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بارور سازی ابرها در اصفهان و  مناطق دیگر کشور  اظهارات ضد و نقیض بسیاری در پی داشته است؛

مناقشه ابری!
5

 آسمان اصفهان به روی چینی ها بسته شد
  بر اساس اعالم مدیر کل فرودگاه اصفهان، هیچ پروازی از چین به استان برقرار نیست 
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صادرات بیش از 23 هزار 
 تن گیاه دارویی اصفهان

 به خارج از کشور

 زایمان زنان اتباع
 در گاوداری های اصفهان!

آغاز دور برگشت مسابقات والیبال 
قهرمانی باشگاه های برتر ایران؛

طالیی پوشان نصف جهان 
 در اندیشه رسیدن
 به رده های باالتر

3

5

6

سارقان تندیس استاد تناولی در اصفهان 
دستگیر شدند؛

ماجرایی که ختم به خیر شد

عدالت فضایی، انحصار امکانات 
شهری در اصفهان را شکست

7

8

شهردار اصفهان:

موفقیت شهرداری در گرو راضی 
کردن وجدان عمومی است

 صفحه  7

اجرای بیش از 20 پروژه 
زیست محیطی در شرکت 

فوالد مبارکه 

 صفحه  8

استان چهار محال و بختیاری، بلداجی، 
بلوار شهید بهشتی، گز فردوس بلداجی
09132823872
03834642411
info@ferdowsgaz.com

حاج غالمعلی سلطانی 
بنیانگذار صنعت گز بلداجی
شماره ثبت: 172825
شماره بهره برداری:21-7391
پروانه تاسیس از وزارت بهداشت و درمان 4423
شماره پروانه بهداشتی ساخت: 11005/25
گز فردوس با بیش از نیم قرن سابقه درخشان

اولین تولیدکننده گز در بلداجی و تنها 
دارنده دو نشان کیفیت برتر جهانی

از کنوانسیون بین المللی BID ژنو و 
برنده تندیس ستاره طالیی ژنو که 
نشانه کیفیت جهانی است.

ارزش گذاری های نوین برای آبادانی 
اصفهان، انتقال اعتبارات به پروژه های 

زیرساختی؛ 
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دموکرات ها آماده بایکوت سخنرانی ساالنه ترامپ می شوند
دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا در تدارک حرکتی اعتراض آمیز هنگام ســخنرانی ساالنه 
رییس جمهور این کشور در کنگره و تحریم آن هستند.در آستانه ســخنرانی ساالنه دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا، گروهی از دموکرات های مجلس نمایندگان در حال تدارک برای انجام یک 
اقدام اعتراض آمیز در جلسه سخنرانی او در کنگره هستند.به نوشــته هیل، زنان دموکرات کنگره 
آمریکا می خواهند حرکت اعتراضی سال گذشــته خود برای پوشیدن لباس های سفید هماهنگ 
برای نشان دادن همبستگی با زنان را تکرار کنند. نمایندگانی که با بایکوت سخنرانی ساالنه ترامپ 

در آن حضور نخواهند یافت از اولین و جدی ترین حامیان استیضاح او هستند.

چین، پیشنهاد کمک های آمریکا را رد کرد
دولت چین که پیش از این از مواضع مقامات آمریکایی درباره ویروس کرونا ابراز ناراحتی کرده بود 
پیشنهاد کمک های واشنگتن برای مقابله با این بحران را نپذیرفت.»دونالد ترامپ« رییس جمهور 
آمریکا تاکید کرد که آمریکا اقدامات قاطعی در برابر تهدید شیوع سریع ویروس کرونا انجام داده و 
همچنین پیشنهاد کمک به چین ارائه کرده است.براساس گزارش رویترز، یک دستیار ارشد رییس 

جمهور آمریکا اما گفته که پکن پیشنهاد واشنگتن را رد کرده است.

»مورالس« به بولیوی بر  می گردد
رییس جمهور سابق بولیوی در یک مصاحبه تازه اعالم کرد، استعفایش از ریاست جمهوری و خروج 
از کشورش به دلیل »امپریالیســم آمریکا« بوده و او خواهان بازگشت به بولیوی برای شرکت در 
انتخابات سناست.به رغم هشــدارهای دولت برآمده از کودتا علیه »اوو مورالس« رییس جمهور 
سابق بولیوی درباره محاکمه او در صورت بازگشت به کشورش، اعالم کرد خواهان بازگشت و شرکت 

در انتخابات سناست.

»اردوغان« ارتش سوریه را تهدید کرد
رییس جمهور ترکیه با بیان اینکه عملیات این کشور در شمال ســوریه ادامه خواهد داشت، تهدید 
کرد اگر الزم باشــد از جنگنده های اف-16 برای حمله به ارتش ســوریه استفاده می کنند.»رجب 
طیب اردوغــان« رییس جمهور ترکیه در واکنش به کشــته و زخمی شــدن تعــدادی از نظامیان 
ترکیه ای در عملیات ارتش ســوریه در ادلــب، مجددا دمشــق را تهدید کرد.وی بــا ادعای اینکه 
ارتش ترکیه در فاصله کوتاهی بعد از کشــته شــدن ۴ نظامی و زخمی شــدن ۹ نفر از این کشور، 
 ۴۰ موضع ارتش سوریه را هدف قرار داد، مدعی شــد در این حمله حداقل ۳۰ تا ۳۵ سرباز سوری

 کشته شدند.

 ادعای »محمود عباس« تکذیب شد
یک پایگاه خبری صهیونیستی به نقل از مقام فلســطینی گزارش داد که روابط امنیتی تشکیالت 
خودگردان با تل آویو هنوز ادامه دارد و قطع نشده است.این مقام فلسطینی که خواست نامش فاش 
نشود به پایگاه خبری »تایمز اسراییل« گفت: تشکیالت خودگردان هنوز هماهنگی ها و روابط امنیتی 
با رژیم صهیونیستی را قطع نکرده است.عباس روز شنبه طی سخنرانی در نشست اتحادیه عرب در 
قاهره مدعی شده بود که تشکیالت خودگردان فلسطین به واشنگتن و تل آویو اطالع داده که دیگر 
هیچ رابطه ای از جمله هماهنگی های امنیتی بین آن ها برقرار نخواهد بود.به نوشته تایمز اسراییل، 
مقام فلســطینی مذکور در این باره توضیح داد: »تا همین االن هماهنگی های ]امنیتی[ادامه دارد، 

اما روابط به شدت تنش بار است«.

عربستان با کارشکنی اجازه نداد ایران در اجالس سازمان همکاری های اسالمی شرکت کند؛

بازگشت به نقطه جدایی

عربستان به هیئت ایرانی برای شرکت در  علیرضا کریمیان
کنفرانس جده، به موقع ویــزا نداد تا بار 
دیگر نشانه ها برای از سرگیری روابط و ارتباطات دیپلماتیک میان دو 
کشور بر روال سابق باقی بماند. خبر لغو  حضور هیئت ایرانی در جده را 
موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه رسانه ای کرد؛ هیئتی که قرار بود 
برای شرکت در کنفرانس مهم نشست اضطراری کشورهای اسالمی در 
مورد معامله قرن راهی عربستان شود؛ اما در عمل عربستان مانع از آن 
شــد. این اتفاق نشان دهنده دو مســئله مهم در معادالت دیپلماتیک 
منطقه ای است؛ اول اینکه آمریکا و اعراب تالش دارند تا به هر نحو ایران 
را از سنگ انداز ی و مخالفت بر ســر طرح معامله قرن باز دارند و دوم 
 آنکه قرار نیســت روابط میان ایران و عربســتان به این زودی ترمیم

 شود.
 این رخداد  با وجود ســیگنال های مثبت دو طــرف مبنی بر مذاکره و 
آشتی صورت می گیرد. پاکستان و عمان در این مدت تالش های زیادی 
را برای میانجی گری انجام دادند؛ اما به نظر می رســد عرب ها تمایلی 
برای آشتی با ایران ندارند. افزایش تنش های منطقه ای نشان می دهد 
که تالش های پاکســتان فقط به کاهش احتمال جنگ بین ریاض و 

تهران محدود شده است و نه بیشتر.

 حاال در آســتانه تالش ها برای حمایت از فلســطین در برابر اسراییل 
این شــکاف بیشــتر مشــخص می شود. ســه شــنبه هفته پیش، 
»دونالــد ترامــپ« رییس جمهــور آمریــکا در یک نشســت خبری 
همراه بــا »بنیامیــن نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی از 
طرح موســوم به معامله قرن، رونمایی کرد.این طرح فلســطینی ها 
را از پایتختی قدس محروم کرده، فلســطین را به مجمع الجزایری از 
تکه های پاره پاره زمین بــدل کرده، بخش بزرگــی از کرانه باختری را 
 به رژیم صهیونیستی بخشیده و حق بازگشــت را از آوارگان فلسطینی 

سلب کرده است. 
این طرح همچنین حماس را ســازمانی تروریستی خوانده و تشکیل 
دولت فلســطینی را به خلع ســالح گروه های مقاومت مشروط کرده 
است.از میان کشورهای عربی، عربستان سعودی، امارات و مصر از این 
طرح حمایت کرده اند. با این حال، طرح آمریکا با محکومیت گسترده 
میان جناح های مختلف فلسطینی و مخالفت اغلب کشورهای عربی و 

اسالمی و مردم آنها مواجه شده است.
 هر چند در این نشست »یوسف بن احمد العثیمین« دبیرکل سازمان 
همکاری اسالمی گفت که این سازمان از تشــکیل دولت فلسطین در 
مرزهای 1۹6۷  به پایتختی قدس شــریف حمایــت می کندو  قضیه 

فلسطین، در صدر اولویت های سازمان همکاری اسالمی قرار دارد؛ اما 
در نهایت این سازمان از  از هر گونه تالش  بین المللی برای حل و فصل 
مسئله فلســطین تا دســتیابی به صلحی فراگیر حمایت کرد. با وجود 
اینکه فلسطینی ها خواستار محکومیت معامله قرن از سوی همه اعضا 
بودند؛ اما عربســتان موضعی منعطف در برابر این برنامه آمریکایی در 
پیش گرفت. در نشست سازمان همکاری اسالمی، »فیصل بن فرحان 
بن عبدا...« وزیر خارجه عربستان ســعودی طی سخنانی ، خواستار 
اعالم همبستگی با ملت فلسطین و حل و فصل عادالنه قضیه این کشور 
شد.وی همچنین خواســتار راهکاری عادالنه برای تحقق حقوق ملت 
فلسطین و تشکیل کشوری مستقل به پایتختی قدس شرقی شد؛ اما 
از ســویی طرح مذکور  را محکوم نکرد. در کنار عربستان، امارات هم از 
محکوم کردن این طرح خودداری کرد  تا با ر دیگر شکاف های کشورهای 

اسالمی بیشتر نمایان شود. 
عربستان باید در روزهای آینده منتظر عقب گردهای بیشتری از سوی 
ایران باشــد و نتیجه مقابله با ایران را بار دیگر بــه پرداخت هزینه های 
امنیتی بپــردازد. این اقــدام اخیر عربســتان اندک راه هــای باریک 
 برای آشــتی میان دو کشــور را تخریب کرد و دو کشــور را به نقطه اول 

جدایی بازگرداند.

فرمانده نیروی زمینــی ارتش گفت: بــا همکاری 
جوانان متخصص و مومن شــرکت پشــتیبانی و 
نوسازی بالگردهای ایران) پنها( ۳۳ فروند بالگرد 
هوانیروز که ســال ها زمین گیر شــده بودند بهینه 
سازی، اورهال و به چرخه ناوگان بالگردی هوانیروز 
پیوستند .امیر ســرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده 
نیروی زمینی ارتش در جمع فرماندهان، مسئولین و 
کارکنان فنی شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای 
ایران )پنها(، با اشاره به اورهال و نوسازی بالگردها 
گفت: پس از پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی 
ایران، دستان توانمند شــما قطعات را یکی پس از 
دیگری طراحی و تولید کرد تا تمامــی بالگردها به 
پرواز در بیایند، در طول ۸ سال دفاع مقدس و پس 
از آن تمامی ماموریت هــای هوانیروز با قوت انجام 

شد.وی با بیان این که هوانیروز، اولین یگانی است 
که بالفاصله در منطقه ماموریت حاضر می شــوند، 
تاکید کرد: امروز با همــکاری وزارت دفاع و صنایع 
داخلی کشور تعداد ۳۳ فروند بالگردهای هوانیروز 
که سال ها زمین گیر شده بودند اورهال و نوسازی شد 
و ان شاءا... در ماموریت های آینده از آنها استفاده 
خواهیــم کرد.فرمانده نیروی زمینــی ارتش ادامه 
داد: چند نقص بزرگ و مهم در حوزه بالگردی وجود 
داشــت که امروز تمامی آنها برطرف شد؛ اول اینکه 
حجم زیادی از بالگردهای هوانیروز  زمین گیر شده 
بودند ، دوم این بود که بالگردهــای ما فقط در روز 
می توانستند پرواز و اجرای عملیات کنند و سومین 
مورد برد پایین موشک های هوانیروز بود که همه این 
موارد با همت جوانان انقالبی و با حضور شبانه روزی 

وزارت دفاع و شرکت پنها برطرف شد.فرمانده نیروی 
زمینی ارتش در شرکت پنها و در جمع فرماندهان و 
مسئوالن آنها گفت: اینجا جایی است که در گذشته 
آمریکایی های اجنبی و مزدور مستقر بودند، برای ما 
بالگرد می آوردند، اورهال می کردند و زنجیره های 
وابســتگی را روز به روز نسبت به خودشان محکم و 
مستحکم تر می کردند؛ اما امروز صدای طنین انداز 
بالگردهای ما با همت شما جوانان انقالبی در کشور 

به گوش همگان می رسد.

خبرهای خوش نظامی از زبان فرمانده نیروی زمینی ارتش

مدیرکل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری گفت: تیم بازرسی فنی ســقوط هواپیمای اوکراینی در اقدامی عجیب، فایل صوتی محرمانه مکالمه خلبان یکی از 
پروازهای همزمان با پرواز هواپیمای اوکراینی را منتشر کرد.در این فایل صوتی، خلبان پرواز هواپیمایی آسمان به زبان فارسی به برج مراقبت می گوید که شاهد 
نور شلیک موشک و همچنین انفجار پس از آن است ولی برج مراقبت از وجود چنین موضوعی اظهار بی اطالعی و سپس ۹ بار تالش می کند تا با خلبان هواپیمای 
اوکراینی ارتباط بگیرد ولی پاسخی دریافت نمی کند.در همین ارتباط، حسن رضایی فر مدیرکل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه سازمان هواپیمایی 
کشوری از انتشار چنین فایلی مطلع و متعجب شده، گفت: این فایل از مجموعه اسنادی بوده که در تیم مشترک بررسی سانحه هوایی در اختیار گروه کارشناسان 
اوکراینی قرار گرفته است.وی افزود: این اقدام اوکراینی ها سبب شد دیگر هیچ سندی به آنها ارائه ندهیم.رضایی فر یادآور شد: در حال حاضر تیم اوکراینی کشور 
را ترک کرده و فعال  هیچ گروه کارشناسی از کشورهای ذی نفع در این پرونده که می توانند همزمان حین بررسی های کارشناسی کشور در محل وقوع سانحه حضور 
داشته باشند، در ایران حاضر نیستند.گفتنی است؛ بر اساس مقررات داخلی و بین المللی، مکالمات خلبانان با برج مراقبت جزو اسناد محرمانه هر کشور است 

و هیچ فرد یا کشور دیگری نمی تواند این مکالمات را بدون هماهنگی با کشور مالک این خدمات، منتشر کند.

نقل قول روزماجرای انتشار فایل صوتی مربوط به پرواز  اوکراینی

وز عکس ر

ادامه اعتراضات 
علیه حکومت 

عراق در شهر نجف
شــهر های جنوبی، شــرقی 
و مرکــزی عراق از روز شــنبه 
همچنان شــاهد برنامه های 
اعتراضــی علیــه معرفــی 
»محمــد کریم عــالوی« به 
 عنوان نخست وزیر جدید این

 کشور است.

بررسی بودجه سال 99 در مجلس از 5 اسفند و در سه شیفت کاری
یک عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: بررسی الیحه بودجه سال ۹۹ از ۵ اسفند در 
سه شیفت کاری در مجلس انجام خواهد شد.اکبر رنجبرزاده اظهار کرد: پیش از این بحث هایی در 
هیئت رییسه مجلس انجام شده بود که ما در پنجم اسفند بررسی کلیات الیحه بودجه سال ۹۹ را 
در دستور کار داشته باشیم و ان شاءا... بعد از تصویب آن در سه شیفت کاری وارد بررسی جزییات 
الیحه بودجه خواهیم شد.وی افزود: پیش بینی می شود بررسی الیحه بودجه در سه شیفت کاری، 
دوهفته به طول بینجامد و بعد از آن مصوبات مجلس در شورای نگهبان بررسی خواهد شد و نهایتا 
در چند جلسه نیز ایرادات شورای نگهبان به مصوبات قبلی رفع خواهد شد.این عضو هیئت رییسه 
مجلس همچنین گفت که بررسی الیحه بودجه و ایرادات شورای نگهبان باید تا ۲۵ و ۲6 اسفندماه 

به اتمام برسد.

سایت ویژه اعالم اسامی مفسدان اقتصادی رونمایی شد
سایت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم مفســدان اقتصادی با حضور رییس قوه قضاییه 
رونمایی و آغاز به کار کرد.مجتمع تخصصی ویژه رســیدگی به جرائم مفسدان اقتصادی که از چند 
ماه پیش فعال شــده، با حضور رییس قوه قضاییه و جمعی از مســئوالن عالی قضایی رونمایی 
و آغاز به کار کرد.همچنین در این مراســم از ســایت ویژه این مجتمع که به منظور بارگذاری آرای 
 دادگاه های ویژه و اعالم اسامی مفسدان اقتصادی است، با حضور رییسی و رییس کل دادگستری

  اســتان تهران رونمایی شــد.رییس قوه قضاییه در رونمایی از این ســایت گفت: ایــن کار اقدام 
 مبارکی اســت و امیدواریم، آغاز کار آن به شــفافیت و رســیدگی به جرائم اخاللگــران اقتصادی

 کمک کند.

ایجاد سامانه  دریافت گزارش تخلفات انتخاباتی
سخنگوی شورای نگهبان از آغاز به کار سامانه اینترنتی این شورا با عنوان »مردم ناظر« برای دریافت 
گزارش و اسناد تخلفات انتخاباتی به نشانی mardomnazer.shora -gc.ir خبر داد.عباسعلی 
کدخدایی تاکید کرد: ما باید در ارتباط بیشــتری با مردم خوب مان باشــیم و ملت باید از جزییات 
اقدامات شورای نگهبان مطلع شوند، زیرا نیروی عظیمی هستند که در هر عرصه ای می توانند اثرگذار 
باشــند.وی گفت: برای دریافت گزارش های مختلف درباره تخلفات انتخاباتی تصمیم گرفتیم که 
ارتباطات مردمی را تسهیل کنیم و با ایجاد امکانات جدید ارتباطی در خدمت مردم باشیم.کدخدایی 
افزود: بر این اســاس، ســامانه مردم ناظر را ایجاد کردیم تا مردم بتوانند مســتقیم و بی واسطه 
گزارش هایشان را از تخلفات انتخاباتی که مشاهده می کنند، از این طریق برای ما ارسال کنند.وی 
محتوای گزارش مردم از متخلفان انتخاباتی را شامل تخلفات داوطلبان، عوامل اجرایی و نظارتی و 

همه افراد دارای نقش در حوزه انتخابات دانست.

درخواست وزیر خارجه فرانسه از ایران
وزیر امور خارجه فرانسه خواستار آزادی دو شهروند فرانسوی شد که پیش از این به دالیل امنیتی 
بازداشت شده و در ایران در زندان به سر می برند.ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه از ایران 
خواست دو شهروند فرانسوی را که از ژوئن سال گذشــته در ایران در زندان به سر می برند و مدعی 
شد که بدحال هستند، آزاد کند.رولند مارشــال، یک محقق دانشگاه علوم سیاسی پاریس است و 
فریبا عادل خواه هم که یک فرانسوی-ایرانی از اعضای انجمن علمی است.لودریان این بازداشت ها 
را غیرقابل تحمل خواند و گفت: ما این را به عالی رتبه ترین مقامات از جمله)رییس جمهور( حسن 
روحانی اعالم کرده ایم.وزیر امور خارجه فرانسه در ادامه اظهار کرد: فکر می کنیم که ایران با آزاد کردن 

آن ها پیام مجاب کننده ای را مخابره خواهد کرد.

کافه سیاست

ظریف:

ما به جایی وابسته نیستیم
وزیر امور خارجه روز گذشــته بــا حضور در 
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با تبریک 
فرارســیدن دهه فجر انقالب  اظهار داشت: 
ما به جایی وابسته نیســتیم و خدا را شکر 
ارتش آمریکا و ارتش روسیه و چین نیستیم.

ظریف ادامــه داد: ایــن روزها مــردم ما و 
منطقه داغــدار از دســت دادن بزرگ مردی 
هستیم که برای منطقه و جهان الگوی فهم، 
خردورزی و تواضع بود. شــهید ســلیمانی 
توانســت تحولی را در منطقــه ایجاد کند که 
ما به عنوان دنبــال کنندگان راه این شــهید 
بتوانیم با نگاه راهبردی میوه های این مسیر را 
بچینیم. شهید سلیمانی فرمانده بی نظیری 
بود. مــن که نزدیــک بیش از دو دهــه با او 
افتخار همکاری نزدیک داشــتم این ضایعه 
را بیشتر حس می کنم. وی افزود: به جرات 
می گویم که برکاتی که از خون شهید سلیمانی 
نصیب انقالب شده بی نظیر است. چه کسی 
می توانست این جمعیت عظیم را نه تنها در 
کشور بلکه در هند، کشمیر تا روسیه و آمریکا 
و آمریکای جنوبی و باقی کشورها را گرد هم 
جمع کند. آقایی که خــود را وزیر خارجه می 
داند آیا شب شهادت سردار سلیماتی توئیت 
نکرد که مردم ایران و عراق از شهادت ایشان 
رقصیدند؛ آیا چنین بــود!؟ تعداد مردمی که 
برای سردار در ایران و عراق پای صحنه آمدند 
برای خودمان و عراق غیرقابل باور بود. وزیر 
امور خارجــه کشــورمان دوران کنونی روابط 
بین الملل را دوران تغییر مفاهیم محتوایی و 
ساختاری دانست و تصریح کرد: این تحول 
به نفع ما و به ضرر قدرت های سلطه گر است. 

عربستان باید در روزهای آینده منتظر عقب گردهای 
بیشتری از سوی ایران باشد و نتیجه مقابله با ایران را بار 

دیگر به پرداخت هزینه های امنیتی بپردازد

بین الملل
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افتتاح نخستین هایپر صنایع دستی کشور در اصفهان 
دبیر کارگروه توسعه گردشگری و صنایع دستی اســتان اصفهان، با بیان توضیحاتی درباره ضرورت 
وجود هایپرهای صنایع دستی، از افتتاح نخســتین نمونه این مرکز با نام »شهر هنر« در اصفهان با 

حضور علی اصغر مونســان، وزیر میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی، 
وحید قبادی دانا، معــاون وزیر و رییس 
سازمان بهزیستی کشور و علی وقفچی، 
رییس فراکسیون فرش و صنایع دستی 
مجلس شورای اســامی خبر داد.ستار 
کیانپور اظهار کرد: بعد از دو سال تحقیق در 
کارگروه توسعه گردشگری و صنایع دستی 
اصفهان به این پلتفرم رســیدیم که چند 
قسمت دارد؛ قسمت اول مربوط به واحد 

خانه خاقیت و شکوفایی صنایع دستی کشور اســت که در این خصوص تفاهم نامه ای بین میراث 
فرهنگی کشور با معاونت فناوری ریاســت جمهوری برای راه اندازی اولین مرکز تحقیق و پژوهش 
صنایع دستی کشور امضا شد.دبیر کارگروه توسعه گردشگری و صنایع دستی اصفهان خاطرنشان کرد: 

به احتمال زیاد این مرکز که مغز متفکر صنایع دستی است در دهه فجر افتتاح می شود.

 صادرات بیش از 23 هزار تن گیاه دارویی اصفهان
 به خارج از کشور

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت:از ابتدای امسال تاکنون بیش از 
۲۳ هزار و ۵۰۰ تن گیاه دارویی از این استان با ارزش ۱۵ میلیون دالر به خارج از کشور صادر شده است.

فرهاد حاجی مرادی ادامه داد:  عرقیات گیاهی، عصارشیرین بیان، صمغ های گیاهی، انواع سبزیجات، 
گل رنگ، کتیرا و آنغوزه از جمله اقام صادراتی استان در این مدت به کشور های عراق، آلمان، ترکیه، 
چین، انگلیس، قطر، هلند، استرالیا، بحرین، کانادا، عمان و پاکستان بوده است. گفتنی است؛ وسعت 

رویشگاه های طبیعی استان بیش از ۹ میلیون هکتار است.

رونق تولید صنعت کفش در نصف جهان
رییس اتحادیه کفاشان استان اصفهان گفت: استان اصفهان با ۳۰۰ واحد تولیدی کوچک و ۳۵ شهرک 
تولید کفش، چهارمین استان تولید کننده کفش در کشور است.اکبر زاهدی اظهار داشت:در استان اصفهان 
۳۰۰ واحد تولیدی کوچک و ۳۵ شهرک تولیدی بزرگ تولید کفش وجود دارد که این واحد های تولیدی 
استان اصفهان را به چهارمین استان تولید کننده کفش در کشور تبدیل کرده است. وی افزود: با توجه به 
برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز شاهد کاسته شدن رکود در صنعت کفش استان اصفهان هستیم و از 
سوی اتحادیه کفاشان استان اصفهان تمامی تسهیات الزم به منظور رونق این صنعت مهم به کار گرفته 
شده است. رییس اتحادیه کفاشان استان اصفهان تاکید کرد:در تاش هستیم تا با توسعه این واحد های 
تولیدی زمینه افزایش تولید کفش این واحد ها را فراهم کنیم.زاهدی در خصوص اشتغال زایی صنعت 
کفش اســتان اصفهان ادامه داد: اصلی ترین راه ایجاد شغل و اشــتغال زایی در صنعت کفش استان، 
جلوگیری از واردات بی رویه کفش های خارجی به داخل بازار کشور است که لطمه بزرگی به واحد های 
تولیدی صنعت کفش وارد می کند. وی در خصوص افزایش استقبال مردم نسبت به خرید کفش تولید 
ملی گفت: تنها راه استقبال مردم نســبت به خرید کفش ایرانی افزایش سطح کیفیت کفش تولیدی 
است که خوشبختانه کیفیت تولیدی کفش استان اصفهان ساالنه در حال افزایش است. رییس اتحادیه 
کفاشان استان اصفهان اضافه کرد:بازار کفش استان اصفهان دارای ظرفیت های بسیار زیادی است که 

می توانیم با استفاده صحیح از این ظرفیت ها زمینه رونق در این صنعت را فراهم کنیم.

بر اساس اعالم مدیر کل فرودگاه اصفهان، هیچ پروازی از چین به استان برقرار نیست

آسمان اصفهان به روی چینی ها بسته شد

طی روزهای اخیر ادامه پروازهای خطوط  مرضیه محب رسول
ایرانی به مقصد و مبدأ چین اعتراضات و 
انتقادات زیادی را به همراه داشته است.  کار تا آنجا پیشرفت که وزارت 
بهداشت ایرالین ها را تهدید کرد که با حکم قضایی با آنها برخورد خواهد 
کرد. ایرالین های ایرانی در حالی تا همین روزهای اخیر به جابه جایی 
مسافران چینی اقدام کرده اند که تقریبا تمام خطوط هوایی دنیا این کار 
را به دلیل خطرات ناشــی از انتقال کرونا به کشورشان ممنوع کرده اند. 
ماجرا وقتی بغرنج تر می شود که بدانیم همین هواپیماها در داخل کشور 
و مســیرهای هوایی داخلی هم تردد دارند و به همین دلیل خطر ورود 
کرونا و درگیر شدن ایرانی ها با این روند بیشــتر می شود. هواپیمایی 
ماهان بیشترین تعداد پرواز به چین را دارد، این خط هوایی که به دلیل 
تحریم از ســوی آمریکا و اروپا طی ماه های اخیر ضــرر  و زیان زیادی 
داشته است در هفته های گذشته به واســطه وحشت از کرونا توانست 
سهم خوبی از آسمان پروازی چین به دست بیاورد و البته چینی ها هم از 
این مسئله استقبال کردند. ماهان وقتی بیشتر مورد انتقاد قرار گرفت که 
فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که ادعا می کرد به جز ماهان هیچ 
خط هوایی حاضر به پذیرفتن چینی ها برای پرواز نیست. در فیلم مذکور  
ادعا می شود، تنها شرکت هواپیمایی ماهان حاضر است این مسافران را 

بپذیرد به این صورت که آن ها را از استانبول به تهران منتقل می کند و بعد 
با یک توقف در تهران، آنها را به چین می برد. پروازی ترانزیتی که ظاهرا 
یک طرفه برنامه ریزی می شود و سود خوبی نصیب این شرکت ایرانی 
می کند، البته با این ماحظه کــه به باور برخی، »ســود« کلمه چندان 

مناسبی برای توصیف این اقدام نیست! 
هر چند مسئوالن هواپیمایی تاش کردند این مسئله را تکذیب  کنند؛ اما 
دیدار ســفیر چین در ایران با مدیر عامل ماهان صحتی بر این ادعا بوده 
است؛ اما با وجود  تمام تاش های چینی ها مقامات وزارت کشور اعام 
کرده اند با هر گونه پرواز و  ورود چینی هــا به ایران مقابله خواهند کرد. 
همچنین اعام شد هیچ پرواز مستقیمی از چین وارد اصفهان نمی شود. 
بر اســاس اعام  مدیر کل فرودگاه های استان اصفهان پایگاه مراقبت 
بهداشت مرزی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان در آماده باش 
کامل قرار دارد و در صورت مشاهده مورد مشکوک سریعا به بیمارستان 

فارابی اصفهان انتقال داده می شود.
حســن امجدی اظهار کرد: هیچ پرواز مستقیمی از کشــور چین وارد 
اصفهان نشده؛ اما اقدامات الزم جهت مراقبت سندرومیک برای افرادی 
که دچار عائم مشکوک هســتند پیش بینی شده است.وی ادامه داد: 
پایگاه مراقبت بهداشــت مرزی این فرودگاه بر اســاس دستورالعمل 

معاونت بهداشتی اســتان اصفهان از مســافرانی که از چین به وسیله 
پروازهای واسطه به اصفهان می آیند و یا تبعه چین هستند، دستورات 
بهداشــتی را اتخاذ کرده اســت.مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان 
تصریح کرد: پایگاه مراقبت بهداشت مرزی فرودگاه بین المللی شهید 
بهشتی اصفهان در آماده باش کامل قرار دارد. همچنین مدیر کل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان هم اعام کرده مصوبات ستاد پیشگیری از 
کرونا در اصفهان با جدیت دنبال می شود.منصور شیشه فروش افزود: 
بر اساس تصمیم این ستاد، دانشگاه علوم پزشکی به عنوان مرجع رسمی 
صدور اطاعیه و ارائه هرگونه آمار در این زمینه تعیین شــده است.وی 
یادآور شد: مراقبت های الزم در فرودگاه اصفهان با استقرار کارشناسان 
پایگاه مراقبت بهداشتی مراکز بهداشــت از مسافران بازگشتی از چین 
و سایر کشــورها انجام می شــود.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان، آموزش مراقبت های بهداشتی به کادر پرواز و مراقبت های الزم 
به دستگاه هایی از جمله راه آهن، راهداری، حمل و نقل جاده ای و گمرک را 
از دیگر مصوبات این ستاد برشمرد. این سخنان در حالی بیان شده است 
که طی روزهای اخیر بستری شــدن افراد مشکوک به کرونا در اصفهان 
بارها تایید و تکذیب شد و هنوز وجود و یا ورود این بیماری به استان نه 

رسما تایید و نه قطعا تکذیب شده است.

رییــس اداره خدمات پــس از فــروش تلفن ثابت 
مخابــرات اصفهان گفت: مخابــرات منطقه اصفهان 
در راستای تســهیل پرداخت قبض تلفن ثابت برای 
مشــترکین نســبت به فراهم کردن زیرساخت های 
الزم از طریق ســه درگاه مشــخص اقدامات الزم را 
انجام داده است.مســیح محمدی با اشاره به حذف 
قبوض تلفن ثابت از مهرماه ســال جاری در اصفهان، 
اظهار کرد: شــرکت مخابرات ایران در راستای توسعه 
دولت الکترونیک و پایداری شــهر ســبز از مهر ماه 

۱۳۹۸ اقدام به حــذف قبوض تلفــن ثابت کرد.وی 
افزود: مخابرات منطقه اصفهان در راســتای تسهیل 
پرداخت قبض تلفن ثابت برای مشترکین نسبت به 
فراهم کردن زیرســاخت های الزم از طریق سه درگاه 
مشــخص اقدامات الزم را انجام داده است.رییس 
اداره خدمــات پس از فروش تلفــن ثابت مخابرات 
اصفهان بهترین و ســاده ترین کانال جهت اطاع از 
مبلغ قبض و پرداخت را مراجعه به سامانه تلفنی ۲۰۰۰ 
مخابرات منطقه اصفهان اعام کرد و گفت: استفاده 
از کد دســتوری #۲۰۲۰* )تلفن همراه( و مراجعه به 
سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس tci.ir  نیز دو 
روش دیگر جهت پرداخــت غیر حضوری تلفن ثابت 
برای مشترکین است.وی افزود: بسیاری از مشترکین 
تمایل دارند پــس از دریافت مبلــغ قبض به صورت 

پیامکی، بتوانند از جزییات صورت حساب دوره خود 
اطاع داشته و ریز هزینه های خود را مشاهده کنند.

محمدی در خصوص اطاع از ریز هزینه قبض تلفن 
ثابت، گفت: مشترکین برای مشاهده ریز هزینه های 
قبض تلفن ثابت، می توانند به سامانه مخابرات من، 
در ســایت www.tci.ir  مراجعه و پــس از ثبت نام، 
گزینه »مشــاهده ریز هزینه های قبض« را انتخاب 
کنند و با وارد کردن شماره تلفن و مشخص کردن دوره 
قبض قادر خواهند بود تمام ریز هزینه های قبض خود 
را مشاهده کنند.وی افزود: مشــترکان می توانند در 
صورت نیاز از تمام خدمات اینترنتی شرکت مخابرات 
ایران مانند )قطع و وصل تلفن به درخواست مشترک، 
 باز و بســته کردن صفر دوم، درخواست کشف مزاحم

 و ...( بهره مند شوند.

پرداخت الکترونیک قبوض تلفن ثابت از طریق سه درگاه

ماگ

بازار

بر اساس اعالم  مدیر کل فرودگاه های استان اصفهان 
پایگاه مراقبت بهداشت مرزی فرودگاه بین المللی شهید 
بهشتی اصفهان در آماده باش کامل قرار دارد و در صورت 
به بیمارستان فارابی  مشاهده مورد مشکوک سریعا 

اصفهان انتقال داده می شود

 starry ماگ طرح
NI87 مدل night

قیمت: 18،400 تومان

0440-pmماگ کد
قیمت: 22،000 تومان

ماگ طرح هندوانه
قیمت: 55،000 تومان

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس:

شیوه پیش فروش خودرو تغییر می کند
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی از برنامه خودروسازان برای تغییر در 
نحوه پیش فروش خودرو خبر داد.»سعید باستانی« با اشاره به علت افزایش قیمت خودرو در بازار، 
اظهار کرد: موضوع گرانی چارچرخ ها در بازار، در نشست اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس با 
حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت؛ کاهش تولید خودروسازان و در نتیجه 
افت عرضه به بازار موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شــده است.نماینده مردم تربت حیدریه، 
مه والت و زاوه در مجلس شورای اسامی از برنامه خودروسازان برای تغییر در شیوه پیش فروش 
خودرو خبر داد و افزود: در طرح های پیش فروش کنونــی، ظرفیت فروش ظرف مدت دو دقیقه 
تکمیل شده و خودروها به دســت مصرف کنندگان اصلی نمی رسد.باستانی عنوان کرد: بازار کشور 
ســاالنه به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دســتگاه خودرو نیاز دارد که باید با تولید داخل یا واردات تامین 

شود در صورتی که نیاز ساالنه کشور تامین نشود افزایش قیمت چارچرخ ها ادامه دار خواهد بود.

شماره شبا ثبت کنید تا سود بگیرید
درحالی که کمتر از یک ماه تا زمانی که مسئوالن برای واریز سود سهام عدالت اعام کرده اند، باقی 
مانده است، هنوز برخی از مشــموالن سهام عدالت شماره شــبای خود را برای دریافت سود ثبت 
نکرده اند و تا زمانی که این فرآیند را انجام ندهند، سود برای آن ها واریز نخواهد شد.طبق آخرین 
وعده مسئوالن سود سهام عدالت امسال از سوم اسفند ماه، یعنی کمتر از یک ماه دیگر به حساب 
مشموالن با اولویت مشــمولین کمیته امداد و بهزیســتی واریز خواهد شــد.طبق اعام سازمان 
خصوصی سازی، توزیع سود سهام عدالت سال مالی شرکت های سرمایه پذیر در حالی از سال ۹۵ 
تاکنون در حال اجراست که مشموالن برای دریافت سود این سهام باید شماره شبای حساب بانکی 
خود و اعضای مشمول خانوار خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کنند.بر اساس این گزارش، ورود 
و ثبت شماره شبای بانکی مستقل برای هر یک از اعضای خانوار که مشمول سهام عدالت باشند به 
تفکیک ضروری بوده و صرف ثبت شماره شبای سرپرست خانوار برای برخورداری از اصل سهام و 
سود سهام عدالت کفایت نمی کند و باعث محروم شدن سایر اعضای خانوار از سهام عدالت و سود 

متعلق به آن خواهد شد. 

همزمان با دهه فجر؛

چهار طرح تعاون روستایی در اصفهان افتتاح شد
چهار طرح تعاون روستایی با هزینه ای بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال همزمان با دهه فجر روز دوشنبه در 
استان اصفهان به بهره برداری رسید.مدیر سازمان تعاون روستایی اصفهان اظهار داشت: طرح های 
یاد شده شامل  ایستگاه جمع آوری شــیر در شهرستان شاهین شــهر و میمه، مجموعه اداری و 
تولیدی روستای هرمزآباد شهرستان سمیرم، انبار و شرکت تعاونی شهر گرگاب شهرستان برخوار 
و پروژه آبیاری تحت فشار در برخی از مزارع استان  هستند.سلیمان میرزایی اضافه کرد: حدود ۴۵ 
میلیارد ریال از رقم یاد شده توســط خودیاری های مردمی تامین و باقی مانده از اعتبارات دولتی 
صرف شد.وی خاطرنشان کرد: طی ماه های گذشته ۷۳ هزار تن از ۸۵ هزار تن خرید تضمینی گندم 
توسط شبکه تعاونی روستایی انجام گرفت و به غیر از آن خرید هفت هزار تن گوجه فرنگی و تبدیل 
آن به رب گوجه فرنگی برای عرضه در بازار داخلی و صادرات به دیگر کشــورها نیز در دستور کار قرار 
گرفت.مدیر ســازمان تعاون روستایی با اشاره به اینکه ســاماندهی، نظارت، کنترل، حسابرسی و 
آموزش از وظایف اصلی این نهاد به شمار می رود، تصریح کرد: شعب و دفاتر تعاون روستایی حتی 
در دوردست ترین مناطق روستایی استان مســتقر هستند و زمینه جلب مشارکت و حمایت را رقم 
می زنند.میرزایی به ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان اشاره کرد و ادامه داد: برای مثال در تولید سیب 

درختی درجه ۳ با مدیریت و ایجاد رقابت برای تعادل در قیمت ها تاش کردیم.

کافه اقتصاد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان:اخبار

توسعه صنعت سنگ می تواند هزاران شغل ایجاد کند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفت: رشد و توسعه صنعت سنگ می تواند باعث ایجاد هزاران شغل شود مشروط بر اینکه سازماندهی شده و 
یک اتاق فکر آن را هدایت کند.سید حسن قاضی عسگر اظهار کرد: سنگ های تزئینی یکی از اولویت های استان بوده که سعی داریم همانند صنعت نساجی، تمام 
زوایای پروژه های این حوزه در استان وجود داشته و از ارزش افزوده آن بهره مند شویم، هدف از این مهم نیز توسعه اشتغال، تولید ارزش افزوده و تولید ثروت 
است.وی افزود: مشکل کلیدی که هم اکنون وجود دارد این است که متاسفانه ساختار الزم و تشکل توانمندی برای برنامه ریزی و هدایت این مجموعه به سمت 
و سوی درست در استان وجود ندارد بنابراین از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اصفهان انتظار داریم تا با ایجاد این ساختار به رشد این صنعت کمک 
کند.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان ادامه داد: برای توسعه این صنعت باید از ظرفیت وزارت امور خارجه و سفارت های ایران در سایر کشورها 
به درستی استفاده کرد، از ظرفیت دانشگاه های استان در این امر نیز باید به طرز مطلوبی استفاده شود.وی خاطرنشان کرد: رشد و توسعه صنعت سنگ می تواند 

مشروط بر اینکه سازماندهی شده و اتاق فکری آن را هدایت کند، باعث ایجاد هزاران شغل شود.

 اشتغال زنان
 قلعه گنج کرمان

بســیاری از زنان شهرســتان 
قلعه گنــج بــا کمــک بنیاد 
مســتضعفان اشــتغال زایی 
کرده اند. آنها با حمایت مالی 
بنیاد ،کسب کاری راه اندازی 
 کــرده و اســتقال مالی پیدا 

کرده اند.

وز عکس ر

عکس: ایرنا
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فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان مطرح کرد:

لزوم استفاده از ظرفیت های مردمی در قرارگاه های جهادی کاشان

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج شهرستان کاشــان گفت: الزم است از 
ظرفیت های مردمی برای حل مشکالت مردم در قرارگاه های جهادی 
و خدمات اجتماعی شهرستان کاشان استفاده شود.سرهنگ مرتضی 
عمومهدی در جمع بســیجیان و جهادگران شهرســتان کاشان ضمن 
تبریک فرارســیدن ایام ا...دهه فجر اظهار داشت: امام خمینی )ره( با 
انقالب اسالمی راه روشنی را پیش پای همه آزادی خواهان و مظلومان 
جهان قرار دادند.وی با اشــاره به لزوم حل مشکالت مردم و رسیدگی 
 به مســائل معیشــتی ابراز داشــت: با برنامه ریزی های انجام شده

 ۱۰ قرارگاه جهادی و خدمات اجتماعی در سرتاســر شهرستان کاشان 
به منظور حل مشــکالت مردم همان منطقه حدود یک سال است که 

فعالیت می کنند.

فعالیت آزمایشی قرارگاه های جهادی و خدمات 
اجتماعی کاشان در سال های 98 و 99

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشــان با بیان اینکه از بین ۶۵ روستا 
و ۳۵ محله کاشــان در نهایت هشت محله و دو روســتا برای اجرای 
این طرح انتخاب شــدند، تصریح کرد: قرارگاه های جهادی و خدمات 

اجتماعی شهرستان کاشــان طی دو ســال اول کار خود در سال های 
۹۸ و ۹۹ به صورت آزمایشــی فعالیت می کنند و بعــد از آن به صورت 
رسمی این قرارگاه ها در سطح شهرستان کاشان فعالیت خواهند کرد.

وی با اشــاره به اینکه قرارگاه های جهادی و خدمات اجتماعی کاشان 
مهم ترین مولفه خود را استفاده از ظرفیت های مردمی یک منطقه برای 
حل مشــکالت همان منطقه قرار داده اند، خاطرنشان کرد: استفاده از 
ظرفیت های مساجد، پایگاه بســیج، مدارس و ... از مهم ترین اهداف 
قرارگاه های اجتماعی است.ســرهنگ عمومهدی با بیان اینکه قبال در 
کشور رســم بر این بود که کاری که می خواهند انجام دهند اعالم شود، 
اذعان داشــت: در بحث قرارگاه های جهادی و خدمــات اجتماعی ما 
 ابتدا یک ســال فعالیت کردیم و بعد اعالم کردیم که ایــن کار را انجام

 داده ایم.

مسجد، محور فعالیت قرارگاه های جهادی و 
خدمات اجتماعی شهرستان کاشان

وی از حضور ۱۰ نفر از معتمدیــن و فعاالن هر منطقــه در قرارگاه های 
اجتماعی به عنوان اعضای شورای آن قرارگاه خبر داد و تاکید کرد: این 

قرارگاه ها با محوریت مســجد هر محل و یا روستا به عنوان یک پایگاه 
مردمی و اجتماعی فعالیت می کنند.فرمانده ناحیه مقاومت بســیج 
کاشان بهترین راه حل مشکالت مردم را استفاده از یک الگوی ایرانی 
اسالمی پیشرفت دانست و بیان داشــت: این الگو بر مبنای استفاده 
از ظرفیت های مردمی و مشــارکت های اجتماعی برای حل مشکالت 
مردم است.وی با اشــاره به اینکه کاشان شــهر هیئات مذهبی است، 
افزود: هیئتی سکوالر و بی تفاوت نیست که در آن مشکالت مردم و حل 
آنها برای آن هیئت اهمیت داشته باشد و بر این مبنا می توان از ظرفیت 

هیئات مذهبی کاشان در این راه استفاده کرد.

اجرای طرح قرارگاه های اجتماعی در 20 محله 
و روستای کاشان تا پایان سال 99

سرهنگ عمومهدی با اشــاره به اجرای طرح آزمایشــی قرارگاه های 
جهادی و خدمات اجتماعی کاشــان در ۱۰ محله و روســتای ســطح 
شهرســتان تاکید کرد: در ســال ۹۹ که ســال دوم برگزاری آزمایشی 
 این طرح اســت نیز ۱۰ محلــه و روســتای دیگر به این طــرح اضافه

 می شود.

 برپایی نمایشگاه سیری در انقالب اسالمی
 در آستان هالل بن علی)ع(

همزمان با ایام دهه فجر انقالب اسالمی، نمایشگاه ســیری در انقالب اسالمی در آستان مقدس 
حضرت محمد هالل بن علی )ع( گشایش یافت.مدیر اجرایی حرم حضرت محمد هالل بن علی)ع( 
گفت: این نمایشــگاه فرهنگی در زمینه تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی با هدف نشر برخی از 
دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی ایران در این آستان مقدس برپا شده است.سید جواد تکیه 
افزود: دراین نمایشگاه بامحوریت دستاوردهای انقالب اسالمی  ،که در شبستان حضرت آیت ا... 
عاملی دایر شده، روزشمار وقایع و ایام ا... ســال ۱۳۵7 همچنین  معرفی شش  شهید شهرستان 
آران وبیدگل  در جریانات انقالب اسالمی به نمایش عموم گذاشته شده است.مدیر اجرایی امامزاده 
محمد هالل بن علی علیه السالم آران و بیدگل هدف از برپایی نمایشگاه را نشان دادن حضور مردم 
متدین در صحنه های ماندگار انقالب اسالمی در اوج قدرت رژیم  ستم شاهی بیان کرد.سید جواد 
تکیه گفت:  بازدید از بخش های مختلف نمایشــگاه برای عموم آزاد و هــر روز در ایام دهه مبارک 
فجر از ســاعت ۹صبح تا ۱2 و بعداز ظهر ۱۶ تا 2۰ پذیرای عالقه مندان است.مدیر اجرایی امامزاده 
محمد هالل بن علی)ع( آران و بیدگل افزود: شهیدان  رضا  شمس آبادی ، علی محمد عبداللهی ، 
جواد عبداللهی، علی خدمتی ، عبدا... غفوره و رحمت ا... روحانی شهدای وارسته انقالب اسالمی 
 شهرســتان آران و بیدگل هستند.آســتان مقدس حضرت محمدهالل بن علی)ع( در شهرستان 

آران و بیدگل، 2۱۵ کیلومتری مرکز اصفهان و شش  کیلومتری کاشان واقع شده است.

فرماندار دهاقان خبر داد:

 بهره برداری از ۶8 طرح عمرانی وخدماتی در دهاقان 
به مناسبت دهه فجر

فرماندار شهرســتان دهاقــان گفت:۶۸طرح عمرانــی وخدماتی بــا هزینه دویســت و۴۸میلیارد 
ریال به بهره برداری می رســد.علی اصغر قاســمیان  با اشــاره به برگــزاری بیــش از یکصد برنامه 
فرهنگی،هنری،نشست های بصیرت افزایی و...در دهه فجر و درآستانه ورود به چهل ویکمین سالگرد 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی اظهار داشت : بیشتر طرح هایی که آماده بهره برداری هستند مربوط 
به حوزه کشاورزی و افتتاح گلخانه هاست که باحضور یکی از معاونان استانداری انجام می شود.وی 
از تجهیز ۱2 روستای شهرستان به سامانه پایش تصویری خبر داد وافزود: این شهرستان پیشگام در 
تجهیز جاده ،خیابان و میادین شهر وروستایی در سطح استان است و هم اکنون این سامانه در تمامی 
روستا های شهرستان فعال و در حال بهره برداری اســت.فرماندار شهرستان دهاقان،افزود:باافتتاح 
طرح های خدماتی وکشــاورزی،زمینه اشتغال۸2نفر به طور مســتقیم وتثبیت۳۳شغل فراهم می 
شود.قاســمیان خاطر نشــان کرد:برگزاری جنگ های شــادی،یادواره های شهدا،مسابقات قرآن 
 وعترت،کرســی های آزاد اندیشــی و...از جمله برنامه های پیش بینی شــده در ایــن دهه مبارک

 قلمداد می شود.

گشایش نمایشگاه خوشنویسی دهه فجر در چادگان
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرســتان چادگان گفت: نمایشگاه ۱۰۰ اثر هنر خوشنویسی 
حوزه های هنری و مذهبی در محل سالن نمایش دبستان آیت ا... فصیحی این شهر گشایش یافت.

باباجانی افزود: این صد اثر که آثار برتر چهار هنرمند چادگانی هستند، پس از نمایش در نمایشگاه های 
بزرگ کشور در نمایشگاه آثار خوشنویسی چادگان تجمیع شده اند.در این نمایشگاه که به مناسبت 
ایام ا... دهه فجر افتتاح شده است، آثاری همچون خط نستعلیق و شکسته نستعلیق، خط نسخ، 
سیاه قلم، خوشنویسی تحریری و نقاشی خط به نمایش گذاشته شده است.عالقه مندان می توانند 

تا ۱7 بهمن از ساعت ۸ صبح تا ۱7 بعد از ظهر رایگان از این نمایشگاه بازدید کنند.

با مسئولان

هیئتی سکوالر و بی تفاوت نیست که در آن مشکالت مردم 
و حل آنها برای آن هیئت اهمیت داشته باشد و بر این 
مبنا می توان از ظرفیت هیئات مذهبی کاشان در این راه 

استفاده کرد

مفاد آراء
11/105 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139660302027012167 مورخ 1396/11/12 کبري زماني  فرزند جعفر 
قلی بشماره شناسنامه 6 صادره از فالورجان بشماره ملي 1111423091 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15234 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 104/73 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2- راي شماره 139660302027012170 مورخ 1396/11/12 حسن اشرافي بفروئي  
فرزند حیدرعلي بشماره شناسنامه 66 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286823234 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 104/73 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
3- راي شماره 139760302027005295 مورخ 1397/06/05 سید علي رضوي زاده 
فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 11 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199735299 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي از اصلي 
15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 83/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رضا چنگوک .
4- راي شماره 139760302027011763 مورخ 1397/11/28 سیدرضا مرتضوي فرزند 
سید حسن بشماره شناســنامه 16454 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283867273 در 
چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6925 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 232/26 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
5- راي شــماره 139760302027011766 مــورخ 1397/11/28 ســمیه شــاهین 
ورنوســفادراني فرزند رجبعلي بشماره شناســنامه 1160 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291587101 در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 6925 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 232/26 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
6- راي شــماره 139860302027002451 مورخ 1398/03/01 فروغ چمن یار فرزند 
ابوالقاسم بشماره شناسنامه 6704 صادره از کرمانشاه بشــماره ملي 3251291440 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12505 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 153 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
7- راي شــماره 139860302027008366 مورخ 1398/07/25 رحیم صادقی فرزند 
غالمحسین بشماره شناســنامه 50 صادره از شــهرضا بشــماره ملي 1199495867 
در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ قســمتی از یکبابخانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمیــن پالک 211 فرعــي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان به 
 مســاحت 143/44 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي

 ابراهیم ولد متوفی کلیمی.
8- راي شماره 139860302027008367 مورخ 1398/07/25 اصغر سلطاني فرزند کریم 
بشماره شناسنامه 8 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199564834 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ قسمتی از یکبابخانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 211 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/44 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي ابراهیم ولد متوفی کلیمی.
9- راي شــماره 139860302027009693 مــورخ 1398/08/28 ملک آغا پورطاهر 
فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 545 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287452681 

در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 205/32 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
10- راي شــماره 139860302027010169 مورخ 1398/09/05 مصطفي موحدیان 
عطار فرزند محمد بشماره شناسنامه 267 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285416929 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک ملک محصور و عمارت متروکه  احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 51 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2768/75 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اسداله و محمد شهرت هردو موحدیان 

عطار فرزندان حاج غالمرضا .
11- راي شماره 139860302027010170 مورخ 1398/09/05 حسن موحدیان عطار 
فرزند اسداله بشماره شناسنامه 47437 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293570257 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک ملک محصور و عمارت متروکه  احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 51 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2768/75 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اسداله و محمد شهرت هردو موحدیان 

عطار فرزندان حاج غالمرضا .
12- راي شــماره 139860302027010171 مورخ 1398/09/05 محســن عباسی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 18215 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283883899 
در ششــدانگ یکباب جهاردیواری و مغازه متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 1-2-4-5 فرعي از اصلي 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 83/60 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
13- راي شــماره 139860302027010341 مورخ 1398/09/09 بتول شفیعی فرزند 
ذوالفقار بشماره شناسنامه 3 صادره از قمشه بشــماره ملي 1199958379 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 187 فرعي از اصلي 10353 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 34/04 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي علی افغانی فرزند اسداله.
14- راي شماره 139860302027010796 مورخ 1398/09/16 هاجر فکاری افجدی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1208 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289735123 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 93 فرعي از اصلي 

10408 واقع در 5 ثبت اصفهان به مساحت 69/63 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
15- راي شماره 139860302027010938 مورخ 1398/09/18 مرتضی جاللی زفره 
ئی فرزند محمد بشماره شناسنامه 1971 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5658956536 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 43 فرعي از اصلي 
10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 278/20 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
16- راي شــماره 139860302027011256 مــورخ 1398/09/23 علیرضا نیکبخت 
نصرآبادي فرزند عباس بشــماره شناســنامه 1595 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1289401209 در ششــدانگ یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیانــي احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 151 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
 به مســاحت 110/15 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي

 ورثه حیدر فروغی.
17- راي شماره 139860302027011283 مورخ 1398/09/23 منصور نخ باف فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 19096 صادره از تهران بشماره ملي 0075638411 در ششدانگ 
یکباب کارگاه ریســندگی و انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 31 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 645/82 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
18- راي شماره 139860302027011285 مورخ 1398/09/23 محمد فالحتی فرزند 
شکراله بشماره شناســنامه 70892 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1281807850 در 
640/33 سهم مشاع از 4903 سهم ششــدانگ یکباب گاوداری مخروبه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 4903 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
19- راي شماره 139860302027011408 مورخ 1398/09/24 نجمه شیروانیان فرزند 
شکراله بشماره شناسنامه 799 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290851573 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 4860 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 150 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

20- راي شــماره 139860302027011414 مــورخ 1398/09/24 ســید مســعود 
طباطبائي پــزوه فرزند ســید احمد بشــماره شناســنامه 13733 صــادره از اصفهان 
بشــماره ملــي 1283839083 در ششــدانگ یکباب خانــه احداثي بر روي قســمتي 
از قطعه زمین پــالک 7897 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 133/69 
 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي حاج محمد علی فزوه 

فرزند محمد حسن.
21- راي شــماره 139860302027011494 مورخ 1398/09/26 مصطفي میر محمد 
حســیني اصفهاني فرزند محمود بشــماره شناســنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291346041 در ششدانگ یکباب انبارضایعات پالســتیک احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 174/94 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي نصراله نصیری .
22- راي شــماره 139860302027012823 مــورخ 1398/10/18 لیال زارعی فرزند 
ابوالقاسم بشماره شناســنامه 70217 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282443232 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 153/15 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین برزمهری.
23- راي اصالحی شماره 139860302027013211 مورخ 1398/10/25 قنبر خوندابی 
فرزند نادعلي بشماره شناسنامه 48 صادره از نجف آباد بشماره ملي 1092028961 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 336 فرعي از اصلي 44 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 82/95 مترمربع. خریداري طي سند رسمي 
صحیح می باشد که در رای شماره 139860302027004963 مورخ 1398/05/06 به 

اشتباه ثبت شده بود.
24- راي  اصالحی شــماره 139860302027013212 مورخ 1398/10/25  ســمیه 
ســوادکوهي فرزند نادر بشــماره شناســنامه 3577 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1287377114 در سه دانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 336 
فرعي از اصلي 44 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 82/95 مترمربع. خریداري 
طي سند رسمي صحیح می باشد که در رای شــماره 139860302027004966 مورخ 

1398/05/06 به اشتباه ثبت شده بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/15

م الف: 741294 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
ارزيابي بهاء ثمنيه اعياني

11/98 شــماره صادره: 1398/31/599413 -1398/11/10 ورثه سرکار خانم فاطمه 
بیگم حیدري دهاقاني فرزند سید محمد، ش.ش 599 صادره از دهاقان، نظر به اینکه خانم 
فاطمه بیگم حیدري دهاقاني، ش.ش 599 صادره از دهاقان فرزند ســید محمد همســر 
اسمعیل حیدري دهاقاني مالک بهاء ثمنیه اعیاني پالک 18 فرعي از 125- اصلي مي باشد 
که بموجب سند انتقال شماره 18379 مورخ 1389/02/09 دفتر 59- دهاقان تمامت دو 
دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني آن از ششدانگ پالک مذکور را به آقاي مجتبي 
حیدري فرزند میرزا یداله انتقال قطعي گردیده است و ایشان نیز بموجب سند رسمي شماره 
28522 مورخ 1393/01/31 دفتر 59- دهاقان تمامت 226 ســهم مشاع به استثناء بهاء 
ثمنیه اعیاني از 399/7 سهم دو دانگ از ششــدانگ پالک مذکور را به آقاي امیر عابدپور 
فرزند محمود بوالیت پدرش انتقال قطعي گردیده است، که میزان مذکور از طریق اجراي 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي منجر به صدور 
راي و پس از طي تشــریفات قانوني مفروز گردیده است به عنوان شش دانگ یکبابخانه 
به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني آن تحت پالک ثبتي 1040 فرعي مفروز و مجزي شده از 18 
فرعي از 125- اصلي واقع در بخش ثبت دهاقان، به نــام نامبرده مذکور منجر به صدور 
سند مالکیت گردیده است و حسب درخواســت نامبرده جهت حذف بهاء ثمنیه اعیاني از 
سند مالکیت خویش را نموده است که در راستاي اجراي تبصره اول ماده 105 آئین نامه 
قانون ثبت و نیز رعایت ماده 946 قانون مدني، کارشــناس رسمي دادگستري طي برگ 
ارزیابي شماره 98/103/403 مورخ 98/10/26 و نامه شــماره 112/35966/01 مورخ 
98/11/05 کانون کارشناسان رسمي دادگستري، اعالم نموده ارزش بهاء ثمنیه اعیاني 
برابر 2/700/000 ریال ) دو میلیون و هفتصد هزار ریال( مي باشد که به حساب سپرده این 
اداره طي فیش شماره 227926 مورخ 1398/11/10 واریز گردیده است. لذا مراتب آگهي، 

و با توجه به نامه وارده شماره 983104562022884 مورخ 1398/11/10 اداره ثبت احوال 
خانم فاطمه بیگم حیدري دهاقاني فوت نموده است لذا به ورثه نامبرده اخطار مي گردد تا 
از تاریخ انتشار در ساعت اداري با در دســت داشتن مدارک مثبته وراثت به این واحد ثبتي 
مراجعه و نسبت به دریافت آن اقدام نمائید و چنانچه نسبت به ارزیابي فوق الذکر اعتراض 
دارید ظرف مدت یک ماه به دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوي نموده و گواهي آن را به 
این اداره ارائه نمائید، در غیر اینصورت بهاء ثمنیــه اعیاني پالک مذکور که فعاًل بصورت 
شش دانگ یکباب خانه تحت پالک فوق در آمده حذف مي گردد. م الف:755733  

اداره ثبت اسناد  و امالک دهاقان
حصر وراثت

11/103  آقای عباسعلی قدیمی دارای شناسنامه شــماره 1475 به شرح دادخواست به 
کالسه  574/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین قدیمی به شناسنامه 297 در تاریخ 98/10/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- طیبه خانم فخری علیائی 
فرزند محمد، ش.ش 52 نسبت با متوفی زوجه ، 2- مهناز قدیمی فرزند حسین، ش.ش 81 
نسبت با متوفی فرزند ، 3- مهدی قدیمی فرزند حسین، ش.ش 96 نسبت با متوفی فرزند، 
4- عباسعلی قدیمی فرزند حسین، ش.ش 1475 نســبت با متوفی فرزند. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 756941 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان نطنز
تحديد حدود اختصاصی

11/106 شماره نامه : 139885602024009222-1398/11/08 نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ مســجد موقوفه الصادق همت آباد پالک ثبتی 25856 فرعی از 5000 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام موقوفه مسجد 
الصادق همت آباد به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 2 اصفهان در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
1398/12/07 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 758025 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
ابالغ رای

11/100 کالســه پرونــده:1546/98 ، شــماره دادنامــه: 1853- 98/10/30 ، مرجع 
رسیدگی: شعبه هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: قدمعلی حاجی حیدری 
، آدرس:خمینی شهر هفتصد دستگاه چهارراه بسیج نوشــت افزار فدک ، خوانده:مهران 
قربانی ، مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه حواله.با عنایت به محتویات پرونده واخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا،ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
قدمعلی حاجی حیدری به طرفیت آقای مهران قربانی به خواسته مطالبه مبلغ 1/800/000 
ریال وجه نقد بابت یک فقره حواله به شماره 65378  بانضمام خسارت دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق حواله و گواهینامه 
عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده و عــدم ارائه دلیلی که برائت ذمه وی را 
نشان دهد و با احراز اشتغال ذمه و استصحاب دین خواســته خواهان را ثابت دانسته و به 
استناد مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و ماده 
1258 قانونی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 1/800/000 ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 50/000  ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 80/11/1 لغایت اســتهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و 
خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان محکوم 
می نماید. رای صــادره غیابی و ظرف مهلت 20روز از ابالغ قابــل تجدیدنظر در محاکم 
عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 755461 ایمان بختیاری قاضی شعبه 

هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
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زایمان زنان اتباع در گاوداری های اصفهان!
زایمان زنان در منزل و ســکونتگاه های غیر رســمی از جمله گاوداری های اطــراف اصفهان و ... 
چالش هایی اســت که ســامت مادران و فرزندان و به ویژه اتباع خارجی را تحت تاثیر خود قرار 
می دهد.راحله صادق، رییس گروه مدیریت ســامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشــت استان 
اصفهان درباره مادران و کودکان اتباع خارجی استان اظهار کرد: حدود ۱۰ درصد از کل مادران باردار 
استان اصفهان را مادران باردار اتباع افغان تشــکیل می دهند که در سامانه ثبت شده اند.وی ادامه 
داد: تعدادی از مادران اتباع افغان ممکن اســت به مراکز بهداشت مراجعه نکنند که در این صورت 
مسئولین ذی ربط در مرکز بهداشت بر اســاس وظیفه ای که در سیستم مراقبت سامت بهداشت 
دارند، خدمات الزم را به مــادران باردار اتباع کــه مراجعه می کنند و یا حتی مراجعــه ندارند، ارائه 
می دهند تا خدمات الزم برای اتباع مانند افراد ایرانی و به طور کامل ارائه شود.رییس گروه مدیریت 
سامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان اصفهان خاطرنشــان کرد: اگر نیاز باشد، مادری 
از اتباع در منزل خدمتی را بگیرد، حتما این کار انجام می شود، مشکات مادران اتباع افغان بسیار 
بیشتر از مادران ایرانی است.صادق با توضیح اینکه مشکات فراوانی در ارتباط با مادران اتباع افغان 
وجود دارد، تصریح کرد: از جمله این مشــکات عدم مراجعه مادران اتباع افغان به مراکز بهداشت 
است، به خصوص افرادی که کارت اقامتی رسمی ندارند و از ایجاد مشکات اقامتی هراس دارند.

رییس گروه مدیریت سامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: در مورد زایمان 
مادران اتباع افغان هم ایراداتی از جمله تمایل به زایمان در منزل و عدم مراجعه به بیمارســتان و 
مراکز تسهیاتی زایمان استان وجود دارد که این موضوع توان زیادی از همکاران ما در متقاعد کردن 
آنها برای داشتن یک زایمان مطمئن می گیرد.وی با بیان اینکه برخی از اتباع برای نداشتن هزینه 
زایمان به بیمارستان ها مراجعه نمی کنند، ادامه داد: هفت مرکز تسهیاتی زایمان در سطح استان 
وجود دارد که در صورت مراجعه به این مراکز برای زایمان هیــچ هزینه ای از آن ها دریافت نخواهد 
شد و ارائه خدمات کاما رایگان است، در صورتی که مادران باردار برای زایمان به بیمارستان یا مراکز 
مراجعه نکنند، مسئولین ذی ربط در مراکز بهداشت اجبارا به سکونتگاه های غیر رسمی آن ها مانند 
گاوداری ها می روند تا زایمان مادران اتباع افغان به سامت انجام شود و مراقبت های الزم نیز برای 
نوزادان شان مانند انجام نوبت های واکسیناسیون را در منزل انجام خواهند داد.صادق اضافه کرد: 
حتی از صندوق خیریه ای که برای مادران باردار بی بضاعت توســط خیرین ســامت استان تهیه و 
در نظر گرفته شده اســت، برای کمک به مادران اتباع افغان اســتفاده می کنیم و تفاوتی بین مادر 
بی بضاعت ایرانی و غیر ایرانی قائل نیستیم، هر کجای استان که اعام شود مادر بارداری برای انجام 
سونوگرافی، آزمایش های الزم، زایمان، بستری در بیمارســتان و … نیازمند حمایت است، قطعا 
از طریق این صندوق و در حد توان به او کمک خواهیم کرد. وی با بیان اینکه بیشــتر اتباع افغان از 
نظر فرهنگی اعتقادی به دریافت خدمات و کمک ندارند، اظهار کرد: آن ها از نظر اقتصادی نیز توان 
پرداخت هزینه های مورد نیاز برای مراقبت های اســتاندارد یک بارداری سالم را ندارند و از طرفی 
دیگر نیز مشکاتی برای مراجعه قانونی به مراکز خدماتی دارند و همه این موارد سیستم کاری ما 
را با حجمی بزرگ از مسائل و مشکات کاری در زمینه مادران باردار اتباع افغان روبه رو کرده است.

رییس گروه مدیریت سامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان اصفهان با تاکید اینکه برای 
حل مشکات موجود جلســات متفاوت و متعددی با کمیساریای عالی اتباع خارجی استانداری، 
نمایندگان اتباع خارجی و حتی با دو ســازمان مردم نهادی که در اســتان توســط خود اتباع اداره 
می شود، داشته ایم، توضیح داد: حتی از افراد تحصیل کرده اتباع در رشته های پزشکی و پیراپزشکی 
برای دادن آموزش های الزم به جمعیت اتباع استفاده می کنیم، گاهی اگر مادران اتباع در خصوص 
دریافت خدمات الزم با مشــکلی مواجه هستند، از سفیران ســامت اتباع بهره خواهیم گرفت تا 

آموزش و اطاعات الزم را توسط افرادی از خودشان به آن ها بدهیم.
وی گفت: اگر مادر باردار اتباع برای صدور کارت بیمه برای دوران بارداری مشکاتی داشته باشد، از 
طریق استانداری مجوزهای الزم گرفته می شود تا به صورت موردی و محدود برای آن ها بیمه دوران 

بارداری و کارت اقامت صادر شود.

بارور سازی ابرها در اصفهان و  مناطق دیگر کشور  اظهارات ضد و نقیض بسیاری در پی داشته است؛

مناقشه ابری!

بارورســازی ابرها از آن دست اقداماتی  پریسا سعادت
اســت که بیشــتر به فعالیت های علمی 
تخیلی در فیلم های هالیوودی شباهت دارد. اینکه با فعل و انفعاالت 
و برخی از اقدامات بتوان ابرها را وادار به باریدن کرد، اقدامی است که 
ایران به عنوان یک اقلیم خشک به شدت به آن نیاز دارد؛ اما با وجود  
تمام ادعاها و کارهایی که گفته می شــود در این زمینه صورت گرفته، 
برخی معتقدند این کار در عمل شــدنی نیســت و برخی دیگر مدعی 
هستند چندسالی اســت که این روش برای افزایش بارندگی ها در 
ایران انجام شده و جواب هم داده اســت. طی روزهای اخیر بار دیگر 
این مناقشــه با اعام خبر آغاز بارور ســازی ابرها در برخی از مناطق 
مرکزی ایران از جمله اصفهان باال گرفت. فرید گلکار، رییس مرکز ملی 
تحقیقات و مطالعات باروری ابرها روز یکشنبه از آغاز عملیات باروری 
ابرها تا دو هفته دیگر خبر داد و گفت: »براساس قرارداد امضا شده با 
نیروی هوافضای سپاه، یک فروند هواپیما با تجهیزات کامل آماده آغاز 
عملیات باروری ابرهاست. با توجه به اینکه سال گذشته با یک هواپیما 
و یک شرکت دیگر این کار را انجام می دادیم، اکنون دچار وقفه شدیم 
اما طی قراردادی که بــا نیروی هوافضای ســپاه منعقد کرده ایم یک 
هواپیما و تعدادی پهپاد آماده انجام این عملیات شــدند. تا دو هفته 

دیگر هواپیمــا آماده خواهد بــود؛ البته پهپادها را کمــی زودتر آماده 
خواهیم کرد؛ اما اینکه چه زمانی عملیات اجرایی شــود، بســتگی به 
شرایط جوی کشور دارد. براساس پیش بینی های صورت گرفته عمدتا 
این عملیات روی کوهستان های زاگرس، بخشــی کوچکی از البرز و 
ایران مرکزی یعنی اصفهــان، فارس، یزد و بخشــی از کرمان انجام 
می شود. به دلیل مسائل داخلی و ســازمانی، اجرای این عملیات با 
وقفه مواجه شد اما اکنون شــرایط نرمال شده است و می توانیم این 
پروژه ها را پیش ببریم. امســال هفت میلیارد تومان بودجه برای این 
مسئله در نظر گرفته شــد که البته بســیار دیر تخصیص یافت که اگر 
هفت میلیارد دیگر تخصیــص یابد، می توانیم نیازهــای این پروژه را 
برطرف کنیم.« در واکنش به این خبر اما سازمان هواشناسی اعام کرد 
این کار در عمل غیر ممکن است و یا می تواند در حد بارش برای سیراب 
کردن یک مزرعه باشد. سحر تاج بخش، رییس سازمان هواشناسی 
کشــوری هر چند منکر مســئله بارور ســازی ابرها نشــد؛ اما گفت: 
»بارورســازی ابرها نمی تواند در رفع خشکسالی موثر باشد. در کشور 
امارات نیز مدت ها روی پروژه بارورسازی ابرها کار کرده  و به نتیجه ای 
نرســیده اند. شــاید بارورســازی ابرها در حد بارش برای یک مزرعه 
پاسخگو باشد؛ اما به هیچ وجه در مقیاس کان جوابگو نخواهد بود و 

سبب افزایش ذخایر آبی کشور نمی شود. برای بارورسازی ابرها نیاز به 
اطاعات جوی و هواشناسی اســت. برای مثال باید ابر خاصی را در 
ارتفاع مشخصی بارور کرد، همچنین سایر عوامل جوی ازجمله باد در 
امر بارورسازی ابرها موثر است. ما تاکنون تبادل اطاعات هواشناسی 
با دستگاه های مختلف برای بارورســازی ابرها نداشته ایم؛ اما بانک 
اطاعاتی مشترکی از اطاعات هواشناسی بین دستگاه های مختلف 
وجود دارد که ممکن اســت برای بارورســازی ابرهــا از آن اطاعات 
استفاده کنند.« طی ســال های اخیر هر گاه موضوع بارورسازی ابرها 
مطرح بوده است، هواشناسی این مسئله را رد و یا اثرگذاری آن را ناچیز 
خوانده است با این وجود بازهم اعتبارات به این طرح اختصاص داده 
می شود این در شرایطی است که ســازمان هواشناسی در اکثر نقاط 
کشور و به خصوص اصفهان از ضعف به روز نبودن دستگاه ها و کمبود 
بودجه برای به روز آوری تجهیزات خود رنج می برد با این حال به جای 
اختصاص بودجه بیشتر برای دقیق تر کردن پیش بینی ها که می تواند 
عوارض و خســارت های ناشــی از ســیل و باران های موسمی و یا 
خشکسالی های احتمالی را به شدت کاهش دهد، مسئوالن همچنان 
بر اعتباردهی به طرح هایی اصرار دارند که حتی نمی توانند درستی و 

اثرگذاری آن را به صورت شفاف تبیین کنند.

 
شاید بارورسازی ابرها در حد بارش برای یک مزرعه 
پاسخگو باشد؛ اما به هیچ وجه در مقیاس کالن جوابگو 

نخواهد بود و سبب افزایش ذخایر آبی کشور نمی شود

خبر

مفاد آراء
11/104 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

1- رأی شــماره 3536و3537 مورخ 98/10/28 هیأت : آقای حســین صانعی بیدگلی 
فرزند غالمعلی شماره شناسنامه 507 و خانم مژگان حسن زاده بیدگلی فرزند مجید شماره 
شناسنامه 6190024531 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 162 مترمربع شماره 
پالک 3228  فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی آقای علی مینایی
2- رأی شــماره 3534و3535 مورخ 98/10/28 هیأت : آقای علی اصغر مجیدی فرزند 
عباسعلی شماره شناسنامه 6190203256 و خانم نیره حسین حاجی علی فرزند علی شماره 
شناسنامه 1842 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 105.20 مترمربع شماره پالک 
3229  فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

. ابتیاعی از مالک رسمی آقای ماشااله مجیدی
3- رأی شماره 3533 مورخ 98/10/28 هیأت : آقای مجتبی زراعتی بیدگلی فرزند مهدی 
شماره شناسنامه 498 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 49.30 مترمربع شماره پالک 3230 
فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی 

از مالکین رسمی معین آباد بیدگل
4- رأی شــماره 3449و3450 مورخ 98/10/18 هیأت : آقای ابوالقاســم غفوری فرزند 
علی محمد شماره شناســنامه 460 و خانم فاطمه رمضان زاده بیدگلی فرزند جواد شماره 
شناسنامه 466 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 120 مترمربع شماره پالک 
994 فرعی مفروز و مجزی شده از 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی حسین آباد بیدگل
5- رأی شماره 3451 مورخ 98/10/19 هیأت : خانم هما کرمیان فرزند ابوالفضل شماره 
شناسنامه 501 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 72.80 مترمربع شماره پالک 995 فرعی 
مفروز و مجزی شــده از 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی حسین آباد بیدگل
6- رأی شــماره 3448 مورخ 98/10/18 هیأت : آقای محسن ســنبکی بیدگلی فرزند 
ابوالفضل شماره شناسنامه 6190019129 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 132 مترمربع 
شماره پالک 996 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی آقای احمد ناظمی
7- رأی شماره 2203 مورخ 98/07/10 هیأت : آقای سیدعباس میرحسینی فرزند احمد 
شماره شناسنامه 171 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 310 مترمربع شماره پالک 56 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 14 فرعی از پالک 285 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی وراث سیدعلی میرحسینی
8- رأی شــماره 3159 مورخ 98/09/23 هیأت : آقای علی محمد خورشیدی پور فرزند 
رحمت اله شماره شناسنامه 89 ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 137.70 مترمربع شماره 
پالک 57 فرعی مفروز و مجزی شــده از 27 فرعی از پــالک 285 اصلی واقع در اماکن 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی وراث رحمت اله خورشیدی پور

9- رأی شــماره 3518 مورخ 98/10/26 هیأت : آقای مجید عرب علی دوســت فرزند 
محمود شماره شناسنامه 89 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 99 مترمربع شماره پالک 7 
فرعی مفروز و مجزی شده از 1و6 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 857 اصلی واقع 
در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی اقدس صالحی پور 

بیدگلی و محمد گرم آبی و خانم عرب علی دوست
10- رأی شــماره 3155 مورخ 98/09/23 هیأت : آقای علی اکبر عصارپور آرانی فرزند 
عباس شماره شناسنامه 26 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 102.06 مترمربع شماره پالک 

3 فرعی مفروز و مجزی شده از 1 فرعی از پالک 1375 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی زهرا سپهری)داچینی آرانی(

11- رأی شــماره 3539و3540 مورخ 98/10/28 هیأت : آقای اسمعیل قدیرزاده ارانی 
فرزند محمد شــماره شناســنامه 279 و خانم بلورخانم کامل آرانی فرزند علی شــماره 
شناسنامه 116 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 195 مترمربع شماره پالک 
2195 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رســمی 

آقای علیمحمد مرنجابیان و خانم خدیجه آبانی
12- رأی شماره 3519 مورخ 98/10/26 هیأت : آقای ماشــااله بقال آرانی فرزند استاد 
ابراهیم شماره شناسنامه 22 ششدانگ یکباب مغازه بمســاحت 61.50 مترمربع شماره 
پالک 2 فرعی از 2444 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل . مالک 

رسمی
13- رأی شماره 3158 مورخ 98/09/23 هیأت : خانم سمیه آقاعموئی آرانی فرزند ذکراله 
شماره شناسنامه 390 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 176 مترمربع شماره پالک 1308 
فرعی از 2637 اصلی و 9935 فرعی مفروز و مجزی شــده از 494 فرعی از 2637 اصلی 
واقع در مســعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالک رسمی و ابتیاعی از مالک 

رسمی آقای علی افروز 
14- رأی شــماره 3328و3329 مورخ 98/10/07 هیأت : آقای محسن دالوریان آرانی 
فرزند حســین شــماره شناســنامه 1728 و خانم رقیه خاری آرانی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 879 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 83.52 مترمربع شماره پالک 
3321 فرعی مفروز و مجزی شده از 2810و2812و2843 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع 
در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالک رســمی و ابتیاعی از مالکین رسمی 

مهین دالوریان و حسین دالوریان و شمسی محمدعلی زاده
15- رأی شــماره 3160و3161 مورخ 98/09/23 هیأت : آقای روح اله آران دشتی آرانی 
فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 523 و خانم زینب دشتبان زاده آرانی فرزند احمد شماره 
شناسنامه 2209 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 90 مترمربع شماره پالک 
3386 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآبــاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . 

ابتیاعی از مالک رسمی علیخان داداشی
16- رأی شــماره 3452 مورخ 98/10/19 هیأت : آقای ابوالفضل پوالدسنج فرزند جواد 
شماره شناسنامه 1665 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 145.75 مترمربع شماره پالک 
3397 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآبــاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . 

ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
17- رأی شــماره 3453 مــورخ 98/10/19 هیــأت : آقــای حمیدرضا لقب دوســت 
آرانی فرزند عباس شــماره شناســنامه 3347 ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 139 
مترمربع شــماره پالک 3398 فرعی مفروز و مجزی شــده از 26 فرعی از پالک 2638 
 اصلی واقع در احمدآبــاد بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رســمی

 جواد دادگر
18- رأی شماره 3454و3455 مورخ 98/10/19 هیأت : آقای حجت اله خدمتی بیدگلی 
فرزند تقی شماره شناســنامه 496 و خانم فاطمه زهرا غیاثیان آرانی فرزند حسن شماره 
شناسنامه 256 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 137 مترمربع شماره پالک 
3399 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآبــاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . 

ابتیاعی از مالک رسمی حسین اکرمیان احد از ورثه حسن خان اکرمیان
19- رأی شماره 3456 مورخ 98/10/19 هیأت : خانم ریحانه رستار فرزند علیرضا شماره 
شناسنامه 1250183103 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 139 مترمربع شماره پالک 3400 
فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی 

از مالک رسمی ناصر داداشی احد از ورثه شمسیه داداشی
20- رأی شماره 3457 مورخ 98/10/19 هیأت : آقای محمد خندان آرانی فرزند علی اکبر 
شماره شناسنامه 6190045642 ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 115.75 مترمربع 
شماره پالک 3401 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی احمد آباد
21- رأی شماره 3458و3459و3460 مورخ 98/10/19 هیأت : خانم اختر احسن فرزند 
ماشااله شماره شناسنامه 3  نسبت به سه و نیم دانگ مشاع و خانم اعظم کبوتریان آرانی 
فرزند احمد شماره شناسنامه 8985 نسبت به نیم دانگ مشاع و خانم فاطمه قدیریان آرانی 

فرزند جعفر شماره شناسنامه 10037 نسبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 208.1 مترمربع شماره پالک 2017 فرعی مفروز و مجزی شده از 278 فرعی از 
پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالکین رسمی و 

ابتیاعی از مالکین رسمی سیف اله بلندی و احمد کبوتریان
22- رأی شماره 3531و3532 مورخ 98/10/26 هیأت : آقای عباس دهقانی آرانی فرزند 
رضا شماره شناسنامه 151 و خانم زینب خدانه آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 281 
)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 146.50 مترمربع شماره پالک 2018 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 287 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل . مالکین رسمی
23- رأی شــماره 3530 مورخ 98/10/26 هیــأت : آقای ابوالفضــل عارضی بیدگلی 
فرزند حسینعلی شــماره شناســنامه 8410 ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 89.50 
مترمربع شــماره پالک 578 فرعی مفروز و مجزی شــده از 506 فرعی از پالک 2703 
 اصلی واقــع در دوالب بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل . ابتیاعی از مالک رســمی 

علی مهدیزاده بیدگلی
24- رأی شماره 3461 مورخ 98/10/19 هیأت : آقای حسین خان لتحری فرزند عباس 
شماره شناسنامه 9 ششدانگ یکباب گاراژ بمساحت 695.87 مترمربع شماره پالک 6412 
فرعی مفروز و مجزی شده از 122 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی حیدر سرخ مرد
25- رأی شــماره 3462 مورخ 98/10/19 هیأت : خانم فاطمــه ایمانیان فرزند عباس 
شماره شناســنامه 300 ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 123.05 مترمربع شماره 
پالک 6413 فرعی مفــروز و مجزی شــده از 163 فرعی از پــالک 2840 اصلی واقع 
 در ریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رســمی 

مهدی حاجی جعفری
26- رأی شــماره 3528و3529 مورخ 98/10/26 هیأت : آقای غالمحســین احتیاجی 
نوش آبادی فرزند شکراله شماره شناسنامه 197 و خانم طیبه شاخی نوش آبادی فرزند علی 
شماره شناسنامه 15 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 182.50 مترمربع شماره 
پالک 3967 فرعی مفروز و مجزی شده از 1527و1528و1529و2499 فرعی از پالک 40 

اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالکین رسمی 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/30

م الف: 756915 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
ابالغ وقت رسیدگی

11/101 شماره: 1294/98 حل2 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 4:30 بعدازظهر روز چهار شنبه 
مورخه 98/12/21 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: امین اهلل ثنایی ، نام پدر: محمد 
، مقیم: خمینی شهر خ مرکزی پالک 137 ، مشخصات خوانده: نام و نام خانوادگی: فیروزه 
حبیبی ، نام پدر: مرتضی ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه ، گردش کار: خواهان.خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 755404 رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ راي

11/102 شماره پرونده: 1697/98 ،شماره دادنامه:2299-98/10/28 ، مرجع رسیدگي: 
شعبه چهارم شوراي حل اختالف خمیني شهر خواهان:حمیدرضا پریشاني فرزند براتعلي 
با وکالت سید شهاب امامي و سعید رمضاني ، نشــاني: خمیني شهر میدان قدس ابتداي 
بلوار آزادگان جنب بانک ملت مجتمع امیر طبقه 3 واحد 6 ؛ خوانده: رقیه ابراهیمي فرزند 
حیدرعلي ،  نشاني: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع 

پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جري تشریفات قانوني و اخذ نظریه مشورتي 
اعضاءقاضي شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید. 

راي قاضي شورا: در خصوص دعوي آقاي حمیدرضا پریشاني با وکالت سید شهاب امامي 
و سعید رمضاني به طرفیت رقیه ابراهیمي به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 984871/52 - 94/7/30 عهده بانک ملت به انضمام خسارت 
دادرسي و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت  مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 98/10/18 و 
عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشورتي اعضاء شورا و احراز 
اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه به  وصف تجریدي بودن اسناد تجاري 
مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهاي حل اختالف مصوب 94/8/10 
و مــواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجــارت و تبصره الحاقي مصوب مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسي 
دادگاه هاي عمومي و انقــالب در امور مدني دعوي خواهان را ثابت دانســته و حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 1/665/500 ریال بابت خسارات دادرسي و  حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبناي شاخص 
بهاي کاال و خدمات مصرفي اعالمي از بانک مرکزي جمهوري اســالمي ایران در حق 
خواهان صادر و اعالم مي گردد. راي صادره غیابي و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل 
واخواهي در همین شعبه و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضا مدت واخواهي قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومي حقوقي خمیني شهر مي باشد. م الف: 754018  عمار 

امیري قاضي شعبه چهارم شوراي حل اختالف شهرستان خمیني شهر 
ابالغ راي

11/93 کالســه پرونده:1701/98 ،شــماره دادنامه:287-97/10/30  مرجع رسیدگي: 
شعبه یازدهم شوراي حل اختالف خمیني شهر خواهان: محمدرضا رحیمي ، نام پدر:صدر، 
نشاني:خمیني شهر خ شریعتي شمالي کوچه 132 پالک 2   ، وکیل:1-علیرضا هاشمیان 
فرزند محمدحسین 2-امیرحسین علیشــاهي ابراهیم ، نشاني: هردو خمیني شهر میدان 
قدس آزادگان مجتمع غدیر ، خواندگان:1-ســیح محمدحســیني فرزند رسول 2-سید 
محمدرضا شجره فرزند سید حسن ، نشاني:1- مجهول المکان 2-خمیني شهر پاسداران 
کوي رمضان مهستان  ، خواسته:مطالبه ،گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طي تشــریفات قانوني و اخذ نظریه مشورتي اعضاءقاضي شورا 
ختم رسیدگي را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید. راي قاضي شورا: در 
خصوص دادخواســت آقاي محمدرضا رحیمي فرزند صدر با وکالت 1-علیرضا هاشمین 
2-امیرحسین علیشاهي به طرفیت خواندگان:1-سید محمد حسین فرزند رسول 2-سید 
محمدرضا شجره  به خواســته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره هاي  30573  به مبلغ 
100/000/000 ریال و 30572  به مبلغ 100/000/000 ریال مورخ 96/8/10 و 96/7/17  
عهده بانک انصار از جاري 342404306675311012 به انضمام هزینه دادرسي و حق 
الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست تقدیمي و ضمایم و وجود 
اصل مستندات دعوي در ید خواهان و اینکه خواندگان دلیل ومدرکي مبني بر برائت ذمه 
خود یا اداي دین در حق خواهان ارایه نکرده اســت همچنین خوانده ردیف اول به عنوان 
متعهد اصلي صادر کننده چک و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن مبادرت به صدور چک 
فوق نموده اند دعوي خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه مشورتي اعضا 
شورا به شرح صورتجلسه 97/10/25 و همچنین به استناد مواد 522 و 519 و 198 قانون 
آئین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و مواد249 و 310 و 313 و 314 
از قانون تجارت و تبصره الحاقي مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک حکم به محکومیت تضامني خوانــده  به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 2/550/000 ریال بابت هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل وفق 
آیین نامه حق الوکاله وکال و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ها 96/8/10 و 
96/7/17 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه مي گردد در حق خواهان صادر و 
اعالم مي نماید راي شورا غیابي است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این 
شورا و پس از انقضاي مهلت واخواهي ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم 
عمومي حقوقي  شهرستان خمیني شهر مي باشد. م الف: 754090 ایمان بختیاري 

قاضي شعبه یازدهم حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان خمیني شهر 



پس از یک بازی غیبت، بشار رسن به ترکیب پرسپولیس رسید و در دیدار با صنعت نفت آبادان به میدان رفت. ستاره عراقی که یک سال از آخرین موعد دریافت 
حقوقش می گذرد، در آبادان 23 دقیقه فرصت بازی پیدا کرد و عملکرد خوبی را نیز از خود نشان داد. یک دقیقه پس از ورود به میدان، پاس پشت دفاع او علیپور 
را در موقعیت تک به تک قرار داد که البته ضربه مهاجم سرخ ها راهی به دروازه نیافت.اگر علیپور قدر آن موقعیت را می دانست، 
بشار رسن با ثبت پاس گل یک دقیقه پس از ورود به زمین، صاحب رکوردی جالب در تیم پرسپولیس می شد اما این اتفاق 
رخ نداد. رسن در این بازی 18 پاس نیز داد که البته 78 درصد آن ها درست بودند. وی همچنین یک قطع توپ و یک دوئل 
هوایی ناموفق را در این بازی از خود به جای گذاشت.عملکرد قابل قبول بشار در 23 دقیقه پایانی بازی با صنعت نفت شاید 
سبب شود که یحیی گل محمدی این هافبک شماره 5 را در دربی نیز استفاده کند. خصوصا این که علی علیپور هم نشان داد 

آمادگی خود را بازیافته و می تواند فرارهای پشت دفاع را انجام دهد و برای این حربه، چه بازیکنی بهتر از بشار؟

پاسی که شاید »بشار«  را فیکس کند! 

سه شنبه 15 بهمن  1398 / 9 جمادی الثانی 1441/ 4 فوریه 2020/ شماره 2905

حذف نام »ویلموتس« از کمپ تیم ملی
فدراســیون فوتبال به شــکل عجیبی اقدام به حذف نام مارک ویلموتس، ســرمربی سابق تیم 

ملی فوتبــال ایران از کمپ تیم هــای ملی کرده اســت.مارک ویلموتس ســرمربی بلژیکی روز 

25 اردیبهشــت 13۹8 برای بازدید از امکانات فوتبال ایران و ســپس امضای قرارداد با تیم ملی 

وارد تهران شــد و با حضور در کمپ تیم های ملی، از بخش های مختلف آن شــامل زمین های 

تمرین، مجموعه پک، هتل آکادمی و ... بازدید کرد.یکی از اقداماتی که فدراســیون فوتبال برای 

روز نخست حضور ویلموتس در تهران در نظر گرفته بود، کاشــت یک درخت در باغچه کمپ بود. 

در این باغچه اغلب افراد سرشــناس فوتبالــی و میهمانان خارجی فدراســیون فوتبال از جمله 

شیخ سلمان، رییس کنفدراسیون فوتبال آســیا درختی به یادگار کاشته و به نام شان ثبت شده 

است.در مقابل هر درخت و روی یک تابلو، نام و ســمت فردی که آن را به یادگار در کمپ کاشته 

به زبان انگلیسی و یا فارسی ثبت شده اســت؛ اما در اتفاقی عجیب، فدراسیون فوتبال ایران بعد 

از قطع همکاری با مارک ویلموتس، اقــدام به حذف تابلوی نام او از مقابل درختی کرده اســت 

که این مربی بلژیکی کمتر از ۹ ماه پیــش آن را در کمپ غرس کرده بود!ایــن اقدام احتماال در 

پی شــکایت ویلموتس از ایران در فیفا و پیگیری های حقوقی ایران برای گرفتن پول اضافه ای 

اســت که به ســرمربی بلژیکی پرداخته اســت؛ اقدامی که نوعی انتقام جویــی از این مربی در 

آن دیده می شــود!نام باغچه ای که این درختان در آن کاشــته می شــود، »صلح و دوســتی« 

 اســت. مشــخص نیســت اگر نام دیگری بر این باغچه نهاده بودند، چه سرنوشــتی در انتظار 

درخت ویلموتس بود!

دوباره لیگ یک و اتفاقی عجیب؛ 

حکم تلفنی مانع ورود هوادار!
لیگ دســته اول که یکی از لیگ های سطح باالی فوتبال ایران محســوب می شود، هر فصل با 

خود اتفاقات عجیبی به همراه دارد. روز یکشنبه  نیز شــاهد یک اتفاق نادر دیگری بودیم.فوتبال 

ارومیه پس از این که در رقابت های لیگ آزادگان صاحب یک تیم شد، رفته رفته هواداران زیادی 

را به ورزشگاه کشاند تا جزو معدود تیم هایی باشد که از امتیاز میزبانی با حضور تماشاگران خود 

بهره مند می شود.در چارچوب هفته بیست و دوم شاگردان وحید بیاتلو، میزبان سربازان تهرانی 

بودند. قبل از شروع این بازی حکمی مبنی بر بدون تماشــاگر بودن این دیدار منتشر نشده بود 

ولی ناظر بازی حدود یک ساعت مانده به آغاز بازی اعالم می کند که با وی تماس گرفتند و گفتند 

» بازی باید بدون حضور تماشاگر برگزار شــود« این موضوع باعث شد تا هواداران تیم نود پشت 

درهای بسته بمانند. مدیر عامل نود ارومیه پس از این اتفاق به بیرون ورزشگاه رفت و از هواداران 

تیمش دلجویی کرد .

ویسی؛ گزینه جدید سرمربی گری پیکان
بعد از نتایج ضعیفی که تیم پیکان طــی  هفته های اخیر گرفت و با ســرعت در جدول رده بندی 

ســقوط کرد، حســین فرکی از هدایت این تیم اســتعفا داد تا پیــکان هم به جمــع تیم هایی 

بپیوندد که بــا تغییر نیمکت روبه رو شــده اســت. پیکانی ها بعد از اســتعفای حســین فرکی 

چند گزینــه برای نیمکت شــان داشــتند که گفته می شــود عبدا... ویســی تبدیل بــه یکی از 

گزینه های جدی آن ها شــده اســت. ویســی که خود فصل را با شاهین بوشــهر آغاز کرده بود 

و بعــد از نتایج ضعیــف از این تیم کنار رفت، حاال شــانس بازگشــت به لیگ برتــر را پیدا کرده 

اســت. در صورتی که ویســی با پیکان به لیگ برتر بازگــردد، بعد از گل محمــدی دومین مربی 

 ای خواهد بــود که در یک فصل بــه عنوان ســرمربی روی نیمکت دو تیم لیگ برتری نشســته

 است.

آغاز دور برگشت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر ایران؛

طالیی پوشان نصف جهان در اندیشه رسیدن به رده های باالتر

دور برگشت سی و سومین دوره مسابقات   سمیه مصور
والیبال قهرمانی باشگاه های برتر ایران در 
حالی روز چهارشنبه با برگزاری شــش دیدار آغاز می شود که نماینده 
اصفهان در این رقابت ها در پایان دور رفت این مسابقات  با کسب 27 

امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی جای گرفت.
 فصل جاری مســابقات والیبال قهرمانی باشــگاه های برتر ایران در 
شرایطی 8 آبان ماه امسال با حضور 13 تیم شــهرداری ورامین، پیام 
خراسان، سایپا، راه یاب ملل مریوان، شهروند اراک، پیکان، شهرداری 
گنبد، شهرداری ارومیه، فوالد مبارکه سپاهان، سیرجان ایرانیان، شهاب 
یزد و خاتم اردکان کار خود را شروع کرد که باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
بعد از ســال ها به عنوان نماینده اصفهان در این رقابت ها حضور یافته 

بود.
 طالیی پوشان نصف جهان که فصل گذشــته با هدایت سعید طاهری 
توانسته بودند ســهمیه حضور در جمع بزرگان والیبال ایران را به دست 
آورند برای حضور قدرتمندانه در این رقابــت ها با رحمان محمدی راد، 
بازیکن و مربی ســابق تیم ملی والیبال که فصل گذشته روی نیمکت 

شــهرداری ورامین حضور داشــت و با این تیم به عنوان قهرمانی لیگ 
برتر دست یافته بود، به توافق رسیدند. محمدی راد که با تیم شهرداری 
ورامین به جام باشگاه های آسیا راه یافته بود و سابقه همکاری در چند 
تیم مختلف لیگ برتری به عنوان مربی و سرمربی را در کارنامه می دید 
تالش کرد تا یک تیم مدعی را روانه فصل جاری رقابت های لیگ برتر 
والیبال کند. تیمی که االحق و االنصاف هم در این دوره از مسابقات خوب 
بازی کرد و در پایان دور رفت مسابقات با کســب ۹ پیروزی در جایگاه 
چهارم جدول رده بندی جای گرفت. تیم سپاهان در آخرین دیدار دور 
رفت به مصاف تیم خــوب و آماده پیکان رفت که ایــن دیدار با برتری 
شیرین طالیی پوشان به پایان رسید.در پایان دور رفت مسابقات والیبال 
قهرمانی باشگاه های برتر ایران تیم های شــهرداری ورامین، پیکان و 
ســایپای تهران در رده های اول و ســوم جدول رده بندی قرار گرفتند. 
تیم والیبال سپاهان در آغاز دور برگشــت این مسابقات روز چهارشنبه 
در چارچوب هفته چهاردهم رقابت های والیبال قهرمانی باشگاه های 
برتر ایران در سیرجان به مصاف تیم فوالد ســیرجان ایرانیان می رود؛ 
دیداری که از ساعت 16 در سالن گل گهر سیرجان برگزار می شود. تیم 

فوالد سیرجان ایرانیان سابقه حضور در لیگ برتر والیبال را پیش از این 
رقابت ها نیز داشته و فصل گذشــته حضور خود را تا اولین مرحله پلی 
آف قطعی کرد؛ اما در هر دو دیدار رفت و برگشــت مقابل پیام مشهد با 
نتیجه سه بر یک مغلوب شد تا از راهیابی به مرحله نیمه نهایی جا بماند. 
دیدار رفت این دو تیم  در فصل جاری مسابقات با برتری طالیی پوشان 
نصف جهان در اصفهان به پایان رسیده بود. شاگردان محمدی راد برای 
 رســیدن به رده های باالتر جدول رده بندی چاره ای جز برتری در این

 دیدار ندارند.
در دیگر دیدارهای این هفته، تیم پیام خراســان به مصاف  شهرداری 
ورامین می رود، راه یاب ملــل مریوان در خانه از تیم  ســایپای تهران 
پذیرایی می کند، تیم های پیکان تهران و شهروند اراک مقابل یکدیگر 
قرار می گیرند،شهرداری ارومیه میزبان شهرداری گنبد است و شهداب 
یزد مقابل تیــم کاله مازندران صف آرایی می کند.در دور برگشــت این 
مسابقات نیز هم چون دور رفت با توجه به برگزاری لیگ با 13 تیم، هر 
هفته یکی از تیم ها اســتراحت خواهد کرد  که در این هفته قرعه به نام 

خاتم اردکان افتاده است.

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند در خصوص بازی 
با سن ایچ ساوه در مرحله نیمه نهایی، اظهار کرد: در 
مقابل نماینده قم، بازیکنانم بازی خوبی به نمایش 
گذاشــتند که توانســتیم نتیجه بگیریم. در مرحله 
نیمه نهایی به تیم ســن ایچ ســاوه برخورد کردیم، 
این تیم جوان و یک دست اســت و بازیکنان آن از 
انگیزه باالیی برخوردار هستند.حمید بی غم افزود: 
هر دوتیم به دنبال یک بازی بی حاشیه هستند که 
امیدوارم بتوانیم یک مســابقه در حــد نیمه نهایی 
لیگ برتر فوتســال به نمایش بگذاریم. بازی رفت 
در ساوه و برگشت در اصفهان است اگر کار به بازی 
سوم کشیده شود به علت اینکه در جدول از سن ایچ 
امتیاز بیشتری داشتیم این بازی در اصفهان برگزار 
خواهد شد.سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند با بیان 
اینکه بعد از بازی با قم 1۰ روز به بازیکنان استراحت 

دادیم، خاطر نشــان کرد: از روز  شــنبه  تمرینات را 
آغاز کردیم و به غیر از ملی پوشــان همه بازیکنان را 
در اختیار داریم. باید با یک برنامه ریزی خوب تیم 
را از لحاظ روحی، روانی و تاکتیکی در آمادگی کامل 
نگه داریم تا در نیمه نهایی و فینــال با صدر در صد 
آمادگی به میدان بروند. بی غم ادامه داد: بازیکنان 
بزرگی داریم که هرکدام می توانند در هر لحظه کمک 
تیم باشــند تا قهرمان لیگ برتر فوتسال شویم.وی 
در رابطه با ســطح لیگ امسال، تصریح کرد: سطح 
مسابقات در سال جاری از دیگر سال ها باالتر بود و 
شرایط آرمانی تری از لحاظ فنی داشتیم. هنوز هم 
در لیگ تیم هایی که مشکالت مالی دارند یا ضعیف 
هستند، دیده می شــود. متاســفانه امسال لیگ 
خیلی پرحاشیه بود و در هر بازی شاهد اعتراضات 
و درگیری بودیم کــه کمیته فوتســال باید نظارت 

بیشتری داشته باشــد تا این مشــکالت را شاهد 
نباشیم.سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند با اشاره 
به اینکه گیتی پسند از اول فصل برای قهرمانی آماده 
شده است، گفت: تمام کارمندان باشگاه، کادر فنی 
و بازیکنان تیم بیش از وظیفه خود تالش کردند تا 
بتوانیم بهترین نتایج را بگیریم، امیدوارم همه این 
تالش ها به قهرمانی ختم شود. بی غم در خصوص 
قول جایزه به بازیکنان در صورت قهرمانی، اظهار کرد: 
بازیکنان زمانی که برای عقــد قرارداد خود می آیند 
باشگاه پاداشی را برای آنها ثبت می کند تا در صورت 

قهرمانی به بازیکنان داده شود.

سرمربی تیم گیتی پسند:

امیدواریم همه تالش ها به قهرمانی ختم شود

 مهدی 2 سال پیش کجا 
و قائدی امروز کجا؟!

چهره روز

یواخیم لوو: 

فعال به بازنشستگی فکر نمی کنم
یواخیم لوو ، کار خود را در تیم ملی فوتبال آلمان از ســال 2۰۰4 آغاز کرد. او دو سال دستیار یورگن 
کلیزمن بود و در سال 2۰۰6 رسما به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان انتخاب شد و االن 14 سال 
است که مرد نخست نیمکت آلمان هاست.یواخیم لوو 6۰ سالگی خود را جشن گرفت. او در واکنش 
به این سوال که آیا به بازنشستگی نرسیده، این گونه پاسخ داد: با وجود آنکه نمی توانم بگویم که تا 
1۰ سال دیگر مربی خواهم بود؛ اما این را هم باید بگویم که فعال به خداحافظی فکر نمی کنم. نسبت 
به 4۰ و یا حتی 5۰ ســالگی احســاس 
بســیار متفاوت تری دارم.او ادامه داد: 
در چنین ســنی دیگر مثل دوران جوانی 
به شما احترام گذاشــته نمی شود گویا 
که چنین سنی دیگر برای بازنشستگی 
و خداحافظی اســت با ایــن حال فعال 
می خواهــم ادامــه دهم. من تا ســال 
2۰22 قرارداد دارم و همه چیز بســتگی 
به موفقیت ما در رقابت های یورو است.

بزرگ تریــن افتخار یواخیم لــوو با تیم 
ملی فوتبال آلمان قهرمانی در جام جهانی 2۰14 برزیل است. ژرمن ها در جام جهانی 2۰18 روسیه 
نتوانستند که عملکرد خوبی از خود نشــان دهند و یواخیم لوو به دنبال تغییر نسل در فوتبال آلمان 

است و تیم را بسیار جوان تر کرده است.

چراغ سبز »ورنر« برای جدایی از بوندسلیگا
 تیمو ورنر، یکی از بهترین های بوندسلیگا در فصل جاری بوده که توانسته در 18 بازی 2۰ گل به ثمر 
برساند و رقابت شــدیدی با لواندوفسکی برای آقای گلی داشته باشــد. ورنر در تابستان تا آستانه 
پیوستن به بایرن مونیخ پیش رفت؛ اما قراردادش را تا سال 2۰23 با الیپزیگ تمدید کرد.او درباره 
احتمال جدایی از بوندسلیگا گفت: وقتی یک تیم که از گزینه های اصلی قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپاست به شما پیشنهاد بدهد چه واکنشی نشــان می دهید؟ چه بسا هر بازیکنی در این حالت 
وسوسه شود. بنابراین می توان گفت که برنامه ریزی برای آینده یک امر نسبی است و ممکن است 
که در هر لحظه اتفاقات جدیدی رخ دهد.ستاره بوندسلیگا که مورد توجه تیم های بارسلونا، لیورپول 
و منچسترسیتی قرار گرفته، ادامه داد: وقتی یک بازیکن 23 ساله موفق می شود که در 18 بازی 2۰ 
گل به ثمر برساند طبیعی است که پیشنهادهای خوبی داشته باشد. می توانم تصور کنم که روزی در 
خارج از بوندسلیگا و آلمان بازی کنم؛ اما هنوز تیم بعدی ام را انتخاب نکرده ام و زمان کافی دارم. من 

هم از لیگ جزیره پیشنهاد دارم و هم از اللیگا و باید همه پیشنهادها را بررسی کنم.

»مکس آلگری« و رد پیشنهاد بارسلونا
به نظر می رســد قبل از توافق با کیکه ســتین، بارســلونا به گزینه هایی چون ژاوی، رونالد کومان، 
مائوریسیو پوچتینو و گارســیا پیمنتا نیز پیشنهاد داده اســت. آ.اس مدعی شد بعد از رد پیشنهاد 
بارسا از سوی پوچتینو، آلگری گزینه چهارم این تیم بوده که او نیز تمایلی به پذیرش این پیشنهاد 
نشان نداده است. اخبار حاکی از آن است در صورت ادامه نتایج پرفراز و نشیب اوله گونار سولسشر 
در منچستریونایتد، ممکن اســت مکس آلگری فصل بعد هدایت این تیم را بر عهده گیرد.مکس 
آلگری چنــد روز قبل در مورد احتمال بازگشــت به دنیــای مربی گری گفت:»مــن در این مقطع 
 دلتنگ قرار گرفتن روی نیمکت و هدایت هیچ تیمی نیســتم؛ اما در آینده مــی بینیم چه اتفاقی

 رخ خواهد داد.« 

فوتبال جهان

مهدی قائدی که در بامداد نهم بهمن ماه سال 
13۹6 همراه بــا تعدادی از دوســتانش دچار 
سانحه رانندگی شد، با شــرایطی بسیار وخیم 
طوری که گفته می شد بیشتر اعضای شکمش 
دچار پارگی و خونریزی شــده،به بیمارستان 
رفت.مهدی پس از آن جراحات و 1۰ روز بستری 
شدن در بیمارستان به خانه رفت و تا حدود 4 
ماه حتی قادر به تمرین هــم نبود ولی پس از 
بازگشت به تمرینات استقالل کم کم توانست 
بار دیگر آمادگی اش را به دست آورده و ضمن 
بازی برای تیم شــفر و در ادامه فرهاد مجیدی 
)در فصل هجدهم لیــگ برتر( حتی به اردوی 
تیم امید هم دعوت شــود. قائدی که در همان 
ســانحه که منجر به مرگ یک جوان هم شده 
بود، بار ها در جلســات مختلف دادگاه شرکت 
کرد، سه شنبه شب هفته گذشته هشتم بهمن 
در حالی در اردوی تیم اســتقالل و در دیدار با 
الریان به زمین رفت که همان روز باید در جلسه 
دادگاه حضور می یافت و درباره اتفاقات همان 
سانحه از خودش دفاع می کرد؛ اما قائدی در 
همان شب با دو گلی که از مجموع 5 گل استقالل 
به الریــان زد دل میلیون ها اســتقاللی و همه 
فوتبالی های کشور را شاد کرد و توانست درست 
پس از دو سال بازگشتی موفقیت آمیز به زندگی 
عادی و ورزشی اش داشته باشد. او حاال متاهل 
شده و زندگی مشترکش را آغاز کرده و به وضوح 
می توان تاثیر این شرایط را بر زندگی فوتبالش 
اش هم حس کرد. کسی که ممکن بود بر اثر آن 
بی احتیاطی و ســرعت غیرمجاز اتفاقی بدتر و 
فاجعه ای تلخ تر را رقم بزند حاال با حرکاتی که در 
زمین سبز فوتبال انجام می دهد نه تنها دل فرد 
یا افرادی را به درد نمی آورد بلکه موجی از شادی 

را برای طرفداران تیم استقالل رقم می زند.

تیم والیبال سپاهان در آغاز دور برگشت این مسابقات روز 
چهارشنبه در چارچوب هفته چهاردهم رقابت های والیبال 
قهرمانی باشگاه های برتر ایران در سیرجان به مصاف تیم 
فوالد سیرجان ایرانیان می رود؛ دیداری که از ساعت 16 در 

سالن گل گهر سیرجان برگزار می شود

در حاشیه
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مربی گری دزدکی!
مسابقات جام جهانی اسکی 
آلپایــن در جریــان اســت. 
مربیان اسکی بازان برای بهتر 
دیدن تمرینات از یک درخت 
بــاال رفته اند.ایــن عکس را 
Angelika Warmuth ثبت 
 getty images کرده و سایت

آن را منتشر کرده است.
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شهردار اصفهان:

موفقیت شهرداری در گرو راضی کردن وجدان عمومی است
شهردار اصفهان گفت: شهرداری اصفهان با جسارت باال به موضوع تعالی سازمانی ورود کرد؛ این انتخاب، 
هدفی است که می تواند این سازمان را به سوی نتایج مطلوب که همان رضایت مردم و ارباب رجوع است، 

ســوق دهد.قدرت ا...نــوروزی در اولین 
جشنواره »فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی 
شــهرداری اصفهان« که با حضور رییس 
شورای اسالمی شــهر، معاونان، مدیران 
مناطق و سازمان های شهرداری برگزار شد، 
اظهار کرد: تعالی واژه ای زیبا و هدف همه 
ادیان است. تعالی، مبتنی بر دانش گرایی 
و نوآوری است و تا زمانی که یک دستگاه 
نوآور، دانش گرا و مبتنــی بر اصول علمی 
حرکت نکنــد نمی تواند در مســیر تعالی 

حرکت داشته باشد.شهردار اصفهان ادامه داد: مدل جهانی تعالی هدف را سنجیده و به ما می گوید باید در 
چه مسیری حرکت کنیم، این مدل قصد دارد بگوید در مسیر باید چگونه حرکت کرد تا به تعالی دسترسی 
یابیم.وی با بیان اینکه از زمان آغاز به کارمان در شهرداری اصفهان برنامه ای سنجش پذیر را ارائه کردیم، 
اضافه کرد: شهرداری اصفهان طی حدود یک سال و نیم پیش در شانزدهمین دوره تعالی سازمانی شرکت 
کرد و در واقع به زیر تیغ ارزیابی سازمانی رفت تا نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کند که البته در این 
دوره موفق به دریافت جایزه نیز شد و به عنوان نخستین شهرداری کشور چنین کاری را آغاز کرد.شهردار 
اصفهان ورود به ارزیابی سازمانی را به قصد انجام اصالحات به معنای واقعی دانست و گفت: نمی توان 
بدون ارزیابی صحیح، سطح و عیار شهرداری را مشخص کرد؛ امروز شهرداری اصفهان توسط ارزیابان 
خارج از سیستم خودش مورد ارزیابی قرار گرفته که البته اجرای آن در مقام مقایسه سازمان ها و مناطق با 
یکدیگر نیست، بلکه هر سازمانی را با خودش قیاس می کند تا نقاط ضعف و قوت مشخص شود.نوروزی 
با بیان اینکه شهرداری اصفهان از این اقدامات استقبال می کند، تاکید کرد: مدیریت شهری این کار را یک 
حرکت علمی می داند. موفقیت شهرداری اصفهان روزی رقم می خورد که در این ارزیابی ها بتوانیم موفق 

به راضی کردن وجدان عمومی شویم.

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر:

ثبت تاریخ شفاهی اصفهان پردامنه تر ادامه پیدا می کند
رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص برگزاری رویدادهای متعدد 
توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، اظهار کرد: کثرت رویدادهای اجرا شده 
توسط سازمان فرهنگی شهرداری لزوما نشانه بدی نیست بلکه محتوای این رویدادها مهم است.مهدی 
مزروعی با بیان اینکه رویدادها به دلیل اینکه بیشتر رسانه ای می شــوند، بیشتر دیده می شود، افزود: 
اقدامات ریشه ای تری در این سازمان نیز درحال انجام است که شاید مانند رویدادها دیده نمی شود؛ با 
این حال باید اثرگذاری این رویدادها پایش شود تا هزینه ای که صرف وقت و انرژی می شود، در جای 
مناسبی خرج شده باشد.رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به 
ورود جدی این کمیسیون به حوزه تاریخ شفاهی، تصریح کرد: سازمان فرهنگی شهرداری به طور موردی 
چندبار به موضوع تاریخ شفاهی ورود کرده که صرفا در سطح ثبت اطالعات بوده؛ اما با تصمیم کمیسیون 
فرهنگی ورزشی شورای شهر الزم است این موضوع به صورت پردامنه و در ۲۰ رسته ادامه پیدا کندوی با بیان 
اینکه در زمینه تاریخ شفاهی، متخصصان توانمندی در اصفهان داریم، ادامه داد: تاکید شده که این تاریخ 
در یک سال جمع آوری شود و دلیل آن این است که افراد دارای اطالعات تاریخی در رسته های مختلف 

سن باالیی دارند و ممکن است اگر اجازه دهیم زمان بر این روند بگذرد، این افراد را ازدست بدهیم.

سارقان تندیس استاد تناولی در اصفهان دستگیر شدند؛

ماجرایی که ختم به خیر شد

      نرگس طلوعی بخش میانی اثر » تقدیس« پرویز تناولی 
که صبح دیروز خبر سرقت آن منتشر شده 
بود با پیگیری شهرداری اصفهان و عوامل انتظامی پیدا شد تا این ماجرا 
بار دیگر ختم به خیر شود؛ ماجرایی که سال ها پیش نیز تکرار شده بود 

اما گویا درس عبرتی برای مسئوالن امر نشده  است.
اثر» تقدیس« پرویز تناولی ســال 138۰ توسط شــهرداری اصفهان 
خریده شد و در همان سال در میدان امام حسین )ع( نصب شد. پرویز 
تناولی، مجسمه ســاز، نقاش، پژوهش گر و مجموعه دار ایرانی است. 
از  او به عنوان یکی از پیشگامان مکتب ســقاخانه یاد می شود، تناولی 
از شناخته شده ترین هنرمندان ایرانی اســت. مجموعه مجسمه های 
»هیچ«، »دست ها« و »قفل و قفس« در زمره معروف ترین آثار تناولی 
قرار دارند. اثر» تقدیس« سال 1357 توسط این هنرمند ساخته شده 
بود. به گفته مدیر پیشین سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان، بخش 

میانی این اثر ده سال پیش نیز به سرقت رفته بود.
محمد عقیلی در این باره گفت: »حدود 1۰ سال پیش قسمت میانی اثر 
»تقدیس« که جنس آن از برنز اســت و طرح یک اشک را دارد، توسط 
سارق یا سارقانی از کل اثر جدا شده  و این فرد یا افراد به دلیل سنگین 
بودن، موفق به حمل این بخش از تندیس نشده و چند ده متر آن طرف تر 

آن را رها کرده بودند.«

 به گفته مدیر پیشین سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان، در سال 
1388 با پیگیری هایی که انجام شد و هماهنگی هایی که با طراح صورت 
گرفت، مجددا این بخش به سازه اصلی اتصال پیدا کرد و سر جای خود 
قرار گرفت ؛ اما بار دیگر در اثر بی توجهی های صورت گرفته این بخش به 
سرقت رفت، سرقتی که مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهان صبح دیروز در صفحه اینستاگرام خود از آن اطالع داد. ایمان 
حجتی در خصوص این سرقت نوشته بود:» شوربختانه، بخش میانی 
اثر گرانقدر استاد پرویز تناولی که در میدان امام حسین)ع( روبه روی 
شهرداری جای دارد، به دست تبر خورده ای سرقت شد«. وی در ادامه 

از پیگیری این موضوع خبر داده بود.
مدیر مــوزه هنرهای معاصر اصفهــان نیز دومین نفری بــود که از این 
واقعه خبر داد. مهدی تمیزی درباره این ســرقت گفته بود: این طور که 
به نظر می رســد هدف، تخریب اثر یا سرقت هنری نبوده، بلکه احتماال 
فرد یا افرادی برای سودجویی و آب کردن فلز این بخش از مجسمه را 
ربوده اند. وی هم چنین از هشدار نســبت به وقوع چنین ماجرایی در 
گذشــته خبر داد. تمیزی در این باره گفت: »نزدیک به یک سال است 
که پیگیر بودم این اثر از فضای باز کنار ساختمان شهرداری اصفهان به 
حیاط موزه هنرهای معاصر اصفهان انتقال پیدا کند و علت اصرار من نیز 
پیشگیری از بروز اتفاقاتی ازاین دست یا تخریب اثر بود، اما متاسفانه 

این اقدام انجام نشد«
به دنبال انتشار این خبر مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
از پیگیری این موضوع از طریق مراجع ذی صالح خبر داد؛ پیگیری هایی 
که باالخره نتیجه داد و به دنبال تالش نیروهای حراســت شهرداری و 
نیروی انتظامی، بخش به سرقت رفته پیدا شد. مدیر کل ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری اصفهان با اعالم این خبر از  ضرورت تدوین تدابیر 

موثر برای محافظت از این اثر سخن گفت.
آسیب رسانی یا سرقت به مجسمه ها در سطح شهر اصفهان پیش از این 
هم سابقه داشته، نزدیک به 1۲ سال پیش نیز مجسمه  »شیخ بهایی«اثر 
اســتاد مرتضی نعمت اللهی در خیابان چهارباغ توسط افرادی سودجو 
با هدف ذوب و فروش برنز مورد اســتفاده در مجسمه به سرقت رفت 
که خوشبختانه با درایت و اقدام به موقع نیروی انتظامی این مجسمه 
به جای اصلی خود بازگشت. با وجود این که ماجرای سرقت مجسمه 
ها نه تنها در اصفهان بلکه در شــهرهایی مانند تهران نیز تکرار شده؛ اما 
هنوز راهکار مناســبی برای جلوگیری از ســرقت صورت نگرفته است. 
اگرچه ســرقت بخش میانی اثر پرویز تناولی دیروز ختم به خیر شد؛ 
اما همیشه روال به این صورت نیست و اگر تدابیر خاصی در این زمینه 
 اندیشیده نشود ممکن است در آینده عاقبت این ماجرا پایان خوشی

 نداشته باشد.

با وجود این که ماجرای سرقت مجسمه ها نه تنها در 
اصفهان بلکه در شهرهایی مانند تهران نیز تکرار شده؛ 
اما هنوز راهکار مناسبی برای جلوگیری از سرقت صورت 

نگرفته است

با مسئولان

آیین افتتاح فروشــگاه کتاب و محصوالت فرهنگی 
سوره مهر شعبه ســینما ســاحل اصفهان به همراه 
رونمایی و جشن امضا رمان »ارتداد« وحید یامین پور 
با حضور محسن مومنی شریف، رییس حوزه هنری، 
محمد حمــزه زاده، محســن کاظمی، نویســنده و 
پژوهشــگر تاریخ، عبدالحمید قره داغــی، معاون 
اداری و مالــی حوزه هنری و مدیرعامل انتشــارات 
سوره مهر و ... در سینما ســاحل اصفهان برگزار  شد.

در این مراسم پس از تقدیر از این نویسندگان، کلیپی 

در رابطه با رابطه سینما و کتاب پخش شد و در ادامه 
این آیین، محســن مومنی شــریف، رییس حوزه 
هنری، طی ســخنانی ضمن تبریک چهل و یکمین 
ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت: در یک معنا 
و یک کالم انقالب اسالمی، هدیه الهی برای تاریخ و 
مردم بود  که ایران، ایران بماند.وی ادامه داد: کتاب 
در انقالب اســالمی ایران و جمهوری اسالمی ایران 
جایگاه واالیی دارد و از مسائل اساسی ماست.مومنی 
شریف  تصریح کرد: رهبران ما، مبارزین ما و بزرگان 
ما همه اهــل مطالعه و کتاب بوده اند؛ حتی شــهید 
بزرگوار ما سردار قاسم سلیمانی نیز اهل مطالعه کتاب 
بوده است. ایشان در روزهای نبرد و گرماگرم جنگ 
عراق نیز مشغول مطالعه کتاب بوده اند؛ این شهید در 
حوزه هنری انقالب اسالمی، خاطراتی نقل کردند از 
اینکه در گرماگرم جنگ در عراق کتاب »وقتی مهتاب 

گم شد« را می خوانده اســت. مومنی شریف ادامه 
داد: کتاب در انقالب اســالمی جایــگاه واالیی دارد. 
خوشحال هســتیم که در حوزه هنری، کتاب سیر رو 
به رشدی دارد و چرخه های این سیر در حال تکمیل 
شدن اســت. در سال های گذشــته یکی از نواقص، 
توزیع و فروشــگاه های کتاب بود که خوشبختانه در 
این حوزه شاهد وضعیت بهتری هستیم.وی گفت: 
خوشبختانه کتاب هایی که در این چند سال از سوی 
سوره مهر منتشر شــده اند موردپسند و رضایت رهبر 
معظم انقالب و عامه مردم جامعه قرار گرفته  است. 
در ادامه این آیین کلیپی در رابطه با رمان عاشــقانه 
سیاســی »ارتداد« پخش شــد و وحید یامین پور 
با رونمایــی از کتاب خود، گفت: خیلی خوشــحالم 
که اولین نســخه های چاپی کتاب تقدیم دوستان 

اصفهانی می شود.

ارتداد؛ مهمان ویژه جدیدترین فروشگاه سوره مهر در اصفهان

مالقات با یار مهربان در ارگ جهان نما 
نمایشگاه کتاب یار مهربان قرار است طعم خوش کتاب خوانی را به دانش آموزان مناطق کم برخوردار 
شهر اصفهان بچشاند.نهمین دوره نمایشــگاه کتاب »یار مهربان« به همت اداره امور کتابخانه ها و 
سالن های مطالعه ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان 
از 1۰ بهمن افتتاح شــده و تا ۲1 بهمن در 
طبقه اول ارگ جهان نمــا در میدان امام 
حســین )ع( میزبان عموم شهروندان 
است.در این نمایشــگاه که با همکاری 
شرکت تعاونی ناشران اصفهان، اداره کل 
آموزش و پــرورش اســتان و معاونت 
ورزشــی تفریحــی ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری برپا شده، 
1۲ هزار عنوان کتاب از 1۰۰ ناشر تخصصی حوزه کودک و نوجوان در معرض دید عالقه مندان قرار داده 
شده که قرار اســت به همراه تجهیزات کامل ورزشــی به مدارس مناطق کم برخوردار و محروم شهر 
اصفهان اهدا شود.معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با 
اشاره به تعداد 1۲۰۰ مدرسه مخاطب این نمایشگاه گفت: افزایش تیراژ کتاب و سرانه مطالعه یکی از 
شاخص های اصلی توسعه است که متاسفانه در سال های اخیر بسیار مغفول مانده که در این راستا 
بیشترین سرمایه گذاری باید روی رده ســنی کودک و نوجوان صورت گیرد. علیرضا روحانی افزود: 
ارتباط تنگاتنگ بین کتاب و کودکان و نوجوانان هدف اصلی برگزاری نمایشگاه »یار مهربان« است 
که امیدوارم تمام دست اندرکاران به اهداف تعیین شده برای برپایی این نمایشگاه دست یابند.فریده 
روشن نیز در خصوص برپایی این نمایشگاه اظهار داشت: نیاکان ما به مطالعه ارج می نهادند لذا ما 
باید فرهنگ مطالعه را به خصوص در بین کودکان و نوجوانان تقویت کنیم.عضو شورای اسالمی شهر 
اصفهان دستاوردهای ادبی و فرهنگی ایرانیان را یکی از نشانه های باال بودن سرانه مطالعه و اهمیت 
دادن به کتاب در گذشته خواند و گفت: واژه مطالعه از کلمه طلوع می آید و نشان می دهد که مطالعه 
چطور راه را برای ما روشن  و افق دید ما را وسیع می کند.وی، تقویت فرهنگ مطالعه را جزو وظایف 
مسئوالن دانست و افزود: خواندن داستان و شــعر برای کودکان و عادت دادن آنها به مطالعه تاثیر 
بسزایی در زبان آموزی، بیان احساســات و افکار، تقویت قوه تخیل و خالقیت آنها و آموزش نحوه 
مواجهه کودکان و نوجوانان با مشکالت را دارد. روشــن، آموختن مشارکت اجتماعی را یکی دیگر از 
تاثیرات مطالعه بر کودکان و نوجوانان دانست و بیان کرد: هزینه کردن برای افزایش سرانه مطالعه 
نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود و تک تک افراد جامعه وظیفه دارند که به این امر توجه کنند و 
مسئوالن باید بودجه های فرهنگی را به این سمت سوق دهند.وی با اشاره به اختصاص ردیف بودجه 
برای برگزاری نمایشگاه یار مهربان توسط شورای شــهر تصریح کرد: بخشی از این بودجه به تامین 
تجهیزات ورزشی برای مدارس مناطق کم برخوردار و مدارس استثنایی شهر اصفهان اختصاص یافته 
اســت. وی با ابراز رضایت از اقدامات معاونت فرهنگی و اداره امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برای ترویج فرهنگ کتاب خوانی ادامه داد: 
دسترسی به منابع کتابخانه های دانشگاهی با اجرای طرح امانت بین کتابخانه ای، ارتقای سیستم 
نرم افزار کتابخانه ها، راه اندازی باشــگاه مبادله کتاب شــهروند، راه اندازی باشگاه های کتاب خوانی 
گوناگون و کتابخانه های تخصصی کودک و نوجوان در مناطق 15گانه و اختصاص کتاب های پرمحتوا 
و مناسب از جمله این اقدامات ارزشمند بوده است.وی با تاکید بر آموزش به والدین برای انتخاب 
کتاب های مناسب برای کودکان و نوجوانان خاطرنشان کرد: حضور بیش از 1۰۰ ناشر با 1۲ هزار عنوان 
کتاب در نمایشــگاه یار مهربان و همچنین اهدای 1۲ هزار اقالم ورزشی به مدارس کم برخوردار شهر 
اصفهان جای تقدیر دارد که امیدوارم بتوانیم ردیف بودجه اختصاص داده شده به این طرح را افزایش 

دهیم تا گام های محکم تری در راستای تحقق شهر دوستدار کودک برداریم.

خبر ویژهگزارش

 اجرای همایش »سالمت 
شو« در منطقه 10 شهرداری

به همــت و تالش اداره فرهنگــی اجتماعی 
 شــهرداری منطقــه 1۰ شــهرداری اصفهان
 اجــرای ۲5 عنــوان برنامــه به مناســبت 
فرارســیدن چهل و یکمین سالگرد پیروزی 
شــکوهمند انقالب اســالمی در این منطقه 

برگزار می شود.
حمید شــهبازی اظهارکرد:برنامه های دهه 
فجر 98 به همــت و تــالش اداره فرهنگی 
اجتماعی منطقه 1۰ شهرداری اصفهان در نظر 
گرفته شده و در طول این ایام اجرا می شود.

وی، برگــزاری همایش »سالمت شــو« و 
تجلیل از مدال آوران ورزشــی در خانه معلم، 
تجلیل از پیشــگامان انقالب در شــهرداری 
منطقــه، برگــزاری همایش پیــاده روی به 
رنگ پیروزی حدفاصل پارک الله تا مدرسه 
صارمیه را از جملــه برنامه هــای دهه فجر 
منطقه 1۰ برشــمرد و تصریح کرد: جشــن 
دانش آموزی»ســرود همدلی« و جشــن 
»شــکوه پابرجا« در ورزشــگاه خیبر برگزار 

می شود.
مدیر منطقه 1۰ شــهرداری اصفهــان افزود: 
اجــرای ویــژه برنامه پیــک پیــروزی در 
خیابان های منطقه، »جشن های خودمانی« 
و جام فجر در فرهنگســرای استاد همایی، 
جشــن ویژه کودکان در فرهنگسرای استاد 
همایــی و اکــران فیلــم در فرهنگســرای 
اســتاد همایی از دیگر برنامه هــای تدارک 
 دیده شــده منطقه 1۰ برای ایــام دهه فجر 

است.
وی خاطرنشان کرد: جشن »شکوه پابرجا« 
روز ۲۰ بهمن در مســجد قبا و مسجد شهید 
مطهری، برنامه »رادیو انقالب« روزهای ۲۰ و 
۲1 بهمن در شهرداری منطقه، جشن دانش 
آموزی ســرود همدلــی در مدرســه تجدد، 
جشن شــکوه پابرجا روز ۲1 بهمن در میدان 
شــهید فهمیده، ویژه برنامه گرامیداشــت 
انقالب در خانه فرهنگ ابوالفرج، جشــنواره 
دانش آموزی کوچه 57  در مدارس منطقه از 
دیگر برنامه های منطقه 1۰ شهرداری اصفهان 

در این ایام است.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان اظهار کرد: دومین بازار تخصصی گیاهان دارویی اصفهان در مرحله انجام 
مطالعه و طراحی معماری است و سال 99 ایجاد خواهد شد.محمد مجیری ادامه داد: نخستین بازار تخصصی گیاهان دارویی کشور در اصفهان سال 88 با توجه 
به اساسنامه سازمان در راستای معرفی گیاهان دارویی به مردم و افزایش فرهنگ استفاده از محصوالت سالمت محور، افزایش سطح آگاهی و تاکید بر فرهنگ 
خودمراقبتی و پیشگیری از بیماری ها تاسیس شد.مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان تصریح کرد: بازار 
تخصصی گیاهان دارویی کشور در میدان الله، ابتدای خیابان پروین اعتصامی، جنب آتش نشــانی واقع شده و با هدف ارتقای سالمت شهروندان، تغذیه سالم و 
آشنایی مردم با خواص گیاهان دارویی فعال است.وی با بیان اینکه بازار تخصصی گیاهان دارویی 33 غرفه عرضه محصوالت گیاهی فعال است، تصریح کرد: یک 
غرفه نانوایی در محوطه باز بازار گیاهان دارویی اصفهان برای پخت نان های کامل فراسودمند اختصاص داده شده است.مجیری اظهار  کرد: هر ماه بیش از دو هزار نفر 

از بازار تخصصی گیاهان دارویی اصفهان بازدید می کنند که نشان می دهد مردم به استفاده از گیاهان دارویی و آشنایی با خواص آنها عالقه مند هستند.

ایجاد دومین بازار تخصصی گیاهان دارویی در اصفهان

دیدار مدیرکل ارشاد 
و فرهنگ اسالمی 
با جانبازان دفاع 

مقدس
در آســتانه چهل و یکمین سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی مدیرکل 
ارشــاد و فرهنگ اســالمی استان 
جمعــی از هنرمنــدان اصفهان با 
جانبازان هشت سال دفاع مقدس 

دیدار کردند.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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در راســتای سیاســت های ایمیدرو و وزارت صمت، تفاهم نامه ای بین صدر 
تامین وابسته به شســتا و شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران امضا شد. 
خداداد غریب پور، رییس ایمیدرو و معاون وزیر صمت در جلسه امضای تفاهم 
نامه  فی مابین صدر تامین وابسته به شستا و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران در راستای همکاری در طرح احیای فعال سازی و توسعه معادن کوچک 
مقیاس ، گفت: بازســازی معادن کوچک و احیای آن در ســال 13۹8 شتاب 
گرفت و براســاس آمار در حال حاضر 133 معدن اقــدام نهایی، 477 معدن 
اقدام کلینیکی و راه حل ارائه شده ، 12۹0 معدن مورد پایش قرار گرفته اند. وی 
ادامه داد: ایمیدرو مشارکت گسترده ای با بخش خصوصی داشته و مجموعه 
آمار اعالم شده از تعداد 31 استان کشــور حاصل شده است.وی تصریح کرد: 
امضای تفاهم نامه نیز در راستای سیاست های ایمیدرو و وزارت صمت است 

و امیدواریم رخداد های قابل توجهی را شاهد باشیم.
در ادامه غالمرضا ســلیمانی، مدیر عامل صدر تامین اظهار داشت: تاصیکو به 
عنوان هلدینگ معدنی شستا براساس سیاست های شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره حرکت کرده است 
و تالش دارد در این حوزه اقدامات قابل توجهی را ایجاد کند. وی تصریح کرد: 
چشــم انداز هلدینگ صدرتامین در حوزه کانی های فلزی و غیر فلزی است 
و اکثر شــرکت های صدر تامین در بورس حاضر و ســهام ارزنده ای را به ثبت 

رسانده اند.

مدیرعامل تاصیکو اظهار داشــت: اســاس کار ما توســعه و بهره گیری قابل 
قبول از ظرفیت های موجود اســت و ما بارها اعالم کرده ایــم که با مجموعه 
سیاست های شرکت به دنبال صیانت از حقوق سهامداران هستیم و خواهیم 
بود. وی در خصوص تفاهــم نامه فوق نیز گفت: ما به دنبــال تامین 24 ماده 
معدنی برای 14 شــرکت صدر تامین در راســتای تکمیل زنجیــره تولید آنان 
هستیم از معدنی امالح ایران گرفته تا زغال سنگ پروده طبس، بر این اساس 
امیدوارم با امضای این تفاهم توســعه ای را بیش از پیش شــاهد باشــیم.

وی تاکید کرد: 5 اســفند اولین شــتاب دهنده کشــور رونمایی خواهد شد و 
 مطمئن هستیم که این مهم حوزه معدن را وارد فاز دیگری در راستای حرکت

 رو به رشد کند.

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز ، همزمان با آغاز دهه فجر چهل و یکمین 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران، مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان با حضور در دبیرســتان دخترانه آمنه ضمــن نواختن زنگ انقالب به 
تشریح دستاوردهای 40 ســاله انقالب در حوزه گازرســانی در سطح استان 
اصفهان پرداخت.ســید مصطفی علوی، با تبریک ایــام ا... دهه مبارک فجر 
تصریح کرد: آینده انقالب به دست شما دانش آموزان عزیز رقم خواهد خورد.

وی، به نقش ارزشمند نوجوانان و جوانان در پیروزی نظام جمهوری اسالمی 
اشــاره کرد و افزود: انقالب باید به نســل جوان و دانش آموزان اعتماد کند و 
نوجوانان باید به این اعتماد پاسخ مناسب دهند و با درس خواندن و افزایش 
علم و هوشیاری و بصیرت خود نســبت به وقایعی که در کشور اتفاق می افتد 
در جهت ارتقای توان علمی و عزت انقالب تــالش کنند.مهندس علوی، بیان 
داشت: نواختن زنگ انقالب در مدارس در آشنایی نسل جوان جامعه با حال 
و هوای روزهای پیروزی انقالب موثر اســت و به برکت این انقالب هم اکنون 
ایران جزو کشور های برتر جهان در زمینه رشد علمی است که دانش آموزان آن 
موفق شده اند صدها مدال جهانی در المپیادهای مختلف علمی را از آن خود 
کنند.مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، در جمع دانش اموزان با اشاره به 
بهره مندی ۹۹.6 درصد جمعیت استان از نعمت گاز طبیعی و با تاکید بر اینکه گاز 
یک سرمایه ارزشمند ملی و استراتژیک برای کشور محسوب می شود گفت: 

دانش آموزان در اشــاعه فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز نقش بارزی دارند.
علوی،در ادامه نکات مهم در خصوص مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی ارائه کرد 
و بیان داشت: شرکت گاز طی ســال های اخیر توانسته از ظرفیت و توانمندی 
دانش آموزان برای آموزش خانواده ها و توسعه الگوی مصرف صحیح استفاده 
کند .الزم به ذکر است، در ادامه این برنامه که با هدف ایجاد انگیزه و امید بخشی 
بین نوجوانان و جوانان و در راستای آشنایی بیشتر دانش آموزان با صنعت گاز 
برگزار شد از نفرات برتر علمی دبیرستان آمنه و برگزیدگان مسابقه ایمنی گاز با 
اهدای جوایزی تقدیر شد و در پایان از نمایشگاه صنایع و هنرهای دست ساز 

دانش آموزان نیز بازدید به عمل آمد.

به منظور تحقق هرچه بیشــتر اهداف فوالد مبارکه در توســعه متوازن و ارتقای 
دستاوردهای زیست محیطی طی دو سال اخیر بیش از 20 پروژه زیست محیطی 
در این شــرکت با ســرمایه گذاری بالغ بر 2 هزار میلیارد ریال و 18 میلیون یورو 
عملیاتی شده اســت. این مطلب را حسین مدرســی فر  مدیر ایمنی، بهداشت 
و محیط زیســت فوالد مبارکه اعالم کرد و گفت: این شــرکت بــا تولید حدود 
نیمی از تولید فوالد کشور، همواره توســعه متوازن را به موازات افزایش ظرفیت 
تولید در دستور کار خود داشــته و در حوزه محیط زیســت نیز به عنوان اولویت 
شرکت و مطابق با شاخص ها و استانداردهای بین المللی، سرمایه گذاری های 
خوبی انجام داده اســت.وی با تاکید بــر این که فوالد مبارکــه به عنوان اولین 
 مجتمع بزرگ صنعتی کشــور در ســال 1376 موفق به اخذ گواهی بین المللی

 ISO 14000  شد، گفت: شرکت فوالد مبارکه از سال 138۹ عالوه بر عضویت در 
برنامه پایش گازهای گلخانه ای انجمن جهانی فوالد، برنده جایزه انجمن جهانی 
انرژی، مدیریت ســبز اروپا، مدیریت انرژی و مدیریت پســماند شده است.

مدرسی فر تاکید کرد: شــرکت فوالد مبارکه اهداف کالن حوزه زیست محیطی 
شرکت را به این شرح ترسیم کرده اســت: کاهش مصرف منابع آب و انرژی، 
کاهش مصــرف آالینده ها و جایگزینــی مواد مخرب محیط زیســت، حفظ و 

نگهداری فضای سبز موجود، کاهش تولید، تفکیک و بازیافت ضایعات و حرکت 
به سوی صنعت پاک،  همکاری و تعامل با سازمان ها، تشکل ها و مراجع نظارتی 
جهت مشارکت در فرهنگ ســازی عمومی کنترل های زیست محیطی به عنوان 
بخشی از مسئولیت های اجتماعی شرکت، اجرای پروژه های متعدد به منظور 
کاهش حداکثری مصرف آب و دست یابی به رکورد کمترین میزان مصرف آب 
به ازای هر تن تولید در ســال 13۹7 )2.7 مترمکعب برتن تولید(.مدیر ایمنی، 
بهداشت و محیط زیست شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: از بدو تاسیس 
این شرکت راهبردهای اساســی در بخش محیط زیست ترسیم شده است. به 
همین منظور ســرمایه گذاری مناســب در به کارگیری تجهیزات به روز به منظور 
بهبود شــرایط زیســت محیطی خطوط تولید صورت گرفته و در اهداف ساالنه 
شرکت، شاخص ها و مباحث زیست محیطی تدوین  و به صورت آبشاری توزیع و 
عملیاتی شده اند. ضمن این که تدوین برنامه ها و اهداف واحدها با در نظر گرفتن 
اولویت های زیست محیطی انجام گرفته است.وی با بیان این که تاکنون تجارب 
و دستاوردهای زیست محیطی فوالد مبارکه به خوبی با سایر شرکت های مشابه 
شرکت به اشتراک گذاشته شده است، گفت: در ادامه این رویکرد، فوالد مبارکه 

همچنان آماده هرگونه همکاری با این عزیزان است.

در پی وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان و بخش هایی از جنوب کشور، 
مدیریت و کارکنان شــرکت فوالد مبارکه با درک صحیح از شــرایط هموطنان 
سیل زده در فصل سرد ســال، با راهبردهای مدیریت ارشــد شرکت در زمینه 
مسئولیت های اجتماعی همراه شــدند و با تخصیص بخشی از حقوق خود به 

یاری آن ها شتافتند. 
معاون نیروی انسانی و ســازمان دهی فوالد مبارکه با بیان این مطلب گفت: 
یکی از محوری ترین موضوعات مطرح شده در قرآن کریم، توجه به احسان و 
نیکوکاری و انفاق در راه خداست و بیش از 100 آیه درباره این موضوعات نازل 
شده اســت. از این رو و با توجه به باور کارکنان شــرکت به آموزه های دینی و 
اخالقی، پس از این که از سوی مسئوالن ستاد بحران و هالل احمر کشور، اقالم 
موردنیاز هموطنان سیل زده معرفی شــد، گروه فوالد مبارکه برای امدادرسانی 
اعالم آمادگی کرد.عبــاس اکبری محمدی افزود: به درخواســت کارکنان در 

کوتاه ترین زمــان ممکن تمهیــدات الزم برای جمــع آوری کمک های نقدی 
همکاران اندیشیده شــد تا انفاق کنندگان بتوانند با تخصیص بخشی از حقوق 

خود در راه رضای خالق و هموطنان شریف سیل زده اقدام کنند.
معاون نیروی انســانی و ســازماندهی فوالد مبارکه در ادامه از جمع آوری 2 
میلیارد و 500 هزار ریال کمک نقدی از محل تکمیل برگه های منتشرشــده در 
نواحی شــرکت و کســر از حقوق کارکنان خبر داد و افزود: به طور قطع تا پایان 
بهمن ماه، مبالغ اهدایی سایر کارکنان نیز به این مبلغ افزوده خواهد شد.وی 
خاطرنشان کرد: شرکت فوالد مبارکه عالوه بر کمک نقدی مدیریت و کارکنان 
خود با تخصیص چند دســتگاه کامیون و تریلر دیواره دار به هالل احمر و اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان برای ارسال کمک های غیرنقدی مردم 
شریف استان و آماده سازی 5580 دست کاپشن مردانه در این امر خداپسندانه 

مشارکت کرده است.

 امضای تفاهم نامه مشترک همکاری در طرح احیا و توسعه معادن
 میان صدر تامین و تهیه و تولید مواد معدنی

همزمان با سالروز ورود امام)ره(؛

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان زنگ انقالب دبیرستان آمنه را به صدا درآورد

اجرای بیش از 20 پروژه زیست محیطی در شرکت فوالد مبارکه 

اهدای بیش از 2 میلیارد و 500 هزار ریال کمک نقدی کارکنان فوالد مبارکه به هموطنان سیل زده 

در رویکردهای نوینی که برای توسعه در شهرها تعریف 
شده است، انسان ها و در تعریف شهری آن شهروندان، 
محور برنامه ریزی، تدوین فرآیندها و ترســیم اهداف 
هستند. همه برنامه ریزان شهری بر این امر اتفاق نظر 
دارند که در حال حاضر شــهرها نه تنها با حضور بلکه در 
یک گام فراتر، با مشارکت و ســهیم شدن شهروندان 
قابلیت اداره و توســعه دارند. طی  ســه ســال اخیر، 
مدیریت شهری اصفهان با محور قرار دادن شهروندان در 
برنامه های خود طرح ها را در بعد فراشهری و فرامنطقه 
ای به نقاطی برده اســت که در سال های اخیر کمتر به 

آن توجه شده بود.

 ارزش گذاری سالمت شهروندان
 در اجرای رینگ چهارم ترافیکی اصفهان

آغاز به کار طرح هایــی همچون پــروژه رینگ چهارم 
حفاظتی شهر از شرقی ترین نقطه اصفهان تا رسیدن به 
غربی ترین نقطه استان، بخشی از سناریوی شهرداری 
برای نشان دادن عدالت فضایی به ساکنان مجاور طرح 
است. این طرح با گستره 78 کیلومتری که دربرخواهد 
گرفت می تواند در مسیر خود توسعه درون زا را به مناطق 
درگیر این طرح ببرد، از سویی برخی معضالت ساکنان 
همجوار این طرح همچون تلفات انســانی ناشــی از 

تصادفات را کاهش داده و بسیاری از معضالت اجتماعی 
ساکنان این مناطق را مرتفع می کند. 

اجرای رینگ چهارم، یک آرمان بود
این بخش از مزیت های اجرایی رینگ چهارم، رجوع به 
همان نگاه شهروند محوری برنامه های شهری است، 
برنامه ای که در نظر دارد جان و مال انســان ها در سایه 
اجرای پروژه های شهری بیشتر از پیش حفظ شده و 
ارزشمند شمرده شود، از طرف دیگر موضوع سالمت و 
خاصه کنترل آالینده ها بعد از اجرای این طرح، از شعاع 
شهر اصفهان و مناطق دورتر خواهد شد و ضریب نفوذ 
آالینده های جوی ناشی از تردد وسایل حمل و نقل باری 
که از شهرهای دیگر به اصفهان وارد می شوند، کاهش 
می یابد. در نگرش جدید مدیریت شهری، این طرح افق 
فراشهری دارد و چشم انداز اهداف آن شهرهای همجوار 
اصفهان همچون دولت آباد، خورزوق، خمینی شــهر و 
... را هم دربرخواهد گرفت.به عبارت ســاده تر، کاهش 
آالینده ها، کاهش ترافیک درون شهری، کاهش زمان 
سفر، کاهش خطرات جانی ناشی از تصادفات از اصلی 
ترین مزایای مستقیم این طرح به شمار می آید. دکتر 
نوروزی، شــهردار اصفهان در گفت وگوی اخیر خود با 
شبکه اصفهان گفته بود: احداث حلقه حفاظتی و رینگ 

چهارم یک آرمان برای اصفهان بود که عملیات اجرایی 
آن در این دوره آغاز شــد. احداث حلقه حفاظتی شهر 
اصفهان و رینگ چهارم، یکــی از بزرگ ترین اقدامات 
زیرساختی اســت که برای بهبود محیط زیست و رفع 
آلودگی هوای شهر اصفهان در حال انجام است. رینگ 
چهارم به طول حدود ٨٠ کیلومتر است که 5٠ کیلومتر از 
آن در شهر اصفهان واقع شده و پس از احداث رینگ اول 
در دوران صفویه و احداث رینگ دوم در دوران پهلوی و 
رینگ سوم در 4٠ سال اخیر، رینگ چهارم آرمانی بود که 

باید محقق می شد و در این دوره اجرای آن آغاز شد. 

شراکت دو سر ُبرد برای شهر  
افزایش مشارکت عمومی در حوزه اجرا را با ارتقای روابط 
مدیریت شــهری با بخش خصوصی می توان المان 
سازی کرد به طوری که در حال حاضر با گذشت نزدیک 
به سه سال از تجربه مدیریتی شهر در این دوره، المان 
های متعددی از شراکت شهرداری با بخش خصوصی 
و عمومی جامعه را می توان در نقاط مختلف شهر دید. 
اجرای شــهرک نمایشــگاهی اصفهان در فضای 47 
هکتاری، ساخت تصفیه خانه های شمال و جنوب شهر 
اصفهان با امکان تامین آب مورد نیاز فضای سبز مناطق 
8،10،11 و 12و حاشــیه شهر با مشــارکت شرکت های 
دانش بنیان و ســرمایه گذار بخش خصوصی، تکمیل 
پروژه احیای میدان امام علی)ع(، شــهرک ســالمت 
اصفهان و...بخشــی از این المان هاست که نمونه های 
فعال از نگرش مشارکت جویانه در شهرداری است.  شهر 
دوستدار کودک، شهر دوستدار سالمندان و شهر جهانی 
صنایع دســتی بخش هایــی از فرآیندهای حاکمیت 
شــهری برای انجام بازاریابی است، دستیابی اصفهان 
به حوزه های بیــن المللی و حضور متقابــل موثران و 
متخصصان در حوزه هــای مختلف تجاری، فرهنگی و 
اجتماعی در رویدادهای جهانی، می تواند بســترهای 
مشارکت را در کنار حضور فراهم آورد. اصفهان به عنوان 
یک جهان شهر، باید در ابعاد مختلفی همچون عمران، 
شهرسازی، فرهنگ و اقتصاد از فرصت های جهانی خود 

استفاده کند که کسب عناوین جهانی توانسته تا حدودی 
به این شهر در این مسیر یاری رساند.اکشن پلن ها یا 
همان برنامه های عملیاتی تعریف شده در ذیل عناوین 
جهانی اصفهان تنها معطوف به مدیریت شهری نیست و 
این کار مشارکت فعاالنه دستگاه های ذی نفع و مسئول 
دیگر در سطح شهر و استان را نیز طلب می کند، به سبب 
همین رویکرد، توســعه مطالبه گری از دســتگاه های 
اجرایی مسئول در برابر شــهروندان و شهر در این دوره 
تشدید شده است تا تاثیرگذاری برنامه های عملیاتی 

هم شکل واقعی تری به خود بگیرد.

چوب حراج از تن شهر برداشته شد! 
در قســمت های درآمدی عالوه بر اصالح فرآیندها در 
شهرداری اصفهان، منابع درآمدی شهر هم از روش های 
ســنتی فاصله گرفته و بخشــی از بار مالی شهر روی 
دوش حوزه های درآمدی پایدار افتاده است، استخراج 
درآمد از مالیات بر ارزش افزوده، عوارض های متعدد 
شهری در حوزه های حمل و نقل، نوســازی و ...، بهره 
مندی از اوراق مشارکت، افزایش مشارکت مالی بانک 
ها در اجرای پروژه های شــهری، برون سپاری بخش 
های مختلف مانند حوزه گردشــگری و تفریحی شهر، 
ایجاد بستر کارآفرینی با استفاده از فضاهای در اختیار 
شــهرداری تعدادی از ســناریوهای اجرا شده در شهر 
اصفهان است. به طوری که با این کار احساس مسئولیت 
مدیران شهری در برابر نسل های آینده برای جلوگیری 
از شهرفروشی نیز تقویت خواهد شد و می توان شهر را 
همانطور که اشاره شد، به عنوان یک منبع توسعه برای 
آیندگان هم حفظ و نگهداری کرد. از این رو توسعه پایدار، 
توسعه متوازن، انضباط مالی و مشارکت از اصلی ترین 
کلیدواژه های این دوره مدیریت شهری بود که در عمل 

هم به آن توجه ویژه ای شد.

اصفهان، هوشمندتر می شود 
اصفهان هوشمند، یکی دیگر از نمادهای توسعه اصفهان 
است که برای انطباق شهر کنونی با معیارهای یک شهر 

هوشمند، نرم افزارها و سامانه های شهروندی با هدف 
تسهیل امور و کاهش هزینه ها پیاده سازی و در دست 
اقدام قرار گرفته اســت. پروفایل شهروندی اصفهان، 
اصفهان کارت، سیســتم  های توزین نــاوگان در حال 
حرکت، توزین ناوگان بار با سیســتم های توزین قابل 
حمل، دو سامانه نوبت دهی مراکز معاینه فنی و صدور 
سند حمل بار درون شهری به صورت هوشمند، اجرای 
350 کیلومتر فیبرنــوری، طراحی پروژه AVL، تکمیل 
نرم افزار ترافیک آنالین، تجمیع اطالعات شهر در سند 
جامع SDI شهری، اجرای طرح QR کد در تاکسی ها 
و... را می توان همچون شاهراه های ارتباطی در یک شهر 
هوشمند دانســت که در اصفهان یا اجرایی شده و یا در 

مسیر اجرا قرار گرفته است.

ریل گذاری برای فردای اصفهان 
زیرساخت های شهر اصفهان طی دهه های گذشته بنا 
شده و نیاز به تکمیل و تعریف زیرساخت جدید با توجه 
به نیازهای روز جامعه داشــت، به همین سبب اجرای 
زیرساخت های شهری در این دوره نه تنها متوقف نشد 
بلکه با شمول شاخص های بیشتری همچون عدالت 
فضایی و ایجاد زمینه مشــارکت بخــش خصوصی، 
تداوم پیــدا کرد. احداث خط دوم متــروی اصفهان به 

طول 24.7 کیلومتر دارای 23 ایســتگاه از شمال شهر 
و محله ها و مناطق حاشــیه ای و کم برخوردار همچون 
زینبیه، دارک و الله آغاز شــد و با رسیدن به غرب شهر، 
مهم ترین زیرساختی اســت که در مقیاس شهری در 
اصفهان در حال ساخت است.  تفاوت خط دوم با خط 
اول در نوع مناطق تحت پوشــش، نقطــه تالقی آن با 
هسته مرکزی شهر و حفاری از دو جبهه غربی و شرقی 
اســت که با حرکت واگن ها روی ریل می توان سرعت 
و کیفیت دسترسی شــهروندان به نقاط مرکزی و مهم 

شهر را افزایش داد. 

توسعه متوازن و توزیع ثروت شهر در 15 منطقه 
تقسیم پروژه ها در مناطق شهری هم برای توزیع متوازن 
منابع به گونه ای بوده اســت که هم اکنون 7۹ قرارداد 
عمرانی باالی یک میلیارد تومان در مناطق 15 گانه شهر 
اصفهان در حال اجرا و اعتباری که شهرداری در این زمینه 
هزینه می کند بیش از 500 میلیارد تومان است. برآیند 
برنامه های مدیریت شهری، تغییر نگاه به شهر به عنوان 
یک عنصر زاینده فرصت هاست تا جایی که می توان ادعا 
کرد پتانسیل هاو طرح های قابل تصور و برنامه ریزی 

برای اصفهان تمام نشدنی است.

ارزش گذاری های نوین برای آبادانی اصفهان، انتقال اعتبارات به پروژه های زیرساختی؛ 

عدالت فضایی، انحصار امکانات شهری در اصفهان را شکست
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