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چرا با وجود مشکالت تولید کنندگان و صنعت در استان و رشد منفی اقتصادی، بیکاری در کشور و به خصوص استان اصفهان کاهش یافته است؟

آن روی سکه آمارها
3

 صفحه 2

 1400 سال  با امیر عشق، نماد آزادی و امام خیر و خوبی ها
 با پیام رییس جمهور، آیین اختتامیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین )ع(  در اصفهان برگزار شد؛ 

7

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان:

برنامه های تعزیرات 
 حکومتی استان

 مردمی تر می شود

 روایت همدردی با مردم
 بدون سلبریتی شدن؛

ایستاده در برابر  بال

مردی که در همه  عکس ها، کنار 
ویلموتس بود و حاال غیب شده است؛

 آقای ساکت!
 دقیقا کجایی؟

مردم قوی باشند

 رهبر معظم انقالب 
در خطبه های نماز جمعه تهران: 
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 انتقال 2 هزار چادر 
 هالل احمر اصفهان

 به منطقه سیل زده جاسک

 زاینده رود 
 در بهمن و اسفند 
خشک خواهد شد
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 حفاظت از محیط زیست
 یکی از اهداف اصلی ذوب آهن

 صفحه 8

مراسم تشییع و خاکســپاری شــهدای اصفهانی حادثه هواپیمای شرکت 
هواپیمایی اوکراینی، ظهر پنجشنبه از میدان فیض به سمت گلستان شهدای 

اصفهان برگزار شد.
 نیروهای پلیس و راهنمایی و رانندگی از ساعت ها قبل در محل حضور داشتند 
تا اقدامات الزم انجام شود. ساعتی قبل از مراسم، محدودیت ترافیک میدان 
فیض اعمال شده و آرام آرام تشییع کنندگان به محل برگزاری مراسم آمدند.

خانواده جان باختگان حادثه نیز حضور داشتند و در محل مخصوصی پشت 
جایگاه مراسم نشستند. چشم ها اشــک بار و صدای نوحه و عزا از بلندگوها 

شنیده می شد.
مادران شهدا عکس فرزندان شان را در دســت گرفته بودند، یکی از مادران 
تصویری از مراســم عروسی فرزندش را دســت گرفته و به جمعیت نشان 
می داد.»هیچ چیزی نمی تواند جای نفس کودکی را بگیرد که سینه مادرش 
منتظر اوســت و چه کسی می تواند پاســخگوی داغی باشــد که تک تک 
سلول های مادران و پدران را ســرخ کرده« این جمله مجری مراسم کافی 
بود تا اشک ها سیل وار از چشم ها برای جوانانی که ایران در فراق آنها داغدار 
شد، سرازیر شود.مارش نظامی ساعت ۱۴:۱۰ دقیقه نواخته و مراسم رسما در 
میان صدای ضجه ها آغاز می شود. هزاران نفر از مردم اصفهان حد فاصل پل 
خواجو تا میدان فیض ایستاده و در انتظار تشییع پیکرها بودند. خانواده ها 
و جمعیت با شعار »عزا عزاســت امروز، روز عزاســت امروز« و بر هم زدن 
دست هایشان برای دقایقی حال و هوای مراســم را تغییر دادند.برخی بی 
نظمی ها باعث شد تا نیروی انتظامی برای برقراری نظم مداخله کند. با ورود 
پیکر شهدا در ساعت ۱۴ و ۵۰ دقیقه، نظم بار دیگر برقرار شده  و پیکر شهدا به 

سمت گلستان شهدا تشییع می شود. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، نماینده ولی فقیه در استان اصفهان، استاندار، 
فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان و شماری دیگر از مقامات 

شهری و استان در مراسم حاضر بودند.
ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه پیکر شهدای ســقوط هواپیمای اوکراینی به گلستان 

شهدا می رسد و از ماشین ها خارج و بر دوش مردم قرار می گیرد. هفت نفر از 
شهدا که در گلستان شهدا به خاک سپرده شدند، بر دوش مردم تا مزارشان 
بدرقه شدند.مراسم یاد بود شهیدان هم در خیمه گلستان شهدای اصفهان 

برگزار شد.
گفتنی است؛ بوئینگ ۷۳۷ خطوط هواپیمایی اوکراین صبح روز چهارشنبه 
۱۸ دی به دلیل اصابت موشــک پدافنــد هوایی در نزدیکی فــرودگاه امام 
خمینی)ره( تهران سقوط کرد. در این حادثه ۱۶۷ مســافر و ۹ خدمه پرواز 
تهران- کیف جان خود را از دست دادند؛ ۱۵۰ ایرانی که بیشترشان دانشجو 
و مســافر کانادا بودند، ۱۰ افغان، دو اوکراینی و ســه نفر سوئدی مسافران 

هواپیما بودند.
۱۰ نفر از کشته شدگان سقوط هواپیمای اوکراینی، اصفهانی هستند. فرزانه 
نادری، نوژن صدر، فاطمه قاســمی، مهران ابطحی، شــکوفه چوپان نژاد، 
 مهدی اســحاقیان، مهدی امامی، محمود عطار، ساجده سراییان و منصور 
اثنی عشــری از مســافران اصفهانی پرواز تهران- کیف بوده اند که در میان 

حضور پرشور مردم در اصفهان تشییع شدند.

گزارشی از تشییع شهدای سقوط هواپیمای اوکراین در اصفهان؛

یک آسمان غم...
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تذکر روحانی به رییس صدا وسیما در جلسه هیئت دولت
ماجرای جدل دولتی ها با صدا و ســیما که در چند وقت اخیر به خاطر پخش برنامه های مختلف 
از جمله مستند مه شکن، ســریال گاندو و ... باالگرفته بود، بنا به گفته واعظی، واکنش روحانی در 
جلسه هیئت دولت را وا داشته است. رییس دفتر رییس جمهور، در خصوص عملکرد صدا و سیما 
و اینکه آیا دولت بنای اعتراض ندارد؟ به یک جمله بسنده کرد و گفت: در جلسه هیئت دولت در روز 
25 دی ماه، رییس جمهور چند تذکر به علی عسگری داده است.گفتنی است؛ اخیرا »حسام الدین 
آشنا«، نماینده رییس جمهور، در شورای نظارت بر صداوســیما در نامه انتقادی به محسنی اژه ای 
دست به قلم شد و در این باره نوشــت: اینجانب در مکاتبات متعدد نسبت به »سیاسی و جناحی 
شدن رسانه ای که باید ملی باشد و عملکرد غیرحرفه ای، سیاست زده و همراه با تحلیل های مغرضانه 
برخی مجریان صداوسیما تذکر داده ام و فراتر از موضوع دولت و نمایندگی اینجانب در قوه مجریه، 
نگران از دست رفتن »سرمایه شهرتی« سازمان صداوسیما و به تبع آن از دست رفتن اعتبار رسانه، 

اعتماد مخاطبان، تعداد و کیفیت مخاطبان و مرجعیت سازمان صداوسیما هستم.

رییس مجلس جویای حال آیت ا...سیستانی شد
رییس مجلس شورای اسالمی در تماس تلفنی با نماینده آیت ا...سیستانی در ایران، جویای حال 
این مرجع تقلید شد.در پی کسالت آیت ا...سیستانی از مراجع عظام تقلید، علی الریجانی رییس 
مجلس شورای اسالمی در تماس تلفنی با حجت االسالم شهرســتانی، نماینده معظم له در ایران 
حال ایشان را جویا شد.حجت االسالم سیدجواد شهرستانی در این تماس تلفنی، وضعیت جسمی 
آیت ا...سیستانی را مساعد و عمل جراحی وی را موفقیت آمیز توصیف کرد و گفت: معالجات برای 
درمان در جریان است.رییس مجلس شورای اسالمی در این تماس تلفنی، شفای عاجل این مرجع 

عالیقدر را از خداوند متعال خواستار شد.

تحریم انتخابات از سوی اصالح طلبان تکذیب شد
عضو شورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان گفت: تحریم انتخابات از سوی اصالح طلبان را به 
صورت صد در صدی تکذیب می کنم.علی صوفی، با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسالمی اظهار 
کرد: رد صالحیت هایی که در خصوص نامزدهای انتخاباتی صورت می گیرد، یک سویه است.وی ادامه 
داد: وقتی مردم ببینند نامزدها از سالیق مختلف هســتند و هر سلیقه ای نامزد خودش را دارد، پای 
صندوق رای می آیند. چهره های شناخته شده رد صالحیت می شوند، مگر می شود همه اشکال داشته 
باشند.صوفی افزود: هرچه مجلس رقابتی تر و از لحاظ فکری متکثرتر باشد انتظار خدمت بیشتری از 
این مجلس می رود. موضوع تحریم انتخابات را براندازان نظام مطرح می کنند و تاکنون از جریانات 
سیاسی داخل کشور نشنیده ام در این باره سخن بگویند.عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح 

طلبان تصریح کرد: تحریم انتخابات از سوی اصالح طلبان را به صورت صد در صدی تکذیب می کنم.

لندن خواستار تحقیقات مستقل درباره سقوط هواپیمای 
اوکراینی شد

وزرای امور خارجه کشورهایی که اتباع آنها در سانحه سقوط هواپیمای اوکراین در ایران جان باختند 
با صدور بیانیه ای مشترک خواستار انجام تحقیقات مستقل و شفاف درباره علت وقوع این حادثه 
شدند.وزرای امور خارجه پنج کشور اوکراین، کانادا، ســوئد، افغانستان و انگلیس موسوم به گروه 
بین المللی همکاری برای پیگیری حادثه سقوط هواپیما اوکراینی، بدون حضور ایران تشکیل جلسه 
دادند.در این بیانیه که از سوی »فرانسوا فیلیپ شامپانی« وزیر امور خارجه کانادا قرائت شد، اعضای 
گروه یادشده برای همکاری با ایران چارچوبی را درباره نحوه تعامل با تهران در ارتباط با این حادثه 

ترسیم کرده اند.

رهبر معظم انقالب در خطبه های نماز جمعه تهران: 

مردم قوی باشند

نماز جمعه این هفته به امامت رهبر معظــم انقالب در مصالی امام خمینی)ره( 
برگزار شد. 

رهبر انقالب در خطبه نماز جمعه فرمودند: همــه برادران عزیز و خودم را دعوت و 
توصیه به رعایت تقوای الهی می کنم. اگر نصرت الهــی را می خواهیم باید تقوا 
پیشه کنیم. ایشان تاکید کردند: اگر توفیقات الهی را می خواهیم، اگر هدایت الهی 
را می خواهیم در تقواست، اگر فرج و گشــایش در مسائل شخصی و اجتماعی 
را می خواهیم در تقواســت، همه باید کوشــش کنیم که تقوای الهی را معیار کار 

خودمان قرار دهیم.
رهبری اظهار داشتند: در نماز جمعه آنچه مهم است، توصیه به تقواست. خود این 
حقیر بیشتر از شما محتاج این توصیه هستم، امیدوارم خدای متعال توفیق دهد 

که هرکدام به وسع و اندازه خودمان تقوای الهی را رعایت کنیم.
در ادامه اهم اظهارات رهبر انقالب را به نقل از خبرگزاری ها می خوانید:

 یک آیه پر مضمون مثل آیات دیگر در ســوره ابراهیم اســت کــه بحث امروز 
 من درباره همین سوره است. موســی، پیامبر عظیم الشأن الهی مامور است که

 ایام ا... را یاد مردم بیاورد، ایام ا... آیه و نشانه و دلیل راه هستند، برای کسانی که 
صبار هستند و شکورند، معنی صبار اســتقامت و صبر است.  ایام ا... مهم است، 
 برای کی؟ برای مردمی که صبور و شــکورند. ایام ا... مهم است و می خواهم از

 ایام ا... صحبت کنم برای مردمی که صبار و شــکورند، یعنی مردمی که با اندک 
مشکلی از میدان خارج نمی شــوند و ابعاد پنهان و آشــکار نعمت را می دانند و 
قدرشناس هستند و بر اساس آن احساس مسئولیت می کنند.  این آیات سوره 
ابراهیم و مکی است، یعنی آنجا که مسلمانان در اوج مبارزات قرار داشتند به آنها 
مژده می دهد که خداوند ایام الهی دارد و شما باید شکرگزار ایام ا... باشید و اگر 

شما شکرگزار باشید خداوند شما را پیروز می گرداند. 
 دو هفته ای که بر ما گذشــت، دو هفته پر ماجرا و استثنایی بود، حوادث تلخ ، 
ماجراهای شیرین و حوادث درس آموز برای ملت ایران پیش آمد، یوم ا... یعنی 
آن روزی که دســت قدرت خدا را انسان در حوادث مشــاهده می کند، آن روزی 
که ده ها میلیون در ایران و صدها هزار نفر در عراق و دیگر کشورها به پاس خون 
فرمانده سپاه قدس به خیابان ها آمدند و بزرگ ترین بدرقه جهان را شکل دادند، 

یکی از ایام ا... است.
 آنچه اتفاق افتاد کار هیچ عاملی جز قدرت دست خدا نمی توانست باشد، آن 
روزی هم که موشک سپاه پاســداران انقالب اسالمی، پایگاه آمریکایی را در هم 

کوبید آن روز هم یکی از ایام ا... است.
 ما این دو روز را جزو ایام ا... در همین دو هفته گذشته در مقابل چشم خودمان 
مشــاهده کردیم. اینها روزهای نقطه عطف تاریخ هســتند، روزهای تاریخ ساز 
هستند. روزهای عادی نیستند، اینی که یک نیرو و ملتی این قدرت را دارد که به 
یک قدرت و استکبار سیلی بزند نشان دهنده دست قدرت الهی است. روزها تمام 
می شــوند،  لکن تاثیرات این روزها در زندگی ملت ها باقی می مانند. در روحیه 

ملت ها و منش ملت ها آثار این روزها ماندگار و جاودانه است.
 این عشق و وفا و این ایستادگی و این بیعت بزرگ با خط امام)ره( نشان دهنده 
معنویات و باطن این ملت هم هســت. مردم با این حضورشان در میدان با خط 

امام)ره( بیعت کردیم.
   خود این شــهادت بزرگ که مربوط به تشــییع بود، یکی از آیات قدرت الهی 

است، رسوایی دولت بی آبروی آمریکا را رقم زد. اینها کسی را که سرشناس ترین 
و قوی ترین فرمانده مبارزه با تروریسم بود، شهید کردند.

 شهید ســلیمانی به معنای واقعی کلمه قوی ترین فرمانده بود. کدام فرمانده 
دیگر قدرت داشت و می توانست کارهایی که او انجام داد را انجام دهد؟

 قوی ترین فرمانده در منطقه را تــرور کردند. در میدان روبــه روی جنگ با او 
مواجه نشدند. او را دزدانه و بزدالنه ترور کرد و خودشان هم اعتراف کردند که مایه 

روسیاهی آمریکا شد.
 پاسخ قدرتمندانه سپاه هم درخور تدبر است . یوم ا... تشییع جنازه شهید عزیز 
یک طرف قضیه است. عکس العمل و واکنش قدرتمندانه سپاه، طرف دیگر قضیه 
اســت. این ضربه به آمریکا بود البته ضربه موثر نظامی بود؛ اما مهم تر و باالتر از 

ضربه نظامی ضربه حیثیتی بود؛ ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا.
  سپاه قدس ، نیرویی اســت که  رزمندگان  آن بدون مرز هستند و هرجا الزم 

باشد حضور پیدا می کنند.

  فریب خوردگانی که شعار نه غزه نه لبنان ســر دادند، نه جان خود بلکه حتی 
راحتی و مناف عشان را هم حاضر نشدند در راه ایران فدا کنند.

 دلقک های آمریکایی که بــه دروغ و با رذالت می گویند در کنــار مردم ایران 
هستیم، ببینند مردم ایران چه کسانی هســتند. آیا چند صد نفری که به عکس 
سردار عزیز ما اهانت می کنند، مردم ایران هستند یا جمعیت عظیم و میلیونی که 

خودشان را در خیابان ها نشان می دهند؟ 
 قضیه تاسف انگیز حادثه سقوط هواپیما، حادثه تلخی بود. دل ما را به معنای 
حقیقی ســوزاند. از دســت دادن جوانان عزیز، مردم خوب مان و کسانی که از 

کشورهای دیگر اینجا بودند، حادثه تلخی بود و شکی نیست.
 یک عده ای به هدایت از تلویزیون های و رادیوهای انگلیسی سعی کردند قضیه 
را به نحوی آرایش کنند که این دو شــهید بزرگوار را به دست فراموشی بسپارند. 

سعی کردند کاری کنند که به خیال خودشان آن را فراموش کنند.
  انسان تعجب می کند. یک عده جوان هستند و فریب می خوردند ولی عده ای 

جوان نیستند و  حاضر نیستند منافع ملی را درک کنند. آنچه دشمن مایل است 
از زبان اینها سر می زند.

  می خواهم عرض کنــم همان اندازه که ما از این حادثه ســقوط هواپیما غصه 
خوردیم دشمن ما به همان اندازه خوشحال شد. به خیال اینکه یک مستمسکی 
به دست آورده که می تواند سپاه و نظام جمهوری اسالمی را زیر سوال ببرد، اشتباه 
می کنند. آنها مکر کردند اما ندانســتند مکرشان مقابل دســت قدرت پروردگار 

تاثیری ندارد.
 حادثه یوم ا... تشییع جنازه شهید و یوم ا... در هم کوبیدن پایگاه آمریکایی از 

بین نمی رود و روز به روز زنده تر خواهد شد.
 یکی از کارهای دیگر که برای تحت الشعاع قراردادن این حوادث انجام دادند 
که این سه دولت انگلیس فرانسه و آلمان کردند که ما مسئله هسته ای را بار دیگر 
به شورای امنیت می بریم که البته مسئولین کشور خوشبختانه پاسخ آنها را داد.
این سه کشور همان سه کشوری هستند که در دوران جنگ تحمیلی تا توانستند 
به صدام کمک کردند. دولت آلمان وسایل شــیمیایی را در اختیار صدام حسین 

قرار داد.
 مذاکره دشــمن، آمیخته با دغل و فریبکاری است. جنتلمن های پشت میز 
مذاکره، همان تروریست های فرودگاه بغداد هستند. همان دست چدنی است 

که خودش را از زیر پوشش مخملی نشان می دهد.
  در حادثه هواپیما ابهاماتی هست. از فرماندهان تشکر می کنیم که برای مردم 
توضیح دادند ولی این موضوع باید پیگیری شــود تا از حوادث مشابه نیز به طور 

جدی پیشگیری شود.
 حاال ملت ایران این حادثه را شناخت و قدر و قیمت آن را دانست. من در یک 
کلمه عرض می کنم ملت ایران باید همت شان این باشد که قوی شوند. تنها راه در 

پیش راه ملت ایران عبارت از است قوی شدن، باید تالش کنیم. 
 ما از مذاکره مان ابایی نداریــم البته نه با آمریکا و نــه از موضع ضعف بلکه از 

موضع قدرت. 
 صحبت کوتاهی با برادران عرب داشته باشیم؛ آمریکایی ها بدون اینکه جرات 
کنند با سردار ما در نبرد روبه رو شوند، بزدالنه با هواپیما در فرودگاه بغداد خون او 
و همراهانش را به زمین ریختند. برای چندمین بار خون ایران و عراق در هم شد 
و به زمین ریخت. سپاه ایران ضربه متقابل و پایگاه آمریکا را در هم کوبید و ابهت 
آن دولت را لگدمال کرد. تنبیه  آمریکا اخراج از منطقه است. ملت ایران با اجتماع 
ده ها میلیونی این مجاهد را بدرقه کردند. ملت ایران در شــهرهای مختلف آنها را 

تشییع کرد. در چندین کشور مردم همدردی شان را در اجتماعات نشان دادند.
تالش های مغرضانه فراوانی شــد تا ملت ایران و عراق را با یکدیگر درگیر کنند. 
پول های فراوانی خرج کردند، انسان های بی مسئولیتی را به کار گرفتند، در ایران و 

علیه ملت عراق و در عراق علیه ملت ایران تبلیغات شیطنت آمیز کردند.
آنچه مایلم بگویم قدرت اســالمی قدرت ما و شــما می تواند بر هیبت ظاهری 
قدرت های فاســد مادی فائق آید. پس از پیــروزی انقالب اســالمی در ایران 

ضربه های سیاسی بر رژیم غاصب صهیونیستی وارد آمد.
ملت هــای منطقــه بیــدار شــدند. توانایــی ایــران در بلندمــدت در برابــر 
 خباثــت آمریــکا تاثیــر خــود را در فضــای منطقــه و روحیــه ملت هــا 

گذاشته است.

سخنگوی شورای نگهبان در بازدید از ستاد دریافت 
شــکایت هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: 
بیش از ۳۷۰۰ نفر از نامزدهای رد صالحیت شــده 
تاکنون شــکایت کرده اند که بخشــی در ســایت و 
بخشی در شهرستان ها شاکی بوده اند. از این تعداد 
حدود ۳۴۰۰ نفر آقا و حدود ۳۰۰ نفر هم خانم هستند 
که شکایت شــان در سامانه ثبت می شــود و مورد 

رسیدگی قرار می گیرد.
عباسعلی کدخدایی تاکید کرد: مهلت ثبت شکایات 
نامزدهای رد صالحیت شــده، تمدید نمی شــود و 
ناچاریــم که در همیــن زمان شــکایات را دریافت 
کنیم و رســیدگی ها را انجام دهیم تا در مرحله اول 
یعنی یازدهــم بهمن بتوانیم اعــالم نظر کنیم. وی 
افزود: یازدهم بهمن پایان فرصتی است که شورای 

نگهبان در مرحله اول، شــکایات را بررسی و اعالم 
نظر می کنــد. در مرحله دوم برای کســانی که مورد 
تایید قرار نمی گیرند، فرصت دیگری برای شکایت 

و بررسی است.
سخنگوی شــورای نگهبان نســبت به برخی اخبار 
درباره تایید یا رد صالحیت ها اظهار داشت: شورای 
نگهبان مسئول بررسی صالحیت جناح ها و احزاب 
نیست بلکه طبق قانون باید صالحیت افراد را بررسی 
کنیم و هیچ نگاهــی نداریم که چه جنــاح و گروه 
و افــرادی به آن متعلق هســتند و مانند همیشــه 
بررسی های خود را انجام می دهیم. فکر می کنم بعد 
از انتشار آمار افراد و داوطلبان تایید شده مشخص 
می شــود که از همه جناح ها حضــور دارند.چه در 
افرادی که مورد تایید قرار گرفته و چه آن هایی که رد 

صالحیت شده اند از تمام گروه و جناح ها قرار دارند؛ 
اما آنچه برای ما مالک است وضعیت شخصی افراد 
ثبت نام کننده بوده و مالک هایی که در قانون وجود 
دارد.کدخدایی همچنین تصریح کرد: نگاه ما به هیچ 
وجه سیاسی نیست و شورای نگهبان با نگاه سیاسی 
صالحیت ها را بررســی نمی کند.سخنگوی شورای 
نگهبان همچنین گفت: در شورای نگهبان برای اعالم 
نظری که کردیم مستند های کافی داریم و داوطلبان 
می توانند مراجعه کنند و مدارک و مســتند ات را به 

آن ها نشان خواهیم داد.

سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد:

شکایت بیش از 3۷00 نامزد ردصالحیت شده

وزیر دفاع با بیان اینکه نیروهای مسلح آماده پاسخگویی مقتدرانه به هر ماجرایی هستند، گفت: ما در دفاع از خود با استفاده از توان موشکی بومی، پایگاه نظامی آمریکا 
را مورد هدف قرار دادیم.امیر ســرتیپ امیر حاتمی در تماس تلفنی وزیر دفاع ترکیه، اقدام آمریکا در ترور شبانه و بزدالنه سردار سپهبد قاسم سلیمانی را مصداق واقعی 
تروریسم دولتی دانست و گفت: آمریکایی ها بار دیگر چهره جنایتکار خود را به جهانیان نشــان دادند و ماهیت تروریستی خود را به همگان اثبات کردند.وی با اشاره به 
اشتباه محاسباتی و راهبردی ترامپ در پی این اقدام وحشیانه، تاکید کرد: قطعا شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و یارانش نقطه پایان مقاومت نخواهد بود و موجب 
جاری شدن خون تازه در کالبد محور مقاومت خواهد شد.وزیر دفاع افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران آماده پاسخگویی مقتدرانه به هر ماجرایی هستند و 
ما در دفاع از خود در اقدامی محدود و با استفاده از توان موشکی بومی، پایگاه نظامی آمریکا را مورد هدف قرار دادیم.امیر حاتمی خاطرنشان کرد: آمریکایی ها پس از این 
اقدام فهمیدند که اگر مجددا حماقت کنند با پاسخ شدیدتری روبه رو خواهند شد.وی تصریح کرد: از تمام کشورهای مستقل دنیا و از جمله کشورهای دولت در منطقه 
انتظار داریم این اقدام تروریستی آمریکایی ها را به شدت محکوم کنند.ژنرال »خلوصی آکار« نیز در تماس تلفنی با وزیر دفاع ایران با تسلیت شهادت سردار سلیمانی به 

ملت و دولت ایران گفت: ایجاد تنش و بی ثباتی در منطقه به نفع هیچ یک از کشورهای منطقه نیست و ما همواره خواهان استقرار امنیت پایدار در منطقه هستیم.

ایران آماده پاسخ مقتدرانه به هر ماجراجویی است
 مسئول شورای سیاست گذاری

 ائمه جمعه کشور:

 ناچار به تغییر برخی
 ائمه جمعه هستیم

چهره روز

وز عکس ر

 صبحانه کاری ظریف
 با وزیر خارجه هند

وزرای امــور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران و هند، در یک 
صبحانه کاری آخرین تحوالت 
روابــط دو جانبه بــه ویژه در 
زمینــه اقتصادی و شــرایط 

منطقه ای را بررسی کردند.

مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 

کشــور گفت: نماز جمعه پدیده ای منحصر 

به فرد اســت که ظرفیت های فوق العاده ای 

دارد و به همیــن خاطر ناچار بــه تغییرات 

هستیم. بخشــی به اقتضای سن خود و به 

دلیل ماموریت های جدیدی که دارند، باید 

جای خود را به جوانان بدهند و بعضی ها هم 

تناســبی با جایگاه امامت جمعه ندارند که 

ناچار به تغییر هســتیم.حاج علی اکبری به 

فتنه زرد در کشور اشاره کرد که به سیاه نمایی 

در کشور کمک می کند و در همین خصوص 

گفت: تاریک نشان دادن نظام و فاسد جلوه 

دادن همه مســئوالن و عقبــه نظام خالف 

مواضع رهبری اســت؛ رهبری که در بیانیه 

گام دوم دائم از امید سخن می گویند ایشان 

از همه ما بهتر و بیشتر اشکاالت را می دانند 

و گردش اطالعات در اختیارشــان اســت.

وی با انتقــاد از اینکه چرا همــه چیز را زیر 

سوال می بریم، خاطرنشان کرد: برای مثال 

انتخابات نشــاط و طرب سیاسی در کشور 

ایجاد می کند ولــی ما با کــم ظرفیتی و با 

لکه دار کردن حیثیت افراد یک اتفاق خوب 

را بد جلوه می دهیم.این مســئول با تاکید 

بر این کــه در چنین مواردی باید با ســطح 

عقالنیت به سمت دهه پنجم انقالب حرکت 

کنیم، افزود: این فســادنمایی غیر منطقی 

برای آینــده نظام خطرناک اســت زیرا در 

کشــور پاک دســت ها کم نیســتند و نباید 

ســرمایه های اجتماعی را زیر سوال ببریم.

وی جایــگاه ائمه جمعه را رفیع دانســت و 

گفــت:  امام جمعــه باید همــه را دور خود 

جمع کند و بــه فرموده آقا، با اقشــاری که 

دیده نمی شــوند ارتباط برقرار کند. رهبری 

معتقدند که نماز جمعه می تواند جای احزاب 

را پر کنند چرا کــه جامعه مــا طبع خاصی 

 دارد و نخبگان از بطن جامعه می جوشــند

 نه از دامن احزاب.

کافه سیاست
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مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان:

برنامه های تعزیرات حکومتی استان مردمی تر می شود
مدیــرکل تعزیرات حکومتــی اصفهان 
گفت: مردمی تر کردن این نهاد یکی از 
برنامه های تعزیرات حکومتی اســت. 
غالمرضا صالحی گفت: برای بازرســی 
در بخش های اقتصادی، بهداشــتی و 
قاچاق کاال به دنبال اجرای طرح بازرسان 
افتخاری با همکاری اصناف هستیم .وی 
ایجاد امنیت ،آرامش و امنیت اقتصادی 
را از جملــه اهداف تعزیــرات حکومتی 
بیان کرد و افزود: متاســفانه در استان 

بین عرضه محصوالت واحدهای صنفی و نیاز مصرف کننده تعادلی وجود ندارد و این مسئله نقش 
بازرسان تعزیرات را دو چندان کرده است.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان خبر داد:

 انجام بیش از 10هزار کیلومتر عملیات برف روبی 
در راه های استان اصفهان

مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای اســتان اصفهــان از انجام عملیات بــرف روبی ۱۰ هزار و 
۱۰۰ کیلومتر از راه های اســتان طی روزهای ۱۷ تا ۲۴ دی ماه خبر داد.مهدی خضری با اشــاره به 
بارش های برف درمحورهای مواصالتی اســتان اصفهــان اظهار کرد: طی هفته گذشــته عملیات 
برف روبی   ۸۸ محور شریانی و۴۱ محور غیرشریانی با همت راهداران استان انجام شده است.وی 
ادامه داد: امداد رسانی به ۱۶۶۲ خودرو در برف مانده به همت ۵۵۴  تن از راهداران زحمتکش استان 
اصفهان از جمله اقدامات انجام شده در این هفته به شمار می آید.مدیرکل راهداری وحمل و نقل 
جاده ای استان اصفهان ضمن اعالم آماده باش کامل راهداران استان اصفهان و تقسیم بندی استان 
به ۴ منطقه عملیاتی گفت: خوشبختانه با هم افزایی همه ادارات ســتادی و شهرستانی عملیات 

راهداری زمستانی به خوبی انجام شده است.

واریز سهمیه بنزین برای 30 هزار راننده آژانس
مدیر برنامه ریزی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: تاکنون یک مرحله برای ۳۰ هزار 
راننده آژانس، اطالعات دریافت و سهمیه سوخت واریز شــده است.شهرام رضاییی اظهار داشت: 
برای آژانس ها، تاکسی های تلفنی، تاکسی های اینترنتی، سرویس های مدارس و هر شخصی که 
از اعتبار در کنار کارت هوشمند سوخت خود اســتفاده می کند، متولی سهمیه سوخت وزارت کشور 
است.وی افزود: آژانس ها و تاکسی های تلفنی زیر نظر صنف هســتند و صنف نیز زیر نظر وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است و از طریق صنف، اطالعات فعاالن آژانس ها و تاکسی های تلفنی به 
وزارت کشور ارسال می شود؛ پس فعاالن این عرصه برای دریافت سهمیه سوخت خود، باید از صنف 
خود پیگیری کنند.مدیر برنامه ریزی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تصریح کرد: تاکنون 
یک مرحله برای ۳۰ هزار راننده آژانس، اطالعات دریافت و سهمیه سوخت واریز شده است.رضایی 
با اشاره به اینکه برای رانندگان آژانس و تاکسی تلفنی سامانه ای جهت ثبت میزان پیمایش وجود 
ندارد، گفت: در یک نوبتی که در تاریخ ۱۱ دی ماه ســال جاری، سهمیه سوخت برای ۳۰ هزار راننده 
آژانس واریز شد، احتماال صنف مربوطه تایید کرده که این خودروها مثال به میزان ۲۰۰ لیتر پیمایش 
داشته اند؛ البته قرار شده که دو ماه به صنف مربوط به فعالیت رانندگان آژانس فرصت داده شود که 

سامانه ای برای خود ایجاد کنند.

چرا با وجود مشکالت تولید کنندگان و صنعت در استان و رشد منفی اقتصادی، بیکاری در کشور و به خصوص استان اصفهان 
کاهش یافته است؟

آن روی سکه آمارها

موج کاهش بیکاری به اصفهان هم سرایت  مرضیه محب رسول
کرده و این اســتان که همواره در نرخ رشد 
بیکاری صدر نشین اســتان های کشــور بوده، اکنون نه تنها با کاهش 
بیکاری بلکه با رشد موج اشتغال هم روبه رو شده است.جایگاه اصفهان 
در بین استان های کشور در زمینه نرخ بیکاری در پاییز امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته و همچنین تابستان امسال بهبود یافت و از رتبه 
هفتم به پانزدهم رســید.میانگین نرخ بیکاری در کشور در پاییز امسال 
۱۰.۶ درصد و در مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۸ درصد اعالم شده است.

کمترین نرخ بیکاری در پاییز امســال متعلق به اســتان های خراسان 
جنوبی و خراسان رضوی به ترتیب با ۵.۴ و ۶.۳ درصد و بیشترین نرخ 
بیکاری مربوط به کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری به ترتیب با ۱۶.۳ و 
۱۶.۱ درصد اســت.همچنین نرخ بیکاری اســتان اصفهان در تابستان 
امسال ۱۰.۳ درصد بود که رتبه سیزدهم را در بین سایر استان ها داشت.

بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشــارکت اقتصادی در استان 
اصفهان در پاییز امسال ۴۶.۱ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۲.۷ درصد کاهش داشت.
نسبت اشتغال نیز در این اســتان در پاییز امسال ۴۱.۱ درصد اعالم شد 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۸ درصد کاهش نشان می دهد؛ 
اما سوال اصلی این اســت که چرا علی رغم منفی بودن شاخص های 
اقتصادی و رشد منفی اقتصاد، بیکاری در کشور کاهش یافته است؟ بر 

اساس اعالم رییس گروه آمارهای ثبتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اصفهان، یکی از دالیل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال 
در این استان نسبت به گذشته، افزایش جمعیت در سن کار است.سید 
علی قرشــی نوش آبادی افزود: مرکز آمار ایران امسال، افراد ۱۵ سال و 
باالتر را به عنوان جمعیت در سن کار در نظر گرفته است که این جمعیت در 

استان اصفهان حدود چهار میلیون نفر ارزیابی می شود.
وی نرخ بیکاری را شامل نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال )شاغل 
و بیکار( اعالم و خاطرنشان کرد: هنوز جزییات اشتغال در بخش های 
کشــاورزی، خدمات و صنعت به استان ها اعالم نشــده هرچند به نظر 
می آید که جاری بودن رودخانه زاینده رود در کاهش نرخ بیکاری استان، 
موثر بوده است.این کارشناس به آمار تابســتان امسال اشاره و اضافه 
کرد: در این فصل میزان اشتغال در بخش کشاورزی ۱۲.۵ درصد بود که 
نسبت به تابستان سال گذشته ۱.۶ درصد افزایش یافت. کارشناسان از 
دیگر علل کاهش بیکاری در کشور را رفتن جمعیت بیکار به سمت و سوی 
کسب و کارهای پایین تر از حد انتظارشان می دانند. فرضیه ای که در این 
زمینه می تواند مطرح باشد اینکه به دلیل شرایط تورمی و رشد هزینه ها، 
افراد ناچار به پذیرش شغل هایی شده اند که پیش تر حاضر به پذیرش 
آن نبوده اند و در حقیقت، بخشی از جمعیت جوان و تحصیلکرده، به این 

دلیل جذب بازار کار شده اند. 
فرضیه دیگر این است که رونق گرفتن کسب وکارهای اینترنتی به کمک 

دولت آمده تا هر فردی که حتی یک ساعت را در این فضا اشتغال دارد 
و اندک درآمدی از آن کســب می کند را به عنوان یک شــاغل از لیست 
بیکاران خط بزند؛ اما همچنان خبــری از درآمدهای پایدار به خصوص 
در میان قشر تحصیلکرده وجود ندارد، در واقع سهم ۵۰ درصدی بخش 
خدمات در اشتغال زايی صحتی بر اين ادعاست که افزايش ضريب نفوذ 
اينترنت و موبايل و رونق استارت آپ ها باعث شده تا برای بهبود اشتغال، 
دولت به اعداد و ارقام دلخواه خود دسترسی پيدا کند. در رابطه با سهم 
اشتغال ناقص جمعيت ۱۵ساله و بيشــتر، آمار از اين حکايت دارد که 
در پاييز ۱۳9۸، ۱۰/۶ درصد جمعيت شاغل،   به داليل اقتصادی )فصل 
غيرکاری، رکود کاری، پيدا نکردن کار با ســاعت بيشتر و…( کمتر از ۴۴ 
ســاعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند.اين در 
حالی است که ۳۶/۵ درصد از شــاغالن ۱۵ساله و بيشتر، ۴9 ساعت و 
بيشتر در هفته کار کرده اند. اين موضوع گويای آن است که بيشتر اشتغال 
ايجادشده مربوط به کارهای ثابت و مستمر است و درمجموع کمتر از ۱۱ 

درصد شاغالن، شغل ناقص دارند. 
 می توان ادعا کرد، آنگونه که آمار ادعا می کنند »بیکاری« در کشور و به 
خصوص در استان اصفهان چندان مهار نشــده است بلکه وجود زاینده 
رود و اشتغال به واسطه آن و البته سایر شاخص های بعضا دستکاری 
شده فعال بیکاری را کنترل کرده است؛ اما نمی توان امیدی به این روند 

کاهشی در فصل ها و ماه های آینده داشت.

معاون برنامه ریزی شــرکت آب منطقه ای استان 
اصفهان گفت: ســازمان حفاظت محیط زیست در 
شــورای هماهنگی زاینده رود مدافع حقابه محیط 
زیست رودخانه و تاالب است و باید قبل از تصویب 
و ابالغ دســتورالعمل منابع و مصــارف، با حمایت 
فکری ســمن های این حوزه از حقابه آن دفاع کند.

ابراهیمی با اشــاره به برنامه منابع و مصارف ســال 
آبی جاری در حوضه آبریز زاینده رود، خاطرنشــان 

کرد: براســاس این برنامه، حقابه محیط زیست با 
عنوان »پایداری جریان محیط زیست« در مهرماه ۱۸ 
میلیون مترمکعب، آبان ماه ۲۰ میلیون مترمکعب، 
آذرماه ۱۲ میلیون مترمکعــب، دی و بهمن ماه هر 
کدام دو میلیون مترمکعب و اسفندماه پنج میلیون 
مترمکعب در نظر گرفته شــده است؛  بر اساس این 
برنامه می توان انتظار داشت که در ماه های بهمن و 
اسفند رودخانه در محل شهر اصفهان خشک شود. 
معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای استان با 
تاکید بر اینکه نماینده محیط زیست باید از حقابه این 
بخش در زمان تصمیم گیری شورای هماهنگی دفاع 
کند، تصریح کرد: این برنامه وقتی به طور رسمی به 

ما ابالغ شــد و ما از این برنامه عدول کردیم، باید به 
نهادهای نظارتی مختلف پاسخگو باشیم؛ همچنین 
هرگونه تغییری در ایــن برنامه باید بــا هماهنگی 
استاندار و مکاتبه با وزارت نیرو و پس از تصویب در 
شــورا صورت گیرد.ابراهیمی به خشکی رودخانه در 
پی توقف توزیع آب برای کشت پاییزه اول و مشکالت 
زیســت محیطی آن اشــاره کرد و گفت: با توجه به 
شرایط کنونی، نگرانی فعاالن محیط زیست و پیگیری 
و مکاتبه استاندار اصفهان با وزیر نیرو مقرر شده است 
در حال حاضر تا تصویب موضوع در شورا، در ماه های 
بهمن و اسفند هر بار به میزان ۱۰ میلیون مترمکعب 

آب در رودخانه زاینده رود رهاسازی شود.

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای استان اصفهان:

زاینده رود در بهمن و اسفند خشک خواهد شد

ساعت مچی دیجیتال

بازار

هنوز جزییات اشتغال در بخش های کشاورزی، خدمات 
و صنعت به استان ها اعالم نشده هرچند به نظر می آید 
که جاری بودن رودخانه زاینده رود در کاهش نرخ بیکاری 

استان، موثر بوده است

 ساعت مچی دیجیتال
 مدل 33 

قیمت: 35،000 تومان

  ساعت مچی دیجیتال
 GreenXi مدل  

قیمت: 149،000 تومان

ساعت مچی دیجیتال 
sdw مدل

قیمت: 24،000 تومان

پروازهای هواپیمایی قطر به ایران ادامه دارد
 اکبر الباکر، مدیر ارشــد اجرایی هواپیمایی قطر اعالم کرد قطر ایرویز به پروازهــای خود به ایران ادامه 
خواهد داد و هیچ یک از فروش بلیت های خود را در جریان تشدید تنش ها در غرب آسیا از دست نداده 
است.  به ادعای رویترز، برخی از پروازها 
به تهران پس از ســقوط پرواز اوکراینی در 
ایران طی هفته گذشته، لغو شده است.به 
نوشته رویترز، ایرالین های بسیاری نظیر 
قطر ایرویز از حریم هوایی ایران استفاده 
می کنند. »ارمنســتان ایرویز« شــرکت 
هواپیمایی جمهوری ارمنستان اعالم کرد 
پروازهای منظم خود از ایروان به تهران را 
از سه  شنبه هفته گذشته از سرگرفته است. 
آژانس حمل و نقل هوایی فدرال روسیه نیز 

سه شنبه اعالم کرده بود خطوط هوایی این کشور به پرواز از حریم هوایی ایران ادامه می دهند.
بامداد روز چهارشنبه یک فروند هواپیمای بوئینگ اوکراین در خاک ایران سقوط کرد. ایران رسما اعالم کرد 

که بر اثر خطای سهوی انسانی پدافند هوایی ایران این هواپیما را هدف قرار داده است.

رشد 126 درصدی خرید نفت کره جنوبی از آمریکا 
کره جنوبی در سال ۲۰۱9 ، در بحبوحه توقف خرید نفت ایران از ماه می به علت تحریم های آمریکا 
علیه تهران و تالش ترامپ برای کاهش دادن کسری تجاری با شرکای بزرگش، خرید نفت از آمریکا 
را تقویت کرد؛ به طوری که این رقم ۱۲۶ درصد رشــد داشته است.آمارها نشان داد واردات نفت کره 
جنوبی از آمریکا در سال ۲۰۱9 به رغم کاهش در ماه دســامبر، بیش از دو برابر شده است زیرا این 
کشور در نبود نفت ایران، خرید نفت از آمریکا را تقویت کرده است.کره جنوبی، پنجمین واردکننده 
نفت، واردات نفت از آمریکا را افزایش داد و این کشور، به سومین تامین کننده نفت کره تبدیل شد 
درحالی که در سال ۲۰۱۸ در جایگاه ششم قرار داشت. در عین حال، خرید نفت از عربستان وکویت 
کاهش یافته است.این اقدام در بحبوحه توقف خرید نفت ایران از ماه می به علت تحریم های آمریکا 
علیه ایران و تالش ترامپ برای کاهش دادن کســری تجاری با شرکای بزرگ تجاری خود، صورت 
گرفت.آمارهای گمرکی نشان داد واردات نفت کره جنوبی از آمریکا در ماه دسامبر ۶ درصد کاهش 
یافت و به نزدیک ۱.۷ میلیون تن حدود ۴۰۱ هزار و ۴۰۰ بشکه در روز رسید؛ اما هنوز ۸.۵ درصد از ۱.۶ 

میلیون تن در ماه نوامبر بیشتر است.

ناکامی بوئینگ در سال 2019
بوئینگ اعالم کرد که در ســال ۲۰۱9 تنها ۳۸۰ هواپیمای مســافربری به مشــتریان خود تحویل 
داده  کــه این کمترین میزان از ســال ۲۰۰۸ تا کنون است.ســال گذشــته بوئینگ ۸۷ ســفارش 
خریــد هواپیمای مســافربری را از دســت داد و به ایــن ترتیب تعداد سفارشــات لغو شــده از 
تعداد سفارشــات جدید ۲۰۱9 بیشــتر شد.در ســه ماهه پایانی ســال گذشــته بوئینگ تنها ۷9 
هواپیمای مســافربری تحویل داد که این شــامل 9 هواپیمای ۷۳۷ مکس بود.کل هواپیماهای 
تحویل داده شــده بوئینگ در ســال ۲۰۱9 با ۵۳ درصد افت به ســال قبل از آن روبه رو شــد. در 
ســال ۲۰۱۸ بوئینگ توانســته بود ۸۰۶ جت را به مشــتریان خود در سراســر جهان تحویل دهد.

فروش ضعیف بوئینگ بــا بحران ۷۳۷ مکــس در ارتباط اســت. پس از ۲ ســقوط مرگبار این 
 مدل که منجر به کشــته شــدن ۳۴۶ نفــر شــد، هواپیماهــای ۷۳۷ مکس در سراســر جهان 

زمین گیر شد.

کافه اقتصاد

اخبار

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: با توجه به تحوالت اخیر در کشور و تاثیر آن در حوزه گردشگری، ایجاد شرکت های خصوصی پشتیبانی برای 
اجرای برنامه های مربوط در این زمینه ضروری است.سیدحسن قاضی عسگر افزود: پس از وقوع اتفاقات اخیر در کشور، وضعیت گردشگری در اصفهان نامناسب شده 
و بسیاری از تورها و پروازها، برنامه های خود را لغو کرده اند که این موضوع ضربه ای اساسی به گردشگری وارد می کند که امیدواریم در کوتاه ترین زمان ممکن بتوانیم این 
مسئله را مدیریت کنیم. وی با اشاره به برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اظهار داشت: در این جلسه با حضور کلیه 
مسئوالن بخش های مختلف فعال در حوزه گردشگری، تصمیماتی در این حوزه اتخاذ شد.قاضی عسگر تصریح کرد: اگر بسته حمایتی برای پشتیبانی از گردشگری و 
صنایع دستی تهیه شود در شرایط موجود اقدامی مفید خواهد بود. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اضافه کرد: باید کمک هزینه سفر یا سهمیه بنزین 
سفر برای هموطنان در طول تعطیالت نوروز در نظر گرفته شود.قاضی عسگر با اشــاره به ایده های مطرح شده در جلسه یاد شده اظهار داشت: همچنین قرار است برای 
خبرنگاران مطرح دنیا تورهای بازدید از اصفهان، شیراز و یزد در نظر بگیریم تا مسائل و مشکالت ایجاد شده در حوزه گردشگری مرتفع شود.وی گفت: باید در فرودگاه، 

ترمینال های مسافربری، ترمینال راه آهن و میدان نقش جهان کیوسک های اطالعات گردشگری نصب و به گردشگران سرویس دهی شود.

ایجاد شرکت های پشتیبانی گردشگری در اصفهان ضروری است

 نمایشگاه
 موتور سیکلت

اولیــن نمایشــگاه موتــور 
ســیکلت، وســایل نقلیــه 
موتوری و هیبریدی و قطعات 
 یدکی در شــهر آفتاب در حال

 برگزاری است.

وز عکس ر

          عکس: تسنیم
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آگهی

مفاد آراء
10/215 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی                                                                                 
برابر آراءصادره هیئت های اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت 
ملک خمینی شــهر تصرفات مالکانــه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا 
مشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شــود.در صورتیکه اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک محل، تســلیم وپس از اخذ 
 رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند.  
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- رای  شماره   0971  مورخ  1398/09/18 آقای / خانم زیبا مقیمی فرزند  قدمعلی  به 
شماره کالسه  1520  وبه شماره شناسنامه 176  و به شماره ملی    1141204411  صادره 
نسبت به 3 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 166.15مترمربع پالک 
شماره 92  فرعی از   118  اصلی واقع  در  ورنوســفادران  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 213 دفتر501  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
2- رای  شــماره   0969    مورخ  1398/09/18 آقای / خانم سعید انوری ورنوسفادرانی   
فرزند فتح اله  به شــماره کالســه  1519   وبه شــماره شناســنامه 24  و به شماره ملی    
1141056224  صادره نســبت به 3 دانگ مشــاع از  شــش   دانگ یکبــاب  خانه به 
مســاحت 166.15مترمربــع پــالک شــماره 92  فرعــی از   118  اصلــی واقع  در  
ورنوســفادران   بخش  14  اصفهــان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل ثبت در 
 صفحه 137 دفتر378  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
3- رای  شماره   9391    مورخ  1398/07/24 آقای / خانم خلیل شاهین سدئی فرزند اصغر      
به شماره کالسه  2228   وبه شماره شناســنامه 2062  و به شماره ملی    1141257750  
صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش  دانگ یکباب  خانه به مساحت 200مترمربع پالک 
شماره 484 و 483  فرعی از   158   اصلی واقع  در  صدر آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 472 دفتر150  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
4- رای  شماره   9390    مورخ  1398/07/24 آقای / خانم گیتا سعیدی  فرزند حسینعلی       
به شماره کالسه  2214   وبه شماره شناســنامه 3986  و به شماره ملی    1290797293  
صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 200مترمربع پالک 
شماره 484 و 483  فرعی از   158   اصلی واقع  در   صدر آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 472 و 484  دفتر50  و 150 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
5- رای  شــماره   1502    مــورخ  1398/09/30 آقای / خانم مریم ســادات بیابانکی 
ورنوسفادرانی  فرزند سید حسین  به شماره کالســه  2152   وبه شماره شناسنامه 2599  
و به شماره ملی    1141296731  صادره نســبت به شش دانگ یکباب  خانه به مساحت 
196.52مترمربع پالک شماره  158   اصلی واقع  در  صدر آباد  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شــهر داری خمینی شهر   ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
6- رای  شــماره   2127    مورخ  1398/10/09 آقــای / خانم اکــرم رضائی کوجائی  
فرزند رمضان  به شماره کالســه  1819   وبه شماره شناســنامه 1265  و به شماره ملی    
0491173318  صادره نسبت به 3 دانگ مشــاع از  شش دانگ یکباب  خانه به مساحت 
255.92مترمربع پالک شماره7715  فرعی از   75   اصلی واقع  در   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 9254 و 9255  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
7- رای  شــماره   2126    مورخ  1398/10/09 آقای / خانم سید رضا حسینی بابوکانی   
فرزند سید حسین   به شماره کالســه  1818   وبه شماره شناســنامه 7  و به شماره ملی    
1290125521  صادره نسبت به 3 دانگ مشــاع از  شش دانگ یکباب  خانه به مساحت 
255.92مترمربع پالک شماره7715  فرعی از   75   اصلی واقع  در   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 9254 و 9255  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
8- رای  شــماره   1763    مورخ  1398/10/04 آقای / خانم یوسف محب سدهی   فرزند 
شــاه عبدال  به شماره کالســه  0847   وبه شماره شناســنامه 10008  و به شماره ملی    
1140476084  صادره خمینی شــهر  نسبت به شــش دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 
63.50مترمربع پالک شــماره  40  فرعی از   72   اصلی واقع  در   فروشــان   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 334 دفتر 86  ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
9- رای  شــماره 1778مــورخ  1398/10/04 آقای / خانم عبدالرســول یوســف پور    
فرزند ابراهیم  به شــماره کالســه  1643   وبه شماره شناســنامه 307  و به شماره ملی    
1141663805  صادره نسبت به 3 دانگ مشــاع از  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
398.5مترمربع پالک شماره  304  فرعی از   82   اصلی واقع  در  سکه الزهر خوزان   بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 313 دفتر 121  ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
10- رای  شــماره   1780    مورخ  1398/10/04 آقای / خانم مریــم پیر حاجی   فرزند 
مانده علی  به شــماره کالسه  1642   وبه شــماره شناســنامه 20226  و به شماره ملی    
1140201808  صادره نسبت به 3 دانگ مشــاع از  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
398.5مترمربع پالک شماره  304  فرعی از   82   اصلی واقع  در  سکه الزهر خوزان    بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 319 دفتر 121  ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
11- رای  شماره   2325    مورخ  1398/10/11 آقای / خانم سید مهدی ابطحی فروشانی     
فرزند سید ابوالحسن  به شماره کالسه  1950   وبه شماره شناسنامه 11311  و به شماره 
ملی    1140489259  صادره نسبت به شش دانگ یکباب  ساختمان در حال ساخت  به 
مساحت 154.24مترمربع پالک شماره  76 و 75  فرعی از   106   اصلی واقع  در   صحرا 
پیوندها  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل مع الواسطه از مهر 
السادات ابطحی و رسول حاجیان سند 11000 و 11014 و 11015 و 11001  ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
12- رای  شماره   0915    مورخ  1398/09/16 آقای / خانم الهام جعفری خوزانی فرزند 
حبیب  به شماره کالسه  0474   وبه شماره شناســنامه 1130087514  و به شماره ملی    
1130087514  صادره نسبت به 3 دانگ مشــاع از  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
124.60مترمربع پالک شــماره  88   اصلی واقع  در   قرطمان بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل شامل مع الواســطه از رضا حیدری تقسیم نامه 18098 
مورخ 46/07/21 دفتر 86 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
13- رای  شماره   0913    مورخ  1398/09/16 آقای / خانم علی  جعفری     فرزند حسن          
به شماره کالسه  0475   وبه شــماره شناسنامه 42  و به شــماره ملی    1142156011  
صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش  دانگ یکباب  خانه  به مساحت 124.60مترمربع 
پالک شــماره  88   اصلی اصلی واقع  در  قرطمان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شــامل شــامل مع الواســطه از رضا حیدری تقســیم نامه 18098 مورخ 
 46/07/21 دفتر 86 ومالحظه نقشــه ملک  وگــزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
14- رای  شــماره   2175    مــورخ  1398/10/10 آقای / خانم احمــد کبیریان فرزند 
رمضانعلی  به شــماره کالســه  1542   وبه شــماره شناســنامه 136  و به شماره ملی    

1141029189  صــادره نســبت به 2 دانگ مشــاع از  شــش دانگ یکبــاب خانه  به 
مســاحت 194.89مترمربــع پــالک شــماره  508 فرعــی از 117    اصلــی واقع  در   
ورنوســفادران  بخش  14  اصفهان حــوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل ثبت در 
 صفحــه 387 و 357ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظــه و محرز 

گردیده است.
15- رای  شماره   2177   مورخ  1398/10/10 آقای / خانم خدیجه حاج حیدری  فرزند 
احمد  به شماره کالسه  1543   وبه شماره شناســنامه 1130178749  و به شماره ملی    
1130178749  صادره نسبت به 4 دانگ مشــاع از  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
194.89مترمربع پالک شماره  508 فرعی از 117    اصلی واقع  در   ورنوسفادران بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 390 و 357ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
16- رای  شــماره   2376    مــورخ  1398/10/11 آقای / خانم شــهناز یزدانی خوزانی      
فرزند جعفر علی  به شماره کالسه  1436   وبه شماره شناسنامه 10251  و به شماره ملی    
1140355767  صادره نسبت به شــش  دانگ یکباب  خانه  به مساحت 79.12مترمربع 
پالک شــماره  258.1 فرعی از 120    اصلی واقع  در   ورنوسفادران  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند 31525 مورخ 54/11/29 دفتر 61ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
17- رای  شــماره   1739    مورخ  1398/10/04 آقای / خانم محســن جعفری خوزانی      
فرزند نعمت اهلل  به شماره کالسه  1617   وبه شــماره شناسنامه 1467  و به شماره ملی    
1141323656  صادره نسبت به شش  دانگ یکباب  خانه  به مساحت 155.25مترمربع 
پالک شماره  310 و 312 فرعی از 115  اصلی واقع  در   کهندژ  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 11863 و ارائه قولنامه از رجبعلی دری ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
18- رای  شــماره   1759    مورخ  1398/10/04 آقای / خانم اصغر بابایی     فرزند علی            
به شماره کالسه  2101   وبه شماره شناســنامه 1908  و به شماره ملی    1142247252  
صادره نسبت به  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 180مترمربع پالک شماره  734 و 
709 فرعی از 158   اصلی واقع  در  صدر آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شــامل ثبت در صفحه 403 562 دفاتر 149 و  147ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
19- رای  شــماره   0757    مورخ  1398/09/10 آقای / خانم مصطفــی بارانی لنبانی      
فرزند جعفر  به شماره کالســه  0590   وبه شماره شناســنامه 23528  و به شماره ملی    
1280233508  صادره نســبت به  شــش دانگ یکباب  باغ  به مساحت 4270 مترمربع 
پالک شماره  224 فرعی از 88    اصلی واقع  در   کرتمان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ســند 68919 مورخ 62/06/21 دفتر 86ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
20- رای  شــماره   1401    مورخ  1398/02/10 آقای / خانم فرهاد قاســمی خوزانی      
فرزند حیدر به شماره کالســه  1392   وبه شماره شناســنامه 13142  و به شماره ملی    
1140507591  صادره نسبت به  3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 
49مترمربع پالک شماره  136 فرعی از 84    اصلی واقع  در  خوزان  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 407 دفتر 334 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
21- رای  شــماره   1391    مورخ  1398/02/10 آقای / خانم محسن سیاهمرد  خوزانی      
فرزند رمضانعلی  به شماره کالسه  1391   وبه شــماره شناسنامه 9209  و به شماره ملی    
1142316866  صادره نسبت به  3 دانگ مشاع از شش   دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 
49مترمربع پالک شماره  136 فرعی از 84    اصلی واقع  در  خوزان  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 407 دفتر 334 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
22- رای  شــماره   0077    مــورخ  1398/08/26 آقای / خانم احترام شــریفی حبیب 
آبادی       فرزند احمد  به شماره کالسه  1786   وبه شماره شناسنامه 12637  و به شماره 
ملی    1140502557  صادره خمینی شهر  نسبت به  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
122.60مترمربع پالک شــماره  633 و 634 فرعی از 107    اصلی واقع  در  بابا فضلگاه        
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 4174 و 1276ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
23- رای  شــماره   12453    مــورخ  1398/10/12 آقای / خانم احمــد رضا مکاریان 
فرزند ابوالقاسم   به شماره کالسه  1161   وبه شــماره شناسنامه 1603  و به شماره ملی    
1141138336  صادره نسبت به  شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 138.90مترمربع 
پالک شماره  225 فرعی از 107    اصلی واقع  در   بابا فضلگاه  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 66971 مورخ 95/11/03 دفتر 172ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
24- رای  شــماره   1981    مورخ  1398/10/08 آقای / خانم حســن نعلبندیان سدهی  
فرزند حسن    به شــماره کالسه  0856   وبه شماره شناســنامه 14130  و به شماره ملی    
1140514687  صادره  خمینی شــهر نسبت به  شــش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
132.20مترمربع پالک شــماره  633 و 632  فرعی از 107    اصلی واقع  در   بابا فضلگاه        
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 258 دفتر 408 و 
صفحه 501 دفتر 347 و دفتر 373 صفحه 456 و دفتر 75 صفحه 595 و دفتر 347 و صفحه 
504 و صفحه 64 دفتر 221 و دفتر 347 و صفحه 507 و مع الواسطه از مهدی هاشمیان 
صفحه 53 و 140 و 15 دفتر 529 و 49 و 581ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
25- رای  شــماره   2439    مــورخ  1398/10/12 آقای / خانم محمد محمد حســینی 
خوراسگانی  فرزند اسداله    به شماره کالسه  0402   وبه شماره شناسنامه 1270249169  
و به شماره ملی    1270249169  صادره نسبت به  شــش دانگ یکباب  خانه  دو طبقه  
به مســاحت 176.7مترمربع پالک شــماره  231 فرعی از 173    اصلی واقع  در   اراضی 
شــمالی         بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل ثبت در صفحه 
 578 دفتر 644 و سند 1870ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
26- رای  شــماره   2685    مورخ  1398/10/16 آقای / خانم فرخنده رحیمی  فروشانی  
فرزند قدمعلی  به شــماره کالســه  1699   وبه شــماره شناســنامه 6  و به شماره ملی    
1819494098  صادره نسبت به  شش  دانگ یکباب  خانه  به مساحت 100.23مترمربع 
پالک شــماره  5928 فرعی از 87    اصلی واقع  در   ورنوســفادران  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه ســند 126941 مورخ 87/11/08دفتر 
63 وارائه قولنامه از رسول صفری ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
27- رای  شماره   2448    مورخ  1398/10/12 آقای / خانم احمد آقا گودرزی لگاله فرزند 
حسن    به شماره کالسه 1786   وبه شماره شناسنامه 49  و به شماره ملی    5759579142  
صادره نسبت به  شــش دانگ یکباب  خانه دو طبقه   به مساحت 136.18مترمربع پالک 
شماره  629فرعی از 99    اصلی واقع  در   جوی آباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر  شــامل صفحه 162 دفتر 49ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
28- رای  شــماره   2455    مــورخ  1398/10/12 آقــای / خانم ام البنیــن ابراهیمی 
فراموشــجانی  فرزند منوچهر  به شماره کالسه  1802   وبه شــماره شناسنامه 1008  و 
به شماره ملی    1141279525  صادره نسبت به  شــش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
162مترمربع پالک شماره  201 فرعی از 121    اصلی واقع  در  گارسله  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 227 مورخ 82/01/14دفتر 139ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
29- رای  شــماره   2778    مــورخ  1398/10/16 آقای / خانم  جــواد رحمتی اندانی   
فرزند حســن  به شماره کالســه  1992   وبه شــماره شناســنامه 17582  و به شماره 
ملی    1170175191  صادره نســبت به  4 دانگ مشــاع از  شــش  دانگ یکباب  خانه  

به مســاحت 161.20مترمربع پالک شــماره  677 فرعی از 112    اصلی واقع  در   ماسه 
دانی اندان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 40240 مورخ 
 91/08/08دفتر 139ومالحظه نقشــه ملک  وگــزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
30- رای  شماره   2779    مورخ  1398/10/16 آقای / خانم سمیرا عمادی اندانی    فرزند 
غالمعلی      به شماره کالسه  1993   وبه شماره شناســنامه 1130175855  و به شماره 
ملی    1130175855  صادره نسبت به  2 دانگ مشاع از  شــش   دانگ یکباب  خانه  به 
مســاحت 161.20مترمربع پالک شــماره  677 فرعی از 112    اصلی واقع  در   ماســه 
دانی اندان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل سند 230370 
 مورخ 94/10/02دفتر 73ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
31- رای  شــماره   2728    مورخ  1398/10/16 آقای / خانم عبداله جعفری پور    فرزند 
محمد رضا  به شــماره کالسه  1746   وبه شــماره شناســنامه 2011  و به شماره ملی    
1141222809  صادره نســبت به  4.5 دانگ مشــاع از  شــش   دانگ یکباب  خانه  به 
مســاحت 212.53مترمربع پالک شــماره  1953 فرعی از 72    اصلی واقع  در  فروشان  
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل ثبت در صفحه 163 دفتر 78 
 و صفحه 327 دفتر 118ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
32- رای  شماره   2730    مورخ  1398/10/16 آقای /خانم فاطمه پریشانی فرزند اسد اهلل   
به شماره کالسه  1747   وبه شماره شناســنامه 2216  و به شماره ملی    1141292920  
صادره نسبت به  1.5 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 212.53مترمربع 
پالک شماره  1953 فرعی از 72    اصلی واقع  در   فروشان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 113 دفتر 254 و صفحه 160 دفتر 78ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
33- رای  شــماره   7567    مورخ  1397/12/07 آقای / خانم حیدر رســتمی فروشانی 
فرزند نادعلی   به شــماره کالســه  0802   وبه شــماره شناســنامه 2418  و به شماره 
ملی    1141159961  صادره نســبت به  3 دانگ مشــاع از  شــش   دانگ یکباب  خانه  
به مســاحت 160.50مترمربع پالک شــماره 358 فرعی از 107    اصلی واقــع  در   بابا 
فضلگاه   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 132720 مورخ 
 90/06/22 دفتر خانه 63ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
34- رای  شــماره   7568    مــورخ  1397/12/07 آقــای / خانم لیــال حاجی صادقی  
فرزند حبیب  به شــماره کالســه  0801   وبه شــماره شناســنامه 3186  و به شــماره 
ملی    1141268981  صادره نســبت به  3 دانگ مشــاع از  شــش   دانگ یکباب  خانه  
به مســاحت 160.50مترمربع پالک شــماره 358 فرعی از 107    اصلی واقــع  در   بابا 
فضلگاه  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 132720 مورخ 
 90/06/22 دفتر خانه 63ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
35- رای  شماره   0955    مورخ  1398/09/18 آقای / خانم محمد حسن عالی نسب  فرزند 
محمد رضا   به شماره کالسه  1504   وبه شماره شناسنامه 1130092771  و به شماره ملی    
1130092771  صادره نسبت به  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 277.66مترمربع 
پالک شماره 30 فرعی از 114    اصلی واقع  در   شمس آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 71492 مورخ 97/03/23 دفتر خانه 172ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
36- رای  شــماره   2845    مورخ  1398/10/16 آقای / خانم زهره همتی شــلمزاری  
فرزند محمد ابراهیم  به شماره کالسه  1778   وبه شماره شناسنامه 343  و به شماره ملی    
1141664161  صادره نسبت به  3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
91.10مترمربع پالک شــماره 2912 فرعی از 72    اصلی واقع  در   فروشان   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل سند 736 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
37- رای  شــماره   2743    مورخ  1398/10/16 آقای / خانم عبدالرسول حاجی باقری   
فرزند حسین  به شــماره کالسه  1777   وبه شماره شناســنامه 12201  و به شماره ملی    
1144098193  صادره نسبت به  3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
91.10مترمربع پالک شــماره 2912 فرعی از 72    اصلی واقع  در   فروشان  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل سند 735 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
38- رای  شماره   4346    مورخ  1398/04/06 آقای / خانم اعظم صالحی   فرزند میرزا         
به شماره کالسه  0071   وبه شماره شناسنامه 23262  و به شماره ملی    1292385766  
صادره نسبت به  شش  دانگ یکباب  خانه  به مساحت 109.44مترمربع پالک شماره 721 
فرعی از 99    اصلی واقع  در  جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل مع الواسطه از مالک رسمی منصور بدیعی  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
39- رای  شماره   3286    مورخ  1398/10/21 آقای / خانم اکرم آ محمدی   فرزند مرتضی         
به شماره کالسه  1995   وبه شماره شناســنامه 430  و به شماره ملی    1141091291  
صادره نسبت به  3 دانگ مشاع از  شش  دانگ یکباب  خانه  به مساحت 166مترمربع پالک 
شماره 2432 فرعی از 87    اصلی واقع  در   ورنوسفادران   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 104683 مورخ 79/05/11 دفتر 63 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
40- رای  شماره   3288    مورخ  1398/10/21 آقای / خانم علیرضا شاهین  فرزند نوراله         
به شماره کالسه  1994   وبه شماره شناسنامه 16051  و به شماره ملی    1140159321  
صادره نسبت به  3 دانگ مشاع از  شش  دانگ یکباب  خانه  به مساحت 166مترمربع پالک 
شــماره 2432 فرعی از 87    اصلی واقع  در   ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 104683 مورخ 79/05/11 دفتر 63 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول:98/10/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم :98/11/13

م الف: 731685  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
مفاد آراء

10/208 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 139860302016000616 مورخ 98/10/16 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تیــران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانــم زهرا باغبانی فرزند 
قربانعلی به شماره شناســنامه 136 صادره از تیران به شــماره ملی 5499328706 در 
792/17 سهم مشاع از 1539/04 سهم ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 
1539/04 متر مربع پالک 2232 فرعــی از یک اصلی  واقع در تیــران بخش 12 ثبت 
اصفهان خریداری از مالک رســمی خانم امانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
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 قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/13 

م الف: 732595  سید محمد حسن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک تیران 
وکرون

تحدید حدود اختصاصی
10/209 شــماره نامــه: 139885602024008464 نظــر بــه اینکــه تحدید حدود 
 ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4496 فرعی از 44483/131 واقع در بخش 5 ثبت

 اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای غالمرضا امیر حاجلو مشهدی فرزند 
خســرو در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. 
 اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضــای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقــوم در روز دوشــنبه مورخ 1398/11/21 ســاعت 9 صبــح در محل 
شــروع 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 محــل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا 30 
 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 728702  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان
حصر وراثت

 10/210 خانم طیبه ســلمانی حســن آبادی دارای شناســنامه شــماره 412 به شرح 
دادخواســت به کالسه 684/98  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان بلقیس باباجانی بروجنی به شناســنامه 2907 در تاریخ 
 98/2/22 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- سید محســن میرباقری فرزند سید رضا به شــماره ملی 4650384656 پسر متوفی 
2- ســید آیت اله میر باقری فرزند سید رضا به شــماره ملی 5129577566 پسر متوفی 
3- زهرا میر باقری فرزند سید رضا به شماره ملی 4650354048 دختر متوفی 4- ایران 
میر باقری فرزند سید رضا به شماره ملی 4650288118 دختر متوفی 5- طوبی میر باقری 
فرزند ســید رضا به شــماره ملی 4650335930 دختر متوفی. متوفی به جز نامبردگان 
فوق فاقد ورثه دیگری می باشد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد 
 او می باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی
  صــادر خواهــد شــد. م الــف: 734299 شــعبه دوم حقوقــی شــورای حــل

 اختالف دهاقان
تحدید حدود اختصاصی

10/211 شماره نامه: 139885602022000828 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
قطعه زمین پالک شــماره 2385 فرعی از 189- اصلی واقع در خالــد آباد جز بخش 9 
 حوزه ثبتی بادرود که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام عزیزاله اسفندیار خالدی فرزند
 اســمعیل در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
 اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضــای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقــوم در روز چهارشــنبه مورخ 98/11/23  ســاعت 9 صبــح در محل 
شــروع و به عمــل خواهد آمد لــذا به موجب ایــن آگهی بــه کلیه مجاوریــن اخطار 
می گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور یابند و 
اعتراضــات مالکیــن یــا مجاورین مطابــق مــاده 20 قانون ثبــت از تاریــخ تنظیم 
 صورتمجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهد شــد. م الــف:735237 

سید مجتبی موسی کاظمی محمدی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود
فقدان سند مالکیت 

 10/212 شــماره نامــه:139885602006009568 ، تاریــخ: 1398/10/24 ، 
آقای حســن غفاری به اســتناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهی شــده مدعی است که تمامت یک دانگ مشــاع از ششدانگ پالک شماره 
170/5786 واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که درذیل دفتر 424 صفحه 
 360  به نام نامبرده مذکور مسبوق به ثبت و ســند مباشدکه در اثر جابه جایی مفقود شده
  اســت چون درخواســت صــدور المثنی ســند مالکیــت نامبــرده را نمــوده طبق 
تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120 آیین نامــه قانــون ثبــت مراتــب آگهی می 
شــود که هرکس مدعی انجام معاملــه )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نســبت 
به آن یا وجــود ســند مالکیت مزبور نــزد خود باشــد از تاریخ انتشــار ایــن آگهی تا 
ده روز به ایــن اداره مراجعه و اعتــراض خود را کتبــًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت 
و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صــورت مجلس و اصل ســند با ارایــه کننده 
مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقــرر اعتراضی نرســد یا در صــورت اعتراض اصل 
 ســند ارایه نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. 

م الف: 731489 نبی اله یزدانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
ابالغ رای

10/213 شــماره دادنامه:9809973633301233 ، تاریخ تنظیم: 1398/8/23 ، شماره 
پرونده:9809983633300789 ، شــماره بایگانی:980803 ، تجدیــد نظر خواه: آقای 
 بهروز مهران خواه فرزند حســین با وکالت خانم نسرین عصیانی خوزانی فرزند مرتضی ،
 نشانی: اســتان اصفهان شهرستان خمینی شــهر میدان قدس جنب بانک ملت مجتمع 
 امیر واحد4 ، تجدیدنظــر خواندگان:1-آقــای محمد عبدالهی لیــواری فرزند عباس ، 
نشانی: مجهول المکان 2-آقای بهزاد ملکی ، نشانی: استان آذربایجان غربی شهرستان 
 ارومیه خ آپانا فلکــه آیداری جنب پمــپ بنزیــن کارواش رانا ، تجدیدنظر خواســته: 
مطالبه وجه ، دادگاه با عنایت بــه اوراق و محتویات پرونده ختم دادرســی را اعالم و به 
 شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نمایــد.رای دادگاه: درخصــوص دعوی مطروحه 
آقای بهــروز مهران خواه فرزند حســین با وکالت خانم نســرین عصیانــی به طرفیت 
 آقایان 1-بهزاد ملکی 2-محمد عبدالهی لیواری به خواســته تجدیدنظر خواهی نسبت

  به دادنامــه 333 مورخ 98/4/17 شــعبه اول شــورای حل اختالف خمینی شــهر که 
 متضمــن رد دعوی مطالبه خســارت تاخیــر تادیــه از تجدیدنظر خوانــده ردیف اول 
میباشــد دادگاه از توجه بــه ماده 249 قانــون تجارت درخصوص مســئولیت تضامنی 
 برات و ماده 314 همان قانون که تصریح نموده مقرر اســت راجــع به برات درخصوص 
ضمانت صادر کننــده ظهرنویس ها و اقامه دعوی ضمان شــامل چک نیز میشــود و 
 ماده 522 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امــور مدنی دارنده 
 چــک میتواند خســارت تاخیر تادیــه را از کلیه مســئولین ســند اعم از صــادر کننده
 و ضامــن و ظهرنویس مطالبــه نماید و تبصــره الحاقی به ماده 2 قانــون صدور چک 
 مصوب 76/10/3 مجمع تشــخیص مصلحت نظام و اطالق قانون استســفاریه تبصره 
 مذکــور مصــوب مجمــع مزبــور مــورخ 77/9/21 رای صــادره را مســتندا بــه 
ماده 27 قانون شوراهای حل اختالف در این قسمت نقص و رای بر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل 
 دین که توســط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران استعالم 
 میشــود در حق خواهان محکوم می نمایــد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت
 روز پــس از ابالغ قابــل واخواهــی در  این مرجع مــی باشــد. م الف: 732671 
 علیرضــا ایــزدی  دادرس شــعبه ســوم دادگاه عمومــی )حقوقــی( شهرســتان 

خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت 

10/214 شــماره نامه:139885602006009568 ، تاریخ: 1398/10/24  ، آقای حسن 
غفاری به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده 
مدعی است که تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک شــماره 170/5786 واقع در 
خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که درذیل دفتر 424 صفحــه 363  به نام نامبرده 
مذکورمسبوق به ثبت و سند مباشدکه در اثر جابه جایی مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 734350 نبی اله یزدانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
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 شرکت 10 هزار نفر 
در طرح تربیت حافظان قرآن در اصفهان

کارشــناس اداره امور قرآنی اداره اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: اصفهان در تربیت 
حافظان قرآن از لحاظ تعداد حافظان، میزان مشــارکت در آزمون ها و کسب رتبه، در کشور مقام 
اول را دارد.حجت االسالم مهدی طاهری اظهار کرد: امسال بیش از ۱۰ هزار نفر در استان اصفهان 
در طرح تربیت حافظان قرآن شرکت کردند که بیش از ۷۰ درصد شرکت کنندگان را بانوان تشکیل 
می دهند.وی با بیان اینکه اداره کل اوقاف و امورخیریه اصفهان از سال های اخیر اقدام به تشکیل 
کالس های حفــظ قرآن به صورت رایگان کرده اســت، گفت: افراد باالی هفت ســال که توانایی 
خواندن و نوشتن دارند، می توانند با مراجعه به ادارات اوقاف و امامزاده ها و بقاع متبرکه و تمام 
موسســات قرآنی که با اداره اوقاف همــکاری دارند، در این کالس ها ثبت نام کنند.کارشــناس 
اداره امور قرآنی، اداره اوقاف استان اصفهان، افزود: ســازمان اوقاف آخر سال اقدام به برگزاری 
آزمون های حفظ قرآن و مسابقات قرآنی به دو صورت کتبی و شفاهی می کند که مسابقات قرآن 
ابتدا در سطح شهرستان و سپس مرحله استانی و در نهایت کشوری برگزار می شود.وی تصریح 
کرد: برگزاری آزمون کتبی حفظ قرآن، امسال یازدهم بهمن ماه و زمان آزمون شفاهی از پنجم تا 
شانزدهم اسفند اســت.وی تاکید کرد: اصفهان در تربیت حافظان قرآن از لحاظ تعداد حافظان، 
میزان مشارکت در آزمون ها و کسب رتبه، درکشور مقام اول را دارد و شهر اصفهان به علت برخوردار 
بودن از امکانات بیشتر و تعداد قرآن آموزان بیشــتر، رتبه باالتری نسبت به سایر شهرستان های 

استان دارد.

ثبت طالق در دفاتر رسمی سهمیه بندی می شود
رییس کانون سردفتران ازدواج و طالق کشــور از محدودیت ثبت طالق در دفاتر رسمی متصدی 
این امر خبر داد و گفت:  این تصمیم در اجرای سیاست های قوه قضاییه برای مبارزه با »فساد« 
اتخاذ شــده اســت.  به گفته علی مظفری ، »برخــی از دفاتر طالق بــا زد و بندهای ناســالم با 
کارمنــدان دادگاه خانواده، بدون رعایت مســائل اخالقی، مبادرت به ثبت طــالق می کردند و به 
زوجین اجازه نمی دادند که فرصت فکر کردن داشته باشــند.«رییس کانون سردفتران ازدواج و 
طالق افزود: قرار است با این بخشنامه جدید قوه قضاییه راه فســاد کال مسدود و عدالت برقرار 
شود.قرار اســت با بخشــنامه جدید که به تقاضای کانون ســردفتران ازدواج و طالق و موافقت 
ســازمان ثبت صادر شــده، برای ثبت طالق در هر یک از دفاتر طالق محدودیت و سقف معینی 
تعیین شود. به گفته وی، از آنجا که میزان طالق در شــهرهای مختلف متفاوت است، »فرمول« 
محدودیت ثبت طالق تعیین شــده بدین صورت اســت که »دفترخانه های هر شــهر بر اساس 
 میانگین طالق واقع شــده در سال گذشته به نســبت دفاتر آن شــهر ضرب در ۲۰ درصد« اجازه

 ثبت دارند.

ایران، یکی از ۷ کشور آلوده به سالک
رییس مرکز آموزشی پژوهشی پوســت  و جذام، با اشــاره به اینکه ۹۰ درصد موارد سالک در ۷ 
کشــور دنیا اتفاق می افتد، از کشــورمان به عنوان یکی از مناطق آلوده به ایــن بیماری نام برد.

علیرضا فیروز،  گفت: ایران یکی از مناطق آلوده به بیماری ســالک است که ساالنه بین ۱۵ تا ۲۵ 
هزار مورد جدید در آن دیده می شود که این تنها موارد ثبت شده توسط وزارت بهداشت محسوب 
می شود.فیروز، از وجود سالک در ۱۹ استان کشــور خبر داد و گفت: استان های اصفهان، کرمان 
و خراسان، بیشترین اســتان های درگیر این بیماری هســتند.رییس مرکز آموزشی پژوهشی 
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روایت همدردی با مردم بدون سلبریتی شدن؛

ایستاده در برابر  بال

امروز هیئت های بسیاری در اصفهان وجود دارند که با جدیت به مسائل 
روز و تقویت افراد در مقابل هجوم دشمنان می پردازند و فعالیت های 
هیئت را به نوعی به روزآوری و در ابعاد مختلف گسترش داده اند. هیئت 
در عرف جامعه ایران اســالمی به عنوان یک مکتــب و فرهنگ تعریف 
می شود و اساسا مدل آموزش وپرورش انسان اســت و در تمام ابعاد 
زندگی تاثیرگذار خواهد بود تا جایــی که در جامعه امروز، اصطالح بچه 
هیئتی و کار هیئتی بسیار رایج است و نشــان از مرام و اخالق ویژه ای 
دارد که نمونه آن را در هیچ مکتبی پیــدا نمی کنیم.در مدل کار هیئتی با 
وجود مسئول، افراد برای کار کردن منتظر کسی نمی مانند و هرکاری که 
باشد، همه باهم به سراغش می روند و اعتقاد بر این است که کار نباید 
روی زمین بماند، این شــیوه کار و فعالیت می تواند سازنده شخصیت 
افراد و جامعه باشــد.اما هیئت تنها به معنای عزاداری و گریه نیست، 
بلکه این عزاداری و گریه، پویا و موتور محرک فرد و جامعه است که از 
طرفی مهربانی با همه مردم مظلوم و بلکه همــه ذرات عالم و از طرف 
دیگر مقابله و دشــمنی با ظالمان و ســتمگران دنیا را آموزش داده و 

تمرین می کند.

هیئت هایی که سیل را از خانه های مردم بیرون می کنند
هیئت به معنای گوشــه گیری و حزن منفعالنه نیســت، همان طوری 
که در این ســال ها دیده ایم پس از حوادث تلخی که برای مردم در هر 

گوشه ای از کشــور اتفاق می افتد، هیئت ها و بچه هیئتی ها هستند که 
آســتین همت را باال زده و تا کمر در گل والی فرو می روند تا ســیل را از 
خانه مردم بیرون کنند.هیئت ها به خصوص در سال های اخیر، عالوه 
بر فعالیت های مرسوم، به کارهای جانبی مبتنی بر فرهنگ هیئت روی 
آورده اند و اصفهان هم در این قافله از پیشتازان است که چندین هیئت 
نوظهور و فعال در عرصه های آموزشی و فعالیتی دارد.هیئت عاشوراییان 
از نام هایی است که بیشــتر اصفهانی ها پای منبرش نشسته یا الاقل 
نامش را شنیده اند. فعالیت های این مجموعه، مانند بیشتر هیئت های 
مطرح اصفهان، به دهه محرم و سخنرانی و مداحی محدود نمی شود و 
در زمینه های مختلف ازجمله سبک زندگی و تغذیه سالم هم فعالیت 

می کند.

بزرگ ترین اردوی دخترانه کشور با فانوس
اردوهای دخترانه مشــهد مقــدس »فانوس«، بزرگ تریــن رویداد 
این چنینی در کشــور اســت و عالوه بر آن، »بــاران« و »فانوس« در 
طول ســال جلســات مختلفی به صورت منظم دارند که در آن، بحث 
آموزش وپرورش و همچنین بــه روزآوری افــراد جامعه، به خصوص 
جوانان و نوجوانان اهمیت خاصی دارد.امروز هیئت های بســیاری در 
اصفهان وجود دارند ازجمله مکتب الصادق )ع( و شــهید بهشتی که با 
جدیت به مسائل روز و تقویت افراد در مقابل هجوم دشمنان می پردازند 

و فعالیت های هیئت را به نوعی به روزآوری و در ابعاد مختلف گسترش 
داده اند.هیئت مکتب الصادق )ع(، بچه های آســمان، در شرایطی که 
سیستم آموزش وپرورش را پاسخگوی نیاز خانواده ها و تربیت نسلی 
برای تمدن نوین اسالمی نمی دانند، اقدام به راه اندازی سیستم آموزشی 
جدید همچون مهدکودک مبتنی بر آموزه هــای مکتب هیئت کرده اند 
دارای مجوز از آموزش وپرورش است و در این سیستم از مربیان مجرب 

و متعهد، با گزینش خاصی استفاده می شود.

کمک رسانی به مردم و همدردی، بدون سلبریتی شدن
اما نکته قابل توجه اینجاست که هیئت ها، برخالف برخی موج سواران 
وقایع کشور، از پیشتازان خدمت رسانی و کمک به مردم هستند که نمود 
بی نظیر آن را می توان در زلزله کرمانشاه، سیل لرستان و همچنین سیل 
این روزهای جنوب و سیستان مشــاهده کرد.موکب های جمع آوری 
کمک برای مردم آســیب دیده در ایام اربعین هنوز در خاطره ها مانده 
است و امروز شاهد ســرازیر شدن ســیل کمک های کاالیی و نیروی 
انسانی از تمام نقاط کشــور به سیل زدگان هســتیم که اصفهان هم از 
این قافله عقب نمانده و با تفکر هیئتی، بــه یاری مظلوم می رود.اصال 
تربیت هیئت این گونه است که به دنبال نام و نشان و به اصطالح امروز، 
فالوور و ابراز تسلیت در صفحات مجازی نیست، مردانه در وسط میدان 

می ایستد و برای ارزش های اسالم و انقالب می جنگد.

مدیــرکل آموزش و پــرورش اصفهــان گفت: در 

شورای آموزش و پرورش به جلب نظر و همراهی 

مردم در حضور آموزش و پرورش احتمام ویژه ای 

شــده اســت، مدیران فرهنگی موظف هســتند 

بهترین ارتباط را با ولی دانش آموز داشــته باشند، 

این شوراها می توانند نظرات مردم را جویا شده و 

مشکالت را از سر راه بردارند.

محمد اعتدادی با اشاره به هفته  شوراهای آموزش 

و پرورش اظهار داشــت: این قانــون و حرکت پر 

محتوا تواســنت آموزش و پرورش را وارد زندگی 

جامعه خانوادگی ایران کنــد، نماینده ولی فقیه و 

استانداران و دیگر مدیران در این شورا حضور دارند؛ 

در اصفهان ۳۶ شــورا با هدف مشــارکت و نظارت 

مردم در امر آموزش و پرورش فعال است.مدیرکل 

آموزش و پرورش اصفهان ادامه داد: کمیت و نظم 

در تشــکیل شــورای آموزش و پرورش و کیفیت 

مصوبات از ویژگــی این شوراســت، همچنین در 

این شــورا به جلب نظر و همراهی مردم در حضور 

آموزش و پرورش احتمام ویژه ای شــده اســت، 

مدیران فرهنگــی موظف هســتند بهترین ارتباط 

را با ولی دانش آموز داشــته باشــند، این شوراها 

می توانند نظرات مردم را جویا شوند و مشکالت را 

از سر راه بردارند.وی تصریح کرد: یکی از افتخارات 

این شورا، رشد مدرسه سازی در کشور است.سوق 

یافتن این حرکت مردمی به سمت مناطق محروم 

از مزایای این حرکت مردمی اســت، باور داریم با 

اجرای دقیق این ســند و حرکــت نظام آموزش و 

پرورش ایران به یکی از بهتریــن نظام های جهان 

تبدیل خواهد شــد.اعتدادی افزود: خانواده ها در 

حوزه های مختلــف می توانند به نظام آموزشــی 

کشور کمک کنند، نظرات و پیشــنهادات می تواند 

بســیار ســازنده باشــد و در حال حاضر مدارس 

با مشــکالت فراوانی در برخی از مناطق اســتان 

اداره می شــود. اگر با کمک مردم این مدارس به 

امکانات حداقلی تجهیز شــوند قطعا به جامعه و 

آینده کشور کمک شده اســت؛ معلمان اصفهانی 

به خوبی به وظایــف خود آگاه هســتند و دغدغه 

 آنان پــرورش جوانــان انقالبی و پرشــور و با علم

 خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

 شورای آموزش و پرورش
 به دنبال جلب نظرات مردم است

هیئت ها، برخالف برخی موج سواران وقایع کشور، از 
پیشتازان خدمت رسانی و کمک به مردم هستند که نمود 
بی نظیر آن را می توان در زلزله کرمانشاه، سیل لرستان و 

همچنین سیل این روزهای جنوب و سیستان مشاهده کرد

انتقال 2 هزار چادر 
هالل احمر اصفهان 
به منطقه سیل زده 

جاسک
معاون امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان از 
اعزام ۲ هزار چادر هالل احمر 
از اصفهــان به منطقه ســیل 
 زده جاسک استان هرمزگان

 خبر داد.

دستگیری سردسته شبکه تبلیغی سلطنت طلبان در  مبارکه
فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری سردسته شبکه تبلیغی سلطنت طلبان با یک هزار و ۵۷ 
عضو در عملیات پلیس امنیت عمومی شهرستان مبارکه خبر داد.سردار مهدی معصوم بیگی اظهار 
داشت: در پی ایجاد تجمعات غیرقانونی 
و آشــوب های خیابانــی در آبــان ماه، 
شناسایی و دســتگیری عوامل اصلی و 
پشت پرده این حوادث در دستور کار ویژه 
ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان قــرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: 
در همین راســتا ماموران پلیس امنیت 
عمومی فرماندهی انتظامی شهرســتان 
مبارکه با اشــراف اطالعاتی و رصد دقیق 
فضای مجازی، موفق شدند سردسته شبکه تبلیغی سلطنت طلبان با یک هزار و ۵۷ عضو که در یکی 
از شبکه های اجتماعی به صورت گسترده اقدام به تحریک مردم برای شرکت در تجمعات غیرقانونی 
می کرد را شناسایی و دستگیر کنند.وی تصریح کرد: برابر اسناد و مدارک به دست آمده متهم با عوامل 
اپوزیسیون سلطنت طلب خارج از کشور ارتباط داشته و با قرار دادن تصاویر و کلیپ هایی از بازگشت 

نظام سلطنتی به ایران حمایت و به مقدسات نظام توهین می کرده است.

شوک پلیس به آموزشگاه های رانندگی
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: پلیس  از این پس در تصادفــات جرحی و منجر به فوت 
عالوه بر مشخص کردن سهم راننده، سهم آموزشــگاهی که راننده در آنجا آموزش دیده و گواهینامه 
دریافت کرده را نیز مشخص می کند.سرهنگ محمدی با اعالم این مطلب در جمع مسئوالن و مربیان 
آموزشگاه های رانندگی اصفهان افزود : کارشناسان تصادفات پلیس راهور و راه موظفند بر اساس تبصره 
۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نسبت به تعیین سهم تقصیر آموزشگاه رانندگی مربوطه 
که در امر آموزش نظری و عملی هنرجویان خود کوتاهی کرده، اقدام کنند.وی با اشاره به تشدید نظارت 
بر عملکرد آموزشگاه های رانندگی گفت: با توجه به سهل انگاری و بی مسئولیتی برخی مدیران و مربیان 
آموزشی در این آموزشگاه ها، سهم تقصیر برای آموزشگاه های رانندگی لحاظ می شود.این در حالیست 
که مسئوالن آموزشگاه ها می گویند ما فقط مسئولیت آموزش داریم و افسر راهنمایی و رانندگی آزمون 

نهایی را برگزار می کند و دستور صدور گواهینامه را می دهد پس همان هم باید جوابگو باشد .

بالیی که 9 دختر اصفهانی را راهی بیمارستان کرد
۹ نفر از دانش آموزان دختر یک هنرستان در اصفهان به علت گازگرفتگی و مسمومیت تنفسی راهی 
بیمارستان شدند.وجود نقص فنی در دودکش بخاری یک هنرستان دخترانه در خیابان شهیدان غربی 
شهر اصفهان موجب مسمومیت ۹ نفر از دانش آموزان این هنرستان شد.مدیر حوادث و فوریت های 
پزشکی استان اصفهان در این باره گفت: این حادثه ســاعت ۱۱ و ۳۹ دقیقه رخ داد و پس از اعالم به 
اورژانس ۱۱۵ سه واحد امدادی به محل اعزام شدند.غفور راستین افزود: در این حادثه گازگرفتگی ۹ 
دانش آموز دختر در سنین ۱۶ و ۱۷ سال دچار مسمومیت تنفسی شدند.براساس آمار موجود نهادهای 
مربوط ، تعداد افراد مســموم و فوتی های ناشی از استنشاق گاز منوکســیدکربن در استان اصفهان 
افزایش یافته  است که به تاکید کارشناسان باید برای رفع این معضل فراگیر تدابیر ویژه ای اتخاذ شود.به 
اعتقاد کارشناسان امور اجتماعی، رفع چنین چالش های جامعه نیازمند اطالع رسانی و آگاهی بخشی 
دارد و آنطور که باید این امر مهم در سطوح مختلف جامعه از سوی نهادهای مربوط به ویژه رسانه های 

جمعی محقق نمی شود.

با مسئولان

وز عکس ر

اخبار

رییس کل دادگستری استان خبر داد:

کاهش ۶ هزار پرونده 
 تجدیدنظر در اصفهان
 از خردادماه تاکنون

چهره روز

رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان 
گفت: تعداد پرونده هــای تجدیدنظر از 
۱۶هزار عدد در خرداد ماه ســال جاری به 
۱۰هزار رسیده که نشــان از کاهش ۶هزار 
پرونده تجدیــد نظر در اســتان اصفهان 
است.محمدرضا حبیبی حمایت مردم از 
مسئولین را مهم ترین دلیل برای استمرار 
کار و فعالیــت دانســت و ابراز داشــت: 
اختالف سلیقه بین مســئولین و مدیران 
برای خدمت بیشتر به مردم خوب است 
ولی اگر این اختالف سلیقه باعث انشقاق 
و جدایی شود باعث ناکارآمدی می شود.

وی، همکاری همه دستگاه های اجرایی 
برای خدمت به مردم را ضروری دانست 
و تصریح کرد: تمام مدیران و مســئولین 
به خصوص دســتگاه قضایی باید تالش 
خود را برای حمایــت از فعاالن اقتصادی 
که همان ســربازان خط مقدم این جنگ 
هســتند، به کار گیرند.حبیبی با اشــاره 
به اینکه پرونده های اســتان اصفهان در 
شعب تجدید نظر باالســت، تاکید کرد: با 
استقرار چهار شعبه تجدید نظر در کاشان 
حجم زیــادی از این پرونــده ها کاهش 
می یابد.وی بــا بیان اینکــه از خرداد ماه 
امسال تاکنون تعداد پرونده های تجدید 
نظر از ۱۶ هزار پرونده بــه ۱۰ هزار پرونده 
کاهش یافته اســت، بیان داشــت: این 
نشان می دهد که با اقدامات انجام شده 
شاهد کاهش شــش هزار پرونده تجدید 
نظــر هســتیم.رییس کل دادگســتری 
استان اصفهان با اشاره به سفر رییس قوه 
قضاییه به اســتان اصفهان افزود: تامین 
منابع انســانی کارمند و قضــات از جمله 
درخواست های دادگستری کاشان بوده 
اســت که به این منظور ۱۵ نیروی اداری 
جذب دادگستری کاشان شده است و تا 
 پایان ســال ۱۵ نیروی دیگر نیز مشغول 

به کار می شوند.

مجید صفاری- شهردار بادرودم الف:736935

آگهی مزایده
شهرداری بادرود در نظر دارد طی تشــریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه 
مالی شهرداریها، قطعه زمینی به مســاحت ۴۰۰ متر مربع از ضلع جنوب شرقی پارک شهر را طی 
قرارداد اجاره به مدت ۵ ســال به اشــخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان 
درخواســت می گردد از تاریخ نشــر اولین آگهی جهت بازدید از محل مورد اجاره و دریافت اسناد 

شرکت در مزایده به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند.
۱- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت ۱۰ روز می باشد.

۲- هزینه انتشار آگهی و هزینه کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد.

۳- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۴- برندگان اول و دوم و ســوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب 

ضبط خواهد شد.
۵- پیشنهاد دهندگان می بایست ۵ درصد کل مبلغ اجاره بهاء سه ساله را به مبلغ ۵/۴۰۰/۰۰۰ ریال را 
تحت  عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا فیش نقدی 

به حساب شماره ۰۱۰۶۶۸۲۱۹۰۰۰۱نزد بانک ملی بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
۶- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت  اول



ترک تیم پرسپولیس پس از 7 سال، اتفاق ویژه ای بود که در روز آخر نقل و انتقاالت برای حسین ماهینی رخ داد. او پیراهن سرخ پرسپولیس را از تن درآورد و 
لباس قرمز رنگ نساجی را بر تن کرد تا بار دیگر در تیمی پرتماشاگر به میدان برود. ماهینی که یک دوره موفق را در ملوان بندرانزلی سپری کرد،  اولین تمرین خود 
را با این تیم شمالی انجام داد و رضا مهاجری امیدوار است بتواند استفاده خوبی از ماهینی کند. با توجه به این که کاپیتان سابق پرسپولیس، توانایی بازی در چند 

پست مختلف را دارد و بازیکن باتجربه ای نیز  به شمار می رود، طبیعتا برای تیمی چون نساجی می تواند کارآمد باشد.

اولین تمرین »ماهینی« با نساجی
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ویژه سربازان نیروهای مسلح استان اصفهان برگزار شد؛

مسابقات فوتسال جام سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
به منظور گرامیداشــت یاد و خاطره سردار سرافراز اســام سپهبد حاج قاسم ســلیمانی، مسابقاتی 
در رشــته فوتسال، ویژه ســربازان نیروهای مســلح اســتان اصفهان با همکاری تربیت بدنی قرارگاه 

سیدالشــهدا و به میزبانی گروه مهندسی 
رزمی 40صاحب الزمان )عــج( از تاریخ 
هجدهم تا ۲۶ دی ماه به مدت یک هفته 
برگزار شد.در مراسم اختتامیه این دوره که 
فرماندهان و مســئولین رده های شرکت 
کننده و همچنین مسئولین تربیت بدنی 
استان نیز حضور داشتند، سردار عرب پور 
جانشین فرمانده قرارگاه منطقه ای سید 
الشهدا)ع( ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 

سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی خاطر نشان کرد:امروز نیروهای مسلح استان درسطح باالیی از 
آمادگی جسمی،روحی و روانی قراردارند و آماده هرگونه ماموریت هستند.وی در ادامه افزود:ورزش در 
بین نیروهای مسلح به ویژه سربازان عزیز جایگاه خاص دارد و هدف از برگزاری این مسابقات تشویق 
و ترغیب نسل جوان به ورزش است. سید میثم موسوی، مدیر تربیت بدنی گروه 40 که مسئولیت این 
مســابقات را عهده دار بود هم گفت:در این دوره از  مسابقات  10تیم از یگان های نیروهای مسلح استان 
حضور داشتند که در پایان تیم های مرکز پشتیبانی نزسا)شهید خرازی(، گروه مهندسی 40 صاحب الزمان 

)عج( نیروی زمینی سپاه و دانشگاه امیرالمومنین)ع( به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

وفای عهد علی منصور؛ با 2سال تاخیر
 باالخره تکلیف سرمربی ذوب آهن هم مشخص شد. ذوبی ها بعد از اخراج علیرضا منصوریان، مذاکرات 
مفصلی برای یافتن سرمربی جدید داشتند و حتی با علی دایی هم به توافق رسیدند؛ اما دایی نهایتا جواب 
رد داد. در نهایت میودراگ رادولوویچ اهل مونته نگرو سرمربی ذوب شد؛ کسی که آخرین سمتش هدایت 
تیم ملی میانمار بوده است. جلسه معارفه رادولوویچ برگزار شد؛ جلسه ای که نکته ویژه آن حضور علیرضا 
منصوریان بود. به ندرت پیش می آید که یک مربی برکنار شده در فوتبال ایران در مراسم معارفه نفر بعدی 
حاضر شود؛ اما منصوریان چنین کرد. علی منصور بعد از اخراجش از استقال در لیگ هفدهم نیز قول داده 
بود در جلسه معارفه سرمربی بعدی شرکت کند؛اما چنین نکرد و کنار وینفرد شفر حضور نیافت. حاال اما 

منصوریان با ۲ سال تاخیر به عهدش وفا کرده که قابل تحسین است.

 بودجه را صرف تیمی کردند که حسرت المپیکی شدنش
 48 ساله شد!

مربی تیم ملی شنا درباره شرایط آماده سازی شــناگران ایران برای حضور در مسابقات کسب سهمیه 
المپیک توکیو گفت: چهار شناگر ایران بسیار به کسب سهمیه المپیک نزدیک هستند و تمرینات خود را 
زیر نظر مربیان خود در شهرهایشان پیگیری می کنند. محمد بیداریان افزود: فدراسیون شنا، شیرجه و 
واترپلو بودجه محدودی از سوی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک دریافت می کند که کفاف سه رشته 
را نمی دهد. تیم ملی واترپلو نیز خود را برای حضور در مسابقات کسب سهمیه مهیا می کند. بودجه در نظر 
گرفته شده برای فدراسیون محدود اســت و بودجه ها عادالنه تقسیم نمی شوند. بسیاری از رشته های 
دیگر، شرایط بهتری برای آماده سازی و کسب سهمیه داشتند؛ اما بعد از گذشت 44 سال و حال که 4۸ 
سال شده است متاسفانه صعود به المپیک برای فوتبال محقق نشده است. بودجه و بیت المال مملکت 

را صرف رشته های ورزشی کردند که هیچ نتیجه ای در پی نداشت.

خطر در کمین تیم های ایرانی؛

حق میزبانی در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا از دست می رود

پس از ادعای خبرگــزاری النباء الکویت   سمیه مصور
مبنی بر برگزاری بازی تیم های استقال 
تهران با الکویت قطر در زمین  بی طرف، مجری عربستانی یک برنامه 
ورزشی نیز ادعای دیگری مطرح کرد و خبر از میزبانی تیم های ایرانی از 
حریفان در بازی های لیگ قهرمانان در زمین بی طرف داد؛ ادعایی که 
البته به دلیل بروز تنش های اخیر در منطقه امکان اجرا نیز داشــته و 
ممکن است فرصت میزبانی تیم های ایرانی در این دوره از رقابت های 

لیگ قهرمانان آسیا از بین برود.
طبق برنامه دیدار های فصل جاری لیگ قهرمانان آســیا قرار اســت 
تیم های استقال تهران و الکویت کویت روز یکم بهمن ماه در ورزشگاه 
آزادی به مصــاف یکدیگر بروند که خبرنگار خبرگــزاری النباء الکویت 
از به تعویق افتادن این بــازی و انجام آن در زمیــن بی طرف خبر داد، 
خبری که معاون اجرایی باشــگاه اســتقال آن را رد کرد. بهرام امیری 
در خصوص ادعای  خبرنگار کویتــی  مبنی بر تغییر تاریخ و محل بازی 
الکویت و استقال در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: 
ماک ما گزارش خبرنگار کویتی نیست. چیزی که به ما اباغ شده این 
اســت که این بازی همان یک بهمن در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. 

اطاعیه ای هم از طرف فدراســیون و نهاد های دیگر برای تغییر تاریخ 
و محل بــازی دریافت نکرده ایم. اســتقال تمام شــرایط را برای یک 
میزبانی خوب فراهم کرده، هیچ مشکلی هم در این مورد نیست. سهیل 
مهدی، رییس کمیته مسابقات ســازمان لیگ  نیز در خصوص تعویق 
بازی استقال و الکویت گفت: هنوز که چیزی به ما اباغ نشده است. 
اگر این موضوع به ما اباغ شود، آن  را لحاظ خواهیم کرد.به دنبال این 
ادعا، مجری مشهور ورزشی عربستانی  نیز جمعه شب  خبر از میزبانی 
تیم های ایرانی از حریفان در زمین بی طرف داد.ولید الفراج در شبکه 
تلویزیونی SBC اعام کرد که کنفدراسیون فوتبال آسیا به زودی حکم 
به میزبانی تیم های ایرانی از حریفان خود در بازی های لیگ قهرمانان 

در زمین بی طرف می دهد.
وی ســپس با اشــاره به یک منبــع موثق خاطرنشــان کــرد: دلیل 
اصلــی تصمیــم کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــرای گرفتــن حق 
میزبانــی نمایندگان ایــران در لیــگ قهرمانان تنش هــای اخیر این 
کشور با آمریکاســت.این خبرنگار عربســتانی اظهار داشت: تصمیم 
کنفدراســیون فوتبال آســیا بدین معنا نیســت که حریفان تیم های 
ایرانی هــم بایــد در زمیــن بی طــرف از آنهــا میزبانی کننــد. فقط 

 تیم های ایرانــی بایــد بازی های خانگی خــود را در زمیــن بی طرف
 انجام دهند.  حمیرا اسدی، رییس کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال 
در واکنش به این سوال که آیا از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا چنین 
مسئله ای مطرح شده است یا نه، گفت: ما هم این مسئله را در رسانه ها 
خوانده ایم، اما هیچ چیزی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره دو 

موضوع مطرح شده به فدراسیون اعام و اباغ نشده است.
مســئله گرفتن میزبانی از تیم های ایرانی در حالی مطرح شــده که به 
نظر می رســد این موضوع تحرکات عربستانی ها و شیطنت رسانه های 
این کشور باشد.شــنیده ها حاکی اســت تصمیم نهایی در این باره در 
کمیته مسابقات AFC گرفته خواهد شد و سپس این تصمیم به کمیته 
اجرایی ارسال می شــود که اتفاقا مهدی تاج، رییس سابق فدراسیون 
فوتبال ایران عضو آن اســت. در نهایت موضــوع محرومیت تیم های 
ایرانی از میزبانی از مســابقات این فصل لیگ قهرمانان باید در کمیته 
اجرایی به تصویب برسد. به نظر می رسد کمیته مسابقات ای اف سی 
نظر نهایی خود را تا روز یکشنبه به اطاع تیم ها برساند که اگر تصمیم بر 
عدم برگزاری بازی ها در ایران باشد، ممکن است دست کم در مرحله 

مقدماتی میزبانی ایران در بیشتر  بازی ها مردود شود.

 تجربــه قــدم زدن و برف بــازی کوچــک و بزرگ
 نمی شناســد؛ همه و همه از کودک تا کهنســال با 
بارش این نعمــت الهی به وجد مــی آیند.چندین 
سال است که آسمان کان شهرها به دلیل آلودگی 
هــوا و مهیا نبودن شــرایط برای بــارش برف ،این 
نعمــت زیبا را از شهرنشــینان دریغ کرده اســت و 
برای لذت بردن از منظره های پوشیده از برف و راه 
رفتن در زمین برفی و تفریح، مــردم را به طبیعت 
اطراف شهرها کشانده است.پیست اسکی فریدون 
شهر درحدود ۲00 کیلومتری شهر و در غرب استان 
اصفهان، عاقه مندان زیادی را از سراســر نقاط به 
این منطقه زیبای گردشــگری جذب کرده است تا 
لحظات خوشی را در کنار خانواده به یادگار ثبت کنند.

ویژگی ها و امکانات و البته محدودیت های مجموعه 
پیست اسکی فریدون شهر را از رییس هیئت اسکی 

استان اصفهان جویا شدیم.
محمود یســلیانی، رییس هیئت اســکی استان 
اصفهان با اشــاره به بارش های پاییزی امســال 
عنوان کرد: با بارش برف پاییزی،فعالیت مجموعه 
پیست اسکی فریدون شــهر از۲۲ آذر ماه آغاز شد 

و با وجود  محدودیــت هایی در ارائــه خدمات، با 
استقبال خوبی از سوی مردم استان اصفهان و دیگر 
شــهرهای هم جوار روبه رو شد.یســلیانی با اشاره 
به راه اندازی مدرسه اســکی و آموزش این ورزش 
مهیج افزود: مجموعه پیست اسکی فریدون شهر 
در روزهای یکشنبه و سه شــنبه هر هفته از ساعت 
14 تا 1۶ بعد از ظهر و روز های چهارشنبه، پنجشنبه 
و جمعه ســاعت ۹ صبح تا 1۶ بعد از ظهر و با حضور 
10۵ مربی در رشته های اسنو برد و آلپاین به بانوان 
و آقایان عاقه مند آموزش می دهند.وی ادامه داد: 
در این مدارس لوازم وتجهیزات اسکی مهیاست که 
دوستداران این ورزش، می توانند از این تجهیزات 
بهره ببرند.رییس هیئت اســکی اســتان اصفهان 
به دیگــر امکانــات تفریحی این مجموعه اشــاره 
کرد و گفت: بازی هایی چون زیپ الین، تله ســیژ، 
لوژسواری و همچنین رستوران،کافی شاپ در این 
مجموعه آماده پذیرایی از مسافران است.یسلیانی 
با بیان اینکه این مجموعه میزبان مسابقات اسکی 
و جشنواره های گوناگون اســت،گفت: مسابقات 
کشوری المپیاد استعدادیابی، مسابقات قهرمانی و 

انتخابی کشور در ۵ رده سنی در سطح آقایان و بانوان 
و جشنواره تندیس برفی و جشنواره روز برفی از اول 
بهمن ماه آماده استقبال از میهمانان و عاقه مندان از 
سراسر کشور است.وی در خصوص محدودیت های 
مجموعه پیست اسکی فریدون شهر و افوس عنوان 
کرد: هیئت اسکی، رشته ای نوپا و جدید است که در 
این مدت کوتاه عاقه مندان زیادی را به این رشته 
ورزشی جذب کرده و نیاز به توجه بیش از پیش از 
سوی فدراسیون ورزش و جوانان دارد تا این ورزش 
در استان و در شهرستان فریدون شهر رونق بیشتری 
یابد.باتوجه به اینکه غرب اســتان اصفهان ظرفیت 
باالیی در توسعه پیست های اسکی دارد، ضروری 
است تا مسئوالن فدراسیون اسکی با کمک حامیان 
مالی، اقدام به برگزاری جشنواره های این ورزش و 

دیگر شاخه های مرتبط با این ورزش کنند .

زنگ تفریح خانوادگی با ورزش مهیج اسکی

مردی که در همه  عکس ها، کنار 
ویلموتس بود و حاال غیب شده است؛

آقای ساکت! دقیقا کجایی؟

چهره روز

»پوگبا« می تواند به اسطوره منچستریونایتد تبدیل شود
لی شــارپ، هافبک سابق شــیاطین ســرخ، معتقد اســت که پل پوگبا یکی از بهترین خریدهای 
تاریخ این باشگاه بوده است.شــایعات درباره احتمال جدایی پل پوگبا از منچستر یونایتد در ژانویه 
دوباره به اوج خود رســیده است؛ اما با 
این وجود اوله گنار سولسشر بارها تاکید 
کرده که این بازیکن در زمستان از جمع 
شیاطین سرخ جدا نخواهد شد.ستاره 
۲۶ ساله و فرانســوی یونایتد در فصول 
اخیر نتوانسته عملکرد درخشانی از خود 
ارائه دهد و به همین خاطــر با انتقادات 
زیادی روبه رو بوده اســت. با این وجود 
ستاره سابق شیاطین سرخ معتقد است 
که او می تواند به اسطوره این باشگاه تبدیل شود. لی شارپ در این باره گفت: » من دوست دارم او در 
منچســتر یونایتد بماند. فکر می کنم که پوگبا می تواند به اسطوره باشگاه تبدیل شود. باور دارم که او 
یکی از بهترین بازیکنانی است که باشگاه تا به حال موفق به جذب آن شده است.« شارپ در ادامه 
گفت: » فکر می کنم که اگر یونایتد موفق شود بازی خود را حول محور پوگبا انجام دهد و از سمت دیگر 
بتواند چند بازیکن برای کمک کردن به او جذب کند، فوق العاده خواهد بود و پل در آن زمان می تواند 
تاثیرگذاری بیشتری روی بازی داشته باشد. با این وجود موضوع مهم این است که پوگبا می خواهد 

تیم را ترک کند و در این صورت شما نمی توانید کار زیادی انجام دهید.«

با وجود »گریزمان« بارسا به خرید مهاجم نیاز ندارد
چند روز پیش مشخص شد که لوئیس سوارز به دلیل مصدومیت، چهار ماه از میادین دور خواهد 
بود؛ اتفاقی که می تواند خط حمله بارسلونا را با مشکل روبه رو کند. مصدومیت سوارز باعث شده که 
باشگاه بارسلونا به دنبال جانشینی برای او باشد. همچنین از ستاره خط حمله اینتر یعنی الئوتارو 
مارتینز به عنوان اصلی ترین گزینه سران این باشگاه نام برده می شود.با وجود همه شایعات نقل 
و انتقاالتی اما ستاره سابق تیم های چلسی و تاتنهام معتقد اســت که بارسلونا با وجود بازیکنانی 
مثل آنتوان گریزمان، به خرید جانشین برای سوارز احتیاج ندارد. گوستاوو پویت در این باره گفت: » 
وضعیت سوارز  صد در صد شبیه به مصدومیت هری کین در تاتنهام است. هیچ تفاوتی وجود ندارد. 
مشکل در بارسلونا این است که آنها قادر نیســتند بازیکنی را پیدا کنند که نشستن روی نیمکت را 
قبول کند. آنها نتوانستند چنین گزینه ای را پیدا کنند.« پویت در ادامه گفت: » آنها یک بازیکن درون 
باشگاه به نام گریزمان دارند که می تواند جای سوارز را به خوبی پر کند؛ بنابراین بارسلونا نیاز به خرید 

مهاجم ندارد. این دقیقا همان چیزی است کیکه ستین می خواهد.«

چرخش 180 درجه ای »نیمار « به سمت پاریس؟
بعد از مدت ها شــایعه و کش و قوس درباره تمایل نیمار برای جدا شــدن از پاری سن ژرمن که از 
تابستان گذشته به یکی از خبرهای مهم فوتبالی دنیا تبدیل شده است، حاال روزنامه فیگارو به نقل 
از شبکه ESPN اعام کرده که باشگاه پاری ســن ژرمن می گوید نیمار حاال تمایل بیشتری برای 
ماندگاری در PSG دارد تا به ترک باشگاه. بر اســاس این گزارش، نیمار در چرخشی 1۸0درجه ای 
نسبت به تابستان گذشته حاال تصمیم گرفته که گزینه ماندن در PSG را انتخاب کند. بر اساس این 
گزارش، مدیریت باشگاه PSG هم از این نظر نیمار به شدت استقبال کرده  ولی تصمیم نهایی درباره 
آینده او تا پیش از ماه های آوریل یا مه میادی گرفته نخواهد شد. در واقع فیگارو معتقد است که 
نیمار برای گرفتن تصمیم نهایی تا آن زمان صبر خواهد کرد تا مشــخص شود پاری سن ژرمن در 

لیگ قهرمانان چه می کند.

فوتبال جهان

اگر آلبوم های فدراســیون فوتبــال را در زمان 
برد ها ورق بزنید، محمدرضا ساکت را در تمام 
عکس ها بســیار پررنگ می بینیــد ولی اگر 
آلبوم های شکســت را نگاهی بیندازید، اثری 
از او نخواهید دید.  روزی را به خاطر بیاورید که 
مارک ویلموتس وارد تهران شــد. وقتی وکیل 
ویلموتس در عقــب بنز کرایــه ای را باز کرد تا 
بنشیند، متوجه شد نمی تواند، چون محمدرضا 
ساکت زودتر از او نشســته بود.  درست وقتی 
مرد بلژیکی باخــت و رفت، اثری از ســاکت 
پیدا نشد که نشد. از روزی که ویلموتس رفته، 
ساکت ناپدید شده است. اصا نیست. نه در 
عکس ها، نه در رسانه ها. دیگر این رفتار اسباب 
خنده در فدراسیون شــده. کارکنان به خنده و 
شوخی می گویند االن آقای ساکت کجاست؟ 
دقیقا کجاســت؟ غیر از تیم کارلــوس، تمام 
تیم ها زیر سیطره ساکت بوده اند. از ساحلی و 
امید و فوتسال و جوانان و نوجوانان بگیرید تا 
بانوان و تیم بزرگساالن. از نظر خیلی ها همه چیز 
دست پخت ساکت است؛ یعنی هر اتفاقی که در 
این تیم ها می افتد. ساکت در یک سال گذشته 
بسیار هوشمندانه عمل کرد. وقتی از دبیرکلی 
رفت و سیطره در تیم های ملی را از دست داد، 
برخاف اساسنامه فدراسیون فوتبال سازمان 
تیم های ملی را تشکیل داد و خودش را با وجود 
بازنشسته بودن رییس آن کرد تا بتواند قدرت 
از دست رفته را باز یابد.برکناری کرانچار، آمدن 
مجیدی، رفتــن او و ... در تمــام این اتفاقات 
ســاکت مرد شــماره یک بود.حاال تیم امید 
باخته، ولی دوســت داریم بدانیم محمدرضا 
ساکت دقیقا کجاســت؟ اگر شما می دانید، 

ما هم می دانیم.

SBC اعالم کرد که  لفراج در شبکه تلویزیونی  ولید ا
ل آسیا به زودی حکم به میزبانی  کنفدراسیون فوتبا
تیم های ایرانی از حریفان خود در بازی های لیگ قهرمانان 

در زمین بی طرف می دهد

در حاشیه

وز کاریکاتور ر

سرمربی جدید 
بارسلونا؛ از گاوداری 

تا سرمربی گری
کیکه ســتین، ســرمربی جدید 
بارسلونا: در گذشــته از قدم زدن 
با گاوها در روســتا لذت می بردم 
 و االن مربــی بهتریــن بازیکنان

 دنیا هستم! 
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با پیام رییس جمهور، آیین اختتامیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین )ع(  در اصفهان برگزار شد؛

1400 سال  با امیر عشق، نماد آزادی و امام خیر و خوبی ها
آیین اختتامیــه کنگره بازخوانی ابعاد شــخصیتی 
امیرالمومنیــن )ع( روز پنجشــنبه بــا حضور وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و مسئوالن استانی اصفهان 
برگزار شد. دراین آیین نشان والیت به خانواده شهید 
سردار سپهبد حاج قاسم ســلیمانی اهدا شد.این 
تجلیل با حضور نماینده ولی فقیه در اســتان و امام 
جمعــه اصفهان، وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی، 
استاندار اصفهان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اصفهان، رییس شورای سیاست گذاری کنگره و تنی 
چند از شخصیت های شاخص کشوری و استانی و 
نمایندگان مجلس صورت گرفت و نشان والیت، به 
نمایندگی از خانواده شهید ســلیمانی به سردار فدا، 

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( اهدا شد.

حضرت علی)ع( پایه حکومت را امنیت می داند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  در این آیین 
دربــاره دوران زمامداری حضرت علــی )ع( اظهار 
داشــت: در دوران حضرت علی )ع( شرایط ویژه ای 
حکم فرما بود. شــرایط ناپایــداری در آن دوران به 
وجود آمد و از لحاظ امنیتی و اقتصادی مشــکالتی 
حاصل شده بود.ســید مصطفی میرسلیم تصریح 
کرد: حضــرت علی )ع( بر حل مشــکالت آگاه بود 
و از ظرفیت مــردم نیز آگاه بــود. در ابتدا از پذیرش 
مسئولیت سرباز زد،اما با پافشاری برخی از اصحاب 
به حکومت وارد شــد. محور اصلی دوره زمامداری 
حضــرت )ع(، عدالت بود.عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام بیان کرد: حضــرت علی )ع( فردی 
مردمدار و با تقوا بود، ایشان پایه حکومت را امنیت 
می داند. امنیت، وسیله ای است که می توان حق را 
احقاق کرد. حضرت اهتمام نسبت به وضع معیشتی 
مردم را اولویت قرار داد.وی ادامه داد: ایشان توجه 
خود را معطوف به گروه های تولیدی می کند که وجود 
و قوام آن ها ضامن سالمت و رشد جامعه است. در 
بینش حضرت عدل، سیاســت عام است و شرف 
و برتری عقل محفوظ.میرســلیم بیان کرد: در رفتار 
حضرت علی )ع( لحظه ای درنگ برای دنیا پرستی 
یا کامجویــی از قدرت یافت نمی شــود و امام علی 
)ع( دنیا را برای لذایذ آن نمی خواهد.ایشان از دنیا 

چیزی را می خواهد که توشه ای برای آخرت باشد. 
رمز پیروزی نهایی در کالم امام علی )ع( تشخیص 

درست استقامت حق گویی و ستم ستیزی است.

 ریشه کن شدن آسیب های اجتماعی
 در گرو از بین بردن جهالت هاست

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در آیین اختتامیه 
کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی حضرت علی )ع( 
اظهار داشــت: برای من توفیقی اســت کــه در این 
برنامه حضور دارم. امام علــی )ع( به عنوان همراه 
پیامبر اعظم دارای شــخصیتی است که اگر سال ها 
و قرن ها همه مالئک و انســان ها درباره او صحبت 
کنند، کم می آورند.ســید عبــاس صالحی تصریح 
کرد: از زاویه های فــراوان می توان دریچه ای باز کرد 
و گوشــه ای از نورانیت حضرت )ع( را مشاهده کرد. 
امام علی )ع( صدای فرهنگ انسانی است، جامعه 
فرهنگی چیزی اســت کــه در کالم علــوی نمایان 
است، انســان ها در کره خاکی می توانند از معارف 
حضرت علی )ع( بهره بگیرند.وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی بیان کرد: امام علی )ع( در ادامه راه پیامبر 
)ص( تالش کرد فرهنگ جاهلــی را  از بین ببرد و با 
بدعت ها و رجعت ها مقابله کرده و فرهنگ انســانی 
را با فرهنگ جاهلی جایگزین کنــد.وی ادامه داد: 

آگاهی و دانایی بسیار مهم است و فرهنگی است که 
امام علی )ع( آن را ترویج داد. این که امام تعبیراتی 
از این قبیل داشــت. اگر می خواهیم مصیبت های 
فردی به وجود نیاید و بهداشــت و درمان اجتماعی 
داشته باشــیم باید با جهالت مبارزه کنیم.صالحی 
بیان کرد: اگر جهالت ها را از بین ببریم آســیب ها را 
ریشه کن می کنیم، اندیشــه علوی چه در 25 ساله 

ســکوت و هم در دوره خالفت ادامــه دهنده چراغ 
آگاهی پیامبــر)ص( بود و امام علی )ع( مســیر 
اقرأ را ادامه داد و اگر نبود، اقــرأ به جاهلیت تبدیل 
می شد.وی گفت: امام علی )ع( جامعه حقانیت را 
با خردورزی همراه کرد. هر میزانی که عقالنیت باالتر 
باشد، انسانیت باالتر است. سنجش دینداری با تراز 
عقالنیت همراه است. دینداری و دیانت با چراغ ابزار 

عقل همراه است و پرورش پیدا می کند.

شخصیت گرانقدر حضرت علی )ع( 
برای بشریت قابل درک نیست

امام جمعه اصفهان در آیین پایانی کنگره بازخوانی 
ابعاد شــخصیتی حضرت علی )ع( اظهار داشــت: 
ابعاد این نشست پیرامون ابعاد حضرت )ع( است 
و اگر ما حقیقت امامــت را بدانیم توجه می کنیم که 
دسترســی به ابعاد وجودی آن هــا نداریم و آن چه 
می گوییم صفات ظاهری است.آیت ا... سید یوسف 
طباطبایی نژاد صریــح کرد: امامــت دو معنا دارد، 
که یکی پیشــوایی جامعه و یکــی امامت خاص یا 
امامت ابراهیمی است. امام به معنای پیشواست که 
می تواند امام کفر و یا امام خیر و خوبی باشد و مردم 
را به دستورات خداوند هدایت کند.نماینده ولی فقیه 
در اســتان اصفهان گفت: امامت ابراهیمی از نبوت 
و رســالت باالتر است، حضرت رســول اکرم )ص( 
و حضرت علی )ع( دارای ابعاد شــخصیتی بسیار 
باالیی هستند که در زیارت جامعه ویژگی های این دو 
شخص ذکر شده است که ما آن ها را درک نمی کنیم.

وی بیــان کرد: ابعــاد وجود حضــرت )ع( برای ما 
گذراســت، در روایتی از حضرت رضا )ع( بیان شده 
است: عدالت و شــجاعت حضرت را می توان بیان 

کرد؛ اما شخصیت این حضرت را نمی توان درک کرد، 
هیچ عالمی معادل این حضرت نیست و بدلی ندارد.

حضرت علی )ع( نماد آزادی و 
آزادگی در نگاه هر ایرانی است

استاندار اصفهان در کنگره ابعاد شخصیتی حضرت 
)ع( اظهار داشــت: امیدوارم خدای منان قدم های 
افرادی کــه در راه اهل بیت )ع( گام بــر می دارند را 
نلرزاند و از همه دســت اندرکاران این کنگره عظیم 
تقدیر و تشــکر دارم.عباس رضایــی تصریح کرد: 
حضرت علی )ع( ســرآغاز دیدن را در معرفت حق 
می داند و کمــال یکتایی را در حــق و اخالص بیان 
می کند. معرفــت در وجــود علــی )ع( در دو بعد 
ظاهر و باطن معرفی می شــود و معرفت و باطن او 
مهم تر است.اســتاندار اصفهان گفت: وجود نورانی 
حضرت علی )ع( در مجموعه شــریف نهج البالغه 
به بشریت نشــان داده شده اســت. او انسان را در 
این کره خاکی مشتاق و عاشق می سازد، امام علی 
)ع( در معرفی ســبک زندگی حق را نقطه مرکزی 
پرگار زندگی دانســته و نهج البالغــه این حضرت 
طریق سعادت است.وی ادامه داد: سخن حضرت 
سرچشمه زاللی است، او حقیقت و ماهیت انسان 
را حق و محب می داند، علــی)ع( در نگاه هر ایرانی 
نماد آزادی و آزادگی اســت و خوشا به حال آنان که 
علی را یاور درماندگان و توســل به او را طریق نجات 
می دانند.رضایی بیــان کرد: ایرانیــان می دانند که 
علی )ع( است که یاور پیامبر اکرم )ص( بود، علی 
همســر محبوب ترین دخت پیامبر است، علی )ع( 
مرد سیاســت بازی نبود و عدالت را در سرلوحه کار 
خود قرار می داد.دبیر علمی کنگــره بازخوانی ابعاد 
شــخصیتی امیرالمومنین امام علی)ع(  نیز در این 
مراسم کل آثار رســیده به کنگره را 1082 اثر عنوان و 
بیان کرد: 475 مقاله، 131 کتــاب، 88  پایان نامه 
دکتری، 305 مورد شــعر و ادب، 182 مورد هنرهای 
تجسمی بوده است.محمدعلی رضایی اظهار داشت: 
از مجموع 475 مقاله رســیده، 360 مقاله ارزیابی 
شــده، 190 مقاله مورد قبول داوران، 32 مقاله ویژه 

ترجمه، 3 مقاله برتر و 7 مقاله قابل تقدیر است.

اختتامیــه چهاردهمین جشــنواره عکس خبری، 
مطبوعاتی دوربین. نت شــامگاه پنجشنبه 26دی 
ماه،  در ســالن ســوره حوزه هنری اصفهان برگزار 
شد. علیرضا نصر، رییس شــورای شهر اصفهان در 
این برنامه اظهار کرد: نقش عکاسان، نقش بسیار 

ارزشمندی است که ما باید این نقش را پاس بداریم 
و از طرفی عکاسان نیز باید ســعی کنند هنر خود را 
تعالی ببخشــند.وی افزود: انسان ها به سه دسته 
تقسیم می شوند؛ یک دســته از آن ها انسان های 
بزرگ هســتند که به دنبال عظمت دیگرانند، دسته 
دوم انسان های متوســط که به دنبال عظمت خود 
هستند و دسته ســوم انسان های کوچکی که برای 
عظمت خود دیگران را له مــی کنند.نصر ادامه داد: 
عکاسان جزو دسته نخســت قرار می گیرند چراکه 

ســعی می کنند عظمت دیگران را در قاب بیاورند. 
در این جشــنواره که از 22 دی ماه شروع شده بود 
از عکاســان برتر تقدیر به عمل آمد.در این برنامه به 
شرکت کنندگان در بخش های مختلف جوایری اهدا 
شد که جوایز اول تا ســوم بخش مستند اجتماعی  
به ترتیب به سلمان ســام دلیری، صادق سوری و 
پویا بیات اهدا شــد.بانو صادق منش توسط هیئت 
داوران این جشــنواره به عنوان عکاس برتر ســال 

شناخته شد.

چهاردهمین دوره دوربین.نت به ایستگاه پایانی رسید

به همت گردان 103 امام حسین )ع( اصفهان برگزار می شود؛

مراسم  عزاداری حضرت فاطمه زهرا )سالم ا... علیها( 
گــردان 103 امام حســین )ع( اقدام به برگزاری 5 شــب مجلــس عزا به مناســبت بی بی دو 
عالم و بزرگداشــت شهادت حاج قاســم ســلیمانی و یارانش می کند. به گزارش روابط عمومی 
لشــکر 14 امام حســین )ع(، فرمانــده گــردان 103 امام حســین )ع( از عموم مردم شــهید 
 پرور اصفهان دعوت کرد با شــرکت در این مراســم با  خون شــهدا تجدید بیعتــی دوباره کنند. 
حجت االسالم بیرانوند، حجت االســالم قصاب زاده و حجت االسالم دهشــتی سخنرانان این 
مراسم هستند و آقایان حاج رسول میرباقری، حاج محمد هویدا، مرتضی انصاری، علی کاظمی 
و حامد عطریان فر به مدیحه ســرایی می پردازند. این مراســم 29 دی ماه لغایت 3 بهمن ماه 
 به مدت 5 شب از ســاعت 19 در مجموعه شــهید قوچانی در چهاراه تختی به سمت میدان شهدا 

برگزار می شود.

به دعوت نماینده ولی فقیه در استان و استاندار صورت گرفت؛

آیین بزرگداشت شهدای حادثه هوایی در اصفهان
مراسم بزرگداشت شهدای حادثه سقوط هواپیمای تهران – کی یف با حضور مسئوالن، فرماندهان 
نظامی و خانواده این شهدا در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.حجت االسالم گرجی، مسئول 
نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در استان اصفهان در این مراسم با اشاره به اینکه شهدا زنده اند 
و نزد خدا روزی می خورند، زنده نگه داشتن یاد و خاطره این شهدا را که از دانشمندان و نخبگان 

بودند، مثبت قلمداد کرد و گفت: این افراد ارزش های ایران بوده و هستند.

 اجرای برنامه »تبرکات فاطمی«
 برای نخستین بار در بقاع اصفهان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اظهار کرد: ایام شهادت حضرت زهرا سالم ا... علیها، 
و اجرای ویژه برنامه ســوگواره یاس نبوی، بهانه ای است تا عاشــقان حضرت مادر، به آن بزرگ 
بانــوی دوعالم، اقتدا کرده و در مســیر روش و منــش آن حضرت گام بردارند.حجت االســالم 
و المســلمین محمد حســین بلک ادامه داد: از ســویی، یکی از مســائلی که آن حضرت بدان 
توجه ویژه ای داشــت، دســتگیری از مســتمندان و کمک به فقرا بود. تا جایی که هیچ مستمند 
و نیازمندی از درخانه اش دســت خالــی باز نمی گشــت.مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان بیان کرد: نمونه بارز انفاق و ایثار آن بزرگوار را می تــوان در انفاق تنها افطاری آن حضرت 
 و خانواده اش به مســکین و فقیر و اســیر دید که خداوند متعال آن را به زیبایی به رخ بندگانش 

کشیده است.
وی عنوان کرد: الزم است مراکز افق و بقاع متبرکه ای که در برگزاری باشکوه سوگواره یاس نبوی 
نقش ایفا می کنند، به این سیره و منش حضرت زهرا سالم  ا...علیها، یعنی توجه به محرومین و 
نیازمندان، تمسک کرده و به نیابت از حضرت مادر، در راستای انفاق به محرومین گامی بردارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان خاطر نشــان کرد: با توجه به دستورالعمل سازمان 
اوقاف و امور خیریه در راستای ارائه خدمت به محرومین و انفاق نیابتی از حضرت زهرا سالم ا... 
علیها، بسته های غذایی، شــامل مواد غذایی ضروری زندگی جهت یک ماه، تهیه و در قالب یک 
سبد غذایی، به نام تبرکات فاطمی، در ایام اجرای سوگواره یاس نبوی به مستمندان پیرامون بقاع 
متبرکه اهدا می شــود.بلک در پایان عنوان کرد: تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، تقویت بعد 
اجتماعی خدمات بقاع متبرکه، توجه به محرومان و اقشار آسیب پذیر، ترویج فرهنگ صدقه به 
نیابت از اهل بیت علیهم السالم و تقویت رابطه عاطفی با ایشان به وسیله انفاق را از اهداف اجرای 

این طرح ذکر کرد.

س: ایمنا
عک

اخبار

 نخستین مدرسه نهج البالغه
 در اصفهان افتتاح شد

خبر ویژه

 آیین افتتاحیه نخســتین مدرسه نهج البالغه 
اصفهــان، شــامگاه پنجشــنبه بــا حضــور 
حجت االســالم  محمدتقی رهبر ، امام جمعه 
موقت اصفهان و مســئول مدرسه نهج البالغه 
برگزار شــد.امام جمعه موقت اصفهان در این 
مراسم اظهار داشت: نهج البالغه بخشی از آثار 
امیرالمومنین)ع( اســت که مورد توجه عامه 
مسلمین به خصوص محدثین، بزرگان و علما 
بوده  و آن را برادر قرآن نامیده اند و درطول تاریخ 
و در کشورهای مختلف هم ســابقه دار است.

حجت االسالم محمدتقی رهبر بیان کرد: ما به 
عنوان جامعه ایرانی باید در راستای محقق کردن 
تمدن نوین اسالمی بر محور قرآن، سیاست و 
حکومت علوی تالش کنیم و براساس آنچه از 
نهج البالغه می آموزیم آینده کشورمان را از نظر 
فقهی، فرهنگی و معنوی غنی و غنی تر سازیم.

وی افزود: متاســفانه ما این کار را دیر شروع 
کردیم و عالوه بر آن حوزه ها و دانشــگاه های 
ما نیز دیر شــروع کردند و اقتصــاد، فرهنگ و 
سیاست ما به سیره امیرالمومنین)ع( نیاز مبرم 
دارد. وی خاطرنشــان کرد: ما که می خواهیم 
حکومت اسالمی را به دنیا نشان دهیم باید تمام 
ارکان حکومتی خود را متکی به نهج البالغه کنیم.

رهبر عنوان کرد: خوشــبختانه نهضتی رخ داده 
که توجه به نهج البالغه در کشور زیاد شده است 
و ما نیز به نوبه خودمان موسســه ای تشکیل 
دادیم که با هدف ترویــج فرهنگ نهج البالغه 
بتواند در این مســیر موثر واقع شود.وی ادامه 
داد: شش محور برای خارج کردن نهج البالغه 
از غربــت تدوین کرده ایم کــه از آن می توان به 
تدریس و معرفی نهج البالغه در دانشــگاه ها، 
مدارس و ادارات اشــاره کرد و دیگری نشر آثار 
نهج البالغه در فضای مجازی است.وی تصریح 
کرد: مکانی که برای این فعالیت انتخاب کردیم 
مدرسه ای است که قدمتی چندین ساله دارد و 
توجه ویژه ای به مجــاورت این مکان با آرامگاه 
عالمه مجلســی و نزدیک بــودن آن به میدان 
امام علی)ع( نشان دادیم تا بتوانیم با مجوز 
حوزه های علمیه، طــالب عالوه بر همه علوم 

اسالمی با نهج البالغه هم آشنا شوند.

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی ساماندهی بوستان پروین
مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان از آغاز عملیات اجرایی ساماندهی بوســتان پروین خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه پنج میلیارد ریال اعتبار در نظر 
گرفته شده است.حمید شهبازی اظهارکرد: عملیات اجرایی ساماندهی بوستان پروین شــامل پیاده روسازی، مناسب سازی و نصب موانع ترافیکی است.

وی از بهره برداری پارکینگ طبقاتی عسکریه تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: این پارکینگ در مجاورت بیمارستان عسکریه با ظرفیت 220خودرو در حال 
احداث است.مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان ادامه داد: پروژه مشارکتی پارکینگ عسکریه با هزینه کرد 30 میلیارد ریالی منطقه 10 و تامین مابقی اعتبارات 
توسط بیمارستان، در حال احداث است و با توجه به تعداد زیاد مراجعه کنندگان به این بیمارستان و نیاز به پارکینگ، از پروژه های اصلی این منطقه به شمار 
 می رود.وی با بیان اینکه فاز دوم عملیات اجرایی پیاده روســازی خیابان های پروین و صباحی آغاز شده است، تصریح کرد: برای اجرای آن اعتباری افزون
  بر یک میلیارد و 350 میلیون تومان در نظر گرفته شــده که پیاده روســازی خیابان پروین با 850 میلیــون تومان اعتبار و خیابــان صباحی با 500 میلیون

 تومان اعتبار انجام می شود.

   حسن حجتی – شهردار دولت آبادم الف:728174

آگهی تجدید مزایده عمومی
شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به بهره برداری از مکان و فضاهای 
مورد نظر خود جهت نصب پایه تابلو تبلیغاتی از طریــق برگزاری مزایده عمومی 

اقدام نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری : روز پنجشنبه مورخ 98/11/10

گشایش پاکت ها : روز شنبه مورخ 98/11/12
 محــل دریافــت اســناد :دولــت آبــاد بلــوار طالقانــی – پایــگاه اینترنتی 
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شــهرداری نجف آباد در نظر دارد به اســتناد مصوبه شــماره 4433 مــورخ 97/11/29 
شــورای محترم اســالمی شــهر، عملیات خرید و حمل و پخش آســفالت جهت معابر 
ســطح شــهر را با مجموع برآورد اولیه بــه مبلــغ 30/000/000/000 ریال با احتســاب ما 
به التفــاوت قیــر، از محــل اعتبــارات عمرانی ســال 1398 شــهرداری بصــورت تنی 
 و بــر اســاس کمتریــن قیمــت پیشــنهادی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگذار 

نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه 
و رزومه کاری مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناســب با موضوع مناقصه بوده و دارای 
صالحیت و رتبه بندی الزم )حداقل پایه پنج در رشته راه و ترابری( از معاونت برنامه ریزی 

و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت می شود جهت 
کسب اطالعات بیشتر و دریافت اســناد مناقصه با همراه داشتن مدارک و رزومه 

شرکت، تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه مورخ 98/11/06 به امور قراردادهای شهرداری 
نجف آباد مراجعه نمایند.

شــرکت کنندگان باید مبلغ 1/500/000/000 ریال بابت ضمانت شــرکت در مناقصه را طی 
فیش واریزی به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و یا معادل 
آنرا ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به 

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

یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

آگهی مناقصه

محمد مغزی نجف آبادی- شهردار نجف آبادم الف:728081

نوبت  دوم

نوبت  دوم

پیام رییس جمهور:

 بازخوانی فرهنگ و اندیشه علی)ع( باید در افقی گسترده صورت بگیرد
حســن روحانی، رییس جمهور پیامی را به مناسبت اختتامیه کنگره 
بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی)ع( ارسال کرد که 

توسط وزیر ارشاد قرائت شد.
متن پیام بدین شرح اســت: بســم ا... الرحمن الرحیم،اندیشه و 
سلوک عملی امام علی)ع( به ویژه در دوره تصدی حکومت بر جامعه 
اسالمی حاوی نکات درس آموز فراوانی است که به عنوان یک منبع 
اجتهادی مستحکم برای همه مســلمانان قابل استفاده است.این 
منبع غنی علمی برای حتی غیرمسلمانان نیز قابل بهره برداری است، 
همه محققان عرصه های علمی و نیز دولتمردانی که در جست وجوی 
الگوی جامع حکومتی سالم و عدالت محور هستند می توانند از این 

منبع پرمحتوا توشــه برگیرند و نیاز خود را تامین کنند.امروز برای ما 
که خود را شــیعه و پیرو آن امام بــزرگ می دانیم درس های حیات 
بخش و تعالیم انسان ســاز و آموزه های جامعه ساز آن وصی بر حق 
رسول خدا)ص( باید سرلوحه تفکر و سرمشــق عمل باشد.اگر چه 
هرگز توان دستیابی به قله رفیع کماالت او را نداریم ولی به فرمایش 
خود آن وجود مقدس باید با پارسایی، مجاهدت، پاکدامنی و راستی 
این راه نورانی و خطیر را بپیماییم و چه بجاست همه جامعه اسالمی 
با هر تفکر بعد از گذشت این همه ســال از شهادت مظلومانه اش به 
پیشگاه مقدس او و نیز پیشگاه موال و مراد و محبوب او حضرت خاتم 
النبیین محمد المصطفی)ص( و در نهایت به پیشگاه خداوند خالق 

علی و منت گذارنده بر همه هستی به خلق او عذر تقصیر بیاوریم که در 
شناخت او کوتاهی کردیم و از فرصت درک راه و مشی او غافل ماندیم 
و ندانســتیم که اگر علی)ع( و فاطمه)ع( و فرزندان مظلوم و بیان 
آنان از معرفت دینی را از فرهنگ اســالم جدا کنیم، سرمایه چندانی 
برای جامعه اســالمی باقی نمی ماند.بازخوانی فرهنگ و اندیشــه 
علی)ع( باید در جامعه در افقی گسترده صورت بگیرد و  برگزاری این 
کنگره می تواند گامی موثر در جهت معرفی شخصیت آن انسان کامل 
 باشد و جامعه اسالمی را با فرهنگ علوی آشنا کند.از برگزارکنندگان
  این کنگره تشــکر و بــرای همگان عزت و ســربلندی را مســئلت 

می کنم.
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در این مطلب  راه حل هایی معرفی می کنیم که  شما به کمک 
آنها می توانید در سخنرانی عمومی بااین نکات ساده بر ترس 
خود غلبه کنید و حتی راهی برای کمک به استفاده از انرژی 

خود در راه مثبت وجود دارد. 
5- صدای خود را ضبط کنید و آن را یاد بگیرید: سخنرانی خود 
را در تلفن یا دوربین فیلمبرداری ضبط و ســپس به آن گوش 
دهید. پس از آن یادداشــت کنید که چگونه بهتر  خواهید شد. 
بعضی از مردم دوست ندارند صدای خود راروی نوار گوش دهند 

،پس مهم است که به صدا و سبک گفتاری خود توجه کنند.
6- روی تنفس خود کار کنید: هنگامــی که روی تنفس خود 
تمرکز می کنید، پیچش صدای شما بیشــتر شده و شما آرام 
خواهید شد،نفس راحت بکشید و روی ریتم آن تمرکز کنید. 
اگرچه این یک تمرین گفتاری عمومی است؛ اما در کل تمرینات 
تنفسی کمک می کند اســترس را کاهش دهید تا باعث بهبود 

واضحی در تمام زمینه های زندگی شود.
7- بیشتر تمرین کنید:هنگامی که کسی از من می پرسد چگونه 
می تواند مهارت ارتباطی موثری ایجاد کند و سخنرانی عمومی 
اش را بهبود بخشد، من به او کلماتی از آلبرت هابارد نقل)نقل 
بیان(می کنم که گفت:تنها راه یادگیری صحبت کردن این است 

که صحبت کنیم و صحبت کنیم.
8- سخنرانی خود را برای دیگران البته صرفا دوستان تان یک بار 
ارائه دهید :تعداد زیادی از افراد هســتند کــه می توانید با آنها 
تمرین کنید، اطمینان داشته باشید که شخص در نقد خود کامال 
با شما صادق باشــد.صحبت کردن به طور مستقیم باشخص 

دیگرکمک خواهد کرد تا شــما آرام شــوید و تجربه ارتباط با 
دیگران را به دست آورید ، اگر آنها درمورد سخنرانی شما سوال 
داشتند، ممکن است که )مخاطبان(سواالت مشابهی از شما 

داشته باشند.
9- در کالس های ســخنرانی عمومی شرکت کنید:یک مربی 

خوب پیدا کنید، گروه های زیادی وجود دارند که شما می توانید 
با پیوستن به آن ها هنر سخنرانی عمومی را یاد بگیرید.

10-قبل از صحبت کردن به آرامی ورزش کنید:ورزش قبل از ارائه 
می تواند خون شما را به گردش درآورد و اکسیژن به مغز شما 
منتقل کند، قبل از سخنرانی قدم بزنید یا چند بار زانوهایتان را 
خم کنید. این ترفند کوچک یکی از راهنمایی های مورد عالقه من 
است؛ شما شگفت زده می شوید، از اینکه جریان کم خون چه 

کارهایی می تواند انجام دهد.
12-پاورپوینت می تواند واقعا خوب یا واقعا بد باشــد:گاهی 
اوقات یک پاورپوینت می تواند بهترین دوســت شــما باشد، 
اگر رشــته افــکار خود را از دســت دادیــد می تواند به شــما 
کمک کنــد مخاطبان خــود را درگیر کنیــد و مــردم را برای 
 گرفتن یادداشــت و نــکات اصلی بــه یک مکان مناســب

 ببرید.
13-آب گرم بخوریــد و دمای اتــاق را تنظیــم کنید:گاهی 
اوقات،فشــردن بعضی از لیموها در آب نیز کمک می کند که 
گلوی خود را روان کنید.ســعی کنید قبــل از صحبت کردن از 
نوشیدنی های شیرین اجتناب کنید این می تواند دهان شمارا 

خشک و صحبت کردن را سخت تر کند.

آشپزی

خوراک مرغ ساده 
مواد الزم:ژامبون بیکن حالل 3 ورقه،فلفل دلمه ای خرد شده 

یک پیمانه،سینه مرغ بدون پوست و استخوان 4 عدد،پودر فلفل سیاه 
یک چهارم قاشق چای خوری،سس پستو 200 گرم،سس آلفردو 400 گرم

طرز تهیه:این خوراک مرغ ساده خوشمزه و مقوی به راحتی و تنها با 5 ماده غذایی تهیه می 
شود. ترکیب سس پستو و آلفردو، طعم جالب و هیجان انگیزی به خوراک مرغ می دهد. فر را با 

دمای 180 درجه سانتی گراد روشن کنید. در یک ماهیتابه چرب شده، بیکن را به مدت 3-5 دقیقه 
روی حرارت مالیم تفت بدهید و مرتب هم بزنید تا برشته شود. سپس بیکن را از ماهیتابه خارج کنید 
و چربی اضافه آن را با حوله یا دستمال بگیرید.در این مرحله از تهیه خوراک مرغ ساده، فلفل دلمه 
ای را به مدت یکی دو دقیقه در روغن باقی مانده بیکن سرخ کنید. سپس آن را در یک کاسه بریزید.
روی سینه مرغ ها فلفل بپاشید و آنها را در همان ماهیتابه قبلی روی حرارت متوسط به مدت 2 تا 

4 دقیقه بپزید. هر طرف که شروع به قهوه ای شدن کرد، مرغ را برگردانید. سپس سینه های 
مرغ را در یک ظرف مناسب فر با ابعاد حدودی 20×25 سانتی متر قرار دهید.در یک کاسه 

با ابعاد متوسط، فلفل دلمه ای، سس پستو و آلفردو را مخلوط کنید. سس تهیه 
شده را روی مرغ ها بریزید و روی ظرف را با فویل بپوشانید.ظرف را 30 تا 

35 دقیقه در فر قرار دهید تا زمانی که مرغ کامال پخته شود. پس 
از برداشتن فویل، روی مرغ را با بیکن تزییک کرده و 

خوراک مرغ ساده را سرو کنید.

چگونه بدون استرس در حضور دیگران سخنرانی کنیم؟ )2(

 فروش میلیاردیخبر
»جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر« 

 تیلدا سوینتون از »بفتا« 
جایزه می گیرد

»جنگ ســتارگان: خیزش اســکای واکر« محصولی از دیزنی 
سه شــنبه با عبور از مرز فروش یک میلیارد دالر در باکس آفیس 
جهانی، فیلم دیگری از این مجموعه شد که فروشش را از مرز یک 
میلیارد دالر گذرانده است.پرفروش ترین فیلم های این مجموعه 
»نیرو بیدار می شود« در ســال 2015 و »آخرین جدای« در سال 
2017 بودند. »جنگ ستارگان: خیزش اســکای واکر« در بازار 
داخلی آمریکا تاکنون 481 میلیون دالر فروش  داشته است. 

تیلدا ســوینتون، بازیگر بریتانیایی که جایزه اسکار و بفتا را در 
کارنامه دارد امسال به عنوان دریافت کننده جایزه فلوشیپ بفتا 
معرفی شد.این بازیگر جایزه اش را در مهمانی شامی در لندن در 
2 مارس دریافت می کند.وی که متولد لندن است برای ایفای 
نقش در فیلم های مستقل و نیز فیلم های استودیوهای بزرگ 
شناخته می شود. وی، جایزه اســکار و بفتا را سال 2008 برای 

ایفای نقش مکمل در فیلم »مایکل کالیتون« دریافت کرد.

 معرفی کتاب

خبر

خانواده  آقای چرخشی 

کشف هواپیمای جنگ جهانی دوم پس از 77 سال

کتاب »خانواده  آقای چرخشی« نوشته طاهره ایبد و تصویرگری علی نامور ، به تازگی توسط انتشارات کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان به چاپ چهاردهم رســیده است.این کتاب، دربرگیرنده داســتانی فانتزی و طنز است که 

برای کودکان باالی 11 سال نوشته شده است. چاپ اول این کتاب ســال 1383 به بازار نشر عرضه شد.این 
کتاب در سال 2005 در فهرســت کتاب های منتخب کتابخانه بین المللی مونیخ آلمان قرار گرفت و تا به حال 
موفقیت هایی نیز در جوایز ادبی داشته اســت. دریافت جایزه از پنجمین دوره کتاب سال شهید غنی پور و 

جایزه ادبی پروین اعتصامی از جمله موفقیت های این کتاب هستند.داستان این کتاب از این قرار است 
که پدر خانواده کم کم موهایش شروع به ریختن می کند و ذره ذره کچل می شود. با همه تالش هایی 

که پدر برای جلوگیری از ریزش موهایش می کند، روزی آخرین تــار مویش هم می افتد و کامال 
تاس می شود؛ اما اتفاق عجیب و خوشایندی می افتد. بعد از یک دوره خارش شدید که پدر هی 

دور خودش می چرخد و کله اش را می خاراند، یکهو تبدیل به یک نابغه می شود و با هر خارش 
سر و چرخشی، فکر جدیدی برای اختراعی جدید به ذهنش می رسد و ماجراهای خانواده 

چرخشی از این جا شروع می شود...

یک هواپیمای مرتبط با جنگ جهانی دوم که 77 ســال پیش در اقیانوسی در ســاحل هاوایی سقوط کرده بود با اســتفاده از داده های سونار و اسکن کف دریا 
دوباره در تصویری خیره کننده دیده شــده اســت.محل ســقوط ، واقع در ســاحل O'Ahu ، هاوایی ، اولین بار در سال 1999 کشف شــد در حالی که محققان 
آزمایشــگاه تحقیقاتی آندرس هاوایی در حال انجام یک بررســی بیولوژیکی در آب های عمیق بودند.این تیم با اســتفاده از اســکن های متعدد از داده های 
کف دریا و ســونار، موفق شــدند تصاویر خیره کننده و مفصلی از Grumman TBF Avenger که در ساحل O'Ahu هاوایی در ســال 1942 از بین رفته بود، 
بازســازی کنند. این تصاویر تقریبا دســت نخورده ، موقعیت بدنه و خدمه را نشــان می دهند و تنها منطقه ای که به نظر می رســد تخریب شــده است، کابین 
خلبان است.در 11 اکتبر ســال 1942 ، ســه فروند هواپیمای آمریکایی TBF-Avenger طی پرواز تمرینی در ایســتگاه هوایی نیروی دریایی Kaneohe با 
 هم برخورد کردنــد و Grumman TBF Avenger را بــه یک گور آب 300 فوتی پرتــاب کردند. درواقع  هنــگام حادثه بالفاصله دو فرونــد هواپیما داخل آب 

سقوط کردند.

وز عکس ر

 تفریحات برفی
 در بام ایران

استان چهارمحال و بختیاری 
یکــی از مرتفع تریــن مناطق 
کشــور محســوب می شود 
که مســتعد رونــق ورزش ها 
و تفریحات زمســتانه است. 
پیست اسکی کوهرنگ و بارده 
همه ساله با بارش اولین برف، 
پذیرای مردم از سراسر کشور 

می شوند.

دکتر ایرج حشمتی، رییس ســازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان، 
دکتر فاطمه محمدی مسئول اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنجان و 
هیئت همراه، 24 دی ماه ضمن دیدار با مهندس منصور یزدی زاده، مدیرعامل 
شرکت از خط تولید بازدید و در خصوص اقدامات زیست محیطی ذوب آهن 
اصفهان گفت وگو کردند.مهنــدس یزدی زاده، دراین دیــدار، توجه به محیط 
زیست را توجه به کارکنان شرکت دانست و گفت : ذوب آهن اصفهان به مباحث 
زیســت محیطی توجه ویژه ای دارد و  از نظر کنتــرل آالیندگی فعالیت های 
خود در رتبه های برتر اســتان قرار گرفته، چرا که همزمان با اجرای پروژه های 
توسعه ای ، پروژه های زیست محیطی را نیز عملیاتی کرده است . وی با اشاره 
به این که حفظ محیط زیست عالوه بر یک وظیفه ، جزئی از مسئولیت اجتماعی 
شرکت های بزرگ نیز به شــمار می رود، افزود: در زمینه حفظ محیط زیست 
اقدامات اصالحی زیادی در دست اجرا و برنامه ریزی داریم و در برنامه های 
زیست محیطی خود، همکاری بسیار نزدیکی با سازمان حفاظت محیط زیست 

داشته و از رهنمودهای این سازمان بهره می بریم.
مهندس یزدی زاده با اشــاره به طرح های زیســت محیطی شــرکت گفت : 
آب گیری از لجن کنورتور و نصب 74 درب فلکســیبل از اقدامات مهم شرکت 
در این زمینه است. وی یاد آور شد: تمامی این اقدامات در زمان تحریم، کامال 
بومی سازی شده و نقطه عطفی در صنایع کشور محسوب می شود .وی گفت: 
ذوب آهن اصفهان تعهد بر حفظ و صيانت از محيط زيســت در استراتژی های 
كالن خود را به عنوان يكی از اهداف كليــدی انتخاب کرده و در همه پروژه ها و 

طرح های خود به اين مهم توجه ویژه دارد .
دکتر حشمتی، رییس سازمان محیط زیست استان اصفهان، با بیان اینکه ذوب 
آهن  یک صنعت استراتژیک اســت که اقدامات مثبتی در زمینه حفظ محیط 
زیست داشته، گفت : این بازدید در راســتای برنامه های برنامه جامع محیط 

زیستی که توسط کارشناسان ســازمان محیط زیست در 38 محور تهیه شده، 
انجام گرفت. وی با اشاره به این موضوع که این برنامه جامع محیط زیستی در 
ذوب آهن به تصویب رسیده است، افزود : امید است این برنامه جامع با توجه 

به نظرات کارشناسی دو طرف در فاز اجرایی قرار بگیرد.
وی، ســابقه 50 ســاله ذوب آهــن را نقطه عطفــی در صنعت فوالد کشــور 
دانســت و گفت : رفع گرد و غبار کنورتورهای فوالد ســازی، دریافت پســاب 
شهرســتان های اطــراف و منطقه ، بازچرخانــی آب صنعتی و اســتحصال 
دوباره آن از اقدامات بســیار مهم ذوب آهن اصفهان در بحث زیست محیطی 
است. رییس ســازمان محیط زیست اســتان اصفهان،  افزود : خوشبختانه 
با نظرات مثبــت مدیرعامــل ذوب آهن اصفهــان امید اســت بخش باقی 
 مانده از مباحــث این شــرکت در زمینه محیط زیســت مرتفــع و به زودی 

حل شود.

مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری صدرتامین گفت: اولین شــتاب دهنده 
بخش معدن با همکاری و مشارکت شــرکت های دانش بنیان تا پایان سال 
راه اندازی می شــود. به گزارش روابط عمومی صدرتامین؛غالمرضا سلیمانی، 
مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری صدرتامین نهضت بومی سازی قطعات را 
یکی از اولویت های کلیدی در تاصیکو برشــمرد و گفت: بومی سازی قطعات 
در دستور کار همکاران ما در شــرکت های تابعه قرار گرفته است و تا به امروز 
اقدامــات قابل قبولی را در زمینه بومی ســازی شــاهد بوده ایــم. وی اظهار 
داشــت: با توجه به گســتردگی فعالیت های برخی از شــرکت هــای تابعه، 
سیاســت پیاده ســازی ایده های نوین و برقراری ارتباط مستقیم دانشگاه با 
صنعت در برنامه کاری شــرکت ها قرار گرفته است و خوشــبختانه گزارشات 
قابل قبولی در راســتای همکاری دانشــگاه و صنعت دریافت کــرده ایم که 
در روز افتتاحیه شــتاب دهنده اعــالم و رونمایی خواهیم کــرد. به گفته وی، 
هم اکنون شــرکت های تابعه با تکیه به دانش جوانــان ایرانی مانع از خروج 

ارز از کشور شــده اند و براســاس اعالم صاحب نظران و متخصصان قطعات 
بومی ســازی شــده کیفیتی مشــابه قطعات وارداتی دارند. بنا به گفته وی، 
پس از برگزاری جلســات متعدد و کاربردی با هیئت مدیره و مدیران تاصیکو 
تصمیم به راه اندازی شــتاب دهنده بخش معدن با مشــارکت شــرکت های 
دانش بنیان گرفته شــد و اولین شــتاب دهنده تــا پایان ســال راه اندازی 
می شود.وی در خصوص عملکرد 9 ماه شــرکت های تابعه تاصیکو نیز اظهار 
داشت: بررسی عملکرد شــرکت های تابعه به پایان رســیده است و گزارش 
 آن طی روز های آینده از ســوی روابط عمومی صدرتامین به رســانه ها اعالم 
خواهد شــد. وی در خصوص آخرین وضعیت ســهام تاصیکو نیز اعالم کرد: 
سود هر سهم در پایان سال 2 برابر خواهد بود و ما به وعده ای که به سهامداران 
داده بوده ایم عمل کرده و خواهیم کرد. تمامی مدیران تاصیکو براساس برنامه 
اقدامات را در دستور کار خود قرار داده اند و سهامداران با خیال آسوده از سهم 

خود نگهداری کنند.

در دیدار رییس سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان عنوان شد:

حفاظت از محیط زیست، یکی از اهداف اصلی ذوب آهن

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدرتامین:

اولین شتاب دهنده معدن راه اندازی می شود
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