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  اصفهانی ها در گذر زمان 
   نصف جهان در البه الی جدیدترین آمار نفوس و مسکن مرکز آمار ایران؛  

 سهام دولت در پاالیشگاه اصفهان و فوالد مبارکه واگذار می شود؛

غول های صنعتی اصفهان در صف خصوصی سازی
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کشاورزان آماده کاشت 
برنج شده اند

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان:
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از ایجاد صنایع آب بر 
جلوگیری می شود

استاندار اصفهان:
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای )فشرده(

1-  شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه ، ساخت، حمل، نصب، 
آزمایش، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات مکانیکی ، الکتریکی، کنترل و ابزار دقیق و کلیه عملیات ساختمانی طرح 
آبگیر شناور طرح آبرسانی به شهر خوانسار به شماره )2098001434000026(  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید. 
2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها  از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهدشد و الزم است 
مناقصه گران  در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : تاریخ 98/03/05 می باشد.

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار: 1398/3/8

نوبت   دوم
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

تاریخروزساعتعنوان

  98/03/08چهارشنبه16مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

  98/03/18شنبه16مهلت زمانی ارسال پیشنهاد   

   98/03/19    یکشنبه8زمان بازگشایی پاکتها   

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
3-1- آدرس:اصفهان، خیابان شــیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان ،  تلفن: 8-36680030-031 اتاق )292(
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس: 021-41934
4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir(    بخش ثبت نام/ پروفایل 
/تامین کننده/ مناقصه گر موجود است.

تهیه، ساخت، حمل، نصب، آزمایش، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات مکانیکی ، الکتریکی، 

کنترل و ابزار دقیق و کلیه عملیات ساختمانی طرح آبگیر شناور طرح آبرسانی به شهر خوانسار 

)مناقصه شماره 98-1-66(

 

شروع کالس ها با انتخا ب شما

کارت های اشتراک تا 50 درصد 
تخفیف

کالس ورزش در آب  و سینکرو 
نایر و یوگا

طرف قرارداد با شرکت نفت و  
زیبا موج نوین

آموزش عمومی و نیمه خصوصی

انواع ماساژ

خیابان چهارباغ عباسی جنب ایستگاه 

مترو )انقالب(استخر هتل عالی قاپو

تلفن تماس: 

33۲081۷۴ _ 3۲۲۲۷9۲9  
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روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 

تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.

تیم های فوتبال سپاهان و پرسپولیس امشب 
در مرحله نیمه نهایی جام حذفی و از ساعت 
21 به مصاف یکدیگر خواهند رفت؛ دیداری 

که حاشیه های آن بیشتر از خود بازی است.
ســپاهان، پرســپولیس؛ نام دو تیمی است 
که هر زمــان مقابل یکدیگــر قرارمی گیرند 
می توان بــه جذابیــت، حساســیت و البته 
حاشیه های آن بازی اشــاره کرد. دیدار این 
دوتیم همیشه از این ویژگی ها برخوردار بوده 
اســت و حاال برای نیمه نهایــی جام حذفی 
بیشتر از جذابیت، حاشیه های این دیدار برای 
 برگزاری، بیشــتر از هرچیز دیگری به چشم 

می خورد. 
ســپاهان؛ تیمی اســت که امســال با آمدن 
قلعه نویی، از این رو به آن رو شد و خون تازه ای 
به پیکر نیمه جان آن تزریق شد. احیایی که با 
قهرمان نشدن این تیم در لیگ برتر، نیمه تمام 
ماند و حاال می تواند بــا قهرمانی در این جام، 

هواداران را به خواسته شان برساند.
شاگردان قلعه نویی امسال در عناوین انفرادی 
لیگ، خوش درخشــیدند. همچنین بهترین 
خط حمله لیگ را هم به خود اختصاص دادند؛ 
اما همه اینها برای قهرمانی در لیگ کافی نبود 
تا بهترین خط دفاعی لیگ؛ یعنی پرسپولیس 

به سومین عنوان قهرمان پیاپی خود برسد.
زردپوشــان پــس از پایان لیگ بــا کمترین 
اســتراحت، تمرینات خود را برای این بازی 
انجام دادند و حاال کی روش استنلی و کومان 
دو خارجی سپاهان که تاثیرگذاری خوبی در 

ترکیب این تیم دارند، از بند مصدومیت رهایی 
پیدا کردند.

خط دفاعی ســپاهانی ها نیز بــه همراه پیام 
نیازمند در آمادگی هستند تا برای این دیدار 
در کنار یکدیگر نمایش مناسبی را ارائه دهند.

البته تقابل این دو تیم در لیگ امسال خبر از 
آن می دهد که سپاهانی ها روز سختی را برابر 
پرسپولیس خواهند داشت و نبرد جانانه ای در 

پیش روی این تیم خواهد بود.
در آن ســوی میدان، پرسپولیسی ها پس از 
هت تریک قهرمانی حاال به دنبال پیروزی برابر 
سپاهان هستند تا با نزدیک شدن به جام، خود 
را هرچه نزدیک تر به دبل کردن در جام حذفی 

هم ببینند.
سرخ پوشــان تهرانی نیــز از وضعیت خوبی 
برخوردار هستند و بازیکنان پس از بازی السد 
با استراحتی کوتاه، تمرینات خود را زیر نظر 
برانکو ادامه دادند تا با آمادگی کامل به مصاف 

سپاهان بیایند.
بیرانوند هم با رهایــی از مصدومیت و حاال با 
تعلیق محرومیت اش، مشــکلی برای دیدار 
روز چهارشــنبه نخواهد داشــت تا لشــکر 
 پرسپولیس با قوای کامل به اصفهان عزیمت 
کند.در هر حال تقابل امشــب ایــن دو تیم 
همانند گذشــته از جذابیت خاصی برخوردار 
خواهد بود؛ اما باید دید همانند بازی برگشت 
لیگ در آزادی حاشیه آن از متن بیشتر خواهد 
بود یا همه چشــم ها فقط به زمین مســابقه 

دوخته خواهد شد.

سپاهان- پرسپولیس؛ امشب در نقش جهان

فوتبال به وقت حاشیه!

150 متر حفاری تونل خط 
دو مترو انجام شد

مدیرعامل سازمان قطارشهری:

7

بسم ا... الرحمن الرحیم 
نُوِب َوَطهِّْرنی فیِه ِمَنی الُْعُیوِب َواْمَتِحْن  اَلّلـُهمَّ اْغِسْلنی فیِه ِمَن الذُّ

َقْلبی فیِه بَِتْقَوی الُْقُلوِب یا ُمقیَل َعَثراِت الُْمْذنِبیَن.
خدایا در این روز مرا از گناهان پاکیزه گردان و از هر عیب پاک ساز ودلم را در 
آزمایش رتبه دل های اهل تقوی بخش؛ ای پذیرنده عذر لغزش های گناهکاران.

با اهتمام گسترده برای مناسب سازی 
پروژه های شهری؛

اصفهان، شهری برای معلوالن 
می شود

معاون عمران شهری شهردار اصفهان از توجه 
ویژه مدیریت شــهری به افزایش مطلوبیت 
فضاهای شــهری برای معلوالن، جانبازان، 
ســالمندان و کم توانان جسمی- حرکتی در 

7قالب یکی از سیاست های کالن...
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ایران و ژاپن طی دهه  های اخیــر، هیچگاه روابط 
گسترده سیاسی نداشــته اند. ژاپن پس از انقالب 
به دلیل سیاســت های ضــد آمریکایــی ایران از 
کشــورمان فاصله گرفت و هر چند به عنوان یک 
کشــور قدرتمند اقتصادی در آســیا نقش مهمی 
دارد؛ اما در حقیقت هیچگاه از لحاظ سیاســی و 
نفوذ استراتژیک پس از شکست از آمریکا در آسیا و 
خاورمیانه موفق نبوده است. حاال و پس از 4 دهه، 
ایران و ژاپــن در یکی از حســاس ترین برهه های 
سیاسی کشــورمان در حال نزدیک شدن به هم 
هســتند. پس از آنکه »آبه« سال گذشته سفرش 
به ایران را لغو کرد به نظر نمی رسید دیگر امکانی 
برای نزدیکی دو کشور به وجود بیاید،اما امسال با 
سفر ظریف به این کشور و شایعات هفته های اخیر 
مبنی بر سفر نخســت وزیر ژاپن به ایران بار دیگر 
احتماالت نزدیکی دو کشور و البته میانجی گری 

ژاپن میان ایران و آمریکا مطرح شده است.
 در حالی که سفر نخست وزیر ژاپن به ایران هفته 
قبل رسما از سوی مقامات ژاپنی تکذیب شد؛ اما 
به تازگی ســازمان پخش رادیو و تلویزیونی ژاپن 
اعالم کرد که مقامات توکیو در حال انجام آخرین 
تمهیدات برای ســفر نخســت وزیر این کشور به 

تهران هستند. 
بر اســاس این گزارش، مقامات ژاپنی تمهیدات 
نهایی بــرای دیدار »آبــه« با آیت ا... ســید علی 

خامنــه ای، رهبر معظم 
انقالب اســالمی و حسن 
روحانــی، رییس جمهور 
ایــران، در اواســط ماه 
ژوئــن )خــرداد( را آغاز 
نــد. هماهنگــی  کرده ا
برای ســفر آبه شینزو به 
ایران را سخنگوی وزارت 

امور خارجه نیــز تایید کرد؛ اما زمانــی برای آن 

مشخص نشده است. هر 
چند در هفته های اخیر از 
عراق، عمان و سوئیس به 
عنوان کشورهای واسطه 
میان ایــران و آمریکا نام 
برده می شود؛ اما به نظر 
می رسد ژاپن هم از لحاظ 
گستردگی روابط با هر دو 
کشور و هم از نظر پرســتیژ دیپلماتیک می تواند 

وزنه ســنگین تری در پروســه میانجی گری ایفا 
کند به خصوص اینکه آمریــکا نیز از این کار ژاپن 
حمایت می کند. بــه همین دلیــل میانجی گری 
اصلی ترین احتمال هدف سفر آبه به ایران خواهد 
بود به خصوص آنکه به گفته کارشناسان روابط بین 
الملل، نخست وزیر ژاپن با چراغ سبز آمریکا راهی 
این سفر شده است. روزنامه واشنگتن پست گزارش 
داده است که ترامپ با اشاره به »روابط خوب ژاپن 
با دشــمنان آمریــکا در خاورمیانه« گفته اســت 
 که از تالش های آبه شــینزو برای بــاز کردن باب 
گفت وگو با ایــران حمایت می کند. رســانه های 
 دیگــر معتقدنــد که روابــط شــخصی ترامپ با 
آبه شــینزو، نخســت وزیر را برای ســفر به ایران 
متقاعد کرده اســت. از ســوی دیگر ژاپن روابط 
اقتصادی گســترده ای با ایران داشــته و یکی از 
اصلی تریــن مشــتریان نفتی ایران بوده اســت، 
موفقیت در این پروسه می تواند برای اقتصاد ژاپن 
هم راه گشا باشد. مقامات کشورمان اما به صراحت 
اعالم کرده اند که مذاکره نمی کنند. همین مسئله 
پیش بینی معادالت و احتماالت ســفر آبه شینزو 
به ایران را با مشــکل مواجه می ســازد. حتی اگر 
فرض را بر این قــرار دهیم کــه تالش های ژاپن 
به دلیل ســوءرفتار و سیاســت های آمریکا قرین 
توفیق نخواهد شــد؛ اســتقبال از نقــش ژاپن و 
تقویت موقعیت آن کشور در عمل به بهبود چهره 
منطقه ای و بین المللی جمهوری اســالمی ایران 

کمک قابل توجهی خواهد کرد.

اختالف نظر مکرون و مرکل بر سر 
انتخاب رییس کمیسیون اروپا

رهبران آلمان و فرانســه بر سر انتخاب رییس آتی 
کمیســیون اروپا دچار اختالف نظر شــده اند؛ اما 
امیدوارند که تا پایان ماه ژوئن در این رابطه به جمع 
بندی برسند.یک مســئول دفتر رییس جمهوری 
فرانسه گفته است مرکل و مکرون در مورد شیوه این 
انتخاب اختالفی »جزئی« دارند. مکرون می گوید 
بهتر است شورای اروپا در جریان نشست خود شیوه 
انتخاب را برای انتخاب رییس عوض کند؛ شیوه ای 
که رییس جمهوری فرانســه به آن انتقاد دارد به 
این صورت است که سر لیست نامزدهای انتخاب 
شده به صورت خودکار و مستقیم به عنوان رییس 

کمیسیون اروپا شناخته می شود.

عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی در قلب مدینه 

در شهر مدینه منوره عربستان و در نزدیکی مسجد 
النبی، بیلبوردهایی نصب شــده که به زوار مدینه 
منوره از سراسر جهان خوش آمد می گوید و این گامی 
در جهت عادی سازی روابط بین رژیم صهیونیستی 
و عربستان سعودی از طریق هتک حرمت مقدسات 
اسالمی است.رسانه ها گزارش دادند،  زائران مدینه 
منوره زمانی که خوش آمدگویی به زبان عبری را روی 
بیلبورد مشاهده کردند، متعجب شدند.به رغم اینکه 
یهودیان اجازه ندارند وارد مدینه منوره شــوند؛ اما 
گویا عربستان سعودی ولیعهد عربستان ارسال پیام 
خوش آمدگویی به زبان عبری در نزدیکی مســجد 

النبی را ضروری می دانسته است. 

چین و روسیه در کنفرانس 
بحرین شرکت نمی کنند

سفیر چین در فلسطین از عدم مشارکت کشورش و 
همچنین روسیه در کنفرانس اقتصادی منامه که بر 
طرح معامله قرن متمرکز است، خبر داد.»گو وی«، 
سفیر چین در فلســطین در جریان دیدار با نبیل 
شعث، مشاور رییس تشکیالت خودگردان فلسطین 
اظهار کرد که پکن و مسکو در کنفرانس اقتصادی 
منامه که در راســتای اجرای بخشی از طرح صلح 
آمریکا برای فلسطین و رژیم صهیونیستی موسوم 
به »معامله قرن« برگزار می شود، شرکت نخواهند 
کرد. وی افزود: روسیه و چین توافق کرده اند که در 

این نشست مشارکت نکنند.

کره شمالی ها با پرداخت رشوه 
زنده هستند

دفتر حقوق بشــر ســازمان ملل اعالم کرد، کره 
شمالی ها مجبورند با پرداخت رشوه به مقام های 
این کشــور زنده بمانند.در گزارش دفتر حقوق 
بشر ســازمان ملل آمده اســت، مقام های کره 
شمالی از مردمی اخاذی می کنند که برای تامین 
مایحتاج خود به ســختی پول در می آورند و در 
عین حال آنها را به بازداشــت و پیگــرد قانونی 
تهدیــد می کنند؛ ایــن اخاذی ها بیشــتر علیه 
افرادی صورت می گیرند که در کارهای اقتصادی 
غیررسمی فعال هســتند.چهار نفر از هر ۱۰ نفر 
مردم کره شمالی یا ۱۰.۱ میلیون نفر به شدت با 

کمبود مواد غذایی روبه رو هستند.

حمله با چاقو به کودکان 
دبستانی در »کاوازاکی« ژاپن

مردی در شهر کاوازاکی ژاپن پس از آنکه با چاقو 
شماری از کودکان دبستانی را کشته یا زخمی کرد 
دست به خودکشی زد. طبق گزارش ها دست کم 
۱۶ نفر در جریــان این حمله مجروح شــده و ۲ 
کودک که یکــی از آنها پیش دبســتانی بود جان 
باخت.ژاپن یکی از کشورهایی است که کمترین 
نرخ خشــونت را در جهان دارد حــال آنکه طی 
سال های گذشته، شــاهد افزایش مواردی مانند 

چاقوکشی بوده است.

یک میانجی با پرستیژ دیپلماتیک از سوی شورای نگهبان؛
الیحه تابعیت فرزندان زنان 

ایرانی، استمهال شد
شــورای نگهبان الیحه اصالح قانــون تعیین 
تکلیف تابعیت فرزنــدان حاصل از ازدواج زنان 
ایرانی با مردان خارجی را استمهال کرد.شورای 
نگهبان، ۵ طرح و الیحه را اســتمهال و تایید 
کرد. بر این اساس شــورای نگهبان، دو مصوبه 
مجلس به شرح زیر را استمهال کرد:۱- الیحه 
اصالح قانون تعیین تکلیــف تابعیت فرزندان 
حاصل از ازدواج زنــان ایرانی با مردان خارجی 
۲- الیحه موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل 
از سرمایه گذاری بین جمهوری اسالمی ایران 
و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ. عال وه بر این 
دو طرح و یک الیحه نیز از سوی این شورا مورد 
تایید قرار گرفت:۱- الیحه معافیت وزارتخانه ها و 
موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی۲- 
طرح اصالح جز )۱( بند »پ« ماده )۶۰( قانون 
برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران۳- طرح 
اســتفاده از حداکثر توان تولیــدی و خدماتی 

کشور و حمایت از کاالی ایرانی.

دعوت از روحانی برای 
شرکت در یک نشست مهم

پیــام دعــوت رییس جمهور گینه اســتوایی 
بــرای حضــور روحانی در نشســت ســران  
»جی یی ســی اف« تقدیم وزیر نفت شد.بیژن 
زنگنه، وزیر نفت و گابریل نگوهیما لیما، وزیر 
معادن و منابع طبیعی گینه استوایی در تهران 
با یکدیگر مالقات کرده و درباره همکاری های 
دوجانبــه تهران-ماالبــو و تصمیم هــا و 
سیاســت های اعضــای مجمع کشــورهای 
صادرکننــده گاز )جی یی ســی اف( گفت وگو 
کردند. وزیر معــادن و منابــع طبیعی گینه 
استوایی همچنین در این مالقات دعوت رسمی 
رییس جمهور کشورش را از حسن روحانی برای 
شرکت در نشست سران جی یی سی اف در ماالبو 

را تقدیم وزیر نفت کرد.

غیبت غیرموجه رییس 
دانشگاه آزاد در مجلس

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
با انتقــاد از حضور نیافتن رییس دانشــگاه 
آزاد در جلسه کمیسیون متبوع خود، گفت: 
این غیبــت غیرموجه بود و حضــور نیافتن 
نماینــدگان متقاضی تحقیــق و تفحص و 
تهرانچی در جلسه رسمی کمیسیون شائبه 
البی گری را تقویــت می کند.ابطحی، با بیان 
اینکه آقای عارف، رییس کمیسیون از حضور 
نیافتن تهرانچی در جلسه کمیسیون ناراحت 
و ناراضی شــد، تصریح کرد: در جلسه اعالم 
شــد که لغو آن از ســوی تهرانچی و یکی از 
نمایندگان متقاضــی طرح تحقیق و تفحص 
وجاهت قانونی نداشــته و غیبت غیر موجه 
محسوب شــد.وی با بیان اینکه کمیسیون 
موضوع غیبت غیرموجه رییس دانشگاه آزاد 
و حضــور نیافتن نماینــدگان متقاضی را به 
هیئت رییسه گزارش داده است، افزود: رئیس 
دانشگاه آزاد مقصر بوده و اگر قرار بود جلسه 
لغو شود باید کمیسیون جلسه را لغو می کرد.

وزیر خارجه فرانسه: 
تنش های میان ایران و  
آمریکا نگران کننده است

وزیر امورخارجه فرانسه، افزایش تنش میان 
ایران و آمریــکا را نگران کننده توصیف کرد.

رویترز نوشت: »ژان ایو لودریان« وزیر خارجه 
فرانســه با ابراز نگرانی درمورد افزایش تنش 
میان ایران و آمریکا گفــت: تنش های میان 
ایران و  آمریکا نگران کننده اســت و می تواند 
باعث اتفاقات و نتایج تصادفی و ناخواســته 
شــود.وی از عربســتان ســعودی و امارات 

خواست جنگ در یمن را پایان دهند.

حمیدرضا فوالدگر
نماینده مجلس:

سخنگوی وزارت امور خارجه بابیان اینکه کشورهای 
حاشیه خلیج فارس از مهم ترین همسایه گان ایران 
هســتند، گفت: ایران دوســت ندارد منطقه  تنش 
آلود و ناامن باشد. سید عباس موسوی در خصوص 
برخی موارد مطرح شــده پیرامون شرایط مذاکره 
ایران و آمریکا ادامه داد: مذاکره ای با آمریکا نداریم و 
مبنای ما هم احترام به توافقات بین المللی است که 
 آنها می توانند به آن برگردند. با خروج غیر قانونی و

 بر اساس برخی توهمات آنها، این موضوع شکسته 
شد و ما دورنمایی از مذاکره در این شرایط نمی بینیم 

و باید منتظر تحوالت بود.
وی در خصوص نحوه اجــرای تعهدات اروپایی ها به 
برجام، بیان کرد: اروپایی به برجــام آنطور که باید 
و شــاید عمل نکردند و ایران هم بارهــا این مورد را 
خاطرنشان کرده اســت. ایران همواره سعی کرده 
به دیپلماســی فرصت دهد و بر اســاس مالحظات 
سیاســی، ملی و امنیتی راه دیپلماسی را بر کسی 
 نبســته؛ اما این به معنای امید داشــتن بــه اروپا

 نیست.

 مذاکره ای با آمریکا
 نداریم

سخنگوی وزارت امور خارجه:

کافه سیاست

عکس  روز 

افطار رییس جمهور ترکیه 
در کنار شهروندان 

رجب طیــب اردوغــان در مراســم افطاری 
شهروندان یک منطقه در استانبول شرکت کرد.

 تشدید اختالفات داخلی معقول و منطقی نیست

پیشنهاد سردبیر:

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان 
والیی مجلــس گفت: طرح مســائلی مانند 
رفراندوم، جز ایجاد تنش فایده ای ندارد مگر 
اینکه برای انتخابات سال ۹۸ مجلس کارکرد 
انتخاباتی داشته باشــد.حمیدرضا فوالدگر 
با انتقاد از اظهــارات رییس جمهور مبنی بر 
اختیارات کم دولت گفت: اکثر دولت ها این 
موضوع را در پایان دوره خود اعالم می کنند.

وی افزود: به نظر می رســد دولت تالش دارد 
برخی ناکامی ها و عدم توفیق ها را به موضوع 
کمبود اختیارات نســبت دهد. این ســوال 
مطرح است که آیا دولت از اختیارات موجود 
در راستای حل مشکالت اقتصادی کشور به 
درستی استفاده کرده است؟ قوانین متعددی 
برای دولت تعریف شده؛ اما سوال اینجاست که 
دولت چه مقدار از این اختیارات را در راستای 

حل مشکالت مردم استفاده کرده است.

طرح موضوع »رفراندوم« 
کارکرد انتخاباتی دارد

سلیمی
نماینده مردم دلیجان:

وزیر دولت احمــدی نژاد گفت: گفــت وگو و تعامل 
فعاالن سیاسی به معنای تایید برخی مواضع نادرست 
گروه ها و جریان های سیاسی در گذشته و حال نیست، 
مثال حمایت بعضی سیاســیون و گروه هایی سیاسی 
از فتنه سال ۸۸ قطعا محل ایراد است که برای شکل 
گیری گفت و گوهای ثمر بخش چنین مواضعی باید 
اصالح و به نحو مناسب جبران مافات شود. سید محمد 
حسینی افزود: پیشنهاد گفت وگوی ملی تازه مطرح 
نشده و چند سالی اســت که بحث پیرامون آن وجود 
دارد بنابراین نمی توان آن را به انتخابات ســال جاری 
ویا ضعف دو جریان عمده سیاسی کشور گره زد.وی 
ادامه داد: دشــمن در صورتی موفق می شود شکاف و 
انشقاق در داخل ایجاد کند که در مسائل اساسی و ملی 
همچون ایســتادگی در برابر زیاده طلبی غرب و عدم 
مذاکره با آمریکا، انسجام و یک صدایی وجود نداشته 
باشد . حسینی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی تشدید 
اختالفات داخلی معقول و منطقی نیســت، تصریح 
کرد: البته گفت وگو با رقبای سیاسی به معنای صحه 

گذاشتن بر مواضع طرف مقابل نیست.

 تشدید اختالفات داخلی 
معقول و منطقی نیست

عضو شورای مرکزی جمنا :

نماینده مردم دلیجان در مجلس گفت: دولت 
نسبت به عواقب اجرای برجام پاسخگو باشد.
حجت االسالم علیرضا سلیمی با اشاره به بیانات 
مقام معظم رهبــری درباره برجــام در دیدار 
دانشجویان، اظهار داشت: مقام معظم رهبری 
در این دیدار تصریح کردند که در موارد اجرایی 
ورودی نداشتند چراکه دولت مسئولیت اجرای 
برجام را به عهده گرفته بود؛ مقام معظم رهبری 
همان ابتدا به اصل مذاکره با آمریکا خوش بین 
نبودند ایشان شروطی را برای اجرای آن تعیین 
کرده بودند که متاسفانه طرف مقابل به شروط 
رهبر انقالب عمل نکرد. ســلیمی گفت: وقتی 
شــخص رییس جمهور و دیگر اعضای دولت 
می گفتند که مسئولیت اجرای برجام را به عهده 
می گیرند امروز نیز این آقایان باید به آنچه گفته 
بودند عمل کنند و نســبت بــه عواقب برجام 

پاسخگو باشند.

 دولت نسبت به عواقب 
اجرای برجام پاسخگو باشد

پیشخوان

بین الملل

نشریه استراتژی بریج که یکی از نشریات تخصصی پیرامون مسائل 
نظامی و استراتژیک جهانی است، در مطلبی جالب توجهـ  که از یک 
رویکرد ضد ایرانی نوشته شــدهـ  به تحوالت اخیر در روابط ایران و 
آمریکا  پرداخته اســت. این موضوع به گفته این نشریه منجر به آن 
شده است که ایران از حالت یک بازیگر متعارف با ابزار شناخته خارج 
شده و شــبکه ای پیچیده از گروه های متحد را تشکیل دهد که در 
زمینه شناسایی و تقابل شباهت بسیاری به شبکه های نامتقارن در 

گروه القاعده و داعش دارد. در حالی که اسراییل و عربستان سعودی 
بر هدف قرار دادن گره های شبکه های ایران متمرکز شده اند، مانند 
حمله علیه متحدان ایران، استراتژی »پراکنده سازی« بر متالشی 
کردن اتصاالت مالی، تکنولوژیکی و فرقه ایـ  ایدئولوژیکی که ایران به 
عنوان پیوند از آن استفاده می کند، تمرکز دارد. به گفته کیلکولن، در 
نهایت نتیجه استراتژی پراکنده سازی، منتهی به »یکسری تعارضات 
محلی ناهمخوان می شود که می تواند در سطح منطقه ای یا ملی بدون 

دخالت ]خارجی[ مورد توجه قرار گیرد.« این مطلب بیان کرده که 
یکی از مهم ترین کلیدهای این استراتژی، جلوگیری از ارسال سالح 
از سوی ایران به ســمت متحدان در منطقه است و در همین راستا، 
ایاالت متحده باید به حمایت ها از عربستان سعودی برای ناتوان سازی 
کمک های نظامی ایران به حوثی ها ادامه داده و در عراق و سوریه نیز 
با انجام حمالت هوایی و همچنین هشدار دادن به روسیه برای عدم 

مداخله در این حمالت اقدام کند.

»پراکنده سازی« جدیدترین استراتژی دولت آمریکا علیه ایران!

  احتماالت و معادالت سفر »آبه شینزو«  به ایران؛  

منطقــه  در  اتاقکــی 
گانگستر ها 

تکرار مذاکره ترامپ

خصوصی سازی بزرگ

پایــان نایب رییســی
 وکیل المله

 ژاپن هم از لحاظ گستردگی روابط 
با هر دو کشور و هم از نظر پرستیژ 
دیپلماتیک می تواند وزنه سنگین تری 

در پروسه میانجی گری ایفا کند

همسر دوم شهردار اسبق تهران به قتل رسید
»میترا استاد« همســر دوم محمدعلی نجفی، شهردار ســابق تهران به قتل رسید.شــهریاری، سرپرست 
دادسرای امور تهران، از قتل همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران به اسم میترا نجفی خبر داد. 
براساس اطالعات موجود همسر نجفی که زن جوانی بود در خانه مســکونی خود در منطقه سعادت آباد به 
 قتل رسیده است. شــهریاری درباره آلت قتاله گفت: این زن جوان به علت اصابت گلوله در خانه اش به قتل

 رسید.
به نوشته تسنیم، بررســی های اولیه نشــان می دهد این قتل در طبقه هفتم برج معروف )د( واقع در بلوار 
خوردین سعادت آباد به وقوع پیوســته و جســد مقتول در اتاق  خواب و در حالی که به ضرب گلوله به قتل 
رسیده، کشف شده است.  این واحد مســکونی متعلق به همســر نجفی بوده و پس از بررسی صحنه جرم 
 با دستور مقام قضایی جسد به پزشــکی قانونی منتقل شده و پرونده نیز از ســوی پلیس رسیدگی خواهد

 شد. 

استانی شدن انتخابات مجلس از دستور کار پارلمان حذف شد
عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس از حذف مصوبه پارلمان درباره اســتانی شدن انتخابات قوه 
مقننه خبر داد. قاسم میرزایی نیکو با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح اصالح موادی از قانون انتخابات 
مجلس در این کمیســیون، گفت: شــورای نگهبان ایرادات ۲۲ گانه ای درباره این طرح وارد دانسته بود که 
پس از تعطیالت مجلس این موضوعات را در کمیســیون بررسی می کنیم.عضو کمیســیون شوراها و امور 
داخلی مجلس با اشاره به ایرادات شــورای نگهبان به استانی شــدن انتخابات مجلس که در این طرح ذکر 
شــده بود، ادامه داد: با توجه به اینکه شــورای نگهبان به این مصوبه مجلس ایراد خالف شــرع وارد کرده، 
نمی توان این مصوبه را اصالح کــرد و به همین دلیل باید این موضوع را از دســتور کار خــود خارج کنیم.

نماینده مردم دماوند در مجلس تصریح کرد: اگر مصوبه مجلس درباره اســتانی شــدن انتخابات پارلمان از 
 دستور کار خارج شود این موضوع را در الیحه جامع انتخابات که دولت به مجلس ارائه کرده، دنبال خواهیم

 کرد.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

برخی شرکت های آلمانی 
به رغم تحریم ها درایران می مانند

فرانس پرس طی گزارشــی نوشــت: چندین 
شــرکت آلمانی علی رغم فشــارهای آمریکا و 
تحریم هــای آن، به همکاری بــا ایران و حفظ 
دفاترشــان در این کشــور ادامه مــی دهند. 
ارقام منتشــر شــده توســط اتاق بازرگانی و 
صنعت آلمان نشــان می دهد که شرکت های 
 آلمانی هنوز عالقــه به حضور در بــازار ایران

 دارند.
درحالی که در ماه های اخیر آمریکا تحریم های 
خود را با هــدف قطع همکاری شــرکت های 
خارجی با بازار ایران تشدید کرده است، فعالیت 
چند شــرکت آلمانی در ایران نشان می دهد 
این شرکت ها توجهی به این تحریم ها ندارند. 
رییس تجارت خارجی اتاق بازرگانی و صنعت 
آلمان ، ولکر ترایر، می گوید حدود 60 شرکت 

آلمانی هنوز با ایران همکاری می کنند.

 روسیه، ارز مجازی با پشتوانه 
طال راه اندازی می کند

بانک مرکزی روسیه، احتماال مجوز ارز مجازی 
با پشــتوانه طال را صادر می کند ولی از طرف 
دیگر، این بانک ملی ادعــا می کند که این ارز 
مجازی به عنوان جایگزین روبل روسیه عمل 
نمی کند. مجلس نمایندگان روسیه از ایده ارز 
پایدار به پشــتوانه طال استقبال کرده است که 
احتماال پس از یک قرارداد دو جانبه به صورت 

بین المللی ایجاد می شود.
 الویرا نابیولینز، رییس بانک مرکزی روســیه 
گفت که این بانک در مورد پیشــنهاد مجلس 
برای اســتفاده از ارز مجازی با پشــتوانه طال 
در معامالت فکــر می کند ولــی وی بر انجام 

پرداخت ها با ارز ملی تاکید کرد.

 آرایشگران اصفهان 
نرخ نامه مصوب ندارند

دبیر اتحادیه آرایشــگران زنانه گفت: از ســال 
۱۳۹۴ تا کنون به دلیل نبودن نرخ نامه مصوب، 
شــاهد هرج و مرج بســیاری درعرصه فعالیت 
آرایشگران هســتیم و هر کس به هر میزان که 
بخواهد، پول دریافــت می کند.اختر مالافضل 
اظهار کرد: با اینکه نرخ نامه پیشنهادی را قبل از 
سال ۹۸، برای مسئوالن مربوطه )اتاق اصناف، 
سازمان صنعت، معدن تجارت و بازرسی اصناف( 
ارسال کردیم، هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم؛ 
به همین دلیل از واحدهای صنفی خواسته ایم 
طبق متراژ سالن و سابقه خود، نرخ معینی را به 
صورت مکتوب در سالن نصب کنند تا مشتریان 
بتوانند با اطالع کافی از قیمت، خدمات مورد نیاز 
را درخواست کنند.دبیر اتحادیه آرایشگران زنانه 
با بیان اینکه بیش از نیمی از شــکایات موجود 
در مورد نرخ های دریافتی و از سوی واحدهای 
صنفی است، خاطرنشان کرد: تا جایی که بتوانیم 
با متخلفان برخورد می کنیم؛ اما در این خصوص 

عملکرد ضعیفی وجود داشته است.

مدیر اداره فناوری کشاورزی اصفهان:
واردات فناوری های 
کشاورزی بدون مشابه 

داخلی،بالمانع است
مدیــر اداره فنــاوری هــای مکانیــزه جهاد 
کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: تنها شرط 
وزارت جهاد کشاورزی برای وارد کردن فناوری 
های صنعتی نوین بخش کشــاورزی از خارج 
کشور، وجود نداشتن نمونه بومی آن در کشور 
اســت.منصور قماشــی بیان کرد: در صورتی 
مجوز ورود یک فناوری کشــاورزی به کشور 
صادر می شود که نمونه بومی آن وجود نداشته 
باشــد. صدور مجوز برای واردات فناوری های 
نوین صنعتی در بخش کشــاورزی از ســوی 
وزارت جهاد کشاورزی زمانبر نیست و مشکلی 
در ایــن زمینه وجود نــدارد.وی ادامه داد: در 
صورتی که مجوز ساخت از سوی وزارت صمت 
برای دستگاه مورد نظر صادر شده باشد، الزم 
است تا وارد کننده به جای وارد کردن فناوری 
های صنعتی نوین از نمونه بومی آن فناوری در 

کشور استفاده کند.

نظارت 30 هزارمهندس بر 
ساخت و سازاستاندارد در 

اصفهان
بیش از ۳0 هزار مهندس در رشته های مختلف 
بر ساخت ساختمان استاندارد در استان نظارت 
دارند.رییس خدمات مهندسی نظام مهندسی 
اصفهان گفت: این ســازمان بر فرآیند احداث 
ساختمان  از طراحی نقشــه ها تا اجرای آن، 
نظارت کافی و الزم  دارد. میرقادری افزود: ۳0 
هزار مهندس عمران، معمــار، برق و مکانیک 
وظیفه طراحی نقشه ها و نظارت ساختمان ها را 
در استان بر عهده دارند که این ساختمان ها را 
مجریان دارای صالحیت می سازند. وی گفت: 
مالکان ساختمان ها باید از مصالح استاندارد و 
مورد تایید ناظران ساختمان استفاده کنند تا 

ساختمان ها ایمن ساخته شوند.
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نماینده مردم شاهین شــهر، میمه و برخوار در 
مجلس شورای اســالمی گفت: فعالیت معدن 
طالی موته با همــکاری  وزارت صنعت معدن و 
اداره کل محیط زیست استان اصفهان، توسعه 
می یابد.حســینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرد: 
ذخایر موجــود مجتمع معدنی طــالی موته با 
فعالیت مستمر مهندسان و کارگران، حداکثر تا 
دو سال آینده نیاز این مجتمع فرآوری را تامین 

خواهد کرد.

خیز بلند دولــت برای عرضه ســهمش از صنایع 
بزرگ بــا تصویب طرح واگذاری ســهام دولت در 
۱۸ بنگاه اعم از خودروســازی، پاالیشگاه، بانک و 
هلدینگ سرمایه گذاری به صورت بلوکی و نقدی بر 
مبنای قیمت پایه بورس اجرایی شد. بر این اساس 
دولت این سهام را به زودی در بورس واگذار خواهد 
کرد. برخی از این شرکت ها قبال به بخش خصوصی 
واگذار و تنها 20 درصد از ســهام برای دولت نگه 
داشته شــده بود که دولت در تصمیم اخیر خود، 
همان 20 درصد را هم در این شــرکت ها واگذار 

خواهد کرد.
بانک ها و پاالیشــگاه در خــط مقدم

 خصوصی سازی
جعفــر ســبحانی مشــاور رییــس ســازمان 
خصوصی سازی درباره لیست شرکت هایی که قرار 
است ســهام باقی مانده دولت در آنها واگذار شود، 
گفت: درمجموع ۱۸ شرکت و بنگاه در این لیست 
قرار دارند که ۱6 شرکت در گروه دوم و دو شرکت 
در گروه یک هستند. وی افزود: در این لیست شش 
پاالیشگاه شامل الوان، شــیراز، اصفهان، تهران، 
بندرعباس و تبریز قــرار دارد که دولت 20 درصد 

از سهام هر یک از این شرکت ها را در اختیار دارد.
 وی ادامه داد: همچنین در این لیســت سه بانک 
صادرات، تجــارت و ملت هم دیده می شــود که 
سهام دولت در بانک های تجارت و ملت ۱۷ درصد 
و در بانک صادرات ۱۸.۳ درصد است. به گفته وی 
البرز و اتکایــی امین هم از شــرکت های بیمه ای 
هستند که قرار است سهام دولتی آنها واگذار شود. 
هم اکنون ۱۷.۳۴ درصد سهام بیمه البرز و ۱۱.۴۴ 
درصد بیمه اتکایی امین متعلق به دولت اســت. 
سبحانی اضافه کرد: عالوه براین هلدینگ صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس با ۱۹ درصد سهام دولتی، 
ملی صنایع مس ایران با ۱2 درصد ســهام و فوالد 
مبارکه اصفهان با ۱۷.2 درصد ســهام دولتی در 

لیست واگذاری سال جاری قرار دارد. 
مشاور رییس سازمان خصوصی سازی در ادامه از 
صفر شدن ســهام دولت در صنعت خودروسازی 
کشــور با عملیاتی شــدن این واگذاری خبر داد و 
گفت: خودروســازی ها از مهم ترین شرکت های 
موجود در این لیســت هســتند. وی اضافه کرد: 
براین اســاس ۱۴ درصد ســهام دولت در شرکت 

ایران خودرو و ۱۷.۳۱ درصد سهام دولت در سایپا 
واگذار خواهد شد.

غول فوالدی و نفتــی اصفهان در انتظار 
خروج کامل دولت

فوالد مبارکه در طی چند مرحله، شاهد واگذاری 
سهم دولت در این شــرکت بوده است. خصوصی 
ســازی فوالد مبارکــه در 2۹ بهمن ســال ۸6 با 
واگذاری 5 درصــد از طریق بــورس اوراق بهادار 
در قالب رد دیون به ســازمان تامیــن اجتماعی 
کلید خورد و تا به امروز بیــش از ۸0 درصد آن به 
بخش های مختلف واگذار شده است. واگذاری های 
اخیر بیشتر از آنکه از جنس خصوصی سازی باشد، 
به نوعی برای نجــات این شــرکت ها از محاصره 
تحریــم آمریکا خواهد بود.ســال گذشــته بهرام 
ســبحانی، رییس انجمن تولیدکننــدگان فوالد 
ایران گفته بود: فــوالد مبارکه به دلیل وجود یکی 
از سهامداران، مشــمول تحریم های ثانویه آمریکا 
شــده اســت. وی تصریح کرد: منطقی است که 
سهامدار مذکور از فوالد مبارکه خارج شود و در این 
راستا اقدامات خاصی انجام شده و حتی مجوزها از 
سطوح باالی کشوری اخذ شــده است. پاالیشگاه 

اصفهان هم دومین شــرکت بزرگ اصفهانی است 
که در لیست واگذاری های سهام دولت قرار دارد. 
خصوصی ســازی این شــرکت نیز در مرحله اول 
واگذاری های دولت در ســال ۸6 رخ داد. هرچند 
تجربه های واگذاری پاالیشــگاه ها در ایران بعضا 
خوب نبوده است؛ اما پاالیشگاه اصفهان در طی یک 
دهه پس از واگذاری، عملکرد قابل قبولی داشــته 
اســت. مدیر عامل این شرکت نیزســال گذشته 
اعالم کرد که این پاالیشگاه از ضعف به روز نبودن 
تجهیزات رنج می برد که نشــان می دهد علی رغم 
خصوصی ســازی؛ ســرمایه ای وارد این شــرکت 

نشده است.
آیــا دولــت از شــرکت های بــزرگ

 خارج می شود؟

یکــی از اصلی تریــن انتقــادات به این شــیوه از 
واگذاری ها این اســت که اگر چه دولت سهمش 
را واگذار می کند؛ اما عمال از این شــرکت ها خارج 
نمی شــود؛ چرا کــه نمایندگان دولــت در قالب 
ساختار، تصمیم گیری ســهام عدالت کرسی های 

هیئت مدیره را پر می کنند. 
از ســوی دیگر بخش زیــادی از این شــرکت ها 
قبال در قالــب رد دیون بــه تامیــن اجتماعی و 
صندوق های بازنشســتگی واگذارشــده است و 
عمال وزیر رفــاه به عنوان نماینــده دولت در عزل 
و نصب مدیــران و تصمیم گیری هــای کالن این 
شــرکت ها نقش عمــده ای دارد. از ســوی دیگر 
دولت با این واگذاری ها عمال کســری منابع پولی 
خود بــه دلیل افــت درآمدهای نفتــی را جبران 
خواهد کــرد و البته این پــول در نهایت به همان 
شرکت های شبه دولتی ســهامدار این شرکت ها 
تزریق خواهد شــد؛ به همین دلیل بســیاری از 
کارشناسان اقتصادی، این مدل از خصوصی سازی 
را موثــر نمی دانند و بــه آینده این شــرکت ها و 
 تحول موثر ناشــی از این اقدام دولت، خوشــبین

 نیستند.

غول های صنعتی اصفهان در صف خصوصی سازی
 سهام دولت در پاالیشگاه اصفهان و فوالد مبارکه واگذار می شود؛

تفاهم نامه داناب ۱ و 2 بین مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان و مدیرکل آموزش و پرورش استان برای مدت دو 
سال تحصیلی به امضا رسید.این تفاهم نامه با هدف تحقق آموزش های عمومی و بسترسازی فرهنگی حفاظت بهتر از 
منابع آب و در راستای تفاهم بین وزارتخانه های نیرو و آموزش و پرورش به امضا رسید.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اصفهان در این جلسه، گفت: در حال حاضر طرح های سخت افزاری مانند احداث سدها به آخر کار خود رسیده و اکنون 
سیاست وزارت نیرو، اجرای طرح های نرم افزاری اجتماعی و آموزشی مانند طرح داناب است که بر اساس ارزیابی ها 
نتایج بسیار خوبی نیز از آن حاصل شده است.مسعود میرمحمد صادقی افزود: یکی از بهترین و اثرگذارترین گروه های 

هدف برای آموزش، دانش آموزان هستند و استان اصفهان همیشه در این گونه طرح ها، پیشرو بوده است.

سیاست وزارت نیرو 
اجرای طرح داناب است

فا
 آب

  عکس روز

 آماده کردن رشته های خوراکی مخصوص ماه رمضان 
در کلکته هند مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: به دلیل بارش های خوبی که امسال 

شاهد بودیم، در مجموع با رشــدی ۱0 درصدی، محصوالت زراعی استان از ۳ میلیون و 500 
هزار تن به بیش از ۳ میلیون و ۸00 هزار تن خواهد رسید.

محمودرضا افالکی اظهار کرد: بارندگی ها، ســطح زیر کشت استان را حدود ۳0 هزار هکتار در 
کشــت های تاخیری افزایش داده و خسارت های ســرمازدگی در گندم قابل توجه نیست؛ اما 
در جو این خسارات، بیشتر محسوس اســت.مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان 
ادامه داد: سرمازدگی ها از ۴ هزار هکتار زمین های کشــت جو در غرب استان به حدود ۱0 تا 
۱5 درصد محصوالت خســارت زده و این یعنــی از ۱6 هزار تن محصول جو اســتان به دلیل 
ســرمازدگی 2 هزار و ۴00 تن افت تولید در غرب اســتان و ســمیرم خواهیم داشت.افالکی 
تصریح کرد: با وجود ســرمازدگی در اردیبهشــت ماه، بارندگی های امسال، افزایش سطح زیر 
کشت جو را به دنبال داشــته و اثر ســرمازدگی را جبران خواهد کرد.مدیر امور زراعت جهاد 
کشاورزی استان اصفهان گفت: در سال جاری بر کشت نکردن برنج تاکید کردیم و طبق مصوبه 
هیئت وزیران کشاورزان فقط مجاز به کشــت برنج به روش خشکه کاری بودند، اگر کشاورزان 
برنج را به روش معمول بکارند، باید 50 درصد هزینه برق و آب بهــا را به وزارت نیرو بپردازند، 
بااین همه کشــاورزان خزانه را آماده کرده و نشــاء را به زمین انتقال داده اند.وی در توصیه ای 
بیان کرد: اگر کشاورزان قصد کشت محصوالت علوفه ای را دارند، ذرت های زودرس و میان رس 
و ســورگوم )ذرت خوشــه ای( را انتخاب کنند و کشاورزان نواحی مرکزی اســتان، اصفهان، 
 برخوار و شــاهین شهر، کشــت چغندرقند را که محصولی استراتژیک اســت، در اولویت قرار 

دهند.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان:

کشاورزان آماده کاشت برنج شده اند

 واگذاری های اخیر بیشتر از آنکه 
از جنس خصوصی سازی باشد، به 
نوعی برای نجات این شرکت ها از 
محاصره تحریم آمریکا خواهد بود

بازار

 جاشمعی 

 جاشمعی فیل چوب مدل 002 

 35,000
تومان

جاشمعی طرح تنه در خت 

 19,000
تومان

 جا شمعی آرمان لند 
 AL-332 مدل

 20,000
تومان

انجام تراکنش در کمتر از 20 ثانیه، 
ارســال پول، دریافت پول، خرید 

شارژ و بسته، پرداخت قبض و ... 
امکانات ویژه همراه کارت عبارتند از:
کارت به کارت بدون داشتن شماره 
کارت مقصد، امنیت بــاال و ورود 
به اپلیکیشــن با رمز، اثر انگشت 
یا تشــخیص چهره، اضافه کردن 
کارت با استفاده از دوربین گوشی، 
پرداخت قبض تلفن همراه تنها با 

شماره تلفن.

همراه کارت

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری خمینی شهر

آگهی مزایده )چاپ اول(
1- تجدید مزایده اجاره ساختمان مستقر در پارک پیروزی جهت فروش اغذیه 

و فست فود به مدت دو سال شمسی
مهلت ارائه پیشنهادهای مزایده: تا پایان وقت اداری دوشنبه ۹۸/۳/2۷ 

محل دریافت اسناد: امور قراردادهای سازمان
محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه سازمان

تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۸/۳/2۸ 

مدت اعتبار پیشنهادات: روز یکشنبه ۹۸/۴/۹ 
اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشــنهادها نیزدر زمان مهلت و محل تسلیم 

پیشنهادها انجام نمی شود.
جهت اطالعات بیشتر به امور رفاهی ســازمان واقع در میدان شهداء، خیابان 

مدرس، کوچه شماره ۱۴ خانه تاریخی مجیر مراجعه نمایید.

م الف: 483333

نوبت اول

اختصاص 23 میلیارد تومان برای حمایت از معادن اصفهان
استاندار اصفهان با بیان اینکه در شرایط اقتصادی امروز به فکر معدن کاران هستیم، گفت:2۳ میلیارد تومان برای 
حمایت از این صنعت در نظر گرفته شــده که پیگیر پرداخت آن هســتیم.عباس رضایی تاکید کرد: روند توسعه، 
روندی تک بعدی نیست؛ بلکه برای گسترش آن باید تمام جوانب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را در نظر گرفت؛ 
البته حفظ محیط زیست نیز در این خصوص ضروری به نظر می رسد؛ چراکه معادن در برخی موارد آلودگی های 
زیست محیطی ایجاد می کنند که باید به خوبی آنها را دفع و مدیریت کرد.امروزه آن طور که باید از فناوری های نوین 

در معادن کشور استفاده نمی شود؛ اما اصفهان می تواند در این امرپیش قدم شود.

 مدیرعامل شرکت
 آب منطقه ای اصفهان:

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2708 | May  29,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2708 | چهارشنبه 8 خرداد  1398 | 23  رمضان 1440



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2708 | چهارشنبه 8 خرداد  1398 | 23  رمضان 1440

مزایده اموال غیرمنقول
3/77 اجرای احکام حقوقی شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 962040 ج/2 له خانم مینا رضوانی و علیه رعفت جگری کرمانی 
مبنی بر مطالبه مبلــغ 1/194/193/000 ریال بابت محکوم بــه و هزینه های اجرایی و 
حق االجرای دولتی در تاریخ 98/04/03 ســاعت 10/30 صبــح در محل اجرای احکام 
دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 خیابان شهید نیکبخت جهت فروش 8/606 
حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی به پالک ثبتی شماره 9 فرعی از 5315 اصلی ثبتی 
4 اصفهان با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی خانم 
رعفت جگری کرمانی و اکنون در تصرف اســتیجاری مســعود گیالنی توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانی 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد 
یا چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلســه مزایده شرکت 
نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنــده مزایده خواهد بــود. هزینه های اجرایی 
برعهده محکوم علیه می باشــد و مابقی ثمن معامله را ظرف حداکثر یکماه پرداخت واال 
ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: در خصوص 
ارزیابی  پالک ثبتی و فرعی از 5315 اصلی بخش 4 اصفهان مربوط به پرونده کالســه 
962040 به استحضار می رساند اینجانب کارشــناس منتخب به اتفاق خواهان از محل 
ملک معرفی شــده واقع در اصفهان، خیابان بزرگمهر، مقابل مسجد الکریم بازدید پس از 
انجام بررسی و اندازه گیریهای الزم موارد به شرح ذیل اعالم می گردد: ملک معرفی شده 
در زمان بازدید به صورت قطعه زمینی محصور به آدرس فــوق مالحظه گردید که ضلع 
غربی درب و دیواریســت به پیاده رو خیابان بزرگمهر و بقیه اضالع به پالک می باشد و 
بر اساس تصویر سند مالکیت ابرازی دارای شماره فرعی 9 از 5315 اصلی بخش 4 ثبتی 
اصفهان به مساحت عرصه36/33 متر مربع طبق سند به تاریخ ثبت ششم شهریور یکهزار 
و ســیصد و نود و یک شــماره دفتر امالک 274 صفحه 416 به شــماره ثبت 54090 به 
مالکیت ششــدانگ خانم رعفت جگری کرمانی شماره چاپی سند 079755 پ 90، مورخ 
91/06/07 با توجه به موارد مذکور و در نظر گرفتن ابعاد، موقعیت و عوامل موثر بر قضیه، 
ارزش ششدانگ ملک معرفی شده با در نظر گرفتن وضعیت موجود مبلغ 9/990/750/000 
)نه میلیارد و نهصد و نود میلیون و هفتصد و پنجاه هــزار( ریال برآورد و ارزیابی می گردد 
در نتیجه ارزش 8/606 حبه مشــاع آن به مبلغ 1/194/193/000 ریال ارزیابی که مقدار 
47/1000 حبه مشــاع آن به مبلغ 56/533/000 ریال بابت حق االجرای دولتی و مقدار 
 8/199 حبه مشــاع آن به مبلغ 1/137/660/000 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابی 
می گردد.  م الف:443215 اجرای احکام حقوقی شعبه دوم اصفهان )469 کلمه،5 کادر(  

ابالغ وقت رسیدگی
3/81  خواهان آقای محمد عرب پور دادخواستی به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال وجه چک 464327 بــه انضمام تاخیر تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان پرداخت کامل و مطلق خسارت ناشی از دادرسی و حق الوکاله وکیل 
بدوا تقاضای صدور قرار تامین خواســته به طرفیت خوانــدگان 1- خدایار توکلی زانیالی 
2- رحمان احمدی به شــورای حل اختالف شعبه دوم شهرســتان تیران و کرون تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 1522/97 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 98/4/22 
ساعت 10 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 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 دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است 
در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج  خواهد شد.  م الف:479444 

شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران )202 کلمه، 2 کادر(

مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
پرونــده:  شــماره   139803902138000001 آگهــی:  شــماره    3 /82
139704005180000052 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالســه 9700046 تمامت دو 
دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 5550 فرعی از 16 اصلی بخش 
هفده ثبت اصفهان که به صورت یکبابخانه می باشد و سند مالکیت آن تحت دفتر امالک 
الکترونیکی 139520302021000124 به نام خانم فائزه کاظمی فرزند محمد به شماره 
چاپی 143026 ثبت و صادر شــده به آدرس زواره بلوار کشاورز کوچه بوستان غربی جنب 
پالک 85 با حدود ششدانگ شمااًل: دیواریست به طول 15 متر به شماره 152 فرعی شرقًا 
دیواریست به طول 26 متر به پالک شماره 144 فرعی جنوبا درب و دیواریست به طول 15 
متر به کوچه غربًا دیواریســت به طول 26 متر به پالک شماره 146 فرعی حقوق ارتفاقی 
ندارد با این توضیح که مالکیت خانم فائزه کاظمی باقیمانده پالک بوده و می بایست تعیین 
حدود باقیمانده گردد که طبق نظر کارشناس رسمی یک باب ساختمان یک طبقه مسکونی 
دارای اعیانی به مساحت حدود 78 متر مربع با اسکلت دیوار باربر آجری و سقف طاق آجر و 
آهن درب حیاط آهنی نمای حیاط آجرنما و نمای کوچه سنگ کف حیاط موزائیک و سنگ 
و قدمت ساخت حدوداً باالی 15 سال اخیراً تعمیر و بازسازی شده وساختمان دارای انشعاب 
آب جداگانه و برق و گاز اشتراکی می باشد. کف ساختمان سرامیک، بدنه ها تا ارتفاع حدود 
یک متر سرامیک و مابقی و سقف ها گچ، درب ورودی به ســالن و پنجره خارجی از نوع 
upvc و دربهای داخلی چوبی کف و بدنه آشپزخانه سرامیک با کابینت MDF و سرویس 

های بهداشتی در انتهای آشپزخانه و در داخل حیاط خلوت قرار دارد و کف و بدنه سرویس 
های بهداشتی سرامیک با درب آلومینیوم، سیستم سرمایش کولر آبی، سیستم گرمایش 
بخاری گازی و اندود پشت بام ایزوگام می باشد که تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ در 
قبال طلب شرکت صدف گستر دلیجان در رهن قرار گرفته و از ساعت 9 الی 12 روز یک 
شنبه مورخ 1398/03/26 در محل اداره ثبت اســناد و امالک زواره به مزایده گذارده می 
شود. مزایده از مبلغ پایه هفتصد و نود و دو میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب ، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتیکه مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد می گردد. نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. این آگهی در یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ و منتشــر خواهد شــد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد 
موکول می گردد. تاریخ انتشار آگهی : 1398/03/08  م الف:480606 ذیبح ا... فدائی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره )488 کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/83 شــماره صــادره : 1398/42/566466-1398/3/1 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالک شــماره 4747/1 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای مهدی مشــایخی مرجانی فرزند اسماعیل و خانم سمیه 
کارگر دنبه فرزند حیدر در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1398/4/10 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. م الف: 478730 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)149 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/80  خواهان آقای محمد عرب پور دادخواستی به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلــغ 150/000/000 ریال وجه چک های شــماره 473388 و 473396 به 

انضمام تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت زمان پرداخت کامل و مطلق خسارت ناشی از 
دادرسی و حق الوکاله وکیل بدوا تقاضای صدور قرار تامین خواسته به مبلغ 150/000/000 
ریال به طرفیت خوانده علیرضا رحیمی به شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان تیران 
و کرون تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1520/97 ثبت گردیده و وقت دادرسی 
به تاریخ 98/4/22 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرســی 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 دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده 
حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم 
شایســته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج  
خواهد شد.  م الف:479438 شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران 

)205 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/84 شماره: 98/2027008955-1398/3/5 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
پالک 3411  فرعی از 11548 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق رای شــماره 
139760302027010969 مورخ 1397/11/07 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و 
امالک منطقه شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم به نام مرتضی زارعی گشیری فرزند 
اسداله شناسنامه شماره 61353 کدملی شماره 1281710555 صادره از اصفهان با توجه 
به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 
در تاریخ 1398/04/15 روز شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبــان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد 
داد.  م الف:481282 شــبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان)265 

کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/85 شماره: 984202511904160-98/3/5 نظر به اینکه به موجب آرای شماره 1272 
و 1273 -97/9/29  قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند مالکیت رسمی 
ششدانگ یکباب خانه پالک 99/225 مجزی شده از اصلی مذکور بخش 6 ثبت اصفهان 
در مالکیت آقایان مسلم عالی پور مرغ ملکی فرزند علی جمعه و مصطفی خراسانی فرزند 
محمد علی مستقر گردیده و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخه 
1398/4/3 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدید حدود و فقط تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86 آئین نامه قانون 
ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را به مرجع 
ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، 
در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایــت مقررات ادامه می دهد. م الف: 481190 
میرمحمدی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان)244 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
3/86  شماره: 98/2027008886-1398/3/5 آقای منصور ربیعی فرزند قدرت ا... مالک 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ قطعه زمین پالک 35/1506 واقع در بخش 18 با ارائه دو 
برگ استشهادیه محلی مدعی می باشد که در صفحه 398 دفتر 50 ذیل ثبت 11802 بنام 
نامبرده سابقه ثبت دارد که بعلت جابجایی سند مالکیت اولیه مفقود شده و درخواست صدور 
سند المثنی نموده اند لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت 
به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل اســناد مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت  مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 480974 مهدی شبان رئیس منطقه ثبت 

اسناد شمال شرق اصفهان )178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه چک

3/87  شماره پرونده: 139704002003005212/1 شماره بایگانی پرونده: 9707323/1 
شماره آگهی ابالغیه: 139803802003000055 بدین وسیله به آقای محمدرضا زمانی 
فرزند غالمحسین متولد 1360/10/22، شماره شناسنامه 3203 ساکن اصفهان، خیابان 
توحید میانی مجتمع مسکونی گلستان 3 ابالغ می شــود که آقای محسن کریمی فرزند 
محمد علی به شماره ملی 1281876720 شــماره شناسنامه 78143، جهت وصول مبلغ 
57/000/000 ریال به استناد چک شماره 0916/841216مورخه 96/05/30 عهده بانک 
صادرات شعبه شریعتی اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 
9707323 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 98/01/26 مامور، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود  آگهی می شود و طبق تبصره دوم ماده 
113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسالمی 
ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 480924 

شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان )175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اخطاریه ماده 87

3/88  شــماره پرونــده: 139704019070000353/2 شــماره بایگانــی پرونــده: 
9703983/1 شــماره آگهی ابالغیه: 139803802003000015 بدینوســیله به وراث 
مرحوم آقای ســیروس هزاریان فرزند عبد علی )زوج( که عبارتنــد از: 1- رضا هزاریان 
فرزند ســیروس 2- نرگس هزاریان فرزند حســین خون 3- ســتاره هزاریــان فرزند 
ســیروس 4- آرش هزاریان فرزند ســیروس با قیومیت عبدعلی هزاریان 5- عبد علی  
هزاریان فرزند حســنقلی به نشــانی: اصفهان خیابان امام خمینی شــهرک کوثر کوچه 
 یاس پالک 108 که برابر گواهی مامور مربوطه آدرس شناســایی نگردیده اســت، ابالغ 
می گــردد ششــدانگ پــالک ثبتــی 3015 فرعــی از 31 اصلــی واقــع در بخش 
14 ثبــت اصفهــان متعلــق بــه مرحوم آقــای ســرویس هزاریــان در قبــال طلب 
خانم زینــب کریمــی نــژاد و 0/05 اجرائــی متعلقــه بازداشــت گردیده لــذا طبق 
مــاده 87 آئین نامــه اجــرای مراتب بشــما اخطار می شــود ضمنــًا  هــر گونه نقل 
 انتقالــی از طرف شــما نســبت به مــورد بازداشــت ممنوع اســت و ترتیب اثــر داده
 نمی شــود لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اســناد رسمی بشــما ابالغ می گردد 
تاریخ انتشار این آگهی تاریخ ابالغ اخطاریه محسوب اســت و فقط یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد و عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما 
 تعقیب خواهد شد. م الف: 480982 اداره اجرای اســناد رسمی اصفهان )178 کلمه، 

2 کادر(

 اختصاص 30 میلیارد ریال 
جهت احیای قنوات شهرضا

30 میلیارد ریــال برای احیای  شهرضا
قنوات شــهرضا اختصــاص یافت. مدیــر جهاد 
کشاورزی شهرضا گفت: این اعتبار برای بازسازی و 
احیای 33 رشته قنات در شهرستان شهرضا هزینه 
می شود که از این تعداد 7 رشته قنات در روستاها 
قرار دارند. رضا باقری افزود: در طول خشکســالی 
چندسال اخیر و به علت حفر چاه در کنار قنوات 40 

رشته قنات شهرضا خشک شده اند.

کویر مرنجاب تحت پوشش 
شبکه تلفن همراه قرار گرفت

کاشان وزیر ارتباطات در صفحه مجازی 
خود با گذاشــتن تصویری از پشت بام کاروانسرای 
مرنجاب و با اشاره به زیبایی این کاروانسرا که در دل 
کویر برای گردشگران ســاخته شده است، نوشت: 
متاســفانه هر از چند گاهی خبری از مفقود شدن 
گروه های گردشــگری در مرنجاب می شنیدیم و 
چندی پیش مــردم کاشــان از وزارت ارتباطات 
خواستند تا با ایجاد پوشش تلفن همراه، ناجی جان 
گردشگران باشد.محمدجواد آذری جهرمی، گفت: 
دستور اجرا شد و باالخره مرنجاب هم تحت پوشش 

شبکه تلفن همراه قرار گرفت.

 زمین لرزه 3/1 ریشتری
 جندق را لرزاند

زمین لرزه ســه و یک دهم  خور و بیابانک
ریشتری خور و بیابانک اصفهان، خسارت نداشت.
فرماندار شهرســتان خور و بیابانــک گفت: این 
زمین لرزه که شــامگاه دوشــنبه در عمق 27 
کیلومتری زمین به وقوع پیوست، خسارت مالی 
و جانی نداشــت. عباس بالنیان افزود: این زمین 
لــرزه در فاصلــه 12 کیلومتری جنــدق، 64 
کیلومتری شهر فرخی و 48 کیلومتری چوپانان 
رخ داد. به گفته وی، ســاکنان شهر جندق این 
 زلزلــه را تنها به صــورت لرزش هایی احســاس

 کردند. 

خبر

اختصاص 30 میلیارد ریال  جهت احیای قنوات شهرضا

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

رییس شورای بخش دهاقان:
پل های رودخانه دهاقان 

خطرناک هستند
رییس شورای بخش دهاقان  دهاقان
گفت: بیشــتر پل های حاشــیه رودخانه شور 
آســیب دیده که خطرات زمان بروز سیالب را 
چند برابر می کند. احمدرضا یزدانبخش اظهار 
کرد: بیشتر پل های شــمال شهر دهاقان بر اثر 
وقوع سیالب در روزهای آغازین امسال آسیب 
دیده اند و باید زودتر برای جانمایی وجابه جایی 
آنها تدبیری اندیشــید. وی با اشاره به اقدامات 
خطرآفرین کشــاورزان بــرای حفظ پل های 
رودخانه شــور، تصریح کرد: بعضی افراد پشت 
پل های آســیب دیده را با خاک پر کرده اند که 
این اقدام مناسبی نیســت و در صورت تکرار 
سیالب خســارت های جبران ناپذیری ایجاد 
خواهد شد. رییس شــورای بخش شهرستان 
دهاقان با بیان اینکه بعضی اقدامات کشاورزان 
باعث تشدید سیالب می شود، خاطرنشان کرد: 
مسئوالن باید هرچه زودتر اقدامات فنی الزم را 

برای پیشگیری از بروز حادثه انجام دهند.

رییس اتاق اصناف لنجان در نشست با مسئوالن  لنجان
این شهرستان با بیان اینکه در ماه رمضان در لنجان کمبود کاالی 
اساسی وجود ندارد، اظهار کرد: برای مدیریت بازار کاالی اساسی 
در این ماه، جلســات متعدد تنظیم بازار برگزار شد تا بتوانیم در 
زمینه توزیع کاال و مدیریت و کنتــرل قیمت ها اقدامات الزم را 
انجام دهیم. محمدجواد نورانی با اشاره به توزیع هشت تن گوشت 

منجمد در شهرها و روستاهای این شهرستان، افزود: باتوجه به 
اهمیت کنترل قیمت بازار، 230 تن شکر بین قنادی های لنجان 
توزیع شد تا از افزایش قیمت تولیداتی چون پولکی، نبات، بامیه 
و زولبیا جلوگیری شود. رییس اتاق اصناف لنجان تصریح کرد: با 
اقدامات انجام شــده هر کیلو پولکی و نبات در شهرستان هفت 
هزار و ۵00 تومان و هر کیلو زولبیا و بامیه 16 هزار و ۵00 تومان 

قیمت گذاری و عرضه شد. وی با بیان اینکه برای کنترل عرضه 
کاالی مرغوب و با نرخ مصوب، بازرســان اتــاق اصناف و دیگر 
تشــکل ها در وضعیت آماده باش قرار دارند، گفت: از ابتدای ماه 
رمضان تاکنون انجام حدود 11۵ مرحله بازرسی در شهرستان 
منجر به صدور 32 برگه تخلف شد و این روند برای حفظ تعادل 

بازار و افزایش رضایت مردم ادامه خواهد داشت.

رییس اتاق اصناف لنجان خبر داد:
توزیع سبد کاال در لنجان

عکس  روز 

همزمان با سالروز شهادت حضرت علی )ع(
انجام شد؛

 پخت 6 تن حلیم نذری 
در کاشان

همزمان با ســالروز شهادت  کاشان
حضرت علی )ع( 6 تن حلیم نذری در کاشان پخت 
و توزیع شد. خیران کاشانی، با 300 میلیون ریال 
هزینه، این نذری را آماده و در مراســم عزاداری 
حضرت علی )ع( توزیع کردند که بین شش هزار 
نفر از شرکت کنندگان در مراسم عزاداری امام 

علی )ع( توزیع شد.

سرپرســت بنیاد مسکن انقالب  اردستان
اسالمی اردستان گفت: سال گذشته در 7 روستای 
شهرستان اردستان طرح هادی روستایی اجرا شده 
اســت. ســید ایمان فتوحی اظهار کــرد: در اکثر 
روستاهای شهرستان بافت فرسوده وجود دارد که 
سال گذشته با اعزام کارشناسان به روستاها، اقدام 
به شناسایی و اطالع رسانی و هشدار به مالکان این 

واحدها شده است.
 وی افزود: دولت به افرادی که در بافت فرســوده 
روستایی سکونت داشته و قصد تخریب و نوسازی 
منزل خود را داشــته باشــند مازاد بــر پرداخت 
تســهیالت 2۵0 میلیون ریالی، مبلغ 80 میلیون 
ریال نیز تســهیالت بالعوض پرداخــت می کند. 

سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردستان با 
بیان اینکه بر اثر بارندگی و سیالب اوایل سال جاری 
حدود ۹7 خانه در 8 روستا حدود 4 میلیارد تومان 
خســارت دیدند، گفت: برای واحدهای مسکونی 
آسیب دیده از بارندگی و ســیل با توجه به ارزیابی 
میزان خسارت،جهت تعمیرات حداکثر مبلغ 1۵0 
میلیون ریال و جهت ســاخت 4۵0 میلیون ریال 
تســهیالت و 100 میلیون ریال بالعوض پرداخت 
می شــود. فتوحی گفــت: طبق آمار سرشــماری 
سال ۹۵ ، تعداد 14 هزار و 314 نفر در روستاهای 
شهرستان ساکن هستند که سالیانه حدود ۵ تا 10 
درصد روستاییان مهاجرت می کنند. وی اضافه کرد: 
بنیاد مسکن برای جلوگیری از این موضوع و بهبود 

وضعیت، اقدام به اجرای طرح هادی، بهسازی، تهیه 
و واگذاری زمین مســکونی به روستاییان کرده که 
روستاهای گرمسیری شهرســتان به دلیل وجود 
طرح های کشــاورزی با مهاجرت معکوس مواجه 

است.
 سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردستان با 
اشــاره به اعتبار تملک دارایی سال گذشته، گفت: 
از مجموع مبلــغ 70 میلیارد ریــال تملک دارایی 
تخصیص داده شده مبلغ بیش از ۵0 میلیارد ریال و 
معادل 78 درصد تحقق پیدا کرده که از این مقدار 
اعتبار اقدام به اجرای بهسازی و مرمت در 8 روستا 
و انجام طرح بازنگری طرح هادی روســتایی در 7 

روستا شهرستان کرده است.

اجرای طرح هادی در ۷ روستای اردستان
شهردار خمینی شهر:  سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردستان مطرح کرد:  

فاز اول بلوار ماربین به زودی 
به بهره برداری می رسد

شــهردار خمینی شهر  خمینی شهر
گفت: با هزینه ای بالغ بر 3 میلیارد و ۵00 
میلیون تومان، فاز اول بلوار ماربین مرکزی 
آمــاده بهره برداری اســت. علی اصغر حاج 
حیدری اظهار کرد: فــاز اول بلوار ماربین 
مرکزی با طول 1300 متر حدفاصل خیابان 
آیت ا... اشرفی )کهندژ( تا خیابان پروفسور 
میردامادی بعد از آزادســازی، زیرسازی و 
جدول گذاری در حال آسفالت شدن و آماده 
بهره برداری است. وی افزود: در فاز اول این 
بلوار 7 هزار مترمربــع با هزینه ای بالغ بر 2 
میلیارد تومان آزادســازی شــده اســت. 
همچنین 20 هزار متر مربع با هزینه ای بالغ 
بر یــک میلیــارد و 700 میلیــون تومان 
زیرسازی و آسفالت شــده و روشنایی این 
بلوار نیز تــا هفته آینده تامین می شــود. 
شهردار خمینی شهر ادامه داد: فاز دوم بلوار 
ماربیــن حدفاصــل خیابــان پروفســور 
میردامادی تا میدان امام علی )ع( است که 
حــدود 8۵ درصــد توافقــات آن جهت 
آزادسازی انجام شــده است. حاج حیدری 
گفت: توســعه و تعریض بلــوار ماربین در 
کاهش بار ترافیکــی خیابان های مرکزی، 
شریعتی، امام و منتظری بسیار موثر خواهد 
بود. در فازهای بعدی، ایــن بلوار به میدان 
 اســتقالل و بلوار آتشــگاه متصل خواهد 

شد.
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کشف بیش از یک تن مواد مخدر در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

رییس مرکزملی هوا و تغییراقلیم خبر داد:
افزایش مطلوبیت کیفیت 
هوای 7 کالن شهر کشور

رییس مرکزملی هوا و تغییراقلیم با اشــاره به 
وضعیت شــاخص آلودگی هوا در مراکز استانی 
سال ۹۷ نســبت به ســال ۹۶ گفت: از مجموع 
هشت کالن شهر یک شهر کاهش و هفت شهر 
افزایش مطلوبیت کیفیت هوا را طی ســال ۹۷ 
داشته اند. سید محمد مهدی میرزایی قمی در 
خصوص وضعیت شاخص آلودگی هوا در مراکز 
استانی سال ۹۷ نسبت به ســال ۹۶ گفت: در 
شــهرهای تبریز ۷ درصد، اراک ۵ درصد، کرج 
۱۷ درصد، مشــهد ۶ درصد، تهران ۱۹ درصد، 
اصفهان ۱۰ درصد، وضعیت مطلوبیت شاخص 
)تعداد روزهای ســالم کمتر از شاخص ۱۰۰( 
افزایش یافته و در شــهر اهواز ۱۷ درصد تعداد 
روزهای با شــاخص باالتر از ۱۰۰ کاهش نشان 
داده اســت. میرزایی ادامه داد: شهرهای شیراز 
۳۰ درصد، یزد یک درصد، شــهرکرد ۳ درصد، 
کرمان ۲۳ درصد، بوشهر ۱۸ درصد، کرمانشاه 
۱۴ درصد، بیرجند ۳ درصد، یاسوج ۱۲ درصد 
کاهش تعــداد روزهــای با وضعیــت مطلوب 
داشته اند. وی تصریح کرد: طبق بررسی های به 
عمل آمده از عواملی که منجر به بهبود مطلوبیت 
کیفیت هوا در سال ۹۷ بوده است، عالوه بر بهبود 
وضعیت اقلیم کشور در سال ۹۷ نسبت به سال 
۹۶ می توان به نظارت دقیق بر تولید ســوخت 
استاندارد، اســتاندارد ســازی خودرو و موتور 
ســیکلت ها بر اســاس حدود مجاز بین المللی، 
بهبود کیفیت و کمیت معاینه فنی، افزایش سهم 
گاز نیروگاه ها و کاهش مصرف سوخت های مایع 
سنگین، توزیع سوخت بنزین و گازوئیل درکالن 
شهرهای کشور با استاندارد یورو ۴ که به منظور 

بهبود کیفیت هوا انجام شده است، اشاره کرد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای 
پیوندی بیمارستان الزهرا )س( :
عدم رضایت خانواده ها  

 مهم ترین مشکل اهدای عضو 
در کشور است

مســئول واحد فراهم آوری اعضــای پیوندی 
بیمارستان الزهرا )س( اصفهان گفت: با وجود 
فرهنگ سازی های انجام شده، رضایت ندادن 
خانواده ها مهم ترین مشــکل اهــدای عضو از 
افراد مرگ مغزی در کشــورمان اســت. مریم 
خلیفه سلطانی افزود: فرهنگ سازی و اقدامات  
آموزشی انجام شده برای ترویج اهدای عضو از 
افراد مرگ مغزی در کشورمان، کافی نیست و 
باید مکرر و پیاپی باشد. وی با بیان اینکه امکان 
اهدای اعضایی مانند نسوج و قرنیه چشم از افراد 
مرگ مغزی از نظر دانش پزشکی در کشورمان 
وجود دارد، تصریح کرد: مهم ترین مشــکل در 
این بخش، رضایت نــدادن خانواده های افراد 
مرگ مغزی برای اهدای این اعضاست. وی در 
پاسخ به این ســوال که اگر فردی دارای کارت 
اهدای عضو باشد؛ اما خانواده وی برای این کار 
رضایت ندهند، تکلیف چیســت، توضیح داد: 
اهدای عضو انجام نمی شود زیرا طبق قانون در 

کشورمان، اخذ رضایت از ولی دم الزامی است.

رییس فرهنگستان علوم پزشکی ایران:
ذائقه ایرانیان با طعم شوری 

سازگار شده است
رییس فرهنگســتان علوم پزشکی جمهوری 
اســالمی ایران گفت: زمانی کــه قیمت میوه 
گران تر از تنقــالت پرنمک و پرضرر اســت، 
طبیعی اســت که مردم محصــول ارزان تر را 
انتخاب می کنند. علیرضــا مرندی اظهار کرد: 
متاســفانه در کشــور ما مصرف نمک باالتر از 
استاندارد جهانی است و ذائقه ایرانیان با طعم 
شوری ســازگاری پیدا کرده اســت، بنابراین 
خانواده ها باید در مصرف نمک دقت بیشتری 
داشته باشند. رییس فرهنگستان علوم پزشکی 
جمهوری اسالمی ایران ادامه داد: مراکز تهیه و 
طبخ غذاها، رستوران ها، صنایع و کارخانجات 
فرآوری موادغذایــی و نانوایی ها نیــز باید در 
آماده ســازی موادغذایی و پخت نان بازنگری 
کرده و میــزان نمک موجــود در موادغذایی 
و نان را کاهش دهند؛ چراکــه در این زمینه، 
خودمراقبتی دیگر نقشی نداشته و مردم هرچه 
از مصرف بی رویه نمک پرهیــز کنند، باز هم 
با مصرف نان هــا که قوت غالب مــردم بوده و 
موادغذایی فرآوری شده پرنمک، دچار اضافه 
دریافت نمک خواهند شد. ممکن است، کاهش 
نمک نان و موادغذایی به یکبــاره امکان پذیر 
نباشد؛ اما می توان به روش تدریجی و پلکانی 
نمک به کار رفتــه در نان هــا و موادغذایی را 
کاهش داد تا ذائقه مردم کــم کم عادت کند. 
دولت و وزارت بهداشــت باید این موضوع را به 
عنوان یک ضرورت اعالم کرده و مرتب سالمت 

موادغذایی و نان ها را مورد پایش قرار دهند. 

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
کشف بیش از یک تن مواد 

مخدر در اصفهان
فرمانده انتظامی اســتان از متالشــی شدن ۲ باند 
قاچاق و کشف یک تن و ۲۶۷ کیلوگرم مواد افیونی 
در عملیات »ظفر ۱۹« توسط ماموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر خبر داد. سردار مهدی معصوم بیگی 
اظهار داشت: ماموران مبارزه با مواد مخدر فرماندهی 
انتظامی استان  با رصدهای مستمر اطالعاتی خود 
که به منظور مبارزه قاطع با سوداگران مرگ انجام 
می دهند، مطلع شــدند که دو باند حرفه ای قاچاق 
مواد مخدر قصد دارند محموله بزرگی از مواد افیونی 
را از راه های مواصالتی اســتان عبــور دهند. وی 
افزود: در همین رابطه طــرح عملیاتی »ظفر ۱۹« 
برای مقابله با این باندها طراحی و اجرا شــد که در 
نهایت هر ۲ باند شناسایی و تمامی اعضای آنها که 
۷ نفر بودند توسط ماموران دستگیر شدند. فرمانده 
انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: در این عملیات 
ویژه و منحصر به فرد، ماموران موفق شــدند یک 
دستگاه اتوبوس مســافربری و ۲ دستگاه خودروی 
پژو ۴۰۵ و پژوی پارس حامل مواد مخدر را توقیف و 
در بازرسی از آنها یک تن و ۲۶۷ کیلوگرم مواد افیونی 
شامل یک تن و ۲۴۹ کیلوگرم تریاک، ۱۶ کیلوگرم 

حشیش و یک کیلوگرم هروئین کشف کنند.
 

 وام فوری بدون ضامن
 شگرد کالهبردار سایبری

رییس پلیس فتای استان از دستگیری کالهبرداری 
که در یکی از ســایت های تبلیغاتی به بهانه اعطای 
وام از شــهروندان کالهبرداری می کــرد خبر داد. 
ســرهنگ ســید مصطفی مرتضوی اظهار داشت: 
در پی شــکایت یکی از شــهروندان مبنی بر اینکه 
فردی با عنوان اعطای وام فوری بدون ضامن از وی 
کالهبرداری کرده، بررسی موضوع در دستور کار قرار 
گرفت. وی افزود: معموال افرادی که با این شگرد از 
شهروندان کالهبرداری می کنند، ابتدا با ارائه فرم ها 
و قراردادهای مختلف اقدام خود را قانونی جلوه داده 
و اعتماد شاکی را جلب می کنند، به طوری که شاکی 
فریب این افراد را خورده و اقدام به تکمیل فرم ها و 
ارسال مدارک خود و واریز مبلغ ۵ میلیون ریال به 
حساب متهم کرده بود. سرهنگ مرتضوی بیان کرد: 
با بررسی های تخصصی انجام شده، متهم شناسایی 
و برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

 پلمب 300 واحد متخلف 
در مقابله با روزه خواری

رییس پلیس امنیت عمومی اســتان اصفهان از 
بازرســی ۴۸۰۰ واحد اغذیه فروشی و رستوران 
خبر داد و گفت: در این بین ۳۰۵ واحد متخلف 
شناســایی شدند .حســن اســماعیلی در مورد 
برخورد با واحدهای مختلــف در ایام ماه مبارک 
رمضان اظهار کــرد: باتوجه بــا اهمیت برخورد 
قاطع و اثرگذار با مصادیق مجرمانه پلیس امنیت 
عمومی استان به صورت ویژه با عوامل اصلی در 
مســائل مختلف در جامعه که ناهنجاری ها را به 
وجود می آورد، اقدامــات الزم را انجام می دهد.

وی در پایــان با انتقاد از کم کاری مســئوالن در 
حوزه فرهنگ سازی خاطرنشان کرد: عدم حضور 
متولیان امر، برخورد پلیسی را به عنوان اولین و 

آخرین راهکار به ذهن ها متبادر می کند.

ثبت ســفارش کتاب هــای پایه های دوم تا ششــم 
ابتدایی، پایه های یازدهم و دوازدهم دوره متوســطه 
و پایه های هشــتم و نهم کتاب های درســی تکمیلی 
دوره اول متوســطه ویژه دانش آموزان اســتعدادهای 
درخشــان کــه از ۲۰ فروردین امســال آغاز شــده، 
۲۰ خرداد پایــان می یابد. ثبت ســفارش کتاب های 
 درســی ســال تحصیلی ۹۹-۹۸ از طریق ســامانه
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com انجام می شود. ثبت سفارش گروهی و انفرادی 
کتاب های پایه اول ابتدایی ۲۳ تیر آغاز می شود و تا ۵ 
شــهریور ادامه دارد؛ همچنین ثبت نام کتاب های پایه 
دهم دوره دوم متوســطه و پایه هفتم اســتعدادهای 
درخشان ۲۳ تیر آغاز می شــود و تا شانزدهم شهریور 
ادامــه دارد. امکان تغییــرات برای اصالح ســفارش 
کتاب های درسی نیز از اول مرداد تا ۱۶ شهریور به وجود 
می آید. در بخشنامه ثبت نام کتب درسی آمده است: »با 
توجه به اینکه ثبت سفارش کتاب درسی دانش آموزان 
بر اساس اطالعات موجود در سامانه سناد انجام می شود، 
مدارس باید آخرین وضعیت اطالعات شناسنامه ای و 

تحصیلی دانش آموزان را در سامانه سناد به روزرسانی 
کنند.« مدارس باید از طریق ســامانه مربوطه نسبت 
به ثبت سفارش گروهی دانش آموزان اقدام و از ارجاع 
موردی دانش آموزان و اولیای آنــان به کافی نت برای 
سفارش انفرادی پرهیز کنند؛ بهای کتاب های درسی 
برای ثبت سفارش گروهی، صرفا بر اساس قیمت های 
پشت جلد کتاب )ثبت شده در سامانه( است و دریافت 

هر گونه وجه اضافی ممنوع است.

۲0 خرداد؛ آخرین مهلت ثبت سفارش کتاب های درسی 
دانش آموزان

خبر

مرکز آمار ایران به تازگی گزارشــی از روند شصت 
ســاله تغییرات جمعیتی در ایران منتشــر کرده 
اســت. این گزارش را می توان یکــی از جامع ترین 
اطالعات آماری دانســت که طی ســال های اخیر 
منتشــر شــده و هر کدام از موارد مورد بررسی به 
تفکیک اســتان ها و مناطق شــهری و روســتایی 
دسته بندی شده است. این گزارش شامل مجموعه 
کاملی از اطالعات و شاخص های کلی جمعیتی از 
جمله نتایج و یافته های سرشماری ها در سطح کل 
کشور، استان ها و نقاط شــهری و روستایی است. 
یکی از بارزترین اطالعات این گــزارش مربوط به 
تغییرات جمعیتی ایران اســت که بر اساس آن در 
۶۰ سال گذشــته شــصت میلیون نفر به جمعیت 
ایران اضافه شده است؛یعنی چیزی در حدود یک 
میلیون نفر در هر سال. این افزایش در نقاط شهری 
برابر با ۵۳۱۹۳۲۸۴ نفر و در نقاط روستایی برابر با 

۷۷۷۸۵۴۳ نفر بوده است.
نسبت های جالب در آمار جمعیتی ایران

بر اســاس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نســبت 
جنســی از ۱۰۴ در ســال ۱۳۳۵ به ۱۰۳ در سال 
۱۳۹۵ رســیده اســت و کاهش بعد خانوار به ۳/۳ 
گویای کمتر شــدن تعداد افراد در خانواده هاست. 
در سال ۱۳۳۵ مردان ۵۰/۸۸ درصد جمعیت ایران 
را تشکیل می دادند؛ اما این نسبت در سال ۱۳۹۵ 
بیشتر شده و به ۵۱/۲۸ رسیده است به این ترتیب 
زنان ۴۸ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند. 
نرخ زادآوری از دیگر آمار قابل توجه در این گزارش 
است. در سال ۱۳۶۵ کودکان تازه متولد شده بیش 
از ۱۸ درصد جمعیت کشــور را تشکیل می داده اند 
این رقم در سال ۱۳۹۵ به اندکی بیش از ۸ درصد 
رسیده که نشان از عقبگرد ده درصدی تولید موالید 
در کشور دارد. پیر شدن جمعیت از جمله مسائلی 
اســت که به خوبی از البه الی آمــار این گزارش 
می توان فهمید در ســال ۶۵ میانگین سنی مردان 
۲۱/۸۷ ســال و زنان ۲۱/۶۰ بوده است. این ارقام 

در ســال ۱۳۹۵ به ۳۰/۹ برای مــردان و ۳۰ برای 
زنان رسیده اســت. همچنین میزان مهاجران وارد 
 شده به کشــور تا ســال ۹۵ بیش از ۴ میلیون نفر 

بوده است.
 بیکاری، آیتم دیگری اســت که مورد بررسی قرار 
گرفته اســت. در هیچ دوره زمانی از ســال ۱۳۶۵ 
تاکنون هیچ گاه نرخ بیکاری در ایران زیر ۱۰ درصد 
نبوده است. بر اســاس این آمار تنها در سال ۱۳۷۵ 
میزان بیکاری به ۸/۸۶درصد رسیده و پس از آن باز 
هم نرخ بیکاری روندی صعودی داشــته  وضعیت 
در روســتاهای کشــور هم تقریبا به همین گونه 

بوده است.
اصفهان؛ سومین استان پر جمعیت کشور

بخش جالب توجه گزارش منتشر شده اخیر مربوط 
به ارائه آمار به تفکیک هر استان است. بر این اساس 
استان اصفهان طی دوره ۱۰ساله از سال ۶۵ تا ۹۵ 
بیش از دو میلیون افزایش جمعیت داشــته است. 
جمعیت استان در ســال ۶۵ چیزی در حدود بیش 
از سه میلیون نفر بوده؛ اما این تعداد در سال ۹۵ به 
بیش از ۵ میلیون نفر رسیده است و پس از تهران و 
خراسان رضوی بیشترین جمعیت در کشور را دارد. 

نکته قابل تامل، رشــد تند شهرنشــینی در استان 
است در حالی که در سال ۶۵ بیشتر از یک میلیون 
جمعیت اصفهان در روستاها ســاکن بوده اند این 
تعداد در ســال ۹۵ به ۶۰۰ هزار نفر رسیده این در 
حالی است که در مقایســه با دو استان پر جمعیت 
دیگر کشــور در باالی نمودار جمعیتی، ســاکنان 
اســتان اصفهان بسیار بیشــتر از تهران و خراسان 
رضوی به شهرنشــینی روی آورده انــد و جمعیت 
روستایی در این استان روند کاهشی تندتری داشته 
است. شــهر نشــینی در اصفهان از ۶۴ درصد در 
سال ۱۳۶۵ به ۸۸ درصد در سال ۹۵ رسیده است. 
اصفهان پس از قم، البرز و تهران بیشــترین میزان 
شهرنشینی را دارد. طی پنج سال گذشته نزدیک به 
۳۰۰ هزار نفر به اصفهان مهاجرت کرده اند و بیش 
از ۳۵ هزار نفر از این تعداد در شهرها ساکن شده اند 
که بیش از ۸ هــزار نفر از این تعــداد هم مهاجران 

خارجی بوده اند.
اصفهان پیر می شود!

 متوسط رشد ســاالنه جمعیت در اصفهان با توجه 
به آمار اخیر منفی بوده و از ۱/۷۶ به ۰/۹۷ رســیده 
است که نشان می دهد رشــد جمعیتی در اصفهان 

در حال متوقف شدن است. این وضعیت در برخی 
از استان ها مانند سمنان و هرمزگان طی ۳۰ سال 
اخیر البته افزایشــی بوده و به باالی دو درصد هم 
رسیده است. پیر شدن جمعیت در استان اصفهان 
هم در البه الی آمار مشهور است؛ در سال ۶۵ بیش 
از ۵۲ درصد جمعیت استان را افراد ۱۵ تا ۶۵ ساله 
تشکیل می دادند این آمار در سال ۹۵ به بیش از ۷۱ 
درصد رسیده است. همچنین تعداد خانواده ها هم 
در استان کاهش داشــته و از ۴/۷۶ در سال ۶۵ به 
۳/۱۹ در سال ۹۵ رسیده است. بیش از ۱۳۵ هزار زن 
و مرد اصفهانی هیچ گاه ازدواج نکرده اند و آمار مردان 
مجرد مانده بیشــتر از تعداد زنانی است که ازدواج 
نکرده اند. خانواده های ســه نفره بیشــترین تعداد 
خانوارها در استان را تشکیل می دهند این آمار در 
اغلب استان های بزرگ و برخوردار کشور هم دیده 
می شود. در اصفهان تنها ۶۰۰ خانواده باالی ۱۰ نفر 
وجود دارد و سیستان و بلوچستان با بیش از ۲ هزار 
خانواده باالی ده نفر بیشــترین آمار خانواده های 

پرجمعیت را به خود اختصاص داده است.
یک پنجم مردم اصفهان تحصیالت عالیه 

دارند
بررسی وضع ســواد در ایران نیز نشان می دهد که 
میزان باسوادی در سال ۱۳۹۵ در کل کشور برابر با 
۸۷/۶۴ درصد و برای مردان ۹۱ و زنان ۸۴/۲ درصد 
بوده اســت، این شاخص در ســال ۱۳۶۵ برای کل 
کشور، ۶۱/۸ درصد، برای مردان و زنان به ترتیب ۷۱ 
و ۵۲/۱ درصد بوده است. در حالی که بر اساس آمار 
تا ســال ۱۳۹۵ اغلب جمعیت اصفهان باسواد بوده 
اند؛ اما بیشترین میزان سواد مربوط به پایان ابتدایی 
و سوادآموزی می شود. نزدیک به یک میلیون نفر در 
استان )معادل یک پنجم( تحصیالت عالیه دارند که 
پس از تهران بیشــترین میزان را به خود اختصاص 
داده اســت. پراکندگــی و تنوع دینی نیــز به نوبه 
خود در استان قابل توجه اســت؛ پس از تهران که 
متنوع ترین جمعیت های دینی را در خود جای داده 
،اصفهان، یزد، فارس و کرمان بیشترین اقلیت های 

مذهبی را دارند. 

اصفهانی ها در گذر زمان
   نصف جهان در البه الی جدیدترین آمار نفوس و مسکن مرکز آمار ایران ؛

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان:
آمار بانوان اهداکننده خون در ایران بسیار پایین است

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: نیمی از جمعیت جامعه ما را بانوان تشکیل می دهند و روز به روز 
میزان مشارکت این قشر در فعالیت های علمی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی و ...در حال افزایش است. 
مجید زینلی با اشاره به میزان پایین استقبال بانوان از اهدای خون افزود: ما ۵۰ درصد ظرفیت خود یعنی بانوان 
را در چرخه اهدای خون از دست داده ایم. وی اضافه کرد: در کشورهای توسعه یافته و اروپایی بانوان بیش از ۵۰ 
درصد اهداکنندگان را تشکیل می دهند در حالی که این آمار در ایران حداکثر ۱۳ درصد و در استان اصفهان 
۳.۴۷ درصد است. وی، یکی از دالیل مشهود و بارز آن را مقوله های فرهنگی و تصور وجود فقر آهن و آنمی در 
میان بانوان ایرانی عنوان کرد و گفت: بانوان مطمئن باشند هنگام مراجعه به پایگاه های اهدای خون در صورت 

تشخیص کم خونی یا احتمال وجود ضرر برای اهدای خون فرد، از این افراد خون گیری نمی شود.

مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسالمی خبر داد:
اعزام ۱۲۵0 مبلغ از اصفهان به نقاط مختلف کشور در ماه رمضان

مسئول تشــکل های دینی اداره کل تبلیغات اســالمی اصفهان گفت: در ماه رمضان ۱۲۵۰ مبلغ از اصفهان به 
 نقاط مختلف کشــور اعزام شــدند که از این تعداد ۵۰ مبلغ متخصــص در حوزه بیانیــه گام دوم انقالب بودند.

 حجت االسالم حسن بابایی با اشاره به اینکه برخی از مبلغان در طول سال مشغول تعلیم و تعلم در حوزه علمیه 
قم هستند و در ماه مبارک رمضان به عنوان مبلغ به روســتاهای خود اعزام می شوند، ابراز داشت: بر اساس اعالم 
آمادگی، مبلغان به مناطق مورد نیاز اعزام خواهند شد. وی با اعالم طرح های بهار قرآن از سوی اداره کل تبلیغات 
اسالمی اصفهان گفت: در سال جاری با محوریت »گام دوم انقالب« ۲۷ طرح را در قالب عملیات فرهنگی - تبلیغی 
از ابتدای ماه مبارک رمضان تا عید فطر برگزار می کنیم. حجت االسالم بابایی با اشاره به طرح »حبیب خدا« تصریح 
کرد: در اواخر ماه مبارک رمضان طی مراسمی از مغازه داران و صاحبان بنگاه های کوچک تجلیل صورت می گیرد.

مرضیه محب رسول

کارشــناس مســئول پیش بینی هوای استان اصفهان با اشــاره به تداوم 
ناپایداری های جوی تا پایان هفته، گفت: طی این مدت در بیشتر مناطق 
به ویژه نیمه شــمالی اســتان، تندباد لحظه ای، بارش رگبار و رعد و برق 
پیش بینی می شود. ابراهیم هنرمند با اشاره به تداوم شرایط جوی ناپایدار 
روی استان تا پایان هفته، اظهار کرد: براین اساس طی این مدت در بیشتر 

مناطق  افزایش ابر، وزش باد شــدید، تندباد لحظه ای، رگبارهای بهاری و 
رعد و برق به ویژه در نیمه شمالی اســتان پیش بینی می شود. هنرمند با 
اشاره به بارندگی های ۴۸ ساعت گذشته گفت: بیشترین بارش ها به ترتیب 
از فریدون شهر با میانگین ۵.۹ میلی متر و بویین میاندشت با میانگین یک 

میلی متر گزارش شده است.

هوا
 و 

آب

ناپایداری جوی تا پایان 
هفته ادامه دارد

کارشناس مسئول پیش بینی 
هوای استان:

علی اصغر حاج حیدری_ شهردار خمینی شهر

آگهی مزایده )چاپ اول(
شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهی اقدام نماید:

موضوع مزایده : فروش واحد تجاری دوشنبه بازار

م الف: 483931

نوبت اول

الف- شرایط شرکت کنندگان
- مهلت ارائه پیشنهادهای مزایده: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۳/۲۵

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر
-  محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر

_تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۸/۳/۲۶
_مدت اعتبار پیشنهادها: یکشنبه ۹۸/۴/۹

_اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم 
پیشنهادها انجام نمی شود.

 مساحت تجاریشماره قطعهطبقهردیف
متر مربع

 شماره
انباری

 مساحت انباری
مترمربع

قیمت پایه هر متر 
مربع تجاری )ریال(

قیمت پایه هر متر 
مربع انباری )ریال(

5% سپرده واریزی 
شرکت در مزایده)ریال(

۳۳۲۸.۲۴۱۳۱۳.۵۶۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰۲۳۹.۴۸۰.۰۰۰همکف۱

۳۴۲۴.۵۶۱۶۱۷.۴۸۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰۲۰۱.۶۸۰.۰۰۰همکف۲

۳۸۲۲.۴۶۲۱۱۶.۵۵۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰۱۶۲.۵۴۰.۰۰۰همکف۳

۴۳۱۹.۳۴۷۳۷.۰۲۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰۲۰۱.۴۱۰.۰۰۰همکف۴

۴۴۱۸.۸۲۱۸۱۷.۷۲۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰۱۷۷.۶۹۰.۰۰۰همکف۵

۸۹.۶۰۰.۰۰۰.......۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰..............۱۱۷.۹۲زیرزمین۶

۱۷۲۶.۱۸۲۳۱۴.۳۳۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰۱۷۱.۴۱۰.۰۰۰زیرزمین۷

۱۳۲۴.۲۵۱۳.۷۴۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰۱۴۹.۲۴۰.۰۰۰زیرزمین۸

۲۱۵.۴۶۰.۰۰۰.......۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰..............۱۱۳۵.۹۱زیرزمین۹

۱۷۶.۸۲۰.۰۰۰.......۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰..............۹۲۹.۴۷زیرزمین۱۰
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تکلیففینالیستجامحذفی،امشبمشخصوپروندهالکالسیکووطنیدرفصل98-97فوتبالایرانبستهمیشود؛

ادعاییکنویسندهایتالیایی:
گتوزوبرکنارمیشود!

فوتبال نویس معروف ایتالیایی ها ادعا می کند 
سرمربی تیم آ.ث میالن 
برکنــار می شــود. 
گنارو گتــوزو که 
از مدت هــا قبل 
بحــث اخراجش 
از روسونری مطرح 
گام  یــک  اســت، 
دیگر به خروج نزدیک تر شــد. براساس اعالم 
»جیان لوکا دی ماریتسیو« این مربی به خاطر 
نتایج ضعیفــی که در فصــل 2018-2019 
گرفت، مورد توجه مدیریت باشــگاه نیســت. 
طبق آنچه ایــن روزنامه نگار در ســایت خود 
عنوان کرد، روز گذشته جلسه ویژه ای با مدیران 
باشگاه برگزار شــد که در نهایت همه رأی به 
خروج وی دادند. نویسنده مذکور عنوان کرد 
به زودی این تصمیم رسانه ای می شود. قرارداد 
گتوزو با میالنی ها تا ســال 2021 است. تیم 
میالن تحت هدایت گتوزو در رده پنجم جدول 
سری آ قرارگرفت. رسانه ها از چند هفته قبل از 
مائوریتسیو ساری، ماسیمیالنو آلگری، لئوناردو 
ژاردیم و سیمئونه اینتزاگی به عنوان جانشین 

احتمالی وی نام برده اند.

هریکینبهفیناللیگ
قهرمانانرسید

 تاتنهام شنبه هفته بعد و در حساس ترین دیدار 
تاریخ خــود در فینال 
لیــگ قهرمانان در 
اســتادیوم واندا 
متروپولیتانــو به 
مصــاف لیورپول 
خواهــد رفــت و 
هــری کین کــه از 
بازی رفت مرحله یک چهارم برابر ســیتی به 
دلیل مصدومیت در ترکیب تیمش غایب بود، 
می تواند در بازی با لیورپول بــه میدان برود. 
هری کین گفت: »در حال حاضر احساس بسیار 
خوبی دارم و از هفته قبل تمرینات گروهی خود 
را آغاز کــرده ام. تاکنون هیچ مشــکلی وجود 
نداشــته اســت و در این هفته تالش می کنم 
آمادگی بدنی خود را تا حــد ممکن باال ببرم. 
دیگــر همه چیز به ســرمربی بســتگی دارد. 
همانطور که گفتم احســاس خوبــی دارم؛ اما 
مائوریتسیو پوچتینو شرایط را ارزیابی کرده و 

تصمیم می گیرد که آیا آماده هستم یا نه.

مقصدعجیبوغیرمنتظره
راموس

چندی پیش برنامه چیرینگیتوی اسپانیا مدعی 
شــده بود که راموس 
دیگر قصد ندارد در 
رئال مادرید بماند 
و اکنون یکی دیگر 
برنامه هــای  از 
فوتبــال تلویزیون 
اســپانیا اعالم کرده 
که مقصد مورد نظر کاپیتان ۳۳ ساله رئالی ها 
یکی از تیم های چین است. این شبکه مدعی 
شده که راموس جلســه ای با حضور او، برادر و 
مدیربرنامه هایش رنه راموس، وکیلش خولیو 
ســن و فلورنتینو پرس برگزار شــده و در آن 
راموس از پرس تقاضا کرده که به او اجازه دهد 
برود؛ اما پاســخ پرس به او منفی بوده و گفته: 
»نمی توانم به تو اجازه بدهم بروی، رئال مادرید 
نمی تواند کاپیتانش را به تیمی دیگر ببخشد.« 
ســرخیو راموس از چین یک پیشــنهاد مالی 
هنگفت دریافت کرده کــه او را بعد از اختالف 
پیدا کردن با پرس، بیــش از پیش برای ترک 

رئال مادرید وسوسه کرده است.

پیرلو:
کونتهبهترازمورینیواست

به نظر می رســد که باشــگاه اینتر قصد ادامه 
همکاری با اســپالتی را 
نــدارد و خبرهای 
زیــادی دربــاره 
نزدیــک شــدن 
آنتونیــو کونته به 
نیمکت نرآتزوری به 
گوش می رسد و ژوزه 
مورینیو هم یکــی از گزینه های جدی هدایت 
این تیم اســت. پیرلو، هافبک سابق یوونتوس 
در پاسخ به این سوال که مورینیو برای هدایت 
اینتر بهتر است یا کونته؟ این گونه پاسخ داد: 
به نظر من حضور کونتــه بهتر از مورینیو برای 
هدایت اینتر خواهد بود؛ چــرا که او می تواند 
ساختار بهتری به اینتر بدهد و هواداران را برای 

حمایت از تیم متحد کند.

گوچی،جایگزینعلیپوردرپرسپولیسمیشود؟

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

تجهیزنقشجهانبه
دوربینهایمداربسته

با توجه بــه اتفاقاتی که در دیدار پرســپولیس و 
سپاهان در لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران رخ 
داد، مسئوالن برگزاری مسابقات نیمه نهایی جام 
حذفی میان این دو تیم در صدد هستند تا حواشی 
احتمالی روی سکوها را تا حد امکان کاهش دهند. 
در این شرایط مسئوالن اصفهانی در آستانه دیدار 
سپاهان و پرسپولیس در نیمه نهایی جام حذفی 
سکوهای ورزشگاه نقش جهان را به دوربین های 
مدار بسته تجهیز می کنند. این اقدام با هماهنگی 
ســازمان لیگ و برای کاهش اتفاقات حاشیه ای 
رخ داده است. با این دوربین ها هواداران متخلفی 
که بخواهند جو بازی را به هــم بزنند، به راحتی 
شناســایی و در اختیارات مقامــات انتظامی و 

قضایی قرار داده می شوند.

استقاللخوزستانبهدنبال
خریدامتیازدرلیگبرتر

استقالل خوزستان اولین تیم لیگ برتر هجدهم 
بود که سقوطش به دســته پایین تر قطعی شد. 
این تیم که با حکم فیفا 6 امتیاز خود را کسرشده 
دید و شرایطش برای بقا بسیار سخت شد، حاال به 
دنبال راهی است تا بتواند سال آینده نیز در لیگ 
برتر حضور داشته باشد. از این رو محمد رحیمی 
مدیرعامل باشــگاه استقالل خوزســتان اعالم 
کرده که اگر تیمی در لیگ برتــر بخواهد امتیاز 
خود را بفروشــد، برای خرید آن اقدام خواهند 
کرد. او در حالی از این تصمیم باشــگاهش پرده 
برداشته که البته اگر چنین شرایطی مهیا نشود، 
در لیگ دسته اول شرکت خواهند کرد. مدیرعامل 
استقالل خوزستان گفت: »اگر تیمی در لیگ برتر 
بخواهد امتیاز خود را واگذار کنــد، ما حاضر به 
خریداری امتیاز آن تیم هســتیم تا در لیگ برتر 
بمانیم. اگر هم به این صورت نشد، مطمئن باشید 

که تیم برای لیگ برتر بسته خواهد شد.«

ویلموتسهممثلکیروش
ازآبدرآمد!

مارک ویلموتس به ایران آمد تا کارش را با تیم ملی 
آغاز کند. این مربی دو بار تجربه حضور با تیم ملی 
بلژیک را در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 
برزیل و یورو 2016 داشته است. فدراسیون فوتبال 
امیدوار است تا این مربی بتواند در تیم ملی ایران 
هم موفق شود. ویلموتس اما یک وجه مشترک با 
کارلوس کی روش مربی ســابق ایران دارد. او هم 
روی نظم و انضباط حساسیت خاصی دارد و اصال 
در دوران حضور در بلژیک این یکی از شــعارهای 
همیشگی شان بود. برای فدراسیون  هم بسیار مهم 
بود که ایران بتواند در دوره جدید مثل دوره قبلی 

نظم و انضباط همیشگی را داشته باشد.

در حاشیه

بانویاصفهانیازکسبسهمیه
المپیکبازماند

در ادامه مسابقات تیراندازی جام جهانی و کسب 
سهمیه المپیک، گلنوش ســبقت اللهی، بانوی 
اصفهانی تیــم ملی تیرانــدازی در فینال تپانچه 
2۵ متــر در رده هشــتم قرار گرفت و از کســب 
سهمیه المپیک بازماند. سومین دوره از مسابقات 
تیراندازی جام جهانی و کسب سهمیه المپیک در 
سال 2019 از پنجم خرداد ماه به میزبانی مونیخ 
آلمان آغاز شــد و تا 9 خرداد ادامه دارد. تیم ملی 
تیراندازی ایران در این رقابت ها 1۵ نماینده دارد. 
در دوره قبلی جام جهانی نجمه خدمتی توانست 
اولین سهمیه المپیک را در تفنگ بادی کسب کند.

تاریخبرگزاریانتخاباتکشتی
ووزنهبرداریمشخصشد

پایگاه خبری وزارت ورزش نوشــت: اســتعالم 
نامزدهای ریاست فدراسیون های وزنه برداری، 
کشتی و کونگ فو تا پایان خرداد اعالم می شود. 
بنا بر اعــالم معاونــت قهرمانــی در نیمه اول 
تیرماه انتخابات ریاســت سه فدراسیون کشتی، 
وزنه بــرداری و کونگ فــو برگزار می شــود. بنا 
بر این گزارش سرپرســتان هر ســه فدراسیون 
موظف هستند تا پایان خرداد تکلیف سرپرستان 
هیئت های استانی را با برگزاری انتخابات مشخص 
کنند. معاونت قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان 
اعالم کرد انتخابات ریاســت فدراسیون ورزش 
بیماران خاص، شــنبه هجدهم خرداد و چوگان 

یکشنبه نوزدهم خرداد برگزار می شود.

منهای فوتبال

  کاریکاتور روز

پیرمردی که کفش طال را از رونالدو گرفت!
فابیو کوالیارال مهاجم ۳6 ساله سامپدوریا نشان داد که دود از کنده بلند می شود و با 26 گل 
آقای گل سریA شد، در حالی که خیلی ها تصور می کردند کریستیانو رونالدو با حضور در 
ایتالیا کفش طال را می برد. کریس 21 گل زد و فقط هم اسکودتو را برد تا به این شکل سوژه 

کاریکاتور جدیدی باشد که بلیچرریپورت منتشر کرده است.

گوچی،جایگزینعلیپوردرپرسپولیسمیشود؟
 رضا قوچان نژاد بعد از اتمام قراردادش با سیدنی اســترالیا، یکی از گزینه های جانشینی علی علیپور در 
پرسپولیس است. به گزارش ســایت البوابه، رضا قوچان نژاد مهاجم ایرانی در نقل و انتقاالت زمستانی با 
جدایی قرضی از تیم آپوئل نیکوزیای قبرس با قراردادی 6 ماهه به تیم ســیدنی استرالیا رفت و به اولین 
ایرانی لیگ استرالیا تبدیل شد. او اولین گلش را برای ســیدنی برابر آدالید به ثمر رساند و در ادامه گل 
قهرمانی تیمش را از روی نقطه پنالتی به ثمر رســاند تا سیدنی فاتح لیگ اســترالیا شود. او بعد از اتمام 
قراردادش از هم تیمی ها و باشــگاه ســیدنی خداحافظی کرد و گزارش ها حاکی از آن است که باشگاه 
پرسپولیس تمایل به جذب این بازیکن دارد تا او را جانشین علی علیپور در پرسپولیس کند که از اروپا و 

کشورهای بلژیک و یونان پیشنهادهایی دریافت کرده است.

غایببزرگالنصربرابرذوبآهن
النصر عربستان در دیدار حســاس برابر ذوب آهن، هافبک کلیدی خود را در اختیار نخواهد داشت تا تعداد 
غایبان این تیم، افزایش پیدا کند. جدال ذوب آهن برابر النصر عربســتان که قرار بود در عراق برگزار شود با 
تصمیم کنفدراسیون فوتبال آســیا به تعویق افتاد. این دیدار چهارشنبه شــب و در قطر برگزار خواهد شد. 
روزنامه اسپورت عربستان نوشت که یحیی الشهری، هافبک کلیدی النصر به دیدار حساس برابر ذوب آهن 
نخواهد رســید و باید زیر تیغ جراحان قرار گیرد. صعود ذوب آهن و النصر به دور بعد قطعی شده و به همین 
خاطر سرمربی پرتغالی النصر تصمیم گرفت که در این دیدار به چهار بازیکن خارجی تیمش استراحت دهد و 
آنها را برای مرخصی به کشورهای شان بفرستد؛ به این ترتیب نماینده عربستان در این دیدار چندین بازیکن 

کلیدی خود را در اختیار نخواهد داشت.

رییسفدراسیونبسکتبالخبرداد:

بازگشتحدادیبهتیمملیبرایرقابتهایجامجهانی
در آستانه آغاز اردوهای آماده ســازی تیم ملی بســکتبال برای حضور در جام جهانی 2019 چین، 
همچنان سواالت و ابهامات زیادی پیرامون این تیم و اردونشینان آن مطرح است؛ به خصوص در مورد 
حامد حدادی که رد پای پُررنگی در اتفاقات سال گذشته داشت و خود در سال جدید هم به نوعی پیگیر 
آنها بوده است. تیم ملی بسکتبال سال گذشته به طور کامل درگیر دیدارهای انتخابی برای جام جهانی 
بود؛ اما در جریان برگزاری این دیدارها با حاشیه های زیادی دســت به گریبان شد. این حاشیه ها از 
گالیه برخی بازیکنان نسبت به برگزاری اردو در چین و اینکه این رواِل قدیمی در دوره جدید مدیریت 
فدراسیون بسکتبال هم دنبال می شود و بعد از آن مطرح شــدن بعضی کمبودها از زبان ملی پوشان 
)جریان ماست و دوغ و نبود آنها کنار وعده های غذایی( آغاز شد و تا غیبت متوالی و قابل تامل حامد 
حدادی ادامه پیدا کرد؛ البته این بازیکن در آخرین اردوی تیم ملی بسکتبال که پیش از پنجره ششم 
و پایانی انتخابی جام جهانی برگزار شد، به جمع اردونشینان ملحق شد؛ اما با یک هفته تاخیر؛ همین 
موضوع دلیلی شد برای مخالفت شاهین طبع و کنار گذاشتن حدادی از فهرست اردونشینان. حامد 
حدادی که با وجود حضور در فهرست اردونشینان تیم ملی از شرکت در تمرینات و همراهی تیم ملی 
امتناع می کرد، امسال در تماس با سیدرضا صالحی امیری، خواستار ورود وی و کمیته ملی المپیک به 
پرونده مشکالتش در بسکتبال شد. در همین راستا و پس از چند جلسه گفت وگوی دو نفره میان حامد 
حدادی و صالحی امیری، هفته گذشته نشست مشترک دیگری میان آنها و با حضور رامین طباطبایی 
رییس فدراسیون بسکتبال برگزار شد. به گفته رییس فدراسیون بسکتبال قرار است در همین زمینه 
نشستی هم با حضور مهران شاهین طبع سرمربی تیم ملی بســکتبال برگزار شود. طباطبایی ضمن 
اشاره به این موضوع در مورد نشست برگزار شده با رییس کمیته ملی المپیک توضیح داد و تاکید کرد 

که شرایط برای بازگشت حامد حدادی به تیم ملی بسکتبال مهیا شده است.

ســردارآزمون،مهاجمایرانیتیمزنیتسنپترزبورگ،
درنهایتبازدن۱۳گلبهعنواندومینگلزنبرترفوتبال
روسیهانتخابشدونتوانستعنوانآقایگلیرابهدست

بیاورد.
ســردارآزمونبعدازپایانفصل۱9-۲۰۱8لیگروسیه،

گفت:زنیتباشایســتگیقهرمانلیگروسیهشد؛بهتمام
هوادارانوبازیکنانتیمتبریکمیگویم.ماتوانســتیمبا
قدرتعنوانقهرمانیرادرلیگروســیهبهدستبیاوریم
واینبسیارخوشحالکنندهاســت.اینمهاجمایرانیتیم
زنیتســنپترزبورگدررابطهبااینکهنتوانســتعنوان
آقایگلیرابهدســتبیاوردوبهفئودورچالوفبرســد،
توضیحداد:اصالناراحتاینمســئلهنیستم.منبهچالوف
تبریکمیگویم.اوحتماشایستهکسبعنوان»آقایگلی«

بود.منوقتیبهزنیتآمدمتمام
تمرکزممعطوفبــهاینبودکه
تیمبتواندبهقهرمانیدستیابد
وبه»آقایگلی«فکرنمیکردم.
دراینجاشــرایطبســیارخوب

اســت،تیمخیلیخوبیدراختیار
داریموهــوادارانهمازماحمایت

میکنند.

آزمون:ناراحتازدستدادن
»آقایگلی«نیستم

بازهم ال کالسیکوی وطنی و بازهم حساسیت، 
هیجان و حاشــیه از راه رسید تا تیم دیگر صعود 
کننده به دیدار نهایی رقابت هــای جام حذفی 
فوتبال کشور شناخته شود. تیم های پرسپولیس 
تهران و ســپاهان اصفهان در حالی امشــب و از 
ساعت 21 در ورزشگاه نقش جهان مقابل یکدیگر 
صف آرایی می کنند که این دو تیم در فصل اخیر 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور تا آخرین لحظه 
این مسابقات، رقابت تنگاتنگی برای کسب عنوان 
قهرمانی داشتند. طالیی پوشان نصف جهان که 
در این دوره از رقابت هــای لیگ برتر با چهره ای 
متفاوت نســبت به فصل گذشــته پا به میدان 
مسابقات گذاشــته و قهرمانی نیم فصل را از آن 
خود کرده بودند، در نیم فصل دوم از روزهای اوج 
خود فاصله گرفته تا قهرمانی لیگ برتر از دست 
آنها خارج شده و به ســرخ پوشان تهرانی برسد. 
حاال حضور در دیدار نیمه نهایــی جام حذفی، 
فرصت ویژه ای برای سپاهانی هاست تا با رسیدن 
به فینــال، ناکامی های این تیــم در رقابت های 
لیگ برتر جبران شود؛ به خصوص اینکه آنها قرار 
است با عبور از سد تیم پرسپولیس، به این مهم 

دست یابند.
سپاهان برای عبور از این بازی سخت، نیاز مبرمی 
به خلق موقعیت های فــراوان روی دروازه تیم 

پرســپولیس و در دست داشــتن توپ و میدان 
دارد تا بتواند بــازی را در همــان 90 دقیقه به 
پایان برســاند. آرامش، عامــل کلیدی پیروزی 
طالیی پوشان در این دیدار است. عاملی که کسب 
آن با حواشی ایجاد شده پیش از این بازی سخت 
به نظر می رســد. بیش از یک هفته است که دو 
تیم در فضای رسانه ای کشور در حال زورآزمایی 
برای تصاحب سکوهای بیشتر ورزشگاه هستند! 
پرسپولیسی ها خواهان تقسیم مساوی سکوها 

هستند؛ اما ســپاهان می گوید میزبان هستیم 
و باید تماشــاگر بیشتری در ورزشــگاه خانگی 
داشــته باشــیم! تا لحظه نوشــتن این مطلب 
۷0 درصد از ظرفیت ورزشــگاه نقش جهان به 
ســپاهان اختصاص داده شــده و ۳0 درصد به 

پرسپولیسی ها.
از آخرین بــازی ایــن دو تیم نیــز صحنه های 
دلخراشــی در اذهان ورزش دوســتان و اهالی 
فوتبال ثبت شــد، اتفاقاتی که در دیدار برگشت 
این دوتیم در جریان رقابت هــای لیگ برتر در 
ورزشگاه آزادی روی داد، حساسیت بازی مرحله 

را نیمه نهایی جــام حذفی در  اصفهــان 
باال بــرده و اظهارات 
احساســی ســیاوش 

یزدانی، بازیکن تیم سپاهان 
در پایان دیــدار نیز به این حساســیت ها دامن 
زد؛حساسیت هایی که حتی گفته می شود با جان 
تماشــاگران گره خورده است و باید منتظر روی 

دادن حادثه در این بازی باشیم.
به غیر از همه این حاشیه ها، دیدار این دو تیم 

می تواند یکی از جذابیت های بازی های 
امسال را رقم بزند؛ از یک سو شاگردان 
قلعه نویــی امیدوارند 
با پیــروزی در 

این دیدار و حضور در بازی نهایی 
حداقل یک جام را در این فصل مســابقات از آن 
خود کنند و سرخ پوشانی تهرانی نیز از آن طرف به 
دنبال دبل قهرمانی اند تا موفقیت هایشان در این 

فصل را تکمیل کنند.
سپاهان – پرسپولیس بازی تاکتیک هاست؛ نبرد 

اندیشه ها. پیروزی هر دو تیم محتمل است. نکته 
قابل تامل اینکه هم سپاهان و هم پرسپولیس در 
ترکیب، بازیکنانی در اختیار دارند که در دقایق 
غیر قابل پیش بینی، تیم را به گل می رســانند. 
در ترکیب پرســپولیس ســیدجالل حسینی و 
شجاع خلیل زاده روی ضربات ایستگاهی گاهی 
گل هایی را به ثمر می رسانند که تیم را به هدف 
نزدیک می کنند. سپاهان هم در ترکیبش بازیکن 
خوبی، چون عزت پورقاز دارد که این فصل 6 گل 

برای تیم به ثمر رسانده است. 
تاریخچهدیدارهایدوتیم

دررقابتهایجامحذفی

دو تیم تا کنون در جام حذفــی 8 مرتبه مقابل 
یکدیگر قرار گرفته اند که حاصل آن، دو پیروزی 
برای پرســپولیس و یک برد برای سپاهان بوده 
است و ۵ مسابقه هم با تساوی خاتمه یافته تا تیم 
برنده در ضربات پنالتی مشخص شود. نخستین 
بار  این دو تیم در ســال ۷8 در دو دیدار رفت و 
برگشــت به مصاف هم رفتند که پرسپولیس در 
مجموع دو مسابقه با پیروزی سه بر دو به مرحله
بعد صعود کرد و با شکســت استقالل در فینال، 
قهرمان جام حذفی شد. در ســال 8۵ در فینال 
معروف که داوری آن با اما و اگرهای زیادی همراه 
بود، ســپاهان موفق شــد با پیروزی در ضربات 
پنالتی، جام قهرمانی را باالی سر ببرد. سال 86 
پرســپولیس در نیمه نهایی میزبان سپاهان بود 
که با شکست ســنگین چهار بر یک نتوانست به 
فینال صعود کند. سال 88 در مرحله یک هشتم 
نهایی سرخ پوشــان با تک گل مازیار زارع، پیروز 
شدند. در سال 90 و مرحلهیک چهارم نهایی که 
هدایت سپاهان را امیر قلعه نویی بر عهده داشت، 
پرسپولیس با برتری چهار بر دو در ضربات پنالتی 
به نیمه نهایی صعود کرد و در پایان، قهرمان جام 
حذفی ایران شــد. آخرین تقابل دو تیم در جام 
حذفی به فینال سال 92 باز می گردد که سپاهان 
در شب تلخ خداحافظی مهدی مهدوی کیا 
موفق شد با پیروزی چهار 
بر دو در ضربــات پنالتی 
جام قهرمانــی حذفی را 

کسب کند.

آخریندوئل
سمیهمصور

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2708 | May  29,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



۱۵۰ متر حفاری تونل خط دو مترو انجام شد
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

 آغاز جشنواره فرهنگی هنری 
بسیج دانشجویی»ققنوس«

مدیر فرهنگی ناحیه بسیج دانشجویی استان 
اصفهان با اشــاره به اعالم فراخوان جشنواره 
دانشــجویی ققنوس، اظهار داشت: متولی این 
جشنواره، بســیج دانشجویی کشــور است و 
در مرحله استانی، نواحی بســیج دانشجویی 

استان ها آن را اجرا می کنند.
 محمد مرادی افزود: دانشجویان می توانند آثار 
خود را در بخش های شعر، هنرهای تجسمی، 
ادبیات نمایشــی، فیلم، مســتند، انیمیشن، 
تئاتر، اســتندآپ و هنرهای آوایی به دبیرخانه 
جشــنواره ارســال کنند. مــرادی ادامه داد: 
عالقه مندان به شرکت در چهارمین جشنواره 
فرهنگی هنری بسیج دانشجویی تا 25 خرداد 
فرصت دارنــد در ســایت ibsna.ir ثبت نام 
کنند و آثار خود را به دبیرخانه جشــنواره به 
نشانی اصفهان، میدان انقالب، خیابان شهید 
مطهری بعد از هنرســتان هنرهای زیبا ناحیه 
 بســیج دانشــجویی اســتان اصفهان ارسال 

کنند.

طرح »پنجشنبه های با صنایع 
 دستی« دراصفهان آغاز می شود

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل 
میراث فرهنگی اســتان اصفهان، از آغاز طرح 
»پنجشــنبه های با صنایع دســتی« از اولین 

پنجشنبه در هفته صنایع دستی خبر داد.
 جعفــر جعفرصالحی معاون صنایع دســتی 
و هنرهای ســنتی اداره کل میــراث فرهنگی 
اســتان اصفهان با اعالم این خبر گفت: طرح 
»پنجشــنبه های با صنایع دســتی« از سوی 
معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی 
کشور پیشنهاد و اصفهان، پیشتاز در برگزاری 

این طرح است.
 او همچنین خاطر نشان کرد: طی دو نشست 
با حضور مدیران فروشــگاه های صنایع دستی 
دارای نشــان اعتماد و اعضای اتحادیه صنف 
صنایع دستی و کارشناســان این حوزه مقرر 
شد این طرح از اولین پنجشنبه در هفته صنایع 
دســتی در تاریخ 23 خردادماه 1398 اجرایی 

شود.

 حمایت شهرداری 
از۸۰ پایان نامه دانشجویی

مدیر مرکز مطالعات و برنامــه ریزی معاونت 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: حمایت مجموعه مدیریت 
شــهری از پایان نامه هــا در دو بخش معنوی 
و مالی انجــام می شــود. در بخــش مالی از 
پایان نامه های مقطع دکتری تا ســه میلیون 
تومــان و از پایان نامه های ارشــد تا یک و نیم 

میلیون تومان حمایت صورت می گیرد. 
ســعید ابراهیمی با بیان اینکه ســاالنه حدود 
۴۰ قرارداد با دانشــجویان برای حمایت مالی 
در شــهرداری اصفهان منعقد می شود، گفت: 
حمایت معنوی هم برای تامین داده، اطالعات 
و معرفــی نامه مورد نیاز دانشــجویان صورت 
می گیــرد تــا امتیازگیری دانشــجویان طی 
تفاهم نامه ای که با شهرداری منعقد کرده اند، 
افزایش یافتــه و در قبال آن دانشــجو متعهد 
می شــود یک نســخه از پایان نامه خود را در 

اختیار شهرداری قرار دهد. 
وی ادامــه داد: در حوزه حمایــت معنوی هم 
ساالنه ۴۰ تفاهم نامه بین شهرداری اصفهان و 
دانشجویان امضا می شود که هیچ گونه بار مالی 

برای شهرداری ندارد. 
مدیر مرکز مطالعات و برنامــه ریزی معاونت 
برنامــه ریزی و توســعه ســرمایه انســانی 
شــهرداری اصفهــان اضافــه کــرد: عالوه 
بر حمایــت از پایان نامه های دانشــجویی در 
قالــب تفاهــم نامــه و قــرارداد، مراجعات 
دانشــجویان به معاونت برنامه ریزی و توسعه 
ســرمایه انســانی بــرای دریافــت اطالعات 
 نیــز از ســوی کارشناســان ما پاســخگویی 

می شود.

استاندار اصفهان:
از ایجاد صنایع آب بر 

جلوگیری می شود
اســتاندار اصفهان پس از بازدید از شــرق اصفهان 
در جمع کشــاورزان در مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی استان واقع در روستای 
کبوترآباد اظهار کرد: ما به شــغل های جایگزین با 
کشاورزی اعتقادی نداریم؛ بلکه راه اندازی مشاغل 
مکمل و مرتبط با کشاورزی ضروری است. عباس 
رضایی در ادامه با اشاره به لزوم کشت های جایگزین 
و کم مصرف تر، اضافه کرد: ایــن موضوع به عنوان 
یک ضرورت در منطقه به شمار می رود و باید جدی 
گرفته شود؛ البته سعی می کنیم از ایجاد صنایع آب 
بر جلوگیری کنیم. وی افزود: همواره به فکر حقوق 
کشاورزان در غرب و شرق اصفهان بوده ام و در این 
باره هر آنچه از دستمان بر می آید با کمال میل انجام 
می دهیم. رضایی تاکید کرد: در موضوع آب از همگان 
به ویژه از کشاورزان پرتالش می خواهیم که جامع تر 
فکر کنند تا بتوانیم با تدبیر و همدلی هرچه بیشتر 

حرکت کنیم. 

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی 
شورای اسالمی شهر:

طرح شبانه، چرخ اقتصاد شهری 
اصفهان را می چرخاند

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی 
شــهر اصفهان در خصوص طرح شب های روشن 
اصفهان که در راستای شــهرهای 2۴ ساعته دنیا 
مطرح شده است، اظهار کرد: امروز مقوله ای به نام 
گردشگری شهری در دنیا مطرح می شود که با توجه 
به گسترده شدن شهرهای دنیا و افزایش شهرنشینی 
از اهمیت باالیی برخوردار شده است؛ اما این مهم در 
کالن شــهری مثل اصفهان -که مردم کل روز خود 
را مجبور به فعالیت و کار هستند- به اجبار به شب 
کشیده می شود؛ به همین دلیل نه تنها در اصفهان؛ 
بلکه در دنیا برای چرخش چرخ اقتصاد شــهرهای 
خود، شهرهای 2۴ ساعته راه اندازی کرده اند. فریده 
روشن با بیان اینکه شــهِر 2۴ ساعته، شهری است 
که نمی خوابد و امنیت آن برای ورود شبانه مردم به 
شهر تامین می شود، افزود: در شهری مثل اصفهان 
که در زمستان روزها با آلودگی هوا دست و پنجه نرم 
می کند و در تابستان روزهای گرمی دارد، بی شک 
انتقال گردشگری به ساعات پایانی شب اتفاق الزمی 
به حساب می آید؛ پس مدیریت شهری باید بتواند 
فضاهای گردشگری شبانه راکه از اتفاق در اصفهان 
هم قابلیت های آن کم نیست، فراهم کند. وی تاکید 
کرد: اگر اقتصاد شهر اصفهان برای ما مهم است و اگر 
اقتصاد شهر برای مدیریت فعلی اصفهان یک اولویت 
به حساب می آید، نباید از ظرفیت گردشگری شب 
اصفهان غافل ماند؛ چراکه چنین طرحی هم اشتغال 
آفرین است، هم موجب رشد و توسعه گردشگری 
می شود و هم برای شهروندان اصفهانی درآمدزاست 

و درآمد آن از نوع پایدار است.

مدیرعامل سازمان قطارشهری:
۱۵۰ متر حفاری تونل خط دو 

مترو انجام شد
مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان اظهار کرد: 
در حال حاضر فعالیــت عمرانی حفاری تونل غربی 
خط دوم قطار شــهری اصفهان از ایســتگاه شفت 
TBM »دســتگاه حفاری تونــل« دارک واقع در 
شهرک امام حسین )ع( اصفهان در حال انجام است. 
محمدرضا بنکدار هاشــمی با بیان اینکه عملیات 
حفاری تونل مکانیزه خط دو قطار شهری اصفهان 
اسفندماه سال گذشــته با حضور مسئوالن استان 
آغاز شد، افزود: در حال حاضر دستگاه حفاری تونل 
بیش از 15۰ متر از تونل غربی این خط را حفاری و 
سگمنت گذاری کرده است و روزانه بیش از 1۰۰ نفر 
در پروژه ساخت سگمنت و حفاری مکانیزه تونل خط 
دو قطار شهری در سه شیفت کاری مشغول فعالیت 
هســتند و تالش می کنیم زمینه افزایش حفاری با 

پایان مراحل تست گرم فراهم شود.

معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان از توجه 
ویژه مدیریت شهری به افزایش مطلوبیت فضاهای 
شــهری برای معلــوالن، جانبازان، ســالمندان 
و کم توانــان جســمی- حرکتی در قالــب یکی از 
سیاســت های کالن در برنامه راهبــردی اصفهان 
خبرداد. »مناســب ســازی پروژه های شــهری« 
اصطالحی اســت که با پایان جنــگ جهانی دوم 
وارد دایره المعارف مدیران شــهری شد. زمانی که 
با آغازدوران بازسازی شــهرهای اروپا که زیر سایه 
جنگ قــرار گرفته بودند، کثــرت جمعیت معلول 
موجب شد تا آماده سازی فضای های شهری برای 
استفاده از این قشر جامعه در دستور کار قرار گرفته 
و قوانینی در این رابطه با توسل به برنامه ریزی های 
کوتاه و دراز مدت تدوین شــود؛ چرا که جانبازان، 
ناتوانان جســمی و معلوالن، بخشی از افراد جامعه 
بوده که نیازمند به دسترسی و استفاده از امکانات 
وخدمات عمومی هســتند؛ اما وجود برخی موانع 
به ویــژه در نحوه طراحی، معماری و شهرســازی، 
بسیاری از فضاهای شــهری به ویژه معابر عمومی، 
پارک ها و فضاهای ســبز را فاقد شرایط الزم برای 
برآورده ساختن نیازهای دسترسی به افراد معلول 

کرده بود.
در کشــور ما نیز با پایان یافتن جنگ هشت ساله 
موضوع مناســب ســازی مورد توجه قرار گرفت؛ 
اما اقدامات موثری در این زمینــه صورت نگرفت 
تا اینکه در ســال 83 این موضوع رسما به صورت 
یک قانــون در آمد تا مناســب ســازی فضاهای 
شــهری با تشکیل ســتادی تحت همین عنوان به 
ریاست اســتانداران و دبیری ســازمان بهزیستی 
هر شهر شــتاب بگیرد. براســاس این قانون تمام 
وزارتخانه ها، ســازمان ها و موسسات و شرکت های 
دولتی و نهادهای عمومی و انقالبی موظف شده اند 

در طراحی، تولید و احداث ســاختمان ها و اماکن 
عمومی، معابر و وســایل خدماتــی به نحوی عمل 
کنند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها را برای 
معلوالن همچون افراد عادی فراهم کنند که تصویب 
این قانون، دستاورد مناسبی برای حمایت از حقوق 
معلوالن به شمار رفت. از سوی دیگر شهرداری ها نیز 
موظف شدند از صدور پروانه احداث یا پایان کار برای 
آن تعداد از ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری 
که اســتانداردهای تخصصی مربوط به معلوالن را 
رعایت نکرده باشند، خودداری کنند. در همین راستا 
شهرداری اصفهان نیز توجه به موضوع مناسب سازی 
را به طور ویژه در دستور کار خود قرار داد؛ به طوری 

که این نهاد نیز خود اقدام به تشکیل »ستاد مناسب 
ســازی فضای های شــهری« کرد. به گفته معاون 
عمران شــهری اصفهان، موضوع مناســب سازی 
همواره مورد توجه مسئوالن شهری بوده و همه ساله 
اعتبار ویژه ای برای مناسب ســازی شــبکه معابر و 
تقاطع ها در نظر گرفته شده است. ایرج مظفر با بیان 
اینکه شهرداری در ســال های اخیر در پروژه های 
جدید به موضوع مناسب سازی توجه ویژه ای داشته 
است، گفت: در ســاختمان های شهرداری از جمله 
فرهنگسراهای شهر دســتورالعمل های مربوط به 
مناسب سازی اجرایی شده اســت.تهیه طرح های 
مورد نیاز برای مناســب سازی خیابان های قدیمی 

شهر با همکاری سازمان طراحی شهرداری و ابالغ 
آن به مناطــق مربوطه از جملــه اقدامات دیگری 
بوده که مدیریت شهری در راستای مناسب سازی 
فضای های شــهری انجام داده اســت؛ اما با وجود 
تمام این اقدامات، طرح مناسب ســازی پروژه های 
شهری هنوز نتوانســته مشکالت گسترده معلوالن 
در رفت وآمدهــای شهری شــان را کاهش داده و 
کالن شهر اصفهان برای رســیدن به شهر آرمانی 
برای معلــوالن فاصله بســیاری دارد؛ چــرا که به 
گفته مدیر اداره کل بهزیســتی اســتان تنها 35 
 درصد شــهر برای معلوالن مناسب ســازی شده

 است.

اصفهان، شهری برای معلوالن می شود

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان با اشاره به تحوالت پیش رو در روند جمع آوری 
و مدیریت پسماند خشک اظهار کرد: تحقق این مهم، گام موثری 
در عرصه جمع آوری پسماند خشــک است؛ زیرا رعایت مقررات 
در زمان توزیع جعبه های ایمن مخصوص پســماند ویژه خانگی 
ضرورت دارد. فرشاد مســتاجران افزود: متصدیان ایستگاه های 

بازیافت سطح شــهر، وظایف مهمی دارند که باید رعایت کنند، 
برخورد مناســب و محترمانه با شــهروندان، مدیریت و تامین 
هدایا بر حسب نیاز، نصب لیست هدایا بر حسب تناژ بار در محل 
دید شهروندان، اســتفاده از لباس فرم و نظافت درونی و محوطه 
پیرامون ایستگاه، از جمله مواردی است که مسئولیت آن بر عهده 
متصدی ایستگاه بازیافت اســت و متصدی ایستگاه بر مبنای آن 

ارزیابی می شود. وی با اشاره به نظارت مستمر سازمان مدیریت 
پسماند بر عملکرد ایســتگاه های بازیافت تصریح کرد: به منظور 
نظارت مستمر بر عملکرد ایســتگاه  ها، اقداماتی از قبیل ارزیابی 
نامحسوس، بررسی سامانه 13۷، دریافت نظرات از طریق صندوق 
نظرسنجی و بازدید مســتمر ناظران سازمان، از ایستگاه ها انجام 

می  شود.

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبرداد:
تحول در روند جمع آوری و مدیریت پسماند خشک

  با اهتمام گسترده برای مناسب سازی پروژه های شهری؛  

مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
اجرای چند پروژه محرک توسعه از جمله احداث 
منبع آب، باشگاه اسب سواری و سینما مهتاب در 

دستور کار قرار دارد. 
وی با اشــاره به احداث منبع آب 2 هزار و 5۰۰ 

مترمکعبی خاطرنشــان کرد: برای 
احداث این منبع آب در منطقه 11 
تا کنون مناقصه این طــرح برگزار 
و عملیات اجرایــی و خاک برداری 
آن آغاز شده اســت. حمید اشرفی 
ادامــه داد: این منبع آب تا هشــت 
ماه آینده به بهره برداری می رســد، 
هدف از احداث این منبع آب، مقابله 
با کم آبــی و اســتفاده بهینه از آب 

و پساب خاکســتری اســت. مدیر منطقه 11 
شــهرداری اصفهان تصریح کرد: اســتفاده از 
پساب خاکستری به جای آب های زیرزمینی، از 
فرونشست زمین جلوگیری می کند؛ همچنین 
پســاب های بی بو، منبع خوبی بــرای آبیاری 
فضای سبز است و موجب شادابی آن می شود. 
وی با اشــاره به آغاز عملیات اجرایی نخستین 
سینمای غرب شهر اصفهان، افزود: برای احداث 
این سینما توافقی با بنیاد سینمایی بهمن سبز 
انجام شده اســت، ســرمایه گذار پس از پایان 
عملیات عمرانــی و در بازه زمانــی 2۰ روزه تا 
یک ماهه ســینما را تجهیز و آماده بهره برداری 
می کند. اشــرفی با تاکید بر اینکه برای احداث 

این سینما از سازه های شبکه استفاده می شود، 
خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی سینما مهتاب 
با ظرفیت 1۴۰ نفر از هفته آینده آغاز می شود، 
برای تجهیز این سینما از وســایل با کیفیت از 
جمله صندلی های مبله و صدای دالبی استفاده 

می شود. مدیر منطقه 11 شــهرداری اصفهان 
گفت: احداث باشــگاه اسب ســواری از دیگر 
طرح های در دســت اقدام منطقه است، در این 
راســتا قطعه زمینی تملک و تغییر کاربری آن 
بر طبق تبصره یک ماده ۴۰ جهاد کشــاورزی 

انجام شده است. 
اشــرفی با اشــاره به وجود 8۰۰ رأس اســب 
در منطقه رهنــان، تاکید کــرد: آمادگی الزم 
بــرای واگذاری طــرح اجرایی این باشــگاه به 
بخش خصوصی وجــود دارد، اســب های این 
منطقه اصیل هســتند و احداث این باشــگاه 
 گامی در راســتای طرح های محرک توســعه 

منطقه است.

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی نخستین سینمای غرب شهر
مدیر منطقه 1۴ شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
غبار محرومیــت از این منطقه زدوده می شــود، 
گفت: طرح جامع بــرای دو صحرای ســودان با 
28 هکتار و باتان با 3۴ هکتار برای تفکیکی هایی 
که دارای سرانه اســت، به منظور ارتقای کیفیت 

ساخت و سازها تبیین شــده است. علی شمسی 
اظهار کرد: در صحرای ســودان فضای سبز پنج 
هکتاری پیش بینی شده؛ البته منتظر تایید اداره 
کل راه و شهرسازی و استانداری اصفهان هستیم 
تا در برنامه های ســال آینده اقدامات الزم برای 
احداث آن صورت گیرد. وی با بیان اینکه امسال 
1۰ میلیارد تومان برای رفع محرومیت شــهری 
توسط شهرداری مرکزی اصفهان اعتبار پیش بینی 
شده که با وصول آن می توان اقدامات بسیار خوبی 
را در منطقه اجرایی کرد، افــزود: منطقه 1۴ در 
حال توسعه و پیشرفت است و امیدواریم به زودی 
شــاهد محرومیت زدایی از این منطقه باشــیم. 
مدیر منطقه 1۴ شهرداری اصفهان گفت: باتوجه 

به سیاســت های پیش رو، رفــع محرومیت را در 
اولویت برنامه ها قرار داده ایم و با افتتاح پروژه های 
عمرانی در سال جاری شــاهد پویایی و رشد این 
منطقه خواهیم بود. وی با اشــاره بــه پروژه های 
عمرانی منطقه 1۴ در سال جاری، خاطرنشان کرد: 
برای ادامه آزادسازی خیابان محوری 
اصفهانی در بودجه سال جاری منطقه 
اعتبار الزم درنظر گرفته شــده؛ البته 
آزادســازی آن تدریجی خواهد بود. 
شمسی ادامه داد: خیابان فرهیختگان 
به عرض 3۶ متر و طول پنج کیلومتر 
نیمه دوم امسال در اختیار شهروندان 
قرار خواهد گرفت و مشکالت ترافیکی 
منطقــه را تا حــد زیــادی برطرف 
خواهد کرد. وی با بیــان اینکه تاکنون 38 درصد 
آزاد سازی خیابان مهدیه انجام شده است، افزود: 
زیرسازی، روکش آسفالت خیابان های الهیه، آوا 
و چندخیابان محله های دیگر منطقه 1۴ در سال 
جاری انجام می شــود که برای اجرای آنها هفت 
میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است. مدیر 
منطقه 1۴ شهرداری اصفهان گفت: برای ساخت 
ورزشگاه عمان سامانی 3.5 میلیارد تومان جهت 
اجرا و یک میلیارد تومان اعتبار برای آزادسازی در 
نظر گرفته شده، همچنین برای ساخت ورزشگاه 
ارزنان نیز 5.5 میلیارد تومــان هزینه اجرا و 1.5 
میلیارد تومان جهت آزادسازی اعتبار پیش بینی 

شده است.

مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان خبرداد:

اختصاص اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی برای محرومیت زدایی

محمد مغزی- سرپرست شهرداری نجف آباد

آگهی مناقصه
شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 98/5۴3 مورخ 98/۰2/25 
شــورای محترم اســالمی شــهر اجرای عملیات خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات 
کشتارگاه صنعتی دام را از محل اعتبارات بودجه عمرانی شهرداری و تملک دارائیهای 
سرمایه ای با برآورد اولیه به مبلغ 5۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به پیمانکار واجد شرایط 

واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید دارای گواهی فعالیت صنعتی در زمینه 
تجهیز و راه اندازی سیستم های کشتارگاه های صنعتی بوده یا حداقل رتبه پنج آب و 
پنج تاسیسات به طور همزمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رزومه کاری 

مرتبط با موضوع مناقصه باشد.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شــرایط دعوت می شود جهت 
کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 

98/۰3/2۰ به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.
شــرکت کنندگان باید مبلغ 2/8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را طی فیش واریزی به حساب 
سپرده شماره ۰1۰۴5۴۴15۰۰۰2 شهرداری نجف آباد واریز و یا معادل آنرا ضمانتنامه 

معتبر بانکی بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نماید.
برندگان اول، دوم و ســوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 
ترتیب ضبط خواهد شد. ســایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج 

است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

م الف: 47677۰

نوبت  دوم

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی 
تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س(

متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به ســایت دانشگاه 

 علوم پزشــکی اصفهان بــه آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شــماره تلفن

 3792۴005-03۱ تماس حاصل فرمایند.

م الف: 48374۱
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

 چند بار برای تان پیش آمده که دوست داشته باشید به عقب 
برگردید، به نقطه ای برسید که اشــتباهات بزرگ زندگی تان 
در همان جا رقم خورده  و این بار به جای پا گذاشتن در همان 
مســیر، به طور کلی راه تــان را کج کنید تا هرگــز دوباره آن 
اشتباه ها را تکرار نکنید؟شاید حداقل یک بار در طول زندگی 
به چنین احساسی رسیده باشید. در ادامه با ما همراه باشید تا با 
ارائه راهکارهایی از نو با قدرت، موفقیت و هوشمندی بیشتری 

زندگی خود را شروع کنید.
۱- دوباره از نو شــروع کردن به معنی بازسازی بعد از 

شکست نیست
شما در زندگی تجربه های بسیاری کسب کرده اید و تمامی آنها 
می توانند به شما کمک کنند تا به اهداف خود دست یابید. با 
فکر کردن به اینکه چه چیزی می تواند شــما را هیجان زده و 
خوشحال کند، اشــتیاق خود را برافروخته کنید. پیشنهاد ما 
این است که نتایج موردنظر خود را در ذهن تصویرسازی کنید.
۲- حرکت در طول مسیر زندگی همچون باال رفتن از 

پله  است
وقتی از پله ها باال می روید، ممکن است در پاگرد توقف کنید 
و گاهی چند پله به عقب برگردید؛ اما در هر صورت از جایگاه 
قبلی خود به سمت باال حرکت کرده اید. این دقیقا روندی است 
که ما در زندگی شاهد آن هستیم؛ گاهی باال می رویم و گاهی 
پایین؛ الزم اســت گاهی صبر خود را افزایش دهیم و با یافتن 

مسیرهای جدید و درست، پیشرفت را برای خود رقم بزنیم.
3- از دست دادن و شکست همیشه هم بد نیست

حتی اگر شغل یا ثروت و سرمایه خود را از دست داده باشید، 
باز هم دلیل نمی شــود که تصور کنید به آخر خط رسیده اید. 
به این فکر کنید که این سختی ها  ممکن است پیش زمینه ای 
برای یک خوشبختی بزرگ باشــند. در افسانه ها نوشته شده 
که ققنوس ۵۰۰ سال پس از زندگی خود را آتش می زند تا از 

خاکستر او پرنده ای تازه متولد شود.

زندگی را از نو شروع کنید

مهسا  احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

دوش آب گرمــی بگیریــد. 
شمعی روشــن کنید و وقتی 
را به مراقبه بگذرانید. تمام 
صداهــا، عقایــد، پیام هــا، 
فکرها و نظرهایی را که با 
درون شما یگانه نیستند دور 
بریزید و وقتی را بــا خودتان 

سپری کنید. 
»راز دختران موفق« 
ترجمۀ فاطمه باغستانی

بایــد بتوانیــد بــا افکار 
خودتــان تنهــا بمانید و 

نترسید!
بایــد بیاموزیــد که بــا افکار 
خــود تنهــا باشــید. گاهــی 
خودتــان را از شــبکه های 
اجتماعی دور کنیــد. اینترنت 
را قطع کنیــد. خودتان را به 
شــامی گرم مهمــان کنید. 

صدها مصری هر ساله در یکی از محله های قاهره، به دور میزی ۵۰ متری 
جمع می شوند تا در کنار یکدیگر افطار کنند. این ضیافت افطار با همکاری 
۷۰ نفر از ساکنان محله المطریه که محله  کم درآمد قاهره به حساب می آید، 
سازماندهی شده اســت. آنها میزها را در خیابان می چینند و ساکنان این 
محله برای افطار در فضایی جمعی و دوســتانه دور هم جمع می شــوند. 
این جشن ساالنه یک اقدام خیریه محســوب نمی شود بلکه در اصل یک 
همکاری جمعی از سوی جوانان محله برای صرف غذایی صمیمی با هدف 

ایجاد عشق و محبت در میان مردم است. 

میز ۵۰ متری افطار در قاهره

یک معمار، با الهام گرفتن از مقبره  ســنگی مدائن صالح واقع در عربستان 
سعودی،  خانه ای مدرن در دل کناره های یک سنگ عظیم طراحی کرده 
است. فرم کلی که مانند یک جعبه جورچین کنار هم چیده شده است، با 
ارائه نمای هوایی سایت، توســط »کندالگونکار« تدریجا آشکار می شود، 
یعنی فقط با نگاه کردن از باالســت که می توان به نمای مینیمالیســتی 
و ساختار بســیار پیچیده تر سازه در پشت این ســنگ مگالیتیک پی برد. 
کندالگونکار که در ارائه طرح های سه بعدی مهارت بسیاری دارد، پیش از 
طراحی خانه، مدت زمان بسیاری را روی شکل و فرم سنگ وقت گذاشت. 

خانه ای مدرن؛ در دل سنگی باستانی

یک زن استرالیایی که اهل ملبورن است، عکس همسرش  را به اندازه یک 
انسان واقعی روی مقوا چاپ کرده و او را همراه خود به نقاط مختلف جهان 
می برد.میشــل و پائول ۲۵ سال با عشــق بایکدیگر زندگی کردند و آرزو 
داشتند که به دور دنیا سفر کنند؛ اما پائول سال ۲۰۱۶ در سن ۶۱ سالگی از 
دنیا رفت، قبل از اینکه با همسرش به آرزویشان برسند.حاال، میشل در سن 
۵۸ سالگی، عکسی از همسرش را که در مراسم عروسی شان و در سن ۳۴ 

سالگی از او گرفته شده بود، با خود به نقاط مختلف جهان می برد.

این زن دور دنیا را با عکس همسرش سفر می کند

جزیره ای بهشتی 
در اقیانوس آرام

»تووالو« کشوری است 
جزیــره ای در اقیانوس 
آرام کــه پایتخت آن 
فونافوتی اســت. این 
جزیره که در گروه جزایر 
پلی نزی قــرار دارد، در 
گذشــته جزایر الیس 

نامیده می شده است.

به همت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان صورت گرفت؛

چهارباغ نصف جهان؛ خاستگاه فرهنگ ناملموس آیین  شبیه خوانی حضرت علی )ع(

»شبیه خوانی« یک هنر نمایشــی آیینی است که بر پایه روایتی 
تاریخی-مذهبی یا داستانی اساطیری اجرا می شود. هدف اصلی و 
اولیه این نمایش آیینی، یادآوری و بازآفرینی اتفاقات و رویدادهایی 
از زندگی پیامبر اسالم )ص( و خاندانش است و آیینی است که بر 
پایه چهار عنصر شعر، موســیقی، آهنگ و حرکت اجرا می شود. 
تعزیه گردانان عالوه بــر اینکه باید بازیگران خوبی باشــند، باید 
شعرها و متن های مورد نظر را به یاد بسپارند و آنها در ریتم و آهنگ 

مشخصی بر اساس موسیقی دستگاهی ایران بخوانند.
حتی برخی پژوهشــگران، پیشــینه تعزیه را به آیین هایی مانند 
مصائب میترا، ســوگ ســیاوش و یادگار زریران باز می گردانند و 
برخی پدید آمــدن آن را متاثر از عناصر اســاطیری میان رودان، 
آناتولی و مصر و برخی ها نیز مصائب مســیح و دیگر افسانه های 
تاریخی در فرهنگ های هند و اروپایی و ســامی را در پیدایی آن 

کارساز دانسته اند. 
به گمان بسیاری، تعزیه جدا از شباهت هایش با عزاداری های آیینی 
گذشته شــکل تکامل یافته تر و پیچیده تر ســوگواری های ساده 

شیعیان سده های نخستین برای شهدای کربالست.
در شــب ســوگواری اســوه مردانگی ، حضرت علی )ع( چهارباغ 
اصفهان که اکنون خاستگاه فرهنگ های ملموس و ناملموس شده 

به عزای شاه خوبان نشست . 
هوای نســبتا خنکی در فضای چهارباغ جریان دارد و همه شرایط 
مهیاست تا در سوگ اولین امام شــیعیان بنشینیم .صدای سنج 
و طبل از گــذر فرهنگی چهارباغ به گوش می رســد . فوج عظیم 
جمعیت از دور به چشم می آید؛ هیاهوی عجیبی برپاست مردمانی 
که همه در عزای امام خود سیاه پوش شــده اند در انتظار اجرای 

مراسم شبیه خوانی هستند. 
نزدیک تر که می شوی، صدای رسای شبیه خوانان را می شنوی و 
کم کم لباس های رنگین شان که یادآور مردان عرب کوفه دوران 
حیات امام است. روایت، روایت شبی است که کائنات به سوگ غم 

بزرگ شهادت عدالت نشستند. 
حضور ناگهانی بسیاری از تماشاگران چندان تعجبی نداشت؛ زیرا 
مردم ایران خوب می دانند که »تعزیه« چیست. در بین تماشاگران 
ایرانی که راه خود را به سمت جایگاه تماشــاگران باز می کردند، 
چهره های متفاوت با پوشش های گوناگون به چشم می خوردند که 

در پی جایی برای نشستن بودند. نگاه توریست های روسی و 
اروپایی  از سرکنجکاوی بود. آیا آنها می دانستند که شبیه خوانان 
مشغول بازی چه نمایشــی هستند؟ آیا می دانســتند که تعزیه 
چیست و چرا تماشاگران با دیدن شــبیه خوانان اشک می ریزند؟ 
چرا وقتی شــبیه خوان ســرخ پوش خنجر بر گلوی شبیه خوان 
سبزپوش می گذارد، چشم تماشاگران بارانی می شود؟ این اتفاق 
مهم در چهارباغ باعث شد که گردشگران خارجی به فرهنگ ایرانی 
- اسالمی شبیه خوانی و اعتقادات مذهبی ایرانیان آشنا و حتی به 

کنکاش در دین اسالم و شیعیان برآیند. 
ایده این حرکت فرهنگی گرانبها و با ارزش، امسال به همت سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان ، همزمان با آغاز 
ماه مبارک و رمضان و به ویژه ایام شهادت حضرت علی)ع( صورت 
گرفت. برنامه های خاصی در قالب شــبیه خوانی و سوگواره برای 
نمایاندن مظلومیت آن حضرت در موزه هنرهــای معاصر، موزه 
عصارخانه شــاهی ، کتابخانه مرکزی  و چهارباغ در حال اجراست 
و شــبیه خوانی که از هنرهای نمایشی آیینی کهن ایران زمین به 
شمار می رود، توسط مرکز هنرهای آیینی ســنتی موزه گرمابه 

رهنان اجرا شد.
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