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مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان:

اصفهان، متولی احداث بیش از ۳۰۰ مسکن جدید 
در پلدختر لرستان شد

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان گفت: این نهاد، متولی احداث بیش 
از ۳۰۰ مسکن جدید در شهر پلدختر استان لرستان شده است.غالمحسین خانی اظهار 
داشت: حدود سه هزار واحد مســکونی و تجاری در شهر پلدختر لرستان به دنبال وقوع سیالب 

خراب شده که بالغ بر ۳۵۰ واحد نیاز به نوسازی و...

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مناقصه و مزایده عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح 

انجام دهد. همچنین از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل به فروش رساند.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292 تا ساعت 13/30 روز شنبه به تاریخ 98/2/2
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7/30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 98/2/3

www.abfaesfahan.ir محل 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 388(  )مزایده: 031-52640052 (

نوبت  دوم

نام روزنامه: زاینده رود    
تاریخ انتشار:1398/1/22

مبلغ تضمین)ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

98-1-23
خرید دیوار پیش ساخته بتنی اطراف تصفیه 

خانه آب اصفهان )بابا شیخعلی(
119/000/000جاری

98-1-24
مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان به ابعاد 

116 متر مربع واقع در فوالدشهر
209/000/000جاری 

98-1-25
مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان به ابعاد 

105 متر مربع واقع در فوالدشهر
205/000/000جاری

میالد با سعادت امام سجاد )ع( مبارک باد

دردسر تازه !
  این است روزگار زیارت نرفته ها... 

 با حذف ویزای عراق؛ مسئوالن می گویند در تالش برای کاهش 
هزینه ها هستند؛ اما خیلی ها همچنان  اشک و نگاه حسرت و 

تصویر کربال  سهم شان از این سفر آسمانی است

5

جمع آوری و ارسال 
کمک های غیر نقدی
 مردم استان به ارزش

 بیش از 14 میلیارد ریال

مدیرعامل جمعیت هالل احمر
 استان اصفهان خبرداد:

5

 تالش دومدعی 
برای ورود  دوباره به کورس قهرمانی؛

جدال زرد -آبی
 در نقش جهان

 حذف برنامه هاي هفته 
فرهنگي اصفهان

 برای همدلی با استان های سیل زده 
صورت گرفت؛

7

6

»مارهای آناکونــدا«، »گودزیــال«، »مارها در 
هواپیما«، »آرواره ها«، »پرندگان«، »موش های 
قاتل«، »مورچه های آدم خوار« و... وخب نسلی که از هفت خوان 
تماشای شبانه روزی این فیلم ها جان سالم به در برده، طبیعتا از 

»مور و ملخ« نمی ترسد! 
شوخی دنیای مجازی بود که میان آوار این همه مصیبت و بالی 
طبیعی و غیرطبیعی، لحظه ای بخندیم؛ اما جدی جدی انگار فقط 

مانده »حمله زامبی ها« تا مرحله آخر هم تمام شود! 
با پالسکو در آتش، با سانچی درون اقیانوس و آب، با سرپل ذهاب 
در دل زلزله های پی درپی و با پراید در تمام جاده ها و حاال با سیل 

در گلستان و لرستان و خوزستان؛ ملت جان سختی شده ایم! 
در حاشــیه اخبار ســیل های ویرانگر اخیر در ایران، هرازگاهی 
تصاویر و فیلم هایی از هجوم مارها به مناطق سیل زده و پیداشدن 
مار در کفش و کابینت خانه ها مــی دیدیم یا خبرهایی مبنی بر 
آورده شدن مین های خنثی نشده و عمل نکرده زمان جنگ در 
مناطق سیل زده غربی کشور منتشر می شد که نگرانی مردم را 

دوصدچندان هم می کرد. 
در میان این همه خبر و شــایعه، مدیر مبارزه با آفات عمومی و 
همگانی سازمان حفظ نباتات کشور هم اعالم کرده که استان های 
جنوبی کشــور در معرض هجوم ملخ ها قــرار دارند. ملخ هایی 
که »فائو« قبال درباره آن ها هشــدار داده بود. جهنده هایی که 
از کشورهای حاشــیه خلیج فارس و به خصوص عربستان وارد 
بخش های جنوبی ایران شده اند و ممکن است به یک تهدید تمام 
عیار برای کشاورزی ایران تبدیل شوند. این یکی البته ربطی به 
سیل ندارد، اتفاقا ملخ ها تا به حال چندین مرتبه در ایران موجب 

قحطی و خشکسالی شده اند؛ چون از هر 
نوع و جنس گیاهی تغذیه می کنند و 

حتی پوست درختان را می خورند. 
مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی 

سازمان حفظ نباتات کشــور گفته است 
ه که در صورت عدم مهــار آفت ملخ، ممکن اســت این  حشر

به اســتان های مرکزی و شــمالی ایران مانند فارس، اصفهان و 
حتی گلستان برسد و با وجود اینکه نمونه هایی از هجوم ملخ ها 
در کرمان، جهرم و بخــش های دیگری از فــارس هم گزارش 
شده اســت؛ اما کارشــناس نباتات ســازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان بــه »زاینده رود« گفــت که فعال تهدیــدی در زمینه 
ملخ در اصفهــان وجود ندارد. با این حال یک کارشــناس دیگر 
با رد این نظر می گویدکه  شرایط آب و هوایی و شدت بارش ها، 
 ملخ ها را به ســمت نواحی مرکــزی ایران و اصفهــان هدایت 

می کند.
در صورت صحت گمانه زنی ها، اصفهــان همین یک قلم را کم 
داشــت! حمله ملخ ها به مزارع و باغات  و خب البته از »مارهای 
آناکونــدا«، »گودزیال«، »مارهــا در هواپیمــا«، »آرواره ها«، 
»پرندگان«، »موش های قاتــل«، »مورچه های آدم خوار«  که 
بدتر نیستند و... و نســلی که از هفت خوان تماشای شبانه روزی 
این فیلم ها جان ســالم به در بــرده، طبیعتا از »مــور و ملخ« 
 و حتی از »مــار« و »مین«هایی که ســیل با خــود می آورد،

 نمی ترسد!
مشــروح گزارش درباره احتمال هجوم ملخ ها به اصفهان را در 

صفحه 7 شماره امروز بخوانید: 

  از »مارهای آناکوندا« و »مورچه های آدم خوار« تا »ملخ های جنوبی«!  

ظریف به دیدار سرلشکر جعفری و سرلشکر سلیمانی رفت
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه بعدازظهر دیروز با حضور در دفتر سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با وی 
دیدار و گفت وگو کرد.در این دیدار سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه و سردار امیرعلی حاجی زاده 

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز حضور داشتند.

عکس خبر

مدیرکل حج و زیارت استان می گویدکه هزینه سفرهای عتبات پس از حذف روادید با 
توجه به نوع هتل از 2 میلیون و 800 هزار تا 3 میلیون و 200 هزار تومان برای سفرهای 
هوایی و از یک میلیون و 400 هزار تا یک میلیون و 600 هزار تومان برای ســفرهای 

زمینی خواهد بود.

صفحه  ۳
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»اینها تحوالت عادی نیستند. جالب اینجاست که 
تمام آنها بــا انتخابات پارلمانی اســراییل همزمان 
شده اســت. ما عقیده داریم که چنین همزمانی از 
قبل برنامه ریزی شــده بود« این سخنان بخشی از 
دیدگاه های رجب طیــب اردوغان،رییس جمهور 
ترکیه در مورد اقدام اخیر آمریکا مبنی بر تروریستی 
خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی است. رییس 
جمهور ترکیه که از سفر به روســیه باز می گشت 
در حالــی این ســخنان را بیان کرد کــه همچنان 
واکنش های داخلی و خارجی نسبت به این تصمیم  
ادامــه دارد. در حالی که برخی بــا ذوق زدگی این 
مسئله را اقدامی مثبت می خوانند گروهی از کشورها 
اما نسبت به عواقب این رفتار به خصوص در امنیت 
خاورمیانه هشــدارهای جدی را به آمریکا داده اند. 
حتی در داخل این کشور نیز در مورد این تصمیم دو 
دستگی شدیدی به وجود آمده است. یک مقام ارشد 
وزارت دفاع آمریکا از وجود اختالفات گسترده میان 
پنتاگون و کاخ سفید در ارتباط با اقدام ترامپ علیه 
سپاه پاسداران خبر داد.پایگاه اینترنتی پولیتیکو در 
گزارشی به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا اعالم 
کرده که میان دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا 
و مقامات وزارت دفاع در مورد تروریســتی خواندن 
سپاه پاسداران اختالف نظر اساسی وجود دارد. در 
این گزارش گفته شده مقامات دولت ترامپ به طور 
دقیق نمی دانند که چه شرکت ها و افرادی تحت تاثیر 
تصمیم ترامپ قرار خواهند گرفت.همچنین در این 
گزارش اعالم شده که نوع جریمه و مجازات در نظر 
گرفته شده از سوی کاخ ســفید برای شرکت هایی 
که با سپاه پاســداران همکاری می کنند، مشخص 
نیســت. نگرانی در ارتباط با حمالت تالفی جویانه 
علیه نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه از دیگر 
چالش های آتی تصمیم ترامپ علیه سپاه پاسداران 
اعالم شده است. ترس از نیروهای سپاه و واکنش ها 
نسبت به این تصمیم دولت در آمریکا موجب ایجاد 
زنجیره ای از تدابیر امنیتی گسترده در تمام پایگاه 

های آمریکا در کشورهای 
همسایه ایران شده است.

عراق؛ نگران تقابل 
آمریکا با سپاه

سیاســتمداران عراقی از 
جمله اولین گروه خارجی 
بودند کــه در برابــر این 
تصمیــم آمریــکا موضع 

گیری کردنــد و آن را دارای عواقــب امنیتی برای 
عراق دانستند. یک مقام عراقی در گفت وگو با پایگاه 
خبری العربی الجدید گفــت: هرگونه افزایش تنش 
میان واشــنگتن و بغداد بازتاب خــود را در بغداد 
نشان می دهد و نیروهای عراقی که همراه نیروهای 
آمریکایی در پایگاه های االنبار، بغداد و صالح الدین 
حضور دارند، گزارش داده اند که آمریکایی ها تدابیر 
امنیتی در اطراف سربازخانه ها و آشیانه بالگردها را 
تشدید کرده اند و همزمان هواپیماهای شناسایی در 
اطراف پایگاه ها با وجود حضور هواپیماهای عراقی، 
به پرواز در آمده اند.او تاکید کرد که نمی توان وجود 
ارتباط میان تروریســتی خواندن سپاه پاسداران و 
افزایش ســطح تدابیر امنیتی را منکر شد.این مقام 

عراقی که خواســتار عدم 
افشای نامش شده در ادامه 
به العربی الجدید گفت که 
بعید است شرایط موجود 
تهدیدی از سوی گروه های 
طرفــدار ایــران بــرای 
تروریست های آمریکایی 
به وجــود آورد که در این 
صورت جنگ ســرد موجود به درگیری نظامی آن 
هم در خاک عراق تبدیل می شود و این اتفاق بسیار 
بعید است. همچنین رسانه های عراقی اعالم کردند 
نخست وزیر عراق طی تماس هایی با عربستان، مصر 
و آمریکا برای لغو تصمیم ترامپ علیه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ایران تالش کرده است. عبدالمهدی 
در این زمینه گفته اســت: »ما از طریــق برقراری 
تماس با ســلمان بن عبدالعزیز پادشــاه عربستان، 
عبدالفتاح السیســی رییس جمهــور مصر و حتی 
دولت آمریــکا برای لغو تصمیم آمریکا علیه ســپاه 
 تالش کردیم؛ اما ترامپ بر اجرای تصمیم خود مصر

 بود«.
آبی که به آسیاب »نتانیاهو« ریخته شد

بر اساس اعالم رسانه های اسراییلی، حزب نتانیوهو 
در جدیدترین انتخابات پیروزی قاطعی به دســت 
آورده است. اغلب کارشناســان سیاسی می گویند 
اقدام حمایتگرانه ترامپ از نتانیاهو تاثیر زیادی در 
این پیروزی داشته اســت؛ چرا که به رغم انتقادات 
داخلی وی توانست مردم را قانع کند که آمریکا از او 
و ایده هایش حمایت کامل می کند.  نشریه نیویورک 
تایمز نیز این مسئله را در گزارشی تایید و می نویسد 
زمان بندی اعالمیه ترامپ با هدف تقویت دســت 
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
در انتخابات پیش رو بوده اســت. نتانیاهو در توییتر 
خود از این اقدام ترامپ تشــکر کرده و نوشته است 
که بار دیگر ترامپ تالش کرد تا جهان را از شر تهاجم 
و تروریسم ایران در امان نگه دارد.  او در یک توییت 
به زبان عبری نیز نوشــت: از شــما )ترامپ( تشکر 
می کنم که یکی دیگر از درخواســت های مهم من 
را جامه عمل پوشاندید.حتی عربســتان و بحرین 
نیز با وجود خوشحالی از این اقدام می دانند که باید 
هزینه های دفاعی و امنیتی سنگینی از این پس در 
منطقه بدهند؛ اما هنوز برآورد روشــنی از چگونگی 
تالفی ایران در این ماجرا ندارند. نیویورک تایمز در 
یادداشتی مدعی شــده طی روز های اخیر مقامات 
وزارت خارجه آمریکا از »مایک پمپئو« خواســته 
بودند که اعالم خبر را به تاخیر بیندازد؛ چرا که این 
خبر می تواند تاثیراتی بر برخی کشور های دیگر داشته 
باشد؛ اما به گفته مقامات دولت، پمپئو این استدالل ها 
را رد کرده است. آنچه این روزها در محافل امنیتی 
و سیاسی مطرح می شــود این است که  در تصمیم 
جدید دولــت ترامپ، آیا ســرویس های اطالعاتی 
دولت هایی که از خشونت اســتفاده می کنند نظیر 
اسراییل و پاکستان و روسیه نیز می توانند مشمول 
این قاعده شــوند یا خیر؟ اگر چنین چیزی باشد، 
مقامات آمریکایی باید از دادن ویزا به همه کســانی 
که در این آژانس ها مشغول هستند، خودداری کنند. 
مقامات وزارت خارجه می گوینــد اطالعیه جدید 
آمریکا به همین معناست، ولی جزییات هنوز گفته 

نشده است.

رییس جمهور روسیه: 
از اول گفتیم در گزارش مولر 

چیزی پیدا نمی شود
رییس جمهوری روسیه برای اولین بار در واکنش به 
گزارش تکمیل شده شورای ویژه رابرت مولر درباره 
مداخله روس ها در انتخابــات ۲۰۱۶ آمریکا بیان 
کرد: مسکو همواره می گفت که چیزی پیدا نخواهد 
شد.یافته های مولر برای مسکو قابل پیش بینی بود. 
پوتین افزود: اینکه آن )تحقیقات مولر( به این شیوه 
به پایان می رسد، اینکه از کاه کوه بسازیم، برای ما 
از همان اول مشخص بود. بارها این را به شما گفته 
بودم. ما از زمان آغاز به کار این کمیسیون بدنام آقای 
مولر گفتیم که چیزی به دســت نخواهد آمد چون 
هیچ کس بهتر از ما این را نمی داند. روسیه در هیچ 
انتخاباتی در ایاالت متحــده آمریکا دخالت نکرده 
است. هیچ همدســتی ، آن طور که مولر می گفت، 

میان ترامپ و روسیه در کار نبود.

راز افزایش ناگهانی سفرهای 
خارجی پادشاه سعودی

شاه عربســتان بعد از توقف یک ســاله سفرهای 
خارجی خود، از دو ماه پیش تاکنون این سفرها را 
به صورت ناگهانی افزایش داده است.سایت اینترنتی 
المانیتور نوشت که ملک سلمان، پادشاه عربستان 
ســعودی بعد از اینکه حدود یک ســال از سفر به 
خارج از کشور امتناع می کرد، طی ۶۰ روز گذشته 
فعالیت های زیادی در سفرهای خارجی داشته است. 
وی می افزاید: بدون شک تالش برای بهبود وجهه 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی یکی 
از مهم ترین عوامل این سفرهاست، باید به این نکته 
توجه کرد که پادشاهان بیمار سعودی همواره تالش 
می کنند زمان بیشتری را در خارج از کشور سپری 
کنند تا بتوانند به مداوای پزشکی خود برسند.شاید 
بتوان گفت آغاز سفرهای خارجی پادشاه عربستان 
بتواند راه حلی کوتاه مدت برای مشکالت طوالنی 

مدت آل سعود باشد. 

اردوغان، خواستار لغو انتخابات 
محلی استانبول شد

حزب عدالت و توســعه در انتخابات محلی ســی و 
یکم ماه مارس در اســتانبول با شکست مواجه شد 
و کاندیدای حزب اپوزیسیون توانست با کسب آرای 
بیشتر به پیروزی برسد. رییس جمهوری ترکیه به 
هنگام بازگشت از سفرش به مسکو گفت : بر اساس 
قوانین مســئوالن صندوق های رای باید کارکنان 
دولتی باشند و شرایط الزم را همراه داشته باشند.

وی ادامه  داد: همکاران ما در آنجا حضور داشتند، اما 
شائبه هایی وجود دارد، اگر آنها این مسئله را به طور 
دقیق بررسی کنند، باید انتخابات محلی در استانبول 
لغو شود.این اظهارات در حالی بیان  شده که هنوز 
تصمیمی از سوی شــورای عالی انتخابات مبنی بر 

لغو انتخابات محلی در استانبول اعالم نشده است.

اتحادیه اروپا با تعویق دوباره 
برگزیت موافق است

پیش نویس بیانیه نشست رهبران کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا حاکی از موافقت اروپا برای تعویق 
دوباره برگزیت است.پیش نویس بیانیه نشست 
ویژه رهبران کشورهای اروپایی درباره برگزیت 
منتشــر شــد. در این پیش نویس آمده اســت: 
اتحادیه اروپا بار دیگر با تعویــق دوباره برگزیت 
موافقت می کند.اتحادیــه اروپا اعالم می کند که 
تعویق در شــرایط کنونی الزم و مشروط است. 
اتحادیه اروپا این فرصــت را در اختیار انگلیس 
قرار می دهد تا بر اســاس یک برنامه منسجم و 
زمان بندی شده مراحل اجرایی شدن برگزیت را 
پیش ببرد.گفتنی است »ترزا می« نخست وزیر 
انگلیس در دیدارهای جداگانه با »آنگال مرکل« 
صدراعظم آلمــان و »امانوئل مکــرون« رییس 
جمهوری فرانسه درخواســت تعویق برگزیت را 

مطرح کرده بود.

سرنوشت نامعلوم یک ماجراجویی

رییس جمهور در جلسه هیئت دولت:
مردم نگران مقاومت سدها 

نباشند
رییس جمهور در جلسه هیئت دولت با اشاره به 
موضوع سیل در برخی استان های کشور گفت: 
خواهش می کنم مردم به شایعات توجهی نکنند، 
زیرا ممکن اســت در چند روز آینده سختی و 
مشکالتی در برخی از اســتان ها داشته باشیم. 
مرجع مردم در این زمینه تنها صدا و سیماست 
که در این حوزه تالش های بسیار خوبی را انجام 
می دهد.حسن روحانی با بیان اینکه مردم تنها از 
طریق صدا و سیما پیگیر موضوعات سیل شوند، 
افزود: امروز شایعات بســیاری وجود دارد که 
صحیح نیست؛ پایداری سد های ما مورد اعتماد 
است و به صورت ساعتی و روزانه چک می شود و 

مردم از این نظر نباید نگران باشند.

موضع گیری ایران در 
برابرعربستان و بحرین 

ســخنگوی وزارت امور خارجــه گفت:مواضع 
عربستان و ریاض درباره اقدام اخیر آمریکا نشان 
دهنده عدم درک درست و سطحی نگری آنها در 
مورد واقعیت های منطقه و ناآگاهی شان نسبت 
به پیامدهای ماجراجویــی و خطای راهبردی 
آمریکا علیه ثبات و امنیت منطقه است. قاسمی 
تاکید کرد: این کشــورها نمی توانند با پنهان 
شــدن پشــت این گونه موضع گیری های بی 
ارزش، افکار عمومی جهان را از مسئولیت خود 
در ترویج تروریسم در ســطح منطقه و جهان 
منحرف کننــد. وی افزود: برخی کشــورهای 
منطقه عادت کرده اند چشــم و گوش بسته از 
هر آنچه اربابان فرامنطقه ای شــان می گویند 
تبعیت کنند؛ این کشورها خود اصلی ترین مروج 
آموزه ها و افکار تروریسم در منطقه و جهان بوده 
و از هیچ کمک و امکان و فرصتی برای پشتیبانی 

گروه های تروریستی دریغ نکرده اند.

وزیر خارجه ژاپن: 
دنباله روی سیاست های 
آمریکا علیه ایران نیستیم

وزیر خارجــه ژاپن، در واکنش به تروریســتی 
خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی از سوی 
آمریکا، بر دوســتی با ایران و عــدم پیروی از 

واشنگتن در این زمینه تاکید کرد.
 »تارو کانو« می گوید این کشور از تصمیم آمریکا 
مبنی بر به رسمیت شــناختن سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به عنوان یک گروه تروریستی، 
تبعیت نخواهد کــرد. وی در این بــاره گفت: 
ژاپن، رابطه نزدیک با ایران را حفظ کرده است 
و هرآنچــه را که باید به این کشــور می گوید و 
به تالش برای حل مشــکالت از راه مباحثه و 
گفت وگو ادامه می دهد.با این حــال، کانو در 
بخشــی از اظهارات خود خواستار توقف برنامه 
موشکی ایران شــد چراکه به زعم وی، این کار 

برای تضمین ثبات منطقه ضروری است.

 صفحه رسمی دفتر سازمان ملل 
در تهران اعالم کرد:

بازدید مسئوالن سازمان ملل 
از مناطق سیل زده ایران

صفحه رسمی دفتر سازمان ملل در تهران اعالم 
کرد که روز چهارشنبه)امروز( در قالب سه تیم، 
در هماهنگی با مســئوالن دولتی و استانی، از 
مناطق سیل زده بازدید میدانی خواهد کرد تا 
نیاز های حیاتی و نیز بهترین شیوه کمک های 
این ســازمان برای حمایت از افرادی که تحت 
تاثیر ســیل در ایران قرار گرفته اند را دریابد.در 
هفته جاری اوگوچی دنیلــز، هماهنگ کننده 
مقیم ملل متحد در جمهوری اســالمی ایران 
گفته بود کــه »تاکنون ســازمان ملل متحد 
یک میلیون و ۴۲۰ هزار دالر عــالوه بر منابع 
موجود برای مساعدت فوری و مستمر به منظور 
تهیه اقالم پزشکی و بهداشتی، آب، تاسیسات 
بهداشتی، سالمت و سرپناه کمک کرده است. «

سیده فاطمه حسینی
نماینده تهران در مجلس:

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس 
شــورای اسالمی با اشــاره به تشــکیل چهارمین 
جلســه شــورای عالی انتقــال پایتخــت، گفت: 
وزارت راه و شهرســازی مکلف شــد تا دبیرخانه 
شورای انتقال پایتخت سیاســی را در وزارت راه و 
شهرسازی تاســیس کند. ابوالفضل ابوترابی اظهار 
کرد: حدود یک ماه قبل از شــروع ســال جدید، 
چهارمین جلســه شــورای عالی انتقال پایتخت 
تشکیل شد و وزارت راه و شهرسازی توسط شورای 
عالی انتقال پایتخت سیاســی اداری کشور مکلف 
شــد تا دبیرخانه شــورای انتقال را در وزارت راه و 
شهرسازی تاســیس کند. نماینده مردم نجف آباد 
و تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکــه رای زنی ها برای جانمایی مکان مناســب در 
حال محقق شــدن اســت، افزود: در اردیبهشت 
ماه امسال، جلســه بعدی انتقال پایتخت سیاسی 
اداری منتــج بــه ارائه یک مــکان بــرای انتقال 
 مرکز سیاســی اداری اســت تا آن مکان عملیاتی 

شود.

ادامه  رایزنی ها جهت تعیین مکان 
برای پایتخت سیاسی اداری

نماینده مردم نجف آباد  مطرح کرد:

کافه سیاست

عکس  روز 

دیدار نخست وزیر بریتانیا و صدراعظم 
آلمان در برلیــن و بحث دو رهبر درباره 

بحران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

ادعای سانسور سخنان روحانی در صدا و سیما رد شد

پیشنهاد سردبیر:

نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به خسارات سیل به استان های مختلف کشور، 
از برخی تالش ها و اظهارات که در راستای ایجاد 
تفرقه میان نیروهای امدادی، نظامی، مردمی و 
سازمان های دولتی صورت می گیرد و مطرح می 
شود، انتقاد کرد و گفت: برخی در تالش هستند 
که از آب گل آلود سیل، ماهی نفاق بگیرند.سیده 
فاطمه حســینی گفت: با توجه به بودجه سال 
۹۸، دولت به تنهایی نمی تواند ازعهده مخارج 
این ســیل ویرانگر برآمده و پاسخگوی آسیب 
دیدگان باشد از این رو ضرورت دارد به منابعی 
دیگر برای کمک به آسیب دیدگان برای بازگشت 
به زندگی عادی با حداقل امکانات بیندیشیم.این 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه تاکید 
کرد که وضعیت مدیریت بحران در مناطق سیل 
زده نشان می دهد که ضعف در ستاد مدیریت 

بحران وجود دارد .

برخی می خواهند از آب 
سیل، ماهی نفاق بگیرند

آیت ا... آملی الریجانی
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

وزیر اقتصاد اظهار کــرد: ادعاهــا و آمارهایی که 
آمریکایی ها در مورد سپاه می دهند، گزاف و بیهوده 
است، مگر می شود ۴۰ یا ۶۰ درصد اقتصاد کشور 
دست سپاه باشد؟فرهاد دژپسند گفت: این ادعاها 
و آمارهایی که می دهند، گزاف و بیهوده است. مگر 
می شود ۴۰ یا ۶۰ درصد اقتصاد کشور دست سپاه 
باشــد؟ اگر ارقام هایی که اینها می گویند را جمع 
بزنید، به ۳ تا ۴ درصد می رسید. در برخی آمارها هم 
می گویند ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت است.

وی افزود: امروز حوزه خدمات، کشاورزی و صنعت 
کشــور در اختیار بخش خصوصی است، بنابراین 
نباید به آمارهایی که آمریکایی ها می دهند اعتماد 
کرد. سپاه ،کارکرد اصلی خودش را دارد و وظیفه اش 
حفاظت از انقالب اسالمی و مرزهای کشور است.
دژپسند تاکید کرد: مردم چهل سال است که با سپاه 
زندگی می کنند و یک رابطه دوطرفه میان ملت و 
سپاه پاسداران وجود دارد. اقتصاد ما هم یک اقتصاد 
متزلزل نیست که با این اقدام از سوی آمریکایی ها 

آسیب ببیند.

مگر می شود ۶۰درصد 
اقتصاددست سپاه باشد

وزیر اقتصاد:

رییــس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام با 
محکوم کردن اقدام آمریــکا در قرار دادن نام 
سپاه در فهرســت ســازمان های تروریستی 
گفــت: آمریکایی ها کار رذیالنــه ای کردند و 
سپاه پاســداران را که افتخار نظام جمهوری 
اســالمی و موجب امنیت در منطقه است، به 
عنوان سازمان تروریســتی اعالم کردند. نظام 
جمهوری اسالمی در برابر کار وقیحانه دولت 

آمریکا ساکت نخواهد ماند.
آیت ا...آملی الریجانــی، در بخش دیگری از 
سخنان خود به دشــمنی خباثت آلود آمریکا 
با ملت ایران و نظام جمهوری اســالمی اشاره 
کرد و گفت: امروز دشمنان جمهوری اسالمی 
می خواهند مــردم ما را به زانــو در آوردند. به 
خصوص آمریکای خبیث که در چهل ســال 
اخیــر همه تالش خــود را کــرده و دائما هم 

سرشان به سنگ خورده است.

ایران در برابر اقدام آمریکا 
علیه سپاه ساکت نخواهد بود

پیشخوان

بین الملل

 هزینه ها و نگرانی های امنیتی تصمیم جنجالی ترامپ برای کشورهای منطقه چه خواهد بود؟
»دکل باخته« سراغ پولش 

نرفت

 دفاع تمام قد روحانی از 
سپاه

 ترامپ چگونه خودزنی کرد

 ایران، پاسدار سپاه شد

ادعای سانسور سخنان روحانی در صدا و سیما رد شد
روابط عمومی رسانه ملی اعالم کرد، ادعای سانسور بخشی از سخنان رییس جمهور در مراسم افتتاح خط ۶ 
متروی تهران، صحت ندارد. روابط عمومی سازمان صداوسیما به دنبال انتشار مطلبی با عنوان »جهت اطالع« 
در روزنامه جمهوری اسالمی در صفحه ۲ مورخ ۱۹ فروردین که مدعی سانسور بخشی از سخنان رییس جمهور 
شده بود، جوابیه ای منتشر کرد. برخالف ادعای مطرح شده در آن روزنامه مبنی بر حذف بخش مربوط به قدردانی 
رییس جمهور از تالش های مرحوم هاشمی رفسنجانی در ساختن سدها، به اطالع می رساند که سخنان رییس 
جمهور به طور کامل و به صورت پخش زنده از شبکه خبر پخش شد که بخش های مورد ادعای آن روزنامه نیز در 
آن موجود است؛ اما در بخش های خبری بعدی مطابق با شیوه معمول پخش، اهم سخنان رییس جمهور پخش 
شد که در سایر اخبار نیز این شیوه مرسوم است. لذا انتظار می رود برای جلوگیری از انتشار چنین مطالب کذب 

و بی اساسی، در تهیه و نشر مطالب آن روزنامه دقت و مدیریت بیشتری اعمال شود.

علت عدم حضور وزرا در مجلس شورای اسالمی
معاون پارلمانی رییس جمهور در خصوص علل عدم حضور وزرا در مجلس، گفت: به دلیل مشکالت ایجاد شده 
در خوزستان و حاد شدن وضعیت سیل، وزرا نتوانستند در مجلس حاضر شوند.حسینعلی امیری، در خصوص 
علل عدم حضور وزرای کشور، نیرو، راه و شهرسازی و رییس سازمان مدیریت بحران در مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: قرار بود این وزرا و رییس سازمان هواشناسی به نمایندگان در خصوص علل سیل اخیر پاسخ دهند؛ 
اما به دلیل مشکالت ایجاد شده در خوزستان و حاد شدن وضعیت سیل نتوانستند در مجلس حاضر شوند.وی 
ادامه داد: مسائل باید لحظه ای رصد می شد زیرا وضعیت خوزستان نگران کننده شده و اهواز در حال تهدید 
بود. معاون پارلمانی رییس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: با این وجود یک نماینده الفاظ نامناسبی به کار 
برد و گفت که سر مجلس کاله گذاشتند و وزرا به خوزســتان نرفتند در حالی که قرار نبود وزرا به خوزستان 

بروند و در نامه من هم اشاره نشده بود که قرار است وزرا به خوزستان بروند.

چهره ها

علیرضا کریمیان

نخست وزیر عراق طی تماس هایی 
با عربستان، مصر و آمریکا برای لغو 
تصمیم ترامپ علیه سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی ایران تالش کرده است
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افزایش حقوق کارکنان دولت از فروردین ماه 
اجرایی می شود

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

کره جنوبی خواهان ادامه 
معافیت خرید نفت ایران است

کره جنوبی اعالم کرد کــه همچنان در تالش 
اســت تا بتواند بار دیگر معافیــت خرید نفت 
ایران را از آمریکا دریافت کند و یک نشســت 
 هم در این باره میان سئول و واشنگتن برگزار

 شده است.
خبرگــزاری یونهــاپ کره جنوبی نوشــت از 
آنجا که قرار اســت »مون جائــه این« رییس 
جمهوری کره جنوبی هفته جــاری با دونالد 
ترامپ رییــس جمهوری آمریــکا دیدار کند، 
ســئول بر تالش های بیشــتری برای کسب 
این معافیت متمرکز شــده است.این گزارش 
خاطر نشــان می کند »یــون کانگ هیون« 
معاون وزیر خارجه کره جنوبی روز دوشــنبه 
یک نشست کاری را در واشنگتن با »فرانسیس 
فانون« معــاون وزیر خارجه آمریــکا در اداره 
منابع انرژی برگزار کرده است.این مقام وزارت 
خارجه کره جنوبی در مصاحبه ای گفت: موضع 
آمریکا این است که دیگر چنین معافیت هایی 
داده نشــود؛ اما ما از تالش های خود دســت 
نمی کشیم و با توجه به روابط نزدیک دو کشور 
می خواهیم مطرح کنیم که صنعت پتروشیمی 
کره جنوبی بدون نفت فوق سبک دچار مشکل 
می شــود. بســیاری از محصوالت و تولیدات 
پتروشــیمی در کره جنوبی با استفاده از نفت 
فوق سبک تولید می شــود که از جمله اقالم 
صادراتی پتروشیمی مهم کره جنوبی در کنار 
صادرات نیمه هادی های این کشور است. ایران 
از بزرگ ترین صادر کنندگان نفت ســبک به 
کره جنوبی اســت.بنا به گزارش مذکور انتظار 
می رود کشــورهای کره جنوبی، چین، هند، 
ترکیه و ژاپن همچنــان از معافیت های جدید 
 برخوردار شــوند؛ اما باید میزان خریدشان را 

کاهش دهند.

بازار

ظرف غذای کودک

کاهش قیمت مرغ گرم در بازار 
اصفهان

رییس انجمن صنفی کشــتارگاه های صنعتی 
مرغ اســتان اصفهان گفت:قیمــت مرغ گرم در 
بازار اصفهان کاهش یافت. حمیدرضا شــیخان 
رییس انجمــن صنفی کشــتارگاه های صنعتی 
مرغ استان اصفهان گفت: به دلیل کاهش تقاضا 
در بــازار، قیمت مرغ گرم با هــزار و ۵۰۰ تومان 
کاهش به ۱۳ هــزار و ۶۶۰ تومان رســید. وی 
با بیان اینکه هــر کیلو مرغ گرم هــم اکنون در 
کشتارگاه های اســتان با قیمت ۱۲ هزار و ۶۵۰ 
تومان به فروش می رســد، پیش بینی کرد: این 
روند کاهشی قیمت تا اواخر این هفته در استان 
ادامه داشــته باشد.شــیخان گفت: هم اکنون 
روزانه در کشتارگاه های استان بیش از ۴۰۰ تن 
گوشت مرغ تولید می شــود. قیمت هر کیلوگرم 
 مرغ در تعطیالت عید نوروز بــه ۱۷ هزار تومان 

رسیده بود.

افزایش حقوق کارکنان 
دولت از فروردین ماه اجرایی 

می شود
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور از اعمال 
افزایش ۲۰ درصدی حقــوق کارکنان دولت از 
فروردین ۹۸ طبق قانون مصــوب مجلس خبر 
داد.محمدباقر نوبخت، رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه در خصوص افزایش  ۲۰ درصدی حقوق 
کارکنان دولت اظهار کــرد: به علت اختالف نظر 
مجلس و دولت در افزایــش حقوق ۲۰ درصدی 
یــا ۴۰۰ هزارتومانــی کارکنان، ایــن مصوبه با 
ُکندی در حال انجام اســت.وی با تأکید بر اینکه 
افزایش حقوق کارکنان بر اســاس قانون مصوب 
و با اســتاندارد اقتصادی برای جلوگیری از فشار 
به اقشــار کم درآمد اجرایی خواهد شد، تصریح 
کرد: در حال حاضر تصمیم دولت بر آن شــد که 
کارکنان دولت حقوق فروردین یا اردیبهشــت 
خود را با افزایش ۲۰ درصدی و میانگین متوسط 

دریافت کنند.

مالیات بر ارزش افزوده تا ۲ 
هفته آینده کاهش می یابد

پورابراهیمی گفت: ۸۰ درصد از مشــکالت طرح 
مالیات بر ارزش افزوده اصالح شده و با اجرای طرح 
جدید مالیاتی دغدغه تولیدکنندگان کاسته خواهد 
شــد.محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اســالمی گفت: مصوبه 
کاهش و اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده که 
با امضای ۱۰۰ نفر از نماینــدگان در صحن علنی 
مجلس ارسال شده اســت تا دو هفته آینده نهایی 
خواهد شد و این مژده به فعاالن داده می شود که 
۸۰ درصد از مشکالت طرح قبلی اصالح شده و از 
دغدغه تولیدکنندگان کاســته خواهد شد.رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در حال حاضر 
ایران جزو کشور هایی است که باالترین نرخ مالیات 
بر درآمد را داراست و تجربه ثابت کرده که با کاهش 
نرخ مالیات بر درآمد فرار مالیاتی توسط بنگاه ها نیز 
کمتر می شود.وی افزود: این اصالح موجب می شود 
سازمان جدید نظارتی به وجود آید که متناسب با 
آخرین استاندارد های بانک های مرکزی در جهان 

عمل کند.

 ظرف غذای کودک مدل مینیون 

 68,000
تومان

 کیف غذای کودک اوپس 
مدل 3100412 

 148,000
تومان

Hel�ظرف غذای کودک طر ح  
lo Kitty مدل 1816�63 

 52,000
تومان

رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: اصنــاف در زمینه تنظیم بازار 
کاالهای اساسی مردم، آمادگی همراهی بادستگاه های دولتی را 
دارند.رسول جهانگیری، در خصوص تأثیر سیل اخیر بر بازارهای 
مختلف، اظهار کرد: متأســفانه در سیل اخیر تعداد قابل  توجهی 
از دام ها و طیور در کشــور از بین رفت و درحال حاضر بازار دام و 

گوشت عمال از خارج کشور تنظیم می شود.
وی با بیان اینکه برای رسیدن گوشت به دست متقاضیان اصلی، 
دولت این حوزه را باید به درســتی مدیریت کند، افزود: درحال 
حاضر قیمت دام، لب مرز تنظیم می شود و گوشت با نرخ ارز آزاد، 
وارد کشور و به بازار تزریق می شــود؛ بنابراین بسیاری از افزایش 

قیمت ها در کف بازار رخ می دهد. 
رئیس اتاق اصناف اصفهان با تأکید بر اینکه دولت نیز با ارز دولتی 
قیمت ها را تنظیم می کند تا فشــار کمتری به مردم وارد شــود، 
تأکید کرد: اســتانداری در اصفهان در بحــث تنظیم بازار اعالم 

آمادگی کرده است.

رئیس اتاق اصناف اصفهان خبرداد:
از بین رفتن تعداد قابل توجهی دام  و طیور در سیل اخیر

مرضیه محب رسول

در ماه  های اخیر، ایران تالش زیادی کرده است 
تا کانال مالی ارزی را بــا عراق راه اندازی کند 
و به این طریق از فشــار امارات بر شبکه ملی 
پول کشور بکاهد تا پیش از این به دلیل حجم 
باالی مبادالت میان ایران و امارات و استفاده از 
کانال های مالی دبی در مراودات تجاری ایرانی ها 
به خصوص در سال های تحریم،»درهم« ارزش 
زیادی در معامالت ایران پیدا کرد و در نهایت 
به عنوان مرجعی مهــم در قیمت گذاری پول 
ملی شناخته شد. این مســئله موجب شد تا 
سیاست های همسوی امارات با آمریکا عمال 
باعث ایجاد تنش های زیادی در قیمت داخلی 

ارز شود.
نقش »درهم« در اقتصاد ایران

 اگر چه نمی توان از برخی اقدامات نامناسب داخلی در 
ایجاد تورم و کاهش ارزش ریال در ماه های اخیر غافل 
شد؛ اما این معضل تنها ریشه های داخلی ندارد حتی 
بار روانی تصمیمات ترامپ نیز بر ارز همواره مقطعی و 
قابل پیش بینی بوده است؛ اما روند باال و پایین ارز در 
کشور، حکایت دیگری هم دارد. کارشناسان اقتصاد 
بین الملل معتقدند در ماه های اخیر همواره فشــار 
زیادی از ناحیه دبی به بازار ارز وارد شده است.در طول 
چند دهه و افزایش ســطح مبادالت مالی و تجاری 
ایران با امارات و به ویژه شــهر دبی، این شهر به یکی 
از مهم ترین کانال های ارزی ایران تبدیل شد. کانال 
مالی در حوزه بانکی در سال ۸۹ و ۹۰ کامال مسدود 
شد و کانال صرافی هم در سال ۹۶ و ۹۷ با اعمال قانون 

مالیات بر ارزش افزوده و مشخص شدن تراکنش های 
مالی صرافی های غیررسمی، تا حد زیادی متوقف شد.  
هر چند دولت تالش کرده است تا از میزان تاثیرگذاری 
درهم بر ریال بکاهد؛ امــا درهم امارات همچنان یک 
مبنا برای قیمت گذاری ارز در بازار داخلی است و آثار 
تغییر در نسبت برابری ریال به درهم به سرعت در بازار 
ارز ایران نمایان می شود. به همین دلیل به نظر می رسد 
این فشار دبی بر بازار ارز ایران ریشه در برنامه آمریکا 

برای اخالل در بازار ارز ایران داشته باشد.
دینار، جایگزین درهم می شود

بنابر اعالم رسمی ایران، به زودی کانال مالی ویژه ای با 
عراق راه اندازی خواهد شد و دینار در مبادالت میان 
دو کشــور مبنا قرار خواهد گرفت.نکته اصلی که در 

اینجا حائز اهمیت اســت، این است که شکل گیری 
کانال های مالی ایران با عراق در حال تقویت اســت 
و این مســئله اثرگذاری درهم بر بازار ارز ایران را به 
شــدت کاهش خواهد داد. در شرایط فعلی و با توجه 
به تحرکات ایران برای تغییر نقشه ارزی و ایجاد بازار 
متشکل ارزی -که این دو اقدام در کمرنگ کردن تاثیر 
دبی بر بازار ارز ایران بســیار موثر هستند و به زودی 
به نتیجه خواهند رســید- آمریکا تمام تالش خود را 
متمرکز کرده است که از این فاصله استفاده کرده و با 
فشار از کانال دبی، نرخ ارز را افزایش دهد.  همچنین با 
پایان سلطه درهم امارات در نرخ گذاری ارز در ایران، 
نقش دینار عراق برای تسویه بین المللی ایران با تحریم 
آمریکا محدود نمی شود.آمریکایی ها می دانند که بر 

ســر آینده حضور مالی ایران در عراق، جنگ بزرگی 
بین ایران و خزانه داری آمریکا در جریان است و ایران 
در حال پیشرفت در این جبهه اســت. آنها به خوبی 
مطلعند که بافت مالی عراق به نحوی است که بعد از 
استقرار بخشی از نظام تسویه  بین المللی ایران روی 
دینار عراق، درهم  امارات هیچ نقش محوری در ساخت 
مالی ایران نخواهد داشت و ضمنا این نقش تازه دینار 

عراق با تحریم هم قابل محدودسازی نیست.
تالش های داخلی برای مهار بازی درهم

بانک مرکزی عــالوه بر تالش بــرای یافتن راه های 
بین المللی در داخل نیز تالش می کند تا به نوعی بازی 
درهم را در اختیار بگیرد و از نوسانات بازار بکاهد در  
همین زمینه بانک مرکزی در جدیدترین تصمیم خود 
برای کنترل نرخ حواله درهــم، به صرافان اعالم کرد 
می توانند درهم در دبی تحویــل داده و ریال آن را در 
ایران دریافت کنند. بر این اساس بانک مرکزی با این 
تصمیم خواهد توانست عالوه بر تأمین اسکناس ریال 
مورد نیاز صرافان در کشور، منابع ارز درهم خود را نیز 
تقویت کرده و از تأثیر منفی آن بر بازار ارز کم کند. خبر 
قرار گیری سپاه در لیست تروریستی آمریکا اگر چه 
تا حدودی قیمت ارزها را در بازار افزایش داد؛ اما این 
افزایش هیجانی در بازار دیروز فروکش کرد و قیمت 
دالر با افت مواجه شد.همه این وقایع طرف آمریکایی 
را به این نتیجه می رساند که در استفاده حداکثری از 
درهم برای فشار بر ریال لحظه ای نباید عقب بنشینند 
چون زمان به نفع آنها نیست؛ اما از سوی دیگر ایران 
هر چند به کندی اما در حال پیروز شدن بر بازی های 
 اقتصادی و آشــوب های زیر پوســتی در بازار ایران

 است.

پایان عصر »درهم«
 ایران تالش دارد تا نقش پول امارات در اقتصاد داخلی را کاهش دهد

 معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: ۱۵۰ سازه از طرح های آبخیزداری و آبخوان داری این استان 
در بارندگی های اخیر آبگیری شد که نقش مهمی در کنترل سیالب، تغذیه سفره های زیرزمینی و کنترل رسوب داشته 
است.ابو طالب امینی افزود: با توجه به بررسی های انجام گرفته از اسفند ماه سال گذشته تاکنون به طور میانگین ۹۰ 
درصد طرح های آبخیزداری استان آبگیری شد. وی با اشاره به اینکه بودجه امسال آبخیزداری کل کشور بالغ بر هشت 
هزار میلیارد ریال بود، تاکید کرد: این سهم در بودجه سال ۹۸ به پنج هزار میلیارد ریال کاهش یافته است و امیدواریم این 
کسری اصالح شود؛ زیرا طرح های آبخیزداری از اهمیت باالیی برخوردار است و باید به طور جدی به آن توجه کرد.از ۸۵ 

میلیون هکتار از عرصه های مرتعی می توان گفت بیش از ۸۰ درصد آنها مستعد عملیات آبخیزداری است. 

150 سازه آبخیزداری 
در استان اصفهان 

آبگیری شد

 معاون اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اصفهان:

عی
طبی

بع 
منا

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان:
مهم ترین نیاز اهواز، ماشین آالت سنگین راهسازی است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: اکنون مهم ترین نیاز شهر اهواز برای ایجاد سیل بندها 
و استحکامات مناسب در طرفین رودخانه، ماشین آالت سنگین راهسازی است.حجت ا... غالمی در خصوص 
اقدامات مدیریت استان برای کمک به سیل زدگان استان خوزستان، اظهار داشت: پشتیبانی از شهرستان اهواز 
به استان اصفهان واگذار شده است و جلسه هماهنگی با فرماندار و شهردار اهواز در فرمانداری این شهر برگزار شد. 
وی اظهار داشت: دفتر ستاد مدیریت بحران در ساختمان فرمانداری اهواز تجهیز و راه اندازی و اولین جلسه با 
فرماندار و شهردار این شهرستان برگزار شد.وی با بیان اینکه هر اکیپ شامل ۳۰ دستگاه کامیون، لودر و بولدوزر 
است که در زمان حاضر مشغول به کار هستند، گفت: شب گذشته ۵۰ دستگاه ماشین آالت سنگین راهداری 

شامل لودر، بولدوزر و بیل مکانیکی از شهرداری های استان اصفهان به اهواز ارسال شد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان:
اصفهان، متولی احداث بیش از ۳00 مسکن جدید در پلدختر لرستان شد

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان گفت: این نهاد، متولی احداث بیش از ۳۰۰ مسکن جدید در شهر 
پلدختر استان لرستان شده است.غالمحسین خانی اظهار داشت: حدود سه هزار واحد مسکونی و تجاری در شهر 
پلدختر لرستان به دنبال وقوع سیالب خراب شده که بالغ بر ۳۵۰ واحد نیاز به نوسازی و مابقی احتیاج به تعمیرات 
دارند.وی بیان داشت: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان به عنوان استان معین، موظف به ساخت بیش از 
۳۰۰ واحد مسکونی در شهر پلدختر شده است.مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه در 
حال حاضر بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهار استان در کشور از جمله اصفهان، همدان و قزوین و خود استان لرستان 
درگیر بازسازی شهرها و روستاهای سیل زده استان لرستان شدند، گفت: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان 

کار بازسازی و نوسازی را در سه منطقه از شهر پلدختر آغاز کرده است.

ترفندهای خرید اقتصادی
 یکی از کارهایــی که روزانه انجام 
می دهیم خرید کردن اســت؛ اما 

چقدر در این کار موفق هستیم؟
گاهی بعــد از خرید احســاس 
پشــیمانی داریم و حس می کنیم 
انتخاب خوبی نداشــتیم.در این 
برنامه مجموعــه ای از ترفندهای 
خرید خوب گردآوری شده است 
تا همیشه از خرید خود لذت ببریم.

 آداالن 

شن مالی
معرفی اپلیکی

آگهی مزایده
شهرداری طالخونچه در نظر دارد بر اســاس مصوبــه شماره ۸۶۱ مورخ 
۹۷/۱۲/۲۷ شورای اسالمی شهر یک پالک زمین به شرح زیر از طریق مزایده 

به واجدین شرایط واگذار نماید.
مشخصات: 

1( پالک شــماره ۷ واقع در خیابان ولی عصر طالخونچه به متراژ ۱۹۳/۸۱ 
متر مربع

2( مهلت دریافت اسناد: تا ساعت ۱۴/۳۰ روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۸/۲/۸ 
3( نوع و مبلغ تضمین: مبلغ ۲۹/۱۰۰/۰۰۰ به صورت نقد واریز به جاری 
ملی سیبا ۳۱۰۰۰۰۳۳۰۳۰۰۳ به نام شــهرداری طالخونچه یا به صورت 

ضمانتنامه بانکی بابت ۵ درصد کارشناسی
4( نشانی محل دریافت اسناد: طالخونچه ابتدای بلوار امام)ره( ساختمان 

شهرداری امور مالی 
5( هزینه انتشار آگهی روزنامه: به عهده برنده مزایده می باشد.

6( هزینه تهیه اسناد و نحوه تحویل آن: واریز مبلغ ۲۱۸/۰۰۰ ریال به 
حساب ملی سیبا به شماره ۲۱۰۰۰۰۰۹۰۵۰۰۹ به نام شهرداری طالخونچه 

سید محمد اطیابی -  شهردار طالخونچه

نوبت اول

م الف :430137

در روز جانباز که طی ابتکاری از سوی مدیرعامل شرکت 
آب و  فاضالب اســتان اصفهان  به نام روز سقا نام گذاری 
شــد از ۵۳ نفر از کارکنان صنعت آب و فاضالب شهری و 
روستایی  به عنوان سقای برتر که در امر خدمت رسانی به 

مشترکین موفق عمل کردند، تقدیر به عمل آمد.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در این 
مراسم در جمع کارکنان شرکت آب و فاضالب شهری و 
روســتایی اعالم کرد:برای اینکه در امر خدمت رسانی به 
درجه سقایی برسید، باید ایثار و از خودگذشتگی داشته 
باشید. راه رسیدن به درجه سقایی،  پرداختن خالصانه به  
انجام وظایف محوله اســت.مهندس هاشم امینی با بیان 
اینکه در ســال های اخیر کارکنان آبفای استان اصفهان 
نه تنها در امر خدمت رسانی پایدار به مردم  موفق بودند؛ 

بلکه در این روزها باخساراتی که وقوع  سیل در برخی از 
استان های کشور به بار آورد در زمینه امداد رسانی به سیل 
زدگان نیزموفق بودند، اعالم کرد: کارکنان شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان از نیمه دوم فروردین ماه تاکنون 
در استان های لرستان و خوزستان مشغول به امداد رسانی 
به مردم آســیب دیده در این مناطق هستند.وی با اشاره 
به ایجاد ماشین بحران توســط کارکنان آبفای اصفهان 
گفت:در چند سال گذشته کارکنان شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان به لحاظ آمادگی مقابله سریع و همه جانبه 
با و قوع حوادث غیرمترقبه اقدام به راه اندازی ماشــین 
بحران کردند که هم اکنون این ماشین به  استان خوزستان 
اعزام شد و بدین وسیله امداد رســانی به آسیب دیدگان 
ســیل با قوت انجام مــی گیرد.مدیرعامل شــرکت آب 
وفاضالب استان اصفهان روحیه جهادی و ایثارگری را رمز 
غلبه بر مشکالت دانست و اعالم کرد: دراین روزها که مردم 
تحت فشار مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم ها هستند 
ونیز برخی از هموطنان مان در برخی از استان های کشور 
به دلیل وقوع سیل متحمل خساراتی شدند؛  این روحیه 
ایثارگری و از خود گذشتگی اســت که باعث غلبه بر این 

نوع مشکالت می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: 

درست اســت که بارش های سیل آســا  اخیرا خساراتی 
را در برخی اســتان های کشــور به همراه داشت؛ اما این 
رویداد منجر شــد که هم اکنون ۷۰ درصد حجم ذخیره 
سدها در کشور آبگیری شــود؛به طوری که از خشکسالی 
شدید که سالیان ســال درگیر آن بودیم، رها شویم.وی 
حجم ذخیره ســد زاینده رود را ۴۳۰ میلیون مترمکعب 
اعالم کرد و خاطرنشــان ســاخت:در حال حاضر حجم 
ذخیره سد زاینده رود ۴۳۰ میلیون مترمکعب است این 
در حالی است که ظرفیت سد حدود یک میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون مترمکعب اســت؛ بنابراین بایــد همچنان آب را 
بهینه مصرف کرد.وی افزود: شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان اجرای سازوکارهای مدیریت مصرف را در اولویت 

کاری قرار داده است.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان در روز سقا اعالم کرد:
ایثار و از خودگذشتگی در امر خدمت رسانی پایدار،  راه رسیدن به درجه سقایی است
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فرماندار خوانسار:
با بسته شدن پمپاژ آب سرچشمه 

نماینده شهرستان سمیرم در مجلس:خوانسار موافق نیستیم
هیچ پروژه ای در سال ۹۸ کلید 

نخواهد خورد
سمیرم نماینده شهرستان سمیرم در 
مجلس شورای اسالمی گفت: هدف اصلی در سال 
۹۸ ،تکمیل پروژه های نیمه تمام و جذب اعتبار 
برای پروژه هایی اســت که طرح مطالعاتی آن ها 

تمام شده است.
اصغر سلیمی با اشــاره به اقدامات انجام شده در 
سال ۹۷ تصریح کرد: در ماده ششم از برنامه ششم 
توسعه در موضوع ارزش افزوده ورود پیدا کردیم و 
بخش قابل توجهی از آن را به شهرهای کوچک تر 
و روستاهای تعمیم یافته اختصاص دادیم که در 
این راستا اعتبارات خوبی به دهیاران، بخشداران 

و شهرداران تخصیص داده شد.
وی افزود: بــا توجه به این موضوع در روســتاها 
اکنون بحــث زیرســازی، روکش آســفالت و 
جدول کشی ها در حال انجام است که تحقق این 
مهم، بخش مهم و اساســی حوزه روستایی را در 

بر می گیرد.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: تخصیص ارزش افزوده به روســتاها 
کمک کرد تا بتوانیم لوله کشــی آب شــرب در 

روستاها را نیز تعویض کنیم.
ســلیمی با اشــاره به تخصیص ســه درصدی 
درآمدهای حاصــل از فروش نفــت و گاز برای 
مناطق کمتر توســعه یافته، گفت: شهرســتان 
ســمیرم با قرار گیری در بخــش مناطق کمتر 
توسعه یافته از این درآمدها برخوردار بوده که در 
سال گذشته اعتبارات آن افزایش خوبی پیدا کرد.
وی با اشــاره به پــروژه ملی چهار بانده شــدن 
محور ســمیرم، یاســوج، بابامیدان افزود: این 
پروژه از سال ۸۹  آغاز شده و تکمیل آن تاکنون 
مغفول مانده اســت؛ البته با پیگیری های انجام 
شــده و با توجه به اینکه این پــروژه تنها پروژه 
ملــی شهرســتان در ســال جاری به حســاب 
می آید، یکی از شــرکت ها به عنوان پیمان کار، 
 فعالیــت خــود را در ایــن زمینه آغــاز کرده

 است.

اخبار

پلمب ۷۸ حلقه چاه غیرمجاز در دهاقان

پیشنهاد سردبیر:

دیدگاه

انجام بیش از ۵۰۰ ماموریت 
نوروزی اورژانس شهرضا

رییس شبکه بهداشت و درمان  شهرضا
شــهرضا از انجام ۵۴۲ مأموریت اورژانس در این 

شهرستان در ایام نوروز امسال خبر داد.
حجــت ا... تنهایی از برقراری چهــار هزار و ۹۲۶ 
تماس با اورژانس پیش بیمارستانی این شهرستان 
در ایام نوروز خبر داد و اظهار کرد: این تماس ها به 
انجام ۵۴۲ مأموریت اورژانسی منجر شده است. 
وی با بیان اینکه ۳۰۹ مأموریت عوامل اورژانس 
شهرستان شهری و ۲۳۳ مأموریت آنان در حوادث 
جاده ای بوده است، یادآور شــد: در نوروز امسال 
۴۲۷ نفر از مصدومان در بیمارستان بستری و ۱۱۵ 

نفر به صورت سرپایی درمان شدند.
رییس شبکه بهداشــت و درمان شهرضا با بیان 
اینکه تصادفات جــاده ای در ایام نوروز امســال 
منجر به مصدومیت ۷۱ نفر  و مرگ سه نفر شد، 
خاطرنشــان کرد: در همین مــدت ۸۲۰ نفر به 
ایستگاه های ســالمت مراجعه کردند که از این 
تعداد ۱۲۰ نفر در شــهر و ۷۰۰ نفر در جاده ها و 
محورهای مواصالتی شهرســتان از خدمات این 
ایستگاه ها استفاده کرده اند.تنهایی از اجرای ۱۵۲ 
مأموریت اورژانسی در حوادث رانندگی خبر داد 
و افزود: در این مدت شــش حادثه ویژه جاده ای 
رخ داد.وی با بیان اینکه ۲۷۴ مأموریت نیروهای 
اورژانس شهرســتان در حــوادث غیرترافیکی 
بوده است، یادآور شد: در مجموع عوامل شیفت 
اورژانس شهرستان، ۸۴۰ ساعت در حاشیه راه ها و 
محورهای مواصالتی شهرستان مستقر شدند؛ در 
حالی که تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی 
شهرستان، یک هزار و ۶۸۰ نفر ساعت در حوادث 

شهری و جاده ای خدمات رسانی کردند.

پلمب ۷۸ حلقه چاه غیرمجاز 
در دهاقان

رییــس اداره آب منطقه ای  دهاقان
شهرستان شهرضا از پلمب کردن ۷۸ حلقه چاه 
غیرمجاز در دهاقان خبر داد.محسن رفیعی اظهار 
کرد: در طول دو سال گذشته ۶۴ حلقه چاه غیر 
مجاز در دهاقان شناسایی شده که ۵۳ مورد آن 
مربوط به سال ۹۷ است.وی با بیان اینکه تا کنون 
۷۸ حلقه چاه در این شهرستان پلمب شده، گفت: 
چاه های غیرمجاز و اضافه برداشــت باعث شده 
منابع آبی شهرستان کم شود و برای آشامیدن و 

کشاورزی با مشکل روبه رو شویم.

هاشم امینی در سفری یک روزه  سمیرم
به شهرستان ســمیرم، از روستاهای سیل زده این 
شهرســتان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند 

تامین آب شرب روستاییان قرار گرفت.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب 
روستایی استان اصفهان، سرپرست این شرکت به 
همراه معاون بهره بــرداری  در تاریخ ۱۲ فروردین 
به منظور بررســی وضعیت آبرسانی به روستاهای 
منطقه پادنای ســمیرم که در پــی بارندگی های 
چندروزه اخیر و وقوع ســیالب دچار مشکل شده 

بودند، به این شهرستان سفر کرد.
مهندس امینی در بازدید از چهل چشمه، ایستگاه 
پمپاژ مرکــزی و ســامانه مانیتورینــگ مجتمع 
آبرســانی  ۲۱ روســتای پادنا که در شرایط بسیار 
نامساعد بارندگی شدید و جاری بودن  سیالب انجام 
شد، کنترل کیفیت آب شرب مصرفی مردم را بسیار 
حائز اهمیت توصیف کرد و با تاکید بسیار بر مراقبت 
از تامین سالمت و بهداشت آب تحویلی به روستاها 

در این شرایط بحرانی اظهار داشت: مدیریت سطح 
آب مخازن نیز با اســتفاده از ســامانه های کنترل 
از دور بایســتی به گونه ای صــورت گیرد که هیچ 
روستایی دچار کمبود آب نشده و سرریز از مخازن 

را هم شاهد نباشیم.
وی با اشــاره به اینکه تاکنــون ۲۵ میلیارد ریال 
خسارت به تاسیســات و شــبکه های توزیع آب 
روستاهای شهرســتان ســمیرم وارد شده است، 
افزود: برای تامین اضطراری آب روســتاهایی که 
گرفتار سیل شده اند، بیش از ۱۰۰۰ متر مکعب آب 
آشامیدنی سالم توسط هشت دستگاه تانکر ارسال 
شده و ۳۰۰۰ بسته پنج لیتری آب نیز میان اهالی 

روستاها توزیع شده است.
سرپرست شرکت آبفار اســتان اصفهان در حاشیه 
این بازدید، با کارگران ایستگاه و نیروهای عملیاتی 
مســتقر در منطقه پادنــا دیدار کــرد و در جمع 

صمیمانه آنها به گفت و گو نشست.
هاشــم امینی با قدردانی از زحمت ها و تالش های 

آنها که با وظیفه شناســی، در ایام تعطیالت عید 
نوروز هم به صورت شــبانه روزی و در این شرایط 
بســیار ســخت به مردم خدمت می کنند، گفت: 
قدر خــود و ایــن توفیقی کــه خدا نصیب شــما 
کرده را بدانید؛ چرا که ســقایت بنــدگان محروم 
 خدا اجر و ثــواب بزرگــی نزد پــروردگار خواهد 

داشت.  
وی آب رسانی با زحمت و سختی زیاد را هم عرض 
با ســقایی حضرت ابوالفضل علیه السالم دانست و 
افزود: بزرگی و عظمت سقای دشت کربال به دلیل 

همان ایثار و ازخودگذشتگی در این راه بوده است.
مهنــدس امینی پــس از پایــان این دیــدار، از 
روستاهای ســیل زده بازدید کرد؛ سپس با حضور 
در جلسه ســتاد مدیریت بحران شهرستان که به 
ریاست اســتاندار در فرمانداری ســمیرم برگزار 
شد، گزارشــی از وضعیت آبرســانی به روستاهای 
 مواجه با بحران و میزان خسارت وارده به آنها ارائه 

کرد.

تاکید بر سالمت و بهداشت آب تحویلی به روستاها
 بازدید سرپرست شرکت آبفار استان اصفهان از وضعیت آب شرب روستاهای سیل زده شهرستان

خوانسار فرماندار خوانسار گفت: از 
ســوی آب منطقــه ای اســتان، پمپاژ آب 
سرچشمه خوانسار بسته شده است که موافق 
این کار نیستیم؛ گرچه تصور داشتند با ورود 
آب سرچشمه به ســد، امکان سرریز شدن 
وجود دارد که البته ایــن موضوع نیز ممکن 
نیست؛ زیرا حجم آب سد باغکل تا تراز نرمال 

فاصله زیادی دارد.
منصور کمالی با بیان اینکه در پی بارش های 
اخیر ۴۳ خانه در روستاهای شهرستان بین 
۳۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب شدند اظهار کرد: 
سه میلیارد تومان خسارت به زیرساخت های 

این شهرستان وارد شده است.
وی گفــت: از ابتــدای ســال بــا توجه به 
بارندگی ها در شهرســتان، ســتاد مدیریت 
بحران تشکیل و نقاط حادثه خیز شناسایی و 
کنترل شدند که در نتیجه آن از ورود سیالب 

به داخل شهرستان جلوگیری شد.
فرماندار خوانســار با بیان اینکــه ظرفیت 
آبگیری ســد باغکل ۵.۵ میلیون متر مکعب 
اســت که اکنون دو میلیون و ۹۵۰ هزار متر 
مکعب آن آبگیری شده، افزود: سد باغکل به 
دلیل نقص فنی، فرار آب دارد و اگر دستگاه 
پمپاژ آب سرچشــمه کار کنــد، روزانه ۳۰ 
هزار متر مکعب به آب ســد اضافه می شود.

کمالی گفت: آورد حوضه آبریز سد به حدی 
نیست که آب سد سرریز شــود. حوضچه  و 
گابیون بندی که در حوزه های باالدســت از 
سوی جهاد کشــاورزی ایجاد شده، موجب 
جلوگیری از ورود سیالب شــدید به داخل 
شهرستان می شــود و اگر این گابیون بندی 
در اطراف دره ها و کوه ها ایجاد نشــده بود با 

بحران سیل مواجه بودیم.

مزایده
1/19 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرســتان چادگان در نظر دارد در جهت 
اجرای مقررات قانون اجرای احکام مدنی و اســتیفاء محکوم به موضوع محکومیت آقای 
حسن سلیمانی فرزند نیازعلی، نظر به اینکه یک دســتگاه خودرو پژو GLXI( 405( به 
شــماره انتظامی 660718 ایران 13، مدل 1384 به رنگ بژ متالیک، به شــماره موتور 
12484044407 و به شماره شاسی 14219242 و وضعیت فعلی اتومبیل مذکور چنین می 
باشد 1- در پارکینگ متوقف است 2- تصادفی می باشد و از نواحی )سپر جلو- گلگیر جلو 
راست- درب جلو راست- رکاب راست- سقف و ستون در سمت راست- چرخ جلو راست 
زیر و بند کمکی راست- شیشه جلو- چراغ جلو راست- شاسی( خسارت دیده است و برابر 
سوابق موجود بیمه شخص ثالث خودرو اعتبارش خاتمه یافته است را از طریق مزایده به 
فروش رساند. لذا از کلیه کســانی که مایل به شرکت در مزایده هستند دعوت می شود در 
پنج روز قبل از روز مزایده با همکاری کالنتری از دستگاه مذکور بازدید و در جلسه مزایده 
حضوری که در تاریخ 98/2/5 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف 
چادگان واقع در دادگستری چادگان طبقه 2 اتاق 315 تشکیل می شود حاضر شوند هر کس 
باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و موظف است ده درصد قیمت 
پیشنهادی را در همان تاریخ به حساب سپرده دادگستری واریز و مابقی را حداکثر ظرف ده 
روز به حساب مربوطه پرداخت نماید قیمت پایه این اتومبیل بر اساس نظریه کارشناسی 
140/000/000 میلیون ریال )معادل چهارده میلیون تومان( می باشد.  م الف: 424564 

اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف شهرستان چادگان )260 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی و ابالغ تامین خواسته

1/20  خواهان ها 1- محمد عرب پور فرزند احمد 2- سید حسین حسینی فرزند سید احمد 
دادخواستی به خواســته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 150/000/000 
ریال وجه چک های شماره 473388 و 473396 به انضمام تاخیر تادیه از زمان سررسید 
لغایت زمان پرداخت کامل و مطلق خسارت ناشی از دادرســی و حق الوکاله وکیل و قرار 
تامین خواســته به مبلغ 150/000/000 ریال به طرفیت خواندگان 1- محمد اسماعیلی 
2- علیرضا رحیمی به شــورای حل اختالف شعبه دوم شهرســتان تیران و کرون تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 1523/97 ثبت گردیده و وقت رسیدگی به تاریخ 98/3/4 
ســاعت 9/30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان و دارای آدرس و 
نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک بار در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و به خوانده اخطار می 
 گردد که ازتاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت

 نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه رسیدگی تعیین شده حضور یابد 
بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. ضمنا در خصوص تامین خواسته، قرار توقیف معادل مبلغ 55/000/000 ریال 
از اموال بالمعارض خوانده صادر گردید. قرار صادره همزمان با ابالغ قابل اجرا بوده و ظرف 
ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در همین شعبه می باشد.  م الف:425236 شعبه دوم 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران و کرون )245 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

1/21 آقای جعفر عبداللهی دهاقانی دارای کدملی  به شرح دادخواست به کالسه 98/15 
ش ح 2 از این شورای حل اختالف درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ابوالقاسم عبداللهی دهاقانی به شناسنامه 2745 در تاریخ 1397/11/27 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- شهناز زلفعلی دهاقانی فرزند ابوالقاسم به شــماره ملی 5129570057 نسبت زوجه 
متوفی 2- جعفر عبداللهی دهاقانی فرزند ابوالقاســم به شــماره ملــی 5129654064 
نســبت فرزند متوفی 3- اســماعیل عبداللهی دهاقانی فرزند ابوالقاســم به شماره ملی 
51299500917 نســبت فرزند متوفی 4- محمدرضا عبداللهی دهاقانی فرزند ابوالقاسم 
به شماره ملی 5129612345 نســبت فرزند متوفی 5- علیرضا عبداللهی دهاقانی فرزند 
ابوالقاسم به شماره ملی 5129631153 نسبت فرزند متوفی 6- جواد عبداللهی دهاقانی 
فرزند ابوالقاسم به شماره ملی 5129638948 نسبت فرزند متوفی 7- رضوان عبداللهی 
دهاقانی فرزند ابوالقاسم به شماره ملی 5129620399 نسبت فرزند متوفی. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 425223 شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف دهاقان )203 کلمه،2 کادر(  
حصر وراثت

1/22  آقای محسن احمدی دارای شناسنامه شماره 33 به شــرح دادخواست به کالسه  
12/98 ش 1 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان خلیل احمدی به شناسنامه 914 در تاریخ 97/12/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر و یک دختر که عبارتند از: 
1- محسن احمدی به شماره شناسنامه 33 متولد 43/5/17 صادره از اردستان فرزند متوفی 
2- رضا احمدی به شماره شناسنامه 38 متولد 38/9/15 صادره از اردستان فرزند متوفی 
3- عباسعلی احمدی به شماره شناسنامه 10015 متولد 56/8/11 صادره از تهران فرزند 
متوفی 4- فاطمه احمدی به شماره شناسنامه 12 متولد 46/3/1 صادره از اردستان فرزند 
متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 426011 شعبه 

اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان )171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/23  در خصوص پرونده کالسه 496/97 ش 2 خواهان آقای جواد قربانپور درخواستی 
مبنی بر انتقال سند خودرو و هزینه دادرسی و به طرفیت امیر نوروزی فرزند قربان به نشانی 
مجهول المکان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یک شنبه 98/3/12 ساعت 
10 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید نشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در جنب دادگستری 
اردستان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایند. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.  م الف:426346 
شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اردستان )111 کلمه، 1 کادر(

فقدان سند مالكیت
1/25 نظر به اینکه سند مالکیت تمامت 7 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتي شماره 
: 587 فرعي از 2 – اصلي که درصفحه 474 دفترامالك جلد 19 به نام غالمرضا دهقان 
ثبت وسندصادر گردیده است سپس بموجب سند شــماره 51348 – 57/7/18 دفتر سه 
شهرضا تمامت مالکیت خودرابه سیدحسن طبائیان انتقال که نامبرد بموجب سند شماره 
101974 – 68/8/28 دفتر سه شهرضا به رقیه بیگم طبائیان انتقال نموده اینک نامبرده با 
ارائه درخواست کتبي به شماره وارده 98092034189389 – 98/1/11  به انضمام دوبرگ 
استشهادیه محلي که امضاء شهودآن ذیل شماره 469117 – 98/1/10 به گواهي دفترخانه 
427 - شهرضا رسیده است مدعي است که سند مالکیت آن به علت جابجائي مفقودگردیده 
است ودرخواست صدورالمثناي سندمالکیت ازملک فوق را نموده لذامراتب به استنادتبصره 
یک اصالحي ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي 
مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ 
ضمن ارائه اصل ســندمالکیت  انتشــاراین آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتبا ً
یاسندمعامله به این اداره تسلیم ورسیداخذ نمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سندمستردگردد بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیا درصورت 
اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالکیت المثني طبق 
مقررات خواهدشد. م الف: 425991  موسوي رئیس ثبت اسنادوامالك شهرضا )211 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالكیت

1/26 نظر به اینکه ســندمالکیت تمامت 29 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ پالك 
ثبتي شــماره : 587 فرعي از 2 – اصلي که درصفحه 535 دفترامــالك جلد 164 به نام 
 نصرت اسحاقي ثبت وســند صادر گردیده است سپس بموجب ســند شماره 51348 –
 57/7/18 دفتر سه شهرضا تمامت مالکیت خودرابه سیدحسن طبائیان انتقال که نامبرد 
بموجب سند شــماره 84775 – 63/4/10 دفترسه شــهرضا مقدار نه حبه و یکچهارم و 
بموجب سند شــماره 101974 – 8/28 /68  دفتر سه شــهرضا مقدار هفت و دو- پنجم 
وبه موجب سند انتقال شــماره : 106364 – 77/4/6 دفتر سه شــهرضا تمامت هفت و 

دو - پنجم حبه مشــاع ازمالکیت خودرا اصداق نموده اینک ورثه سیدحســن طبائیان با 
ارائه درخواست کتبي به شماره وارده 980920341896391 – 98/1/11  به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلي که امضاء شهود آن ذیل شماره 898934 – 98/1/10 به گواهي 
دفترخانه 427 - شهرضا رسیده است مدعي اســت که سند مالکیت آن به علت جابجائي 
مفقودگردیده است و درخواست صدورالمثناي ســندمالکیت نسبت به باقیمانده مالکیت 
نامبرده ازملک فوق رانموده لذامراتب به اســتنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئین 
نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شــود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد خود مي باشــد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد. 

م الف: 425990  موسوي رئیس ثبت اسنادوامالك شهرضا )258 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایي

1/28 شماره: 365/97 به موجب راي شماره 441 مورخ  97/10/22 حوزه دوم شوراي حل 
اختالف شهرستان فریدونشهر که قطعیت یافته است محکوم علیه محسن طهماسبی فرزند 
علیرضا شغل آزاد به نشاني مجهول المکان محکوم است به محکومیت خوانده به حضور در 
دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به شماره انتظامی 97 د 56 ایران 88 به نام 
محکوم له و پرداخت مبلغ هشتصد و دوازده هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
محکوم له مصطفی قلی یسلیانی فرزند عیدی محمد شغل آزاد به نشانی فریدونشهر فلکه 
خلیج فارس مغازه تعویض روغنی و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 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 یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
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، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:426876 شعبه 

دوم شوراي حل اختالف فریدونشهر )192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

1/29 شماره: 618 مرجع رسیدگی کننده: شعبه دوم شــورای حل اختالف نطنز، کالسه 
498/97/ ش 2 خواهان: مریم مرادی فرزند رمضانعلی به نشــانی نطنز خ 17 شــهریور 
روبروی مســجد الزهرا نبش کوچه کاظمی پالك 9 طبقه دوم، خوانــدگان: 1- هادی 
منتظریان علیایی 2- حسن آقانژاد مهماندوست علیا هر دو به نشانی نطنز خ 17 شهریور 
روبروی سپاه پاســداران فروشگاه موتور ســیکلت پالك 7، 3- ناصر پور ولی اندرابی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال سند، گردشکار: قاضی شورای حل اختالف 
با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رســیدگی به شــرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دادخواست خانم مریم مرادی فرزند 
رمضانعلی به طرفیت آقایان 1- هادی منتظریان علیائی 2- حســن آقا نژاد مهماندوست 
علیا 3- ناصر پور ولی اندرابی فرزند اسمعلی  به خواســته صدور حکم بر الزام خواندگان 
به انتقال سند رسمی مالکیت خودرو پژو 206 به شــماره انتظامی 517 ج 82/ ایران 11 با 
احتساب هزینه دادرسی با عنایت به تصویر مصدق بیع نامه های منعقده فی مابین خواهان 
و خواندگان و با عنایت به استعالم بعمل آمده از راهور و جوابیه آن مبنی بر اینکه مالکیت 
خودرو مذکور بنام خوانده ردیف سوم می باشد بلحاظ عدم توجه دعوی به خواندگان ردیف 
 اول و دوم مستندا به بند 4 ماده 84 و ماده 89 ق. آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر 
می نماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
شهرستان نطنز می باشد و در خصوص خواســته خواهان به طرفیت خوانده ردیف سوم با 
عنایت به توضیحات مرقوم دعوای خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 198 و 515 و 
519 ق. آئین دادرســی مدنی مواد 10 و 219 و 220 ق. مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به الزام به تنظیم سند و انتقال ســند خودروی فوق الذکر و پرداخت 103/750 ریال بابت 
هزینه دادرسی صادر می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی 
شهرستان نطنز می باشد. م الف:426768 شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف نطنز )351 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

1/30 کالسه 672/97 شماره دادنامه: 1187 تاریخ دادنامه: 97/12/13 مرجع رسیدگی: 
شعبه اول حقوقی شــوراهای حل اختالف تیران، خواهان: عباس شیاسی فرزند احمد به 
نشانی تیران خ خوارزمی کوی میالد پالك 13، خواندگان: 1- جواد فرمانی فرزند حسن 
 به نشانی شیراز شهرك گلستان مجتمع آتیه سازان طبقه اول واحد 2، 2- جواد زارع فرزند 
امان اله به نشانی مجهول المکان،  خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست عباس شیاسی فرزند احمد به طرفیت خواندگان 
1- جواد فرمانی فرزند حســن 2- جواد زارع فرزند امان اله خوانــده ردیف اول  به عنوان 
صادر کننده خوانده ردیف دوم بــه عنوان ظهرنویس و ضامن  به خواســته مطالبه مبلغ 
140/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 31857 مورخ 97/6/30  عهده بانک 
انصار شعبه گلستان به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک، از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 97/11/30 و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی 
شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت خواندگان و  
ظهور در اشتغال ذمه آنها دارد فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 97/12/1 و با احراز اشــتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و مستندا به مواد    9 
قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 تا 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 
از  قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خوانــدگان به پرداخت مبلغ 
140/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان اجرای حکم بر اســاس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 
 3/360/000 ریال بابت هزینه دادرســی و تمبر الصاقی در حــق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره  نسبت به خواندگان غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم 
عمومی حقوقی تیران می باشد. م الف:426643 شعبه اول مجتمع شماره یک حقوقی 

شورای حل اختالف تیران و کرون )431 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/31 شماره: 98/2027001126-98/1/11 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه 
پالك 10408/825 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده به نام عباس  قنبری 
ســوار دزی فرزند غالمرضا و بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه 1398/02/21 ساعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضیات مجاورین و 
صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید.  م الف:427505 شبان رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان )162 

کلمه، 2 کادر(
 احضار متهم

1/41 شماره: 7/98 حسب محتویات پرونده کالسه 15/98 در اجرای ماده 344 ق.آ.د.ك  
 وقت رســیدگی مورخ 1398/2/22 ســاعت 9 صبح به خانم الهه یوســفی فرزند احمد 
مجهول المکان ابالغ شود که در خصوص شکایت آقای محمد اسماعیل هاشم زاده علیه 
شما دایر بر ممانعت با مالقات فرزند مشــترك جهت دفاع در مورد اتهام وارده به شما در 
شعبه 59 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان به آدرس مجتمع قضایی بهارستان حاضر 
شوید بدیهی است در صورت عدم حضور در دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. ضمنا 
هزینه نشر آگهی توسط حامل نامه پرداخت می شود.  م الف:430057 شعبه 59 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان )102 کلمه، 1 کادر(
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جمع آوری و ارسال کمک های غیر نقدی مردم 
استان به ارزش بیش از 14 میلیارد ریال

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

جمع آوری ۲۹۰ میلیارد ریال 
زکات در استان اصفهان

رییس ستاد زکات استان اصفهان گفت:سهم 
اســتان اصفهان از عواید زکات، پارسال ۲۹۰ 
میلیــارد ریال بوده اســت. حجت االســام 
غامحسین رنجبر، رییس ستاد زکات استان 
اصفهان گفت: زکات جمع آوری شــده در هر 
روستا با نظر مودیان برای کمک به محرومان و 
امور عام المنفعه همان روستا هزینه شده است.

وی در نشستی با مسئوالن شهر های کاشان و 
آران و بیدگل افزود: درطرح شجره طیبه چند 
هزار اصله درخت مثمرشــامل پســته، گردو، 
گل محمدی و درخت ســیب وقف شــده اند.

حجت االسام غامحسین رنجبر گفت: درمان 
بیماران نیازمنــد، تامین جهیزیه و هزینه های 
تحصیل مددجویان همچنین ساخت مسجد، 
حســینیه و خانه عالم در مناطــق مختلف از 
عمده مصارف زکات جمع آوری شده در استان 

اصفهان است.

تمدید ثبت نام مسابقات 
سراسری قرآن کریم

ثبــت نام چهــل و دومیــن دوره مســابقات 
سراســری قرآن کریــم دراســتان اصفهان 
تمدید شــد.قائم مقام مدیر کل اوقاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان گفت: ثبت نام چهل و 
دومین دوره مسابقات سراســری قرآن کریم 
در دو بخش حفــظ و قرائت و آواهــا و نغمات 
دینی و قرآنــی در  اســتان اصفهــان تا 1۰ 
اردیبهشــت  تمدید شد.سعید حسینی افزود: 
عاقه مندان برای شــرکت در چهل و دومین 
دوره مسابقات سراســری قرآن کریم و رقابت 
در رشــته های حفظ 5 جزء، حفظ 1۰ جزء، 
حفظ ۲۰ جزء، حفظ کل قــرآن کریم، حفظ 
و معارف موضوعی قرآن کریم، حفظ و معارف 
احادیث قرآن و تفســیر قرآن کریم می توانند 
به ادارات اوقاف و امور خیریه شهرســتان های 
 این اســتان مراجعه یا ازطریق پایگاه اینترنتی
  www.quranIran.ir نام نویســی کنند.

وی گفت: همچنین عاقه مندان به شرکت در 
رشته هایی ازجمله اذان، دعاخوانی، هم سرایی، 
همخوانی، مقطع خوانی وگروه خوانی می توانند 
تا پایان زمان اعام شده به ادارات اوقاف و امور 

خیریه سراسر استان مراجعه کنند.

میزان اضافه خدمت برای 
مشموالن غایب چقدر است؟

اضافه خدمت برای مشموالن غایبی که خود را 
معرفی می کنند، سه ماه است و برای آنهایی که 
خود را معرفی نکرده و توسط عوامل انتظامی 

دستگیر می شوند، شش ماه است.
مطابق قوانیــن موجود در ارتباط با ســربازی 
و خدمــت وظیفه عمومی، افــراد ذکور ایرانی 
از اول فروردین ماه ســالی که طــی آن وارد 
ســن 1۹ ســالگی می شــوند، برای روشــن 
 شدن وضع مشــمولیت خود احضار خواهند

 شد. 

چکاوک هدهدی در 
زیست بوم تاالب بین المللی 

گاوخونی مشاهده شد
سرپرســت معاونت نظــارت و پایش حفاظت 
محیط زیســت اســتان اصفهان گفت: برای 
اولیــن بــار چــکاوک هدهــدی از پرندگان 
شــاخص زیســتگاه های بیابانی در محدوده 
زیست بوم تاالب بین المللی گاوخونی مشاهده 
و ثبت شد.حسین اکبری اظهار کرد: این گونه 
ارزشــمند در زیستگاه های شــرقی و مجاور 
تاالب گاوخونی توســط محیط بانان مشاهده 
و شناسایی شــده اســت.وی افزود: چکاوک 
هدهدی به عنوان گونه منحصر زیستگاه های 
بیابانی و فرا خشک به شــدت بر اهمیت تنوع 
زیســتی تاالب بین المللی گاوخونی به عنوان 
یک اکوسیســتم آبی افــزوده و از نقاط قوت 
و جاذبــه بســیار مهــم گردشــگری منطقه 
به شــمار خواهــد رفت. بــه گــزارش ایمنا 
 چکاوک هدهدی)شــبان فریب( با نام علمی

 » Alaemon alaudipes« از راســته 
گنجشک ها و تیره چکاوک هاست.

 ایــن پرنــده 1۹ ســانتیمتر طــول دارد و از 
چکاوک های بزرگ به شمار می رود که هنگام 
پرواز همانند هدهد، نوارهای سیاه و سفیدی در 
بال هایش دیده می شود.روی تنه به رنگ شنی 
نخودی، زیر تنه سفید و اغلب با خال های سیاه 
در سینه و نوار ابرویی سفید با خط چشمی سیاه 
و باریک دیده می شود و منقار اندکی خمیده رو 

به پایین و پاها بلند است.

فرماندهی انتظامی اصفهان خبر داد:
افزایش سرسام آور کالهبرداری 

اینترنتی
فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در حوزه 
فضای مجازی، بیشــترین آمار به لحــاظ فراوانی 
مربوط به کاهبرداری اینترنتی بوده اســت که با 
افزایش سرسام آوری روبه رو بودیم، جرائم اخاقی 
و هتک حیثیت و نشر اکاذیب در رتبه بعدی قرار 
دارند. فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره 
به اینکه 3 ســامانه از ابتدای سال جاری عملیاتی 
شد، افزود: نخستین سامانه، پلیس همراه در کشور 
است که این ظرفیت و امکان را برای افسران پلیس 
راهنمایی و رانندگی و راهور فراهم می کند که به 
صورت برخط شرایط یک خودرو را داشته باشند و 
بیمه نامه، معاینه فنی، میزان جریمه و... را مشخص 
کنند که اشراف کاملی در حوزه مدیریت تصادف 
ایجاد می کند. وی ادامــه داد: عاوه بر این امکانی 
که با استفاده از این سامانه در اختیار قرار می گیرد 
شناسایی آســان تر خودروهای هدف است، قبل 
از این باید خودروها جهت شناســایی داشتن این 
مدارک متوقف می شــدند و باعث می شد نتوانیم 
خودروهای هدف را شناسایی کنیم، با این سامانه 
اهدافمان را مستقیم دنبال می کنیم، قبا برگه های 
جریمه صادر می شــد؛ اما االن توسط این سامانه 
صادر و روی پرونده نیز ثبت شــده و برای فرد هم 
اطاع رسانی می شود. معصوم بیگی در ادامه مطرح 
کرد: سامانه بعدی سامانه مدیریت گشتی هاست که 
به پلیس این امکان را می دهد که در سطح استان 
اصفهان بداند گشتی هایش کجا قرار دارند، نظارت 
بر گشتی ها به صورت لحظه ای و فرستادن گشتی 
در صورت وجود امدادخواهی اســت، فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان همچنین بیان کرد: سامانه 
سوم سامانه دوربین البســه آناین است که روی 
لباس مأمور نصب شــده و عملیات تصویربرداری 
می شود، قســمت اول این طرح عملیاتی شده که 
حدود 1۰۰ مورد دوربین تا االن عملیاتی شــده 

است. 

 توقیف انواع کاالی قاچاق
 در اصفهان

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان از توقیف انواع کاال های خارجی قاچاق به 
ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در عملیات 
کارآگاهان این پلیس خبر داد.  ســعید سلیمیان 
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار داشت: 
کارآگاهان اداره مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز پلیس 
آگاهی فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهان در 
راستای تحقق شعار »رونق تولید« با اجرای یک کار 
عملیاتی ویژه موفق شدند یک دستگاه خودروی 
اتوبوس و یک دستگاه خودروی وانت حامل کاالی 
قاچاق را حین ورود به اســتان شناسایی و متوقف 
کنند.وی افزود: در این عملیات مقدار ۲ تن و ۸۰۰ 
کیلوگرم تخمه آفتاب گردان، هــزار و 13۷ ثوب 
انواع لباس، 3۲ جفت کفش، ۲1۶ ثوب روســری، 
۴۸۰ عدد شــال، یک هزار و ۶5۰ عدد کمربند را 
که همگی فاقد هرگونه مدارک گمرکی و به صورت 

قاچاق بارگیری شده بودند، کشف کردند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه خبر داد:
توقیف بزرگ ترین محموله 
سوخت قاچاق درتنگه هرمز

  دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی 
دریایی ســپاه از توقیــف بزرگ تریــن محموله 
ســوخت قاچاق در تنگه هرمز و شناســایی یکی 
از سرشــبکه های اصلی قاچاق ســوخت توسط 
رزمندگان این نیرو خبر داد و گفت: طی این عملیات 
غافلگیرانه و موفق کــه در پی  سلســله اقدامات 
اطاعاتی دقیق و هوشمندانه صورت گرفت، از یک 
کشــتی 1۰ هزار تنی، بیش از 1۲ میلیون و پانصد 
هزار لیتر سوخت قاچاق کشــف و توقیف شد. وی 
افزود: در همین رابطه ۲1 نفر  از ملیت های گوناگون 

منطقه ای و فرامنطقه ای دستگیر شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: برای 
رسیدن به اســتاندارد جهانی، تعداد دستگاه های 
شــتاب دهنده خطی اســتان اصفهان کــه برای 
پرتودرمانی و درمان ســرطان کاربرد دارد، باید از 
۷ به 15 عدد برسد.طاهره چنگیز، با اشاره به اینکه 
دستگاه شــتاب دهنده خطی تا قبل از ساخت آن 
در ایران از کشــورهای اروپایی و آمریکا وارد ایران 
می شــد، ادامه داد: این دســتگاه برای پرتودرمانی 
بیماران ســرطانی کاربرد دارد که بــه علت کمبود 
دستگاه شــتاب دهنده خطی در اصفهان بیماران 
سرطانی برای انجام رادیوتراپی در مواقعی مجبورند 
ماه ها در لیســت انتظار بمانند. وی گفت: دستگاه 
شتاب دهنده خطی که امروز به بهره برداری رسید 
با توان انرژی پایین MEV۶ است که در حال حاضر 

هفت دســتگاه از این نوع به شــکل فعال در مراکز 
درمانی سطح استان اصفهان وجود دارد.چنگیز اعام 
کرد: به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، باید ســه 
دستگاه شتاب دهنده خطی وجود داشته باشد که 
برای رسیدن به استاندارد آن باید تعداد دستگاه های 
شتاب دهنده خطی را در اســتان اصفهان از هفت 
به 15 عدد برســانیم. وی گفت: امید می رود در پی 
طراحی و تولید این دســتگاه، نیاز ما به واردات آن 
به صفر  برســد و با یک ســوم قیمت ریالی و بدون 
وابســتگی به ارز، دستگاه شــتاب دهنده خطی در 
اصفهان تولید شود. وی گفت: با تولید داخلی دستگاه 
شتاب دهنده خطی، وابستگی ما به خرید، نگهداری 
و تجهیزات دســتگاه با تکنولوژی خارجی کاما از 

بین می رود.

برای رسیدن به استاندارد جهانی؛

استان اصفهان نیازمند ۱۵ دستگاه شتاب دهنده خطی است

»حذف هزینه ویزای عراق«، خبری بود که به دنبال 
سفر  حجت االسام حســن روحانی، رییس جمهور 
ایران به عراق و توافقات صورت گرفته با مســئوالن 
این کشــور در روزهــای ابتدایی ســال جدید روی 
خروجی رسانه ها قرار گرفت تا امکان تشرف تمامی 
عاشقان حسینی به این سفر معنوی بیش از گذشته 

فراهم شود.
زیارت عتبات در سال های گذشته همواره به عنوان 
یکی از سفرهای خاص با قیمت مناسب برای بسیاری 
از عاشقان حســینی مطرح بوده که در سال قبل با 
توجه به نوســانات بازار ارز و بــاال رفتن قیمت دالر، 
افزایش قابل توجهی یافت، افزایشی که امکان زیارت 
را برای بسیاری از دلدادگان حسینی که در آرزوی این 
سفر بودند در هاله ای از ابهام فرو برد؛ اما اواخر سال 
گذشته پس از ســفر روحانی به عراق و تصمیم های 
جدید مبنی بر حذف هزینه ویزای عراق، بســیاری 
از عاشقان حسینی به سفر به عتبات امیدوار شدند؛ 
چرا که با حذف هزینه ویزا، هزینه سفر به عتبات نیز 
کاهش یافته و زمینه حضــور آنان در این مکان های 
مقدس فراهم می شــد که این مهم  باالخره پس از 
پیگیری هــای وزارت امورخارجه و ســفارت خانه 

کشورمان محقق شد.
 به دنبال رایگان شدن صدور ویزای عراق برای زائران 
و مسافران ایرانی، قیمت های سفر به عتبات عالیات 
نیز دچار تغییر شــد و روند کاهش بــه خود گرفت. 
با توجــه به اینکه مــردم اصفهان در طول ســالیان 
گذشــته همواره از باالترین استقبال کنندگان سفر 
به عتبات عالیات در کشور بودند، پای صحبت مدیر 
کل حج وزیارت استان اصفهان همچنین مدیرعامل 
شرکت مرکزی دفاتر زیارتی اســتان نشستیم تا در 
جریان کامل هزینه ها و جزییات این ســفر مقدس 

قرار بگیریم.
سفر زیارتی کربال، جامعه را  دربرابر برخی 

معضالت اجتماعی بیمه می کند

مدیــر کل حــج و زیارت 
استان اصفهان در گفت وگو 
با زاینده رود با بیان اینکه 
در احادیث مختلف به سفر 
کربا و زیارت امام حسین 
علیه السام به ویژه در زمان 
ها و مناســبت های خاص 
تاکید شــده و این ســفر 

معنوی می تواند به نوعی جامعه را از برخی معضات 
اجتماعی و فرهنگی بیمه کند، مــی گوید: از این رو 
ســازمان حج و زیارت و مســئوالن دولتی به دنبال 
این مسئله بودند تا با کاهش هزینه ها، امکان هرچه 
بیشتر زیارت اماکن مقدسه در عراق را  که سرشار از 
برکات مختلف برای افراد اســت، فراهم آورند که با 
رایگان شــدن صدور ویزای عراق، قیمت این سفرها 

کاهش پیدا کرد.
غامعلی زاهدی می افزاید: هزینه ســفرهای عتبات 
پس از حذف روادید با توجه به نوع هتل از ۲ میلیون 
و ۸۰۰ هزار تــا 3 میلیون و ۲۰۰ هــزار تومان برای 
ســفرهای هوایــی و از یک میلیــون و ۴۰۰ هزار تا 

یک میلیــون و ۶۰۰ هزار 
تومان بــرای ســفرهای 

زمینی خواهد بود.
وی درباره اینکه هزینه ها 
به چــه صورتــی دریافت 
می شــود؟ ادامه می دهد: 
هزینه ها از زائران به صورت 
نقدی دریافت می شود ولی 
برخی از دفاتر زیارتی هســتند که بودجه هایی برای 
این ســفر کنار گذاشته اند و با مســافران به صورت 

اقساطی برخورد می کنند.
تدارک ســفرهای ارزان قیمت تر عتبات 

عالیات دور از دسترس نیست
مدیر عامل شــرکت دفاتر زیارتی استان اصفهان نیز 
در این گفت وگو می گوید: این کاروان ها مانند سایر 
کاروان ها، هفت شب در عراق اقامت خواهند داشت 
که سه شب در نجف اشرف، سه شب در کربای معلی 
و یک شــب در کاظمین خواهد بود؛ زیارت سامرا و 
زیارت حرمین امامین عســکریین نیز در برنامه سفر 
کاروان ها وجود داشته و کلیه زائران از پوشش های 

امنیتی، بیمه ای و درمانی برخوردار هستند.
علی اصغر عزیزان می افزاید: در ســال های گذشته 
برای فراهم کردن زمینه بیشتر سفر به خصوص برای 
قشــرهای ضعیف جامعه یک ســری گروه های ابرار 
)سفرهای ارزان قیمت ( در کشور راه اندازی شد که 
قیمت یک میلیون و۴۰۰هزارتومان مربوط به همان 
طرح ابرار است و سازمان حج و زیارت تاش کرده تا 
کاروان های با این قیمت را به شهرستان هایی که توان 

درآمدی مردم پایین تر است، اختصاص دهد.
 وی درباره تفاوت کاروان های با قیمت باالتر و کاروان 
های با قیمت های کمتر می گوید: تفاوت اصلی این 
کاروان ها به هتل های اقامتی آنها برمی گردد که این 
هتل ها از کیفیت پایین تری برخوردار هستند؛ اما در 
وسیله حمل و نقل و غذا تفاوتی میان آنها وجود ندارد.
مدیرعامل شــرکت دفاتــر زیارتی اســتان اصفهان 
همچنین درباره اینکه امکان تدارک سفرهای با قیمت 
پایین تر وجود دارد یا نه؟ نیز می گوید:  صحبت هایی 
برای تدارک این سفرها مطرح شــده  تا با استفاده از 
ظرفیت حســینیه ها و زائر سراها در عراق، سفرهای 
ارزان قیمتی  ترتیب داده شــود که با رایگان شدن 
صدور ویزای عراق، اجرای این طرح دور از دسترس 
نخواهد بود و می توان انتظار داشت که در سال جاری 

نیز محقق شود.
 اگرچه با رایگان شدن صدور ویزای عراق،  قیمت سفر 
به عتبات عالیات روند کاهشی به خود دیده است اما 
باید توجه داشــت که این قیمت هنوز برای خیلی از 
مشتاقان زیارت اباعبدا... باالست و آنچه در این میان 
اهمیت دارد، توجه به این مســئله است که حکایت 
سفرهای زیارتی همیشه حکایت غریبی بوده است. 
حس و حالی که یک زائر در ثانیه ثانیه های ســفرش 
با خود دارد با هیچ حسی در هیچ سفری قابل قیاس 
نیست؛ پس نباید این حس در گروی قیمت قرار بگیرد 
و امید است مسئوالن مربوطه با فراهم کردن شرایط 
بهتر، امکان سفر را برای مشتاقانی که بسیاری از آنها 
سال ها در حسرت چنین سفرهایی بوده اند، بیش از 

گذشته تسهیل کنند.

این است روزگار زیارت نرفته ها...
 با حذف ویزای عراق؛ مسئوالن می گویند در تالش برای کاهش هزینه ها هستند اما خیلی ها همچنان  اشک و نگاه حسرت و تصویر کربال  سهم شان از این سفر آسمانی است 

مدیرعامــل جمعیت هــال احمر اســتان اصفهان در گفــت وگو با 
زاینده رود از ارسال 3۰ دستگاه تریلر و کامیون از کمک های مردمی به 
مناطق سیل زده کشور توســط این جمعیت خبر داد. محسن مومنی 
ضمن قدردانی از حسن اعتماد مردم نوع دوســت استان اصفهان در 
یاری رســانی به هموطنان سیل زده  اظهار داشــت: تاکنون به همت 
واالی مردم خیر و نیکوکار استان، کمک های غیر نقدی به ارزش ریالی 
بیش از 1۴ میلیارد ریال جمــع آوری و از طریق جمعیت هال احمر 
در قالب 3۰ دســتگاه تریلر و کامیون به این مناطق ارسال شده است.

وی تصریح کرد: این کمک های اهدایی شامل آب معدنی، برنج، آرد، 

نان خشک، کنســروجات، غذای گرم، پتو، اقام بهداشتی و شوینده، 
لباس و چادر مســافرتی بوده اســت. دکتر مومنی افزود: عاوه بر این 
بیش از 3 میلیــارد ریال وجه نقد از طریق صنــدوق های جمع آوری 
کمک و نیز فیش های واریزی توسط مردم نیکوکار و خیرین در سطح 
استان توسط جمعیت هال احمر اســتان جمع آوری شده است. وی 
در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: برای واریــز وجوهات نقدی 
برای کمک به سیل  زدگان شماره حســاب ۹۹۹۹۹ به نام هال احمر 
نزد تمامی بانک های سراســر کشــور آماده دریافت وجوهات است  
همچنین افراد می تواننــد با کد دســتوری#11۲*۷۸۰* از طریق 
تلفن همراه مبالــغ خود را برای کمــک به زلزلــه زدگان اهدا کنند.

مدیرعامل جمعیت هال احمر اســتان اصفهان یاد آور شد: همچنین 

این جمعیت به منظور یاری رســانی به مردم ســیل زده استان های 
گلستان، خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و فارس محموله 
امدادی شــامل 13 هزار و 1۹۰ تخته پتو، ۶ هزار و ۲3۰ تخته موکت، 
3 هزار و 3۲۹ بسته غذایی یک ماهه، یک هزار و 3۰۰ بسته غذایی ۷۲ 
ساعته، ۲ هزار و 531  تخته چادر امدادی و ۲ هزار و 1۸۸ تخته چادر 
مســافرتی طی چند مرحله تاکنون به این مناطق ارسال کرده است. 
عاوه بر آنکه بیش از 5۰ نجاتگر و پرســنل عملیاتی این جمعیت به 
استعداد  ۹ خودروی کمکدار، یک دســتگاه خودروی ارتباطات، ۲۷ 
دستگاه کف کش، 1۸ دستگاه موتور برق  و ۲۷ دستگاه موتور آبکش 
 روبین به منظور امدادرسانی به مردم سیل زده به استان لرستان اعزام

 شده اند.

محیط زیست

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان خبر داد؛
جمع آوری و ارسال کمک های غیر نقدی مردم استان به ارزش بیش از ۱4 میلیارد ریال

مرضیه محب رسول

سمیه مصور

 به دنبال رایگان شدن صدور ویزای 
عراق برای زائران و مسافران 

ایرانی، قیمت های سفر به عتبات 
عالیات نیز دچار تغییر شد

آگهی مزایده فروش زمین نوبت دوم )چاپ اول(
شهرداری محمدآباد در نظر دارد باستناد مجوز شماره ۹۷/5۶1 مورخ 
۹۷/1۰/۲3 و ۹۷/5۷۲ مورخ ۹۷/1۰/3۰ شورای محترم اسامی شهر 
محمدآباد نسبت به فروش تعداد 3 پاک زمین با کاربری مسکونی 

و ۴ پاک زمین با کاربری خدماتی اقدام نماید.
متقاضیان می توانند به منظور آگاهی از شــرایط مزایده و دریافت و 
تحویل مدارک شرکت در مزایده همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ 
درج آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 13۹۸/۰۲/۰۹ به 

شهرداری محمدآباد مراجعه نمایند.
شهرداری در رد یا قبول پیشــنهادات رســیده مختار است، سایر 
اطاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اســناد مزایده ذکر گردیده 

است.
زمان تحویل پیشنهادات: روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۲/11 

زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۲/1۲ 
تلفن تماس: ۴۶۶5۲5۴1-۰31 و ۰31-۴۶۶5۲۴۶5

م الف: 429967حسین دهقان _ شهردار محمدآباد

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه انجام تکلیف برای دانش آموزان 
باید مهارت محور و هدفمند باشد، گفت: در سیاست جدید آموزش وپرورش، به جای نوشتن مشق شب، 
فعالیت هایی به دانش آموزان تکلیف می شود که در آن علم آموزی، اندیشه ورزی، تحقیق و تعامل بیشتر 
دانش آموز با اعضای خانواده، مورد تأکید قرارگرفته است.شهین جوانی با اشاره به اینکه مهارت محوری 
از برنامه های مورد تاکید معاونت آموزش وزارت آموزش و پرورش است، افزود: اجرای این برنامه شوق و 
ذوق یادگیری را در بین دانش آموزان افزایش داده و موجب یادگیری مادام العمر در بین آنها می شود.وی 
گفت: در این برنامه، دانش آموزان تکالیف درسی خود را در راستای تثبیت یادگیری و مهارت های اصلی 
خواندن، نوشتن، حساب کردن در کاس و زیر نظر معلم انجام داده و بازخوردهای اصاحی را دریافت 

و در ساعت های یادگیری خارج از مدرسه، به جای مشق شب، تکالیف مهارت محور انجام خواهد شد.

تکالیف مهارت محور، جایگزین مشق شب
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان خبرداد:

دبیــر انجمن اســامی دانشــجویان پزشــکی 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: با اعزام 3 
تیم پزشکی به مناطق سیل زده، شاهد تشخیص 
افسردگی و اضطراب، مســمومیت، عفونت، زخم 
و ضرب خوردگی و سرماخوردگی در سیل زدگان 
بودیم.مصطفی سید میر رمضانی اظهار داشت: یک 
تیم ۶ نفری متشکل از ۴ پزشک و یک پرستار و یک 
دستیار پزشکی به گلســتان اعزام شده و در 5 روز 
اقامت، خدمات بهداشتی و درمانی را به بیش از۶۰۰ 
نفر از سیل زدگان ارائه کردند.وی همچنین از اعزام 
اکیپ 13 نفری به لرستان خبر داد و افزود: در این 
تیم یک پرستار، 5 پزشک و 3 دانشجوی پزشکی، 
۲ کارشناس اتاق عمل و یک اینترن به مدت ۴ روز 
در پلدختر، معموالن و کوه دشــت مستقر  و ۷5۰ 

نفر از مردم این مناطق را ویزیت کردند.دبیر انجمن 
اسامی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان بیان کرد: برای نخستین بار این تیم پزشکی 
توانستند وارد روستای دمرود شوند که تا قبل از آن 
به علت گل و الی زیاد کسی نتوانسته بود وارد آن 
شود .وی تصریح کرد: این تیم پزشکی 13 نفره به 
مدت ۲۴ ساعت به طور کامل بیمارستان پلدختر 
را پوشــش امدادی و درمانی و بهداشتی دادند و ۲ 
پزشک به ۴۰۰ نفر از مراجعه کنندگان ارائه خدمت 
کردند.سید میر رمضانی گفت: امروز نیز یک تیم 
۶ نفره از جامعه پزشکان دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان شامل 3 پزشک، یک داروساز و ۲ روانشناس 
برای کمک به سیل زدگان و ارائه خدمات بهداشتی 

و درمانی به سمت لرستان حرکت کردند.

دبیر انجمن اسالمی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبرداد:

پزشکان اصفهانی به کمک سیل زدگان شتافتند

علوم پزشکی
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تیم فوتبال سپاهان در  شــرایطی عصر جمعه در 
ورزشــگاه نقش جهان مقابل تیم استقالل تهران 
صف آرایی می کند که کســب هر نتیجه ای به جز 
پیروزی در این دیدار، این تیم را از کورس قهرمانی 
در این دوره از رقابت های لیگ برتر خارج می کند. 
رقابت تنگاتنگ 5 تیم مدعی پرســپولیس تهران، 
تراکتور سازی تبریز، ســپاهان اصفهان، استقالل 
تهران و پدیده شــهر خودرو مشهد در هجدهمین 
دوره رقابت های لیگ برتر موجب شــده اســت تا 
با نزدیک شــدن به هفته های پایانــی این دوره از 
مسابقات، هیجان و حساسیت دیدارهای باقیمانده 
این تیم های مدعی به اوج خود رسیده و هر کدام از 

این دیدارها برای آنها حکم مرگ و زندگی داشته 
باشد. در یکی از سرنوشت سازترین دیدارهای 
هفته های پایانی، تیم ســپاهان در نقش جهان 
درحالی  از استقالل تهران پذیرایی می کند که 

این تیم با تساوی مقابل تیم نساجی مازندران 
در هفته گذشته کار خود را برای قهرمانی در 

این دوره از بازی ها با مشکل مواجه کرده است.
 طالیــی پوشــان نصف جهــان که ایــن دوره از 
رقابت هــای لیگ برتر را در قالــب یک تیم مدعی 
آغاز کرده بودند؛ به طوری کــه در پایان نیم فصل 
اول، کار خود را با صدر نشــینی به پایان رســانده 
بودند در نیم فصــل دوم از دوران اوج خود فاصله 
گرفتند؛ به طوری که از شــش بازی برگزار شــده 
تنها موفق به کسب 9 امتیاز شدند و  با صدر جدول 

فاصله گرفتند.
 شاگردان امیر قلعه نویی که در پایان هفته بیست 
و چهارم با کســب 47 امتیاز در رده ســوم جدول 
رده بندی جای گرفته اند در ادامه این رقابت ها به 
حریف سرسختی همچون استقالل تهران رسیدند 
که با کسب 44 امتیاز پشت سر این تیم قرار گرفته 
و برای بازگشت به کورس مدعیان، چشم به تمام 

امتیازات این بازی خارج از خانه دوخته است.
دیدارهای ســپاهان و اســتقالل تهران همواره از 

حساســیت خاصی برخورداربوده و این بازی نیز با 
توجه به تاثیری که در تعیین سرنوشــت قهرمانی 
دارد، از اهمیت باالیی برخوردار اســت  و از سوی 
دیگر  حضور قلعه نویی و تقابل او با تیم ســابقش 

نیز حساسیت این بازی را 
صدچندان کرده 

حضــور  و 

تعداد زیادی از بازیکنان ســابق 2 تیم در ترکیب 
تیم مقابل، ایــن رقابت را به اوج هیجان رســانده 
است. حساسیت باالی بازی ســپاهان و استقالل 
باعث شــده که تقابل این 2 تیم تبدیــل به بازی 
مرگ و زندگی شــود. از طرف دیگر 
افتتاح طبقه دوم ورزشگاه 
نقش جهان و امکان 

حضور 75 هزار تماشــاگر در ورزشگاه، شور و نشاط 
باالیی را به این بازی می بخشد.

آبی پوشان تهرانی با توجه به برد شیرینی که مقابل 
تیم الهالل عربســتان در جریــان رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا به دســت آورده اند از شرایط روحی و 
روانی خوبی برخوردار هستند که این مسئله می تواند 
کفه ترازو را به سمت آنها متمایل کند ولی شاگردان 
امیرقلعه نویی هم اگرچه این روزها از شرایط آرمانی 
برخوردار نیســتند به هیچ عنــوان نمی خواهند پا 
پس بکشند به خصوص اینکه در مقابل تماشاگران 
خودی به میدان می روند و در دیدارهای گذشــته 
نشان داده اند تیم سرسختی در دادن امتیاز در نقش 
جهان هســتند که تمام این موارد ســبب می شود 
یکی از زیباترین دیدارهای ایــن فصل را روز جمعه 

شاهد باشیم.
نتیجه این بازی  برای سایر مدعیان نیز از اهمیت 
باالیی برخوردار بوده؛ چرا کــه تیم پیروز میدان 
می تواند در صورت اندکی خوش شانسی در نتیجه 
بازی  تیم های پرسپولیس و تراکتورسازی، اختالفش 
را با صدر جدول به حداقل ممکن برساند و همین امر 
باعث می شود تا مساوی شدن این دیدار، بیش از همه 

به نفع تیم های نخست و دوم جدول باشد.
سپاهان و استقالل در ادوار مختلف لیگ 35 بار مقابل 
هم به میدان رفته اند که آبی پوشان با 13 برد برتری 
خفیفی نسبت به تیم اصفهانی دارند. سهم سپاهان 
در این میان 12 برد بوده و 10 دیدار 2 تیم با نتیجه 

مساوی به پایان رسیده است.
کمیته داوران، قضاوت این دیدار حساس را بر عهده 
محمد حســین زاهدی فر قرار داده انــد. زاهدی فر 
تاکنون چهار مرتبه برای استقالل و دو بار هم برای 
سپاهان ســوت زده که ســه پیروزی و دو تساوی 
برای این دو تیــم رقم خورده اســت؛ البته آخرین 
قضاوت های زاهدی فر برای اســتقالل و ســپاهان 
هر دو جنجالی بــوده و انتقاداتی به همراه داشــته 
است. هرگونه سوت اشــتباه در این دیدار می تواند 
 حکم خداحافظی این دو تیم مدعی با جام قهرمانی

 را داشته باشد.

 قلعه نویی یا شفر؛
تفکرات کدام مربی نتیجه بازی را رقم می زند؟

 بدون شک سرمربیان دو تیم، از چهره های تاثیرگذار این دیدار هستند که تفکرات آنها می تواند نتیجه 
این دیدار را به نفع هرکدام رقم بزند. امیر قلعه نویی که از استقاللی های سابق محسوب می شود و همواره 
نشان داده است که عالقه خاصی به این تیم تهرانی دارد، برای نشان دادن قابلیت های خود به مسئوالن 
استقالل تمام سعی خود را به کار می گیرد تا تیم او در پایان بازی برنده این دیدار لقب بگیرد از آن طرف 
سرمربی آلمانی تیم اســتقالل تهران که در هفته های اخیر انتقادات زیادی را به خود می دید با برتری 
مقابل تیم الهالل عربستان نشان داد که همچنان یک مربی بزرگ برای استقالل است و آبی پوشان تهرانی 

می توانند به او تکیه کنند. 

هازارد: 
فعال به چلسی فکر می کنم!

در حالی که شایعات درباره انتقال »ادن هازارد« 
به رئال مادرید در تابســتان پیــش رو به اوج 
رسیده و موضوع انتقال 
او تقریبــا قطعی به 
نظر می رسد، تنها 
مشکل بر سر راه 
این انتقال بزرگ 
توافق دو باشــگاه 
چلسی و رئال مادرید 
بر ســر مبلغ پرداختی به چلسی از سوی غول 
اسپانیایی است.  هازارد، دوشنبه شب در دیدار 
چلسی-وستهام نمایشی خیره کننده داشت تا 
در پایان بازی به عنوان بهترین بازیکن میدان 
انتخاب شود و به مدیران رئال مادرید نشان دهد 
که برای به دست آوردنش بهتر است مالحظات 
مالی را کنار گذاشته و به پیشنهادهای چلسی 
هرچه سریع تر پاسخ مثبت بدهند. هازارد در 
پایان بازی درخشــان خود مقابل وستهام به 
خبرنگاران گفت هنوز درباره آینده اش تصمیم 
قطعی نگرفته و فعال همه هوش و حواســش 

معطوف به چلسی است .

 مصاحبه تند »اتوئو«
 علیه گواردیوال

ســاموئل اتوئو، مهاجم ســابق بارســلونا، در 
گفت وگو با »بی این اسپورت«، در مورد رابطه 
پرالتهابــش بــا »پپ 
در  گواردیــوال« 
دوره حضور او در 
صحبت  بارسلونا 
مربــی  و  کــرد 
ســابقش را مــورد 
انتقاد شدید قرار داد.

»پپ، همه زندگی اش را در بارسلونا او گفــت: 
گذراند؛ اما طی سال هایی که من در بارسلونا 
بودم، او بازیکنان تیم را درک نمی کرد. او نمی 
توانست خودش را جای بازیکنان تیم بگذارد.« 
در آن زمان گفته می شــد که دلیل اختالف 
اتوئو و گواردیوال، ترجیح مســی به این گلزن 
کامرونی توسط مربی آبی و اناری ها بود؛ چیزی 
که اتوئو هم آن را تایید می کند: »به گواردیوال 
گفتم از من عذرخواهــی خواهی کرد زیرا این 
من هســتم که پیروزی های بارسا را رقم می 

زنم، نه مسی«. 

پیشنهاد عجیب باشگاه قطری 
به پدیده عراق

بازی های درخشــان »مهند علی« با پیراهن 
الشرطه و تیم ملی عراق باعث شد تا این بازیکن 
18 ســاله بعد از جام 
ملت های آســیا به 
یکی از سوژه های 
مهــم مارکتینگ 
زمستانی فوتبال 
اروپا و آسیا تبدیل 
شود. شایعات از تمایل 
تیم های یوونتوس، میــالن، دورتموند و من 
یونایتد به این بازیکن حکایت داشت، گرچه در 
این راه باشگاه های متمول حاشیه خلیج فارس 
گوی ســبقت را ربودند.وهاب الطائی، رییس 
الشرطه در بخشی از مصاحبه خود با اشاره به 
تماس مستقیم مالک باشگاه الوکره برای خرید 
مهند علی گفت:» مالک الوکره به من زنگ زد 
و گفت دو میلیــون دالر، یک اتوبوس مدرن و 
پیشرفته به همراه برپایی اردوهای آماده سازی 
مجانی در تابستان چه در قطر چه در اروپا و ... 

برای الشرطه کنار گذاشتم«. 

 دستمزد »رشفورد«
 ۴ برابر می شود

دســتمزد مهاجم انگلیسی منچســتریونایتد 
تا حدود چهار برابر بیشــتر می شــود.موضوع 
تمدید قرارداد مارکوس 
رشــفورد پــس از 
شــدن  قطعــی 
قــرارداد اولگنار 
بــا  سولسشــایر 
یتد  نا یو منچســتر
اکنــون تبدیــل بــه 
اولویت اصلی مدیران این باشــگاه انگلیســی 
شده است، چرا که ســرمربی نروژی شیاطین 
سرخ معتقد اســت حفظ این مهاجم انگلیسی 
و چند بازیکن دیگر برای ساخت آینده باشگاه 
منچســتریونایتد خیلــی مهم است.نشــریه 
»میرر« انگلیس گزارش داد رشفورد 21 ساله 
در آستانه عقد قراردادی پنج ساله به ارزش 78 
میلیون پوند با باشــگاه منچستریونایتد است. 
طبق این گزارش دستمزد رشفورد در قرارداد 
جدید از 80 هزار پونــد در هفته به 300 هزار 

پوند در هفته افزایش پیدا خواهد کرد.

دبیرکلفیفاهمبهایرانمیآید

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

فرشید باقری همچنان نمی تواند در تمرینات استقالل حاضر شود. این 
بازیکن با دو مشکل روبه روشده، ابتدا باید موضوع اخراج خود را حل و 
فصل کند و مشکل دیگر او به اختالف با امیرحسین فتحی، مدیرعامل 
استقالل بازی می گردد. آنها پیش از دربی با هم صحبت هایی داشتند 
که منجر به دلخوری شدید فتحی شد. به همین خاطر تنها راه برای 

ماندن او مصاحبه و عذرخواهی است.

مصاحبه و عذرخواهی تنها راه بازگشت »باقری«

رفقای نزدیک وحید امیری، وینگر ملی پوش باشگاه ترابزون اسپور 14
می گویند  او  بدش نمی آید دوباره بــه لیگ ایران برگردد؛ اما از آنجا 
که بدموقعی پرسپولیس را رها کرد و رفت و برانکو هم گفته که این 
بازیکنان احتیاجی ندارد، شاید راه بازگشت به جمع سرخ پوشان برای 
وحید مسدود شده باشــد. با این حال، او همیشه جزو محبوب ترین 

بازیکنان پرسپولیس بوده است.

لژیونر ملی پوش به پرسپولیس برمی گردد؟
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فراخوان باشگاه سپاهان: 
قرارمون یادت نره!

 باشگاه سپاهان اصفهان با انتشار فراخوانی از تمام 
هوادارانش درخواســت کرده است تا برای بازی 
این تیم مقابل تیم استقالل به نقش جهان بیایند. 
در این فراخوان آمده اســت:از آغاز فصل تا حاال، 
فهمیدیم تنهاییم و نه تنها هیچ کس هوای ما را 
ندارد بلکه انگار خیلی هــا نگران تکرار افتخارات 
گذشته اند؛ اما همیشه دل مان گرم بوده به حضور 
همیشــگی و فریاد حمایتگر  شما در لحظه های 
حساس که سختی ها را آسان کرده است. بازی با 
استقالل یک مرحله دیگر برای رسیدن به افتخار 
است. طالیی های عزیز روز جمعه بار دیگر دست 
هم را می فشــاریم و به یاد می آوریم نقش جهان 
حتی با طبقــه دوم هم برای دل دریایی شــما 
کوچک اســت. برای حضورتان یک»یاعلی« می 

خواهیم.به قول خودتان»قرارمون یادت نره«.
از طرف کادرفنی، بازیکنان و همه باشگاه سپاهان

دبیرکل فیفا هم به ایران می آید
 رییس فدراســیون فوتبال در گفت وگو با فاطما 
سامورا، دبیرکل فدراســیون بین المللی فوتبال 
)فیفا( ضمن اشاره به حضور»جانی اینفانتینو« در 
تهران در سه نوبت، از سامورا برای سفر به کشورمان 
دعوت به عمل آورد.تاج در گفت وگو با ســامورا 
ضمن تشــریح موفقیت های بانوان کشورمان در 
فوتسال و قهرمانی این تیم در قاره کهن و همچنین 
روند رو به پیشرفت در حوزه فوتبال بانوان ایران، از 
دبیرکل فیفا خواست که برای بازدید از امکانات و 
زیرساخت های مرتبط در مرکز ملی فوتبال و سایر 
اماکن ورزشی حوزه بانوان در کشورمان، به ایران 
سفر کند.دعوت رییس فدراسیون با پاسخ مثبت 
سامورا روبه رو شد و قرار است تاریخ سفر عضو ارشد 

فیفا به کشورمان به زودی نهایی شود.

در حاشیه

رییس هیئت اسکی استان:
پیست فریدون شهر تا اواسط 

اردیبهشت باز است
رییس هیئت اسکی اســتان اصفهان در رابطه با 
آخرین وضعیت پیست اسکی فریدون شهر پس 
از بارش های اخیر، اظهار کرد: در فروردین سال 
98 حجم مناسبی از برف در پیست اسکی بارید 
و ارتفاع برف افزایــش یافت. البته این بارش ها تا 
حدودی باعث شد ستون های 10 و 11 خسارت 
ببینند که البتــه هنوز میزان خســارت برآورد 
نشده است.محمود یسلیانی با بیان اینکه به طور 
میانگین در ســال های گذشــته فعالیت پیست 
فریدون شــهر تا اواخر فروردین ماه بــود، افزود: 
در شرایط فعلی پیست فریدون شــهر تا اواسط 
اردیبهشت ماه برای استفاده اسکی بازان باز است 
و عالقه مندان به رشته اسکی می توانند روزهای 
پنجشنبه و جمعه از ســاعت 7 تا 14 به پیست 

اسکی فریدون شهر مراجعه کنند.       

منهای فوتبال

پیشخوان

خلیج فارس سبز ، آبی و 
حاال سرخ  جدالزرد-آبیدرنقشجهان

 تالش دومدعی برای ورود  دوباره به کورس قهرمانی؛

  قاب روز

کشتی روی ماسه به جای تشک 
جشنواره سنتی و ملی کشتی روی ماسه، طبق روال هر ساله در باماکو، پایتخت مالی برگزار 
شد. برای ورزشکاران رشته کشتی در قاره آفریقا تشک نرم مورد نیاز نیست و آنها رقابت های 

خود را روی پوشش ماسه ای یک زمین بسکتبال مرکز ورزشی شهر باماکو برگزار کردند.

برد شیرین

پیروزی شاجاعانه

»پاس« با حکم کمیته انضباطی به رده دوم صعود کرد
سخنگوی باشگاه پاس همدان با اشاره به رای کمیته انضباطی به سود تیم پاس اظهار کرد: در هفته بیست 
و سوم رقابت های لیگ دسته دوم، تیم پاس میهمان پرسپولیس گناوه بود که تیم میزبان در دقایق آخر 
بازی، اقدام به ترک زمین کرد. ناصر نژاد ادامه داد: در نهایت، بازی نیمه تمام ماند و ما راهی همدان شدیم 
و پرونده به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارسال شــد تا رای آن صادر شود. سخنگوی باشگاه پاس 
بیان کرد: در نهایت پس از چند هفته، کمیته انضباطی رای به حقانیت باشگاه پاس داد و نتیجه این بازی 
سه بر صفر به سود سبزپوشان همدانی اعالم شد. وی خاطرنشان کرد: پاسی ها با اعالم این نتیجه با 39 
امتیاز به مکان دوم جدول صعود کردند و برای صعود مستقیم به لیگ دسته اول تنها یک بازی حساس 

برابر نیروی زمینی دارند.

ستاره پرسپولیس زیر ذره بین »کاتانچ«
سرمربی تیم ملی عراق یکی از تماشاگران ویژه برد پرسپولیس مقابل االهلی در ورزشگاه زعبیل دبی بود.سرکو 
کاتانچ، سرمربی اسلوونیایی تیم ملی عراق در شرایطی به همراه همسر خود در جایگاه ویژه ورزشگاه زعبیل 
شاهد برتری پرسپولیس برابر االهلی عربستان بود که رسانه های عراق مدعی شدند سفر سرمربی تیم ملی به 
دبی برای زیر ذره بین قرار دادن ستاره سرخ پوشان تهرانی بود.سایت »عراق اسپورت« با اشاره به اینکه کاتانچ 
به همراه همسر خود در ورزشگاه زعبیل حضور داشت، نوشت:» حضور تعدادی از ملی پوشان عراق در تیم های 
حاضر در لیگ قهرمانان آسیا باعث شد تا کاتانچ برای زیر نظر گرفتن آنها سفرهایی به کشورهای قطر و امارات 
داشته باشد. مربی تیم ملی سه شنبه شب به همراه همسر خود در دبی عملکرد بشار رسن، ستاره پرسپولیس 

را برابر االهلی عربستان زیر ذره بین قرار داد تا از آخرین شرایط او مطلع باشد«. 

سرمربی سابق کولخی گرجســتان در مورد آخرین وضعیت این روزهای فوتسال گفت:  در سال 97 
ما شاهد یک لیگ فوتسال  منظم و پویا در کلیه رده ها و سطوح  مختلف بودیم و دقیقا  این مسابقات 
در تاریخ  و تقویمی که از قبل طراحی شــده بود، به پایان رسید. این موضوع نکته روشن و مثبتی بود 
که نسبت به سال های گذشته، شاهد آن نبودیم ؛  البته لیگ امسال ضعف ها و نواقصی هم داشت که 
نمونه بارزش نوع برگزاری فینال پلی آف بود. امیدوارم که هرسال با کم کردن و از بین بردن ضعف ها 
و نواقص خودمان را به استانداردهای روز دنیا نزدیک کنیم. محسن خبیری، همچنین در رابطه لژیونر 
شدن بازیکنان فوتسال به تیم های درجه 2و3 آســیایی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی که وجود 
دارد ما شاهد کوچ  اجباری بازیکنان  به کشورهای آسیایی هستیم؛ چراکه فوتسال ما ازلحاظ مالی و 
جذب اسپانسر و پخش تلویزیونی مشــکالت فراوان دارد.  وی افزود :کوچ اجباری بازیکنان ایرانی در 
کشورهای دیگر آسیایی یک زنگ خطر برای تیم ملی فوتسال است چون هر کدام از این بازیکنان به 
عنوان سفیر تیم سوم دنیا هستند و باعث پیشرفت رقبای ایران از لحاظ فنی و تاکتیکی خواهند شد. 

 خبیری همچنین در مورد قانون بازنشستگی گفت:  قانون بازنشستگی  قانون خوبی است که قرار است 
تغییراتی در سطوح مدیریت فوتسال انجام شود و ما منتظریم این کار صورت بگیرد. امیدوارم کسی 
در رأس کار قرار بگیرد که بزرگ تر از فوتسال ما باشد و انگیزه الزم برای کار و پیشرفت فوتسال داشته 
و دارای ایده ها و تفکرات خوبی  باشد و جان تازه ای به بدنه فوتســال ایران تزریق کند. وی در رابطه 
با شــرایط این روزهای خودش گفت: در حال حاضر در خدمت هیئت فوتبال استان تهران به عنوان 
استعدادیاب هستم. بعداز قطع همکاری با شهرداری ساوه در هفته یازدهم پیشنهاد خوبی از دو تیم 

لیگ برتری و یک تیم لیگ یکی داشتم؛ اما ترجیح دادم که استراحت کنم.

سرمربی سابق کولخی گرجستان:

کوچ اجباری بازیکنان، زنگ خطری برای فوتسال است

استقالل فوتبال
خوزستان 
- فوالد 
خوزستان

ساعت 
15

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

پنجشنبه 
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سمیه مصور

فوتبال
سپاهان - 

استقالل
ساعت
17:45

شبکه 
سه

فوتبال
سپیدرود - 
تراکتورسازی

ساعت
18

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات
جمعه 
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کاهش ۲۲ درصدی آمار حریق و حوادث سطح شهر در نوروز ۹۸
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

برای همدلی با استان های سیل زده 
صورت گرفت؛

 حذف برنامه هاي هفته 
فرهنگي اصفهان 

شــهردار اصفهان در نشســت فصلــی مدیران 
شهرداری با شــعار» گام در راه نهادیم به عشق« 
ضمن همدردي با هموطنــان مصيبت دیده، با 
بيان اینکــه گاهی برخی نعمت هــا به دليل بی 
تدبيری تبدیل به مصيبت می شــود، ادامه داد: 
باید تالش کنيم هر چه در توان داریم برای کمک 
به سيل زدگان به کار گيریم. قدرت ا... نوروزی با 
اشاره به کمک شهرداری اصفهان به مناطق سيل 
زده خرم آباد، افزود: شهرداری اصفهان در زمان 
درست و در اولين روز ســيل در خرم آباد حضور 
پيدا کرده و کمک های خــود را تقدیم مردم این 
شهر کرد. من نيز به عنوان شهردار اصفهان همراه 
با تجهيزات مورد نياز از شهرداری برای کمک به 
مناطق سيل زده حضور پيدا کردم تا پيام حمایت 
شــهروندان اصفهانی را به مردم این شهر اعالم 
کنم.  وی همچنين از حضور شهرداری اصفهان 
برای کمک به بحران ایجاد شده در شهر اهواز خبر 
داد و تاکيد کرد: اصفهان به عنوان معين اســتان 
خوزســتان و به منظور خدمت رسانی برای مهار 
ســيل در محل های مورد نظر حضور پيدا کرد تا 
خدمات و امداد خود را به مردم این شهر نيز ارائه 
دهد. شــهردار اصفهان با بيان اینکه اميدواریم 
هر چه زودتر مشــکل این شهر نيز برطرف شود، 
یادآور شــد: ما نه تنها وظيفه داریم کمک هایی 
که تاکنون انجام داده ایم را ادامه دهيم بلکه الزم 
دیدیم با لغو برنامه هاي هفته فرهنگي اصفهان با 
مردم این استان ها همدردي کنيم. این کمک ها 
نباید تنها به امکانات داخل شهرداری محدود شود 
و باید از کمک های مردمی نيز بهره ببریم تا بتوانيم 

با حمایت های مردم مشکالت آنها را حل کنيم.

اعزام ۱۷۰ طلبه و دانشجوی 
اصفهانی به منطقه سیل زده 

پلدختر
معاون عمليات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی 
اصفهان از اعزام بيش از ۱۶۰ طلبه، روحانی و 
دانشجو با بدرقه آیت ا... مهدوی از اصفهان به 
پلدختر خبر داد. »محمد صافی« اظهار داشت: 
تعدادی از جوانان داوطلــب به همراه امکانات 
و تجهيزات الزم، در قالــب اردوی جهادی به 
منطقه ســيل زده پلدختر اعزام شدند.معاون 
عمليات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی اصفهان 
افزود:  ۱۱۰نفر از طالب و روحانيون و ۵۰ نفر 
از دانشــجویان اصفهانی با بدرقه آیت ا... سيد 
ابوالحسن مهدوی راهی مناطق سيل زده زده 
لرســتان شــدند.وی با بيان اینکه این گروه با 
تجهيزات شخصی و ابزار الزم به پلدختر اعزام 
می شوند، خاطر نشان کرد: سه دستگاه نيسان 
حاوی کمک های مردمی نيز به همراه این گروه 

به پلدختر فرستاده می شود.

انتشار فراخوان اعزام گروه های 
فرهنگی به مناطق سیل زده

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
فراخوانــی را جهت اعزام گروه هــای فرهنگی 
هنری استان به مناطق سيل زده منتشر کرد. در 
این اطالعيه آمده است: به آگاهی همه گروه های 
فرهنگی، هنری در رشته های موسيقی، نمایش 
و ... که حاضــر به ارائه فعاليت هــای فرهنگی، 
هنری خود بــه صورت داوطلبانــه و رایگان در 
مناطق آســيب دیده از ســيل روزهــای اخير 
هستند؛ می رساند که اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی اســتان اصفهان در نظر دارد از ميان 
گروه های داوطلب، تعــدادی را به این مناطق 
اعزام کند. عالقه مندان می توانند برای کســب 
اطالعات بيشتر و هماهنگی با تلفن های معاونت 
هنــری ســينمایی اداره کل فرهنگ وارشــاد 

اسالمی استان اصفهان تماس بگيرند.

 ثبت ۱5 وقف جدید
 از خیران اصفهانی

امسال ۱۵ وقف جدید ازخيران در استان اصفهان 
به ثبت رسيد.سخنگوی اداره کل اوقاف و امور 
خيریه استان اصفهان گفت: همزمان با اجرای 
طرح آرامش بهــاری در جوار بقــاع متبرکه و 
امامزادگان عظيم الشــأن این استان این تعداد 
موقوفه جدید به ارزش بيــش از 48 ميليارد و 
۵3۰ ميليــون ریال از واقفان نيــک اندیش به 
ثبت رســيده اســت. ایمان خواجه افزود: این 
موقوفه های جدید در بخش بن رود شهرستان 
اصفهان، نایين، گلپایــگان، فریدن، نجف آباد و 
آران و بيدگل وقف شده که بيشترین ارزش این 
موقوفه ها در بخش بن رود به ثبت رسيده است. 
سخنگوی اداره کل اوقاف و امور خيریه استان 
نيات بيشــتر این موقوفه ها را توسعه مساجد، 
حســينيه ها و امور فرهنگی، مذهبی و خيریه 

برشمرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان:
نیازمند هنری هستیم که در 
خدمت ایده های پاک باشد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در 
مراسم بزرگداشت هفته هنر انقالب اسالمی اظهار 
کرد: انقالب اســالمی یک فرصت بزرگ در زمينه 
هنر ایجاد کرده اســت که هر فرد و جامعه ای از این 
هنر در یک مسيری استفاده می کند؛ در نظام های 
مادی کسانی که به مبدأ و معاد  اعتقاد  ندارند، از این 
نعمت الهی از مسيرهای غيرانسانی استفاده می کنند 
ولی در یک نظام ارزشی از هنر در خدمت ارزش های 
اسالمی و دینی استفاده می شود و سهم انقالب در 
این تحول بســيار قابل توجه است.حجت االسالم 
محمدعلی انصاری  بيان کرد: شــاخص و سند این 
حرف هنرمندان زیادی هســتند که از هنر خود در 
مسير دین و اسالم اســتفاده کردند؛ شاید برخی ها 
تصور کنند که هنر خيلی نمی تواند در خدمت دین 
باشد ولی امثال شهيد آوینی ها نشان دادند که نه تنها 
هنر با ارزش های دینی و الهی منافاتی ندارد، بلکه در 
بسياری از مواقع نياز است که این دو محور در کنار 
یکدیگر قرار گيرند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان اصفهان تاکيد کرد: ضریب هوشــی شهيد 
آوینی بسيار باال بود و با ذوق باالیی که داشت، این 
هنر را پس از انقالب در خدمت اسالم آورد. وی اذعان 
کرد: نقش هنر و هنرمندان در پيشبرد دفاع مقدس و 
همچنين حفظ این ارزش ها بسيار باالست.انصاری در 
ادامه با بيان اینکه روز شهادت شهدای فرهنگ و هنر 
زمان تأسی گرفتن به آنهاست، گفت: دین، انقالب، 
نظام و حتی هنرمندان مــا هنری را می خواهند که 
در خدمت ایده های پاک و صحيح مردم باشد، هنر 
باید طوری باشد که در راستای خدمت ارزش های 

واال  قرار گيرد.

رییس شورای اسالمی شهر:
درحد توان خود در شهر نشاط 

ایجاد کردیم
ریيس شورای اسالمی شهر اصفهان با حضور در برنامه 
رادیویی»صدای شهر« با اشاره به اقدامات شاخصی 
که طی سال گذشــته در شــهر اصفهان انجام شد، 
گفت: سال ۹۷ را سال موفقی می دانيم زیرا باالتر از 8۰ 
درصد تحقق بودجه را در شرایط نامساعد اقتصادی 
شاهد بودیم. فتح ا... معين افزود: شهرداری اصفهان 
در سال گذشته با دستيابی به این ميزان درآمد، جزو 
کالن شهرهایی بود که در پایان سال تمام پرداخت های 
مربوط به کارکنــان همراه با معوقات بــر جا مانده، 
همچنين تمام مطالبات پيمانکاران خدمات شهری، 
فضای سبز، حمل زباله و بخش عمده ای از مطالبات 
پيمانکاران عمرانی را پرداخت کرد. وی با اشــاره به 
پيش بينی برخی از کارشناسان در خصوص تغيير اقليم 
با توجه به بارندگی های اخير، گفت: اگر این گفته ها 
صحيح و جابه جایــی هوا اتفاق افتاده باشــد، قطعا 
سال خوبی را در پيش خواهيم داشت.ریيس شورای 
اسالمی شهر اصفهان در خصوص ساخت شيب راه ها 
در برخی از نقاط شهر که مورد سوال یکی از شهروندان 
اصفهانی بود، تصریح کرد: شهرداری بر اساس برنامه 
جامع و تفصيلی اجباری برای اینکه از رمپ استفاده 
شــود، ندارد تنها ميزان ارتفاع هر ساختمان و تامين 
تعداد پارکينگ را ابالغ می کند.ریيس شورای اسالمی 
شهر اصفهان گفت: مدیریت شهری در حد توان خود 
اميد و نشاط اجتماعی را در یک سال گذشته در بين 

شهروندان ایجاد کرد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
اصفهان:

فردی که دلش برای این انقالب 
می تپد، یک پاسدار است

ســپاه  در  ولی فقيــه  نمایندگــی  مســئول 
صاحب الزمان)عــج( اســتان اصفهان در مراســم  
گراميداشــت روز پاســدار اظهار کرد: ماه شعبان 
ماهی پرفضيلت بوده که باید قدر آن را دانســت و 
از تمامی لحظه های ناب آن استفاده کرد، مناجات 
شعبانيه یکی از دعاهایی است که می تواند در این 
ماه برای کسب فضيلت بيشتر به انسان کمک کند. 
حجت االســالم رحمت اله صادقی با اشــاره به  روز 
پاسدار افزود: پاسداران با تأسی به حضرت اباعبدا... 
الحسين )ع( از حماسه های عاشورا دفاع می کنند. 
وی ادامه داد: پاســداران انقالب اسالمی در دوران 
جنگ تحميلی و پس  از آن در عمل نشان دادند که 
پيرو پيام سرخ عاشورا بوده و تا پای جان از ارزش های 
اســالم ناب خود دفاع خواهند کرد. صادقی عنوان 
کرد: اگر خرازی ها، همت ها، کاظمی ها، حججی ها 
و شهدای بسيار دیگری که نام شــان پرآوازه شده 
و به  عنوان یک پاسدار شــناخته می شوند به دليل 
والیتمداری و تاکيد بر حمایت از والیت فقيه است 
که در وصيت نامه هــای تمامی این شــهدا به این 

موضوع مهم اشاره  شده است.

به تازگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فائو 
در مورد زیاد شدن آفت ملخ در ایران هشدار داده و در 
جدیدترین بولتن منتشر شــده خود برای فصل بهار 
وضعيت ایران را از زرد به نارنجی تغيير داده است. بر 
اساس این هشدار ممکن اســت مزارع و کشتزارهای 
سراسر ایران به خصوص در نواحی مرکزی و شمالی 
درمعرض یورش ملخ های مهاجمی قرار بگيرند که هم 
اکنون از کشورهای حاشيه خليج فارس و به خصوص 
عربســتان وارد بخش های جنوبی ایران شــده اند و 
ممکن است به یک تهدید تمام عيار برای کشاورزی 
ایران تبدیل شــوند. فائو، بهمن ماه سال گذشته نيز 
در مورد ورود ملخ ها به ایران هشــدار داده و نماینده 
این سازمان در ایران برای همکاری با سازمان جهاد 
کشاورزی کشور به منظور مقابله با ورود احتمالی ملخ 

ها اعالم آمادگی کرده بود.
استان های جنوبی در معرض هجوم ملخ ها

بر اســاس اعــالم مدیر مبــارزه با آفــات عمومی و 
همگانی ســازمان حفظ نباتات کشور، هجوم ملخ ها 
به استان های ســاحلی ایران موجب ایجاد خسارت 
به محصوالت کشــاورزی و حتی باغی شده است. بر 
اســاس اعالم معين، تاکنون ۹ ریزش یا حمله ملخ 
ها در شــهرهای جنوبی صورت گرفته اســت و این 
روند در هفته های آینده بيشــتر هم خواهد شد. بر 
اساس هشدارهای سازمان جهانی، ملخ هایی که در 
راه ایران هستند ۱۰ برابر بيشتر از این مقداری است 
که تا کنون ریزش داشته است. به گفته وی، تاکنون 
مبارزه با ملخ ها در حدود ۲4 هزار هکتار انجام شــده 
که حدود ۲۷۰۰ هکتار آن، با فرم پوره )زمانی که ملخ 
تخم گذاری می کند و تخم ها باز می شود( انجام شده 
اســت؛ اما اکثر مبارزه نيز مربوط به فرم بازدار است، 
به این معنا که ملخ ها از ســطح خليــج فارس، 4۰۰ 
کيلومتر پرواز می کنند و وارد ایران شده و سپس در 
کشور ما تخم ریزی می کنند؛ بنابراین باید این مسئله 

را کنترل کنيم.
ملخ ها از کجا می آیند؟

ملخ، به عنوان بحث برانگيزترین آفت کشاورزی، بارها 

و بارها به محصوالت کشاورزی بخش های مختلفی از 
جهان هجوم برده است. این حمله ها اغلب در آفریقا، 
خاورميانه و آســيا متمرکز بوده اند؛ اما گاه در مناطق 
دیگر جهان هم مشــاهده شــده و هزینه های بعضا 
گزاف مالی ایجاد کرده اند. ملخ ها معموال در مناطقی با 
پوشش گياهی وجود دارند؛ اما وقتی تبدیل به آفت می 
شوند که در دسته های چندین هزار تایی طی مسافت 
کنند و برای به دست آوردن غذا همه چيز را ببلعند. 
اطالعات زیادی درباره ملخ ها در قرن بيستم جمع آوری 
شده که بيانگر این اســت که ملخ ها در یک گروه که 
چندین کيلومتر طول و عرض دارد مانند یک پارچه ابر 
به نظر می رسند. به عنوان مثال یک دسته ملخ  دشتی 
۱۲۰۰ کيلومتر مربع وســعت دارد و حدود 4۰ تا 8۰ 
ميليون ملخ در هر کيلومتر مربع جا می گيرند، یعنی در 
مجموع ۵۰ تا ۹۵ ميليارد ملخ در یک دسته وجود دارد. 
ملخ ها می توانند ۱3 تا ۲۰ ساعت بدون هيچ استراحتی 
پرواز کنند. در صورت ســقوط در آب بــه راحتی به 
شناگرانی ماهر تغيير وضعيت خواهند داد؛ اما در عين 
حال به نظر نمی رسد که به این کار نيازی داشته باشند 
چون می توانند به راحتی حتی عرض دریای سياه را 
بدون نياز به فرود، پــرواز کنند.این موجود، چندین 
بار در ایران موجب قحطی و خشکســالی شده است؛ 

چرا که از هــر نوع و جنس گياهــی تغذیه می کند و 
حتی پوســت درختان را می خورد. در بين درختان، 
»سنجد« را ترجيح می دهد و در حالت طغيانی هر نوع 
سرسبزی و پوشش گياهی موجود در مسير از جمله 
گياهان زراعی شامل انواع علوفه، غالت، صيفی جات 
و ســبزیجات، گياهان مرتعی و انواع درختان مثمر و 
غيرمثمر را کامال از بين می برد. این نوع آفت ایران را 

آخرین بار در سال ۱34۰ مورد حمله قرار داد.
در اصفهان فعال خطری نیست

اگر چه مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان 
حفظ نباتات کشــور گفته اســت که در صورت عدم 
مهار آفت ملخ ممکن است این حيوان به استان های 
مرکزی و شمالی ایران مانند فارس، اصفهان و حتی 
گلستان برســد و با وجود اینکه نمونه هایی از هجوم 
ملخ ها در کرمان، جهرم و بخش های دیگری از فارس 
هم گزارش شده است؛ اما کارشناس نباتات سازمان 
جهاد کشــاورزی اصفهان به »زاینده رود« گفت که 
فعال تهدیدی در زمينه ملخ در اصفهان وجود ندارد. 
اسودی، همچنين تاکيد کرد ســازمان حفظ نباتات 
همواره در حالت آماده باش به سر می برد و مانند یک 
نهاد اروژانسی تمام رخدادها در زمينه آفت ها را رصد 
می کند. یکی دیگر از کارشناســان این سازمان که 

نخواســت نامی از او در مصاحبه برده شود هم گفت 
ممکن است شرایط آب و هوایی و شدت بارش ها ملخ 
ها را به سمت نواحی مرکزی ایران و اصفهان هدایت 
کند. وی تاکيد کرد، مکان ملخ های بومی کشورهای 
حوزه خليج فارس و دریای سرخ است و این ملخ ها از 
یمن و عربستان وارد کشور شده اند؛ اما هنوز جمعيت 
آنها به اندازه ای نيســت که به سمت مناطق مرکزی 
حرکت کنند و البته در نواحــی جنوبی هم در حال 
مبارزه با این آفت هستند. این کارشناس اظهار کرد: در 
حال حاضر تهدیدی متوجه استان نيست و در صورت 
ایجاد شرایط خاص و ویژه  هشدارهای داده شده است. 
درصورتی که بارندگی و رطوبت شرایط خاصی پيدا 
کند این حيوان می تواند به دسته جات عظيمی تکثير 
شــده و وارد فاز مهاجرت می شود و به سمت مناطق 

مرکزی بياید؛ اما تا کنون این وضعيت رخ نداده است.
سناریوی تکراری کمبود نقدینگی

در حالی که هر ملخ قادر به گذاشــتن حداقل ســه 
کپسول حاوی بين 8۰تا ۱۲۰ تخم است )درمجموع 
3۰۰تا4۰۰تخم( که می تواند تبدیل به پوره شــده و 
در صورت عدم مقابله با آن  افزایش غير قابل تصوری 
داشــته باشــد و طی مدت ۱4 تا 3۰ روز به یک ملخ 
بالغ تبدیل شود؛ اما همچنان مسئوالن مبارزه با این 
آفت صحبت از کمبود نقدینگی می کنند. بر اساس 
اعالم دفتر حفظ نباتات  بــرای مبارزه و جلوگيری از 
بروز خسارت جدی به مزارع کشاورزی نياز به حداقل 
بيش از۱۲۰ ميليارد ریال نقدینگی است که سازمان 
حفظ نباتات آن را از ستاد بحران درخواست کرده که 
تنها با ۱۰۰ميليارد ریال آن موافقت شده؛ اما این نياز 
به موافقت هيئت دولت دارد. بر این اساس با توجه به 
گزارش های دریافتی از گروه های ردیاب و همچنين 
اطالعات فائو، بایســتی تا خرداد ماه امسال در سطح 
۱۵۰تا ۲۰۰هزار هکتار از زمين های ایران با ملخ های 
صحرایی مبارزه شود.  بر اساس اعالم این سازمان هر 
دسته ملخ بالدار صحرایی متشکل از 4۰تا 3۰۰ميليون 
عدد می تواند روزانه بين ۲۰۰تا 4۰۰کيلومتر تا ارتفاع 
کمتر از ۱۷۰۰متری پرواز کند که در صورت مبارزه 
نکردن به موقع ، رسيدن آنها به استان های اصفهان و 

فارس دوراز انتظار نخواهد بود. 

هجوم جهنده ها!
  آیا ورود ملخ ها به اصفهان تهدیدآمیز است؟

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری:
تالش می کنیم افزایش بهای خدمات نداشته باشیم

مدیرعامل سازمان آرامســتان های شــهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به اینکه قيمت برخی مواد 
مصرفی همزمان با تورم افزایش یافته اســت،  پيش بينی می شــود تا پنج  درصد بهای خدمات افزایش 
یابد. سيدرضا جعفریان فر با تاکيد بر اینکه تالش می کنيم در سال جدید هزینه تغسيل و تکفين کاهش 
یابد، افزود: با برگزاری جلســات متعدد این مهم را پيگيری می کنيم که ازجمله درخواست اعزام مداح 
برای قرائت زیارت عاشورا در سال ۹8 اختياری خواهد بود.مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری 
اصفهان با تاکيد بر اینکه در این مجموعه هيچ گونه خرید و فــروش قبری صورت نمی گيرد و این کار از 
لحاظ شرعی جایز نيست، گفت: برای معرفی شدگان از سوی کميته امداد، بهزیستی یا مراکز خيریه و ... 
هزینه ای دریافت نمی شــود و در دیگر موارد از ۲۵۰ هزار تومان تا چهار ميليون و ۵۰۰ هزار تومان برای 

قطعات مختلف دریافت می شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی خبر داد:
کاهش ۲۲ درصدی آمار حریق و حوادث سطح شهر در نوروز ۹۸

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: آمار حریق و حوادث سطح شهر در 
نوروز ۹8 نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد کاهش یافته است.

 محســن گالبی اظهارکرد: در خصوص آمار حریق و حوادث کمپ ها در نوروز ۹8 نسبت به مدت مشابه سال 
قبل شاهد کاهش ۵۲ درصدی آمار بودیم.

وی  با اشاره به آمار چادرهای مسافران در نوروز، تصریح کرد: مجموع روزانه آمار چادرهای مسافران ایام نوروز 
سال ۹8 نسبت به سال قبل 3۹ درصد کاهش یافته و این درحالی اســت که آمار چادرها در روزهای دوم تا 

چهارم فروردین ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵3درصد افزایش داشت.
گالبی  ادامه داد: از آغاز فعاليت ستاد نوروزی تا روز ۱۵ فروردین ماه سال جاری تعداد ۱۰۱4 وسيله گرمایشی 

از چادرهای مسافران نوروزی خارج شد.

مدیر منطقه ۱4 شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
انجام پــروژه خيابان 3۶ متــری امتداد ميدان 
فرزانگان تا بزرگراه شــهيد اردستانی، احداث 
ميــدان اميد، تقاطــع غير همســطح بزرگراه 
شهيد اردســتانی، ورزشــگاه ارزنان، ورزشگاه 

عمان ســامانی و احــداث خيابان 
منتظر المهــدی از جمله طرح های 
در حال انجام  اســت که پنج طرح 
از این طرح ها سال ۱3۹8، در چند 
 مرحلــه و در بازه زمانــی ۹ ماهه به

 بهره برداری می رسد.
علی شمسی، با اشــاره به وضعيت 
محله حصه، گفت: آســفالت کشی 
همه معابر محله حصه، خط کشی و 

جدول گذاری آن انجام شده و منازل مسکونی 
این محله همه خدمات اعــم از آب، برق، گاز و 
فاضالب را دریافت کرده انــد. مدیر منطقه ۱4 
شهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: با احداث 
فاضالب، بهداشــت عمومی محله حصه تقریبا 
تکميل و احيای پارک، کتابخانه و فرهنگســرا 
نيز انجام شده اســت. وی با اشاره به زمين های 
بایر کشــاورزی محله حصه و مشکالت ناشی از 
آن عنوان کرد: احيای زمين های بایر کشاورزی 
محله در حــدود اختيارات شــهرداری نبوده و 
شــهرداری نمی تواند هيچ گونه برنامه عمرانی 
اعم از تغيير کاربری یا اجرای طرحی را در این 

زمين ها داشته باشد.

شمســی اضافه کرد: عمليــات عمرانی چهار 
ایســتگاه مترو نيز در منطقه ۱4 در حال انجام 
اســت و بنا بر پيش بينی انجام شده، TBM یا 
دســتگاه حفار تا خردادماه به ایســتگاه حرم 
که دومين ایســتگاه واقع در منطقه ۱4 است، 

می رسد.مدیر منطقه ۱4 شــهرداری اصفهان 
افزود: احداث چهار ایستگاه مترو در این منطقه، 
حداقل تا دو ســال دیگــر ادامــه دارد که این 
عمليات عمرانی طبيعتــا موجب ایجاد ترافيک 
در منطقه ۱4 شده؛ اما مشکل ترافيکی ميدان 
جوان تا چهار ماه آینده برطرف می شود. شمسی 
ادامه داد: بهره برداری از حلقه حفاظتی شمال 
شهر اصفهان نيز تا شــش ماه آینده به منظور 
رفع مشکالت ترافيکی شمال شهر و منطقه ۱4 
شهر اصفهان انجام می شــود؛ ایجاد این رینگ 
حفاظتی موجــب خروج قطعــی کاميون ها از 
منطقه ۱4 شده و تصادفات جرحی و فوتی ناشی 

از آن را کاهش می دهد.

مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان خبر داد: 

بهره برداری از رینگ حفاظتی شمال شهر تا 6 ماه آینده
معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان در 
نخستين نشست فصلی مدیران شهری در سال 
جاری ضمن ابراز همدردی با مردم ســاکن در 
مناطق ســيل زده اظهار کرد: براساس دستور 
شــهردار اصفهان، اکيپی از نيروهــا و امکانات 

شهرداری اصفهان به مناطق سيل زده خرم آباد 
و خوزستان اعزام شد.

حســين اميری، با بيان اینکه جلســات ستاد 
خدمات سفر شهر اصفهان ســه ماه قبل از ایام 
نوروز برگزار و کميته های ۱۰ گانه آن تشــکيل 
شد، گفت: اولين اقدام این ســتاد آماده سازی 
شــهر برای ایام نــوروز و ميزبانی شایســته از 
مسافران نوروزی بود که فعاليت ها در این راستا 
از ابتدای اســفندماه آغاز شد و در آستانه نوروز 
شهر به استقبال مسافران رفت. معاون خدمات 
شهری شهردار اصفهان ادامه داد: در ورودی های 
شهر، پنج ستاد هدایت مســافران نوروزی راه 
اندازی و برای اسکان مسافران برنامه ریزی های 

الزم صورت گرفت. امسال سياست بر این بود که  
از ظرفيت سایر بخش ها برای اسکان مسافران 
نوروزی استفاده شــود. اميری با بيان اینکه در 
نوروز امسال یک ميليون و ۲۵8 هزار نفر مسافر 
در شهر اصفهان اسکان پيدا کردند، تصریح کرد: 
آمارها نشان می دهد که ميزان ورود 
مسافران به شــهر اصفهان در نوروز 
امسال نسبت به نوروز سال گذشته 
پنج درصد رشــد یافته است البته 
اگر شــرایط آب و هوایی تغيير پيدا 
نمی کرد و سيل رخ نمی داد ميزبان 
بيــش از دو ميليون نفر مســافر در 

شهر بودیم.
وی بــا بيــان اینکه برای اســکان 
۱8۰ هــزار نفر شــب خواب در شــهر اصفهان 
برنامه ریزی های الزم انجام شده بود، افزود: در 
نوروز تنها در یک شــب بارانی، ۱4۵ هزار نفر را 
در شهر اســکان داده و از ۵۰ درصد سالن های 
ورزشی پيش بينی شده استفاده شد که این آمار 
نشان از ظرفيت باالی شهرداری اصفهان برای 

اسکان مسافران دارد.
معــاون خدمــات شــهری شــهردار اصفهان 
ادامــه داد: نــوروز امســال ۷۵۰ هــزار نفر از 
مســافرن از مجموعه های تفریحــی و تاریخی 
شــهرداری اصفهــان دیــدن کردنــد و بيش 
 از ۵۰۰ هــزار نفــر از ظرفيت متــرو بهره مند

 شدند.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اعالم کرد:

  نوروز امسال  بیش از 5۰۰ هزار نفر از ظرفیت مترو بهره مند شدند

مرضیه محب رسول
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  امام سجاد علیه السالم:
 خشنودى از پیشامدهاى ناخوشایند، بلند ترین 

درجه یقین است. 
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، در خصوص جزییات کمک به سیل زدگان لرستان، اظهار داشت: در 15 فروردین ماه، از سوی شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان  16 دستگاه کامیون شامل مواد غذایی و آب آشــامیدنی،مواد بهداشتی ، پوشاک و.... برای کمک به سیل زدگان استان لرستان 

به این منطقه ارسال شد. این در حالی است که نیروهای عملیاتی با بهره گیری از تجهیزات و ماشین آالت در حال بازسازی مناطق آسیب دیده هستند.
مهندس هاشم امینی با بیان اینکه عالوه بر ارسال مواد غذایی و بهداشتی به سیل زدگان در استان لرستان، نیروهای عملیاتی جهت بازسازی و مهار حوادث  
ناشی از سیل به این استان اعزام شدند، اعالم کرد: کارشناسان اعزامی در کمتر از دو روز بیش از 7 کیلومتر ازشبکه آب را اجرا کردند که در مدار بهره برداری 
قرار گرفت. وی با اشاره به  اســتفاده از لوله های پلی اتیلن در اقطار مختلف در بازسازی شبکه آب مناطق سیل زده اظهار داشت:از لوله های پلی اتیلن در 
اقطار مختلف برای بازسازی شبکه آب مناطق مختلف استفاده شد این در حالی است که گروه های عملیاتی شرکت آبفای  استان اصفهان همچنان بی وفقه  

در حال خدمت رسانی با هدف بازسازی هر چه سریع تر مناطق  آسیب دیده هستند.
رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به  ارسال تجهیزات و ماشــین آالتی که به منظور بازسازی هر چه سریع ترمناطق 
آسیب دیده  در دستور کار قرار گرفت، پرداخت و تصریح کرد: چندین دستگاه چرثقیل ، کمپرسی، بادیسان بحران، پمپ، دیزل ژنراتور به شهرهای پلدختر، 
الیگودرز و خرم آباد ارسال شد. مهندس امینی  افزود: هموطنان ما در استان لرستان با توجه به بارندگی و سیل اخیر، در شرایط نامناسبی قرار گرفته اند به 
همین دلیل تصمیم گرفته شد هر چه سریع تر نسبت به ارسال کمک به این منطقه اقدام شود این در حالی است که بسیجیان آبفا در خط مقدم خدمت به  
سیل زدگان استان لرستان قراردارند به طوری که ساماندهی نیرو و تجهیزات به استان سیل زده لرستان توسط فرماندهی بسیج آبفا صورت گرفت. وی در 
پایان گفت: به زودی مرحله دوم کمک های شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  به مناطق سیل زده لرستان  نیز ارسال خواهد شد؛ هر چند که همچنان 

کارشناسان آبفا و نیروهای عملیاتی در خدمت به سیل زدگان در این منطقه هستند.

 مدیرعامل شرکت آبفای اصفهان از خدمت رسانی 
به سیل زدگان استان لرستان خبر داد:

مهرورزی واحدهای عملیاتی شرکت با شتاب در عملیات 
بازسازی شبکه توزیع آب لرستان

سرپرســت شــرکت آب و فاضــالب روســتایی اســتان اصفهــان در دیــدار نــوروزی بــا اعضــای هیئــت مدیــره کانــون بازنشســتگان 
ایــن شــرکت، بازنشســتگان را بــه عنــوان صاحبــان اصلــی آبفــار دانســت و بــا اطــالق عنوان»پیرســقا« بــه آنهــا گفــت: کارکنــان 
شــرکت هــای آب و فاضــالب روســتایی بــه دلیــل عــدم پیــش بینــی و اختصــاص زیرســاخت های مناســب هنــگام تشــکیل 
 آنهــا و کمبــود امکانات  همیشــه مظلومانــه و با ســختی به مــردم خدمت کرده انــد و بــدون تردید پــاداش این زحمــات و خدمت ها بــه عنوان

 باقیات الصالحات برای شان به یادگار خواهد ماند.
هاشم امینی، روحیه جهادی را ویژگی  متمایز و مهم بازنشستگان این شرکت بیان کرد و اظهار داشت: بنای ایدئولوژی آب و فاضالب روستایی ارزشی است 
و بایســتی قدردان نیروهایی بود که فارغ از مسائل سیاسی و جناحی مرسوم، با ســالمت و جدیت  وظیفه خود را به خوبی انجام داده اند و اکنون به دوران 
بازنشستگی رسیده اند.  وی، با ضروری دانستن بهره گیری از تجربیات بازنشستگان برای پیشبرد بهترکارها ادامه داد: باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که 

اگر امکان واگذاری بخشی از فعالیت ها به بازنشستگان وجود دارد، این اقدام عملی شود و این موضوع بسیار مهمی است.
مهندس امینی، از نگاه نامناسب برخی از پرسنل شاغل در دستگاه ها به بازنشستگان خود که ناشی از ناآشنایی با فرهنگ و رفتار سازمانی است، انتقاد کرد و 

افزود: نباید فراموش کنیم که پایان این مسیر خدمتی که در آن قرار گرفته ایم، برای همه ما بازنشستگی است .
سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان با بیان اینکه دوران بازنشستگی، آغاز گرفتاری  های زندگی است و بایستی به همکاران بازنشسته 
توجه بیشتری داشته باشیم، گفت: مشکالت و گرفتاری های سازمانی همیشگی است؛ اما نباید وجود این مشکالت، نگاه مدیران را از داخل سازمان غافل کند.  
مهندس امینی ادامه داد:  من در تمام سال های مدیریتم در آب و فاضالب شهری استان اصفهان، دیدار با خانواده بازنشستگان و تجلیل از خدمات آنها را جزو 
برنامه های کاری خود قرار داده ام و این کار را در شرکت آب و فاضالب روستایی نیز با جدیت پیگیری خواهم کرد، زیرا معتقدم انسان هرچقدر هم که توانگر 

باشد بازهم نیازمند توجه است و این امر به او روحیه و شوق مضاعف برای زندگی خواهد داد.
وی، در پاسخ به سوال یکی از بازنشستگان در خصوص مباحث مطرح شده پیرامون ادغام آب و فاضالب شهری و روستایی و وضعیت بازنشستگان پس از این 
اقدام اظهار داشت: قانون تشکیل شرکت های آب و فاضالب شهری که قانونی کامل و جامع نگر است به عنوان محور قرار خواهد گرفت و به یاری خدا آینده 

ای روشن پیش روی شاغالن و بازنشستگان صنعت آب و فاضالب خواهد بود.
هاشم امینی، با اشاره به اینکه ایجاد شرکت های آب و فاضالب روســتایی با ماهیت مستقل و متفاوت با آب و فاضالب شهری با توجه به ماموریت مشترک 
آنها شاید اقدام درستی نبوده است، افزود: تصمیم یکپارچه سازی شرکت ها در راستای منافع مردم و نظام است و استفاده از تجربیات بازنشستگان به عنوان 

پیشکسوتان صنعت آب و فاضالب برای بهتر اجرا شدن این امر بسیار راهگشا خواهد بود.

»پیرسقاهای« صنعت آب و فاضالب نیازمند توجه بیشتر هستند

همزمان بــا اعیاد فرخنده شــعبانیه و به منظورگرامیداشــت یاد و خاطره 
شــهدا،جانبازان و ایثارگران افتخارآفرین کشــورمان، مهندس یزدی زاده  
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن، به همراه جمعی از مسئوالن شرکت، ضمن 
حضور در بیمارستان تخصصي روانپزشکي شهید رجایي نجف آباد، با اهدای 
شاخه گل و شیرینی، از جانبازان سرافراز بســتری در این مرکز عیادت و با 
تعدادی از این شهیدان زنده و نیز کادر پزشکی بیمارستان گفت و گو کردند.

در این بازدید که با ابراز احساســات جانبازان بســتري همــراه بود،کادر 
بیمارستان به شرح خدمات خود به ایثارگران پرداخته و تعدادي از جانبازان 
بستري نیز ضمن تشــکر از خدمات ارائه شده مشــکالت و مسائل دوران 

جانبازي خود را بیان کردند.
این جانبازان ســرفراز از مدیران ذوب آهن نیز به خاطر حضورشــان تشکر 
کرده و خواستار توجه بیشتر همگان نســبت ارزش ها و آرمان هاي انقالب 
اسالمي، شهدا و ایثارگران شــدند. همچنین از آنها خواستند که در جبهه 
صنعت با افزایش تولید و اشتغال در حد توان براي استقالل و آباداني هر چه 
بیشتر کشورمان تالش کنند و پاسدار ارزش ها و حماسه آفریني هاي شهدا، 

جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس وانقالب اسالمی باشند .

شما با آخرین توان و نهایت اخالص از اسالم و انقالب 
دفاع کردید و در اصل شهید زنده هستید

طی بازدید مذکور که به همت سرپرستي بنیاد شهید و امور شهدا و ایثارگران 
و روابط عمومی شــرکت صورت گرفــت، مهندس یــزدی زاده ضمن ابراز 
خشنودي از حضور در بین جانبازان عزیز، تبریک اعیاد شعبانیه و روز جانباز 
و ابالغ ســالم کارکنان ذوب آهن اصفهان، یادآور شد: شما با آخرین توان و 
نهایت اخالص از اسالم و انقالب دفاع کردید و در اصل شهید زنده هستید. 
رنج های شــما و پایداری خانواده هایتان هرگز فراموش نشده و در پیشگاه 

حق و مردم محفوظ است .
 ما بایدپاسدار خون شهدای سرافراز و قدردان

 رشادت های جانبازان پرافتخارکشورمان باشیم
وی افزود: ما خاک پای شما هستیم و وظیفه ما و افتخار همکاران ذوب آهن 
است که همواره به فکر ایثارگران عزیز و ولي نعمتان خود باشیم و از این رو 
همه ساله مفتخر به حضور در جمع جانبازان غرورآفرین شده و برای ادامه 

کار و زندگی انگیزه و روحیه می گیریم.
مدیر عامل ذوب آهن با تاکید بر ادامه شایسته راه شهدا، جانبازان و ایثارگران 

گفت : امنیت نسل حاضر و جامعه و ســربلندي کشورمان مدیون ایثارگري 
جانبازان عزیز بوده و ما به عنوان سربازان عرصه تولید وصنعت باید با کار و 
تالش صادقانه در این جبهه جوابگوی خون شهدای گرانقدر و رشادت های 
جانبازان سرافراز باشیم و به همین دلیل همکاران ذوب آهن در جبهه صنعت 

سعي مي کنند با تولید بیشتر راه شهدا و ایثارگران را ادامه دهند.
مهندس یزدی زاده، در آخر از تالش کادر بیمارســتان در جهت خدمت به 
جانبازان گرامي قدردانی به عمل آورد و ابــراز امیدواری کرد که ذوب آهن 
اصفهان  بتواند در حد توان و در چارچوب قوانین موجود در خدمت آنها باشد.

بیماران اعصاب و روان، مظلوم ترین اقشار جانباز 
کشور هستند

دکتر حیدری، رییس بیمارســتان تخصصي روانپزشکي شهید رجایي  نیز 
دراین دیدار ضمن خوش آمدگویی به بازدید کنندگان به شرح خدمات این 
مرکز پرداخته ونیازهای ضروری آن را برشــمرد و بیماران اعصاب و روان را 

مظلوم ترین اقشار جانباز کشور دانست.
 بیمارستان شهید رجایي؛ پذیراي جانبازان ضایعه نخاعي، 

قطع عضو و بیماران اعصاب و روان دوران دفاع مقدس

در ادامه این دیدار دکتر محمدرضا عابد، روانپزشک این مرکز و محمد لیلوي، 
مســئول روابط عمومي بیمارســتان ضمن بیان توضیحاتي، وضعیت کلي 
بیمارستان و شرایط نگهداري از بیماران را براي حاضران شرح داده و یادآور 
شدند: بیمارستان شهید رجایي پذیراي جانبازان ضایعه نخاعي، قطع عضو 
و بیماران اعصاب و روان دوران دفاع مقدس  بوده و با توجه به شرایط سخت 
نگهداري از این عزیزان که بر اثر فشار و استرس دوران حضور در جبهه و به 
مرور زمان براي جانبازان ایجاد شده است، به نگهداري و درمان آنان پرداخته 

و به خدمت به این عزیزان افتخار مي کنند .
شایان ذکر است؛ بیمارستان شهید رجایي از سال 1363 فعالیت خود را به 
عنوان مرکزي جهت مراقبت از جانبازان با آســیب هاي نخاعي شروع کرده 
و از ســال 1371 به دنبال بروز اختالالت عصبي ناشي از عوارض جنگ که 
رزمندگان را درگیر کــرده بود، این مرکز اقدام به بســتري کردن جانبازان 
اعصاب و روان کرد . همچنین از سال 1382 از وزارت بهداشت و درمان مجوز 
بیمارســتان تخصصي گرفته و در ابتدا با 60 تخت و سپس با 100 تخت در 
خدمت بیماران بوده و با توجه به امکانات و فضاي 75000 متر مربعي در حال 

حاضر دارای250 تخت است.

همزمان با اعیاد شعبانیه و گرامیداشت روز  پاسدار و جانباز صورت گرفت؛

دیدار مدیرعامل ذوب آهن با جانبازان سرافراز بیمارستان شهید رجایي
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