
رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

آگهی مزایده
شهرداری درچه در نظر دارد براساس مصوبه شماره 97/1103/ ش شــورای اسالمی شهر واگذاری کیوسک 
مطبوعات واقع در درچه، میدان امام ایستگاه اتوبوس شهری را به مدت سه سال بصورت اجاره بهاء با مبلغ پایه 
7,500,000 ریال برای سال اول و 15% افزایش نسبت به سال قبل برای دو سال دیگر از طریق مزایده واگذار نماید. 

لذا از متقاضیان  درخواست می گردد جهت دریافت اسناد به امور مالی شهرداری درچه مراجعه نمایند.
مبلغ سپرده شرکت در مزایده:  16,000,000 ریال می باشد.

تاریخ چاپ آگهی مزایده: چاپ نوبت اول 1397/10/18 و نوبت دوم 97/10/25
تاریخ دریافت اسناد مزایده: تا یکشنبه مورخ 97/11/7

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه حراست شهرداری: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/11/8 
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائی پیشنهادات : ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 97/11/9 در ساختمان 

اداری شهرداری درچه 
1- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.

آدرس دریافت اسناد مزایده: درچه - میدان امام - ابتدای خیابان نواب صفوی - ساختمان شهرداری
www.dorchehcity.ir :وب سایت شهرداری

تلفن: 333762045-031 داخلی 17 و18

نوبت  دوم
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حقوق زیر 3 میلیون تومان

معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان، مالک 
پرداخت بسته  حمایتی دولت را بر اساس حقوق آبان ماه عنوان کرد؛

   عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان در گفت وگو با »زاینده رود« نسبت به واقعی نبودن قیمت تمام شده تولیدات انتقاد کرد؛  

وقتی هیوالی قاچاق معکوس می شود
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ساخت مجهزترین 
 آزمایشگاه های پلیسی 

در ناجا

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
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در راستای سازگاری با کم آبی صورت 
گرفت؛

راه اندازی  ۴۲۰  ایستگاه 
سامانه پایش فشار شبکه در 

سطح استان

انعقاد تفاهم نامه های 
همکاری  بین فوالد ی ها با 

شرکت های دانش بنیان

 در 51 سالگی ذوب آهن اصفهان
 صورت گرفت؛
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   مدیرکل اداره محیط زیست استان اصفهان:  

بعد از آب شرب، گاوخونی اولویت دوم است
هوای آلوده، خشــکی گاو خونی ،تهدیدات محیط زیســتی و خشکسالی و 
آالینده های وسیع در سطح استان اصفهان موجب شده تا سازمان محیط زیست 
به عنوان یکی از اصلی ترین متولیان سالمت شهروندان و منابع حیاتی طبیعت در سطح استان 
اصفهان قلمداد شود و انتظارات و توقعات از این سازمان همواره باال باشد. سید رحمان دانیالی در 

نشست خبری که دیروز در محل این سازمان با اصحاب رسانه برگزار ...
صفحه 5
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اجرای زنده علی قمصری
25 دی ماه

هنرسرای خورشید

تشکر کردن؛
توی زندگی همه ما 

آدم های تاثیرگذاری بودن 
که  همیشه کمک حالمون بودند. 
 شاید هیچ موقع ازشون قدردانی
 نکرده باشیم! پس امروز وقتشه.

گالری نگرش
جبر محیطی/نقاشی ،تصویرسازی

2۱ دی  الی ۳ بهمن

تخته گاز  
کارگردان:محمد آهنگرانی

پردیس ساحل/ پردیس چهارباغ/
سیتی سنتر / سینما سپاهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 

شرایط واگذار نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/11/06
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت  8صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/11/7

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 395(

نوبت اول

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/10/25

مبلغ تضمین ) ریال(مبلغ برآورد)ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

97-4-249/2
اجرای لوله گذاری مسیر آبرسانی به باغبهادران 
)عبور از رودخانه( و اجرای لوله بطرف شیرخانه 

باباشیخعلی منطقه لنجان )با ارزیابی کیفی(
2,824,794,693142,000,000جاری

97-4-262
احداث چهارباب ساختمان تاسیسات 

چاه آب شرب منطقه شاهین شهر
تملک دارایی های 

2,299,500,138115,000,000سرمایه ای 

97-4-263
احداث چهارباب ساختمان تاسیسات 

چاه آب شرب منطقه فالورجان
تملک دارایی های 

2,299,500,138115,000,000سرمایه ای 
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ایران، بار دیگر فعالیت های فضایی خود را از ســر 
گرفته است. روز گذشته رییس جمهور در جریان 
سفر به گلســتان گفت:» ماهواره پیام با ماهواره  بر 
ساخت دانشمندان و دانشــگاه امیر کبیر، به زودی 
در 600 کیلومتــری مدار قرار مــی گیرد«. پرتاب 
این ماهواره از آن رو اهمیــت دارد که این ماهواره 
تحقیقاتی نیســت و به صورت عملیاتــی به فضا 
پرتاب خواهد شــد. اقدامات فضایــی در حالی بار 
دیگر از سر گرفته شده است که دولت در سال های 
اخیر همواره متهم به بی توجهــی به این صنعت و 
خاموش کردن چراغی شده بود که در دوران ریاست 
جمهوری احمدی نژاد سرمایه و انرژی زیادی به آن 

اختصاص یافته بود. 
صنعت فضایی گرفتار نگاه بروکراتیک

صنعت فضایی ایــران طی یک فرآیند 10 ســاله 
توانست تا ارسال موفقیت آمیز موجود زنده به فضا 
پیش برود؛ اما پس از روی کار آمدن دولت روحانی 
حرکت کند. رشد تکنولوژی فضایی در ایران صدای 
اعتراض دانشمندان فعال در این عرصه را بلند کرد. 
انحالل پژوهشــگاه فضایی ایران و انتقال سازمان 
فضایی به وزارت ارتباطات نقطه ای بر پایان فعالیت 
های مستمر فضایی بود .رییس پژوهشگاه هوافضای 
وزارت علوم  سال گذشته اعالم کرد تا آبان 1۳۹۵ 
کمتــر از 10 درصد اهداف ســند جامع توســعه 
هوافضای کشور محقق شده است. با وجود قابلیت 
های زیاد صنعت هوا فضا در ارتقا و رشد دستیابی 
ایران به تکنولوژی های مدرن اما به نظر می رسد هر 
بار بیان پیشرفت های ایران در این عرصه به دالیلی 
متناسب با وضعیت جهانی و نگاه سیاسی به ایران 
شکل می گیرد. دســتاوردهای فضایی کشورمان 
همواره در ســال های اخیر به عنوان موفقیتی در 
زمان تحریم ها نشان داده شــده است. قرار است 
در تازه ترین آزمایشــات فضایی ایران دو ماهواره 
با قابلیت موشــک های ایرانی به فضا پرتاب شود؛ 
نخستین ماهواره به نام »دوستی« است که به عنوان 
یکی از مجموعه  ماهواره های توسعه فناوری کشور و 
به کارفرمایی سازمان فضایی ایران، توسط دانشگاه 
صنعتی شریف طراحی و ساخته شده است. ماهواره 
دیگر به نام »پیام« اســت که ماهواره ای سنجش 
از دور است و توسط دانشــگاه صنعتی امیرکبیر به 
منظور انجــام ماموریت تصویربــرداری طراحی و 

ساخته شده است.
هراس جهانی از قدرت فضایی ایران

 این صنعت بومی سازی شــده در حالی چند بار با 
موفقیت در ایران امتحان شــده که هر بار حاشیه 
های تبلیغاتی آن در دنیا بیشــتر از دستاوردهای 
عملی بوده اســت. یکی از اصلی ترین انتقادات به 
صنعت ســاخت ماهواره در ایران هــم همین بوده 
است. بسیاری بر این باورند که برنامه فضایی ایران 
که هدف نهایی اش اعزام موجــود زنده به فضا بود،  
جهت گیری درستی نداشت چرا که فعالیت فضایی 
باید در خدمت مردم باشــد و افزایــش اقتدار ملی 
عمدتا از این راه به دســت می آید. برخی نیز فشار 
کشــورهای خارجی در مورد ارتباط موشــک های 
ماهواره بر با موشک های قاره پیما و موشک هایی با 
توان حمل کالهک هسته ای را مطرح می کنند و با 
توجه به مشکالت اقتصادی دولت در وضعیت فعلی،  
تاکید بیشــتر در این زمینه را به صالح نمی دانند. 
اما با اعالم پرتاب دوباره ماهواره به نظر می رســد 
کشــورمان بار دیگر تالش دارد تا بــه نوعی قدرت 
نمایی در عرصــه بین المللی آن هــم در بحبوحه 

تحریم ها بپــردازد. به نظر می رســد غربی ها هم 
پیام این کار ایران را دریافت کرده باشــند. دیروز 
وزارت امور خارجه فرانسه نسبت به پرتاب ماهواره 
ایرانی با موشک های ساخت داخل واکنش تندی 
نشــان داد و از ایران خواســت تا این کار را متوقف 
کند. همچنین کریستوفر اشلی فورد، دستیار وزیر 
خارجه آمریکا نیز در ســخنانی اعــالم کرد ایران 
باید تمام فعالیت های مرتبط با ســاخت و آزمایش 
»موشــک های قادر به حمل کالهک هسته ای« را 
متوقف کند.اشــلی فورد،  فناوری پرتاب ماهواره بر 
به فضا را نیز به دلیل آنچه شــباهت فناوری آن به 
موشک های قاره پیما خواند، تهدیدآمیز  دانست و 
مانند پیشنهادی که در ارتباط با اورانیوم غنی شده 
داده بود، گفت اکنون بازار قدرتمندی برای پرتاب 
ماهواره در ســطح بین المللی وجــود دارد و ایران 
می تواند در این زمینه به طرف هــای خارجی اتکا 
کند. در مقابل ایران هم اعالم کرده اســت که این 
کار منافاتی با قطعنامه سازمان ملل نداشته و ایران 
در این کار منع سیاسی ندارد. همچنین سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران نیز رســما اعالم کرد که 

برای فعالیــت های فضایی از هیچ کشــوری اجازه 
نخواهد گرفت.

ایران، بلوف نمی زند
رســانه آمریکایی CNN اعالم کرده است که ایران 
در پرتاب ماهواره مصمم است و به هیچ عنوان بلوف 
نمی زند. رسانه های آمریکایی نیز  به رغم عصبانیت 
»مایک پمپئو« از اقدام فضایی اخیــر ایران اعالم 
کرده اند که تصاویر ماهواره ای نشان می دهد ایران 
آمادگی کامل برای این پرتاب را دارد. بســیاری از 
تحلیلگران این آزمایشات را نوعی هشدار برای اروپا 
و آمریکا و پیش زمینه ای برای خروج از برجام توسط 
کشورمان عنوان می کنند. هر چند ایران بارها اعالم 
کرده که هدف از گسترش صنعت فضایی و پرتاب 
ماهواره، تنها جهت تامین نیازهای داخلی و پیشبرد 
و بهبود نیازمندی های خود است که با خلف وعده 
از سوی غرب تامین نشده؛ اما به دلیل ارتقای توان 
موشکی ایران در ســال های اخیر، پرتاب موفقیت 
آمیز ماهواره می تواند به عنــوان زنگ خطری در 
جدی بودن توان موشکی ایران برا ی اروپا ، آمریکا و 

متحدان منطقه ای آن باشد.

جمهوری خواهان در پی خارج 
کردن پاکستان از متحدین غیر 

ناتوی آمریکا
اعضــای جمهوری خــواه کنگره آمریکا بــا ارائه 
الیحه ای به کنگره این کشــور شــرایط جدیدی 
را برای قرار گرفتن کشــورها در لیست متحدین 
غیرناتوی آمریکا مطرح کرده اند که پاکســتان را 
از این لیست خارج می کند.»ایندی بگز« یکی از 
اعضای حزب جمهوری خواه کنگره آمریکا با ارائه 
این الیحه، شرایط جدیدی را برای قرار گرفتن در 
لیســت متحدین غیرناتوی آمریکا، مطرح کرده 
است.بر اساس این شرایط هر رییس جمهوری که 
در آمریکا روی کار بیاید اگر بخواهد نام پاکستان 
را در این لیست وارد کند باید ابتدا تایید کند که 
پاکستان عملکرد خوبی در نابودی پایگاه های گروه 
تروریستی شــبکه حقانی و جلوگیری از فعالیت 
آزادانه اعضای این گروه در این کشور داشته است.

 نشست متفاوت »سمرقند« 
در باره افغانستان

وزیران امور خارجه کشــورهای آسیای میانه به 
همراه همتایان افغان و هندی خود نشستی را در 
شهر تاریخی »سمرقند« ازبکستان برگزار کردند 
که این بــار موضوع اصلی نه صلــح بلکه توجه به 
اقتصاد و زیربنا برای توســعه منطقه بود.»صالح 
الدین ربانی« وزیر خارجه افغانستان در این نشست 
به نقش مهمی اتصال بندر آزاد چابهار برای آسیای 
مرکزی و جنوبی اشــاره کرد و در ایــن رابطه از 
کشور هند که سرمایه گذاری قابل مالحظه انجام 
داده است، قدردانی کرد. به باور ربانی، افغانستان 
موثر ترین و کوتاه ترین راه بین چین و ایران است 
که خود را در پــروژه راه آهن پنج کشــور چین، 
قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران، ظاهر 

ساخته است.

فراخوان رییس جمهور فرانسه 
برای گفت وگوی ملی

رییس جمهوری فرانسه از تمامی مردم این کشور 
خواســت تا در گفت وگوی ملی برای پایان دادن 
به درگیری هــا و تنش های اخیر شــرکت کنند.

این درخواست از ســوی امانوئل مکرون، رییس 
جمهوری فرانسه پس از آن مطرح شد که ده ها هزار 
معترض جلیقه زرد برای نهمین هفته متوالی در 
خیابان های سراسر فرانسه دست به راهپیمایی و 
تجمع زدند.مکرون در نامه ای خطاب به فرانسوی ها 
از آنها خواست تا در آغاز به کار گفت وگوی ملی سه 
ماهه که بر مسائل اصلی چون مالیات، هزینه های 
عمومی و اصالحات محیط زیســتی تمرکز دارد، 

شرکت کنند.

وزیر خارجه قطر: 
ضرورتی در بازگشایی 

سفارت مان در دمشق نمی بینیم
وزیر خارجه قطر اعالم کرد کــه دوحه ضرورتی 
برای بازگشــایی ســفارتش در دمشق نمی بیند.

محمد بــن عبدالرحمان آل ثانــی، تصریح کرد: 
هیچ نشــانه ترغیب کننده ای برای عادی ســازی 
روابط با نظام سوریه وجود ندارد . وزیر خارجه قطر 
در ادامه خاطرنشــان کرد: قطر مخالف بازگشت 
سوریه به اتحادیه عرب اســت و دوحه ضرورتی 
در بازگشایی ســفارتش در دمشق نمی بیند.وی 
همچنین گفت: دالیلی که منجر به تعلیق عضویت 
سوریه در اتحادیه عرب شــده، همچنان به قوت 
خود باقی هستند.رییس دستگاه دیپلماسی قطر 
در کنفرانس خبری مشترک با موسی فکی محمد، 
رییس کمیسیون اتحادیه آفریقا در دوحه اظهار 
کرد: تاکنون راه حل سیاسی برای بحران سوریه 
 وجود نداشــته، ما از راه حل سیاســی در سوریه 
 حمایت می کنیــم که ملــت این کشــور آن را

 بپذیرند.

قدرت نمایی ایران این بار در فضا

»ظریف« از سفر قریب الوقوع 
روحانی به عراق خبر داد

وزیر امور خارجه از ســفر قریب الوقوع رییس 
جمهور کشورمان به عراق خبر داد.محمدجواد 
ظریف در حاشیه سفر به بغداد از سفر رسمی 
رییس جمهور کشورمان  به کشور عراق خبر 
داد و گفت که  روحانی ۲0 اســفند امسال به 
عراق خواهد رفت. ظریف، به جزییات بیشتری 
در رابطه با  چند روزه بودن این ســفر اشاره 
نکرد، اما گفت که هــدف از آن تالش هر چه 
بیشتر در جهت گسترش روابط میان دو کشور 

دوست و برادر، ایران و عراق است.

واکنش »ورشو« به احضار 
دیپلمات لهستانی به وزارت 

خارجه ایران
وزارت خارجه لهســتان به احضار دیپلمات 
ارشد این کشــور در تهران به وزارت خارجه 
ایران واکنش نشان داد.وزارت خارجه لهستان 
با انتشار بیانیه ای کوتاه در وب سایت خود در 
واکنش به احضار دیپلمات این کشور در تهران 
به وزارت خارجه ایران، اعالم کرد:» به نظر ما 
جامعه بین الملل این حق را دارد که در مورد 
مسائل مختلف منطقه ای و بین المللی بحث 
کرده و لهستان نیز حق دارد کنفرانس هایی 
را برگزار کند. کنفرانــس هایی که هدف آن 
توسعه چارچوبی برای ثبات و رفاه بیشتر در 

خاورمیانه است«.
بــه گــزارش مهــر، لهســتان در همراهی 
با آمریکا میزبان نشســتی ضد ایرانی اســت 
که قرار اســت روزهــای ۲۴ و ۲۴ بهمن ماه 
در ورشــو برگــزار شــود. در اعتــراض به 
ایــن اقــدام، وزارت خارجــه ایــران اقدام 
 به فراخوانــدن دیپلمات ارشــد لهســتان

 در تهران کرد.

سرکنسول ایران در اربیل:
 زندانیان ایرانی به زودی
 به کشور منتقل می شوند

سرکنســول ایــران در اربیــل اعــالم کرد: 
بــه زودی زندانیــان ایرانــی محبــوس 
 در اقلیــم کردســتان عــراق بــه کشــور

 منتقل می شوند.
مرتضی عبادی با اشــاره بــه آزادی زندانیان 
ایرانی محبــوس در اقلیم کردســتان عراق، 
خاطر نشان کرد: حدود یکصد نفر از هموطنان 
ایرانی به دالیل مختلف دستگیر و در زندان یا 
بازداشتگاه های موقت شهر های مختلف اقلیم 
کردستان عراق به سر می برند که اتهام بخش 
عمده آن ها مصرف مــواد مخدر یا قرص های 
مخدر اســت که مصرف و حمل آن در عراق 
مجازات ســنگینی را در بر دارد. وی در مورد 
تعداد و زمان احتمالی انتقال زندانیان گفت: 
انتقال زندانیان به موطن، دارای پروسه ویژه ای 
است که تا حدودی زمان بر و تا انجام مراحل 
پایانی کار تعداد آن مشخص نخواهد شد. البته 
دو طرف تالش می کنیم به زودی اخبار خوشی 

را اعالم کنیم.

روابط عمومی ارتش: 
 هواپیمای سانحه دیده 
باری و حامل گوشت بود

روابط عمومی ارتش با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرد:یک فروند هواپیمای باربری 707 حامل 
گوشت، از مبدأ بیشــکک کشور قرقیزستان، 
اقدام به فرود اضطراری در فرودگاه فتح البرز 
کرده که در هنگام فرود از باند خارج و پس از 
برخورد با دیوار انتهایی باند دچار آتش سوزی 
شد. همچنین سخنگوی فرودگاه بین المللی 
»منــاس« واقع در بیشــکک قرقیزســتان 
 در بیانیــه ای گفتــه هواپیمــای باربری که

دوشنبه در ایران ســقوط کرد از این فرودگاه 
پرواز کرده بود.

 وی اعالم کرده این هواپیما متعلق به شرکت 
هواپیمایی پیام )پیام ایر( بوده است.

محمود واعظی
 رییس دفتر رییس جمهور:

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشــاره به 
طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی 
که کلیات آن در روزهای اخیر از سوی نمایندگان 
مجلس به تصویب رسیده است، گفت:با وجود  اینکه 
قانون انتخابات در چهل ســال اخیر سه بار به کلی 
تغییر کرده و ده ها بار نیز اصالح شده ولی همچنان 

دارای اشکاالت متعددی است. 
مصطفــی میرســلیم با اشــاره به بررســی طرح 
 استانی شدن انتخابات در مجلس گفت:  این طرح 
منطبق بر سیاســت های کلی نظام نیست و بعید 
اســت بدون اعمال  تغییرات  اساســی به تصویب 

برسد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 
بحث استانی شــدن انتخابات پیش از این در قالب 
پیشنهاد در صحن  مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مطرح و رد شده است، گفت: این طرح ممکن است 
دربرگیرنده منافع برخی نمایندگان باشــد؛اما در 
مجمــوع به ضرر مردم ســاالری دینی تشــخیص 

داده شد.

طرح استانی شدن انتخابات 
در مجمع تشخیص رد شد 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

کافه سیاست

عکس  روز 

رایزنی های فشرده 
ظریف در عراق

نامه جدید احمدی نژاد به حاج قاسم سلیمانی

پیشنهاد سردبیر:

رییس دفتــر رییس جمهــور گفت:همه امید 
آمریکایی ها بر این بود کــه در 1۳ آبان اتفاق 
خاصی مانند حــوادث دی ماه گذشــته رخ 
دهد،اما این خواب آمریکایی ها تعبیر نشــد و 
حتی اتفاقات بهتــری رخ داد.محمود واعظی 
گفت: تالش رییس جمهــور و دولت تدبیر و 
امید در بخش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی این اســت که با تعامل ســازنده با 
کشــورهای جهان و به ویژه برقــراری روابط 
برادرانه و نزدیک با کشــورهای همسایه، در 
مسیر توسعه کشور شتاب ایجاد کرده و زندگی 
بهتری را برای مردم هموار سازد.واعظی، با اشاره 
به اینکه باید از اختالف دیدگاه برای توسعه هر 
چه بهتر کشور استفاده کنیم، افزود: باید باور 
کنیم که در شرایط حساسی قرار داریم و آمریکا 
و صهیونیســت ها از هر فرصتی بــرای ایجاد 

اختالف در کشور استفاده می کنند. 

 خواب آمریکا 
در قبال ایران تعبیر نشد

سرلشکر فیروزآبادی
مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا:

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:با توجه به 
شرایط فعلی اقتصادی، باید میزان یارانه نقدی سه 

برابر افزایش یابد.
سیدناصر موســوی الرگانی ، با اشاره به اینکه طبق 
قانون،دولت باید یارانه نقدی دهک های باالی جامعه 
را حذف کند،گفت: جای تاســف اســت که دولت 
تاکنون این اقدام را عملی نکــرده که یکی از دالیل 
بارز آن، مالحظات سیاسی اســت.وی خاطرنشان 
کرد:سال ۹۵ مجلس مصوبه ای داشت که بر اساس 
آن یارانه نقدی کســانی که بیش از ســه میلیون و 
پانصد هزار تومان درآمد ماهانه دارند، حذف شود که 
دولت به آن توجه نکرد؛ اما تاکید مجلس این است 
که در سال آتی یارانه نقدی دهک های باالی جامعه 

حذف شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مشکالت 
اقتصادی کشور به ویژه افزایش تورم و کاهش ارزش 
پول ملی،گفت: بسیاری از مردم تحت فشار اقتصادی 
هســتند که باید یارانــه نقدی بــرای بهبود وضع 

اقتصادی آنان افزایش یابد.

 یارانه نقدی
 باید سه برابر شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: تا 
زمانی که تروریست ها در سوریه حضور داشته 
باشند و این کشــور از تهران کمک بخواهد، 
حضور مستشــاری ایران در سوریه ادامه می 
یابد. »حسن فیروزآبادی« اظهارداشت: سوریه 
برای مقابله با تروریست های تکفیری از ایران 
خواسته است که مستشــاران نظامی خود 
را به این کشــور اعزام کند.وی تاکید کرد: تا 
زمانی که تروریســت های تکفیری فعالیت 
خود را در ســوریه ادامه یا گسترش دهند و 
دولت دمشق درخواست کند ما کماکان از این 
کشور حمایت می کنیم.مشاور فرمانده معظم 
کل قوا همچنین در پاسخ به سوالی درمورد 
تبلیغات دشمنان برای ایجاد ایران هراسی، 
گفت: آمریکایی ها از راه هایی اســتفاده می 
کنند تا جمهوری اسالمی ایران را با مشکل 

روبه رو کنند.

حضور مستشاری ایران در 
سوریه ادامه می یابد

پیشخوان

بین الملل

 جهت گیری های تند اروپا و آمریکا در مورد آزمایشات فضایی ایران ادامه دارد؛
روحانیت متفاوت و مطرود 

انکار نقش هاشــمی در 
صنعت موشکی

بنابر مدارا بود نه سرکوب

محیط زیســت کیلویی 
چند؟

نامه جدید احمدی نژاد به حاج قاسم سلیمانی
احمدی نژاد، طی نامه ای خطاب به فرمانده سپاه قدس، ضمن ادعای پادرمیانی سردار سلیمانی برای آزادی 
مهدی جهانگیری، از شهادت ندادن وی به بی گناهی بقایی اعتراض کرد! پیش تر هم احمدی نژاد پیرامون 
پرونده قضائی بقایی، خطاب به فرمانده سپاه قدس دست به قلم شده بود.در قسمتی از نامه آمده است:»گفته 
می شود که جنابعالی در ماجرای دستگیری برادر آقای جهانگیری، از ســهامداران اصلی بانک گردشگری، 
پادرمیانی کرده و با توصیه به مقامات مربوطه موجبات آزادی ایشان را فراهم کرده اید.در همین حال با اتهام 
کذب تحویل مبالغی توسط شما به آقای بقایی، ظلم بزرگی به این برادر مومن، پاک، خادم و انقالبی روا داشته 
شد.متاسفانه حضرتعالی در این موضوع کامال آشکار حاضر به ادای شــهادت نشدید و به مکاتبات متعدد و 
درخواســت های مکرر بی توجه ماندید.در اثر این کوتاهی یک فرد بی گناه مورد سنگین ترین مجازات های 

ظالمانه قرار گرفت و اینک ماه ها است که در زندان انفرادی و تحت نظر پزشکان در اسارت به سر می برد.«

»پزشکیان« به حاشیه های شکایت از یک نماینده پاسخ داد
رییس هیئت نظات بر رفتار نمایندگان مجلس گفت: حواشی ایجاد شده در مورد نماینده ملکان در این هیئت 
بررسی می شود و شاکیان می توانند مستندات خود را ارائه کنند.وی به حواشی مطرح شده درخصوص خودکشی 
دختر جوان مدعی آزار و اذیت نماینده مورد نظر اشاره کرد و ادامه داد: دستگاه قضا باید ادعاهای موجود درمورد 
خودکشی دختر جوان و ارتباط آن با این نماینده و همچنین این موضوع تا چه میزان واقعیت داشته را بررسی 
کند تا در نهایت بتوان تصمیم گیری کرد.پزشکیان، درمورد برخی اظهارنظرها مبنی بر حمایت خود از سلمان 
خدادادی، گفت: من چکاره هســتم که نماینده ملکان تحت حمایت من باشــد؛ من در هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان تنها یک رای دارم و چنین ادعاهایی نشانه این اســت که برخی از این موضوع برای تخریب دیگران 
استفاده می کنند. پزشکیان به موضوع دفاع وی از اعتبارنامه خدادادی در مجلس هشتم اشاره کرد و گفت: برخی 

می خواهند موضوع 11 سال قبل را به جریان های اخیر نسبت دهند که نوعی فریب افکار عمومی است.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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راه اندازی  ۴۲۰  ایستگاه سامانه پایش فشار شبکه در سطح استان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

 مالیات

نقش مالیات بر ارزش افزوده 
در افزایش عدالت اجتماعی و 

اقتصادی
مالیات بر ارزش افزوده آثار و تبعات بی شماری را 
می تواند بر اقتصاد کشور ایفا کند که از آن جمله 
می توان به اصالح الگوی مصرف در جامعه اشاره 
کرد. لذا در این بررســی بیش از آنکه نحوه تاثیر 
مالیات بر ارزش افزوده بــر اقتصاد مورد مطالعه 
قرار گیرد به ویژگی های این نوع مالیات در عدالت 

اجتماعی اشاره می شود.
در کشور ما نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه 
به مزیت هــا و ویژگی هایی کــه از آن برخوردار 
بوده است، موفق شده ســهم قابل مالحظه ای از 
منابع درآمدی دولت را تامین کند. گفتنی است 
اهمیت این نوع مالیات فقط محدود به تامین منابع 
درآمدی دولت نبوده، بلکه از آنجایی که اساســا 
 این مالیات بر پایه مصرف اخذ و وصول می شود 
می تواند تاثیــر فوق العاده ای بــر اصالح الگوی 
مصرف در جامعه و عدالت اجتماعی نیز داشــته 
باشد. اما قبل از تبیین اثرات آن بر مصرف خانوارها 
شایسته است در ادامه به ویژگی ها و مزیت های 

مالیات بر ارزش افزوده اشاره شود:
1- تامیــن منابع مالــی برای دولت هــا به علت 
درآمدزایی باال که از مهم ترین اهداف دولت است.

2- کمک به داشــتن یک نظام جامع اطالعات 
مالیاتی در کشور

3- ثبات نسبی مالیات از طریق کاهش وقفه های 
وصول

4- جلوگیری از فرار مالیاتی و عدالت اجتماعی
5- امکان تشخیص دقیق تر مالیات بردرآمد

6- اقتصادی بودن هزینه های وصول
7- ایجاد تغییرات الزم در الگوی مصرف در جامعه
 امروز که اقتصاد کشــور تحت تاثیر تحریم های 
بین المللی، رکود تورمی و سایر عوامل قرار دارد 
می طلبد که دولت و کارگزاران با سیاست گذاری 

مناسب به تقویت آن همت گمارند.

بازار

المپ

بی آبی زاینده رود دامن 
پاالیشگاه اصفهان را گرفت

پاالیشگاه اصفهان در ســال 135۸ با حقابه 1۰ 
میلیون مترمکعب در سال از رودخانه زاینده رود 
در محل درچه فعالیتش را آغــاز کرد و در طول 
این ســال ها، این حقابه تخصیص می یافت، اما 
به نظر می رسد خشک شدن زاینده رود، دامن این 
پاالیشگاه را هم گرفته و اکنون با چالش کمبود 
آب مواجه است.پاالیشگاه اصفهان درحال حاضر 
منبع اصلی تامین آب را از دست داده است؛ سهم 
مصرفی پاالیشــگاه از آب زاینده رود، ۸ میلیون 
مترمکعب یعنی کمتر از یک درصد بود، اما طبق 
آخرین آمار امســال که وضعیت بحرانی شد، به 
حدود 4۰۰ هزار مترمکعــب کاهش یافت، زیرا 
اولویت اصلی، تامین آب شرب شهروندان است.

بر این اســاس، مرتضی ابراهیمــی، مدیرعامل 
پاالیشــگاه اصفهان  با تاکید بر این که مشــکل 
آب در سراســر ایران وجود دارد، افزود: مبنای 
ساخت پاالیشــگاه اصفهان این بود که آب را از 
زاینده رود بگیرد و آب این پاالیشگاه از این طریق 
تامین شــود، درحال حاضر که فعال زاینده رود 
بی آب است، با مشکل مواجه شده ایم.وی درباره 
اقدامات انجام شــده برای حــل چالش کم آبی 
توضیح داد: اقدامی که برای حل این مشــکل در 
شرف راه اندازی است، این است که در تاریخ 22 
بهمن ماه، واحدی به بهره برداری می رســد و آب 
خاکســتری که آب فاضالب شاهین شــهر یکی 
از شــهرهای نزدیک اصفهان تصفیه شــده و به 

پاالیشگاه منتقل می شود.

رییس انجمن خودرو و نیروی محرکه 
استان:

  افزایش کیفیت خودرو
 یک شبه به دست نمی آید

رییس انجمــن خودرو و نیروی محرکه اســتان 
اصفهان با بیان اینکه افزایش کیفیت خودرو یک 
شبه به دســت نمی آید، گفت: در واقع فناوری 
پیشــرفته یک شبه به دســت نمی آید. صنعت 
خودرو نیز از بیشــتر صنایع جلوتر بود، اما دچار 
مافیا شــدیم که معتقد به بد بودن و نابود کردن 
این صنعت هستند.ابراهیم احمدی در خصوص 
گرانی خودرو، اظهار کرد: قطعه سازان مواد اولیه 
ماننــد آلومینیوم و مس را گران مــی خرند، در 
نتیجه قیمت تمام شــده خودرو بیشتر می شود، 
بنابراین نمی توانند این هزینــه را از جیب خود 
پرداخت کنند. رییس انجمن خــودرو و نیروی 
محرکه استان اصفهان تصریح کرد:  بعد از برجام، 
1۰ قرارداد کالن با شــرکت های رنو، سیتروئن، 
پژو، ولوو و ماهله برای ساخت موتور، پلتفرم ها و 
ماشین های جدید امضا شد، اما این تفاهم نامه 
ها به واســطه تحریم، منتفی شد. وی با اشاره به 
اینکه حدود 25 میلیارد تومان قالب ساخته شده 
در انبار شرکت های قطعه سازی خاک می خورد، 
ادامــه داد: به دلیل تعلیق قراردادهای شــرکت 
های پژو، رنو، ســیتروئن، امکان استفاده از قالب 
ها وجود ندارد. احمدی با بیان اینکه سیاســت 
تفاوت پنج درصدی قیمت کارخانه و بازار تصویب 
نشد، ادامه داد: پیشنهاد این بود که قیمت فروش 
خودرو، پنج درصد کمتر از قیمت بازار باشد تا بعد 
با گذشــت زمان و کاهش نرخ مواد اولیه، قیمت 
ها متعادل شــود، اما در نهایت این پیشنهاد نیز 

پذیرفته نشد.

استحصال خاویار پرورشی 
برای نخستین بار در اصفهان

پرورش ماهیان خاویــاری از فعالیت های آبزی 
پروری اســت که طی یک دهه گذشته در کشور 
در حال انجام اســت. فعالیــت در زمینه تولید 
ماهیان خاویاری در اســتان اصفهان ســال ۸۹ 
در چندین مزرعه بــا ورود بچه ماهیان خاویاری 
با وزن متوســط حدود ۸ تا 1۰ گرم آغاز شــد و 
ضمن پیگیری موضــوع پرورش ایــن ماهیان 
توسط شیالت استان و مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرســتان و تالش های بهره بردار، بعد از حدود 
هشــت ســال در ماه جاری برای اولیــن بار در 
شهرستان آران و بیدگل، از یک ماهی خاویاری 
)فیل ماهی( به وزن حدود 62 کیلو گرم، میزان 
حدود پنج کیلوگرم خاویار پرورشــی توســط 
متخصصین امر استحصال شد.با توجه به کاهش 
صید این ماهی در دریای خزر ) در سال 75 حدود 
16۰۰ تن و در سال ۹6 به حدود 2۹ تن رسیده 
است( توجه به پرورش ماهیان خاویاری در مزارع 
آبزی پروری طی سنوات اخیر مورد توجه شیالت 
کشور بوده و استان های مد نظر و مستعد در این 

زمینه اقدام کرده اند.

المپ فیالمنتی انگاره مدل 
E27 پیچی پایه G125

 44,500
تومان

 Bulb London المپ 40 وات
E27 پایه Spiral G125 مدل

 57,000
تومان

المپ فیالمنتی 4 وات کداک 
E27 پایه N42090 مدل

 73,000
تومان

بازار کشورهای همســایه این روزها مملو از 
کاالها و تولیدات ایرانی است. قند، رب، سیب 
زمین، حتی سیگار ایرانی به وفور در بازارهای 
عراق و کشورهای آسیانه میانه و حتی روسیه 

پیدا می شود. 
صف طویلی از ماشــین های ترانزیتی در مرزهای 
عراق و ترکیه منتظر خروج از ایران هســتند. این 
موضوع باعث شــده تا چراغ هشدار قاچاق معکوس 
در کشور روشن شود. اگر چه در ماه های اخیر بارها 
شاهد هجوم اتباع از کشورهای همسایه به شهرهای 
مرزی ایران برای انواع خریــد و حتی قاچاق کاال و 
ســوخت از ایران بوده ایم و در چندین مورد خرید 
های باال و هیجانی تاجران افغان و عراقی بازار داخلی 
را با افزایش قیمت های نامتعارف همراه کرد و به رغم 
اینکه دولت با برخی از تصمیمات تالش کرد تا ترمز 
بی رویه صادرات را بکشد؛ اما همچنان عدم تعادل در 

بازار واردات و صادرات کشور وجود دارد.
مهاجرت کاال به خارج

 کارشناســان اقتصادی معتقدند الیــه های بیمار 
اقتصاد ایران موجب شده تا از سویی ارز ارزان قیمت 
در خدمت واردات مواد اولیه باشــد و از سوی دیگر 
قیمت باالی ارز صادراتی موجب صادرات تولیدات 
با مواد اولیه ارزان شود.قاسم علی حسنی، دبیرکل 
بنکداران مواد غذایی می گوید:» ارز 42۰۰ تومانی 
برای اقتصاد کشــور سم اســت. بارها این موضوع 
را مطرح کرده ایم و از سیاســت گذاران خواســتیم 
که ارائه ارز 42۰۰ تومانــی را قطع کنند؛ اما دولت 
برای آنکه به مــردم خدمت و قیمت هــا را کنترل 
کند، ترجیح می دهد ارز ارزان قیمت برای واردات 

کاالهای اساسی اختصاص دهد«.
قاچاق تولیــدات ایرانی با چنــد برابر 

سودآوری 
اگر زمانی واردات و قاچاق سیگار و چای از خارج به 
ایران ســودآوری زیادی داشت، این روزها تولیدات 
ایرانی است که در کشــورهای همسایه با چند برابر 
قیمت عرضه می شود. آمار قاچاق معکوس در ایران 

بســیار نگران کننده اســت. به عنوان مثال مصرف 
ساالنه چای در کشــور 12۰ هزار تن است؛ اما این 
عدد امســال به دو برابر افزایش یافته است. سود ده 
برابری قاچاق چای به عراق و ترکیه دلیل اصلی این 
افزایش تقاضا در بازار بوده اســت. قند نیز در داخل 
کیلویی 5 هزار تومان فروخته می شود؛ اما در عراق 
و سایر کشورهای آسیای میانه از جمله آذربایجان با 
سودی 7 برابری به فروش می رسد. اوضاع در مورد 
ســیگارهای تولید داخل نیز به همین منوال است 
سیگار تولید داخلی به کشورهای ترکیه، ارمنستان، 
گرجســتان و جمهوری آذربایجان قاچاق می شود. 
هر پاکت سیگار در کشــور 7 هزار تومان است و در 
کشورهای یاد شده بیش از 21 هزار تومان فروخته 

می شود.
مقصد کاالهای قاچاق ایرانی کجاست؟

افغانســتان، عراق، ترکیه، جمهــوری آذربایجان، 
ارمنستان، گرجســتان و پاکســتان مقاصد اصلی 
قاچاق و یا صادرات کاالهای تولید ایران هستند. بر 
اساس اعالم محسن رحیمی، رایزن بازرگانی ایران 
در ارمنستان صادرات محصوالت ایرانی به ارمنستان 
رشد 4۸ درصدی داشته اســت. دبیر میز عراق در 
سازمان توسعه تجارت ایران نیز چندی پیش اعالم 

کرد میزان صادرات ایران به عراق از 7 میلیارد دالر 
در سال گذشته با 12 میلیارد در سال جاری رسیده 
است. همچنین بر اساس اعالم رییس میز افغانستان 
در سازمان توسعه و تجارت طی ۸ ماه سال جاری 2 
میلیارد و 224 میلیون دالر صادرات داشــته ایم که 
به لحاظ ارزشی نسبت به ســال گذشته در همین 
مدت 26 درصد افزایش داشته است. رشد صادرات 
محصوالت ایرانی به آذبایجان نیز رشدی دو برابری 

را تجربه کرده است.
وقتی تولیدات داخلی با قیمت های واقعی 

عرضه نمی شود
ســید رســول رنجبران، عضو اتاق بازرگانی ایران 
و آلمان در گفتوگو بــا زاینــده رود در زمینه عدم 
وجود تعادل میان صادرات و واردات به کشور گفت: 
صادرات در هر شرایطی می تواند به نفع کشور باشد 
چرا که موجب تقویــت پول ملی می شــود؛ اما  به 
معنای این نیست که هر نوع کاالیی که نیاز داریم را 
صادر کرده و بعد همان کاال را با قیمت های بیشتر 
وارد کنیم، اتفاقی که اکنون در کشور رخ داده است. 
عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان افزود: امروز 
در اکثر تولیدات و خدمات در کشور تناسبی وجود 
ندارد و سیاست های مسئوالن کشور لحظه ای اتخاذ 

می شود. به گفته وی؛ در هیچ کجای دنیا دولت ها 
در عرضه دخالت نمی کنند و تنها بر اساس عرضه و 
تقاضا و عوارض گمرکی صادرات و واردات را تنظیم 
می کنند. رنجبران افزود: امروز شاهد این هستیم که 
تراز تجاری کشور منفی است؛ چرا که از یک طرف 
کاالها صادر می شود و همان کاال از مرز دیگری به 
کشور وارد می شــود. این عضو اتاق ایران و آلمان با 
اشاره به واقعی نبودن قیمت تولیدات شاخص کشور 
به دلیل استفاده از یارانه های دولتی گفت: بسیاری 
از تولیدات و محصوالت صادراتی شاخص ما مانند 
پتروشیمی و فوالد به دلیل اســتفاده از یارانه های 
دولتی در تامین مواد اولیه و حتی انرژی قیمت تمام 
شده پایینی به نســبت جهانی دارند؛ اما این قیمت 
واقعی این کاالها نیســت چرا که انــرژی در داخل 
با قیمت های بســیار پایینی به نسبت قیمت های 

جهانی به این تولیدات اختصاص می یابد.
هشــدار در مورد صادراتی که می تواند 

اقتصاد را زمینگیر کند
روندهای صادراتی در شــرایطی که هیــچ توازن و 
تعادلــی در بازارهای داخلی وجود نــدارد می تواند 
بسیار خطرناک باشد. مســئله قاچاق امروز دامنگیر 
تولیداتی اســت که با ارزهــای ارزان قیمت وارداتی 
تولید می شــود که برخی از آنها جزو مواد خوراکی و 
حتی استراتژیک قرار می گیرند. نوسان قیمت مرغ و 
گوشــت به دلیل قاچاق این مواد به مرزهای جنوبی 
کشــور را می توان نمونه ای از آن دانست. نگرانی در 
این مسئله وقتی بیشتر خواهد شد که بدانیم با حجم 
قاچاقی که صورت می گیــرد بودجه مواد غذایی که 
دولت تصویب کرده است باید 2/5 برابر شود، یعنی 
عدد 13/5 میلیارد دالر به 25 میلیارد دالر برســد و 
یعنی عدد 25 میلیون دالر به 5۰ میلیون دالر تغییر 
یابد. فعاالن بــازار معتقدند دولت بــه جای کنترل 
مرزها بهتر است ارز 42۰۰ تومانی را پرداخت نکند 
ضمن اینکه باید برنامه مدون و با ثباتی برای صادرات 
 کاالها از کشــور تدوین شــود تا با بخش نامه های 
خرق الساعه فضای تولیدی کشــور ملتهب نشود و 
 کاالهای ایرانی مشــتریان جهانی خود را از دســت

 ندهد.

وقتی هیوالی قاچاق معکوس می شود
   عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان در گفت وگو با »زاینده رود« نسبت به واقعی نبودن قیمت تمام شده تولیدات انتقاد کرد؛  

آنالیزا ، اپلیکیشن هوشمندی است 
که این امکان رو به شما می دهد تا 
به راحتی و با امنیت کامل مدیریت 
امور مالی خود را به دست بگیرید و 
حسابداری شخصی انجام بدید. این 
اپلیکیشن با استفاده از محتویات 
پیامک های بانکی شــما، آنالیز 
خودکار و دقیقی از خرج و مخارج 
مالی ارائه می دهــد. ما فقط یک 
اپلیکیشن حسابداری یا حسابدار 

شخصی نیستیم. 

دستیار مالی آنالیزا

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به منظور سازگاری با کم آبی 
و نیز توزیع عادالنه آب ،  42۰ ایستگاه سامانه پایش فشار شبکه در 
سطح استان راه اندازی  کرد.مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: ظرفیت تولید آب در تصفیه خانه آب باباشخعلی 11.7 
مترمکعب در ثانیه است در حالی که میزان تقاضای جمعیت بالغ بر 
4 میلیون نفری  تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ، 14.5 
مترمکعب در ثانیه است که این امر بیانگر کمبود حدود 3 مترمکعب 
در ثانیه  خواهد بود.مهندس هاشم امینی با بیان اینکه در حال حاضر 
بزرگ ترین چالش پیش روی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
عدم تعادل میان عرضه و تقاضای آب است، عنوان کرد: عدم تعادل 
میان عرضه و تقاضای آب در پیک مصرف یکی از چالش های اساسی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان است که در این زمینه توسعه 
شبکه هوشمند توزیع آب در 1۰ شــهر بزرگ استان ،توسعه 472 
سامانه پایش فشارشبکه درسطح  استان ،تکمیل سامانه تله متری 
خطوط انتقال آب ،توسعه سیستم تله متری شــبکه توزیع آب در 
شهرهای بزرگ استان ،تهیه نرم افزار مدیریت هوشمند شبکه و ایجاد 
زیر ساخت های مخابراتی برای اســتقرار و توسعه شبکه هوشمند 
از جمله راهکارهایی اســت که به منظور غلبه بر چالش کم آبی در 
استان در دستور کار قرار گرفت. وی بااشاره به  کنترل و مانیتورینگ 
تاسیسات آبرسانی اصفهان بزرگ بیان داشت: شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان هم اکنون تامین آب شرب ۹3 شهر و 3۰۰ روستا را 
به عهده دارد، این در حالی است  که طی سال های اخیر  محدودیت 

منابع آبی مسئوالن امر  در تامین آب شرب مشترکین در اقصی نقاط 
اســتان را با چالش هایی مواجه کرده است بدین ترتیب ارتقای 6۸ 

ایستگاه  سیستم تله متری تاسیسات آبرسانی به منظور توزیع 
عادالنه آب  درشهرهای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان 

بزرگ عملیاتی شد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهان 
افزود:  126 باب  شــیرخانه روی خطــوط انتقال آب و 
نیز 6۰ ایســتگاه دارای قابلیت مانیتورینــگ  و صدور 
فرمــان مرکــزی همچنیــن کنتــرل و مانیتورینگ 
تاسیســات آبرســانی اصفهان بــزرگ در واحد 122 
اســتان از جمله مواردی هســت که پیرامــون تامین 
 آب شــرب پایدار مشــترکین در سطح اســتان مد نظر

 قرار گرفته است. 
وی، از احداث 2۰۰ حوضچه کنترل فشار شبکه توزیع آب شهر 

اصفهان خبر داد و اظهار داشت: در راستای برخورداری مشترکین 
از فشار یکسان آب در شهر اصفهان 2۰۰ حوضچه کنترل فشار روی 
شبکه توزیع احداث شد همچنین در این زمینه 22 زون در طرح زون 
بندی شبکه آب شهر اصفهان تهیه و اجرا شد.مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه  عالوه بر کنترل کمی شبکه 
توزیع آب شرب از طریق هوشمند سازی شبکه ،چگونگی کیفیت آب 
شرب هم با حساسیت ویژه ای دنبال می شود، خاطر نشان ساخت: 
عالوه براینکه دســتگاه های نظارتی مانند شبکه بهداشت کیفیت 

آب شرب اصفهان را بررسی می کنند، همه روزه کیفیت آب شرب 
با استقرار ایستگاه های کنترل کیفی در نقاط مختلف استان  چهار 
پارامتر اساسی آب از جمله کدورت،کلر باقی مانده ،هدایت الکتریکی 

و PH  مورد بررسی قرار می گیرد.

در راستای 
سازگاری با کم آبی صورت گرفت؛

راه اندازی  ۴۲۰  ایستگاه سامانه 
پایش فشار شبکه در سطح استان

در 51 سالگی ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد کشور که نقش اساسی در بومی سازی ، توسعه تکنولوژی و پیدایش 
صنعت فوالد کشورداشته است ،آیین انعقاد تفاهم نامه های همکاری بین فوالد ســازان و تامین کنندگان زنجیره آهن و فوالد با 
شرکت های دانش بنیان،با حضور دکتر صاحبکار رییس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان، معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری،دکتر امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان،اعضای 
هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فوالد ایران، تعدادی از شرکت های دانش بنیان و جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت فوالدی 
کشور برگزار شد.منصور یزدی زاده گفت : دستاوردهایی که در زمینه های گوناگون و به ویژه بومی سازی در دوران تحریم حاصل 
شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این مهم همواره از سوی ایرانیان محقق شده است.این مقام مسئول ضمن گرامی داشتن یاد 
و خاطره افراد تاثیر گذار صنعت فوالد کشور که هم اکنون در قید حیات نیستند؛ اما ثمره تالش آنها میراثی گرانبها برای آیندگان به 
شمار می رود تصریح کرد : امیدواریم ظرفیت 55 میلیون تن فوالد که در چشم انداز 14۰4 مد نظر است با کاال و تکنولوژی تمام ایرانی 
محقق شود.در بخش دیگری از این آیین، تفاهم نامه ای با حضور مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت،مهندس جالل آقابابا 
مدیر مهندسی نظارت و پشتیبانی طرح ها و نماینده شرکت ایران غلتک در خصوص ریخته گری »گریز از مرکز غلتک های نوردی 
به صورت عمودی« منعقد شد. در این آیین مهندس جالل آقابابا، مدیر مهندسی نظارت و پشتیبانی طرح ها اظهار کرد : ذوب آهن 
اصفهان و صنعت فوالد کشور وارد مرحله ای می شود که باید از مصرف کننده تجهیزات فراتر رفته و در قامت تولید کننده تجهیزات 
فوالدی قرار گیرد. ذوب آهن اصفهان در این زمینه پروژه ریخته گری پیوسته شماره 5 را بر اساس دانش شرکت دنیلی ایتالیا  از حدود 
17۰۰ تن تجهیزات پروژه ،  13۰۰ تن آن را در داخل کشور و با استفاده از ظرفیت های شرکت های داخلی تولید کرد و هم اکنون یکی از بهترین ایستگاه های ریخته گری به شمار می رود.وی خاطر نشان کرد: 

کارگاه های ساخت ذوب آهن اصفهان نیز ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری دارد که برای ساخت پروژه های توسعه شرکت می توان از آنها بهره گرفت.

در 51 سالگی ذوب آهن اصفهان صورت گرفت؛
 انعقاد تفاهم نامه های همکاری

 بین فوالد ی ها با شرکت های دانش بنیان
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مفاد آراء
10/151 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
1- رأی شــماره2379و2380مورخ 97/9/13 هیــأت : خانم طاهــره منجمی بیدگلی 
فرزندحسن شــماره شناســنامه 199و آقای غالمحسین عباســی بیدگلی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 88)بالمناصفه(  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 86/50مترمربع شماره 
پالک3129 فرعی مجزا از شــماره 364 فرعی از پالک3 اصلی واقع درمعین آباد نوش 
آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی مع الواســطه  از مالک رســمی آقای سید 

حسین حسینی زاده. 
2- رأی شــماره2552مورخ 97/9/21 هیأت :آقای محمدرضا خدمتــی مفرد بیدگلی 
فرزندغالمرضا شماره شناسنامه 8696 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت67 مترمربع شماره 
پالک 3134 فرعی مجزا از شماره434 از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل  بخش 3 
حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی آقای نعمت اله همائی پور و زهرا انتظاریان

3- رأی شــماره 2556و 2557مورخ 97/9/21. هیأت : آقای علیرضا اعتماد فرد فرزند 
شکراله شماره شناســنامه 370و خانم عصمت محبوبی فرزند عزت اله شماره شناسنامه 
716)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 209/55 مترمربع شماره پالک 99 فرعی 
مجزا از شــماره های باقیمانده 13و14و2فرعی از پالک 235 اصلی واقع در اماکنبخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالک رسمی
4- رأی شماره2377مورخ 97/9/13 هیأت : آقای صادق عباسی  فرزند احمدرضا  شماره 
شناسنامه 6190003842ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 82/58مترمربع شماره پالک 
2 فرعی از پالک 461 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی مع 

الواسطه  از مالک رسمی ورثه حسین شاطریان
5- رأی شماره 2367مورخ 97/9/13 هیأت : آقای علی اکبر سالمی پور فرزند عبدالحسین 
شــماره شناسنامه 282 ششــدانگ  یکباب ســاختمان به مســاحت 112/74 مترمربع 
شــماره پالک 46 فرعی مجزا از شــمارههای 16و17و25و36و40فرعی و مشاعات از 
پالک482اصلی واقع دراماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی مع الواسطه از 

مالک رسمی.خانم زهرا صغری یونسی بیدگلی
6- رأی شــماره2555مورخ 97/9/21 هیــأت آقای احمد توحیدی فرزند علی شــماره 
شناسنامه 7446 ششدانگ  یکباب گاراژ به مساحت31/5 مترمربع شماره پالک1 فرعی از 
پالک 940اصلی واقع دراماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی 

خانم اشرف ایمانی بیدگلی 
7- رأی شــماره 2219و2220مورخ 97/8/14 هیأت : آقای محمد مساح منفرد بیدگلی 
فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه 35و خانم فاطمه منعمیان بیدگلی فرزند ماشااله شماره 
شناسنامه 60)بالمناصفه(ششــدانگ یکبابخانه بمساحت  130/5متر مربع  شماره پالگ 
213فرعی مفروز از 54فرعی از 972اصلی و 6فرعی مفروز از مشاعات 528اصلی واقع در 
اماکن بخش 3حوزه ثبتی اران وبیدگل مالک رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی مصطفی 

میخو.
8- رأی شماره 2422مورخ 97/9/14 هیأت : آقای مهدی رعیت مقدم آرانی فرزند علی 
شماره شناسنامه 1680 ششدانگ  یکباب ســاختمان  به مساحت98/96مترمربع شماره 
پالک20 فرعی مجزا از شمارههای 16و18و12فرعی از پالک1432 اصلی واقع دراماکن 
بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی امان اله ملکی و فاطمه اعظمی 

9- رأی شــماره 2370مورخ 97/9/13 هیأت : آقای عباس شــوال پور آرانی فرزند تقی 
شماره شناسنامه 904 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 154/5متر مربع  شماره پالک18 
فرعی مجزا از شمارههای 1و2و17وو5فرعی از 2630اصلی و5فرعی و مشاعات از پالک 
2629اصلی  واقع دراماکــن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رســمی 

شهرداری آران وبیدگل.
10- رأی شــماره2378مورخ 97/9/13 هیــأت : آقــای عباس گل پیرا فرزند ســیف 
اله شــماره شناســنامه 2748 ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 175/23 مترمربع 
شــماره پالک 9483فرعی مجــزا از شــماره1052فرعی از پــالک2637 اصلی واقع 
 درمسعوداباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی مع الواسطه از مالک رسمی ورثه

 سیف اله گل پیرا
11- رأی شماره2432ورخ 97/9/14 هیأت : آقای حسین بابا آرانی فرزند نعمت اله شماره 
شناسنامه 192 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 138/74متر مربع   شماره پالک 3231 
فرعی مجزا از شماره 26فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمداباد  بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی ورثه خانم اقا یاجدی ارانی.
12- رأی شــماره 2558مورخ 97/9/22. هیأت : آقای مهدی شائی آرانی فرزند ماشااله 
شماره شناسنامه 11907 ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 137/80متر مربع  شماره 
پالک 3232 فرعی از پالک2638 اصلی واقع دراحمد آباد  بخــش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی مع الواسطه از مالک رسمی عبداله خان اکرمیان.
13- رأی شــماره 2559و2560مورخ 97/9/22 هیأت :زهرا غالمرضا زاده آرانی فرزند 
رحمت اله شماره شناســنامه 804نسبت به 4دانگ مشــاع و آقای عباس عبدلیان آرانی 
فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 135نسبت به 2دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 168متر مربع شماره پالک3233 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمداباد 
بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی مع الواسطه  از مالک رسمی عبداله خان اکرمیان

14- رأی شماره2561مورخ 97/9/22 هیأت : آقای علی اصغر بهرامی نژاد فرزند حشمت 
اله شماره شناسنامه 1496  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 161 مترمربع شماره پالک 
3234 فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمداباد   بخــش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل 

ابتیاعی مع الواسطه از .مالکین رسمی
15- رأی شــماره2562و2563مورخ 97/9/22 هیأت : آقای احسان یوسفی فرد فرزند 
رضا شماره شناســنامه 243و خانم اعظم ســادات فخریان آرانی فرزند عباس آقا شماره 
شناسنامه 2821)بالمناصفه( ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 183 مترمربع شماره پالک 
3235فرعی از پالک 2638اصلی واقع در احمداباد  بخش3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی مع الواسطه  مالکین رسمی خانم محبوبه مجیدی
16- رأی شماره2564مورخ 97/9/22 هیأت : خانم مجید سربند آرانی فرزند حسن شماره 
شناسنامه 9650 ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 73/15 مترمربع شماره پالک3236 
فرعی از پالک2638 اصلی واقع دراحمداباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از 

مالک رسمی .کبریا صحرایی و ورثه حسن سربندی
17- رأی شماره 2397مورخ 97/9/13 هیأت : خانم فاطمه دادخواه بیدگلی فرزند حسین 
شماره شناسنامه 641 ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 284/55 مترمربع شماره پالک 
1951فرعی مجزا از 288فرعی  از پالک 2640اصلی واقع اران دشت   بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالک رسمی 
18- رأی شماره 2553مورخ 97/9/21 هیأت : خانم اعظم ساالروند فرزند شمسعلی شماره 
شناسنامه 2551نسبت به 2دانگ مشاع و آقای سید رضا مشتاقی فرزند سید عباس شماره 
شناسنامه 449نسبت به 4دانگ مشاع از شدانگ  یکبابخانه به مساحت 77/90مترمربع 
شماره پالک 1952 فرعی مجزی از پالک 274فرعی از پالک 2640اصلی  واقع در اران 
دشت  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ایتیاعی از مالکین رسمی رضا بیچاره ارانی و زهرا 

جوخی مع الواسطه
19- رأی شماره 2551مورخ 97/9/21 هیأت : آقای مسعود قدیریان آرانی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 1250135702 شدانگ  یکبابخانه به مساحت 88/32متر مربع شماره 

پالک 1201فرعی مجزی از پالک 350فرعی از پالک 2645اصلی  واقع در وشاد  بخش 
3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ایتیاعی مع الواسطه  از مالک رسمی محمد رمضانی مقدم

20- رأی شــماره 2368و2369مورخ 97/9/13 هیأت : آقای محمدرضا منصوری آرانی 
فرزند حشمت اله شماره شناسنامه 35و خانم زینب سرکاری آرانی فرزند سیف اله شماره 
شناسنامه 1749)بالمناصفه (ششدانگ یکبابخانه بمساحت 89/09متر مربع  شماره پالک 
6298فرعی مجزی از پالک 255فرعی از پالک 2840اصلی  واقع در ریگستان دیمکار 
آران   بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ایتیاعی ازمالکین  رسمی حشمت اله منصوری و 

عذری ستم کش  
21- رأی شماره 2436مورخ 97/9/14 هیأت : آقای جواد طالبی نصرآبادی فرزند شکراله 
شماره شناسنامه 3  شدانگ یکباب مغازه به مساحت 42متر مربع شماره پالک 25فرعی 
از پالک 20اصلی  واقع در شفیع آباد نصراباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل.ایتیاعی مع 

الواسطه  از مالک رسمی حاج محمد اصفهانیان
22- رأی شماره 2435مورخ 97/9/14 هیأت : آقای جواد طالبی نصرآبادی فرزند شکراله 
شماره شناسنامه 3  شدانگ یکباب خانه به مساحت 196متر مربع شماره پالک 26فرعی 
 از پالک 20اصلی  واقع در شــفیع آباد نصراباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل.ایتیاعی

 مع الواسطه  از مالک رسمی حاج محمد اصفهانیان
23- رأی شماره 2366و2437مورخ 97/9/13و97/9/14هیأت : آقای عبداله عصارزاده 
نوش آبادی فرزند علی شماره شناسنامه 5617و زینب طاهری موحد فرزند احمد شماره 
شناسنامه 132)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 180مترمربع   شماره پالک 
594فرعی از پالک 43اصلی  واقــع در غیاث آباد نوش آباد  بخــش 4حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ایتیاعی از مالک رسمی آقای علی قدیری نوش آبادی.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:97/10/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/25

م الف: 330774 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
مفاد آراء

10/150 آگهی موضوع ماده ســه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    

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

خواهد شد.
1- رای شــماره 4006 مورخ 97/07/29 هیات اول دولت جمهوری اســالمی ایران با 
نمایندگــی وزارت آموزش و پــرورش - اداره آموزش و پرورش ناحیه ســه اصفهان به 
شناسنامه شــماره کدملي 14002009528 صادره فرزند بر ششــدانگ یکباب مدرسه 
به مساحت 1984/83 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 2964 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
2- رای شماره 3770 مورخ 97/07/16 هیات اول آقاي حفیظ اله امیرحاجلو به شناسنامه 
شــماره 8 کدملي 5759869086 صادره مرکزي فرزند عبدال بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 151/16 مترمربع مفروزی از پالک شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای علی 

مصدق خریداری شده است.
3- رای شــماره 2823 مورخ 97/05/22 هیات اول خانم صدیقه عشــوري مهرنجاني 
به شناســنامه شــماره 6 کدملي 1111429081 صادره قزوین فرزند احمد بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 101/50 مترمربع مفروزی از پالک شماره246 فرعي از4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
4- رای شــماره 4264 مورخ 97/08/20 هیات اول خانم مهري دهقان کلیشــادي به 
شناسنامه شماره 110 کدملي 1111680256 صادره فالورجان فرزند سیف اله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 87/83 مترمربع مفروزی از پالک شماره 7 فرعي از4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف آقای 

رضا دهقانی دستجردی خریداری شده است.
5- رای شــماره 4147 مورخ 97/08/12 هیات اول آقاي ســعید حســیني تشنیزي به 
شناسنامه شماره 1622 کدملي 6339357016 صادره شهرکرد فرزند مرتضي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 73/82 مترمربع مفروزی از پالک شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای حیدررمضانپور دنبه خریداری شده است.
6- رای شماره 2996 مورخ 97/05/29 و رای اصالحی شماره 3364 مورخ 97/06/19 
هیات اول آقاي محمد نظري به شناســنامه شــماره 4596 کدملــي 1292755741 
صــادره اصفهان فرزنــد احمد بر ششــدانگ یکباب انبــار به مســاحت 115 مترمربع 
مفروزی از پالک شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب 
 اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای ابراهیم حیدری دنبه خریداری

 شده است.
7- رای شماره 2776 مورخ 97/05/20 هیات اول آقاي احمد نظري به شناسنامه شماره 13 
کدملي 1288614306 صادره اصفهان فرزند فتح اهلل بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
366/30 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای  فتح اله نظری 

خریداری شده است.
8- رای شماره 4336 مورخ 97/08/24 هیات اول آقاي حمزه علي غفارپور به شناسنامه 
شماره 1 کدملي 4689837521 صادره اردل فرزند مرادحاصل بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 73/25 مترمربع مفروزی از پالک شماره 3639 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف آقای اســداله اسدالهی 

دهقی خریداری شده است.
9- رای شماره 4285 مورخ 97/08/21 هیات اول آقاي تیمور غفاري گوشه به شناسنامه 
شماره 12 کدملي 4679582197 صادره فارسان فرزند غفار بر ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 50 مترمربع مفروزی از پالک شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای  

سیف اله دهخدا خریداری شده است.
10-  رای شــماره 3931 مورخ 97/07/25 هیات اول خانم پریوش شهبازي بروجني به 
شناسنامه شــماره 105 کدملي 4650343925 صادره بروجن فرزند ناصر بر سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 106/85 مترمربع مفروزی از پالک 
شــماره131 فرعي از 4483 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
 اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای یداله کشاورز دستجردی خریداری

 شده است.
11-  رای شــماره 3932 مورخ 97/07/25 هیات اول آقاي رحمت اله بیننده دهاقاني به 
شناسنامه شــماره 290 کدملي 5129605659 صادره شــهرضا فرزند رضا بر سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 106/85 مترمربع مفروزی از پالک 
شــماره131 فرعي از 4483 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
 اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای یداله کشاورز دستجردی خریداری

 شده است.

12-  رای شــماره 3835 مورخ 97/07/21 هیات اول آقاي عباســعلي علي عسگریان 
دستجردي به شناسنامه شــماره 26 کدملي 1288759274 صادره اصفهان فرزند رحیم 
بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 145/60 مترمربع مفروزی از پالک شماره116 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
13-  رای شماره 4190 مورخ 97/08/14 هیات اول خانم فاطمه خدابنده دنبه به شناسنامه 
شــماره 3028 کدملي 1289197423 صادره اصفهان فرزند احمد بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 229/80 مترمربع مفروزی از پالک شماره 4786 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای حسن خدابنده خریداری شده است.
14-  رای شماره 4217 مورخ 97/08/19 هیات اول خانم اعظم عباس پور به شناسنامه 
شماره 19704 کدملي 1282666381 صادره اصفهان فرزند یداله بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 229/80 مترمربع مفروزی از  پالک شماره 4786 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای حسن خدابنده خریداری شده است.
15- رای شماره 3742 مورخ 97/07/15 هیات اول خانم مریم مهدي خشوئي به شناسنامه 
شماره 2088 کدملي 1170718991 صادره لنجان فرزند امراله بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 135/32 مترمربع مفروزی از پالک شماره 57 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای حیدرعلی رضایی دارافشانی و خانم محبوبه دهقان ناژوانی خریداری شده است.
16- رای شماره 3866 مورخ 97/07/22 هیات اول خانم فهیمه حکمتیان به شناسنامه 
شــماره 483 کدملي 1286800854 صادره اصفهان فرزند اصغر بر ســه دانگ مشــاع 
ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 119/14 مترمربع مفروزی از پالک شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای  سیف اله دهخدا خریداری شده است.
17- رای شماره 3865 مورخ 97/07/22 هیات اول آقاي امیر حسین غفوري به شناسنامه 
شــماره 1349 کدملي 1287866530 صادره اصفهان فرزند رضا بر ســه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 119/14 مترمربع مفروزی از پالک شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای  سیف اله دهخدا خریداری شده است.
18- رای شــماره 4342 مورخ 97/08/24 هیــات اول آقاي تقي نــادري نوکابادي به 
شناســنامه شــماره 49 کدملي 1111512701 صادره فالورجان فرزند محمد کریم بر 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 129/20 مترمربع مفروزی از پالک 
شماره346 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
19-  رای شماره 4343 مورخ 97/08/24 هیات اول خانم کشور اکبري جوچي به شناسنامه 
شماره 6 کدملي 1111565260 صادره فالورجان فرزند ابوالقاسم بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 129/20 مترمربع مفروزی از پالک شماره346 فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
20- رای شماره 2872 مورخ 97/05/23 و رای اصالحی شماره 4005 مورخ 97/07/29 
هیات اول خانم سوســن جان نثاري به شناسنامه شماره 40292 کدملي 1280293314 
صادره فرزند عبدالرســول بر ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 160/72 مترمربع 
مفروزی از پالک شماره 2 فرعي الی 5 فرعی  از4400- اصلي واقع در اصفهان بخش5 
 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه مفروز ثبتی

 گردیده است.
21- رای شــماره 4320 مورخ 97/08/23 هیات اول آقاي داود فروزنده به شناســنامه 
شماره 22 کدملي 6339701922 صادره شهرکرد فرزند نظرعلي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 525/23 مترمربع مفروزی از پالک شماره 2964 باقیمانده واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف ورثه 

مرحوم محمود ونهری خریداری شده است.
22-  رای شماره 4647 مورخ 97/09/12 هیات اول آقاي هیبت اهلل ترکي به شناسنامه 
شماره 28 کدملي 4622873583 صادره شهر کرد فرزند علي رحم بر ششدانگ یکباب 
کارگاه به مساحت 128/73 مترمربع مفروزی از پالک شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

یداله لطفی خریداری شده است.
23-  رای شــماره 3470 مورخ 97/06/25 هیات اول آقاي  احمد راســتگو دستجردي 
به شناسنامه شــماره 21513 کدملي 1282685880 صادره اصفهان فرزند حسینعلي بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 203/26 مترمربع مفروزی از پالک شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
24-  رای شماره 4648 مورخ 97/09/12 هیات اول خانم مرجان آهنگران سفید دشتي به 
شناسنامه شماره 62 کدملي 4650649625 صادره بروجن فرزند غالمرضا بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 193/17 مترمربع مفروزی از پالک شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی مصدق خریداری شده است.
25- رای شــماره 4568 مورخ 97/09/08 هیات اول خانم مریم قیصري به شناســنامه 
شــماره 1367 کدملي1285862856 صادره اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 158/69 مترمربع مفروزی از پالک شماره 7 فرعي از 4378 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
26- رای شــماره 4491 مورخ 97/09/01 هیات اول آقاي قربانعلي مرادي جوشاني به 
شناسنامه شماره 2 کدملي 5419426285 صادره مبارکه فرزند امامقلي بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 171 مترمربع مفروزی از پالک شماره 5 فرعي از4790 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

ورثه حاج محمد حسین کازرونی خریداری شده است.
27-  رای شــماره 3857 مورخ 97/07/22 هیات اول آقاي فریدون کریمیان طاقانکي 
به شناسنامه شماره 29 کدملي 4622358034 صادره فرزند غالمرضا برسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 99/21 مترمربع مفروزی از پالک شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
28-  رای شــماره 3858 مورخ 97/07/22 هیات اول خانم سهیال حیدري طاقانکي به 
شناسنامه شــماره 11 کدملي 4622396483 صادره فرزند علي بابا برسه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 99/21 مترمربع مفروزی از پالک شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
29-  رای شــماره 3924 مورخ 97/07/25 هیات اول  آقــاي بختیار مرادي آقبالغي به 
شناسنامه شماره 27 کدملي 4622011085 صادره شهر کرد فرزند کرمعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 209 مترمربع مفروزی از پالک شماره 131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای رضا دهقانی خریداری شده است.
30-  رای شــماره 4562 مورخ 97/09/08 هیات اول آقاي فرشــاد اسدي خشوئي به 
شناسنامه شماره 12 کدملي 6209915681 صادره باغ بهادران فرزند حیدر بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 52/35 مترمربع مفروزی از پالک شماره 349 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

31- رای شــماره 4578 مورخ 97/09/08 هیات اول آقاي حجت الــه حیدري خواه به 
شناسنامه شماره 1895 کدملي 1819017400 صادره آبادان فرزند درویش بر ششدانگ 
یکبابخانه  به مســاحت 94 مترمربع مفروزی از پالک شماره 123 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای جواد صالحیان دستجردی خریداری شده است.
32-  رای شــماره 4331 مورخ 97/08/24 هیات اول آقاي رزاق اله بیگي به شناسنامه 
شماره 19 کدملي 4622997940 صادره شهر کرد فرزند حسینقلي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 136/72 مترمربع مفروزی از پالک شماره 388 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای حسن طالع دستجردی خریداری شده است.
33-  رای شماره 13450 مورخ 96/12/14 و رای اصالحی شماره 4033 مورخ 97/07/30 
هیات اول آقاي غالم عباس کیاني زاده به شناسنامه شــماره 6 کدملي 4689758263 
صادره اردل فرزند حفیظ اله بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 66/60 مترمربع مفروزی 
از پالک شــماره133 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5حوزه ثبت ملک 
 جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای باقر حسن نژاد خریداری

 شده است.
34-   رای شــماره 4521 مورخ 97/09/05 هیات اول آقاي بهــادر دري برنجگاني به 
شناسنامه شــماره 14 کدملي 6209885888 صادره لنجان فرزند مرتضي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 156/5 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی محمد لنجانی دنبه خریداری شده است.
35-  رای شــماره 2792 مورخ 97/05/20 هیــات اول آقاي محمدرضــا مویدزفره به 
شناســنامه شــماره 1375 کدملي 1284774562 صادره اصفهان فرزند عزیزاله برسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 81/90 مترمربع مفروزی از پالک شماره 
128فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
36-  رای شــماره 2794 مورخ 97/05/20 هیات اول خانم لیال شریف زاده به شناسنامه 
شماره 925 کدملي 1289016895 صادره اصفهان فرزند عبدالحسین برسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 81/90 مترمربع مفروزی از پالک شماره 128فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
37-  رای شماره 4620 مورخ 97/09/11 هیات اول آقاي سیف اله مرادي به شناسنامه 
شماره 2 کدملي 5939634249 صادره اراک فرزند حسینعلي بر ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 118/72 مترمربع مفروزی از پالک شــماره11 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای عباسعلی توکلی دستجردی خریداری شده است.
38-  رای شماره 4599 مورخ 97/09/10 هیات اول آقاي غالمرضا صادقیان به شناسنامه 
شماره 733 کدملي 1286686131 صادره اصفهان فرزند عباس بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 191/15 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 9 فرعي از 3011 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
39-  رای شماره 4579 مورخ 97/09/08 هیات اول آقاي جعفر مهاجر زینلي به شناسنامه 
شماره 388 کدملي 1288536054 صادره فرزند محمد صادق بر ششدانگ  یکباب مغازه 
به مساحت 51/40 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 262فرعي از4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف آقای 

عرشعلی نصیری خریداری شده است.
40-  رای شماره 4580 مورخ 97/09/08 هیات اول  خانم سبیحه صالح پور دستجردي 
به شناســنامه شــماره 493 کدملي 1289172048 صادره اصفهان فرزند محمدعلي بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 90/19 مترمربع مفروزی از پالک شماره 131 فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف آقای جلیل کیانی هرچگانی خریداری شده است.
41-  رای شــماره 4622 مــورخ 97/09/11 هیات اول  آقاي  محمــد کاظمیان فرد به 
شناسنامه شماره 1857 کدملي 1289026221 صادره اصفهان فرزند هبت اله بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 88/70 مترمربع مفروزی از پالک شماره 43 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای حسن حنیف نژاد خریداری شده است.
42-  رای شــماره 4623 مورخ 97/09/11 هیات اول خانم الهام گوشکي به شناسنامه 
شماره 2154 کدملي 3031427785 صادره جیرفت فرزند محمود بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 88/70 مترمربع مفروزی از پالک شماره 43 فرعي از4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای حسن حنیف نژاد خریداری شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/10/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/25

م الف: 333319 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
اخطار اجرايي

10/148 شماره: 253/96  به موجب راي شــماره 269 مورخ  96/8/1 حوزه دوم شوراي 
حل اختالف شهرستان فريدونشهر که قطعیت يافته است محکوم علیه مجید سید صالحی 
فرزند سید محمود شغل آزاد  به نشاني مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ صد 
و پنج میلیون و هفتصد و چهل هزار ريال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تاديه 
از تاريخ تقديم دادخواست لغايت زمان اجرای حکم و نیز مبلغ يک میلیون و سیصد و دوازده 
هزار و پانصد ريال بابت هزينه دادرسی و دفتر همچنین حق الوکاله وکال در حق محکوم 
له عبدالعلی بابايی فرزند علی شغل آزاد به نشانی فريدونشهر روستای چقادر و پرداخت نیم 
عشــر دولتی در حق صندوق دولت. رعايت تبصره 2 ماده 306 الزامیست. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالي ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:347161 شعبه دوم مجتمع 

شماره يک شوراي حل اختالف فريدونشهر )209 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/149 شماره صادره: 1397/03/545001-1397/10/18 نظر به اينکه سند مالکیت 
يکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ قطعه ملک محصور پالک ثبتی شماره 1491 فرعی از 
يک اصلی واقع در بخش 17 اصفهان ذيل ثبت 3443 در صفحه 4 دفتر 175 امالک به نام 
بتول صادقی صادر و تسلیم گرديده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده: 970320541845317-97/10/18 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضاء 
شهود آن ذيل شماره: 2418-97/10/17 به گواهی دفتر خانه 19 اردستان رسیده است 
مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابه جايی مفقود گرديده است و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل 
ماده 120 آيین نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت يا سند معامله 
به اين اداره تسلیم و رســید اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف:346767 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

اردستان)222 کلمه، 2 کادر(
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ساخت مجهزترین آزمایشگاه های پلیسی در ناجا

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

هواشناسی

اخبار

رییس دادگستری استان خبرداد:
عملکرد موفق استان اصفهان 

در کاهش 10 جرم
رییس کل دادگستری اســتان اصفهان گفت: 
اســتان اصفهان طی 6 ماهه نخست سال 97 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته موفق به 
کاهش آمار 9 اتهام از مجمــوع 10 اتهام اول 
استان شــد. احمد خســروی وفا با بیان اینکه 
نتیجه نرخ آماری 10 جرم اول استان اعالم شد، 
اظهار داشت: بر اساس گزارش و بررسی آماری 
مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، 
دادگستری استان اصفهان توانسته طی شش 
ماهه اول سال 97 نســبت به مدت مشابه در 
سال 96، 9 اتهام از مجموع 10 اتهام اول جرایم 
را کاهش دهد.رییس کل دادگســتری استان 
اصفهــان ادامه داد: بیشــترین کاهش مربوط 
به اتهام خیانت در امانت با 16/2درصد اســت 
و در مجموع 10 اتهام، 7/2درصد کاهش وقوع 
جرایــم را رقم زند. وی مطرح کــرد: 10 اتهام 
اول استان به ترتیب توهین به اشخاص عادی، 
سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، 
ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بــر اثر تصادف، 
تهدید، تخریب، کالهبرداری، خیانت در امانت، 

افترا و نگهداری و مالکیت مواد مخدر است.

سرپرست اداره نظارت بر امور حیات وحش:
سرشماری پرندگان مهاجر، 
آبزی و کنارآبزی در استان 

آغاز شد
سرپرســت اداره نظارت بر امــور حیات وحش 
گفت: سرشــماری پرندگان مهاجر، پرندگان 
آبزی و کنارآبزی در زیستگاه های آبی ، تاالبی و 
مراکز عمده پرنده نگری در سطح استان اصفهان 
آغاز شده است.قدرت اله علیپور اظهار کرد: در 
نیمه دوم دی ماه ســال 97 با همکاری سازمان 
های مردم نهاد و تشکل های زیست محیطی ، 
فعاالن زیست محیطی و دانشجویان عالقه مند 
برنامه سرشــماری پرندگان مهاجر و پرندگان 
آبزی و کنارآبزی با هدف بررسی تلفات احتمالی 
ناشــی از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
و وضعیت مهاجرت پرندگان، بررسی وضعیت 
مطلوبیت زیســتگاه های آبی وتاالبی و کسب 
اطالع از آخرین تغییرات جمعیتی پرندگان آغاز 
شد.وی ادامه داد: همچنین داشتن اطالعاتی از 
اندازه یا تراکم جمعیت و بررسی عوامل تهدید 
کننده ، بررسی توان زیستی مناطق ، تالب ها و 
نهایتا تجزیه و تحلیل اطالعات سرشماری و ارائه 
راهکارهای بهبود مدیریت و تدوین برنامه های 
بلند مدت و کوتاه مــدت از جمله دیگر اهدافی 
است که دراین برنامه با نظارت اداره امور حیات 
وحش استان در زیســتگاه های آبی و تاالب و 
مراکز عمده پرنده نگری در سطح استان اصفهان 

آغاز شده است.

مدیر کل بیمه سالمت استان:
 با مدیران سالمت 

بی واسطه صحبت کنید
مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان با اشاره به 
برقراری پل ارتباطی مستقیم و بدون واسطه بین 
کلیه بیمه شدگان و موسسات تشخیصی درمانی 
طرف قرارداد با مســئولین ســازمان از طریق 
ســامانه 1666گفت : یکی از طرح های ارزنده 
سازمان حرکت به ســمت دولت الکترونیک و 
استقرار ســامانه تلفنی 1666 بود که مردم می 
توانند در هر زمان از شبانه روز اطالعات الزم در 
خصوص نحوه دریافت خدمت رســانی و موارد 

مختلف دیگر را دریافت کنند. 
حســین بانک افزود: طبق برنامه ریزی صورت 
گرفته، روز های دوشــنبه هــر دوهفته یک بار 
مدیران و مســئولین بیمه ســالمت از ساعت 
10 لغایت 12 پاسخگوی مستقیم تماس های 
تلفنی مردم با ســامانه 1666 خواهند بود و در 
بقیه ایام هفته به صورت 2۴ ســاعته از طریق 
کارشناسان مربوطه اطالع رسانی الزم صورت 
می پذیــرد.وی گفــت: از مهم تریــن مزایای 
استفاده از سامانه تلفنی 1666 می توان به ارائه 
خدمات غیر حضوری مشاوره به بیمه شدگان در 
خصوص قوانین و مقررات سازمان،  ارائه خدمات 
غیر حضوری نظارت بر نحوه خدمت رســانی 
موسســات تشــخیصی درمانی طرف قرارداد 
با ادارات کل اســتان ها و ارائه انتقاد، شکایات، 
 تقدیر ، نظر،  پیشــنهاد و خدمات اطالع رسانی

 اشاره کرد.
مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان به طرح 
پایلوت استقرار سامانه اسناد بستری الکترونیک 
در استان اصفهان اشاره کرد که با هدف استقرار 
داشــبورد مدیریتی و اماری مناســبی جهت 
سیاســت گذاری های کالن نظام ســالمت و  
همچنین صرفه جویی بــه میزان تقریبی ۵00 

میلیارد تومان در کاغذ مصرفی اشاره کرد.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
ساخت مجهزترین 

آزمایشگاه های پلیسی در ناجا
فرمانده انتظامی استان اصفهان، با اشاره به تحوالت 
گســترده در رویکرد ها و ساختار های پلیس نظام 
جمهوری اســالمی ایران طی ۴0 ســال گذشته 
از ســاخت مجهزترین آزمایشــگاه های پلیسی و 
عدم وابســتگی ناجا به خارج در تامین تجهیزات 
تخصصی خود خبر داد.سردار مهدی معصوم بیگی، 
سامانه 197 و ایجاد دفتر نظارت همگانی در نیروی 
انتظامی را تحولی در حوزه پاســخگویی پلیس به 
مردم عنوان کرد و اظهار داشــت: امروز این امکان 
برای هر شهروندی فراهم شده تا اگر نظری، انتقادی 
یا پیشنهادی دارد به صورت حضوری، تلفنی یا از 
طریق نامه به مســئوالن این نیرو اعالم کند. وی 
افزود: نیروی انتظامی در زمینه کاهش رفت و آمد 
ها به مراکز انتظامی و صرفه جویی در وقت و هزینه 
مردم، اقدام به ایجاد دفاتر پلیس +10 در سراســر 
کشور کرد و امروز شاهد هستیم با استفاده از کمک 
سیستم های الکترونیکی خدمت رسانی پلیس به 
مردم با سرعت و شتاب بیشــتری انجام می شود.

وی، یکی دیگر از تحوالت نیرو انتظامی در تاریخ 
۴0 ساله انقالب را ایجاد ســاختاری به نام پلیس 
فتا در بدنه این نیرو عنوان کرد و گفت: این پلیس 
با تکیه بر دانش و تخصص نیروهای خود تهدیدات 
و آسیب های فضای مجازی را به صورت شبانه روز 
رصد کرده و عالوه بر حراست از امنیت مردم در این 
فضا سعی می کند تا سطح آگاهی و دانش مردم را 

در این حوزه نیز ارتقا دهد.

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:
دستگیری سارقان دوربین های 

مداربسته در اصفهان 
رییس پلیس آگاهی استان گفت: اعضای باند3 نفره 
ای که اقدام به سرقت دوربین های مداربسته مغازه 
ها می کردند در یک عملیات ویژه توسط کارآگاهان 
این پلیس دستگیر و به چندین فقره سرقت اعتراف 
کردند. سعید سلیمیان اظهار داشت: در پی شکایت 
تعدادی از صاحبان مغازه های سطح شهر اصفهان 
مبنی بر سرقت دوربین های مداربسته نصب شده 
در جلوی محل کســب آنها، موضوع در دســتور 
کار کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان اصفهان قرار 
گرفت. وی افزود: در این زمینه تیم ویژه ای متشکل 
از کارآگاهــان زبده و نخبه ایــن پلیس به منظور 
شناسایی و دستگیری عامل یا عامالن این سرقت ها 
تحقیقات تخصصی خود را آغاز کرده و در نهایت 
هویت 3 سارق سابقه دار که در این سرقت ها دست 
داشتند را به دست آوردند.سرهنگ سلیمیان گفت: 
با شناسایی متهمان، ماموران طی هماهنگی با مقام 
قضائی در یک عملیات ویژه و غافلگیرانه هر 3 نفر را 
در مخفیگاه های خود شناسایی و دستگیر کردند.

رییس پلیس آگاهی اســتان با اشاره به کشف دو 
دستگاه خودروی زانتیا و تعدادی دوربین مداربسته 
مســروقه در بازرسی از مخفیگاه ســارقان گفت: 
متهمان در تحقیقات صورت گرفته به چندین فقره 

سرقت اعتراف کردند.

 هشدار اداره هواشناسی اصفهان
 به کشاورزان و باغداران

اداره کل هواشناسی اصفهان به کشاورزان و باغداران 
اســتان توصیه کرد که مراقب باغ ها و زمین های 
کشاورزی خود نسبت به تغییرات دما، بارش های 
جوی و یخبندان باشند.کارشناســان هواشناسی 
اصفهان همچنین به باغداران برای پوشش مناسب 
نهال های جوان جهت محافظت از ســرما هشدار 
دادند تا به منظور جلوگیری از سرمازدگی، تنه نهال 
های جوان کشت شده به ویژه گردو به وسیله پارچه و 
پالستیک پوشیده شود.همچنین به باغداران توصیه 
شــده که به منظور مبارزه با برخی آفات و بیماری 
ها می توانند از یخ آب زمســتانه در باغ های خود 
استفاده کنند.در این توصیه ها با توجه به کاهش دما 
در آخر هفته به باغداران انگور هشدار داده شده که 
نسبت به انجام عملیات یخ آب زمستانه اقدام کنند.
باغداران و کشــاورزان باید با توجه به برودت هوا به 
تخلیه آب پمپ ها و لوله های آبیاری تحت فشــار 
بپردازند.همچنین به متقاضیان احداث گلســتان 
گل محمدی توصیه شــده که بــرای جابه جایی 
پاجوش گل محمدی با توجه به شــرایط دمایی در 
مناطق کوهستانی و دشت اقدام نکنند.کارشناس 
مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: 
سامانه بارشی به مناطق غربی و جنوبی استان وارد 
و عمده فعالیت آن به شکل بارش برف پیش  بینی 

می  شود.

دوره کشــوری تخصصی پایه جســت وجو و نجات 
شــهری )آوار( با حضور نجات گران جمعیت هالل 
احمر از 9 استان، در مرکز بین المللی آموزش های 
تخصصی امــداد و نجات اصفهان آغاز شــد.معاون 
آمــوزش و پژوهــش جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان به حضور ۵0 نفر از نجات گران این جمعیت 
از استان های همدان، خوزستان، کرمانشاه، لرستان، 
چهار محال و بختیــاری، ایــالم، کهگیلویه و بویر 
احمد، مرکــزی و اصفهان در این دوره اشــاره کرد.
امیر جاللیان، هدف از برگــزاری این دوره را ارتقای 
توانمنــدی علمی و عملیاتی نجاتگــران منطقه در 
برابر حــوادث طبیعی و غیرطبیعی عنــوان کرد و 
گفت: در این دوره آموزشــی مباحثی از جمله انواع 
عالمت گذاری ســاختمان ،عالمت گذاری محیط 
درونی و بیرون ســاختمان، مالحظات فوریت های 
پزشــکی در آوار و روش های جست وجو ونجات در 
ساختمان های فرو ریخته توســط اساتید مجرب 
تدریس می شود.وی اضافه کرد: در این دوره آموزشی، 
امدادگران با چگونگی برخورد با مصدومان و نجات 

آنان از زیر آوارهای ساختمانی در مواقع بحران آشنا 
می شــوند.معاون آموزش و پژوهش جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان یادآور شد: در این دوره همچنین 
مقدمات و تجهیزات جســت و جو و نجات در آوار، 
هدایت عملیات جست و جو و نجات، انواع روش های 
فیزیکی جســت و جو، تریاژ مصدوم و ســاختمان، 
خروج مصدوم و حمــل تخصصی  بــه امدادگران 

آموزش داده می شود.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر استان:

دوره کشوری جست وجو و نجات شهری در اصفهان آغاز شد
رییس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهری 
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در سطح استان 
اصفهان هشت هزار پزشک فعالیت دارند که سه هزار 
نفر آنها پزشک عمومی هستند و دارای درآمد خوبی 
نیستند و ضروری است که در خصوص خروج فعالیت 
مطب پزشــکان از منازل مســکونی بازنگری شود.
عباسعلی جوادی اظهار کرد: شورای عالی استان ها 
طرحی را مبنی بر خروج فعالیت وکال، پزشــکان، 
دفاتر روزنامه و دفاتر ثبت اسناد از منازل مسکونی 
اعالم کرده است که در این شرایط از این پنج گروه در 
صورت فعالیت در منازل مسکونی عوارض دریافت 
شود و از ماه گذشته دریافت عوارض از  این پنج گروه 
در سطح کشور آغاز شد.وی افزود: این در حالی است 
که حدود ۴۵ پزشک در مجلس شــورای اسالمی 
مشغول فعالیت هستند و از این تعداد 2۵ نفر عضو 
شورای نظام پزشکی کشور هستند و این موضوع را 
به  کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع دادند؛ معاون 
کمیســیون اجتماعی و عضو نظام پزشــکی کشور 
از کمیسیون شوراها درخواســت کرده که موضوع 

پرداخت عوارض توســط پنج گروه در صحن علنی 
مجلس را مطرح نکنند و از دستور کار خارج شود.وی 
ادامه داد: اگر دریافت عوارض از این پنج گروه محقق 
شود مشکالت بســیاری به دنبال خواهد داشت. به 
عنوان نمونه پزشکان باید برای نصب تابلو و رعایت 
زیباسازی شهری، سرقفلی وموارد متعددی عوارض 
پرداخت کنند و امیدواریــم این موضوع در مجلس 

اسالمی تایید نشود.

رییس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهری شورای اسالمی شهر:

خروج مطب پزشکان از منازل مسکونی بازنگری شود

شوراهالل احمر

هوای آلوده، خشکی گاو خونی ،تهدیدات محیط 
زیستی و خشکسالی و آالینده های وسیع در 
سطح اســتان اصفهان موجب شده تا سازمان 
محیط زیســت به عنوان یکی از اصلی ترین 
متولیان سالمت شــهروندان و منابع حیاتی 
طبیعت در سطح استان اصفهان قلمداد شود 
و انتظارات و توقعات از این سازمان همواره باال 
باشد. ســید رحمان دانیالی در نشست خبری 
که دیروز در محل این سازمان با اصحاب رسانه 
برگزار شد، با گالیه از برخی اقدامات مدیریت 
شهری و برخی از موانع بر ســر راه برخورد با 
متخلفان به ســواالت و ابهامات در عرصه های 

زیست محیطی استان اصفهان پاسخ داد.
هشدار برای تعطیلی توسط هواشناسی و 

دانشگاه علوم پزشکی داده شود
مدیرکل اداره محیط زیست اســتان اصفهان افزود: 
روش تعطیلی مدارس متفاوت شده است و برگزاری 
جلسات ستادی که در اداره کل مدیریت بحران تشکیل 
می شود دیگر به درخواست اداره محیط زیست نیست؛ 
اداره کل هواشناسی 96 ســاعت قبل باید اعالم کند 
که شــرایط جوی به چه صورت است و دانشگاه علوم 
پزشکی هم سریعا اعالم کند که شرایط برای وضعیت 
سالمت جامعه مضر است  و جلسه تشکیل شود.وی در 
رابطه با خاموش بودن بعضی تابلوهای اعالم وضعیت 
کیفیت هوا مطرح کرد: اوضاع اعتباری بد است و ما باید 
این مسئله را مدیریت کنیم که بعضا از طریق غیرفعال 
کردن این تابلوها هزینه ها مدیریت می شــود، البته 
اعداد متمرکز اعالم می شود؛ حاضر هستیم ایستگاه ها 
را به همراه کارشناسان در اختیار شهرداری بگذاریم و 
مردم اطالعات را ببینند و مباحث آموزشی مطرح شود.
پایش های شبانه در دستورکار محیط زیست

دانیالی، همچنین با اشــاره به استعالمات انجام شده 
توسط محیط زیست ادامه داد: 70 درصد استعالمات 
مربوط به احداث اســت و یک ســوم پایش ها شبانه 
اتفاق می افتد، ایده ما این اســت که دستگیری کنیم 
مگر این که بر اســاس نظارت دســتگاه های قضائی 

دستگیری شود.
سال گذشته 228 روز سالم داشتیم

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان در ادامه به بیان 
آمار روزها به لحاظ کیفیت پرداخت و عنوان کرد: طبق 
آمار ثبت شده از اول ســال 96 تا 23 دی ماه هیچ روز 
پاکی نداشتیم اما امســال تعداد این روزها در همین 
مدت به  37 روز رســیده اســت، روزهای سالم سال 
گذشته 228 مورد و امسال 216 روز بوده، همچنین 
تعداد روزهای ناســالم برای گروه های حساس سال 
گذشته 63 روز بوده که امسال به ۴1 روز رسیده، تعداد 
روزهای ناسالم برای عموم سال گذشته 6 روز و امسال 
۵ روز بوده است، روزهای خیلی آلوده سال گذشته یک 
روز بوده که امسال به صفر رسیده است.وی گفت: در 
راستای طرح های آموزشی طرح یک ساعت با محیط 
بان در 73 مدرسه، نخستین دوره پسماند ویژه و دوره 
آموزشی برای محیط بانان به مدت 38۴ نفر ساعت از 
جمله دوره های برگزار شــده بوده است؛ توسط اداره 
کل محیط زیست استان اصفهان 38 قبضه سالح های 
غیرمجاز ثبت و ضبط شــده و همچنیــن 231 نفر 

دستگیری شکارچیان متخلف را داشته ایم.
استعالم ها، وضعیت پیشرفت استان را نشان 

می دهد

مهدی ریاحی، معاون فنی اداره کل محیط زیســت 
اســتان اصفهان نیز اظهار کرد: طی 9 ماهه اول سال 
1397 در حوزه پاســخگویی به استعالمات در حوزه 
صنعت، گردشگری و... در مرحله احداث و بهره برداری 
۴ هزار و 900 استعالم به عمل آمد؛ طی 9 ماهه سال 
97 در رابطه با احداث 3 هزار و ۴1۴ استعالم و در رابطه 
با بهره برداری پروژه هزار و ۴86 مورد استعالم صورت 

گرفته است.
معاون فنی اداره کل محیط زیســت استان اصفهان با 
اشاره به این که وضعیت استعالم ها، وضعیت پیشرفت 
استان را نشان می دهد، خاطرنشــان کرد: 70 درصد 
اســتعالمات مربوط به احداث و 30 درصد مربوط به 
بهره برداری بوده است. از این اســتعالمات که تا این 
لحظه ۴ هزار و 780 مورد بوده اســت با 3 هزار و 903 
مورد موافقت و با 877 مورد مخالفت شده که می توان 
گفت 19 درصد مخالفت و 81 درصد موافقت داشته ایم.

پایش بیش از 9 هزار واحد صنعتی و خدماتی 
در سال 97

وی با تاکید بر این که پروژه های بزرگ شامل ارزیابی 
زیست محیطی قرار می گیرند، گفت: ارزیابی زیست 
محیطی 21 طرح عمرانی بزرگ برای ما ارســال شده 
اســت که اظهار نظر کنیم.ریاحی در ادامه بیان کرد: 

در قسمت پایش واحدهای صنعتی خدماتی که بحث 
آالیندگی آن ها مطرح است در 9 ماهه اول سال 1397 
تعداد 9 هزار و 36۵ واحد صنعتی و خدماتی و تولیدی 
از لحاظ وضعیت آلودگی هوا و خاک و پسماند پایش 
شــده اند که 2 هزار و 379 پایش شــبانه و به صورت 
غیرمنتظره بوده اســت.معاون فنی اداره کل محیط 
زیست استان اصفهان ادامه داد: این تعدادپایشی که 
انجام شــده منجر به هزار و 978 اخطار شده و ۴63 
مورد به پیگیری قضائی منجر شده است، 182 مورد 
پرونده های پیگیری قضائی منجر به صدور رای شده 
که البته قسمتی مربوط به پرونده های قضائی سال قبل 

است و 21 مورد رای پلمپ صادر شده است.
تدوین ســند مدیریت زیست بومی تاالب 

گاوخونی
سرپرســت معاونت نظارت و پایش اداره کل محیط 
زیست اســتان اصفهان نیز در ادامه به بیان اقدامات 
محیط زیست در حوزه محیط طبیعی پرداخت و اضافه 
کرد: معادن، پروژه های عمرانی، مباحث دام، تخریب 
و تصرفات مناطق، اصــالح و معرفی مرزهای مناطق، 
بیماری ها، خشکسالی، تغییرات اقلیم، جاده و راه ها، 
رودخانه ها و تاالب ها، حفاظت، پیشنهاد ارتقای مناطق 
حفاظت شــده و شــکار ممنوع، اکوتوریست، بازدید 
مناطق و موزه ها، سرشماری حیات وحش، پروژه های 
پژوهشی در حوزه محیط طبیعی، مباحث آموزشی و 
مدیریت خشکسالی از جمله این اقدامات است.اکبری 
با بیان این که مهم ترین عامل خشکســالی در مناطق 
حفاظت شده آب است، مطرح کرد: بیشترین حجم کار 
محیط زیست استان پیگیری رودخانه و تاالب گاوخونی 
بوده است که از این وضعیت با یک اراده جمعی دربیاید؛ 
سند مدیریت زیست بومی تاالب گاوخونی قبال تدوین 
شده و امسال هم ۵ جلسه برگزار شــده و در شورای 
برنامه ریزی اســتان رفته اســت، در صورت تصویب 
ســند الزام آوری برای پیگیری مباحث حقوقی تاالب 
گاوخونی خواهد بود؛ امیدوارریم قبل از عید در شورای 
برنامه ریزی استان این ســند را به تصویب برسانیم؛ 
احیای تاالب گاوخونی در دستورکار دولت قرار گرفته 
است، قطعا مباحثی پیش می آید که این موضوع را به 

صورت ملی می توان پیگیری کرد.

بعد از آب شرب، گاوخونی اولویت دوم است
   مدیرکل اداره محیط زیست استان  مطرح کرد:  

آمــار مبتالیان به بیماری ســالک در جرقویــه علیا، شــش برابر افزایش 
داشته است.سرپرســت بخشــداری جرقویه علیا به افزایش 6 برابری آمار 
مبتالیان به بیماری ســالک نســبت به سال گذشته اشــاره کرد و گفت: 
چنانچه این معضل در شرق اصفهان به موقع کنترل نشود احتمال دارد که 
 مخازن این بیماری به محدوده های شــهری و کالن شهر اصفهان نزدیک

 شود .

حسین صادقی در جلسه ای با کارشناسان مبارزه با بیماری های شهرستان 
اصفهان و بهــورزان و رابطان بهداشــتی منطقه با بیان اینکه پیشــگیری 
از بروز فاجعه در خصوص بیماری ســالک نیاز به بســیج اســتانی دارد، 
افزود: بودجه الزم به منظور تکمیل مبارزه با مخــازن بیماری و همچنین 
 ساماندهی محل دفن نخاله و پسماند و اماکن مخروبه باید به موقع تامین و 

جذب شود.

خبر

افزایش6برابری 
مبتالیان سالک در شرق 

اصفهان

معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان مالک پرداخت 
بسته  حمایتی دولت را بر اساس حقوق آبان ماه عنوان کرد.عبدالرسول 
آقاهادی، بابیان اینکه انتخاب افراد مشمول و واریز بسته های حمایتی 
دولت از طرف تهران انجام می شود، اظهار کرد: مالک پرداخت بسته  
حمایتی دولت بر اســاس لیســت حقوقی آبان ماه مستمری بگیران 
تامین اجتماعی است.معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان 
اصفهان گفت: شاید لیســت حقوقی یک مستمری بگیر فعال نبوده و 
یا حقوق معوقه داشته که در این ماه پرداخت شده، متاسفانه مشمول 
نمی شود. اگر فردی حقوق زیر ســه میلیون در ماه دریافت می کند و 

مشمول نشده است باید به شعبه های ما در سطح استان مراجعه کند.
وی ادامه داد: ســامانه ای در اختیار همکاران ما وجــود دارد که افراد 
می توانند در این ســامانه پیگیری وضعیت مشمول شدن و پرداخت 

بسته  حمایتی دولت باشند.
آقاهادی بیان کرد: اگر فردی مشمول می شده    و در این نوبت دریافتی 
نداشته باید اعالم کند تا مرحله بعدی که تاکنون اطالعی از زمان آن 
نداریم، به تهران اعالم کنیم.وی بابیان اینکه استان اصفهان 2۵0 هزار 
نفر مســتمری بگیر دارد، تصریح کرد: به علت اینکه افراد مشمول در 
تهران انتخاب می شوند آمار افراد بسته های حمایتی دولت را نداریم.

توزیع بســته های حمایتی چندی پیش توســط دولت دوازدهم و به 
تولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شــد و بر اساس اعالم 
مسئوالن مربوطه قرار بر این شد که بســته های حمایتی به نیمی از 
جمعیت کشور تعلق بگیرد.در همین رابطه توزیع بسته های حمایتی 
در این مرحله و در فاز نخســت به مســتمری بگیران دائمی و پشت 
نوبتی های مستمری کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی 
اختصاص پیدا کرد و قرار بر این شد که در فازهای بعدی این بسته ها به 
بازنشستگان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، کارمندان 

دولت و سایر اقشار تعلق بگیرد.

معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان، مالک پرداخت بسته  حمایتی دولت را بر اساس حقوق آبان ماه عنوان کرد؛
حقوق زیر 3 میلیون تومان

حدیث زاهدی
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اسطوره لیورپول: 
 »پل پوگبا« از پیرلو

 الگو می گیرد
گرم ســونس، اســطوره باشــگاه لیورپول که 
یکی از کارشناســان و 
صاحب نظران مهم 
فوتبال انگلیس به 
حساب می آید و در 
حوزه کارشناسی 
رســانه ای فوتبــال 
فعالیت قابل توجهی 
دارد از مدت ها پیش یکی از منتقدین همیشگی 
و سرســخت پل پوگبا بوده و بارها اعالم کرده 
ستاره فرانســوی به دلیل عدم نظم و انضباط 
هرگز نمی تواند به هافبکی درجه یک و در کالس 
جهانی تبدیل شــود؛ اما بعد از آنکه پوگبا د در 
جریان پیروزی 1-0 یونایتد مقابل تاتنهام نقش 
بسیار مهمی بازی کرد، ســونس در یک تغییر 
موضع جالب توجه، به تمجید از پوگبا پرداخت.

ســونس بعد از پیروزی یونایتــد در ومبلی، در 
گفت وگو با اسکای اسپرتز گفت:»پوگبا که در 
یوونتوس زمانی با پیرلو همبازی بوده، این روزها 
قصد دارد شبیه او بازی کند و البته واقعیت این 

است که توانایی این را دارد«.

گواردیوال: 
توان رقابت با رئال و بارسا را 

نداریم
سیتی، به دنبال جذب فرنکی دی یانک، ستاره 
21 ساله هلندی است 
کــه مــورد توجه 
بارســلونا و پاری 
ســن ژرمــن نیز 
قــرار دارد. حال 
گواردیــوال بــدون 
اشاره به تمایل تیمش 
به جذب این ستاره، مدعی شد که رقابت با رئال 
و بارسا در نقل و انتقاالت بسیار دشوار است.او 
گفت:» اگر شما تنها تیمی باشید که به دنبال 
بازیکن هستید، کارتان آســان است ولی اگر 
شما و خیلی از باشگاه ها به دنبال او باشید، کار 
پیچیده می شود، به خصوص اگر رئال مادرید یا 
بارسلونا باشد. معموال وقتی حریف رئال مادرید 
یا بارسلونا باشد، شما شکست می خورید. باید 
ســریع تر و موثرتر از آنها تالش کنید ولی من 
راجع به بازیکن آژاکس صحبت نمی کنم زیرا 
او متعلق به این باشگاه اســت. بازیکنان زیاد 
دیگری هستند و فقط در مورد این بازیکن این 

اتفاقات رخ نمی دهد.«

پیش بینی جالب ستاره هلندی الغرافه؛
 ایران و قطر به فینال 
جام ملت ها می رسند

وسلی اســنایدر، کاپیتان سابق تیم ملی هلند 
که تجربه رســیدن به 
فینال جام جهانی 
2010 آفریقــای 
در  را  جنوبــی 
کارنامه خود دارد 
و به تازگی از دنیای 
بازی هــای ملی طی 
مراســمی خاص خداحافظی کرد، در آخرین 
اظهار نظر خود پیرامون جام ملت های آســیا 
پیش بینی کرد ایران و قطر دو فینالیست این 
 دوره از رقابت ها باشند.اسنایدر هلندی گفت:

» بیشــتر بازی های مرحله گروهی جام ملت 
ها را تماشا کردم و تا به امروز کیفیت بازی تیم 
هایی مثل ایران و قطر واقعا باال بود. به نظرم اگر 
بازی ها به همین روال پیش برود شاهد صعود 
این دو تیم به فینال جام ملت ها خواهیم بود«.

اســنایدر در الغرافه با مهدی طارمی، ســتاره 
ایرانی هم بازی است و اتفاقا رابطه بسیار خوبی 

هم با این مهاجم دارد.

»نیمار« مصدوم است
ستاره برزیلی پاری  سن  ژرمن بازهم از ناحیه 
زانــو مصــدوم شــده 
اســت؛ اما این بار 
آســیب دیدگی او 
جدی نیســت.به 
نقل از اکیپ، نیمار 
در دیدار اخیر پاری 
 سن  ژرمن برابر آمیان 
نتوانست در فهرست نهایی قرار گیرد. روزنامه 
اکیپ اعالم کرد که این بازیکن برزیلی از ناحیه 
زانو با مصدومیت مواجه شده و به همین خاطر 
نتوانست تیمش را همراهی کند.البته به نوشته 
اکیپ آسیب دیدگی ســتاره برزیلی پاری  سن  
ژرمن جدی نیست و او اردوی تیمش را در قطر 
همراهی خواهد کرد و بعــد از چند روز دیگر 

مهیای بازی خواهد شد.

تاپایان فصل تعهدات مان را عملی می کنیم

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

همام طارق، با اوج گیری آبی ها، توانست به روند خوب خود نزدیک 
شود و در بازی های پایانی نیم فصل ستاره درخشان تیم شفر بود.

این درخشش در جام ملت های آسیا نیز ادامه پیدا کرد.امیرحسین 
فتحی، سرپرست اســتقالل در واکنش به پیشنهادات برای فروش 
طارق اعالم کرد این بازیکن فروشی نیست و گفت: همام قرارداد سه 

ساله دارد و ما به هیچ وجه قصد فروش این بازیکن را نداریم. 

»همام طارق« فروشی نیست!

کریم انصاری فرد در دیدار مقابل یمن از دقیقه 71 وارد زمین شد. او 17
که یکی از بازیکنان تاثیرگذار تیم ملی در جام جهانی روسیه بود بازهم 
باید نیمکت نشینی را تحمل کند. به نظر می رسد در بازی هایی که قرار 
باشد تیم ملی با دو مهاجم نوک به میدان برود اولویت با مهدی طارمی 
و سردار آزمون است و تا وقتی این زوج بتوانند در ترکیب تیم ملی بازی 
خوبی از خود به نمایش بگذارند کریم جایی در ترکیب اصلی ندارد. 

کریم؛ سرباز نیمکت نشین کی روش
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 اولین واکنش »جرج لیکنز« 
بعد از حضور در تراکتورسازی !

جرج لیکنز،  شنبه شب رسما به عنوان سرمربی 
جدید تیم فوتبال تراکتورســازی تبریز معرفی 
و وارد ایــران شــد.لیکنز دربــاره حضورش در 
تراکتورسازی گفت:خیلی خوشحالم اینجا هستم. 
چالش بزرگی پیش رو داریــم.وی افزود:از هفته 
گذشته با مالک باشگاه مالقات داشتم. مرد بزرگی 
است و خوشحالم که با او کار می کنم. امیدوارم 
بتوانیم کارهای بزرگی را انجام بدهیم.سرمربی 
بلژیکی تراکتورسازی درباره شناختش از فوتبال 
ایران هم گفت:بازیکنــان ایرانی در لیگ بلژیک 

هستند که از آنها شناخت دارم.

بلیت ایران – عراق؛
 پرمشتری در بازار سیاه

در یکی از حســاس ترین دیدارهای هفته سوم 
جام ملت های آسیا 201۹ دو تیم فوتبال ایران و 
عراق که صعود خود را به دور بعد نهایی کرده اند به 
مصاف هم خواهند رفت. این دیدار در شهر دبی 
و ورزشــگاه آل مکتوم برگزار خواهد شد. سایت 
السومریه نوشــته که گنجایش این ورزشگاه 12 
هزار نفر اســت و همه بلیت هــای آن به فروش 
رفته است. این سایت عراقی نوشته: »بسیاری از 
هواداران عالقه مند عراقی بلیت تهیه نکرده اند و 
برای تماشای این بازی مجبور هستند که از بازار 
سیاه بلیت تهیه کنند تا جایی که قیمت هر بلیت 
به 270 دالر )حدود ســه میلیــون و 300 هزار 

تومان( افزایش پیدا کرده است.«

در حاشیه

دونده ملی پوش اصفهانی: 
فدراسیون بگوید چرا انتخابات 
هیئت استان را برگزار نمی کند

ملی پوش اصفهانی دوی ســرعت ایران درباره لغو 
شدن انتخابات هیئت دو و میدانی استان اصفهان و 
مشکالتی که با بالتکلیفی این هیئت برای دوندگان 
ایجاد شده است، اظهار داشت: از علت لغو انتخابات 
بی خبر هستم و دلیل تاخیر در برگزاری انتخابات 
هیئت دو و میدانی استان اصفهان را باید از رییس 
فدراســیون پرســید.رضا قاســمی با بیان اینکه 
هیئت دو و میدانی اســتان عمال بدون سرپرست 
اداره می شــود، افزود: هیئت استان 6 ماه است که 
بالتکلیف است و کسی نیست که به امور دوندگان 
رسیدگی و از ما حمایت کند. این موضوع قطعا بر 
روند دو و میدانی اصفهان تاثیر منفی می گذارد و 
در 6 ماه گذشته از سوی هیئت و فدراسیون هیچ 
حمایتی از ما صورت نگرفته است.وی خاطرنشان 
کرد: امیدوارم فدراســیون هرچه زودتر انتخابات 
هیئت دو و میدانی استان اصفهان را برگزار کند تا 
ورزشکاران اصفهانی از این بالتکلیفی خارج شوند.

 امید نوروزی به توصیه »بنا« 
عمل نمی کند؟

محمد بنا در مصاحبه هــای اخیر خود برخالف 
آنچه که تصور می شد به شاگردان سابق خود از 
جمله حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی 
که دارای مدال طال در المپیک لندن هســتند، 
توصیه کرد دیگر به تیم ملی و کشتی برنگردند.
به نظر می رسد ســوریان و رضایی طبق نظر بنا 
دیگر قصدی برای بازگشت ندارند و صحبتی هم 
در این باره نکرده انــد.در این میان امید نوروزی 
که 2 سالی است از کشــتی دور شده، گویا قصد 
بازگشــت دارد. او چند ماه قبــل گفت به خاطر 
بازگشــت محمد بنا به تیم ملی شاید تا چند ماه 
آینده تصمیم جدی خود را برای کشتی گرفتن 

اعالم کند.

منهای فوتبال

پیشخوان

حواله آبی ها پاس نشــد، 
دلخــوری بــه اردوی ترکیه 
کشــید؛ صدای اعتصاب در 

عثمانی !

سرپرســت هیئت دو و میدانی اســتان اصفهان با بیان اینکه در 
ماه های اخیر شــرایط هیئت مناسب نبوده اســت، گفت: البته 
تالش کردیم شرایط را سر و سامان دهیم اما چون رییس جدید 
هیئت هنوز انتخاب نشده، انجام این کار دشوار بود.عبدالرسول 
یزدی زاده ، اظهارکرد: قرار بود مجمع انتخابات ریاســت هیئت 
دوومیدانی روز »یکشــنبه 23 دی ماه« برگزار شود اما لغو شد؛ 

زمان ثبت نام کاندیداها، طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
و با توجه به اینکه مشمول این قانون می شــدم، ثبت نام نکردم.

سرپرست هیئت دو و میدانی استان اصفهان در خصوص بی نظمی 
در زمان تمرین ورزشکاران دو و میدانی، خاطرنشان کرد: متاسفانه 
در ماه های اخیر شرایط هیئت مناسب نبود؛ البته تالش کردیم 
شرایط را سامان دهیم، اما به دلیل مشخص نبودن وضعیت هیئت 

از نظر برگزاری انتخابات، انجام این کار دشــوار بود؛ مدت زمان 
تمرین دوندگان در فصل پاییز و زمســتان کاهــش می یابد و به 
دلیل وجود تنها یک پیست در اصفهان و کمبود امکانات هیئت، 
مشکالتی به وجود آمد که رییس هیئت آینده باید تصمیماتی در 
زمینه نظم بخشیدن به ساعات تمرین ورزشکاران و رفع مشکالت 

انجام دهد.

سرپرست هیئت دوومیدانی استان اصفهان:
رییس جدید برای رفع مشکالت هیئت تصمیم بگیرد

»الهه عرب عاملی« از ســوی وزیر ورزش و جوانان 
به عنوان سرپرست فدراسیون اسالمی ورزش زنان 
منصوب شد تا این فدراسیون که از چند سال پیش 
به حال خود رها شــده بود جان دوباره ای بگیرد و 
خون حیات در رگ های ورزش زنان مســلمان به 
جریان افتد.فدراسیون اسالمي ورزش زنان که یک 
فدراسیون بین المللي محسوب مي شود، با موافقت 
رؤساي کمیته هاي بین المللي و آسیایي المپیک 
سال 6۹ با ریاست »فائزه هاشمي« در تهران آغاز 
به کرد. این  فدراسیوني قانوني که جزو تشکیالت 
کمیته ملي المپیک ایران به حساب مي آمد به رشد 
ورزش قهرماني  بانوان ایرانــی کمک زیادی کرد 
به طوری که ایران توانســت چهار دوره بازی های 
کشورهای اسالمی زنان را برگزار کند و این بازی ها 

فرصتی شد برای حضور ورزشکاران مسلمان و 
محجبه ای که امکان حضور در میادین بین 
المللی را نداشتند. اما با تمام این تفاسیر 
فدراسیون اسالمی ورزش زنان با شروع به 

کار محمد علي آبادي، رییس وقت این 
کمیته در دولت نهم بدون دالیل 

مشخصی منحل شد. با روی 
کار آمدن دولــت دوازدهم 
زمزمه های راه اندازی این 
فدراسیون بار دیگر مطرح 
کرد  و تالش های زیادی 
از سوی نایب رییس اول 
کمیته ملــی المپیک که 

خود یک زن بود  انجام شد تا با پیگیری های صورت 
گرفته طاهره طاهرین، وزیر ورزش و جوانان با زدن 
حکم سرپرســتی برای الهه عرب عاملی، دســتور 
شروع به کار مجدد فدراســیون اسالمی ورزش و 
بانوان را صادر کند.به گفته مشــاور در امور ورزش 
دختران و زنان معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری، زنان ایرانی در گذشته با ایجاد فدراسیون 
اســالمی ورزش زنان و برگزاری رقابت های بانوان 
کشورهای اسالمی، نشــان داده بودند که حرفی 
برای گفتن دارند.طاهره طاهریان که نقش موثری 
در راه اندازی مجدد این فدراسیون برعهده داشت با 

اشاره به اهمیت باالی مدال آوری بانوان ورزشکار 
کشــور در مســابقات برون مرزی در گفت و گو با 
ایســنا گفت:حضور بانوان در رقابت های گوناگون 
با پوشش اسالمی از اهمیت باالیی برخوردار است، 
برخی کشورهای اسالمی حضور زنان در رقابت های 

جهانی با پوشش اسالمی را از ایران فراگرفته اند.
به گفته این مقام مسئول، توسعه ورزش در میان 
زنان و دختران موجب خودباوری آنان شده و این 
امر، فرصت مناســبی برای ورود بانــوان به عرصه 
ورزش به صورت یک مدیر، ورزشکار، مربی یا داور 
خوب  را فراهم کرده است.مشــاور در امور ورزش 

دختران وزنان معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری با اشاره به اینکه ایجاد فدراسیون اسالمی 
ورزش بانوان یکی از دســتاورد های مهم انقالب 
اســت،  در ادامه این مصاحبه  گفته است:پیروزی 
انقالب اسالمی،فرصت مناسبی برای حضور زنان در 
میادین ورزش با حفظ شرایط اسالمی بوده و انجام 
همه فعالیت های بانوان به دست خودشان، موجبات 
احساس امنیت خاطر خانواده ها را به جهت حضور 
زنان و دختران شان در فعالیت های ورزشی پدید 
آورده است.تا پیش از انقالب شکوهمند اسالمی، 
ورزش کاالیی لوکس به شــمار مــی رفت که به 
بخش محدودی از جامعه  و شهروندان متمول چند 
کالن شهر بزرگ اختصاص داشت. پس از انقالب و 
اسالمی شدن محیط ورزش، خانواده ها عالقه مند 
به حضور دختران شــان در حوزه ورزش شدند. با 
پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی 
در کشور، سالن ها و مجموعه های ورزشی 
در محالت مختلف در سراسر کشور ایجاد 
و دسترســی بانوان به مراکز ورزشــی به 

سهولت فراهم شد.
حضور قهرمانانــی از محروم 
ترین روســتاهای ایران در 
جمع افتخارآفرینان کاروان 
ورزشی ایران نشان از ورود ورزش 
به عمــق جامعه ایرانــی دارد، همچنان 
که سه خواهر ســمیرمی قهرمان ووشو 
از یک روســتای محــروم و دور افتاده 
 به باالترین ســکوهای قهرمانــی دنیا

 رسیدند.

  عکس روز

 تصویری جالب از حضور هوادار ژاپنی
 با فرزند خردسالش در ورزشگاه

پیش از آغاز دیــدار تیم های ژاپن و عمان، تصویــری از یک هوادار ژاپنــی در کنار فرزند 
خردسالش مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.تیم های فوتبال ژاپن و عمان در ادامه رقابت های 
فوتبال جام ملت های آسیا از ساعت 17 روز شنبه به مصاف هم رفتند که تیم ژاپن توانست 

با یک گل عمان را از سر راه بردارد.

کــی روش دیــروز را به 
شاگردانش آزاد باش داد؛ برید 

واسه خودتون!

 کی روش : برای قهرمانی 
تیم کامل می خواهیم

نایب رییس هیئت کاراته اصفهان مطرح کرد:

برگزاری لیگ استانی، راز موفقیت کاراته بانوان
زهرا ساجدی، نایب رییس هیئت کاراته اصفهان در خصوص وضعیت فعلی این رشته در بخش بانوان 
گفت: کاراته در چهار سال آخرین  به خصوص در بخش بانوان رشد بسیار خوبی داشته است، پس از 
راه اندازی مسابقات لیگ استانی و ورود ورزشــکاران کیفیت کاراته  اصفهان در بخش بانوان افزایش 
یافت.ساجدی در خصوص زیرساخت های کاراته اصفهان با اشاره به این که یک سالن برای کالن شهر 
اصفهان کافی نیست، افزود: متاسفانه هماهنگی و برنامه ریزی برای تمرین ورزشکاران در یک سالن کار 
سختی است، مواقعی پیش آمده که به دلیل حضور آقایان در سالن برنامه های بانوان لغو شده است و یا 
بالعکس؛ اصفهان کاراته کاران زیادی دارد و یک سالن برای این تعداد کافی نیست و امیدوارم با برنامه 
ریزی این مشکل نیز در بین ورزشکاران بر طرف شود.نایب رییس هیئت کاراته اصفهان، در خصوص 
مباحث مالی و حضور اسپانسر ها در کاراته اشاره کرد: معموال حامیان مالی فقط در برگزاری مسابقات 
همراه ما هستند، در سال های گذشته حضور حامیان مالی بهتر بود اما در این اواخر به دلیل مشکالت 
مالی که در همه رشته ها وجود دارد، مقداری دچار مشکل شدیم.ساجدی در خصوص استعدادیابی 
رشته کاراته در اصفهان گفت: دوره های استعدادیابی خوبی با حمایت مربیان و باشگاه ها انجام شد و 
افراد برگزیده زیر نظر مربیان در حال تمرین هستند، سال های گذشته تعداد دوره های استعدادیابی 
بیشتری را در دستور کار داشتیم؛ اما با توجه به شــرایط مالی از تعداد اردو ها کاسته شده است.نایب 
رییس هیئت کاراته اصفهان پیرامون دانش افزایی مربیــان اصفهان افزود: دو دوره دانش افزایی برای 
مربیان اســتان با حضور آقایان خدابخش و ناظریان برگزاریم کردیم، در تالش هستیم که با حمایت 
فدراسیون میزبان دوره دانش افزایی کشوری در اصفهان باشیم.نقطه نظرات مدیر و مربی و ورزشکار 
کاراته بانوان اصفهان نوید حال خوب این رشــته در اصفهان را می دهد،زمانی که بســتر برای ورود 

ورزشکار و کشف استعداد آن ها مهیا باشد، راه قهرمانی و افتخار آفرینی باز خواهد شد.

همایش بانوان باشگاه ذوب آهن به مناسبت میالد حضرت زینب 
)س( با حضور ناهید تاج الدین، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی، سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان، 
احمدرضا فقیهی معاون فنی باشگاه ذوب آهن، مربیان، سرپرستان 
و بازیکنان تیم های بانوان باشگاه ذوب آهن  در تاالر همایش باشگاه 
برگزار شد.سعید آذری، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با تبریک 
میالد حضرت زینب )س(، اظهار کرد: بانوان ورزشکار باشگاه ذوب 
آهن که اکثریت نیز به عضویت تیم ملی هم درآمده اند، طی پنج 

سال گذشته با وجود تمامی مشکالت، پرچم پرافتخار ورزش بانوان 
را در استان و کشور باال نگه داشتند. بانوان ورزشکار باشگاه ذوب 
آهن یک پا مرد هستند و به وجودشان افتخار می کنیم و موظف 
هستیم از تالش  آن ها در میادین مختلف ورزشی قدردانی کنیم.
آذری با اشاره به اینکه باشگاه ذوب آهن با وجود تمامی سختی ها، 
رسالت خود را در ورزش کشور به انجام رســانده است، افزود: 
باشگاه ذوب آهن سیســتم بی پول و رو به زوال بود اما با زحمات 
زیاد ورزشکاران این باشگاه طی مدت پنج سال گذشته، باشگاهی 

که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان نرخ گذاری شــده است را زنده نگه 
داشتند.مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: باشگاه ذوب آهن در 
رشته های مختلف ورزشی بانوان از جمله والیبال، والیبال نشسته، 
تیراندازی با کمان، هندبال، بسکتبال و فوتبال در سطح کشوری 
تیمداری می کند که در همه این رشــته ها به خصوص در والیبال 
جزو بهترین های ایران است و تمامی این افتخارات با تالش همه 
مسئوالن باشگاه و نگاه ویژه مدیرعامل کارخانه ذوب آهن، هیئت 
مدیره و کارگران و مدیران عالی رتبه باشگاه و کارخانه به دست 
آمده است.وی با بیان اینکه یزدی زاده، مدیرعامل کارخانه ذوب 
آهن تاکید ویژه ای به حمایت از بانوان ورزشکار دارد، خاطرنشان 
کرد: سال ۹۲ تنها دو تیم بانوان داشتیم؛ اما در حال حاضر تعداد 

این رشته های ورزشی رو به افزایش است.

نوید »آذری« به ورزشکاران باشگاه ذوب آهن؛

تاپایان فصل تعهدات مان را عملی می کنیم

شفر: هیچ یک از مدعیان 
جام ملــت ها در حــد ایران 

نیستند
سمیه مصور

 حرکت پس از توقف
 به بهانه آغاز  کار دوباره فدراسیون اسالمی ورزش زنان؛
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خرید ۲۰ دستگاه »ایسوزو« برای اطفاییه 
آتش نشانی

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شهرداری

با »شهر بخیر« کتاب بخوانید
رییــس اداره توســعه فرهنــگ شــهروندی 
شهرداری اصفهان گفت: در ادامه رویداد »قصه 
آدم و هوا« چهار عنوان کتاب ترافیکی در اداره 
شهروندی در قالب »شهر بخیر« که به مسائل 
شهروندی می پردازد به صورت هفتگی توزیع 
می شود.احمد رضایی دارافشــانی اظهارکرد: 
در راســتای همکاری برنامه های اداره توسعه 
فرهنگ شــهروندی با حــوزه معاونت حمل و 
نقــل و ترافیک در رویداد »قصــه آدم و هوا«، 
چهار عنوان کتاب در اداره شهروندی با عنوان 
»شهر بخیر« در نظر گرفته شده که این مجوعه 
کتاب بدون اینکه نام و نشانی از واژه شهروندی 
داشته باشد، آموزه های شهروندی را با قصه و 

تصویرگری ارائه می کند.

تقدیر شهردار و اعضای 
شورای اسالمی شهر فالورجان 

از پرستاران

به گزارش روابط عمومی شــهرداری و  شــورای 
اسالمی شهر فالورجان، همزمان با میالد فرخنده 
حضرت زینب )س( و روز پرســتار، شــهردار و 
ریاست و اعضای شورای اسالمی شهر فالورجان 
به همراه حجت اســالم والمســلمین قدوسی، 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه شــهر فالورجان 
و فرماندار و جمعی از مســئولین شهرســتان با 
حضور در بیمارســتان حضرت امام خمینی)ره( 
شهر فالورجان با اهدای شاخه های گل این روز 
را به پرستاران و کادر درمانی بیمارستان تبریک 
و تهنیت گفتند.شهردار فالورجان در این دیدار 
گفت: انجام کارهای بزرگ، افراد بزرگ می خواهد 
که پرستاری هم یکی از کارهای بزرگ است و ثواب 
بسیاری نزد خداوند متعال دارد.پرستاری شغل 
شریفي اســت و هرکس با هر دین و هر مسلکي 
که دارد در برابر آن احساس خضوع و تواضع مي 
کند. جواد نصری با اشاره به ارزش مادي و معنوي 
فعالیت پرستاران اظهار داشت: باید این روز مبارك 
را به تمامي ملت ایران و به خصوص قشر پرستار 
تبریک گفت، چرا که کار پرستاري یکي از سخت 
ترین شــغل هاســت که انجام آن بدون عشق و 
فداکاري میسر نیســت. لیال اله دادیان،ریاست 
شورای اسالمی شهر فالورجان نیز ضمن تبریک به 
مناسبت والدت حضرت زینب )س( و روز پرستار 
چنین گفت: پرســتاری یکی از مشاغل سخت و 
مشقت بار شبکه بهداشــت و درمان کشور است 
و اگر پرستاران ما عشق، عالقه و صبر کافی برای 
انجام امورات محوله را نداشته باشند، بدون شک 

در این مهم موفق نخواهند بود.

مدیر خالقیت و فناوری های نوین 
شهرداری: 

مدرسه زمستانه، اقتصاد خالق را 
به خانه ها می  آورد

مدیر خالقیــت و فناوری های نوین شــهرداری 
اصفهان گفت: کالس های مدرســه زمستانه از 
۳۰ دی ماه ۹۷ در رشته های قلمزنی، میناکاری، 
کاشــی هفت رنگ و دوخت چرم با به کارگیری 

اساتید هنرمند و مجرب آغاز می شود.
محمدحســین قورچانی اظهارکــرد: مدیریت 
خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان 
به عنوان متولی شهرهای خالق اقدام به برگزاری 
مدارس فصلی صنایع دســتی کرده اســت.وی 
با بیان اینکه در مدرســه فصلی تابســتان، قشر 
مخاطب دبستانی ها و ســنین کم بودند تا هنر و 
میراث گذشــتگان را فرا بگیرند، افزود: مدرسه 
پاییزه ویژه دانشــجویان بود تا آنان، تخصصی تر 
با هنر آشنا شده و وارد اقتصاد خالق شهر شوند.

مدیر خالقیــت و فناوری های نوین شــهرداری 
اصفهان ادامه داد: مدرسه زمستانی را ویژه بانوان 
و زنان خانــه دار قرار دادیم تــا کمکی به اقتصاد 

خانوار باشد و اقتصاد خالق وارد خانواده ها شود.

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری 
اصفهان:

بسته تشویقی ساخت و ساز 
اقتصاد شهر را پویا می کند

رییس اداره ممیــزی درآمد شــهرداری اصفهان 
اظهارکرد: شهرداری اصفهان با دریافت مصوبه ای 
از شورای شــهر در روزهای گذشته بسته تشویقی 
ساخت و ساز را فعال کرده است.مهدی زارعی، با بیان 
اینکه بسته تشویقی در دو دوره زمانی اجرا می شود 
که دوره نخست آن به مدت یک ماه آغاز شده است، 
تصریح کرد: افرادی که درخواســت دریافت پروانه 
ساختمانی یا تجاری داشته باشند، اگر فرآیند صدور 
پروانه را تا قبل از دهم بهمن ماه ۹۷ به پایان برسانند 
و تصمیم داشته باشند مبالغ مربوط به پروانه را به 
صورت نقدی پرداختند، امکان استفاده از ۳۵ درصد 
تخفیف در نظر گرفته شده را خواهند داشت.رییس 
اداره ممیزی درآمد شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
متقاضیان دریافت پروانه ســاختمانی اگر نتوانند 
در این دوره زمانی فرآینــد الزم را انجام دهند در 
دوره دوم بسته تشویقی که از بهمن ماه آغاز و تا ۱۵ 
اسفندماه ۹۷ ادامه خواهد داشت، می توانند از ۳۰ 
درصد تخفیف در صورت پرداخت نقدی اســتفاده 
کنند.وی با تاکید بر اینکه بســته های تشــویقی 
جدید شــامل  های مســکونی و تجاری می شود، 
گفت: ارائه بسته های تشــویقی ساخت و ساز با ۳۵ 
و ۳۰ درصد تخفیف تنها مشــمول افرادی می شود 
 که مبالغ مربوط به صدور پروانه را به صورت نقدی 

پرداخت کنند.

همزمان با سالروز میالد حضرت زینب کبری )س( 
عقیله بنی هاشــم، اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
استان اصفهان در راســتای تبلیغ و ترویج فرهنگ 
غنی جهت جــذب خیرین برای ایجــاد وقف های 
جدید در زمینه کمک به افــراد نیازمند در تامین 
هزینه های دارو و درمان اقدام به پرپایی ایســتگاه 
های ســالمت جهت ویزیت رایگان زائران در جوار 
بقاع متبرکه شــاخص اســتان کرد تا گام موثری 
در جهت کارآمد ســازی این سنت حسنه و نیل به 

عدالت اجتماعی بردارد.
از گذشته تا کنون وقف به عنوان یک سیستم پویا 
و بازوی نیرومند شناخته شــده است که می تواند 
کارکــردی موثر در ســاماندهی امــور اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی، بهداشــتی، مذهبی و کالبدی 

یک  جامعه اسالمی داشته باشد.
بهره گیری بهینه از منابع و توانمندی های این نهاد 
مردمی، که نشأت گرفته از اعتقادهای دینی انسان 
است، می تواند منجر به رشد و توسعه ی اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی جامعه شــود که نتیجه نهایی 
آن به یقین دســتیابی به عدالت اجتماعی خواهد 
بود. موقوفــات، در هر زمان و مکانــی، تقریبا همه 
نیازهای جامعه را پوشــش می دهنــد؛ به صورتی 
که در هر زمانی، کمبودی در بخشــی از جامعه به 
وجود می آید، واقفان خیراندیــش و آگاه در صدد 
پرکردن ایــن خأل، موقوفات جدید را ســاماندهی 
می کنند. نهاد وقف عالوه بر آثار فرهنگی، مذهبی، 
آموزشــی، اقتصادی و اجتماعی، آثار جغرافیایی 
مهمی را نیز همراه دارد. در سرتاسر سرزمین های 
اسالمی بسیاری از عناصر کالبدی و چشم اندازهای 

جغرافیای، درنتیجه اعتقاد بــه پدیده وقف پدیدار 
گشته اند.ایران نیز از دیرباز از جمله مراکز مهمی در 
جامعه اسالمی بوده است که مردمان نیک اندیش 
آن برپایه اعتقاد به جاری بودن حسنات این سنت 
نبوی اقدام به وقف در بخش های مختلفی کرده اند 
تا بتوانند در راستای توسعه تمدن اسالمی و کمک 
به هم نوعان شان نقش موثری ایفا کنند؛ اما با همه 
این وجود از آن جایی کــه هنوز وقف در حوزه های 

فرهنگی و سالمتی به خوبی در میان مردم شناخته 
نشده است و جامعه اســالمی نتوانسته از ظرفیت 
عظیم وقف برای حل مشــکالت ســالمتی جامعه 
بهره بگیرد، سازمان کل اوقاف و امور خیریه کشور  
اقدام به اجرای طرح مهر تندرستی کرد. بر اساس 
این طرح که در تمام طول ســال در کشور در حال 
اجراســت از محل موقوفات منطبق برای کمک به 
تامین هزینه های دارو و درمان افراد نیازمند استفاده 

می شود تا این عمل به عنوان الگویی جهت ترویج  
و نشــر فرهنگ غنی وقف در این حوزه مورد توجه 
واقفان قرار بگیرد. در همین راستا اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان همزمان با  سالروز  میالد 
حضرت زینب)س( و به مناســبت روز پرستار هم 
چون سال های گذشته  طرح  ویزیت افراد نیازمند 
در برخی از مراکــز درمانی اســتان و بقاع متبرکه 

شاخص استان را اجرایی کرد.

وقف به کمک سالمت جامعه می آید

رییس کمیسیون بهداشت، ســالمت و خدمات شهری شورای 
اسالمی شــهر اصفهان گفت: یکی از وظایفی که برنامه اصفهان 
۱۴۰۰ به عهده شهرداری گذاشته افزایش سرانه فضای سبز است.

عباسعلی جوادی ، رییس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات 
شهری شورای اسالمی شهر اصفهان در برنامه رادیویی »صدای 
شهر« اظهار کرد: کمیسیون بهداشــت و سالمت در  شهرداری 
با سازمان های مختلفی از جمله پســماند، آتش نشانی، سازمان 

پارك ها، سازمان آرامستان ها و سازمان میادین مرتبط است.

وی با بیان اینکه یک سوم بودجه شهرداری در حوزه بهداشت و 
سالمت هزینه می شود، به شــرایط آلودگی هوای شهر اصفهان 
اشاره کرد و افزود: ضریب آلودگی هوای شهر اصفهان زیاد و بیشتر 
آلودگی ها ناشی از ترافیک است، در واقع  اگر ترافیک کنترل شود، 
میزان آلودگی ها نیز کاهش می یابد.رییس کمیسیون بهداشت، 
سالمت و خدمات شهری شورای اســالمی شهر اصفهان تصریح 
کرد: در سال جاری بالغ بر ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای خط 
دوم متروی اصفهان اختصاص یافت که پیش بینی شده تا ظرف 

چهار سال آینده به بهره برداری برســد.وی با ابراز خرسندی از 
اینکه خط یک متروی اصفهان در کاهش بار ترافیکی شهر بسیار 
تاثیرگذار بوده است، گفت: امیدواریم شهروندان بیشتر از حمل 
ونقل عمومی استفاده کنند تا میزان آلودگی ها کاهش پیدا کند.

جوادی ادامه داد: امســال ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای خرید 
اتوبوس های تندرو در نظر گرفته شــد تا بنا به قول معاون حمل 
ونقل و ترافیک شهردار اصفهان در آینده هر کسی از منزل خارج 

شود، با طی کردن ۲۰۰ متر به BRT دسترسی داشته باشد.

رییس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهری شورای اسالمی شهر خبر داد:
افزایش سرانه فضای سبز طبق برنامه اصفهان ۱۴۰۰

  اجرای طرح مهر تندرستی در بقاع متبرکه استان اصفهان؛

در ارزیابی عملکرد هشت ماهه سال ۹۷؛
سازمان فاوا، رتبه برتر سازمان های شهرداری اصفهان را کسب کرد

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان گفت: این سازمان در ارزیابی عملکرد 
انجام شده در هشت ماهه سال جاری موفق به کســب رتبه نخست در میان سایر سازمان های شهرداری 
شد.ســید حمیدرضا ابطحی اظهار کرد: این اقدام در راستای تاکید شــهردار اصفهان مبنی بر تقویت و 
گسترش ارزیابی و رتبه بندی عملکرد سازمان های وابسته، همچنین نیل به اهداف برنامه اصفهان۱۴۰۰ 
در بازه زمانی فروردین تا آبان ماه ۹۷، به طور رسمی توسط مدیریت هماهنگی و نظارت معاونت هماهنگی 

امور مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان انجام شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خبر داد:
خرید ۲۰ دستگاه »ایسوزو« برای اطفاییه آتش نشانی

فرهاد کاوه آهنگران، سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اظهار کرد: در شرایط 
کنونی که وضعیت بازار نابسامان است، خرید ۲۰ خودروی نیمه سنگین کار بسیار مشکلی بود که با تالش سازمان 
آتش نشانی این امر مهم محقق شد.وی خاطرنشان کرد: هزینه خرید دستگاه ها بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال بود؛ این 
خرید پس از ۱۰ ســال انجام پذیرفت و در آینده نزدیک به تجهیزات اطفاییه تبدیل خواهد شد. آهنگران اضافه 
کرد: با توجه به ترافیک خیابان ها،  استفاده از خودروهای سنگین در شهر تقریبا غیرممکن است، اما با استفاده از 

این قبیل خودروهای جدید سرعت رسیدن به محل حریق  و حادثه بیش از پیش کوتاه خواهد شد . 

مفاد آراء
10/152 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
1( رأی شــماره2627و2600مورخ 97/9/28و97/9/24 هیأت : اقای مجتبی همائی پور 
فرزند نعمت اله شماره شناســنامه 9798وخانم زهرا صباغی بیدگلی فرزند احمد شماره 
شناسنامه 521)بالمناصفه( ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت  66/36متر مربع شماره 
پالک3130فرعی مجزا از شــماره 434فرعی از پالک3 اصلی واقع درمعین آباد بیدگل  

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی خانم زهرا انتظاریان. 
2( رأی شماره2586مورخ 97/9/22 هیأت :اقای علی اکبر مجیدی بیدگلی فرزند عبداله 
شماره شناسنامه 303ششدانگ یکبابخانه بمساحت 116/50متر مربع شماره پالک 3131 
فرعی مجزا از شماره364از پالک 3 اصلی واقع در معین اباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی مع الواسطه از سید حسین حسینی زاده –مالک رسمی. 
3( رأی شــماره 2605و2607 مورخ 97/9/24. هیأت : آقای عباس مقنی باشیان بیدگلی 
فرزند حسین شماره شناسنامه 57و خانم اعظم سادات سیدی تبار فرزند سید ماشااله شماره 
شناسنامه 292 )بالمناصفه(ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 147 مترمربع شماره پالک 
3132 فرعی مجزا از شــماره 113فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین اباد بیدگل بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از مالک رسمی حسین مقنی باشیان.
4( رأی شماره2603مورخ 97/9/24 هیأت : آقای ســید عباس لحمی بیدگلی فرزند اقا 
حسین شماره شناسنامه 38 ششدانگ یکباب حصار و طویله بمساحت 122/58نتر مربع 
شماره پالک 3133فرعی مجزی از پالک 9فرعی از پالک 3اصلی واقع در معین اباد بیدگل 

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی ازوراث حسین لحمی مالک رسمی .
5( رأی شــماره 2596و 2597مورخ 97/9/24 هیأت : اقای حسین رزاقی شبان بیدگلی 
فرزند محمود شماره شناســنامه 226و خانم معصومه صدیقی بیدگلی فرزند رضا شماره 
شناســنامه 165)بالمناصفه(ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 125/60متر مربع شماره 
پالک 947 فرعی مجزا از شــماره 107فرعی از پالک6اصلــی و باقیمانده 6اصلی واقع 
 درحسین اباد بیدگل   بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی مع الواسطه از مالک رسمی

 احمد ناظمی 
6( رأی شماره2598مورخ 97/9/24 هیأت اقای غالمرضا صادقی مفرد فرزند حسین شماره 

شناسنامه 123ششدانگ یکباب حصار و طویله مخروبه بمساحت 131/26متر مربع شماره  
پالک948 فرعی مجزی از پالک 106فرعی از پالک 6اصلی واقع درحســین اباد بیدگل  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالکین رسمی علی ناظمی و حسن نوریان.
7( رأی شماره 2609مورخ 97/9/24 هیأت : اقای علی محمد مساح منفرد بیدگلی فرزند 
محمد شماره شناسنامه 8357ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160متر مربع شماره پالک 
949فرعی مجزا از پالک 102فرعی از پالک 6 اصلی واقع درحسین اباد بیدگل   بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی خانم مهین عظیمی .
8( رأی شماره 2433و2434مورخ 97/9/14 هیأت : آقای سید روح اله مدنی بیدگلی فرزند 
سید حسین شماره شناسنامه 9352و خانم زینب صفریان فرزند حسین شماره شناسنامه 
9693)بالمناصفه(ششدانگ یکباب خانه بمساحت 178متر مربع شماره پالک19 فرعی 
مجزا از شمارههای 10و12و13و17فرعی و مشــاعات  از پالک27 اصلی واقع دراماکن 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی مع الواسطه از وراث باشی خانم رزاقی شبان . 
9( رأی شــماره 2610و2611مورخ 97/9/24 هیأت : اقای حسین عابدی بیدگلی فرزند 
عباس شماره شناسنامه 252و خانم اشــرف اربابی بیدگلی فرزند اسداله شماره شناسنامه 
214نسبت به 4و 2دانگ ششدانگ یکبابخانه بمساحت 177/5متر مربع شماره پالک42 
فرعی مجزا از شماره 30فرعی از پالک 139 اصلی واقع دراماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.مالکین رسمی.
10( رأی شماره2601و2602مورخ 97/9/24 هیأت : خانم عطیه شریفی بیدگلی فرزند اقا 
محمد شماره شناسنامه 233واقای علی اسالمی بیدگلی فرزند فضل اله شماره شناسنامه 
80)بالمناصفه( ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 383مترمربع شماره پالک 60فرعی از 
پالک252 اصلی واقع دراماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی 

علی شریفی 
11( رأی شماره 2776و2777مورخ 97/10/5 هیأت : اقای عباس سیدی بیدگلی فرزند اقا 
تقی شماره شناسنامه 334و خانم زهره عصاری بیدگلی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 
284)بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه بمساحت 312/71مترمربع شماره پالک 5فرعی از 
679اصلی و 678اصلی و 15فرعی از 673اصلــی و 1و2و3و5و6و8فرعی از 678اصلی و 

مشاعات مربوطه واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی.
12( رأی شــماره 1135و1136مورخ 96/3/25 هیأت : اقای حسن مطمئن آرانی فرزند 
آقامحمد شــماره شناســنامه 189وخانم معصومه مجیدی بیدگلی فرزند عبداله شماره 
شناسنامه 359)بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه به مساحت 48/34متر مربع  شماره پالک 
19فرعی مجزی از پالک 6وقسمتی از مشاعات از پالک1668 اصلی واقع در اماکن  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکین رسمی
13( رأی شماره 2739مورخ 97/10/4 هیأت : آقای حامد مهرآبادی آرانی فرزند ماشااله 
شماره شناسنامه 299ششــدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 179/45مترمربع پالک 
6فرعی از 1804اصلی و3فرعی از 1805اصلی واقع در اماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل مالک رسمی  
14( رأی شــماره 2592و2593مــورخ 97/9/24هیأت : آقای حســین دخیل پور فرزند 
محمد شــماره شناســنامه 102وخانم مرضیه فخرل آرانی فرزند حیدر شماره شناسنامه 
1250074207)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 161 مترمربع شماره پالک 
313فرعی مجزا از شماره 45 فرعی از پالک1965اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالک رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی خانم ایران پیر دهقان.
15( رأی شــماره2738و2737مورخ 97/10/4 هیأت : خانم فاطمه ســرکار آرانی فرزند 
سیف اله شماره شناسنامه 23و اقای ابوذر نظیمی آرانی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 
1250018285)بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه بمساحت 194/30متر مربع  شماره پالک 
106فرعی از 4فرعی از پالک 2257اصلی و 2185اصلی و 1فرعی از 2185اصلی واقع در 

اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل ابتیاعی از ورثه محمد مهدیه مالک رسمی
16( رأی شماره2736مورخ 97/10/4 هیأت : آقای امیرحســین رزاقی زاده آرانی فرزند 
حشمت اله شماره شناسنامه 232 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 94/02مترمربع  پالک 
9492فرعی از 1189فرعی از پالک 2637اصلی واقع در مســعوداباد بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل مالک رسمی
17( رأی شــماره 2587و2588مورخ 97/9/22 هیأت : خانم رقیه ســرکار آرانی فرزند 
محمد شماره شناســنامه 337واقای مجید سربند آرانی فرزند حســن شماره شناسنامه 
9650)بالمناصفه(ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 212مترمربع پالک 3237فرعی از 
55فرعی از پالک 2638اصلی واقع در احمداباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل .مالکین 

رسمی. 
18( رأی شــماره 2751مورخ 97/10/4 هیأت : خانم پروین خالقی آرانی فرزند محسن 
شماره شناسنامه 237ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 166/86مترمربع شماره پالک 
3238فرعی از پــالک 2638اصلی واقع در احمداباد بخش 3حــوزه ثبتی آران و بیدگل.

ایتیاعی از مالک رسمی.
19( رأی شــماره 2750و2749مورخ 97/10/4 هیأت : خانم فاطمه عابداف آرانی فرزند 
زین العابدین شــماره شناســنامه 354واقای عباس منصوری فر فرزند حســین شماره 
شناسنامه 142)بالمناصفه(ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت 187/75شماره پالک 
3239فرعی از پــالک 2638اصلی واقع در احمداباد بخش 3حــوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالک رسمی
20( رأی شــماره 2744مورخ 97/10/4 هیأت : اقای علی محمد بذرافشان آرانی فرزند 
عباس شماره شناسنامه 7106 ششدانگ قســمتی از یکبابخانه بمساحت 4/16مترمربع  
پالک 3240رعی از پالک 2638اصلی واقع در احمداباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از مالکین مشاعی
21( رأی شــماره 2594مورخ 97/9/24 هیأت : اقای سید عباس مشتاقی فرزند سیدرضا 
شماره شناسنامه 44 ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 74/4مترمربع شماره پالک 

1953فرعی مجزی از پالک 274فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آران دشــت بخش 
3حوزه ثبتی آران وبیدگل .ابتیاعی از مالکین رسمی رضا بیچاره و زهرا جوخی .

22( رأی شــماره 2591مورخ 97/9/24 هیأت : شــهرداری آران وبیدگل شناســه ملی 
14000277330بــا نمایندگی اقای مهدی غیرتی ارانی ششــدانگ یکباب ســاختمان 
بمساحت 25مترمربع شماره پالک باقیمانده 2877فرعی از 2840اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار اران بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل  ابتیاعی از رضا شبان قمصری.
23( رأی شــماره 2589و2590مورخ 97/9/22 هیأت : خانم زهرا جمالی بیدگلی فرزند 
ماشااله شــماره شناســنامه 393واقای مهدی میرزائی فرزند محمد شــماره شناسنامه 
647)بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه بمساحت 132/50مترمربع شماره پالک 6301فرعی 
مجزی از پالک 1111فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگســتان دیمکار اران بخش 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل  ابتیاعی از مالک رسمی جواد زاهدی.
24( رأی شــماره  2740و2741مورخ 97/10/4 هیأت : خانم فائزه اربابی بیدگلی فرزند 
حسین شماره شناسنامه 6190092561واقای حســین خراطی بیدگلی فرزند رحمت اله 
شماره شناسنامه 1250171334)بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه بمساحت 149مترمربع 
شــماره پالک 6304فرعی مجزی از پالک 760فرعی از پــالک 2840اصلی واقع در 
ریگستان دیمکار آران بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل ابتیاعی از مالکین رسمی رحمت 

اله خراطی و اشرف نایب آرانی
25( رأی شماره  2595مورخ 97/9/24 هیأت : اقای مجید ریشدار قمصری فرزند محمد 
مهدی شماره شناسنامه 1250361745 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160مترمربع شماره 
پالک 595فرعی از 43اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل 

ابتیاعی ازمالک رسمی خانم سلطان جعفری نوش ابادی
26( رأی شماره  2743مورخ 97/10/4 هیأت : خانم سمانه اسمعیل زاده نوش آبادی فرزند 
حسن شماره شناسنامه 1250102316ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 170/8مترمربع 
پالک 596فرعی از 43اصل واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل 

ابتیاعی از مالک  رسمی علی گرامی .
27( رأی شــماره  2742مورخ 97/10/4 هیأت : اقای حمزه وکیلی نوشابادی فرزند جواد 
شماره شناسنامه 2875ششدانگ یکبابخانه بمساحت 180مترمربع پالک 597فرعی از 
43اصل واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتــی آران وبیدگل ابتیاعی از مالک  

رسمی یوسف قدیری.
 بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :97/10/25

تاریخ انتشار نوبت دوم:   97/11/10                                                                                                     
 م الــف: 349214  عبــاس عبــاس زادگان رییــس اداره ثبت اســناد و امالک 

آران و بیدگل 

 نرگس طلوعی  شهرستان
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  امام حسن عسکری علیه السالم:
 جدال مکن كه ارزشت میرود و شوخي مکن كه 

بر تو دلیر شوند.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

 فکرش را بکنید، شــب باشــد، یک پســر جوان، گوشــه 
مدرســه ای توی اتاق خودش سفره شــام پهن کرده باشد و 
هنوز سر ســفره ننشســته، دختری بی آن که اجازه بگیرد 
 و در بزند و خبری بدهد، بیاید داخل و در را پشــت ســرش 

ببندد. 
فکر کنید هوا سرد باشد و دختر ترسیده، شرایط را هم جوری  
در نظر بگیرید که پســر نتواند بیرون حجره بماند یا کسی را 
خبر کند.  فکر کنید دختر به سفره پناه بیاورد و غذای پسر را 
بخورد و بعد از کمی ماندن، گوشه ای در همان اتاق بخوابد. 
شــب تا صبح چطور می گذرد؟ در شــرایطی  کامال طبیعی 
چه رابطه ای باید بین این پســر ودختر شکل بگیرد؟ ذهن 
شــنونده  این ماجرا چه تصویری از ادامه این قصه درســت 
می کند؟ توقع ما از ادامه این ماجرا چیســت؟ پسر تا صبح 

بیدارمی ماند. 
دختر هم وقتی بیدار می شــود نگران و متعجب و هراسناک 
بیرون  می رود. خورشید هنوز به ظهر نرسیده اما یک لشکر 
پیاده نظام و اسب ســوار، مدرســه را محاصره  می کنند و 
پســرک را از اتاقش بیرون می کشند و دســت و پا بسته تا 

جلوی تخت شاه می برند.  
شــاهی که جالدش را برای زدن گردن پســر آماده کرده. 
دخترک قصه، دردانه شــاه بوده شــب را به بهانه ای  بیرون 
قصر مانده و وقتی شهر خلوت شــده، ترس از دزدها و جانی 
ها سراغش آمده و به اولین اتاق روشــنی که دیده پناه برده 
اولین اتاق خوابگاه پســرک قصه ما بوده، قصه را یک لحظه 

نگه دارید. 
ما چطور توانستیم درباره پســرکی که هیچ چیز حتی نامی 
از آن نمی دانیم، حدس بزنیم  چه رفتاری خواهد کرد؟ شاه 
و درباریان از کجا رفتار پســرک را پیش بینی کرده بودند؟ 
دلیلش یک چیز اســت، همه طبیعت پنهان درون پســرها 
را می شناســیم و ناگفته می دانیم رفتارشان مطابق همان 

طبیعت است. 
حاال اگر رفتار پسرک از سر طبیعت اوست، چرا ما رفتار او را 
بد دانستیم؟ چرا در موردش گمان بد بردیم؟ چرا شاه برایش 
حکم اعدام آماده کــرده بود؟ مگر طبیعی بودن بد اســت؟ 
طبیعی بودن عادی است؛ اما توقع  ما از هرکسی بیش از این 
است. کسی که از سر نیاز و میل طبیعی به غذا، به سفره ای 
هجوم می برد، کاری طبیعی  کرده اما ما انتظاری فراتر از او 
داریم،انتظار خویشــتن داری و رفتاری کنترل شده، انتظار 
آداب دانی و پخته عمل کردن، نمونه های زیادی هست که 
ما رفتار آدم ها را بر اساس طبیعت و غریزه شان بد می دانیم، 
توبیخ شــان می کنیم و حتی گاهی برای شــان مجازات در 

نظر می گیریم.
و حاال باقی ماجرا، پســرک شــب تا صبح بیدار بوده، توی 
اتاق شمعی روشن نگه داشته و هربار هوس و غریزه اوج می 
گرفته، یک بند از انگشت هایش را روی  شعله می سوزانده، 
پسرک تا صبح در جدال بین طبیعت و خودش بوده و نتیجه 
اش شده 10 انگشت ســوخته که در قصر، به شاه و درباریان 
نشان داده. حاال ما پســرک را در دل مان تحسین می کنیم، 
اما دقیقا چه چیزی را در خور تحسین می دانیم؟ چه چیزی 

به کار پسر ارزش می دهد؟ 
پسرک قصه ما چه چیزی دارد که او را از خیلی ها  متمایز و 
شاخص می کند؟ پسرقصه ما، پسر است، مثل همه پسرهای 
دیگر با یک تفاوت بــزرگ و آن هم این کــه قبل از مالقات 
با دختر قدری خــودش را تربیت کرده و کمــی آموخته تا 
طبیعتش را کنترل کند. همه آن شــب را هــم مراقب بوده 
حواسش به خودش بوده، همه آن شب را هم مشغول تربیت 
کردن خودش بوده. آن چیزی که این پسر را از دیگران جدا 
می کند، آموخته بودن اوســت، تربیت شــدن و رشد پیدا 

کردن او. 
حرکت از ســمت طبیعت جنسیت گرای پســرانه به سمت 
شخصیت رشد یافته انســانی، همان چیزی که ما را در برابر  
این پسر، متواضع می کند. این تربیت شدگی  و رشد یافتگی 
اما نه ساده است نه زود به دست می آید نه کم رنج است و نه 
صفتی عمومی و فراگیر این آموخته بودن در  شناســنامه و 
پیشانی هیچ  کس نوشته نشده  و البته عنوانی افتخار آمیز و 
مدالی محترم و نشانی آبرودار است، هزار مدعی دارد. تقریبا 
هر پسری،  خودش را شبیه پســر قصه ما نشان می دهد اما، 
اگر یک بار سر انگشتانش را نگاه کنید،  شاید از هر صد نفر، 
عددی تک رقمی سر انگشتانی سوخته داشته باشند و باقی 
هنوز تار مو و رد رژ و خراش الک ناخــن دخترهای فراوانی 

روی بند بند انگشت های شان مانده است.
پ. ن: گویا قصر پســرک ما، حکایتی واقعی اســت ، پسرک 
محمد باقر اســتر آبادی اســت، دختر هم فرزند شاه عباس 

صفوی.
 پ .ن: دخترها هم ماجرایی شبیه همین دارند. دخترها هم تا 
آموخته و رشد یافته نباشند، دل شان بند هر پسری می شود 
و ذهن شان پر از خیال پسرها و به هرکس بی ریشه ای تکیه 
می کنند و عاشق هر آدم نارسیده ای می شوند. دختر ها هم 

اگر ساخته شوند، ارزشمندتر  خواهند شد.

آری شود ولیک به خون جگر شود

رضا جوان آراسته

عکس روز

دوخط کتاب

که در زندگی با آن مواجه 
مــی شــویم، در جهــت 
برطرف کردن نقص های 
مــا طراحــی شــده. چون 
هــدف از خلــق اثــری به 
نام بشــریت، بی نقصی و  

کمال است.

»ملت عشق «
الیف شافاک

همه مــا آثــار هنری 
هستیم

تــک تــک مــا چــون اثری 
هنــری تمــام نشــده ای 
هســتیم کــه خداونــد در 
هــر لحظــه مشــغول به 

کمال رساندن ماست. 
هر حادثه ای که  برای مان 
رخ می دهد و هر جریانی 

این روزها هنر بعضی از هنرمندان بسیار غیرمعمول شده و بیشتر به سوی 
ایفای هنرهای عجیب و غریب سوق داده می شود. »دمین هرست« یکی از 
هنرمندانی است که با خلق آثار هنری عجیب معموال جنجال های زیادی 
را به راه می اندازد. او آثاری چون کوسه های تکه تکه شده یا گوسفندهای 
زخمی را ارائه داده و به تازگی در آثــار هنری خود از جمجمه یک کودک 
اســتفاده کرده که جنجــال زیادی را هــم به راه انداخت.هرســت روی 
جمجمه ای که متعلق به نــوزادی دو هفته ای در قرن نوزدهم بود، بیش از 
هشت هزار قطعه الماس به کار برده ولی با انتقاد بسیاری از والدین مواجه 

شده است.

جمجمه های آراسته به الماس !

شاید در این عکس پشته ای از علف خشک می بینید که به تیرهای مخابرات 
گیر کرده است. در جنوب آفریقا و در بیابان کاالهاری پرنده های بافنده عجیبی 

وجود دارند که به »پرنده های اجتماعی« معروف هستند.
 این نام نه به دلیل زندگی جمعی آن هاســت بلکه به دلیل ساخت النه هایی 
بزرگ از شاخه، برگ خشــک، علف و پنبه اســت که صدها پرنده را در خود 
جای می دهد. این النه ها آن قدر بزرگ اســت که حتــی میزبان گونه های 
 دیگر پرنــده ها از جمله یــک نوع شــاهین کوتوله و کمیــاب آفریقایی نیز 

می شود.

پرنده های اجتماعی

سنت های عجیب ازدواج در کشورهای مختلف
در این مطلب قصد داریم شما را با تعدادی از عجیب ترین و غیرمعمول ترین روش ها و سنت های مربوط به ازدواج در سراسر جهان آشنا کنیم.

 فرانسه- ربودن داماد و ایجاد مزاحمت برای زوجین: در فرانسه وقتی که دو نفر با هم ازدواج می کنند )به خصوص در مورد زوجین جوان(، 
دوستان و خانواده آن ها در خانه این دو حاضر شده و با کوبیدن بر ماهیتابه و کتری شروع به فریاد زدن و آواز خواندن می کنند. زوجی که تازه ازدواج 
کرده اند نیز باید بیرون آمده و با نوشیدنی و اسنک از میهمانان پرسروصدای خود پذیرایی کرده و در مواردی حتی به آن ها پول بدهند که دست از 
سروصدا برداشته و خانه را ترک کنند. در مواردی حتی اتفاق بدتر رخ می دهد و اگر این میهمانان نادیده گرفته شوند، آن ها به زور وارد خانه شده 
و داماد را می دزدند و در فاصله ای طوالنی از خانه او را به حال خود رها می کنند. بدین ترتیب در حالی که داماد بیچاره لباس مناسبی به تن ندارد 
و گاهی اوقات کامال برهنه است باید خود را به خانه اش برساند. این سنت ازدواج فرانسوی که »چاریواری« نام دارد از دوران قرون وسطی شروع 
شده است. در آن دوران در صورتی که بیوه ها خیلی زودتر از آنچه که مورد قبول عامه بود ازدواج مجدد می کردند، همسایگان این سنت پرسروصدا 

را در شب عروسی او اجرا می کردند؛ اما این سنت امروزه به حرکتی مفرح و شادی آور تبدیل شده و جنبه تنبیهی خود را از دست داده است.
موریتانی- چاق کردن اجباری دختران

در موریتانی هر چه یک دختر فربه تر باشد جذاب تر به نظر می رسد. به همین دلیل است که والدین این دختران را که در سنین پایین )گاهی ۵ 
سالگی( طی فصل تابستان به »کمپ های چاقی« می فرستند تا وزن شان افزایش پیدا کند. این سنت در موریتانی »لبلو« )Leblouh( نام دارد 
که طی آن دختران مجبورند مقدار زیادی غذا بخورند و در برخی موارد نیز این کار به صورت تغذیه اجباری صورت می گیرد. در برخی از موارد 
این دختران مجبورند روزی 16/000 کالری انرژی وارد بدن خود کنند. مردم موریتانی بر این باورند که جثه زن هر چه بزرگ تر باشد به همان 
اندازه جای بیشتری در قلب شوهرش اشغال می کند.همچنین جثه همسر به معنای ثروت شوهر نیز هست زیرا هر چه ثروت و توانایی مالی وی 
بیشتر باشد از پس هزینه های همسری با جثه بزرگ تر و قاعدتا هزینه هایی بیشتر برخواهد آمد. زمانی که وقت ازدواج فرا برسد، داماد عروس 
خود را انتخاب کرده و با خانواده خود برای خواستگاری و توافق با خانواده او پیش قدم می شود. هر چه دختر جثه بزرگ تری داشته باشد بیشتر 

مورد توجه داماد و خانوده اش قرار می گیرد.

وبگردی

هفت پرستار زن شــاغل در یک بیمارســتان در ایلینوی آمریکا که به طور 
همزمان باردار بودند، زایمان خود را جشــن گرفتند.این زنان پرستار مدتی 
پیش عکسی از خود در لباس پرستاری در حالی که حامله بودند در شبکه 
های اجتماعی منتشر کردند. این عکس بازتاب زیادی در صفحات مجازی و 
رسانه ها داشت.سوزان، بریتنی، اشلی، سارا، ربکا، گوئن و میشل پرستاران 
بیمارستان آندرسون در ایلیوی هســتند که عکس آنها شش ماه پیش در 

صفحات مجازی دست به دست شد. 

زایمان همزمان ۷ پرستار یک بیمارستان!

شهربانو
کتاب »شهربانو« توسط نشر ستاره ها منتشر شده و در مدت یک 
سال به چاپ چهارم رسیده است، این اثر روایتگر برش هایی از ۲0 
ســال زندگی یک مادر ۸0 ساله که از همه ســال های جوانی اش، 

همین برش ها را غنیمت نگه داشته تا برای امثال ما بگوید.
»شهربانو« جزو  معدود آثار دفاع مقدس است که به خوبی توانسته 
از زاویه نگاه مادران به جنگ بپردازد، در این رمان احساسات مادرانه 
به زیبایی به تصویر کشیده شده و دلبستگی مادر به فرزند خود را 
روایت می کند. در بخشی از این اثر که با نثری روان و دلنشین همراه  
شده، آمده است: »وقتی مادر شدی این دل شوره ها می شوند مثل 
نفس کشیدنت. اول فکر می کنی همین ۵ ماه و 6 ماه و ۲ سال و ۴ 
سال و ۷ سال که بگذرد راحت می شــوی اما راحتی ندارد. خوشی 
دارد اما راحتی نه. دل شوره اول که برای آروق و تب و گرمی و سردی 
بچه اســت با خود بچه بزرگ و بزرگ تر می شود. راحتت کنم مادر 
بودن، بدون دل شوره  بچه ها اصال صفایی ندارد. البته عبدا... هم چشم 
انتظار برگشت ابراهیم بود اما مثل من بروز نمی داد. نمی دانم شاید 
حس می کرد پشتش کمی خالی شده شاید هم مثل کسی شده بود 
که عصایش ترک برداشته. یک بار توی جمع مان گفت: خدا نگهدار 
ابراهیم باشد کار خوبی کرد همین سیم های برق را با لوله خرطومی 

پوشاند وگرنه توی باران امسال حتما می پوسیدند.

 باید به کارکرد های مسجد
 در صدر اسالم بازگردیم

حجت االســالم نوری زاده، رییس جدید مرکز رســیدگی به امور 
مساجد با اشاره به میالد حضرت زینب )س( گفت: حضرت زینب 
)س( همه قطرات خون امام حسین )ع( را تبدیل به فرهنگ عاشورا 
کرد و این پیامی است برای ما که از خون شهدا غافل نشویم و از این 
سرمایه عظیم استفاده کنیم.نوری زاده، با اشاره به شرایط حساس 
کنونی گفت: دشمن با تمام قوا برای نابودی انقالب و شیعه در تالش 
است و ما باید دید و بینش مردم را نسبت به ارزش ها افزایش دهیم. 
امروز فرصت تبلیغ و استفاده از مسجد در اختیار ماست و نباید از 
آن غفلت کنیم. وی ادامه داد: امروز اگر می خواهیم آســیب های 
اجتماعی را کم کنیم باید قدر مسجد را بدانیم که مهم ترین ابزار برای 
رسیدن به این اهداف است. در صدر اسالم مسجد هم پایگاه دینی و 
هم کانون فعالیت سیاسی، اجتماعی و مقر حاکمیت پیامبر )ص( و 
تجمع مردم بود.  رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد درباره دیگر 
کارکردهای مسجد گفت: مسجد در صدر اسالم چنان کارکردی 
داشت که نشانه قلمرو مسلمانان و نشــان عظمت آنها بوده است. 
مرکز آموزش، وحدت، اقامت مســافر، تریبون حاکمیت و... بوده و 
امیدوارم بتوانیم این مرکز را مثل گذشته مرکز تجمع جوانان و رشد 

و بالندگی  ارتقا دهیم.

کتابدیدگاه

مجموعه گنجعلی 
خان کرمان

گنجعلی خان  مجموعه 
در مرکز قدیمی شــهر 
و در کنار بــازار بزرگ 
کرمــان قــرار دارد. 
گنجعلی خــان کــه از 
حکام مشهور زمان شاه 
عباس است از سال ۱۰۰۵ 
تــا ۱۰۳۴ هجری قمری 
بر کرمــان فرمانروایی 
داشــت و آثار و بناهای 
زیادی ساخته و در آبادی 
این منطقه کوشــیده 

است.

اینستاگردی

دلنوشته »محمد علیزاده« در 3۷ سالگی اش

سوتی »رامبد جوان« در برنامه »خندوانه«

 »ارسالن قاسمی« با گیسوانی بلند

محمد علیزاده با انتشــار این عکس نوشت: 
امروز ۳۷ســاله که تو این دنیــا دارم نفس 
می کشــم.همه عمرم تالش کردم آدم باشم.

خدایا یه کاری کن آدم باشــم.به کاری کن 
اونی که تو دوست داری باشم.به دور از کینه، 
حســادت، دروغ، غیبت، بدگویی و...هرچی 
شدم تو دلیلش بودی.ببخش اگه یه وقتایی 
اونی که دوست داشتی نبودم می دونم بعضی 
وقتا خیلی از دســتم حــرص خوردی.ولی 
خودت می دونی که من خیلی چااااااااااکرتم...

علی خســروی، داور فوتبال و کارشــناس 
برنامه های ورزشی صدا و سیما با انتشار این 
عکس نوشت: رامبد عزیزم دقت کن استاد 
قهرمان و دالور ایران زمین سلطان علیرضا 
ســوخته ســرایی در قید حیات بوده و هم 
اکنون در علی آباد کتول استان گلستان در 
حال مداوای بیماری خود می باشند، دعایش 
کنیم و آرزوی کام بک این عزیز به سالمتی 

کاملش الهی آمین.
 ســوتی رامبد جوان در برنامــه خندوانه 

 جمعه شــب که به صورت ســهوی، قطعا قطعا قطعا ســهوی از این قهرمان ما با عنوان 
 مرحوم... یــاد کــرد) در مســابقه ســریع گفتاری اســم و فامیل ســه کلمــه ای با

 خانم مستوفی(

ارسالن قاسمی با انتشار این 
عکس نوشــت: دیگه چیزی 
نمونده... پ ن1: فرزین عزیزم 
روز به روز موفقیتت رو ببینم 
رفیق خوش قلب و دوســت 
داشتنی. پ ن۲: عکس مربوط 
به پشت صحنه سریال سالم 

آقای مدیر.
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