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تشکیل 32 پرونده علیه متصرفان زاینده روداصفهان هر 9 روز یک پدیده گرد و غبار داردخوب بازى مى کنیم  ولى بدشانسیموضعیت شکننده کرونا در استان ها جهانى، نصف جهان را ترك مى کند؟ استاناستانورزش ورزش جهان نما

توقف خرید و 
فروش رایانه
 در اصفهان

«زنده» با تیره روزى هاى ذوب آهن  
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سفرهاى نوروزى
 محدود مى شود؟

آنفلوآنزا در اصفهان 
مشاهده نشده است

رئیس جمهور به موضوع 
آب اصفهان ورود کند

7

باند قاچاق 
اسلحه هاى 
غیر مجاز در 

اصفهان منهدم شد

رئیس اتحادیه صنف خدمات رایانه و فناورى اطالعات و 
ارتباطات اصفهان گفت: کاهش قیمت دالر قطعاً بر قیمت 
کاالها تأثیرگذار است اما این تغییر قیمت به سرعت اتفاق 

نمى افتد و در حال حاضر بازار نسبت به خرید و فروش توقف 
داشته است. مجید کرباسچى با اشاره به روند کاهشى قیمت...

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان از انهدام 
اعضاى باند سه نفره قاچاق اسلحه هاى غیر مجاز به 
کشور به همراه فرد خریدار طى عملیات هوشمندانه و 
ضربتى توسط مأموران پلیس امنیت عمومى اصفهان 
خبر داد. سرهنگ محمدرضا هاشمى فر اظهار داشت: 
مأموران پلیس امنیت عمومى فرماندهى انتظامى 
اســتان اصفهان در ادامه طرح تشــدید برخورد با 
قاچاقچیان و توزیع کنندگان ســالح هاى جنگى و 
شکارى با اشرافیت و هوشمندى باالى خود از فعالیت 

اعضاى یک باند...
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نه بازار ایمنى دارد، نه اطراف بازارنه بازار ایمنى دارد، نه اطراف بازار
هشدارچندباره سازمان آتش نشانى درباره قدیمى ترین مرکز تجارى اصفهانهشدارچندباره سازمان آتش نشانى درباره قدیمى ترین مرکز تجارى اصفهان

3

شبى که رحمان رضایى و نماینده فالورجان رودرروى هم قرار گرفتند

آذرى: نظر من 
هیچ اهمیتى 
ندارد

مارکوویچ: باید روى لحظات آخر 
تمرکز کنیم

هافبک صربستانى ذوب آهن مى گوید در خصوص وضعیت رحمان 
رضایى نظــرى نمى دهد. ایــوان مارکویچ در خصــوص اینکه چرا

 ذوب آهن نتوانسته تا به اینجاى فصل نتیجه بگیرد گفت: ما در اکثر  
بازى ها در آخرین دقایق گل خوردیم  و براى همین باید روى دقایق 

آخر بازى تمرکز کنیم و کمى بدشانسى هم...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

طرح شهروند دیپلمات مى تواند نقطه تحول در دیپلماسى 
شهرى اصفهان باشد
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آن تو دهنى هاآن تو دهنى ها

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد موارد زیر را 
از طریق مزایده عمومى با اولویت افراد بومى روستا به فروش برساند.

- شش پالك تجارى در مجموعه مسکونى شهید مصطفى خمینى (ره) 
روستاى یزدل شهرستان آران و بیدگل

- یک پالك تجارى در روستاى اسالم آباد شهرستان اردستان
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از تاریخ سه شنبه 
 www.bonyadmaskan-isf.ir 99/10/30 به آدرس اینترنتــى

مراجعه نمایند.

آگهى مزایده عمومى

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهاناداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

نوبت دوم

اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
آدرس: اصفهان- ابتداى اتوبان ذوب آهن- اداره کل زندان هاى استان اصفهان- اداره مالى و پشتیبانى- شماره تماس 37872192- 031

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

اداره کل زندان هاى استان اصفهان اداره کل زندان هاى استان اصفهان 

اداره کل زندان هاى استان اصفهان - نشانى: اصفهان- ابتداى اتوبان ذوب آهندستگاه مناقصه گزار

موضوع مناقصه
تهیه گوشت گوساله و مرغ (درجه یک) مورد نیاز به شرح ذیل:
گوشت گوساله منجمد دو تیکه ران و سردست: 88/000 کیلوگرم

مرغ منجمد (با وزن حداقل 1800 و حداکثر 2200 گرم): 163/000 کیلوگرم

تضمین شرکت در مناقصه
ضمانت نامه بانکى در وجه اداره کل زندان هاى استان اصفهان یا واریز وجه نقد به شباى حساب 

IR 230100004061013107670409 نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل 
زندان هاى استان اصفهان به مبلغ 5/386/000/000 ریال

دریافت اسناد از طریق سامانه 
تدارکات دولت

www.setadiran.ir :سامانه تدارکات الکترونیکى دولت

از تاریخ 99/11/01 لغایت 99/11/05

تحویل اسناد صرفًا پاکت (الف)
دبیرخانه محرمانه اداره کل زندان هاى استان اصفهان

حداکثر تا تاریخ 99/11/15

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندان هاى استان اصفهان

روز پنج شنبه مورخ 99/11/16 ساعت 10 صبح

نوبت اول

م.الف:1081186 
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آگهى مزایده عمومى 
شماره 99/3

شرکت عمران و مسکن اصفهان
صفحات4 و 5
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برآوردها نشان مى دهد 53 درصد از شهرستان هاى کشور در 
شرایط آبى کرونایى قراردارند و 39 درصد هم در منطقه زرد 
کرونایى معرفى شده اند، اما مسئوالن ستاد مرکزى کرونا 
تأکید مى کنند این شرایط شکننده است و براى تثبیت شرایط 

همراهى مردم الزامى است.
اجرایى شــدن محدودیت هاى جدید کرونایى باعث شد تا 
چرخه انتقال ویروس شکسته شــده و در این فرصت کادر 

درمانى فرصت تجدید قوا داشته باشند.
در این بین اگرچه از نظر کلى شــرایط بهبــود یافته اما در 
روزهاى پایانى ماه با تغییر وضعیت ناگهانى در دو اســتان 
شمالى کشور تمام توجه ها به این مناطق جلب شد تا جایى 

که مسئوالن ارشد وزارت بهداشــت در این مناطق حاضر 
شدند و تصمیم گیرى ویژه اى براى مدیریت شرایط اتخاذ 
کردند. به این ترتیب تا روز 29 دى ماه 10 شهرستان یعنى 
معادل 3 درصد کل شهرســتان هاى ایران در منطقه قرمز 
کرونایى یا همان پرخطر معرفى شده اند و در عین حال 23 
شهرستان هم که تقریباً کمى بیشتر از 4 درصد است در این 
روز رنگ نارنجى به خود گرفتند و مسئوالن تأکید کردند در 
این دو منطقه شرایط شکننده مى تواند بحران آفرین باشد و 
این شرایط درصورت بى توجهى هموطنان به پروتکل هاى 
بهداشــتى حتى مى تواند براى اولین بار رنگ بنفش را به 

جدول رنگبندى کرونا تحمیل کند.

رئیس مجلس شوراى اســالمى در ابتداى جلسه علنى 
دیروز مجلس در نطق پیش از دســتور گفت: پرســش 
مهم اینجاست چرا وقتى هزینه هاى زندگى مردم چند 
برابر شــده و باید اتفاقًا در هزینه دســتگاه هاى دولتى 
صرفه جویى کنند، اینقدر آسوده ریخت و پاش کردند؟ 
وظیفه ما در مجلس آن است که اولویت توزیع امکانات 
را از چاق کردن دالل ها به سمت قوى کردن مردم تغییر 
دهیم، ما در این مسیر ثابت قدم هستیم و از جوسازى هاى 
شــبکه خطرناك رانت خواران هراســى نداریم. برخى 
مى گویند چون در میانه جنگ اقتصادى هســتیم، این 
حجم از سختى ها و فشارها اجتناب ناپذیر است، درست 

اســت و ما هم قبول داریم ولى این فشــار باید اول بر 
مسئوالن وارد آید.

محمدباقر قالیباف بیان کرد: نمى شود در جنگ اقتصادى 
انتظار داشت مردم در خط مقدم مقابله با دشمن بایستند 
و سختى بکشند اما برخى افراد در ساحل امن و آسایش، 
روز به روز مرفه تر شــوند، ما مســئوالن باید از پوسته 
اطرافیان خــود خارج شــویم و ببینیم سیاســت هاى 
تبعیض آمیز ما چگونه عده اى از مردم را از حق خودشان 
محروم کرده است، بفهمیم که حقوق هایى که به نیمه 
ماه هم نمى رسد، یعنى چه و متوجه شویم با یارانه زندگى 

کردن چه مفهومى دارد.

وضعیت شکننده کرونا در 
استان ها

نمى شود مردم سختى بکشند 
اما برخى مرفه تر شوند

مشکل برق چیست؟
   تسنیم | مسعود خوانســارى، رئیس اتاق 
ایران درباره قطع برق بنگاه هاى تولیدى که بدون 
اطالع در روز هاى اخیر صدمات و مشکالت زیادى 
را براى این بنگاه ها ایجاد کرد گفت: مســئوالن 
گفتند گاز کمبود داریم، مازوت مصرف کردند، بعد 
از اینکه آلودگى شد مازوت را قطع کردند، اما توضیح 
ندادند که مشکل اصلى چیست؟ به یکباره همه چیز 
را سر استخراج رمز ارز ها شکستند. سئوال این است 
چرا مسئوالن شفاف صحبت نمى کنند که مشکل 
برق چیست؟ چرا همه چیز را در ابهام نگه مى دارند؟

تکلیف وام ازدواج
 معلوم شد

   خبر گزارى صداوســیما | سخنگوى 
کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ســال 1400 از 
افزایش وام ازدواج تا حداکثر 200 میلیون تومان 
خبر داد. رحیم زارع در فضاى مجازى نوشــت: بر 
اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه؛ وام ازدواج 
براى مردان کمتر از 25 ســال و زنان کمتر از 23 
سال هر یک 100 میلیون تومان و مجموعًا 200 
میلیون تومان مى شــود و بــراى بقیه زوجین هر 
کدام 70 میلیون تومان و در مجموع 140 میلیون 

تومان مى باشد.

برف و باران
 و افت شدید دما 

   خبر آنالین | ســازمان هواشناسى با هشدار 
نســبت به کاهش 7 تا 20 درجــه اى دما در اکثر 
مناطق کشــور از بارش برف و باران در 11 استان 
و کوالك بــرف و وقوع بهمــن در برخى مناطق 
خبر داد. بر اساس اعالم سازمان هواشناسى، طى 
روزهاى پنج شنبه تا شنبه بیشترین کاهش دما در 
شمال شرق و شــرق بین 15 تا 20 درجه، شمال 
غرب، دامنه هاى جنوبى البرز و سواحل دریاى خزر 
بین 10 تا 15 درجه و در غرب، مرکز، بخش هایى 
از جنوب و جنوب غرب کشــور بین 7 تا 10 درجه 

پیش بینى شده است.

بى توجهى به شعر
   تســنیم | درس هاى کتاب هاى فارســى 
اول و دوم دبستان هیچ شــعرى ندارند. یعنى در 
این دو ســال دانش آموزان ایرانى در مهمترین 
بخش آموزشــى کتاب فارســى به طور جدى با 
شعر روبه رو نمى شوند؛ در حالى که نگاهى گذرا 
به پشت ویترین کتابفروشــى ها نشان مى دهد 
قصه هاى موزون و آهنگین بسیار مورد استقبال 
کودکان و خانواده ها بوده و هستند. نبودن شعر در 
درس هاى اصلى کتاب اول و دوم دبستان هیچ 

توجیهى ندارد.

حال همه
 خوب است

   ایسنا | رئیس ستاد اجرایى فرمان امام (ره) در 
خصوص وضعیت 14 نفرى که پیش از این تست 
واکسن ایرانى کرونا بر روى آنان انجام شده است 
گفت: 14 نفرى که تا االن واکسن تزریق کرده اند 
حالشان خوب اســت و هیچ عوارضى نداشته اند و 
بیش از آنکه تصور مى کردیم جواب داده، واکسن 

حتماً جواب خواهد داد.

مهمان این هفته «همرفیق» 
   خبر آنالین | هفتمین مهمان شهاب حسینى 
در «همرفیــق»، مهران احمــدى، بازیگر نقش 
«بهبود فریبا» در «پایتخت» است. پیش از این، 
نوید محمدزاده، هوتن شکیبا، پژمان جمشیدى، 
فاطمــه معتمدآریا، محســن تنابنــده و هادى 
حجازى فر، در این برنامه حضــور پیدا کرده اند. « 
همرفیق » پنج شنبه شــب ها به نمایش گذاشته 

مى شود.

پیشنهاد تغییر نام 
   ایسنا | رئیس مجلس شوراى اسالمى اظهار کرد 
که وزارت امور خارجه مى تواند تغییر نام یابد. محمد باقر 
قالیباف گفت: نگرش وزارت امور خارجه از بحث هاى 
سیاسى و امنیتى باید به ســمت موضوعات اقتصادى 
و سیاســى برود. حتى نام وزارت خارجه مى تواند به نام 
وزارت خارجه و تجارت بین الملل تغییر کند. البته منظور 
این نیست که تجارت از سوى وزارت خارجه انجام شود.

«برجام» ُمرده!
   مهر | جواد کریمى قدوسى، عضو کمیسیون امنیت 
ملى و سیاست خارجى مجلس شوراى اسالمى در جلسه 
علنى مجلس و در جریان سئوال خود از وزیر امور خارجه 
گفت: برجام ُمرد و بوى گند آن مردم را آزرده کرده و این 

مجلس انقالبى با قانون انقالبى خود آن را دفن کرد.

درخواست محاکمه  سخنگو!
   مهر | در پى اظهارات اخیر علیرضا رئیسى، معاون 
وزارت بهداشت و سخنگوى ســتاد مقابله با کرونا که 
گفته بود هیچ گونه پروتکلى در قم رعایت نشده، قرارگاه 
حوزوى انقالب اسالمى به این اظهارات واکنش نشان 
داد و در نامه اى ایــن اظهارات را گــزاف، غیرعلمى و 
غیرمنصفانه خواند و خواســتار عزل و محاکمه علیرضا 
رئیسى به دلیل تشویش اذهان عمومى شد. این قرارگاه 
در نامه خود اعالم کرده نباید با اظهارات نسنجیده موجب 

راه اندازى قم هراسى شد.

مداح معروف، کرونا گرفت
   باشگاه خبرنگاران جوان | یک مداح معروف 
به دلیل ابتال به بیمارى کرونا قرنطینه شــده و از دوره 
نقاهت او یک هفته دیگر باقى مانده است. میثم مطیعى 
در صفحه اجتماعى اش نوشت:  «با همه سختى هایش، 
این هم بخشى از تجربیات و درس هاى زیباى زندگى 

است.»

شایعه درباره آیت ا...مصباح
   ایلنا | حجت االسالم على مصباح یزدى، فرزند آیت 
ا... مصباح یزدى درباره شایعه اى در برخى از صفحات 
فضاى مجازى منتشر شده، مبنى بر اینکه مرحوم آیت ا... 
مصباح یزدى بعد از تزریق واکسن فایزر از دنیا رفته اند، 
صحت دارد؟ اظهار کرد: این شایعه اى است که تصویر 
آن را با ترفندهاى فتوشاپ و امثال آن درست کرده اند. 

اصل این شایعه دروغ است و مبنایى ندارد.

فعالً فقط سکوت
   نامه نیوز | بهمن شریف زاده، از نزدیکان محمود 
احمدى نژاد درباره اینکه آیا او نامزد ریاســت جمهورى 
مى شــود یا نه؟ گفت: آقاى احمدى نــژاد هنوز اعالم 
نکرده اند که قصد حضور در انتخابات دارند یا نه؛ یعنى 
نه نفیًا و نه اثباتًا درباره حضورش در انتخابات موضعى 
نگرفته اند. سیاســت او سکوت اســت و مطلقًا درباره 
این موضوع به هیچکس ســخنى نگفته است. او فعًال 
هیچ اظهارنظرى در این بــاره نمى کند و نه فقط من که 
هیچکس در جریــان آمدن یا نیامدنــش در انتخابات 

نیست.

ادامه جنجال غربالگرى
   دیده بان ایــران | کبرى خزعلى، رئیس شوراى  
اجتماعى زنان، پنج شــنبه شــب در توییتى از حذف 
غربالگرى پیش از زایمان خبر داد. اعالم این خبر توسط 
او واکنش هاى تندى در شبکه هاى اجتماعى به همراه 
داشت تا جایى که کبرى خزعلى این توییت را حذف کرد.
حاال عباس عبدى، تحلیلگر سیاسى در توییتى ضمن 
انتقاد از لغو غربالگرى پیش از زایمان، طعنه اى به خانه 
مصادره اى خزعلى در الهیه زده و گفته اگر همه مادران 
خانه هاى مصادره اى در الهیه تهران داشــتند باکى از 

معلول به دنیا آمدن کودکانشان نبود! 

خبرخوان

آیــت ا... ابراهیم رئیســى همچنان یکــى از گزینه هاى 
احتمالى اصولگرایان براى پاستور اســت و با وجود اینکه 
ابراز تمایل کرده در قوه قضاییه به مسئولیتش ادامه دهد اما 
سیگنال هایى به سمت او براى حضور در انتخابات 1400 
فرستاده مى شود. سوى دیگر اردوگاه حامیان کاندیداتورى 
قالیباف حضور دارند که تمایل دارنــد اصولگرایان این بار 
گرد کاندیداى مورد نظرشــان جمع شــوند نه رئیسى. آیا 
اصولگرایان در قحط الرجال گرفتار شده اند که در تالش 
براى راضى کردن یکى از دو رئیس قوه براى کاندیداتورى 
در 1400 هستند؟ حجت االســالم محمدتقى رهبر، امام 
جمعه موقت اصفهان، عضو جامعه روحانیت مبارز و نماینده 
اسبق اصفهان در مجلس در گفتگویى که با «خبرآنالین» 

داشت به این سئوال پاسخ داده است.
 اخیراً صحبت هایــى مبنى بر آمدن 
ابراهیم رئیســى به انتخابات مطرح 
شده اســت. چرا اصولگرایان اصرار 

دارند رؤساى قوا را جابه جا کنند؟ 
تا جایى که بنده اطالع دارم، آیت ا...ابراهیم رئیســى گفته 
است براى انتخابات 1400 نمى آید. بنده بر این باورم که 
رئیسى همین سنگر قوه قضاییه که مهمترین سنگر نظام 
است را حفظ کند چراکه هم تجربه آموخته اند و هم شجاعت 
کار در قوه قضاییه را دارند و هم اینکه تاکنون اقدامات خوبى 
را انجام داده اند. به بیانى دیگر پیشرفت هایى که تاکنون در 
کارشان داشته اند خوب بوده است چراکه کار در دستگاه قضا، 
کار بسیار سخت و مشکلى است.  بنده با آقاى رئیسى دوست 
هم هستیم و به بنده اظهار محبت هم دارند هر چند اکنون 
یکدیگر را نمى بینیم اما در گذشته بیشتر دیدار داشتیم. در 
حال حاضر اگر صحبت بنده به گوش او برسد از آقاى رئیسى 
خواهش مى کنیم همانطور که گفتند در قوه قضاییه بمانند 
و چالش هایى را که روى هم انباشته شده است را به طرق 

مختلف سروسامان بدهند، این بهترین کار از جهت خدمت 
به نظام است. او هم توانایى این کار را دارد، هم جوان است، 
پیر و افتاده نیستند و هم ایمانش را دارد. بنابراین رئیسى نباید 
سنگرش را رها کند چراکه هیچ قوه اى براى او بهتر از قوه 

قضاییه نیست.
 اما برخى اصولگرایان مى گویند چون 
قوه مجریه اهمیتــش از قوه قضاییه 
بیشتر است بهتر است آقاى رئیسى 

براى انتخابات 1400 بیاید.
براى انتخابات ریاســت جمهورى، افراد قــوى، باتجربه، 
انقالبى، سرد و گرم روزگار چشیده بسیارى هستند که بیایند. 
ما در کشور نیرو کم نداریم. ان شاءا... نیروهایى براى ریاست 

جمهورى به میدان خواهند آمد.
همانطــور که گفتید در کشــور براى 
ریاست جمهورى، چهره کم نداریم اما 
همچنان دو رئیس قوه یعنى رئیسى و 

قالیباف در جریان اصولگرایى مطرح 
هســتند، آیا ما دچار قحــط الرجال 

شده ایم؟
بنده هنوز نمى دانم آقاى قالیباف قصد دارند براى انتخابات 
ریاســت جمهورى بیایند یا خیر، اما آقاى قالیباف نیرویى 
فعال، جوان البته نســبت به مــا و ورزیده اســت.  دوران 
مدیریتش در شهردارى تهران نیز بسیار برجسته بود و در 
عین حال درخشید. در حال حاضر هم در مجلس خوب کار 
مى کند و در نتیجه تصمیم با خودش است که اگر بخواهد به 
دولت بیاید بر این باورم که مى تواند خوب کار کند. بنابراین 

تصمیم و انتخاب با خودش است.
آیا آمدن قالیباف به انتخابات ریاست 
جمهــورى را نوعى پالــس منفى به 
مردم تلقى نمى کنیــد مبنى بر اینکه 
اصولگرایان همــواره به دنبال قدرت 
هســتند و این بار به فکر ریاســت 
جمهورى افتاده اند بــه گونه اى که 
رئیس مجلس یکسال نشده، مجلس 

را رها مى کند؟
ریاست جمهورى یا هر مقام دیگر، مقامى براى خدمت است 
افراد نباید خودشان را بُکشند تا رئیس جمهور شوند. افراد در 
هر مقامى که هستند باید خدمت کنند و تصمیمات سخت 
بگیرند قانون هم حدودش را مشخص کرده است چراکه 
هنوز چهره هایى نیامده اند ما نمى توانیم درباره چهره ها 
صحبت کنیم این دو بزرگوارى که نام بردید تاکنون اظهارى 
نکرده اند که به طور قاطع براى انتخابات 1400 مى خواهند 
بیایند.  درباره اصولگرایان و بحث قدرت که مطرح شد باید 
گفت که دیگر بحث اصولگرا و اصالح طلب مطرح نیست و 
موقتاً روى آن یک خط قرمز باید کشید چراکه در حال حاضر 

کشور به نیروى دلسوز و خدمتگزار نیاز دارد.

امام جمعه موقت اصفهان:

افراد نباید خودشان را بُکشند
 تا رئیس جمهور شوند

محمود احمدى نژاد، رئیس دولــت هاى نهم و دهم 
در گفتگویى دربــاره پیدا و پنهان طــرح هدفمندى 
یارانه ها صحبت کرده است. او مى گوید اگر دست من 
بود این طرح را در یک گام اجرا و خیال مردم را راحت 
مى کردم. بخش هایــى از گفتگوى تصویرى محمود 

احمدى نژاد به شرح زیر است:
  ما یک الیحه درباره هدفمندى یارانه ها به مجلس 
دادیم که مجلس همه چیز آن را زد، کل آن را به هم 

ریختنــد، آن الیحه اى که ما 
دادیم با ایــن الیحه زمین تا 

آسمان فرق دارد.
  من به رهبرى نامه زدم که 
این کار پدر کشور را درمى آورد 
و اقتصاد را نابود مى کند، گفتم 

ما این کار را نمى کنیم.
  در 12 بنــد در مجلس به 
توافق رسیدیم و ما آن 12 بند 
را اجرا کردیم و بعداً در همان 
سال اول 11 اصالحیه زدند، 

یعنى مــدام آن را قفل مى کردند تا ایــن طرح از حیز 
انتفاع افتاد.

  در الیحه اصًال مبلغ یارانه نیامده بود. چیزى که ما 
مى خواستیم بیشتر از یارانه 45 هزار و 500 تومانى بود.
  کسانى بودند که مخالفت کردند و مصاحبه هایشان 
موجود است، آنها گفتند ما سه فوریتى درست کردیم 

و پدرتان را در مى آوریم و شما را به زندان مى اندازیم.
  نظر دولت این بود یارانه به شکل مساوى بین فقیر 
و غنى توزیع شود. نفت براى همه است و باید مساوى 
سهم بگیرند. نمى شود گفت شما از این سرزمین سهم 
ندارید چون پولدار هســتید، این کار تبعات سیاسى 

اجتماعى دارد.
  دست همه دولت ها را مى بوسم مى گویم شما بیایید 
و کل کشور را اصالح کنید و همیشه خودتان باشید و 

من حاضر هستم که تضمین محضرى دهم و بگویم 
حتى یک صندلى هم از شما نمى خواهم و شما فقط 
اصالحات ســاختارى انجام دهید و همیشه خودتان 

رأى بیاورید.
  اگر مى توانستم طرح را در یک گام اجرا مى کردم و 

ملت را راحت مى کردم.

احمدى نژاد: درباره یارانه تهدید به زندان شدم

ستاد کرونا تبلیغ سفر براى نوروز 1400 را ممنوع کرده 
است، حاال انگشت اتهام به ســمت مردم نشانه رفته 
و هشدار داده شده که اگر ســفرهاى زمستانى شان 
مخاطره آمیز و پیک چهارم سخت تر شود، ممنوعیت ها 

و محدودیت ها براى سفرهاى نوروزى برمى گردد.
منع تردد بین شهرى از 20 دى ماه برداشته شد. ستاد 
کرونا اعالم کرد ممنوعیت و جریمه هاى تردد فقط بین 
شهرهاى زرد و نارنجى برقرار است، اما بعد از گذشت 
یک هفته ستاد کرونا گزارش کرد سفرهاى مردم به 

شمال و جنوب کشور نگران کننده شده است.
حدود یکسال است که هشدار مى دهند «سفر نروید» 
اما هر بار که محدودیت ها برداشــته مى شود حجم 
ســفرهاى مردم، مسئوالن را شــگفت زده مى کند. 
تکرار این وضعیت ناشــى از نداشتن استراتژى براى 

«مدیریت ســفر» و تکیه بر سیاست توصیه و هشدار 
است. در این مدت نیز تنها عامل بازدارنده و یا کنترل 
ســفرها، اعمال تردد فقط بــراى خودروها و جریمه 
نقدى، تعطیلى مراکز اقامتى و پذیرایى، محدودیت 60 
درصدى مسافر براى حمل و نقل عمومى و استعالم 
بیماران کرونایــى بوده که صرف نظــر از چگونگى 
اجراى آنها، به نظر مى رسد بیشــتر نقش سوپاپ را 
داشــته تا راهکار، چون به محض برداشــته شدن، 

انفجارى رخ داده است.
مضاف بر این، از ابتداى کرونــا و همزمان با محدود 
و ممنوع کردن سفرها این ســئوال مطرح بود که آیا 
سیاســت تحدید و تعطیلى به تنهایــى براى کنترل 
کرونا و مدیریت ســفر در وضع موجود کافى است؟ 
آیا نبایــد نظارت قوى تر شــود؟ آیا هنــوز وقت آن 
نشده محیط هایى مثل ســاحل، ناوگان حمل و نقل، 
مراکز اقامتى و حتى ســایت هاى توریستى، موزه ها، 
رستوران ها و سرویس هاى بهداشتى و نمازخانه هاى 
بین راهى براى دوران کرونا تجهیز و محکم تر از گذشته 

نظارت شوند و آموزش و آگاهى بیشتر شود؟
اما به جاى آنکه شیوه دیگرى براى مدیریت سفرها و 
نظارت ها در پیش گرفته شود و یا به الگوهاى موفق 
سایر کشورها توجه شود، مثل همیشه اخطار به مردم 
داده شده که اگر سفرهاى زمستانى شان مخاطره آمیز 
شود، محدودیت  و ممنوعیت ها براى سفرهاى نوروزى 

برگردانده مى شود.

سفرهاى نوروزى محدود مى شود؟

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا 8 صبح چهارشنبه 
20 ژانویه، آخرین روز کارى خود، براى حضور در مراسم 
خداحافظى، کاخ سفید را به مقصد پایگاه اندروز در مریلند 
ترك مى کند و از آنجا با «ایرفورس وان»، هواپیماى ویژه 
رئیس جمهور ایاالت متحده، راهى فلوریدا خواهد شد. او 

قبل از ترك کاخ سفید حدود 100 نفر را عفو خواهد کرد.

به گزارش «ایندیپندنت»، ترامــپ از مدت ها قبل اعالم 
کرده بود که در مراسم تحلیف «جو بایدن» که 12 ظهر 
همین روز به وقت واشنگتن انجام مى شود، شرکت نخواهد 
کرد. تا پیش از آشوب ها در کنگره آمریکا، موضوع برگزارى 
مراسم تحلیف دوم براى ترامپ به موازات تحلیف بایدن 
یا برپایى یک راهپیمایى اعتراضى مطرح بود، اما اکنون 
به نظر مى رســد او تنها قصد دارد در مراسم خداحافظى 
برنامه ریزى شده شــرکت کند. خبرگزارى «بلومبرگ» 
که نسخه اى از دعوتنامه این مراســم را مشاهده کرده، 
مى نویســد: «مراســم براى 8 صبح در پایگاه اندروز در 

خارج از پایتخت برنامه ریزى شده است. ترامپ سپس با 
ایرفورس وان به فلوریدا مى رود. مقامات سابق و حامیان 
دیگر ترامپ ســاعت 7 و 15 دقیقه صبح در محل حاضر

خواهند بود.» 
ترامپ نخســتین رئیس جمهور زنده آمریکاست که در 
یک قرن اخیر از شرکت در مراسم تحلیف جانشین خود 
پرهیز مى کند. ظهر چهارشنبه، در زمانى که بایدن در حال 
اداى ســوگند به عنوان چهل وششمین رئیس جمهورى 
آمریکاســت، دونالد ترامپ در اقامتگاه تفریحى خود در 

ماراالگو خواهد بود.

برنامه ویژه «ترامپ»
 براى خداحافظى

  سمیه حسنلو / خبرگزارى ایسنا |
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8 فوتى و 151 ابتالى جدید
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از ابتالى 
151 بیمار مبتال به کرونا طى 24 سـاعت منتهى به 
روز سـه شـنبه خبر داد. آرش نجیمى اظهـار کرد: از 
این تعداد 69 نفر بسـترى شـدند. وى با بیـان اینکه 
در حـال حاضـر 382 بیمار مبتـال به کرونا بسـترى 
هستند، تصریح کرد: از این تعداد 83 بیمار در بخش 
مراقبت هاى ویژه نگهدارى مى شوند. وى آمار مرگ 
و میـر بیماران مشـکوك بـه کرونا طى 24 سـاعت 
منتهى به سـه شنبه در اسـتان اصفهان را هشت نفر 
اعالم کرد و گفـت: از این تعداد سـه نفر فوت شـده 

مثبت کرونا بوده اند.

نجات اعضاى یک خانواده 
سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: ظهر روز دوشنبه در تماس 
با سـامانه 125، خانمى بـا صداى ضعیـف تقاضاى 
کمک مى کنـد و دیگر صدایى نمى آیـد. فرهاد کاوه 
آهنگران افزود: آتش نشـانان از روى سـامانه محل 
حادثه را پیـدا کردند و بـه محل حادثه کـه آپارتمان 
طبقه منهاى یک در خیابان عالمه امینى بود، اعزام 
شدند. در این حادثه مادر 45 ساله و دو فرزند 22 و 18 
ساله که با نشـت گاز از لوله بخارى دچار مسمومیت 
شـده و در حال مرگ بودند، تحویل عوامل اورژانس 

شدند.

افزایش مصرف گاز 
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان در جمع 
خبرنگاران با تاکید بر توجه مشترکان بر صرفه جویى 
در مصرف این حامل انرژى در روز هاى سـرد سـال 
بویژه در بخش خانگى گفت: دى ماه امسال مصرف 
گاز در این اسـتان 20 درصد بیشـتر از مدت مشـابه 
سـال قبل از آن شـده اسـت. سـید مصطفى علوى، 
میزان مصرف گاز این اسـتان را سـاالنه 21 میلیارد 
متر مکعب ومیانگین مصرف روزانه را هم 58 میلیون 

مترمکعب بیان کرد.

کاهش 12 درجه اى دما 
کارشناس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
گفت: دمـاى هواى اسـتان تا پایـان هفته بیـن 8 تا 
12 درجه سـانتى گراد کاهـش مى یابد. آسـیه آقایى 
اظهـار کرد: تندبـاد لحظـه اى و گرد و خـاك محلى 
و کاهـش دیـد از روز چهارشـنبه (امروز) تا اواسـط 
روز پنجشـنبه(فردا) در بخش هـاى شـرقى به ویژه 
جنوب شرق و بارش برف و باران در نیمه غربى دور از 
انتظار نیست و دما از روز پنجشنبه تا شنبه در بسیارى 
از مناطق بین 8 تا 12 درجه سانتى گراد مناطق استان 

کاهش مى یابد.

هشدار درباره رمز ارز
مدیرعامل شـرکت توزیع برق شهرسـتان اصفهان 
گفت: هیـچ تولیدکننده "رمـز ارز" در اسـتان مجوز 
فعالیت نـدارد و تولید ایـن نوع پول دیجیتـال به هر 
شـکل در ایـن خطـه، غیرقانونـى اسـت. حمیدرضا 
پیرپیـران افـزود: از طـرف دسـتگاه قضایى اسـتان 
بشـدت با تولیدکننـدگان رمـزارز برخورد مى شـود. 
وى هشـدار داد: مالکان منازل، باغ هـا و مغازه ها در 
اجـاره دادن باید مراقب باشـند زیـرا برخى افـراد با 
اجاره امالك، در حوزه تولید رمز ارز فعالیت کرده اند 
و ایـن کار مشـکالتى را بـراى مالکان ایجـاد کرده 

است.

صدور346 مجوز 
سقط جنین 

مدیر کل پزشکى قانونى اسـتان اصفهان با اشاره به 
مراجعه 447 متقاضى دریافت مجوز سقط درمانى به 
مراکز پزشکى قانونى اسـتان اصفهان اظهار داشت: 
از این تعداد 346 مورد موفق به دریافت مجوز شدند. 
على سلیمانى پورتصریح کرد: تعداد مجوزهاى صادر 
شده در 9 ماهه امسـال نسـبت به مدت مشابه سال 

قبل کاهش 19.3 درصدى داشته است.

خبر

معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: از ابتداى آذرمــاه 32 مورد پرونده قضایى 
علیه متخلفان و متجــاوزان به حریم و بســتر رودخانه 
زاینده رود در محاکم دادگسترى استان اصفهان در حال 

پیگیرى است.
حسن ساســانى  افزود: در دو ماه گذشته 28 مورد دخل و 
تصرفات در حریم و بستر رودخانه زاینده رود نیز با تعامل 
و مذاکرات عوامل یگان حفاظت رودخانه با متصرفان به 
نتیجه رسیده است و مساحتى بالغ بر 1.5 هکتار از اراضى 
تصرف شده حریم و بستر رودخانه زاینده رود بدون تشکیل 

پرونده قضایى به وضعیت قبل برگشته است.

وى با اشاره به اینکه از ابتداى آذرماه 21 مورد اجراى احکام 
و دستورات قضایى در حریم و بســتر رودخانه زاینده رود 
انجام شده است، گفت: بیشترین احکام و دستورات قضایى 

در این زمینه به منطقه شرق اصفهان اختصاص دارد.
وى افزود: نســبت به 16 مورد باغ ویال که حریم و بستر 
زاینده رود را به مساحت تقریبى دو هکتار متصرف کرده 
بودند اعمال قانون صورت گرفــت، همچنین باتوجه به 
تعداد پنج فقره حکــم قطعى صــادره از دادگاه عمومى 
بخش باغبــادران این احکام بــه مرحله اجــرا درآمد و 
اعیانى هاى غیرمجاز احداث شده تخریب و اعاده به وضع 

سابق شد.

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان از انهدام اعضاى 
باند سه نفره قاچاق اســلحه هاى غیر مجاز به کشور به 
همراه فرد خریدار طى عملیات هوشــمندانه و ضربتى 

توسط مأموران پلیس امنیت عمومى اصفهان خبر داد.
سرهنگ محمدرضا هاشــمى فر اظهار داشت: مأموران 
پلیس امنیت عمومى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
در ادامه طرح تشــدید برخورد با قاچاقچیــان و توزیع 
کنندگان ســالح هاى جنگى و شــکارى با اشرافیت و 
هوشمندى باالى خود از فعالیت اعضاى یک باند سه نفره 
در زمینه قاچاق سالح از طریق جاسازى در درهاى ضد 
سرقت مطلع و بالفاصله موضوع را در دستور کار خود قرار 

دادند. وى افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات علمى و 
تخصصى دریافتند اعضاى باند مذکور در حال انتقال این 
محموله به وسیله یک دستگاه اتوبوس مسافربرى به شهر 
اصفهان هستند که با اقدامات هوشمندانه خود خودروى 
مذکور را بالفاصله پس از ورود به شهر شناسایى و تحت 

کنترل و نظارت قرار دادند.
جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان از غافلگیرى 
قاچاقچیــان در هنگام تحویل محموله ســالح به فرد 
خریدار خبر داد و گفت: در این عملیات دقیق و حســاب 
شده طى بازرسى از درهاى ضد سرقت 15 قبضه اسلحه 

غیرمجاز کشف شد.

باند قاچاق اسلحه هاى 
غیرمجاز در اصفهان منهدم شد

تشکیل 32 پرونده 
علیه متصرفان زاینده رود

مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت استان 
اصفهان گفت: فصل سرما زمان شیوع ویروس آنفلوآنزا 
است، اما امسال هنوز موردى از ابتال به آنفلوآنزا مشاهده 

نشده است و به مورد اثبات شده اى برخورد نکرده ایم.
رضا فدایى ادامه داد: امسال حدود 100 هزار دوز یعنى 
10 برابر سال هاى قبل واکسن آنفلوانزا در بخش دولتى 
توزیع شد و واکسن به جز دو داروخانه آموزشى و دولتى 
امام ســجاد (ع) و شــهید منتظرى اصفهان در دیگر 

داروخانه ها توزیع نشد.

وى خاطرنشــان کــرد: رعایت نکات بهداشــتى و 
دســتورالعمل هاى مقابله با شــیوع کرونا باعث شده 
امسال بیمارى آنفلوانزا و حتى سرماخوردگى کمترى 

را در استان اصفهان شاهد باشیم.
وى تصریح کرد: از نظر زمانى براى تزریق واکسن دیر 
اســت، اما چون هنوز با اپیدمى فصلى آنفلوانزا مواجه 
نشــده ایم و هنوز موردى از آنفلوانزا مشاهده نشده، 
اگر فردى دسترســى دارد، مى تواند واکسن را تهیه و 

تزریق کند.

نماینده خمینى شــهر در مجلس شــوراى اسالمى 
وضعیت آب در استان اصفهان را بحرانى خواند و تاکید 
کرد که باید مســووالن هر چه زودتر به این موضوع 

ورود کنند.
محمد تقى نقدعلى در جلســه علنى روز ســه شنبه 
مجلس در تذکــرى به رئیس جمهــور، وزراى نیرو، 
کشور و اطالعات و رئیس ســازمان محیط زیست، 
گفت: وضعیت آب در اصفهان بحرانى است، رودخانه 
زاینده رود خشکیده شده و حوزه بحران زده زاینده رود 

مورد ستم هاى مضاعف واقع است، 

وى افزود: وزیر نیرو به حوزه آبریز زاینده رود بدهکار 
است اما با وجود این بدهکارى، مجدداً بارگذارى هاى

جدیدى مانند بن بروجن را آغاز کرده اســت. در این 
شرایط رئیس ســازمان محیط زیســت طبق کدام 
مالك هاى محیط زیستى از یک حوزه بحران زده کم 
آب قصد دارد آب را به یک منطقه پرآب منتقل کند باید 
در تصمیم خود تجدیدنظر کنند.از طرف دیگر قرار بود 
بهشت آباد براى 750 میلیارد مترمکعب آبى که حوزه 
زاینده رود دارد براى یزد و تپه هاى ســامان برداشت 
شود اما بدهى هاى خود را پرداخت نکرده اند و اکنون 
پروژه قانونى که مصوبه شورایعالى آب را دارد متوقف 

کرده اند.
نماینده مردم خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى 
اظهار کرد: آیا تجمع کشاورزان شرق و غرب اصفهان 
باید به یک بحران تبدیل شود تا شما مسئوالن ورود 
کنید؟ جاى تاسف اســت که از نجابت مردم اصفهان 
سوءاستفاده مى شود الزم است شخصا رییس جمهور 
به این موضوع ورود کند. اوضاع خوبى در اصفهان از 

حیث معیشتى و کشاورزان رقم نمى خورد.

مانور دوچرخه سوارى 100 ورزشکار شهرستان لنجان 
و ذوب آهن اصفهان با همکارى این شرکت و هیأت 
دوچرخه سوارى ناحیه بســیج لنجان به مناسبت روز 
هواى پاك از محل یادمان شهداى ذوب آهن اصفهان 
و با عبور از شهرهاى منطقه تا گلستان شهداى زرین 

شهر برگزار شد.
در مراسم آغازین این مانور که همزمان با روز حماسه 
ایثار وشهادت شهرســتان لنجان در یادمان شهداى 
ذوب آهن اصفهان برگزار شــد، علیرضا امیرى مدیر 
روابط عمومى ذوب آهن اصفهان گفت: حرکت نمادین 

امروز به همه ما یادآور مى کند که در تمام شئون کارى 
و زندگى خود براى حفظ محیط زیست و هواى پاك 

اهیمت ویژه اى قائل باشیم.
وى با اشاره به فعالیت هاى ذوب آهن اصفهان در حوزه 
حفاظت از محیط زیست گفت: هرگز ادعا نکرده ایم 
که در نقطه اوج به لحاظ زیست محیطى قرار داریم اما 
دستاوردهاى مهمى در این حوزه حاصل شده و اولویت 
اصلى این مجتمع عظیم صنعتى کمک به برخوردارى 
از هواى پاك براى حفظ ســالمت کارکنان و مردم 

منطقه است.

مدیر کل درآمد شــهردارى اصفهان بــا بیان اینکه 
على رغم شرایط کرونایى با سیاست گذارى مطلوب، 
جذب ســرمایه گذارى ویژه در شهر انجام شدگفت: 
سرمایه گذاران از سرمایه گذارى در بازارهاى موازى 
از جمله بورس، ارز، خودرو به ســمت مسکن آمده 
و شهر به کارگاهى بزرگ براى ســرمایه گذاران و 

انبوه سازان تبدیل شده است.
نادر آخوندى اظهار کــرد: 90 درصد بودجه و درآمد 
مناطق شهردارى از منبع ساخت و ساز و صدور پروانه 
ساختمانى است. وى افزود: صدور پروانه ساختمانى 
و رونق صنعت ساخت و ساز در اقتصاد شهر در قالب 

سرمایه گذارى در بخش مســکن با اشتغالزایى باال 
تأثیرگذار اســت، همانگونه که این صنعت بزرگ در 
اقتصاد شهرهاى کشــورهاى مختلف دنیا همچنین 
نشاط اقتصادى شــهر و رونق اقتصادى کشور نقش 

بسزایى دارد.
مدیر کل درآمد شهردارى اصفهان با تاکید بر اینکه 
با افزایش صــدور پروانه هاى ســاختمانى، اقتصاد 
شهر پویا تر خواهد شــد، تصریح کرد: در سال جارى 
بیش از ســه هزار پروانه ســاختمانى در شهر صادر 
شــده که به معناى رونق ساخت و ســازها در شهر

 است.

آنفلوآنزا در اصفهان مشاهده نشده است
هشدارچندباره سازمان آتش نشانى  درباره قدیمى ترین مرکز تجارى اصفهان

نه بازار ایمنى دارد، نه اطراف بازار

رئیس جمهور به موضوع آب اصفهان ورود کند 

بزرگداشت روز هواى پاك با دوچرخه سواران 

شهر به کارگاه سرمایه گذاران تبدیل شده است

رییس مرکز تحقیقــات مبارزه با ریزگردها دانشــگاه آزاد 
اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) گفت: تجزیه و تحلیل 
اطالعات یک دوره 10 ســاله نشان مى دهد که کالنشهر 
اصفهان بطور میانگین هر 9 روز یک پدیده گرد و غبار داشته 
است. احمد جاللیان افزود: بر اساس این مطالعات، منطقه 
ِسگزى ( در شرق اصفهان) هر شش روز و تاالب بین المللى 

گاوخونى هر هفت روز یک پدیده گرد و غبار داشته است. 
وى با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهى از ذرات گرد و غبار 
در اصفهان منشــاء داخلى دارد، اظهار داشت: عمده آنها از 
مناطق سگزى، فرودگاه بین المللى شهید بهشتى و پایگاه 
هوایى شهید بابایى که در 25 کیلومترى شرق و شمال شرق 

اصفهان واقع است، تولید مى شود.
جاللیان با بیان اینکــه وضعیت کانون هــاى گرد و غبار 
مناطقى مانند ســگزى و نایین، بحرانى است، خاطرنشان 
کرد: ریزگردهایى که در روزهاى بیست و یکم تا بیست و 
سوم تیر سال 96 باعث آلودگى هواى اصفهان و شهرهاى 
اطراف آن شد از منطقه ایران مرکزى سرچشمه گرفت، در 
 (AQI ) 250 شرق اصفهان غنى شد، شاخص کیفى هوا را تا
و بسیار ناسالم رساند و حتى منجر به لغو چند پرواز در فرودگاه 

شهید بهشتى شد.
وى با اشاره به اینکه سوم خرداد سال 98 نیز گرد و غبار باعث 
ثبت شدن عدد 500 (بحرانى) براى شاخص کیفى هواى 

اصفهان شد، اضافه کرد: این ریزگردهاى طبیعى یا ناشى از 
صنایع، ترافیک و سوخت هاى فسیلى باعث تشکیل ذرات 
ثانویه مى شود و شرایط سخت زیست محیطى و مشکالت 

حاد تنفسى و سالمتى براى مردم ایجاد مى کند.
وى گفت: همچنین تحقیقات نشــان مى دهد در شــرق 
اصفهان بطور متوسط 59 روز از سال همراه با گرد و خاك 
است که بیشتر در فصل بهار (با 25 روز) اتفاق مى افتد. این 
استاد دانشگاه تاکید کرد: تاالب بین المللى گاوخونى مانند 
غول خفته اى است که اگر فعال شود ریزگردهاى سمى آن 
به اصفهان و تهران و تا شعاع شش هزار کیلومترى منتقل 

مى شود.

با توجه بــه ورود جبهه هواى ســرد در روز هاى آینده، 
احتمال یخ زدگى کنتور آب وجود دارد.

براســاس پیش بینى ســازمان هواشناســى مبنى بر 
ورود ســامانه بارشــى و استقرار هواى ســرد، شرکت 
آب و فاضــالب از شــهروندان خواســت بــراى 
جلوگیــرى از یخ زدگى کنتــور و ترکیدگى انشــعاب 

آب منازل، مشــترکان اقدامات پیشــگیرانه را انجام 
دهند.

عایق بندى کنتور و لوله هاى آبرســانى در پیشــگیرى 
از یخ زدگى موثر است و توصیه شــده با قراردادن پشم 
شیشــه، گونى کنفى و پوشــال در محفظــه کنتور و 
عایق کردن لوله هاى ســطحى از یخ زدگى انشــعاب و 

کنتور جلوگیرى کنند.
در صــورت یخ زدگى کنتــور و یــا انشــعاب آب، از 
حرارت دادن مستقیم و یا ریختن آب جوش روى کنتور 
و یا لوله هاى آب داخل ســاختمان و یــا از برافروختن 
آتش در مجاورت شیر ها و لوله هاى آب جدا خود دارى 

شود.

رئیس اتحادیه صنف خدمــات رایانه و فناورى اطالعات و 
ارتباطات اصفهان گفت: کاهش قیمت دالر قطعاً بر قیمت 
کاالها تاثیرگذار است اما این تغییر قیمت به سرعت اتفاق 
نمى افتد و در حال حاضر بازار نسبت به خرید و فروش توقف 

داشته است.
مجید کرباسچى با اشاره به روند کاهشى قیمت رایانه متاثر از 
قیمت ارز اظهار داشت: البته این تغییر قیمت به سرعت اتفاق 

نمى افتد و خرید هاى بازار معموال با دالر 26 هزار تومانى و 
بیشتر انجام شده است.

او با بیان اینکه در این شرایط بازار نسبت به خرید و فروش 
توقف داشــته، تصریح کرد: به دلیل اینکه منتظرکاهش 
قیمت ها و پیش بینى رفتار دالر هستند، خرید و فروش ها 
سست شده و اگر دالر در کانال 24 هزار تومان باقى بماند 

بازار مجدد فعال مى شود و بهتر از گذشته هم خواهد شد.

رئیس اتحادیه صنف خدمــات رایانه و فناورى اطالعات و 
ارتباطات اصفهان بیان کرد: رســته هاى مختلفى از جمله 
ماشین ادارى، کامپیوتر و شــبکه در این حوزه قرار دارد و 
رفتار هاى مشــابهى در بین آن ها دیده نمى شود به همین 
خاطر نمى توان درصدى از کاهش قیمت ها عنوان کرد، براى 
مثال نرخ واردات در سخت افزار سریع تر و به تبع آن نوسان 

قیمت سریع تر است.

اصفهان هر 9 روز یک پدیده گرد و غبار دارد

احتمال یخ زدگى کنتورهاى آب در روزهاى پیش رو

توقف خرید و فروش رایانه در اصفهان

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شــهردارى اصفهان با بیان اینکه همواره نســبت به 
اهمیت ایمنى بازار بزرگ اصفهان تذکر و درخواســت 
داده ایم گفت: تنها ایمنى بازار بــزرگ اصفهان باعث 
نگرانى ما نیســت، بلکه آنچــه ما را نگــران مى کند 
تیمچه ها و کارگاه هاى اطراف بازار و انبارهاى مملو از 
کاال است، درحالى که در معابر منتهى به این محدوده، 

امکان عبور خودروهاى آتش نشانى وجود ندارد.
محســن گالبى در گفتگو با «ایســنا» پیرامون ایمنى 
بازار بزرگ اصفهان، اظهار کرد: متاسفانه در بازار بزرگ 
اصفهان و محدوده اطــراف آن خطراتى وجود دارد که 
تاکنون در چندین جلسه بررسى شده و همه مسئوالن 

استان نیز بر ایمن شدن این بازار تاکید دارند.
وى با اشاره به اهمیت مشارکت دستگاه هاى مختلف 

ازجمله دستگاه هاى خدمات رسان براى افزایش ایمنى 
بازار بزرگ اصفهان، گفت: از اداره کل میراث فرهنگى 
اســتان که متولى اصلــى بازار بزرگ اصفهان اســت 
خواســته ایم نقاطى در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم در 
طول 8 کیلومتر بازار، 8 ایستگاه دایر کنیم و در شرایط 
اضطرارى و زمانى کــه نمى توانیم وارد بازار شــویم، 
بالفاصله نیروهاى امدادى این ایســتگاه ها را به محل 

حادثه اعزام کنیم.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شهردارى اصفهان با بیان اینکه تنها ایمنى بازار بزرگ 
اصفهان باعث نگرانى ما نیست، افزود: آنچه ما را نگران 
مى کند تیمچه ها و کارگاه هاى اطــراف بازار با تعداد 
زیاد کپسول گاز و موارد شیمیایى است، ضمن اینکه در 
اطراف بازار نیز منازل مسکونى و قدیمى تغییر کاربرى 

شــده و به صورت انبارهایى درآمده اند که مملو از کاال 
است.

وى با اشــاره به اینکه در معابر منتهى به این محدوده، 
امکان عبور خودروهاى آتش نشانى وجود ندارد، گفت: 
همه این موارد باعث نگرانى ما مى شــود، چراکه اگر 
انبارى با موادى که درجه اشــتعال بــاال دارد، در معبر 
قدیمى باریک در پشت بازار دچار حریق شود مشکالت 

فراوانى ایجاد مى کند.
گالبى با تصریح براینکه همواره نسبت به اهمیت ایمنى 
بازار بزرگ اصفهان تذکر و درخواســت داده ایم، اظهار 
امیدوارى کرد که با پیگیرى هاى اســتاندار، شهردار و 
دادستان اصفهان و همکارى مســئوالن استان بتوان 
نسبت به برطرف کردن خطر و ایمن سازى بازار بزرگ 

اصفهان و محدوده اطراف آن اقدام کرد.
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شماره بلوكنام پروژهکاربرىردیف
کد طبقهواحد

تعداد قیمت تراسقیمت پایه (هر مترمربع) ریالمتراژشناسه
پارکینگ

قیمت پایه کل 
قیمت پایه کل انبارى متراژ انبارىپارکینگ(ریال)

آدرسشرایط فروش قیمت پایه کل (ریال)(ریال)

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC301 C3 113,00136,710,00001350,000,0008,20369,000,00016,167,230,000پارسینامسکونى1
اشراق

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC302 C3 120,00142,380,00001350,000,0003,60162,000,00017,597,600,000پارسینامسکونى2
اشراق

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC303 C3 110,10136,710,00001350,000,0003,50157,500,00015,559,271,000پارسینامسکونى3
اشراق

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC304 C3 117,70139,608,00001350,000,0004,00180,000,00016,961,861,600پارسینامسکونى4
اشراق

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC305 C3 111,30137,340,00001350,000,0004,45200,250,00015,836,192,000پارسینامسکونى5
اشراق

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC306 C3 168,70143,035,20001350,000,0003,50157,500,00024,637,538,240پارسینامسکونى6
اشراق

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC307 C3 110,60137,592,00001350,000,0006,90310,500,00015,878,175,200پارسینامسکونى7
اشراق

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC309 C3 113,30149,436,00001350,000,0004,60207,000,00017,488,098,800پارسینامسکونى8
اشراق

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC310 C3 133,30146,412,00001350,000,0004,60207,000,00020,073,719,600پارسینامسکونى9
اشراق

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC401 C4 119,60144,270,00001350,000,0004,70211,500,00017,816,192,000پارسینامسکونى10
اشراق

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC402 C4 129,00149,688,00001350,000,0004,70211,500,00019,871,252,000پارسینامسکونى11
اشراق

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC403 C4 115,10144,144,00001350,000,0004,90220,500,00017,161,474,400پارسینامسکونى12
اشراق

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC404 C4 122,70147,168,00001350,000,0005,10229,500,00018,637,013,600پارسینامسکونى13
اشراق

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC405 C4 116,30144,522,00001350,000,0004,80216,000,00017,373,908,600پارسینامسکونى14
اشراق

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC406 C4 181,70150,570,00002700,000,0006,20279,000,00028,337,569,000پارسینامسکونى15
اشراق

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC407 C4 116,60145,152,00001350,000,0007,13320,850,00017,595,573,200پارسینامسکونى16
اشراق

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC408 C4 176,70156,492,00002700,000,0005,90265,500,00028,617,636,400پارسینامسکونى17
اشراق

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC409 C4 113,30156,945,60001350,000,0005,20234,000,00018,365,936,480پارسینامسکونى18
اشراق

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط18ماههC410 C4 133,30153,720,00001350,000,0006,50292,500,00021,133,376,000پارسینامسکونى19
اشراق

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط12 ماهه86,00306,495,00003900,000,00019,001,425,000,00028,683,570,000 زیرزمینB3-1-پارسیناتجارى20
اشراق

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط12 ماهه39,00309,802,50002600,000,0009,60720,000,00013,402,297,500 زیرزمینB14-1-پارسیناتجارى21
اشراق

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط12 ماهه33,00309,802,50002600,000,00011,30847,500,00011,670,982,500 زیرزمینB15-1-پارسیناتجارى22
اشراق

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط12 ماهه38,00307,597,50002600,000,00012,20915,000,00013,203,705,000 زیرزمینB16-1-پارسیناتجارى23
اشراق

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط12 ماهه38,00308,700,00002600,000,00013,00975,000,00013,305,600,000 زیرزمینB17-1-پارسیناتجارى24
اشراق

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط12 ماهه47,50304,290,00002600,000,00017,001,275,000,00016,328,775,000 زیرزمینB22-1-پارسیناتجارى25
اشراق

اصفهان خیابان کاوه خیابان 50٪نقد و الباقى اقساط12 ماهه107,50308,700,000041,200,000,00014,151,061,250,00035,446,500,000 زیرزمینB28-1-پارسیناتجارى26
اشراق

شاهین تجارى27
زیرزمین A1B1ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه60,00370,440,000021,500,000,0008,50722,500,00024,448,900,000 اول

شاهین تجارى28
زیرزمین A1B2ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه43,00363,825,000021,500,000,0008,80748,000,00017,892,475,000 اول

شاهین تجارى29
زیرزمین A1B6ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه69,00352,800,000021,500,000,0008,50722,500,00026,565,700,000 اول

شاهین تجارى30
زیرزمین A1B10ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه56,50411,232,500021,500,000,0008,60731,000,00025,465,636,250 اول

شاهین تجارى31
زیرزمین A1B12ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه56,50411,232,500021,500,000,00010,00850,000,00025,584,636,250 اول

شاهین تجارى32
زیرزمین A1B14ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه58,00433,282,500021,500,000,00010,50892,500,00027,522,885,000 اول

شاهین تجارى33
زیرزمین A1B15ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه58,00433,282,500021,500,000,0009,00765,000,00027,395,385,000 اول

شاهین تجارى34
زیرزمین A1B17ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه66,80416,745,000021,500,000,00013,501,147,500,00030,486,066,000 اول

شاهین تجارى35
زیرزمین A1B19ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه44,50399,105,000021,500,000,0009,10773,500,00020,033,672,500 اول

شاهین تجارى36
زیرزمین A1B21ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه67,50416,745,000021,500,000,0009,10773,500,00030,403,787,500 اول

شاهین تجارى37
زیرزمین A1B23ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه67,00399,105,000021,500,000,00011,00935,000,00029,175,035,000 اول

شاهین تجارى38
زیرزمین A1B25ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه66,70399,105,000021,500,000,0007,50637,500,00028,757,803,500 اول

شاهین تجارى39
زیرزمین A1B27ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه52,70399,105,000021,500,000,0008,20697,000,00023,229,833,500 اول

شاهین تجارى40
زیرزمین A1B29ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه59,00399,105,000021,500,000,0007,80663,000,00025,710,195,000 اول

شاهین تجارى41
زیرزمین A1B31ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه58,00370,440,000021,500,000,0007,60646,000,00023,631,520,000 اول

شاهین تجارى42
زیرزمین A1B33ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه34,70347,287,500021,500,000,0000,00013,550,876,250 اول

شاهین تجارى43
زیرزمین A1B34ایرانیان

شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه37,40388,080,000021,500,000,0000,00016,014,192,000 اول

شاهین تجارى44
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه46,00503,842,500021,500,000,0007,00595,000,00025,271,755,000 همکفA1G1ایرانیان

شاهین تجارى45
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه62,00463,050,000021,500,000,0008,50722,500,00030,931,600,000 همکفA1G3ایرانیان

شاهین تجارى46
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه80,00474,075,000032,250,000,00020,001,700,000,00041,876,000,000 همکفA1G5ایرانیان
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شاهین تجارى47
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه115,00578,812,500032,250,000,00020,001,700,000,00070,513,437,500 همکفA1G6ایرانیان

شاهین تجارى48
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه50,00486,202,500021,500,000,0009,50807,500,00026,617,625,000 همکفA1G20ایرانیان

شاهین تجارى49
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه70,00589,837,500021,500,000,00011,00935,000,00043,723,625,000 همکفA1G22ایرانیان

شاهین تجارى50
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه38,00497,227,500021,500,000,0008,70739,500,00021,134,145,000 همکفA1G28ایرانیان

شاهین تجارى51
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه54,00507,150,000032,250,000,0008,80748,000,00030,384,100,000 همکفA1G40ایرانیان

شاهین تجارى52
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههA1F21 42,00416,745,000021,500,000,00011,66991,100,00019,994,390,000ایرانیان

شاهین تجارى53
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههA1F61 81,00355,005,000032,250,000,00020,001,700,000,00032,705,405,000ایرانیان

شاهین تجارى54
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههA1F81 44,00411,232,500021,500,000,0009,80833,000,00020,427,230,000ایرانیان

شاهین تجارى55
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههA1F91 44,00405,168,750021,500,000,0008,90756,500,00020,083,925,000ایرانیان

شاهین تجارى56
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههA1F111 44,00405,168,750021,500,000,0008,80748,000,00020,075,425,000ایرانیان

شاهین تجارى57
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههA1F131 49,00428,321,250021,500,000,0009,00765,000,00023,252,741,250ایرانیان

شاهین تجارى58
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههA1F151 78,00393,592,50001750,000,0008,90756,500,00032,206,715,000ایرانیان

شاهین تجارى59
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههA1F171 62,00382,016,250021,500,000,00011,00935,000,00026,120,007,500ایرانیان

شاهین تجارى60
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههA1F181 42,00388,080,000021,500,000,0000,00017,799,360,000ایرانیان

شاهین تجارى61
شاهین شهر میدان امام حسین40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههA1F38/11 197,00439,897,500032,250,000,0000,00088,909,807,500ایرانیان

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه139,00349,895,70002700,000,00010,20765,000,00050,100,502,300 همکفB9G1ایثارتجارى62
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه60,00427,650,30002700,000,00018,801,410,000,00027,769,018,000 همکفB9G2ایثارتجارى63
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه70,00427,650,30002700,000,00013,651,023,750,00031,659,271,000 همکفB9G3ایثارتجارى64
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه70,00427,650,30002700,000,00013,30997,500,00031,633,021,000 همکفB9G7ایثارتجارى65
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه39,00388,773,00002700,000,0000,00015,862,147,000 همکفB9G8ایثارتجارى66
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه30,50388,773,00002700,000,0000,00012,557,576,500 همکفB9G10ایثارتجارى67
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه49,60388,773,00002700,000,0008,15611,250,00020,594,390,800 همکفB9G12ایثارتجارى68
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه45,70388,773,00002700,000,00016,801,260,000,00019,726,926,100 همکفB9G13ایثارتجارى69
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه42,80362,854,80002700,000,00013,501,012,500,00017,242,685,440 زیرزمینB9B1-1ایثارتجارى70
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه75,40362,854,80002700,000,00015,701,177,500,00029,236,751,920 زیرزمینB9B2-1ایثارتجارى71
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه34,50362,854,80002700,000,00015,101,132,500,00014,350,990,600 زیرزمینB9B3-1ایثارتجارى72
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه28,00336,936,60002700,000,0000,00010,134,224,800 زیرزمینB9B4-1ایثارتجارى73
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه70,60336,936,60002700,000,0000,00024,487,723,960 زیرزمینB9B5-1ایثارتجارى74
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه35,20336,936,60002700,000,0009,12684,000,00013,244,168,320 زیرزمینB9B6-1ایثارتجارى75
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه41,20362,854,80002700,000,0000,00015,649,617,760 زیرزمینB9B7-1ایثارتجارى76
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه34,00362,854,80002700,000,0000,00013,037,063,200 زیرزمینB9B8-1ایثارتجارى77
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه19,00388,773,00002700,000,0000,0008,086,687,000 زیرزمینB9B9-1ایثارتجارى78
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه47,10362,854,80002700,000,0000,00017,790,461,080 زیرزمینB9B10-1ایثارتجارى79
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه52,70362,854,80002700,000,0000,00019,822,447,960 زیرزمینB9B11-1ایثارتجارى80
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماهه187,20298,059,30002700,000,00030,002,250,000,00058,746,700,960 زیرزمینB9G1/1-1ایثارتجارى81
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههB9323 244,00176,904,00002600,000,0007,25471,250,00044,235,826,000ایثارمسکونى82
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههB9434 275,00190,171,80002600,000,0007,35477,750,00053,374,995,000ایثارمسکونى83
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههB9444 225,00213,759,00001300,000,0005,90383,500,00048,779,275,000ایثارمسکونى84
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههB9515 167,50171,007,20001300,000,0005,75373,750,00029,317,456,000ایثارمسکونى85
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههB9525 244,00191,646,00002600,000,00010,12657,800,00048,019,424,000ایثارمسکونى86
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههB9535 275,00199,017,00002600,000,00013,70890,500,00056,220,175,000ایثارمسکونى87
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههB9545 225,00221,130,00001300,000,0006,00390,000,00050,444,250,000ایثارمسکونى88
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههB9616 167,50178,378,20001300,000,0005,10331,500,00030,509,848,500ایثارمسکونى89
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههB9626 244,00199,017,00002600,000,00013,70890,500,00050,050,648,000ایثارمسکونى90
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههB9636 275,00206,388,00002600,000,0005,22339,300,00057,696,000,000ایثارمسکونى91
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههB9646 225,00228,501,00001300,000,0004,80312,000,00052,024,725,000ایثارمسکونى92
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههB9717 167,50185,749,20001300,000,0004,80312,000,00031,724,991,000ایثارمسکونى93
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 40٪نقد و الباقى اقساط 18 ماههB9727 244,00206,388,00002600,000,0008,30539,500,00051,498,172,000ایثارمسکونى94
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 60٪نقد و الباقى اقساط 6 ماهه54,40204,750,00000019,81,188,000,00012,326,400,000 زیرزمین1-8بازارچهایثارتجارى95
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 60٪نقد و الباقى اقساط 6 ماهه54,90204,750,00000017,31,038,000,00012,278,775,000 زیرزمین1-7بازارچهایثارتجارى96
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 60٪نقد و الباقى اقساط 6 ماهه54,30204,750,000000211,260,000,00012,377,925,000 زیرزمین1-6بازارچهایثارتجارى97
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 60٪نقد و الباقى اقساط 6 ماهه50,70204,750,00000019,61,176,000,00011,556,825,000 زیرزمین1-5بازارچهایثارتجارى98
باغ جنت

شیراز بلوار امیرکبیر روبروى 60٪نقد و الباقى اقساط 6 ماهه52,70204,750,00000020,41,224,000,00012,014,325,000 زیرزمین1-4بازارچهایثارتجارى99
باغ جنت
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008000708 تاریخ ارسال نامه: 1399/03/10 نظر به اینکه 
سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره: 166 فرعى از 51- اصلى بخش یک که در 
دفتر 7 صفحه 224 بنام اویس ایلیا که به توانا تغییر یافته ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده 
اینک  ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008003081- 
97/9/3 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 20342- 
99/2/13 به گواهى دفترخانه 247 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن 
به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق 
را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد ازتاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 

ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1079536 
سید اسداله موســوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــهرضا از طرف محمدحسن 

صمصامى/10/181

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008003647 تاریخ ارســال نامه: 1399/10/21 نظر به اینکه 
ســند مالکیت ششــدانگ عرصه موقوفه میرزا محمدرضا مهدوى که اعیانى آن متعلق 
بغیر اســت بشــماره 450 فرعى از 21- اصلى بخش یک که در دفتر 489 صفحه 592 
بنام وقف بتولیت محمد مهدوى ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده اینک اداره اوقاف و 
امور خیریه به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه با ارائه درخواســت کتبى به شماره وارده: 
139921702008015984- 99/10/8 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 15199- 99/10/2 به گواهى دفترخانه شماره 303- شهرضا رسیده 
است و با ارائه یکبرگ گواهى شعبه حقوقى اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
بشماره 32- 99 مورخه 99/10/13 مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجائى 

مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى 
شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد ازتاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1078671 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/10/182 

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008003650 تاریخ ارسال نامه: 1399/10/21 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ یکقطعه زمین محصور بشماره 911 فرعى از یک اصلى بخش یک که 
در دفتر 485 صفحه 49 بنام وقف بتولیت محمد مهدوى ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده 

اینک اداره اوقاف و امور خیریه به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه با ارائه درخواست کتبى 
به شــماره وارده: 139921702008015986- 99/10/8 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 15198- 99/10/2 به گواهى دفترخانه شماره 
303- شهرضا رسیده است و با ارائه یکبرگ گواهى شعبه حقوقى اداره تحقیق اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان بشماره 34- 99 مورخه 99/10/13 مدعى است که سند مالکیت آن 
به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را 
نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد ازتاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1078668 سید اسداله 
موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/10/183 

آگهی نوبتی سه ماهه سوم 1399 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که بموجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوط 
به امالکی است که در سه ماهه سوم امسال تقاضاي ثبت آن پذیرفته شده و یا قبًال 
از قلم افتاده و یا طبق آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان باید آگهی آن تجدید شود و در 

ردیف الف 90 روز و ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض دارد .
آگهی نوبتی ردیف الف :
بخش 11 ثبت اصفهان

قطعه 2 نجف آباد
پالك 1167 – بهزاد ســلیمانى  نجف آبادى فرزند سلیمان ســه دانگ مشاع از  

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 120/70 متر مربع  .
قطعه 3 نجف آباد

پالك 1192- محمد على دارابى  فرزند حسین   ششدانگ قسمتى از کوچه متروکه 
به مســاحت 26/30 متر مربع که با پالك 39/2 توام و بصورت یکبابخانه درآمده 

است .
پالك 500/3- حسن غالمى فرزند محمد باقر ششدانگ  یکبابخانه  سفت کارى 

شده به مساحت 160/82 متر مربع  .
پالك 500/4- ســمیه ابراهیم نجف آبادى  فرزند اسماعیل  ششدانگ  یکبابخانه  

سفت کارى شده به مساحت 155/78 متر مربع  .
قطعه 4 نجف آباد

پالك 20/12 – حکیمه کسمایى  نجف آبادى فرزند مرتضى  ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور  به مساحت 160 متر مربع . 564/4 – رضا بهادر نجف آبادى  فرزند 

رمضان  ششدانگ یکدرب باغ محصور  به مساحت 930 مترمربع .
پالك 915/169-على داد اسدى فرزند موسى ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

بمساحت 252/50 متر مربع. 
قطعه 6 نجف آباد

پالك 1014/893 – رضا زمانى فرزند ابراهیم  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 
138/72  متر مربع.

پالك 1014/936 – حسینعلى سلیمانى فرزند محمدحسین  ششدانگ یک واحد 
دامدارى  به مساحت 990/50 متر مربع .

قطعه 7 نجف آباد 
پالك 586/25 – مریم زمانیان نجف ابادى فرزند على محمد   ششدانگ یک قطعه 

زمین پالك 586/25 فرعى از 586/3 بمساحت 205/38 متر مربع  .
پالك 1032/7 –مجید عادل نیا نجف ابادى فرزند محمودبه نسبت سه دانگ و سى 
و چهار – چهل و هفتم دانگ مشاع  و مهناز عادل نیا نجف ابادى فرزند محمود  به 
نسبت دو دانگ و سیزده – چهل و هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یک  قطعه زمین 

به مساحت 2950 متر مربع  .
2739-  اعظم مهدیه نجف ابادى فرزند عباســعلى ششــدانگ یک قطعه زمین 

محصور به مساحت 194/60 متر مربع .
قطعه 8 نجف آباد 

پالك511 – جمال عباسیان نجف ابادى فرزند حیدر على تمامت  682/74 سهم 
مشاع از 1339/54 سهم ششدانگ به مساحت 1339/54متر مربع .

پالك 1309- جواد سلیمانى نجف ابادى فرزند عباسعلى و روح اهللا سلیمانى نجف 
ابادى فرزند عباسعلى بالسویه ششــدانگ یکدرب باغ ویال به مساحت 1543/75 

متر مربع.
پالك 1335/1 – وجیهه کمرانى جالل ابادى فرزند مصطفى ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 98/15 متر مربع .
قطعه 9 نجف آباد

پــالك 272/1 – عباس غالمى فرزند رجبعلى ششــدانگ یکدرب باغ مشــجر 
ومحصوربه مساحت 1537/95 متر مربع .

پالك 1048- مرتضى حبیب اللهى نجف ابادى فرزند غالمحسین ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزى  بمساحت 1090/86 متر مربع  .

قطعه 10 نجف آباد
پالك 1482/69- ابنعلى رمضانى فرزند ذوالفعلى ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

219/30متر مربع .
پالك 1482/75-مرتضى چراغى فرزند سبز على و پرگل جمال دین فرزند حسین 

بالسویه ششدانگ یکبابخانه بمساحت 202/5متر مربع .
پالك 1482/79- ابوالقاسم رضاوندى جمالوئى فرزندسبز على ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 245/5 متر مربع 
پالك 1482/80- احمد على بهارلوقره بلطاقى فرزند موال قلى ششدانگ یکباخانه 

بمساحت 139/7 متر مربع .
پالك 1482/81-مریم مشــایخى فرزند هاجى اقا ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

250/60 متر مربع.
پالك 1482/82- على محمد سوارى جمالوئى فرزند ابوالفتح ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 201/35 مترمربع .
پالك 1482/83 – خیراله جمالیان فرزند حیدر ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 

200 متر مربع .
پالك 1482/84- یوسف عرب مارکده فرزند اکبربه نسبت چهار دانگ و نیم مشاع 
وآمنه خسروى سوادجانى فرزند قربانعلى به نسبت یکدانگ و نیم مشاع از  ششدانگ 

یکبابخانه بمساحت 214/90 متر مربع .
پالك 1482/85- قدرت اله هارونى فرزند ذوالفعلى ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

175/6 متر مربع 
پالك 1482/86-ابراهیم چراغى جمالوئى فرزند چراغعلى ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 202/10 متر مربع .
پالك 1482/87- على سوارى فرزند حیاتقلى به نسبت چهار دانگ مشاع وصغرى 
بیگم بهارلویى فرزند على به نســبت دو دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه به 

مساحت 201/20 متر مربع .
پالك 1482/88- ســید جالل حســینى فرزند هاجى بابا ششــدانگ یکبابخانه 

بمساحت 200/8 متر مربع .
پالك 1482/89-کاظم داودى فرزند ابراهیم ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 

148/40 متر مربع .
پالك 1482/90- راضیــه عرب جمالوئى فرزند فتح اله ششــدانگ یکبابخانه به 

مساحت 163/7 متر مربع.
پالك 1482/98- افشین رضاوندى جمالوئى فرزند غالمعلى وزهرا رضایى فرزند 

جهانشاه ششدانگ یکبابخانه بالسویه به مساحت 156/70 متر مربع .
پالك 1482/99- غالمشــاه جمال پور فرزند جعفر قلى ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 201/6 مترمربع .

پالك 1482/100 – اصغر سلطانى چم حیدرى فرزند محمد و ناهید صابرى فرزند 
محرمعلى ششدانگ یکبابخانه بالسویه به مساحت 215/4 مترمربع.

پالك 1482/101- فاطمه زهرا طهماســبى فرزند جعفر ششدانگ یکبابخانه به  
مساحت 120/80 مترمربع 

پالك 1482/102- سمن بر صابرى فرزند غفور ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
101/6 مترمربع 

پالك 1482/103- مســعود کبیرى مهر فرزند مهراب ششــدانگ یکبابخانه به  
مساحت 281/8 متر مربع .

پالك 1482/104- حسن سوارى فرزند درویش ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
203/60 متر مربع.

پالك 1482/105- غالم عباس رئیســى فرزند صفرعلى ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 217/4 متر مربع .

پالك 2031- غالمعباس صالحى فرزند عباسعلى ششدانگ یکبابخانه به مساحت  
123/34 متر مربع .

پالك 2047- على داودى فرزند شمسعلى ششدانگ یکبابخانه به مساحت 146/18 
متر مربع .

آگهی ردیف ب
قطعه 1 نجف آباد 

پالك 883- وجیهه جوشیرى فرزند حسینعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه انتقالى مع الواسطه از مستدعى ثبت که در آگهى نوبتى سابق نام خانوادگى 

مستدعیان ثبت از قلم افتاده  که بایستى تجدید گردد . 
قطعه 3 نجف آباد

پالك 499/1- سید محمد کافیان موسوى نجف آبادى  فرزند مصطفى  ششدانگ 
یک قطعه زمین که در  آگهى نوبتى سابق ســهواٌ نام اعظم توکلى فرزند نادعلى با 

مالکیت وى توامًا آگهى شده   که بایستى تجدید آگهى گردد.  
پالك 876/8– حدیثه صالحى فرزند یداله نسبت به ششــدانگ یکباخانه که در 
اجراى راى شــماره 8092-98/9/4 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد سند 
رسمى مالک مفروزى شناخته شده که در آگهى نوبتى سابق نوع ملک قطعه ملک 
ساده مشجر بوده که اشتباهاً زمین آگهى شده  که  باید آگهى هاى آن  تجدید گردد .  

قطعه 6 نجف آباد
پالك 619/18- حسن ذوالفقارى فرزند رضا نســبت به چهار و یک پنجم دانگ 
مشــاع و اقدس رجبیان نجف آبادى فرزند  مهدى نســبت به یک و چهار- پنجم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه که در اجراى راى شماره 10504-و 10502-

97/11/10 هیات یک قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد سند رسمى مالک مفروزى 
شناخته شده که در آگهى نوبتى سابق نام خانوادگى احدى از مستدعیان ثبت از قلم 
افتاده و نوع ملک یکدرب باع مشجر بوده که اشتباهٌا زمین آگهى شده که بایستى 

تجدید آگهى گردد .
پالك 1316– عبدالکریم امینى نجف آبادى  فرزند محمدرضا     ششدانگ یکدرب 
باغ بمساحت 4250 متر مربع که با قســمتى از پالك 995/1 توام شده و بصورت 
یکدرب باغ در آمده است که در آگهى هاى نوبتى  قبلى شماره پالك  سهواً تحت 
شماره 995/4 قید گردیده و طبق دستور وارده به شماره 139921702030003935 

-99/10/29 ریاست محترم اداره ثبت باید آگهى هاى آن  تجدید گردد .  
پالك 1317– محمد رحیمى پور نجف آبادى  فرزند غالمعلى و عفت رحیمى پور 

نجف آبادى فرزند غالمعلى بالسویه ششــدانگ یکدرب باغ محصور به مساحت 
2054 متر  مربع که با قسمتى از پالك 995/1 توام گردیده است  که در آگهى هاى 
نوبتى  قبلى شماره پالك  سهواً تحت شماره 995/5 قید گردیده و طبق دستور وارده 
به شماره 139921702030003935 -99/10/29 ریاست محترم اداره ثبت باید 

آگهى هاى آن  تجدید گردد .  
قطعه 7 نجف آباد

پالك 1314/2- غالمحســین محمــدى فرزند رضــا  ششــدانگ یک قطعه 
زمین  محصور  بمســاحت 1139 متر مربعکه در آگهى هاى نوبتى  قبلى شــماره 
پالك  ســهواً تحت شــماره 1314 قید گردیده و طبق دســتور وارده به شــماره 
139821702030023382 -99/7/27 ریاست محترم اداره ثبت باید آگهى هاى 

آن  تجدید گردد
380/20مجزى شده از 380/3  - رســول مصطفایى نجف آبادى فرزند حسنعلى 
نسبت به چهل و سه حبه و شصت و یک – دویست و سى و سوم حبه مشاع و محدثه 
حبیب الهى نجف آبادى فرزند اســمعیل نسبت به بیســت و هشت حبه و یکصدو 
هفتادو دو – دویست و سى و سوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکبابخانه که در 
اجراى راى شماره 10654 و10653 -98/10/28 هیات شماره یک قانون تعیین 
تکلیف اراضى فاقد سند رسمى مالک مفروزى شناخته شده که درآگهى نوبتى سابق 
شماره پالك اشتباها 480/3 منتشــر گردیده و نوع ملک مزروعى بوده که اشتباهًا 

ملک آگهى شده که بایستى تجدید آگهى گردد .
قطعه 8 نجف آباد

پالك 587- ششدانگ یک قطعه ملک پالك 587 واقع در قطعه 8 نجف آباد بنام  
ورثه مرحوم قربانعلى حبیب الهى فرزند حسن و غیره انتقالى مع الواسطه از مستدعى 
ثبت حاجى احمد حبیب الهى که در آگهى هاى نوبتى وتحدیدى سابق نام خانوادگى 
و نام پدر وى از قلم افتاده و آگهى نشده و بایستى آگهى هاى نوبتى و تحدیدى آن 

تجدید گردند . 
قطعه 10 نجف آباد

پالك 362/16- طیبه کریم پور نجف آبادى فرزند حســن نســبت به ششدانگ 
یکبابخانه که در اجراى راى شــماره 9803-99/10/5 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى فاقد سند رسمى مالک مفروزى شناخته شده که در آگهى نوبتى سابق نوع 
ملک قطعه ملک مشجر بوده که اشتباهٌا زمین آگهى شده که بایستى تجدید آگهى 

گردد . 
بموجب ماده 16- قانون ثبت اسناد و امالك ثبت اسناد و امالك و ماده واحد مصوب 
1373 چنانچه کسی نسبت به امالك ثبت شــده ردیف الف از تاریخ اولین انتشار 
ظرف مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك ثبت شده ردیف ب سی روز گواهی 
اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تســلیم نماید اعتراضات و یا گواهی طرح دعوي 
مطابق قسمت اخیر ماده 16- و تبصره ذیل ماده 17 – قانون ثبت رفتار خواهد شد 
این آگهی نسبت به ردیف الف در دونوبت به فاصله سی روز و نسبت به ردیف ب فقط 

یک نوبت در روزنامه منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:99/11/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/1

شماره  م . الف:1080462
مهدى صادقى وصفى- ریئس ثبت اسناد و امالك نجف آباد
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آگهی نوبتی سه ماهه سوم 1399 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان

آگهى تغییرات 
شرکت آســان بر و پله برقى آســمان نورد 
اســپادانا ســهامى خاص به شــماره ثبت 
35875 و شناســه ملى 14004058495 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العــاده مــورخ 1399/10/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقاى حمید ثنائى 
عطاآبادى به شــماره ملى 5129936566 
، آقاى غالمعلى ثنائى عطاآبادى به شــماره 
ملى 5129808770 و آقاى ســعید ثنائى 
به شــماره ملى 5129917405 بســمت 
اعضاى اصلى هیئت مدیره بــراى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - آقاى مجید یزدانیان 
قراتپه کدملى 5129964829 و آقاى حجت 
قربانى مرغملکى کدملى 1271798182 به 
ترتیب بســمت بازرس اصلى و بازرس على 
البدل شــرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان به 
منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1078374)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص زرین ذوب علویجه درتاریخ 1399/09/22 به شماره ثبت 4910 به شناسه ملى 
14009639644 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ریخته گرى قطعات چدنى و فوالدى، ریخته گرى و تولید شمش هاى 
چدنى و فوالدى و انواع پیلت و قطعات چدنى و فوالدى، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى، گشایش اعتبارات و ال سى نزد بانک ها 
جهت شرکت، اخذ و اعطاى نمایندگى هاى مجاز بازرگانى، شرکت در نمایشگاهها و غرفه آرائى، اخذ وام 
و تسهیالت از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، ترخیص کاال از 
گمرکات داخلى و بین المللى، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
نجف آباد ، بخش مهردشت ، شهر علویجه، محله شهرك صنعتى علویجه ، خیابان مهارت ، خیابان صنعت 
8 ، پالك- 20 ، 5-2 ، طبقه همکف کدپستى 8551875517 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1902833/2 مورخ 1399/09/11 
نزد بانک صادرات شعبه علویجه با کد 1902833 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى على 
صادقى علویجه به شماره ملى 1090515421 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه قارى علویجه به شماره ملى 1092038493 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى شاهین قندهارى علویجه به شماره ملى 1293309656 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با 
امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم خاور شفیعى علویجه به شماره ملى 1080188096 به سمت بازرس اصلى 
به مدت 1 سال آقاى على زمانى علویجه به شماره ملى 1092043209 به سمت بازرس على البدل به 
مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1078993)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص آرش پاك تجهیز درتاریخ 1399/09/20 به شماره ثبت 66345 به شناسه ملى 14009637053 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه امور خدماتى نظافتى، تمیزکارى ساختمان صفر ، منازل و شرکت ها ، 
سرایدارى برج ، آپارتمان ، خدمات پرستارى در منزل و همیارى کودك ، بیمار و سالمندان ، تعمیر کار بنا ساختمانى ، جوشکارى ، برقکارى ، نماکارى ، پذیرایى 
از مجالس ، تهیه و طبخ غذا ، سرو غذا ، اسباب کشى و جابجایى وسایل منزل و شرکت ها ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى ، شرکت در کلیه مناقصات 
و مزایدات داخلى و خارجى ، تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص در مراکز دولتى و خصوصى ، تامین نیروى انسانى جهت فضاى سبز ، طبخ 
و توزیع غذا و مواد غذایى در مراکز دولتى و خصوصى ، خرید اموال و لوازم اسقاطى وخارج از رده مراکز دولتى و خصوصى ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در 
داخل و خارج از کشور ، دریافت وام و تسهیالت مالى و اعتبارى اعم از ارزى و ریالى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله رکن 
الدوله شرقى ، کوچه قائم31[42] ، بزرگراه شهید صیاد شیرازى ، پالك 103 ، ساختمان امین ، طبقه همکف کدپستى 8157914315 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 1404/186 مورخ 1399/09/04 نزد بانک توسعه تعاون شعبه شمس آبادى اصفهان با کد 1404 پرداخت گردیده است 
اعضا هیئت مدیره خانم هاجر میرزائى به شماره ملى 1159947228 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم اکرم میرزائى به شماره ملى 1159951748 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى صادق ملکى به شماره ملى 6219946219 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى 
و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى ماشااله گوالنى افوسى به شماره ملى 6219300440 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى میثم کرمانى افوسى به شماره ملى 6219948033 
به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1078375)

آگهى تغییرات 
شرکت ابتکار سوله سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 53754 و شناسه ملى 14004761124 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/07/01 مجید زرکش 
زاده به کدملى 1286927889 و حجت اله نوربخش حبیب آبادى به کدملى 1287168795بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند . ترازنامه و 
حساب سود و زیان سالى مالى 98 به تصویب رسید . روزنامه نصف جهان براى چاپ اگهیهاى شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1078731)

آگهى تغییرات 
شرکت بهین مبتکران ایده آرتین سهامى خاص به شماره ثبت 57506 و شناسه ملى 14006413320 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/09/11 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شاهزید ، کوچه شهید علیرضا نوروزیان [8-11] ، خیابان هشت بهشت شرقى ، 
پالك- 83 ، مجتمع فراز ، طبقه دوم کدپستى 8157717785 تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1079553)

آگهى تغییرات 
شرکت ابتکار سوله سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 53754 و شناسه ملى 14004761124 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/07/19 سرمایه شرکت از محل 
ارزیابى دارایى ثابت شرکت و از طریق افزایش تعداد سهام از مبلغ 10000000000 ریال به مبلغ63166000000 ریال افزایش یافت که تماما پرداخت گردید و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل 
اصالح شد : ماده 5 اصالحى سرمایه شرکت مبلغ 63166000000 ریال نقدى و منقسم به 63166سهم بانام عادى 1000000ریالى مى باشد که تماما پرداخت گردید اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1078732)
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نماینده مردم فالورجان در مجلس شوراى اسالمى بر روى 
آنتن زنده صدا و ســیما انتقادات تندى را از وضعیت ذوب 

آهن مطرح کرد.
ذوب آهن چند سالى مى شــود که از اوج خود به شدت دور 
است و تیمى که روزى فینالیست آسیا بوده حاال با ماجراى 
بقا در لیگ دســت و پنجه نرم مى کند و در این میان گویا 
روزنه امیدى نیز براى تغییر وضعیت کنونى باشــگاه ذوب 

آهن وجود ندارد.
اما دوشنبه شــب برنامه تلویزیونى فوتبال برتر به بررسى 
وضعیت ذوب آهن پرداخت و در این بررسى به جاى حضور 
یک کارشناس فوتبالى نماینده مردم فالورجان در مجلس 
شوراى اسالمى براى بیان توضیحاتى روى آنتن زنده شبکه 

سوم سیما آمد.
رحمان رضایى ســرمربى تیم فوتبــال ذوب آهن که به 
صــورت ویدئویى در ایــن برنامه حاضر شــد این گونه 
حرف هایش را آغاز کرد: اینجا (اصفهان) فضا متفاوت و 
صحبت زیاد است ولى من ترجیح مى دهم على رغم اینکه 
خیلى ها دست به هر کارى مى زنند تا تیم را دچار حاشیه 
کنند و متأسفانه خود را ذوب آهنى مى دانند، صحبتى در 

مورد این قضایا نکنم.
وى ادامه مى دهد: صحبت هایى هست که شاید دو ساعت 
وقت برنامه را بگیرد و این مشکالت من نیست که دوست 
داشته باشم مردم بفهمند بلکه مشکالت فوتبال است که 
باید حل شــود، فوتبالى که هر روز اینقدر هزینه مى کنیم 
تا بتوانیم آن را به یک جاى درســت و حسابى برسانیم و 

پیشرفت کنیم و وضعیت آن این چنین است.
مجرى برنامه با طرح سوالى از رضایى وضعیت این روزهاى 
ذوب آهن را "گل به خودى" مى داند که سرمربى ذوب آهن 
در این خصوص تصریح مى کند: من هم همین بحث را دارم، 
من که واقعًا طالب این قضایا نیستم و مسائل حاشیه اى در 
اکثر باشگاه ها وجود دارد ولى این نیست که دو روز قبل از 
بازى بخواهند شعله هاى اختالف را بیشتر کنند و به همه 

مردم بگویند که این بیانیه صادر شده است.
وى اضافه مى کند: هر کس بیانیه را دید قبل از هر چیز یک 

لبخند زد، باز هم باشــگاه، هیئت مدیره و مدیرعامل حق 
این اقدامات را دارد ولى این واکنش مى توانســت بهتر و 
حرفه اى تر باشد و این شک و شبهه را از تیم بردارد؛ با خود 
من صحبت کردند و من کامًال با همه اتفاقات موافق بودم 
و صحبت هم بر این شد که تمام اتفاقات درون آن جلسه به 

صورت شخصى بین اعضاى حاضر بماند.
رضایى ادامه مى دهد: اگر کسى عاقل و بالغ نباشد مشکلى 
ندارد و دلیلى ندارد آن شخص همه آن مسائل را رسانه اى 
کنند و از هر کانال و روزنه اى اســتفاده کند و مســائل و 
اختالفات آن جلسه را رسانه اى کنند و من واقعاً موافق این 

مسائل حاشیه اى نیستم.
وى مى گوید: در هر اداره و تیم و ســازمانى اختالف سلیقه 
وجود دارد ولى نباید این اختالف دامن تیم را بگیرد و ذهن 
ســرمربى و بازیکنان را درگیر کنــد و آن بحث اصلى که 
موفقیت تیم اســت نباید نادیده گرفته شود؛ دوست ندارم 

بیشتر از این در مورد مسائل حاشیه اى صحبت کنم.
ســرمربى باشــگاه ذوب آهن تصریح مى کند: هر کسى 
مى تواند به عنوان هوادار فوتبال اظهار نظر کند ولى فرق 
مى کند که طرف چه کسى باشــد و در چه سمت فوتبالى 
باشد وگرنه هر کســى در هر جاى جهان مى تواند در مورد 
من سلیقه خود را بگوید ولى اینکه شخص فوتبالى باشد یا از 

جنس ورزش باشد یا خیر فرق مى کند.
مشکالت ذوب آهن بخاطر ورود سیاسیون 

است
بعد از اظهارات اولیه رضایى حجت االســالم موســوى 
الرگانى نماینده مردم فالورجان در مجلس شوراى اسالمى 
به صورت تلفنى به این بحث اضافه مى شــود؛ الرگانى در 
خصوص وضعیت ذوب آهن این طور مى گوید: بنده احترام 
ویژه اى براى آقاى رضایى قائل هستم و اگر در این زمینه 
ورود کردم به خاطر هواداران تیم محبوب ذوب آهن بوده 
اســت و این افراد بارها تماس گرفته یــا پیامک داده اند و 
مى گویند چرا شــما که نماینده مردم هستید از ذوب آهن 

دفاع نمى کنید.
وى ادامه مى دهد: باالخره تیم ذوب آهن در گذشته جایگاه 

ویژه اى در لیگ برتر داشته و سابقه این تیم براى ما بسیار 
مهم اســت و همواره جزو تیم هاى باال جدول بوده است؛ 
درست است که فصل گذشته نیز یکسرى مشکالتى داشته 
ولى باید آقاى رضایى که سال ها در تیم ملى بوده از جایگاه 

خود دفاع کند.
نماینــده مردم فالورجان در مجلس شــوراى اســالمى 
مى افزاید: مشکالت چند سال اخیر ذوب آهن به خاطر برخى 
سیاسیون اســت که در این تیم دخالت کردند یعنى اجازه 
نمى دهند هیئت مدیره باشــگاه خودش براى تیم تصمیم 
بگیرد و وقتى دیگران بخواهنــد تصمیم بگیرند و بگویند 
فالن شخص مورد حمایت وزیر است شرایط بد مى شود و 
این موضوعات اصًال نباید مطرح شود زیرا باعث مى شود که 

تیم دچار مشکل شود.
وى تصریح مى کند: االن در ذوب آهن شاهد دخالت هاى 
برخى افراد بودیم و در تهران براى تیم درخشان ذوب آهن 
تصمیم مى گیرند و مثًال از وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعى 
برخى افراد دخیل هستند و خود وزیر در برخى موارد ورود 
داشته و انتظار ما از کادر فنى و مدیریت برگرداندن جایگاه 

تیم به اصل خود است.
موســوى الرگانى در واکنش به اینکه مجرى برنامه ورود 
او به فوتبال را اشتباه مى داند، مى گوید: من در تصمیمات 
هیئت مدیره هیچ دخالتى نــدارم و االن هم ورودم به این 
ماجرا به دلیل درخواست مردم است که بیش از 200 پیام از 
سوى همین هواداران براى ورود من به مشکالت ذوب آهن 
بوده است و قانون اساسى ایران به من این اختیار را داده که 

در موارد مختلف ورود کنم.
چرا 5 ماه پیش دلسوزى نکردید

رضایى این اظهارات نماینــده مردم فالورجان در مجلس 
شوراى اسالمى را بعد از تکان دادن سر به نشانه تأسف، این 
طور پاسخ مى دهد: من قرار نیست حرف هاى این نماینده 
مردم را پاســخ بدهم و باالخره او یک نظر شخصى دارد و 
نماینده اصفهان نیز نیستند و نماینده یکى از شهرهاى مجاور 
اصفهان هستند و شخصیت شــان به عنوان یک شهروند 

ایرانى و دلسوز فوتبال قابل احترام است.

وى اضافه مى کند: ذات فوتبال همین است و پارسال هم 
همین اتفاقــات افتاد و تیم هفته آخر ابقاء شــد و خودم در 
سه هفته آخر نیز بودم؛ من یک پیشنهاد به ایشان دارم، به 
جاى اینکه بعد از پنج ماه بیایند و اظهار دلسوزى کنند کاش 
اول کار هم مى آمدند و شــرایط را مى دیدند و آن زمان هم 
دلسوزى مى کردند و ما نیز هدفى جز خیرخواهى تیم نداریم.

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن مى گوید: ما 30 سالى مى شود 
که در این کار هستیم و بیشتر از همه چیز آبروى خودمان در 
این فوتبال مهم است که چطور این آبرو را جمع کردیم؛ فکر 
کردم ایشان غافل هستند که من خودم ذوب آهنى هستم 
و خودم نیز از همین ذوب آهن ملى پوش و لژیونر شــدم و 
این را جهت اطالع ایشان مى گویم و بدانند که من خودم 
از سرمایه هاى ذوب آهن هستم و دوست ندارم هیچوقت 

حیثیت این تیم زیر سوال برود.
وى اظهــار مى کند: نمى دانم این نماینــده مجلس چقدر 
نسبت به فوتبال اطالعات دارند و چقدر از تأثیر حاشیه اى 
که رسانه اى شــود خبر دارند یا شــاید ورزش دیگرى کار 

مى کنند، نمى دانم.
نگران سرنوشت ذوب آهن هستیم

نماینده مردم فالورجان در مجلس شوراى اسالمى در پاسخ 
به بخش پایانى اظهارات رحمان رضایى مى گوید: درخواست 
من از آقاى رضایى این است که واقعًا به جاى آنکه حاشیه 
سازى شــود باید به فکر ذوب آهن باشند، من از سرمربى 
مدیرعامل و همه این ها حمایــت مى کنم ولى مهم ترین 

موضوع براى ما موفقیت ذوب آهن است.
وى اضافه مى کند: ما االن به مسئله ذوب آهن ورود کردیم 
که مثل سال گذشته در هفته هاى آخر به مشکل نخوریم 
و نگران هســتیم که وضعیت ذوب آهن مثل پلى اکریل، 
داماش و پاس نشود. هواداران نگران هستند که وضعیت 
ذوب آهن مثل فصل گذشته نشود و من قطعًا در جزئیات 

باشگاه دخالتى نمى کنم.
موسوى الرگانى در پایان تاکید کرد: ما مشکلى با مدیرعامل 
و سرمربى نداریم و از این افراد حمایت مى کنیم و براى ما 

مهم دغدغه هواداران و موفقیت ذوب آهن است.

شبى که رحمان رضایى و نماینده فالورجان رودرروى هم قرار گرفتند

«زنده» با تیره روزى هاى ذوب آهن

هافبک هجومــى تازه وارد سبزپوشــان هنــوز نیامده 
قصد رفتن دارد. میالد جهانى که با پیشــنهادى از طرف 
استقاللى ها مواجه شــده با قلب هاى آبى که در فضاى 
مجازى براى هواداران این تیم تهرانى فرستاده به پیشنهاد 
استقاللى ها چراغ سبز نشان داده و ذوب آهن را با چالشى 

جدید رو به رو کرده است.
بهترین پاســور لیگ نوزدهم در فصل نقــل و انتقاالت 
تابستانى بعد از کش و قوس هاى فراوان و به قول خودش 
«با وسواس زیاد» از بین پیشنهاداتى که داشت تصمیم 
گرفت پیراهن ذوب آهن را بر تن کند تا  فوتبالش را پس از 
سال ها حضور در شهر آبادان در اصفهان دنبال کند؛ شهر 
زیبایى که به عقیده این بازیکن هر کسى را مى تواند براى 

زندگى در آن وسوسه کند.
 اما گویا دیگر وسوســه زندگى در نصف جهان زیبا هم 
جهانى را راضى به ماندن نمى کند و او تصمیم گرفته راهى 
پایتخت پر دود و دم و تیم پرطرفدار آبى ها شود؛ حتى با 
وجود اینکه مى داند هنوز یکسال و نیم دیگر از قراردادش 
با ذوب آهن باقى مانده و جدایى اش از سبزپوشان به این 
راحتى ها امکانپذیر نخواهد بود اما به هواداران استقالل 

قول داده «با تمام وجود» براى این انتقال تالش کند.
همانطور که در ابتداى فصل و هنگام پیوســتن به جمع 
شــاگردان رحمان رضایى نیز آرزویى جز این نداشت که 
بتواند «ســرباز خوبى» براى گاندوها باشد تا ذوب آهن 
را به جایگاه واقعى خودش بازگردانند و بى انصافى است 

اگر تالش هایش براى تحقق این رؤیا را نادیده بگیریم.
میالد جهانى در 11 رقابتى که بــراى ذوبى ها در لیگ 
بیســتم به میدان رفته با دو گلى که به ثمر رسانده و دو 
پاس گلى که داده، یکى از کلیدى ترین سربازان رحمان 
رضایى بوده است، به خصوص در بازى مقابل پرسپولیس 
آن هم با لب پرخون و دندان هایى شکسته که در نهایت 

با توپى که به تور دروازه مدعى قهرمانى چسباند زهرش 
را به آن تیم ریخت.  

اما حاال صاحب دندان هاى شکســته مى خواهد از جمع 
شاگردان رحمان رضایى جدا شــود و شاید اصلى ترین 
علتش براى این کار هم شایعاتى باشد که درباره برکنارى 
رحمان از سمت ســرمربیگرى ذوبى ها در آینده شنیده 
مى شود؛ چرا که میالد زمان پیوستن به ذوب آهن حضور 
این سرمربى شمالى در رأس کادر فنى ذوبى ها را مهمترین 
دلیل سبزپوش شدنش عنوان کرده بود و احتماًال با رفتن 
این ســرمربى، شــاگرد او نیز دیگر دلیلى بر ماندن در 

ذوب آهن نمى بیند.
تیمى که هافبک هجومى صنعت نفت به امید پیشرفتش 
در فوتبال به آن پیوســت، با اطمینــان از اینکه در ذوب 
آهن مى توانــد تنها روى بــازى اش تمرکز کند و دیگر 
دغدغه «حاشیه هاى غیر فوتبالى» را نداشته باشد؛ اما با 
حواشى اى که سبزپوشــان در فصل جارى با آن دست و 
پنجه نرم مى کند و اختالفات به وجود آمده بین مدیران و 
مربى این تیم که هر روز هم بر دامنه آن افزوده مى شود، 

میالد جهانى فهمید آواز دهل شنیدن از دور خوش است. 
او که کاخ آرزوى خود را ویران شده دید، به محض اینکه 
با پیشنهاد آبى ها براى پیوستن به استقالل مواجه شده 
نسبت به آن واکنش مثبت نشــان داد. بدون شک این 
بازیکن باتجربه مى داند این ابــراز عالقه به آبى ها چه 
تبعاتى براى او در پیش خواهد داشت اما تمام دردسرهایش 
را براى رهایى از شرایط فعلى که در ذوب آهن دچار شده به 
جان خریده و عطاى بازى در «اصفهان زیبا» را به لقایش 

بخشیده است؛ حتى به غلط.
بر هیچکس پوشیده نیست که شماره 11 سبزپوشان اولین 
بازیکنى نیست که طى فصل هاى اخیر ساز جدایى از ذوب 
آهن را کوك کرده و آخرین آنها هم نخواهد بود، چه اینکه 
مدیران ذوب آهن یا خوابند یا  در حال جدال با یکدیگر و 
مدیران سایر باشگاه ها نیز از تنش هاى داخلى ذوبى ها 
سوء استفاده کرده و با مذاکرات غیرقانونى پیش از فصل 
نقل و انتقاالت، ستارگان سبزپوش را وسوسه کرده و دور 
از چشم گاندوها آنها را به تور مى اندازند و در آخر هر طور 

شده براى شکار خود مجوز هم مى گیرند!  

مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن معتقد است که با پیروزى برابر 
نفت مسجد سلیمان شرایط سبزپوشان اصفهانى تغییر خواهد 

کرد و روزهاى خوب این تیم شروع مى شود.
دارکو بیدوف بازیکن صربســتانى تیم فوتبال ذوب آهن در 
خصوص شرایط این تیم پس از شکست مقابل سایپا  گفت: 
ما در اکثر مسابقات بدشانس بودیم؛ وگرنه از لحاظ نوع بازى 
کردن فوق العاده کار کردیم. امیدوارم  در ادامه مسیرى که 

داریم بتوانیم مزد زحماتى که مى کشیم را بگیریم.
او در خصوص شایعات جدایى رحمان رضایى از ذوب آهن 
ادامه داد: رحمان رضایى در حال حاضر سرمربى ما است. ما 
خیلى خوب کار و تمرین مى کنیم. امیــدوارم که به زودى 
نتایج خیلى بهترى بگیریم و از 
چهارشــنبه و بازى مقابل 
نفت مســجد ســلیمان 
روزهاى خوب ذوب آهن 

را شروع کنیم.
این بازیکن 31 ساله 
در پاســخ بــه اینکه 
رابطه اش بــا بازیکنان 
هــن  ب آ و ذ
است  چطور 
افــزود: من 
یک رابطه عالى 
با همه اعضاى تیم و 
باشگاه ذوب آهن 
دارم و از اینکه در 
کنار آن ها  هستم 

خیلى خوشحالم.

چراغ سبز هافبک ذوبى ها به استقالل با قلب آبى

جهانى، نصف جهان را ترك مى کند؟

خیلى خوب کار و تمرین مى کنیم. امیــدوارم که به زودى
ا نتایج خیلى بهترى بگیریم و
چهارشــنبه و بازى مقابل
نفت مســجد ســلیمان
روزهاى خوب ذوب آهن

را شروع کنیم.
این بازیکن 31 سال
در پاســخ بــه اینک
رابطه اش بــا بازیکنان
هــن ب آ و ذ
است چطور 
افــزود: من
یک رابطه عالى
همه اعضاى تیم با

باشگاه ذوبآهن
دارم و از اینکه د
کنار آن ها  هستم
خیلى خوشحالم.

خوب بازى مى کنیم 
ولى بدشانسیم

هافبک صربستانى ذوب آهن مى گوید در خصوص وضعیت رحمان رضایى 
نظرى نمى دهد.

ایوان مارکویچ در خصوص اینکه چرا ذوب آهن نتوانســته تا به اینجاى 
فصل نتیجه بگیرد گفت: ما در اکثر  بازى ها در آخرین دقایق گل خوردیم  
و براى همین باید روى دقایق آخر بازى تمرکز کنیم و کمى بدشانسى هم 

آوردیم. در حال حاضر سخت تمرین مى کنیم تا در بازى بعد سه امتیاز 
را بگیریم.

او در خصوص بازى با نفت مسجد سلیمان ادامه داد: 
نفت تیم خوب و جوانى است ولى چون در خانه 

بازى مى کنیم دنبال این هستیم سه امتیاز را 
بگیریم چون وضعیت تیممان خوب نیست 

و باید حتما ببریم.
مارکوویچ در پایان در خصوص اینکه 
آیا رحمان رضایى در ذوب آهن ماندگار 
مى شود یا خیر افزود : وظیفه من نیست 

در مورد این سوال جواب بدهم وظیفه ما 
فقط این اســت که فوتبال بازى کنیم و به 

مسائل دیگر اهمیتى نمى دهیم ، این موضوع 
در حیطه وظایف من نیست.

ید در خصوص وضعیت رحمان رضایى 

را ذوب آهن نتوانســته تا به اینجاى 
ازى ها در آخرین دقایق گل خوردیم  
زى تمرکز کنیم و کمى بدشانسى هم 

 مى کنیم تا در بازى بعد سه امتیاز

لیمان ادامه داد: 
ون در خانه 

 امتیاز را 
نیست

ه 
ر

ت 
 ما 

م و به
ن موضوع 

مارکوویچ: باید روى لحظات آخر تمرکز کنیم

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: تمام موارد مصوبه 
هیئت مدیره بوده و کربکندى آن را فقط اعالم کرد.

جواد محمدى در خصوص وضعیــت کادرفنى تیم 
فوتبال ذوب آهن اظهار داشت: همیشه جنبه حمایتى 
را از سرمربى داشتیم و پشت تیم مشکلى نبوده است. 
هرکسى تفسیرى دارد اما با این شرایط تیم در جدول، 
هیئت مدیره باشگاه رصد کرده اند و باید پاسخگوى 
افکار عمومى باشند و سال قبل براى منصوریان هم 

همین موضوع بود.
وى افزود: تمام موارد مصوبه هیئــت مدیره بوده و 
کربکندى آن را فقط اعالم کرد. اینکه این موضوع 
یعنى کسب 11 امتیاز در 5 بازى موثر است یا نه، مورد 
بحث نیست اما باید در اســتان اصفهان پاسخگوى 
طرفداران باشــیم. هواداران پیگیر هستند و دغدغه 
دارند و ذوب آهن تیم کوچکى نیست و باید به آن به 

صورت ویژه بپردازیم

کربکندى فقط اعالم کننده بود

مدیرعامل باشــگاه فوالد خوزستان گفت: در فوتبال 
ایران حواشــى بر متن غلبه کرده و این برمى گردد به 

تصمیمات اشتباه داوران و مسائل دیگر.
ســعید آذرى در گفت وگویى درباره حواشــى پیش 
آمده در جریان و پایان این بازى فوالد و پرسپولیس، 
تصریح کرد: متاسفانه فوتبال ما به حواشى و حاشیه ها 

تبدیل شــده است. این مســائل تمرکز 
تیم ها را از بین مى برد و باعث مى شود 
عملکرد تیم ها مورد چالش قرار بگیرد. 
به نظرم در فوتبال مــا تیم هایى که 
بتوانند حواشى را کنترل و تمرکز خود 

را حفــظ کنند موفق خواهند شــد. در 
فوتبال ایران حواشى بر متن غلبه کرده 
و این برمى گردد به تصمیمات اشــتباه 

داوران و مسائل دیگر.
آذرى ادامه داد: من قبل از بازى با رییس 
دپارتمان داوران صحبــت کردم. به 
او گفتم ممکن اســت به خاطر اینکه 
قضاوت دربى را به زاهدى فرد نداده اند 
او براى بــازى پرســپولیس و فوالد 
تمرکز الزم را نداشته باشد. کما اینکه 

دیدیم داور در این بازى اشــتباهاتى هم داشت. داور 
نتوانست بازى را مدیریت کند. البته تمام اظهارات من 
براساس نظرات کارشناسان است. من از شب گذشته 
منتظر بودم تا تمامى کارشناســان درباره داورى نظر 

بدهند و بعد من اظهارنظر کنم.
وى در پایان خاطرنشــان کرد: با این حال، نظر من 
در این خصوص هیچ اهمیتى ندارد و در نهایت 
هرچیزى که کارشناسان بگویند درست خواهد 
بود، اما سوال من اینجاست که زاهدى فرد چرا 
باید امسال 4 بار بازى هاى فوالد را قضاوت 
کند و در همه آن ها هم اشــتباهاتى داشــته 
باشد؟ با این حال، به نظرم وقتى داور 
تصمیمى مى گیرد همه باید از 
آن تمکین کنند کمااینکه 
ما هم بار ها ایــن کار را 
انجام دادیم، اما حاشیه ها 
تمرکز همــه را به هم 
مى ریــزد و باعث 
مى شــود فوتبال 
زیبایى خود را از 

دست بدهد.

آذرى: نظر من هیچ اهمیتى ندارد

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس درباره حواشى بازى با 
فوالد و ورود کریم باقرى به این حواشــى گفت: آقا 

کریم دو بار «تودهنى» قشنگى به من زد!
تیم فوتبــال پرســپولیس در هفته 
یازدهــم لیــگ برتر فوتبــال در 
ورزشــگاه آزادى به مصاف فوالد 
خوزستان رفت و با نتیجه 2 بر یک 

به پیروزى رســید. نقطه اوج 
حواشى این مسابقه، اعالم 

پنالتى به ســود فوالد 
محمدحســین  بود. 
زادگان  کنعانــى 
مدافع پرسپولیس 
اعتقاد داشت توپ 
به دستش برخورد 

نکرده اســت و بعد 
از اعالم ضربــه پنالتى و دریافت 
کارت زرد، خیال پایــان دادن به 

اعتراضاتش را نداشت.
شــدت اعتراضات کنعانى زادگان به 

حدى بود که بازیکنان پرســپولیس او 
را براى آرام کردن به کنار خط و نزدیک 

نیمکت پرســپولیس هدایت کردند. در آن 
لحظه، کریم باقرى مربى پرسپولیس به سبک 

خودش اقدام به ساکت کردن کنعانى زادگان کرد.
این مدافع پرســپولیس درباره اتفاقات رخ داده بین 
خودش و کریم باقرى گفت: آقا کریم مى گفت حسین 
صحبت نکن وگرنه داور االن کارت زرد دوم و کارت 

قرمز را هم نشان مى دهد.

وى افزود: آقا کریم دو بار «تو دهنى» قشنگى به من 
زد که فکر مى کنم به موقع بود! البته وقتى ایشان زد، 

خونریزى دهانم بیشتر شد. (با خنده)
مدافع پرسپولیس با بیان اینکه پنالتى اعالم شده به 
سود فوالد ناحق بود، تصریح کرد: شیطنت هایى در 
حال رخ دادن است. هفته قبل هم بازیکن استقالل از 
زمین اخراج نشد. با این کارها نمى توانند پرسپولیس 
را زمین بزنند و انگیزه ما بیشــتر هم 

مى شود.
کنعانى زادگان تاکید کرد: 
در صحنه پنالتى دندانم 
در دســتم بــود و از 
بینى ام خون مى آمد. 
وقتى داور سوت زد 
فکر کــردم به 
سود ما خطا 
شــده است 
ولى وقتى داور 
پنالتــى گرفت، 

شوکه شدم.
مدافع پرســپولیس دربــاره مصدومیت 
و احتمال غیبتــش در بازى هاى بعد 
هم گفــت: جوانان خوبــى داریم و 
پرسپولیس قبًال هم با وجود بسته 
بودن پنجره نقل و انتقاالتش به 
فینال آسیا رسیده است. قول 
مى دهم امسال هم 
لیس  ســپو پر
قهرمان مى شود

آن تو دهنى ها به موقع بود

ــپولیس در هفته 
 برتر فوتبــال در 
 به مصاف فوالد 
2 نتیجه 2 بر یک 

د. نقطه اوج 
ه، اعالم

والد 
ـین 
ن 
س
 
 

عد 
نالتى و دریافت 
دادن به  پایــان

شت.
ت کنعانى زادگان به 

کنان پرســپولیس او 
ن به کنار خط و نزدیک 

س هدایت کردند. در آن 
ى مربى پرسپولیس به سبک 

کت کردن کنعانى زادگان کرد.
ولیس درباره اتفاقات رخ داده بین 
رى گفت: آقا کریممى گفت حسین
االنکارت زرد دوم و کارت ه داور

ى دهد.

مدافع پرسپولیس با بیان اینکه پنالتى اع
سود فوالد ناحق بود، تصریح کرد: شیطن
حال رخ دادن است. هفته قبل هم بازیکن
زمین اخراج نشد. با این کارها نمى توانند
ب را زمین بزنند و انگیزه ما

مى شود.
کنعانى زادگان
در صحنه پن
در دســت
بینى ام خ
وقتى د
فکر
س
ش
ولى
پنالتـ

شوکه شدم.
مدافع پرســپولیس دربــار
و احتمال غیبتــش در با
هم گفــت: جوانان خوب
پرسپولیس قبًال هم با
بودن پنجره نقل و ان
فینال آسیا رسید
مى دهم
س پر
قهرما

ی ىو و ب ل ب
مســائل تمرکز 
اعث مى شود
شقرار بگیرد.
یم هایى که 
و تمرکز خود 

هند شــد. در 
 متن غلبه کرده 
میمات اشــتباه 

 بازىبا رییس
ـت کردم. به 
ه خاطر اینکه
ى فرد نداده اند 
یس و فوالد 
د. کما اینکه 

ین ب ر ن ر ن ی پ ر وى
در این خصوص هیچ اهمیتى ندارد
هرچیزى که کارشناسان بگویند د
بود، اما سوالمناینجاست که زاه
4باید امسال 4 بار بازى هاى فوال
کند و در همه آن ها هم اشــتباها
باشد؟ با این حال، به نظر
تصمیمى مى گیرد
آن تمکین کنن
ا ما هم بار ها
انجامدادیم،
تمرکز هم
مى ریــ
مى شـ
زیبای

دست

مرضیه غفاریان



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

سپس، میان آسمان هاى بلند را بگشاد و آنها را از گونه گون فرشتگان 
ُپر کرد. برخى از آن فرشتگان، پیوسته در سجودند، بى آنکه رکوعى 
کرده باشــند، برخى همواره در رکوعند و هرگز قد نمى افرازند. 
صف در صــف، در جاى خود قــرار گرفته انــد و هیچیــک را یاراى 
آن نیســت که از جاى خود بــه دیگر جــاى رود. خدا را مى ســتایند و 
از ســتودن ملول نمــى شــوند. هرگز چشمانشــان به خــواب نرود و 

ِخَردشان دستخوش سهو و خطا نشود.
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

مدیر عامل شــرکت مخابرات ایران در سفر یک روزه به اصفهان بیان 
کرد : شرکت مخابرات ایران به عنوان قدیمى ترین شرکت پیشرو در 
صنعت ICT کشور،  مى تواند توسعه دهنده فضاى کسب و کار در این 

حوزه باشد.
مهندس سلطانى در جلسه اى که در حاشیه بازدید از مخابرات منطقه 
اصفهان با حضور مهندس حیدرى زاده، مشــاور مدیــر عامل در امور
 استان ها، مدیر مخابرات منطقه اصفهان و شوراى معاونین این مجموعه 
در ستاد مخابرات استان برگزار شد، با اشاره به لزوم وجود فضاى رقابت 
در حوزه هاى صنعت اظهار کرد: تمام تالش ما این است که مجموعه 
مخابرات با رعایت موازین عدالت و با یارى و همدلى سایر بخش هاى 
حوزه ارتباطات کشــور باعث توســعه بازار و به تبع آن کسب رضایت 

مشتریان شود.
وى عدم همخوانى هزینه و درآمد را یکى از مشکالت اصلى مخابرات 
دانســت و افزود : با برنامه ریزى و  هماهنگى هــاى صورت گرفته در 
طول چند هفته اخیر و جلسات متعدد با حوزه هاى درگیر، به جد پیگیر 
ارائه راهکارهایى براى رفع این مشکل در سطح مخابرات بوده ایم که 

امیدواریم در آینده نزدیک شاهد آثار و برکات آن باشیم.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران بر لزوم مدیریت منابع موجود تاکید 
کرد و گفت: مخابرات على رغم وجود مشــکالت، داراى منابع بسیار 
خوبى اســت که با مدیریت مى توان آن ها را به منابع مولد در راستاى 

کمک به حل مسائل جارى شرکت تبدیل کرد.
سلطانى با اشــاره به فعالیتهاى صورت گرفته در چند هفته اخیر عنوان 
کرد: برگزارى جلسات مستمر با شــرکت امالك مخابرات، پیگیرى 
اصالح تعرفه ها از مبادى مربوطه، تفویض اختیارات به اســتان ها در 
چارچوب ضوابط خاص، پیگیرى وصول مطالبات و برنامه ریزى جهت 
اجراى مباحث توسعه اى استان ها از جمله کارهایى است که با تالش 
جهادى همکاران ستادى و مناطق در طول 5 هفته اخیر صورت گرفته 

و امیدواریم با یارى خدا اثر بخش واقع شود.
در ابتداى این جلســه، مهندس قربانى مدیر مخابرات منطقه اصفهان 
و جمعى از معاونین و مدیران این مجموعه به ارائه گزارشــى از آخرین 

وضعیت مخابراتى استان  و دغدغه ها و مشکالت پیش رو پرداختند.
الزم به ذکر اســت دیدار با آیت ا... مهــدوى نماینده مجلس خبرگان 
رهبرى و امام جمعه موقت اصفهان، دیدار با دکتر رضایى استاندار،بازدید 
از مرکز پاسخگویى 2020 و شرکت در مراســم عزادارى ایام فاطمیه 
از دیگر برنامه هاى مدیر عامل شــرکت مخابرات ایران در این ســفر 

یکروزه بود.

مخابرات، پیشرو در توسعه  
کسب و کار صنعت ICT  است

آگهى مزایده نوبت اول به شماره 99/1014218 مورخ 99/10/30
واگذارى به اجاره یک باب مغازه تجارى از موقوفه مسجد الکریم واقع در شاهین شهر بلوار نبوت خیابان همت جنب 
مسجد را به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 4/800/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز پنج 

شنبه مورخ 99/11/16 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند.
م.الف:1081192 مهدى قربانى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمهمهدى قربانى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

آگهى مزایده نوبت اول به شماره 99/1014215 مورخ 99/10/30
واگذارى به اجاره یک باب مغازه تجار ى از موقوفه مسجد قائم (عج) واقع در شاهین شهر خیابان فرخى طبقه دوم مسجد 
را به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 16/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه 

مورخ 99/11/16 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند.
م.الف:1081194مهدى قربانى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمهمهدى قربانى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

آگهى مزایده نوبت اول به شماره 99/1014217 مورخ 99/10/30
واگذارى به اجاره یک باب مغازه تجارى از موقوفه مسجد امام هادى (ع) واقع در شاهین شهر مسکن مهر خیابان اردیبهشت فرعى 
16 جنب مسجد را به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 19/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز پنج 

شنبه مورخ 16/ 99/11 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند.
م.الف:1081195مهدى قربانى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمهمهدى قربانى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

محیا حمزه

مدیرکل ارتباطات و امــور بین الملل شــهردارى اصفهان در هفتاد و دومین نشســت 
سه شنبه ها با رسانه، پاسخگویى در مسیر امید با موضوع تشریح طرح «شهروند دیپلمات» 
گفت: شهروند دیپلمات نوعى دیپلماسى غیر رسمى است که در آن به ارتباط مقامات غیر 
رسمى براى توســعه همکارى ها اشاره شده و پلى از ســوى اصفهان به سوى شهرهاى 

خواهرخوانده و سازمان هاى بین المللى است که اصفهان در آنها عضویت دارد.
ایمان حجتى در همین راستا ادامه داد: ایجاد پل هاى ارتباطى براى رفع مشکالت از جمله 

وظایف اصلى اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان است.
وى افزود: اصفهان با 13 شهر دنیا خواهرخواندگى رسمى دارد و در 10 مجمع و سازمان بین 
المللى نیز عضو است اما براى پیمودن مسیر در جهت گسترش ارتباطات با چالش هایى

 روبه رو بوده ایم زیرا چراغ ارتباط اصفهان با برخى از شــهرهاى خواهرخوانده کم فروغ 
شده بود.

حجتى اضافه کرد: در آغاز فعالیت با موضوع ویروس کرونا مواجه شدیم و از آن به عنوان 
فرصتى مناسب استفاده کردیم چراکه کرونا فرصتى بود که شهرها را براى انتقال تجربیات 

و حفاظت از شهروندان کنار هم قرار داد.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان با اشاره به اهداف طرح «شهروند 
دیپلمات» توضیح داد: ارتباط مؤثر با شهرهاى خواهرخوانده و شناسایى تسهیلگرانى که این 
ارتباطات را رقم مى زنند، معرفى ظرفیت هاى بین المللى اصفهان، شناسایى تسهیلگران، 
توســعه همکارى هاى اقتصادى بــا محوریت بخش خصوصى و کنشــگران، افزایش 
تعامالت با دستگاه دیپلماسى کشور و دستگاه هاى استانى، افزایش مشارکت شهروندى 
شــخصیت هاى حقوقى، نهادهاى علمى و مدنى، انجمن هاى دوســتى و ظرفیت هاى 

ورزشى از جمله اهداف این طرح به شمار مى آید.
حجتى با بیان اینکه کانال هاى ارتباطى در طرح «شهروند دیپلمات» تجار هستند اضافه 
کرد: همه تجار استان، دانشگاهیان، ورزشکاران، فعاالن فرهنگى و رسانه اى که در یکى 
از شهرهاى کشــورهاى دیگر داراى کانال ارتباطى قوى باشــند مى توانند در این طرح 

مشارکت داشته باشند. 
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان با بیان اینکه شهروندان تسهیلگر 
 ،http://intaffairs.isfahan.ir مى توانند با ثبت نام از طریق سایت مورد نظر به نشــانى
مشخصات خود را اعالم کنند، تصریح کرد: پس از بررســى شرایط ثبت نام کنندگان در 
کمیته مربوطه در صورتى که شرایط، بسترها و کانال هاى ارتباطى آنها کاربردى و مفید 

تشخیص داده شود به نشست خواهرخوانده ها که نمایندگانى از وزارت امور خارجه جمهورى 
اسالمى ایران، انجمن هاى دوستى، سازمان هاى مردم نهاد و... نیز حضور دارند دعوت تا 
با کنشگرى مؤثر و مشخص هر کدام به یک شهروند دیپلمات براى اصفهان تبدیل شوند.

وى در همین راستا افزود: تاکنون 200 نفر در این سایت ثبت نام کرده اند و بررسى هاى 
الزم در این راستا در حال انجام است.

حجتى با بیان اینکه طرح شــهروند دیپلمات مى تواند نقطه تحول در دیپلماسى شهرى 
اصفهان باشد اظهار داشت: در راســتاى این طرح به مشارکت و جذب سرمایه گذارى در 

اصفهان و حتى در شهرهاى خواهرخوانده مى اندیشیم.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهردارى اصفهان افزود: در حال حاضر اصفهان با 
شهرهاى مسلمانى همچون کوآالالمپور، الهور، داکار و بعلبک لبنان خواهر خوانده است 

بنابراین مى توانیم از این ظرفیت براى ارتقاى روابط استفاده کنیم.
وى خبر داد: شهردارى اصفهان با شــهردار جدید کوآالالمپور ارتباط خوبى برقرار کرده 
و به زودى نشست مجازى شهرداران این دو شــهر به درخواست شهردارى کوآالالمپور 

برگزار خواهد شد.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان با اشاره به نخستین خواهرخواندگى 
اصفهان با شهر شیان چین گفت: بى شک نخستین دستاورد خواهرخواندگى اعالم دوستى 
بین مردم دو شهر است چرا که شهرها در عرصه خدمت رسانى به مردم خود با هم رقیب 

نیستند گرچه در عرصه بین المللى رقیب به شمار مى آیند.

حجتى با اشاره به اینکه اصفهان به عنوان یکى از 54 مقصد گردشگرى دنیا معرفى مى شود 
تصریح کرد: پس اصفهان قطعاً ارزش برندسازى را دارد و براى رسیدن به اهداف عالى طرح 

شهروند دیپلمات یک گزینه مطلوب است.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان اظهار کرد: در طرح شهروند دیپلمات 
شرکت هاى دانش بنیان و طبقه خالق جامعه در دانشگاه ها مى توانند از ارتباطات ایجاد 

شده استفاده کنند.
وى در همین راستا ادامه داد: ظرفیت هاى الزم و زمینه هاى مورد نیاز در این طرح ایجاد 

شده و به دنبال گام هاى کوچک اما مؤثر براى دستیابى به نتایج مطلوب هستیم.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان با تأکید بر اینکه شهروند دیپلمات را 
طبق قوانین جمهورى اسالمى ایران پیش مى بریم خاطر نشان کرد: بسته هاى رسانه اى 
خوبى براى معرفى اصفهان شامل کاتالوگ ها و بروشورها آماده کرده ایم و همچنین معرفى 

صوتى اصفهان به زبان شهرهاى خواهرخوانده را انجام خواهیم داد.
وى تأکید کرد: اگر رسانه ها در راستاى طرح شهروند دیپلمات طرح هاى خالقانه و مؤثر 

ارائه کنند شهردارى در تولید محتوا از آنها حمایت خواهد کرد.
■■■

در ادامه این نشســت، رئیس نمایندگى وزارت امور خارجه در اصفهان با اشــاره به طرح 
«شــهروند دیپلمات» گفت: تصور بر این اســت که خواهرخواندگى محدود مى شود به 

هفته هاى فرهنگى یا نشست هایى از این قبیل که البته سالى یکبار برگزار شده است.

علیرضا ساالریان در ادامه با بیان اینکه در وضعیت کنونى دنیا مى توانیم طرح روابط خود را 
با خواهرخوانده ها گسترش دهیم افزود: باید روابط خود را با دانشگاه ها، تجار، رسانه ها و 

ارتباط بین مردمان شهرها و کشورها تعمیم دهیم.
وى با اشــاره به ارتباطات مردم با مردم اضافه کرد: شــهردارى مى تواند در ارتباط مردم 
با مردم زمینه را فراهم کند و تســهیلگر باشــد و همچنین ارتباطات گســترده ترى در 
بخش هاى مختلف شهرى ایجاد کند و در نهایت به فهم و شناخت مردمان شهرها براى 

تحکیم روابط سیاسى کمک کند.
ســاالریان تأکید کرد: اصفهان با ظرفیت هاى متعددى که دارد مى تواند به دیپلماســى 
عمومى بین کشــورها کمک کند. به همین منظور تمام بخش هاى وزارت امور خارجه از 
طرح «شهروند دیپلمات» استقبال کرده و نامه هایى به سفارتخانه ها ارسال شده است و 

همچنین این طرح را در کانال هاى ارتباطى کشورها به اشتراك گذاشته ایم.
رئیس نمایندگى وزارت امور خارجه در اصفهان با اشــاره به قرارداد ســازمان ارتباطات و 
روابط بین الملل شهردارى اصفهان با مؤسسه فرهنگى اکو تصریح کرد: به زودى قرارداد 

خواهرخواندگى اصفهان با شهر«حیدرآباد» هندوستان منعقد خواهد شد.
وى با اشاره به اینکه پیشنهادهاى دیگرى از سوى سایر شهرهاى دنیا براى خواهرخواندگى 
با اصفهان مطرح شده است تصریح کرد: هر شهرى که پیشنهاد خواهرخواندگى با اصفهان 
را مطرح کند در خواست آن با توجه به همخوانى هایى در زمینه فرهنگى، تاریخى، جمعیتى، 

اقتصادى و... درباره دو شهر مورد بررسى قرار مى گیرد.
ســاالریان در همین راســتا ادامه داد: پیگیرى هاى الزم براى خواهرخواندگى اصفهان 
و ســمرقند در حال انجام اســت و تا چند ماه دیگر به نتیجه خواهد رســید و همچنین 
خواهرخواندگى اصفهان با پورتو پرتغال و یکى از شهرهاى اندونزى در حال بررسى است.

رئیــس نمایندگــى وزارت امور خارجــه در اصفهــان گفــت: در حال حاضــر تعداد 
خواهرخوانده هاى شهر اصفهان اندك است و باید دیپلماسى شهرى را تقویت کنیم.

وى با بیان اینکه اصفهان براى گسترش تعامالت بین المللى با شهرهاى مختلف سردمدار 
بوده است اظهار کرد:  اگر 100 شهر دنیا تمایل به امضاى سند همکارى و دوستى با اصفهان 
را داشته باشند دوستى بین مردمان دو شهر یک اعتبار بین المللى براى اصفهان خواهد بود. 
ساالریان در ادامه خطاب به فعاالن رسانه بیان کرد: به عنوان رسانه براى پیشبرد دیپلماسى 
شــهر چه اقداماتى انجام داده اید؟ چرا تنها براى افزایش دیپلماســى شــهرى از وزارت 
امورخارجه انتظار وجود دارد در حالى که یک رسانه مى تواند همگرایى و هم افزایى در داخل 

ایجاد کرده و در دنیا تأثیرگذار باشد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان:

طرح شهروند دیپلمات مى تواند نقطه تحول در دیپلماسى شهرى اصفهان باشد


