با حضور معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در اصفهان برگزار شد؛

آیین رونمایی از اولین کتاب نهج البالغه به خط بریل
عصر شنبه سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان مملو از جمعیتی
بود که برای شرکت در آیین رونمایی از اولین کتاب نهج البالغه به خط بریل گرد

هم آمده بودند .شــهروندانی که به منظور ارج نهادن به تالشهای تعدادی از جوانان روشن دل

اصفهانی -که محدویت نتوانسته بود سد راه آنها شود -در این سالن حاضر شدند .این جوانان موفق

شده بودند به همت موسسه قرآنی روشن دالن استان اصفهان ،برای اولین بار...

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
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هشدار دامپزشکی اصفهان درباره شیوع بیماری تب کریمه کنگو؛

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان:

در فصل تابستان تامین آب
شرب از طریق یک سامانه
آبرسانی امری دشوار است

بازگشت کنههای مرگبار

روز جهانی بیابان زدایی؛
زمین جاییه که همه ما در آن به
دنیا اومدیم و ما همه در برابر این
کره خاکی مسئولیم.
روز بیابان زدایی بهانه ای
است تا با یکی از مشالکت زمین
مبارزه کنیم.

3

5
با حضور شهروندان اصفهانی
برگزار شد؛

بزرگداشتی برای گل

7

گالری دیدار
نمایشگاه نقاشی ادیب حقیری
جمعه  ۲۴الی  ۲۹خرداد

حرکت چراغ خاموش تیم سپاهان در فصل
نقل و انتقاالت والیبال؛

طالیی پوشان به دنبال
بستن یک تیم مدعی
گالری برهان
طراحی معاصر اصفهان
 ۲۴الی ۳۰خرداد

شرکت توزیع برق اصفهان اعالم کرده که شهروندان می توانند برای راه اندازی نیروگاه های خانگی برق اقدام کنند؛

پشت بام های پولساز

کنسرت ساالر عقیلی
 30خرداد
تاالر رودکی

آگهی مناقصه عمومی داخلی دو مرحله ای

6

3

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت
شرکت از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از بین تولید کنندگان و فروشندگان واجد شرایط خریداری نماید.
ردیف

موضوع مناقصه

شماره
مناقصه

1

خرید انواع کابل
کنستانتریک مسی
سه فاز و تکفاز جهت
انشعاب مشترکین

98110007

2

اجرای عملیات انتقال نیرو
و برق رسانی به شبکه های
توزیع برق در محدوده
مدیریت برق نواحی (بخش
ورزنه و جلگه)

9813012

3

تبدیل شبکه های هوایی
فشار ضعیف مسی به
شبکه های هوایی فشار
ضعیف خود نگهدار در
محدوده امور شمال غرب
و شمال

9814001

تاریخ توزیع
دفترچه

1398/3/27

1398/3/27

1398/03/27

مهلت
دریافت
اسناد

آخرین مهلت
ارسال پاکات

1398/4/1

1398/4/1

1398/4/1

1398/4/11

1398/4/11

1398/4/11

تاریخ
برگزاری
مناقصه

ساعت
برگزاری

مبلغ
تضمین(ریال)

مترو (انقالب)استخر هتل عالی قاپو
تلفن تماس:

1398/4/14

10:00

متعاقبا
اعالم
میگردد

-

متعاقبا
اعالم
میگردد

*

خیابان چهارباغ عباسی جنب ایستگاه

-

3/030/000/000

1/224/000/000

475/000/000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1398/04/11

۳۳۲۰۸۱۷۴ _ ۳۲۲۲۷۹۲۹

شروع کالس ها با انتخا ب شما

کارت های اشتراک تا  50درصد
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

به نشانی :اصفهان ،خیابان چهارباغ عباسی ،خیابان عباس آباد ،ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان ،طبقه همکف ،دبیرخانه
شرکت ،تحویل نمایند .به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرسhttp://tender.tavanir.org.ir :
سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرسhttp://iets.mporg.ir :

عکس نوشت

سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرسhttp://eepdc.ir :
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن  031-32216102واحد مناقصات و قراردادها و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات ،اطالعات ،شرح
خدمات مناقصه با شماره تلفن  36641054دفتر کنترل پروژه تماس حاصل فرمائید.
نوع تضمین شرکت در مناقصه :در اسناد درج شده است.
ارایه تاییدیه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت  https://www.eepdc.irجهت به روزرسانی مدارک
ثبتی الزامی است (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن  32241153آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید)
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده از
آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند ،در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.
پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه) در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.

به مدارک ،پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء ،مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

پژو  ۲۰۶در نقش وانت نیسان!
در تصویر ،حمل بار عجیب با پژو  ۲۰۶را میبینید .این روزها هزینه باالی جابهجایی با وانت نیسان باعث شده تا شهروندان خودشان دست به باربری
بزنند.
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عکس روز

رییس جمهور جدید اسلواکی
در کانون توجهات
برای نخســتین بار یک زن به عنــوان رییس
جمهور در اسلواکی انتخاب شــد که عالوه بر
این تنها رییس جمهــور زن در اتحادیه اروپا
نیز محسوب می شود .زوزانا کاپوتووا  45ساله
به عنوان نخســتین رییس جمهور زن کشور
اسلواکی سوگند یاد کرد.

کافه سیاست

فراکسیون اقدامات
پیشدستانه ،علیه تهدیدات
آمریکا فراخوان داد
رییس فراکســیون اقدامات پیش دســتانه،
در مورد تهدیدات آمریکا اظهــار کرد :این
فراکســیون به آموزشــکدهها و دیگر مراکز
آموزشــی فراخوانــی داده که اگــر طرح و
پروژهای در زمینه جدا کردن اقتصاد کشور
از نفت دارند ،ارائه دهند تا پس از بررســی و
جمع بندی این طرحها در شورای هماهنگی
اقتصادی و سران قوا مطرح شود .امیر حسین
قاضی زاده هاشمی گفت :این فراکسیون به
دنبال این اســت که نقاط تهدید و طعمه را
که ممکن اســت آمریکاییها از طریق آن بر
ایران فشار وارد کنند ،شناسایی و راهکارهای
مقابله با آن را بررسی و ارائه دهد .این نماینده
مجلس به عنوان رییس فراکسیون اقدامات
پیش دســتانه علیه اقدامات آمریکا ،اظهار
داشــت :رهبر انقالب اخیرا بــه پیش بینی
مکانیزمی برای جایگزینی برای درآمدهای
نفتی اشاره کرد و گفت :به همین دلیل به این
نتیجه رســیدیم که این موضوع را به عنوان
نخستین موضوع در دســتور کار فراکسیون
اقدامات پیش دســتانه علیه اقدامات آمریکا
قرار دهیم.

پیشنهاد سردبیر:

آمریکا گرفتار باند سیاسی بیآبرویی شد ه است
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پیشخوان

نشریه هاآرتص تشریح کرد:

چرایی سکوت جالب و ممتد اسراییل در مورد وقایع اخیر
نشریه هاآرتص در مطلبی تحلیلی ،با اشاره به حمالت اخیر به دو
کشتی ژاپنی در دریای عمان ،پرسشی را مطرح کرده است ،مبنی
بر اینکه دلیل سکوت اســراییل در خصوص همه این رخدادها و
اتفاقات مشابه پیشین چیست و چرا مقامات رژیم اسراییل ،هیچ
اظهارنظر خاصی در این باره نداشــتهاند؟! هاآرتص مینویســد:
«در بستر موضوعات مربوط به ایران ،سکوت غیرمتعارف و ممتد

اسراییل جالب توجه اســت .در هفتههای اخیر ،بنیامین نتانیاهو
کمترین سخن را در مورد مســائل ایران به زبان آورده؛ آن هم در
مورد موضوعی که اینقدر به آن عالقه دارد .وقتی هم که ســخنی
میگوید ،تنها به اشــاره به خطرات ایران برای منطقه به طور کلی
بسنده میکند ».سپس در تحلیل این امر ادامه میدهد« :به ظاهر
از همکاران کابینه نتانیاهو خواسته شده که در این مورد اظهارنظری

نداشته باشند و چون بسیاری از این اعضا منتظر مقامهای ارشد در
دولت آتی هستند ،سیاست ســکوت فعال به شکلی موثر و راحت
پیاده میشود .منافع اسراییل ظاهرا شفاف بوده و امیدوار است که
آمریکا فشار بر ایران را ادامه دهد؛ اما خود در اقدامی نادر از توفان به
دور ماند .اسراییل نمیخواهد متهم به آن شود که دولت ترامپ را
برای تقابل مستقیم با ایران تشویق میکند».

علیرضا کریمیان

برخی دیگر از محدودیتهای اعمال شده در تاسیسات اراک برچیده خواهد شد؛

بنا بر اعالم سازمان انرژی اتمی ،مرحله دوم اقدامات
این سازمان در راستای اجرای تصمیم شورای عالی
امنیت ملی برای«کاهش تعهدات هســتهای» آغاز
میشود .شورای امنیت ملی به دلیل تعلل اروپاییها
و خروج آمریکا از برجام در اقدامی متقابل اعالم کرد
که برخی از تعهدات برجام را کنار خواهد گذاشــت.
براســاس اولتیماتوم ایران ،فــروش کیک زرد و آب
سنگین از حدی که در چارچوب برجام مشخص شده
بود ،متوقف و اگر اروپاییها در  60روز بعد از این تاریخ
به تعهدات خود عمل نکنند ،ایران میزان غنیسازی
را افزایش داده و درباره راکتور اراک نیز تصمیمگیری
خواهد کرد .هرچند برخی کارشناسان معتقد بودند
ایران باید زودتر از اینها به اقــدام غیرقانونی آمریکا
واکنش نشــان میداد؛ اما به نظر میرســد مقامات
کشورمان پس از به بن بســت خوردن همه راههای
پیش روی مبادالت با اروپا تصمیم به اقدامات عملی
گرفتند که از امروز وارد فاز تازهای خواهد شد .بر این
اساس قرار است بخشی از تغییرات این بار در کارخانه
تولید آب ســنگین اراک صورت بگیرد .اراک یکی از
اصلیترین تاسیسات هستهای کشورمان بود که پس
از برجام ،با محدودیتیهایی در عملکرد مواجه شد.
مخالفان برجام پس از تصویب و اجرایی شــدن مفاد
این تعهدنامه از سوی ایران همواره معتقد بودند که
راکتور اراک به عنوان قلب تاسیسات اتمی ایران عمال
از چرخه خارج شده است؛ چرا که با اجرای باز طراحی
این راکتور دیگر این تاسیسات قابل بازگشت نخواهد
بود همچنین تولید آب ســنگین در این تاسیسات
نیز کاهش و قرار شد تا مازاد تولیدات به یک شرکت
آمریکایی فروخته شود .صالحی ،رییس سازمان انرژی
اتمی دو سال پیش اعالم کرده بود که ایران ،آمریکا

در این کارخانه اعمال شــده بود ،در راســتای اقدام
متقابل ایران برداشته خواهد شــد .هرچند مقامات
کشورمان به صراحت اعالم کردهاند که این مدت 60
روزه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و در صورت بی
تفاوتی اروپاییها هر احتمالی بر آینده برجام متصور
می شــود؛ اما به نظر نمیرســد تا کنون اروپاییها
اقدامی برای برون رفت از این بحران و بن بست پیدا
کرده باشند .این وضعیت در حالی است که تقریبا هم

میانجیگریهای بینالمللی
برای توقف حمالت انصارا...

و چین کارگروهی برای مدرنســازی رآکتور اراک
تشکیل دادهاند و طی پنج سال آینده شاهد راهاندازی
رآکتور مدرن اراک خواهیم بــود؛ اما در نهایت آنچه
از همه این وعدهها و وعیدهــا باقی ماند تنها کاهش
تعهدات مربوط به تولید اورانیوم و آب ســنگین بود
که آن هم از ســوی ایران انجام گرفت و حاال توقف
تعهدات مربوط به ســقف تولید اورانیوم غنی شده و
همچنین تولید محدود آب سنگین که پس از برجام

ایران و هم اروپا به ناکارآمــدی برخی از اصلیترین
طرحهای همکاری از جمله ایســتکس اذعان دارند
هر چند باز هم اروپاییهــا وعده دادهاند که به زودی
این ساز و کار مالی را عملیاتی خواهند کرد و حاال در
صورت تمایل همکاری واقعی باید باز هم راهکارهای
جدیدی برای همکاریهای دو طرف طراحی شود که
البته با توجه به گستردگی تحریمها این مسئله به نظر
دست نیافتنی است.

فراخوان عجیب انتخاباتی
«قالیباف»
فراخــوان آمادگی و حضور بــرای رقابت در
انتخابات پیش روی مجلس شورای اسالمی از
سوی محمدباقر قالیباف اعالم شد .محمدباقر
قالیباف در پیامی ویدئویی با تاکید بر اهمیت
جوانگرایی در تغییر شــرایط سیاســی و
مناسبات قدرت در کشور از جوانان انقالبی
خواســت تا در انتخابات پیش روی مجلس
به میدان بیایند و خــود را در معرض رقابت
قرار دهند .قالیباف در این پیام ویدئویی تنها
راه اصالح کشور را حضور خودجوش جوانان
مومن و خبره دانســته و از همه کسانی که
خودشان یا در میان آشنایان و دوستان کسی
را دارای صالحیت و آمادگی برای انتخابات
میدانند ،دعوت کرده است تا در یک سامانه
اینترنتی ثبت نام کنند .وی در پیام ویدئویی
خود ضمن تاکید بر گام دوم انقالب ،انتخابات
پیش روی مجلس را فرصتــی برای اصالح
رویههای غلط سیاســی و ساخت مجلس نو
برای ریل گــذاری در ارتقــای کارآمدی در
مدیریت و تصمیم گیری در کشــور دانسته
است.

معاونت نظارت مجلس گزارشــی از اقدامات نظارتی نمایندگان در اجالسیه سوم دوره دهم را قرائت کرد که
طبق این گزارش  ۸۶۵تقاضای سوال از وزیران دولت در این اجالسیه به هیئت رییسه داده شده که بیشترین
سوال مربوط به وزیر نیرو با  ۱۰۹فقره است« .غالمرضا اســداللهی» گفت :در سال سوم کاری مجلس دهم،
 ۸۶۵تقاضای سوال از وزرا به هیئت رییسه داده شد که  ۳۷درصد سواالت در کمیسیونهای تخصصی بررسی
شد ۷۰ ،سوال به دلیل اقناع نشدن سوال کنندگان به هیئت رییسه برای رسیدگی در صحن ارسال شد که ۵۹
سوال ملی و  ۱۱سوال منطقهای است .وی با بیان اینکه کمیسیون کشاورزی  ۱۲۴سوال و کمیسیون برنامه
با  ۵سوال بیشترین و کمترین تعداد سواالت را بررســی کردهاند ،اظهار داشت ۵۶ :فقره سوال در دوره سوم
مجلس دهم در صحن مجلس مطرح شد که در  ۱۰مورد مجلس آن را قانع کننده ندانست .بیشترین تعداد
سواالت از وزرای نفت و خارجه بوده که از هر کدام  ۱۰سوال مطرح شده است.

سفیر انگلیس در تهران مدعی شــد ،خبر احضار وی به وزارت امور خارجه ایران نادرست است و این دیدار به
درخواست خود او برگزار شده است« .راب مکر» گزارش منتشر شده در مورد احضار وی به وزارت امور خارجه
ایران را تکذیب کرد و مدعی شد که دیدار او با مقامهای ایرانی به درخواست طرف انگلیسی بوده است .وی در
واکنش به خبر احضارش به وزارت امور خارجه ،در توییتر نوشته است« :جالب است ،چنین چیزی نشنیده بودم.
من خواستار یک مالقات فوری با وزارت خارجه شدم و این فرصت به من داده شد ».مکر افزود« :احضاری در کار
نبود .قطعا ،اگر رسما احضار میشدم ،به آن پاسخ میدادم ،مثل هر سفیر دیگری ».اخیرا اعالم شده که در پی
اظهارات خالف واقع وزیر خارجه انگلیس در تبعیت کورکورانه از آمریکا در متهم کردن کشورمان به دست داشتن
در حوادث اخیر برای دو نفتکش در دریای عمان ،دستیار وزیر و مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه در مالقات
با سفیر انگلیس« ،شدیدا به این مواضع غیرقابل قبول و ضدایرانی دولت انگلیس اعتراض» کرده است.

توضیح ژاپن درباره برگهای
که«آبه» روی آن نشسته بود
وزیر امورخارجــه ژاپن دربــاره برگهای که
نخســت وزیر کشــورش در دیدار با رهبری
ایران به همراه داشته توضیحاتی داده است.
تارو کونو ،با انتشار یک توئیت به رفع ابهامات
درباره برگــه کاغذی پرداخت که نخســت
وزیر این کشور حین دیدارش با رهبر معظم
انقالب با خود به همراه داشت .وی در حساب
کاربری خــود در توئیتر خطــاب به برخی
شایعات درباره این برگه نوشت :اشتباه است.
آنچه نخســت وزیر به همراه داشــت حاوی
نکاتی بوده کــه وی در صحبتهایش مطرح
کرد ،نه پیام رییس جمهور دونالد ترامپ.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در جریان سفر
هفته گذشــته خود به تهران با رهبر انقالب
دیدار کــرد .وی در این نشســت برگهای به
همراه داشت که برخی رسانهها شایعه کرده
بودند پیــام دونالد ترامــپ ،رییس جمهور
آمریکا به ایران بوده است.

ادعای سفیر انگلیس:

چهره ها

L
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آغــاز گفــت و گــوی
اصالح طلبان _ اصوال گرایان

بین الملل

گزارش معاونت نظارت درباره عملکرد مجلس در سال سوم:

عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری اظهــار کرد:
خطرناکترین چیزی کــه میتواند یــک نظام را
نابود کنــد ،حالتی اســت کــه نخبگانــش برای
دستیابی به قدرت ،حاضر باشند منافع ملی را زیر پا
له کنند.
آیت ا ...اراکی ادامه داد :به نظر میرســد که ما هیچ
کمبودی نداریم .منتها مردم باید هوشــیار باشند.
عضو مجلس خبرگان رهبــری در ادامه افزود :کار
فرماندهــی و فرمانروایی مملکت ،کار دشــواری
اســت .خیلیها نهتنها با مقام معظم رهبری بلکه با
خود امام (ره) ابتدا همراه شدند ،بعد سنگینی کار،
ظرافت کار ،پیچیدگــی کار ،یا برای آنها ابهام ایجاد
کرد و در نتیجه ابهامی که برایشــان ایجاد شــد از
همراهی با امام(ره) باز ماندنــد ،یا در نتیجه ضعفی
که در بینش داشتند نتوانستند همراه ایشان باشند؛
یعنی تشخیصشان نرسید به جایی یا گاهی جرأتش
را نداشتند .مسئله شجاعت و جرأت ،مسئله مهمی
ن مسائل ،اصال توانشان
اســت .گاهی هم جدا از ای 
اقتضا نمیکرد.

گفت و گوی شورای نگهبان
با اصالح طلبان

یمن :آماده آزادســازی
عربستان می شویم

 ۸۶۵تقاضای سوال از وزرا به هیئت رییسه مجلس ارائه شده است

مردم
باید هوشیار باشند

دیپلماســی ایران در پی
کاهش تنش در منطقه

برجام همچنان آب میرود

احضار نشدم!

عضو مجلس خبرگان رهبری:

شطرنج در شستا

رییس مرکز مطالعات راهبردی ارتش:

علی الریجانی
رییس مجلس:

خرید سامانه اس ۴۰۰
مطرح نیست

آمریکا گرفتار باند سیاسی
بیآبرویی شد ه است
رییــس مجلس شــورای اســامی حمله به
نفتکشها در دریای عمان را «مشــکوک» و
مکمل تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ملت
ِ
ایران دانســت .علی الریجانی گفت :اقدامات
مشکوک نسبت به نفتکشها در دریای عمان
به نظر اقدامات مکمــل تحریمهای اقتصادی
است به جهت اینکه از تحریمها نتیجه به دست
نیاورند به خصوص با توجه به سوابق تاریخی
آمریکا در جنگ جهانی که کشتیهای خود در
نزدیک سرزمین ژاپن را مورد هدف قرار دادند
تا توجیه الزم برای خصومت را فراهم کنند؛ اما
بخش فکاهی ماجرا در اظهــارات آقای پمپئو
نهفته است که توصیه کردند «ایران در مقابل
اقدامات سیاســی و دیپلماتیک از دیپلماسی
استفاده کند».الریجانی ادامه داد :ملت آمریکا
گرفتار باند سیاسی بیآبرویی شدهاند که پس
و پیش حرفهای خود را محاسبه نمیکنند.

zayanderoud8108@gmail.com

رییس مرکز مطالعات راهبــردی ارتش گفت :ایران
توانمندیهای زیادی در حوزه پدافند هوایی ،کشف،
رهگیری و مقابلــه دارد .امیر ســرتیپ احمدرضا
پوردســتان با بیان اینکه باید متناسب با تهدیدات،
ظرفیتهای دفاعی مناســب را در خودمان ایجاد
کنیم ،ادامه داد :در همه حوزهها این کار انجام شده
اســت .این قرارگاه با توجه به قابلیتها و تواناییها
میتواند همه امکانات را تجمیع و پای کار بیاورد و در
حوزه پدافند هوایی آنچنان که شایسته اقتدار ایران
اسالمی اســت ،اثبات کند .رییس مرکز مطالعات
راهبردی ارتش با اشــاره به برخی شــایعات درباره
خرید سامانه اس  ۴۰۰افزود :بحث خرید سامانه اس
 ۴۰۰مطرح نیست .وی با بیان اینکه امروز سامانه اس
 ۳۰۰را در اختیار داریم ،یادآورشد :عالوه بر اس ،۳۰۰
سامانه باور نیز توســط وزارت دفاع تولید میشود و
قابلیتهای موجود ،پاسخگوی تهدیدات است .امروز
رژیم آل سعود به این باور رسیده که انقالبیون یمن
از قابلیتهای بسیاری برخوردار هستند و میتوانند
دورترین نقاط را مورد هدف قرار دهند.

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

نقویحسینی
عضو فراکسیون نمایندگان والیی:

اعتماد مردم به مسئوالن
احیا میشود
ســخنگوی فراکســیون نماینــدگان والیی
مجلس با اشــاره به ابــاغ آییننامــه قانون
«از کجا آوردهای» ،گفت :با این اقدام ،اعتماد
خدشهدار شده مردم به مسئوالن احیا میشود.
سید حسین نقوی حسینی با اشــاره به ابالغ
آییننامه قانــون «از کجــا آوردهای» ،اظهار
داشت :این روزها در محاورات بسیاری از مردم
نسبتهای مختلفی به مسئوالن داده میشود
که برخی از این مطالب ممکن است درست و
برخی دیگر ممکن است درست نباشد؛ اما زمانی
که شــفافیت به وجود آید و اموال مسئوالن و
درآمدهای آنان کامال شفاف و مشخص شود،
قطعا به این شایعات پاســخ داده خواهد شد.
وی تصریح کرد :با اجرای این قانون ،در صورتی
که در جایی تخلفی صورت گرفته ،قوه قضاییه
با این افراد که از موقعیت خود ســوء استفاده
کردهاند ،برخورد جدی خواهد کرد.

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

وزیر اطالعرســانی دولت نجات ملی مستقر در
صنعا از تالشهــای بینالمللی انصــارا ...برای
متوقف کردن حمالت این گروه به تاسیســات
حیاتی در عربستان و امارات از جمله فرودگاهها
خبر داد.
ضیــف ا ...الشــامی ،وزیر اطالعرســانی دولت
نجــات ملــی در صنعــا و عضو دفتر سیاســی
انصــارا ...در پیامی توییتری نوشــت :تالشها و
میانجیگریهــای بینالمللــی و در رأس آنها
انگلیس بــرای توقف حملــه بــه فرودگاهها و
تاسیسات حیاتی در عربســتان و امارات وجود
دارند!

اروپا در پی تحریم ونزوئالست
دیپلماتهای غربی از تصمیم کشورهای اروپایی
برای تحریم ونزوئــا و دولت «نیکالس مادورو»
خبر دادهاند .کشــورهای اروپایــی قصد تحریم
ونزوئال را دارند و میخواهند این تحریم را علیه
نیکالس مــادورو ،رییس جمهــوری ونزوئال و
چندین مقام ارشد دولت او اعمال کنند .به گفته
دیپلماتهای اروپایی و منابع آگاه ،آلمان ،اسپانیا،
انگلیس ،فرانسه و هلند پنج کشوری هستند که
در حال بررسی محدودیتهای مالی و مسافرتی
هســتند تا آن را به شــورای اروپایی تســلیم
کنند.

برخی از نمایندگان منتخب
پارلمان هند اتهام کیفری دارند
انتخابات پارلمانی اخیر هند یک پیروزی تاریخی
را برای حزب ناسیونالیســت هنــدوی نارندرا
مؤدی رقم زد؛ اما نفوذ پــول ،قدرت و اخالقیات
مشــکوک بر بزرگترین دموکراســی در جهان
را فاش کرد .حدود  ۴۳درصــد از اعضای جدید
مجلس عوام پارلمان د در حالی در اولین جلسه
از زمان برگزاری انتخابات حاضر میشــوند که
در پروندههای تجاوز ،قتل یا تــاش برای قتل
متهم هســتند .انتخاب اعضایی در پارلمان هند
که سابقه کیفری داشته باشند ،پدیده جدیدی
نیست؛ اما با وجود تعهد انتخاباتی نارندرا مؤدی،
نخستوزیر هند در سال  ۲۰۱۴برای پاکسازی
فساد و نفوذ پول در انتخابات ،این مشکل بسیار
حادتر شده است.

دیدار محرمانه« محمود عباس»
و رییس شاباک
برخی منابع مطبوعاتی اســراییل مدعی دیدار
محرمانه رییس تشکیالت خودگردان فلسطین
با رییس «شــاباک» درباره مســئله درآمدهای
مالیاتی فلسطین شــدند؛ اما مشاور امور خارجه
تشــکیالت خودگردان این مســئله را تکذیب
کرد .این شــبکه عبری زبان مدعی شد ،در این
دیدار رییس شــاباک تالش کرد ،محمود عباس
را به دریافت درآمدهای حاصــل از مالیاتهای
فلسطینی با کســر بودجه حقوق اسرا و شهدای
فلسطینی راضی کند.
این شبکه اســراییلی بدون اشــاره به نتایج این
دیدار تنها مدعی شــد ،ســازمان امنیت داخلی
اسراییل نگران فروپاشی قریبالوقوع تشکیالت
خودگردان و اتمام بودجــه آن پس از مخالفت با
دریافت درآمدهای مالیاتی از سه ماه قبل به دلیل
کسر بخشی از آن است.
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قیمت جدید لبنیات اعالم شد

کافه اقتصاد
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان
شهرستان اصفهان:

تخصیص آب صیفی ،ضرر
کشاورزان را کاهش میدهد

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان شهرستان
اصفهان گفت :برای کاهش ضرر کشــاورزان ،باید
آب صیفی یا همان آب تابســتانه به کشاورزان داده
شود؛ اما این مستلزم این است که شورای هماهنگی
زاینده رود برگزار و آب تابستانه مصوب شود .حسین
محمدرضایی اظهار داشت :آب مدتی بسته میماند تا
کشاورزان کشت غله خود را برداشت کنند و جایگزین
آن کشت صیفی یا تابستانه صورت گیرد .وی تصریح
کرد :آب کشت تابستانه باید برای کشاورزان مصوب
و به موقع تخصیص داده شود و آب پاییزه غله سال
زراعی  99 - 98نیز برای کشاورزان حقابه دار حوضه
زاینده رود حفظ و در آبان ماه برای آنها رها ســازی
شود .وی افزود :این چند ســال تنها غله کشت می
شده ،زمینها قارچی شده و علفهای هرز زمینها را
فرا گرفته و باید تنوع کشت صورت گیرد تا آنها از بین
بروند ،این خاصیت کشت تابستانه است و میتواند
قارچی بودن زمین که به دلیل کشــت مداوم یک
محصول به وجود آمده را از بین ببرد .محمدرضایی
خاطرنشان کرد :باید کشت دیگری انجام گیرد تا آن
زمین جوابگو باشد و موادی که گیاه نیاز دارد ،از بین
رفته و با یک تغییر کشت به حالت قبل خود بازگردد.

رییس انجمن صنفی کشتارگاههای
صنعتی اصفهان:

افزایش قیمت مرغ ،سراسری
است
رییس انجمن صنفی کشــتارگاههای صنعتی مرغ
استان اصفهان گفت :با توجه به افزایش قیمت مرغ
زنده در کل کشور ،افزایش قیمت هر کیلو مرغ در
استان اصفهان رقم خورد .حمیدرضا شیخان اظهار
کرد :تا چند روز قبل قیمت هر کیلو مرغ برای مصرف
کننده  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان بود و فروشندگان هر
کیلو مرغ را  ۱۰هزار و  ۶۵۰تومان درب کشتارگاه
خریداری میکردند؛ اما با توجه به افزایش قیمت مرغ
زنده در کل کشور ،افزایش قیمت هر کیلو مرغ در
استان اصفهان نیز رقم خورد .اگر قیمت مرغ افزایش
پیدا نمیکرد ،کشتارگاهها ضرر میکردند و از لحاظ
اقتصادی آسیب میدیدند .به همین دلیل مقرر شد
تا افزایش قیمت مرغ در کشور در استان اصفهان نیز
اعمال شــود .وی ادامه داد :وزارت جهاد کشاورزی
پیشــنهاد داده که هر کیلو مرغ با قیمت  ۱۱هزار و
 ۹۰۰تومان به فروش برسد .ستاد تنظیم بازار کشور
و وزارت صمت در حال بررسی این پیشنهاد هستند
و در صورت تصویب ،این قیمت ابالغ خواهد شد.

معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب
منطقهای اصفهان خبرداد:

کمک موثر کشت غله اصفهان
در مهار ریزگردها

معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای
اصفهان با اشاره به ذخیره  762میلیون مترمکعب
سد زاینده رود ،گفت :کشــت غله امسال در شرق
اصفهان ،کمک بســیار موثری در مهار گرد و غبار و
ریزگردها داشته است .حسن ساسانی در خصوص
آخرین وضعیت سد زاینده رود ،اظهار کرد :در حال
حاضر ورودی ســد زاینده رود  127و خروجی آن
 70مترمکعب برثانیه است .وی با بیان اینکه ذخیره
مخزن سد زاینده رود ( 25خرداد ماه)  762میلیون
مترمکعب بــوده ،افزود :در حــال حاضر  55درصد
مخزن سد زاینده رود ،آب دارد .وی درباره زمان اتمام
تحویل حقابه کشاورزان شــرق اصفهان ،گفت :در
جلسهای با حضور نماینده جهادکشاورزی و کمیته
 15نفره صنف کشاورزان ،با توجه به اتمام نیاز به آب
برای کشت غالت ،کاهش آب مورد توافق قرار گرفت.

قیمت لبنیات براســاس مصوبه ســتاد تنظیم بازار قیمت مبنی بر
افزایش  ۱۹درصدی نرخ شیرخام ،حدود  ۲۰درصد باال رفت .اواخر
هفته گذشته با مصوبه ستاد تنظیم بازار ،قیمت شیرخام با چربی ۳.۲
درصد  ۲۳۹۰تومان درب دامداری تعیین شدو به ازای هر یک دهم
چربی (مثبت یا منفی)  ۳۶تومان به قیمت شــیر اضافه یا از آن کم
میشود .در همین زمینه ،سید احمد مقدسی ،رییس انجمن صنفی
گاوداران کشور گفت :پیشنهاد دامداران برای قیمت جدید شیر خام

 ۲هزار و  ۵۷۰تومان بود که در جلسه ستاد تنظیم بازار  ۲هزار و ۳۹۰
تومان مصوب شــد .این افزایش قیمت به دلیل نوسانات زیاد قیمت
ارز بوده است .براساس این مصوبه قیمت شیرخام حدود  ۱۹درصدو
میانگین قیمت  ۱۴فرآورده لبنی نیز حدود  ۱۹.۵درصد افزایش یافته
است .برهمین اساس قیمت شــیربطری کم چرب  ۱.۵درصد ۱۶.۳
درصد ،شیر بطری نیم چرب  ۲درصد  ۱۶درصد ،شیر بطری  ۳درصد
 ۱۶درصد ،شیر بطری کامل  ۳.۲درصد  ۱۶.۶درصد ،شیر نایلون ۱.۵

شرکت توزیع برق اصفهان اعالم کرده که شهروندان می توانند برای راه اندازی نیروگاه های خانگی برق اقدام کنند؛

پشت بام های پولساز

مرضیه محب رسول
ایران ،مهــد انرژیهای خــدادادی و فرصتهای
رایگان برای به دست آوردن پول است .تواناییهایی
که اغلب تا امروز چندان از آنها اســتفاه درســتی
هم نشــده اســت .در حالیکه به نظر برخی پول
درآوردن در این کشور سخت و راههای آن اغلب پر
از دستانداز و دشواری است؛ اما گاهی میتوانیم از
همین نور خورشــید بدون منت که زیاد هم داریم
درفضای پشت بام خانهها هم پول به دست آوریم.
سهم اندک اصفهان در تولید برق
تولید برق از نور خورشید سالهاست در همه جای
دنیا به خصــوص در مناطق آفتابــی و بیابانی در
دستور کار قرار دارد.در اصفهان که حاال سالهاست
آب و رطوبت جای خود را به گرما و خشــکی داده
اســت ،تولید برق میتواند یک فرصــت بی نظیر
اشتغا لزایی باشــد؛ حتی شــهروندان اصفهانی
هم میتوانند با اســتفاده از فضای پشــت بامهای
خود ،برق تولید کننــد .اگرچه اصفهــان یکی از
خشــکترین و آفتابیترین آب و هوا را در کشور
دارد؛ اما ســهم چندانی از احــداث نیروگاههای
کوچک تولید برق ندارد .کارشناســان انرژی می
گویند :اســتعداد تولید برق از خورشید در ایران
بسیار بیشتر از پتانســیل تولید برق از نفت و گاز
اســت؛ اما همچنان در این بخــش کم کاریهای

زیادی صورت گرفته است .بر اساس آمار ارائه شده
از سوی ساتبا (ســازمان انرژیهای تجدیدپذیر و
بهره وری انرژی برق) تا کنون بالغ بر  971نیروگاه
با ظرفیت تجمعــی  4855کیلــووات در مناطق
محروم کشور احداث شده و استان خراسان رضوی
با  470نیروگاه ،فارس بــا  285نیروگاه و کرمان با
 114نیروگاه ،حائز رتبههای اول تا سوم هستند.
چطور در خانه برق تولید کنیم؟
بر اســاس اعالم شــرکت توزیع برق ،هر شخصی
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میتواند با ارائه درخواســت به این شرکت نسبت
به نصــب باتر یهای خورشــیدی در پشــت بام
منزل خود اقــدام کند .برق تولیدی تا  20ســال
توســط اداره برق پیش خرید میشــود .بر اساس
اعالم مدیــر دفتر بــازار برق شــرکت توزیع برق
شهرســتان اصفهان این برق تولیــدی را میتوان
در قالب قراردادهــای خرید تضمینی  ۲۰ســاله
به وزارت نیــرو فروخت و این امــکان خوبی برای
توســعه انرژی پــاک فراهــم میکنــد و محلی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

در فصل تابستان تامین آب شرب از طریق یک سامانه آبرسانی
امری دشوار است
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در جمع مدیران طرح آبرسانی اصفهان بزرگ با اشاره
به افزایش نیاز آبی مردم در نیمه اول سال اعالم کرد :بدون شک با افزایش دما ،میزان مصرف هم بیشتر
میشود این در حالی است که تنها سامانه آبرسانی اصفهان ظرفیت محدودی در تامین آب شرب دارد.
مهندس هاشم امینی اعالم کرد :نهایت ظرفیت تامین آب شرب تصفیه خانه آب باباشیخعلی11/5متر
مکعب در ثانیه است در حالی که نیاز آبی در فصل تابستان حداقل  14/5متر مکعب اعالم می شود .وی
به کمبود  3الی  3/5متر مکعبی در ثانیه آب برای تامین آب شرب مردم اشاره کرد و اظهار داشت :هم
اکنون ذخیره آب سد زاینده رود  750میلیون مترمکعب است و مردم شاهد بارندگیهای مناسب در
فصل بارش بودند براین اساس آنها نمیپذیرند که در فصل تابستان در تامین آب شرب با چالشهایی
مواجه باشند.مدیرعامل آبفای استان خطاب به مدیران طرح آبرسانی اصفهان بزرگ اظهار داشت :در
حال حاضر باید آب شرب بیش از  4میلیون جمعیت استان از طریق یک سامانه تامین شود پس با توجه
به محدودیت منابع ،تالش خود را معطوف به توزیع عادالنه به روشهای گوناگون کنید.
مهندس هاشم امینی به چگونگی توزیع عادالنه آب پرداخت و بیان داشت :با بهره گیری سیستم تله
متری ،تله کنترل ،مدیریت فشار ،مرئی سازی والوها و ایجاد حوضچههای فشار شکن سعی در توزیع
عادالنه آب در سطح استان داشته باشید.
وی عالوه بر تامین کمی آب مردم در فصل تابستان بر کیفیت مطلوب هم تاکید کرد و ادامه داد :عالوه
بر اینکه باید نهایت تالشها در جهت تامین آب شرب مردم در دستور کار قرار گیرد ،الزم است کیفیت
آب شرب مانند سنوات قبل مطابق با استاندارد باشد.

طرح قطار حومهای اصفهان -
شاهین شهر در مرحله فراخوان
سرمایه گذار است
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان
گفت :طرح قطــار حومهای اصفهان  -شــاهین
شهر آماده شــد و در حال ارجاع جهت فراخوان
سرمایه گذار است .حجت ا ...غالمی طول این خط
قطار حومهای را  ۱۵کیلومتــر اعالم کرد و گفت:
خوشبختانه برای اجرای این طرح با مشکالتی نظیر
آزاد سازی مواجه نیســتیم و در صورت مشخص
شدن سرمایه گذار و شــروع اجرای آن ،در مدت
زمان مناســبی میتوانیم آن را به بهــره برداری
برسانیم .وی همچنین درباره قطار حومهای نجف
آباد  -اصفهان اظهارداشت :این طرح ،نهایی شده
و مصوبات الزم برای اتصال آن به ایستگاه خط ۲
مترو اصفهان دریافت شده است.

درصد  ۱۸.۸درصد ،شیر استریل یک لیتری پاکت  ۲۱.۴ ۱.۵درصد،
شیر استریل یک لیتری پاکت  ۳درصد  ۲۲.۹درصد ،ماست دبهای
 ۲.۵کیلوگرمی کم چرب  ۲۲.۱درصد ،ماست دبهای  ۲.۵کیلوگرمی
پر چرب  ۲۲درصد ،ماست لیوان  ۹۰۰گرمی کم چرب تتراپک ۱۷.۹
درصد ،ماست لیوان  ۹۰۰گرمی پر چرب تتراپک  ۱۸.۱درصد ،پنیر
 ۲۱۰گرمی تتراپک  ۲۲.۴درصد ،پنیــر  ۵۲۰گرمی تتراپک ۲۳.۵
درصد و پنیر یواف  ۴۰۰گرمی  ۱۸.۸درصد افزایش یافته است.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس:

تشکیل ستاد احیای زاینده رود ،واقعبینانه پیگیری شود
نماینده مردم نجف آباد گفت :الزم است تشکیل ستاد احیای زاینده رود توسط دولت ،واقع بینانه و جدی
پیگیری و اعتبارات الزم برای آن در بودجه پیش بینی شود .ابوالفضل ابوترابی افزود :رییس جمهور در
سفر استانی که به اصفهان داشتند ،قول احیای رودخانه زاینده رود را دادند و امیدواریم که این نیاز اساسی
منطقه ،محقق شود .وی با اشاره به نامه اخیر شماری از نمایندگان استان اصفهان به روحانی درباره ستاد
احیای زاینده رود ،اظهار داشــت :ما انتظار حرکت واقعی از سوی دولت را برای تشکیل این ستاد داریم.
وی با بیان اینکه با تشکیل ستاد احیای زاینده رود ،مسائل مربوط به سد بهشت آباد و تونل سوم کوهرنگ
بیشتر از گذشته اجرایی خواهد شد ،خاطرنشان کرد :اگر این  ۲طرح اجرا شده بود ،در سیلهای فروردین
امسال ،حجم بسیاری از سیالبها مهار و به فالت مرکزی منتقل میشد.
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برای کســب درآمد پایدار برای ســرمایه گذاران
است.
مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان
اصفهان بیان داشت :در منازل مسکونی ،ما به ازای
انشــعاب برق که معموال کنتورهای  ۲۵آمپر تک
فاز هســتند ،به ازای هر کنتور  ۵کیلووات امکان
نصب سامانه وجود دارد و پنج کیلو وات سامانه برق
خورشــیدی تقریبا ۵۰متر مربع فضا الزم دارد که
در پشت بام ،حیاط منزل ،گوشه پارکینگ و حتی
یک درصدی از نما که امکان مقرارت شــهرداری
اجازه میدهد ،قابل نصب است .سارا صالحی افزود:
درآمد حاصل از هر  ۵کیلو وات برق خورشــیدی
برای خانواری که از این ســامانه اســتفاده کرده،
ساالنه  ۷میلیون تومان است که البته این درآمد،
درآمد پایه محســوب میشــود و به واســطه نوع
قرارداد و ضریب تعدیل نرخی که به این قراردادها
تعلق میگیــرد ،درآمد در ســنوات مختلف و در
دورههای پرداخت افزایش پیدا میکند و خانوارها
هر دو ماه یک بار متناســب با میــزان تولیدی که
داشتند ،درآمد دریافت میکنند .وی بیان داشت:
برای اقدام به سرمایه گذاری ،مشترکین میتوانند
به ســایت توزیع برق شهرســتان اصفهان بخش
منابع تولیــد پراکنده ،مراجعه کننــد و در منوی
نیروگاههای خورشیدی از طریق نرم افزار مهرسان
ثبت نام خود را انجام دهند.



عدالت اجتماعی در سای ه
اجرای قانون مالیاتها
فــرار مالیاتــی بــا کاهــش درآمدهــا
موجــب میشــود دولــت در تخصیــص
سرمایهگذاریهای الزم دچار بحران شود.
مالیات ،اصلی تریــن منبع درآمد غیرنفتی
کشور محسوب می شود.
فرارمالیاتــی ،دولت را برای رســیدن به
اقتصادی شکوفا و توسعه یافته دچار چالش
کرده و اثرات نامطلــوب و جبران ناپذیری
برجای می گذارد .فرار مالیاتی به هرگونهای
که باشــد ،پدیده ای ضد اجتماعی اســت
که با تهدید منافع ملــی وعمومی ،فرصت
اســتفاده بهینه از امکانات ومنابع را سلب
کرده و راه توسعه را به بن بست می کشاند.
باید پذیرفت درآمدهــای مالیاتی ،بهترین
و ســالم ترین منابع درآمدی دولتها برای
دســتیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی
در کشور است .پرداخت مالیات ،مشارکت
مردم در تامین هزینههای کشــور است که
صرف خدمات به خود مردم می شود .برای
پیشــرفت در امور مختلف از جمله اقتصاد
برخورد بــا فرارمالیاتی ،امــری ضروری و
اجتناب ناپذیر است.
در حقیقت پرداخت مالیات و دوری از فرار
مالیاتی از مهم ترین عوامل رشــد و توسعه
زیرســاخت های شهری اســت .همراهی
مردم در پرداخت مالیات ،موجب تســریع
در پیگیری طرح هــا و پروژه های عمرانی،
توسعه و گسترش زیرساخت های شهری و
در نهایت نوید بخش آینده ای روشن برای
کشور خواهد بود.

بازار

کوسن

35,000
تومان

آغاز مرحله آزمایشی طرح حذف قبض کاغذی آب بها
در استان اصفهان
معــاون خدمات مشــترکین و درآمد
شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان
میگوید :مرحله آزمایشی طرح حذف
قبض کاغذی آب بها در استان اصفهان
از ابتدای تیرماه آغاز میشود.
رضا رضایی افزود :ایــن طرح با هدف
کمک به حفظ محیط زیســت ،ایجاد
بسترهای الزم برای یک شهر هوشمند،
دسترســی راحت به خدمات از طریق
برقراری ارتباط بین مشترکین و سامانههای الکترونیکی ،کاهش مراجعه ماموران شرکت و حذف
خطاهای انسانی ،افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات و صرفه جویی در زمان و هزینهها به اجرا
در میآید .وی با اشاره به اینکه مرحله آزمایشی طرح حذف قبض کاغذی آب بها نخسین بار در
سه محله شهر اصفهان شامل کوی سپاهان ،منازل سازمانی راه آهن و کوی پرتو در بختیار دشت
برای نزدیک به یک هزار مشترک این شــرکت اجرا میشود ،افزود :با اجرای این طرح ،به جای
قبض کاغذی ،پیامکی حاوی اطالعات مصرف و مبلغ همراه با شناسه قبض و شناسه پرداخت
برای مشترکین ارسال میشود .رضایی افزود :مشترکین شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
میتوانند پس از دریافت این پیامک از طریق ســامانههای پرداخت غیرحضوری و یا تماس با
شماره تلفن  1522و ثبت کلید شماره  1نسبت به وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت،
اقدام و قبض خود را در هر ساعت از شبانه روز پرداخت کنند .وی در عین حال افزود :شهروندان
میتوانند در صورت نیاز به قبض میان دوره و یا حضور نداشــتن در ملک و قرائت نشدن کنتور
آب توسط ماموران قرائت ،از طریق سامانه تلفنی  1522و انتخاب کلید شماره  ،5قبض پیامکی
خود را دریافت کنند.معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای استان اصفهان همچنین
از مشترکین این شرکت خواســت به منظور اطمینان از ثبت نام و درج شماره تلفن همراهشان
در برنامه جامع خدمات مشترکین آبفا ،با سامانه  1522تماس گرفته و یا از طریق میز خدمت
الکترونیکی پرتال شرکت به نشانی  www. Abfaesfahan.irشماره صحیح تلفن همراه خود
را ثبت کنند.وی در پایان سخنانش افزود :امکان دریافت قبض الکترونیکی و همچنین پرداخت
غیرحضوری در میز خدمت الکترونیکی پرتال شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان به نشانی
 www. Abfaesfahan.irفراهم شده است و شهروندان میتوانند با مراجعه به نشانی یادشده
ریز محاسبات آب بها و صورت حساب خود را مشاهده کنند.

نوبت اول

48,000
تومان

کوسن مدل Cloud2

20,000
تومان

کوسن مدل He1

آگهی مناقصه عمومی _ شماره مجوز ()1398 ، 1712

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و شرایط
زیر برگزار نماید:
موضوع مناقصه :انجام خدمات نصب ،تعویض و جمع آوری کنتور و
رگوالتور در سطح اداره گاز کاشان و توابع
میزان تضمین 775/000/000 :ریال (هفتصد و هفتاد و پنج میلیون
ریال)
کد فراخوان3204572 :

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

کوسن مدل cloud4

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :اصفهــان ،خیابان چهارباغ باال،
شرکت گاز استان اصفهان
مهلت اعالم آمادگی :حداکثر تا تاریخ 98/04/05
مناقصه گــران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر بــه پایگاه
اطالع رســانی الکترونیکی شــرکت گاز اســتان اصفهــان به آدرس
 www.nigc-isfahan.irو  www.iets.mporg.irیــا با
شماره تلفن  031-38132داخلی  2584تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان
zayanderoud8108@gmail.com

شرکت گاز استان اصفهان
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ابالغ وقت رسیدگی
 3/277شماره 289/98 :ح ، 11مرجع رسیدگی :شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  09:00صبح روز یکشنبه مورخه
 ، 1398/04/30مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :ابوالفضل فخاری  ،نام پدر:
عزیزاله  ،نشانی :خمینی شــهر خ  17شهریور اسفریز کوی شــهید علی اصغر فخاری ؛
مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :فاطمه جاللی  -2 ،نام و نام خانوادگی :رسول
یحیایی  -3 ،نام و نام خانوادگی :میالد جاسمی  ،خواســته و بهای آن :مطالبه مبلغ صد
میلیون ريال وجه یک فقره چک بانــک قوامین  ، 97/11/25-958721دالیل خواهان:
کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی
از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده  73قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی
و انقالب در امور مدنی نموده اســت .لــذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف 499215 :رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر(211
کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 3/278شــماره 328/98 :ح ، 2مرجــع رســیدگی :شــعبه دوم حقوقــی شــورای
حل اختالف خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رســیدگی :ساعت  05:00بعدازظهر روز
چهارشنبه مورخه  ، 1398/05/09مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :مهدی علی
دوست  ،نام پدر :عبدالحمید  ،نشانی :خمینی شهر منظریه خ یزدان پناه شرقی کوچه صبا
صبا 2پ108؛ مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :سیده اعظم یوسفی فرد  ،خواسته
و بهای آن :مطالبه  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
وفق ماده  73قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــاب در امور مدنی نموده
است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد
خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت
نموده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد .م الف 499735 :رئیس شعبه
دوم حقوقــی شــورای حــل اختــاف خمینــی شــهر (  177کلمــه،
 2کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 3/279شماره 74/98 :ح ، 12مرجع رسیدگی :شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شــوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  09:45صبح روز چهارشنبه
مورخه  ، 1398/05/02مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :داوود کوچکی  ،نام پدر:
منصور  ،نشانی :نجف آباد امیرآباد خ طالقانی ک ش شکرالهی پ 54؛ مشخصات خوانده:
-1نام و نام خانوادگی :زهرا چراتی ساســانی  ،نام پدر :نادعلــی  -2 ،نام و نام خانوادگی:
امید درویش تبار  ،نام پدر :علی  ،خواســته و بهای آن :مطالبه خسارت وارده به خودرو و
خسارات قانونی  ،دالیل خواهان :کپی نظر کارشــناس  ،گردش کار :خواهان.خوانده را
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست

و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف 496695 :رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر
( 203کلمه 2 ،کادر)
حصروراثت
 3/280خانم زهرا بوجاری دارای شناسنامه شــماره  288به شرح دادخواست به کالسه
/205/98ش 1از این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان علی بخشی آرانی بشناســنامه  274در تاریخ  98/3/4اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1محیا بخشی آرانی به
ش ش  -2 6190162169مریم بخشــی آرانی بــه ش ش  6190281346دختران
آن مرحوم  -3زهرا بوجاری به ش ش  288همســر آن مرحــوم و الغیر.اینک با انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه
بــه دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد .م الف 499752 :حســین
باخدا رئیس شــعبه اول دادگاه شــورای حــل اختــاف آران و بیــدگل ( 137کلمه،
 1کادر)
ابالغ رای
 3/281رأی قاضی شورا کالسه پرونده 634 /97 :در خصوص دادخواست آقای محمدرضا
علیزاده آرانی فرزند رجبعلی به طرفیت آقای علی ایزدی فرزند مرتضی دائر بر مطالبه مبلغ
یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره  1542/080402/22مورخ 95/12/20
عهده بانک ملت بانضمام خســارات دادرســی و تاخیر تادیه .با عنایت به جمیع اوراق و
محتویات پرونده به ویژه تصویر مصدق چک مذکــور و گواهینامه عدم امکان پرداخت
بانک محال علیه و با توجه به وجود چک مستند دعوا در ید خواهان و امضای خوانده در
ذیل چک و نظر به اینکه امضای مذکور مصون از تعرض مانــده و با التفات به حاکمیت
وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه
وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب در مورد اشتغال ذمه خوانده و اینکه دلیلی مبنی
بر برائت ذمه خوانده ارائه اقامه و یا تحصیل نگردیده اســت و خوانده نیز علی رغم وصف
ابالغ در جلسه دادرسی حاضر نشــده و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده است.
النهایه دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد  310و  311و  313و  320قانون
تجارت و تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چــک و مواد  198و  502و  515و  519و
 522قانون آئین دادرسی مدنی و مواد  25 ،19 ،18، 9و  27قانون شوراهای حل اختالف
مصوب  ، 1394حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته
و همچنین پرداخت مبلغ دو میلیون و سیصد هزار ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ
اعالمی تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .رای صادره غیابی و
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مهلت
بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرستان می باشد.
م الف 496612 :زهره گرامی نوش آبادی قاضی شــعبه چهارم شورای حل اختالف
آران و بیدگل ( 329کلمه 3 ،کادر)
حذف بهاء ثمنیه اعیانی
 3/282شــماره 98/3/25-98/2027011534 :براســاس تقاضای آقای حمید غالمی
سمســوری فرزند رضا مبنی بر حذف عبارت «به اســتثنا بها ثمنیــه اعیانی» از تمامت
ششــدانگ پالک  592فرعی از  7725اصلی بخــش  5ثبت اصفهان نظــر به اینکه با
بررسیهای بعمل آمده و جستجوی سوابق ،مشــخص گردیده مالک بهای ثمنیه اعیانی

فاطمه غالمی همسر مرحوم عباس غالمی می باشد که متقاضی فوق الذکر اعالم داشته از
نشانی مالک ثمنیه اعیانی مذکور و حیات یا ممات آنها اطالعی ندارد و با توجه به اینکه در
اجرای تبصره یک ماده  105اصالحی آیین نامه قانون ثبت ،کارشناس رسمی دادگستری
بهاء ارزش ثمنیه اعیانی مورد ثبت فوق را مبلغ  ( 27/500/000بیســت و هفت میلیون و
پانصد هزار) ریال تعیین نموده است که توسط متقاضی طی فیش شماره  727368بانک
ملی پرداخت گردیده اســت .لذا مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشــار آگهی
می شود تا چنانچه ذینفعی در این رابطه باشد جهت اخذ سپرده مذکور به اداره ثبت اسناد و
امالک منطقه شرق اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای پروین کوچه  105بعد از
بازار گیاهان داروئی مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حق باشد از تاریخ انتشار
این آگهی به مدت یکماه در مراجع صالحــه قضایی اقامه دعوی و گواهی طرح دعوی را
از مرجع قضایی مربوطه اخذ و به این اداره تسلیم نماید .در صورت عدم ارائه گواهی طرح
دعوی عبارت «به استثنا بها ثمنیه اعیانی» وفق مقررات از سند فوق الذکر حذف خواهد
شد .مالف 500884 :شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان (246
کلمه 2 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 3/283شماره 98/3/23-98/2027010654 :آقای هوشنگ اسماعیلیان فرزند اسدا...
مالک هفت سهم مشاع از یکصد سهم بیست و شش سی و نهم حبه مشاع از دو سوم حبه
مشاع از  72حبه ششدانگ قطعه زمین پالک  9335اصلی واقع در بخش  5با ارائه دو برگ
استشهادیه محلی مدعی میباشد که در دفتر الکترونیکی  139520302027008333به
نام نامبرده سابقه ثبت دارد که بعلت جابجایی سند مالکیت اولیه مفقود شده و درخواست
صدور ســند المثنی نموده اند .لــذا طبق تبصره یــک اصالحی مــاده  120آئین نامه
قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کــس مدعی انجام معاملــه ( غیر از آنچه در
این آگهی ذکر شده) نســبت به آن یا وجود اســناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ
انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتب ًا ضمن ارائه اصل
اسناد مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه
کننده مســترد گردد .اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل
ســند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد.
م الف 500904 :شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال شرق اصفهان (191
کلمه 2 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 3/284شــماره صادره 1398/3/19 -1398/42/568697 :نظر به اینکه سند مالکیت
ششدانگ به شــماره پالک  2فرعی  2005اصلی واقع در بخش  5اصفهان ذیل صفحه
 266دفتر  187امالک به شماره ثبت  23452و شماره چاپی  675340دفترچه ای به نام
بانو بیگم تقی ضیائی ثبت صادر و تسلیم شده است سپس به موجب سند انتقال 19072
مورخ  1355/04/19دفترخانه اسناد رسمی  99اصفهان به نام اطهر بیگم سجادی انتقال
قطعی یافته سپس به موجب سند انتقال  43716مورخ  1360/11/27از طرف اطهر بیگم
به نامهای روح اله حسن زاده و ســهراب مطلوبی بالمناصفه انتقال قطعی یافته که سهم
سهراب در صفحه  129دفتر  547ثبت و سند صادر گردیده است و سهم روح اله حسن زاده
ذیال ثبت گردید سپس به موجب سند  45047مورخ  1361/03/29دفترخانه  12اصفهان
سه دانگ مشاع از ششدانگ به آقای محمدرضا سلیمی خوزانی انتقال قطعی یافته سپس
به موجب صورت مجلــس تفکیکی  2/4650مــورخ  1361/03/22ثبت منطقه جنوب
اصفهان ششدانگ پالک فوق طبق صورت مجلس تفکیکی به دو پالک تفکیک پالک
 12فرعی جهت تلفیق با پالک  1997و برای قطعه دیگر همان پالک  2005/2باقیمانده
منظور شده که به موجب سند انتقال  54879مورخ  1363/02/10دفترخانه اسناد رسمی

 31اصفهان پالک دو باقیمانده به غیر انتقال شــده است سپس آقای علی اصغر سلیمی
خوزانی وکیل مالک با ارائه وکالتنامه  39883مورخ  1388/03/13دفتر خانه  55اصفهان
با ارائه درخواست  006955مورخ  1398/03/09به انضمام دو برگ استشهایه محلی که
امضا شهود آن ذیل شماره شناسه  139802157161000085و رمز تصدیق  748239و
شماره ترتیب  5144مورخ  1398/03/07به گواهی دفترخانه اسناد رسمی  245اصفهان
رسیده است مدعی است که ســند مالکیت قبل از تفکیک فوق مفقود و درخواست صدور
المثنی ســند مالکیت برای پالک  12فرعی از  2005/2را نموده لذا مراتب به اســتناد
تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود
چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد
خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن
ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب
صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی است
اگر ظرف مــدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صــورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا
سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
م الف 500877 :قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان (408
کلمه 3 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 3/285شماره صادره 1398/3/19 -1398/42/568705 :نظر به اینکه سند مالکیت سه
دانگ مشاع از ششدانگ به شماره پالک  2فرعی  2005اصلی واقع در بخش  5اصفهان
ذیل صفحه  129دفتر  547امالک به شــماره ثبت  99591و شــماره چاپی 369682
دفترچه ای به موجب ســند انتقــال  43716مورخ  1360/11/27به نام آقای ســهراب
مطلوبی ثبت صادر و تسلیم گردیده ســپس به موجب سند  45047مورخ 1361/03/29
دفترخانه  12اصفهان به آقای محمدرضا ســلیمی خوزانی انتقال قطعی یافته ســپس
به موجب صورت مجلــس تفکیکی  2/4650مــورخ  1361/03/22ثبت منطقه جنوب
اصفهان و به شرح خبر صفحه  267دفتر  187امالک ششدانگ پالک فوق طبق صورت
مجلس تفکیکی ششــدانگ به دو پالک تفکیک پالک  12فرعی جهت تلفیق با پالک
 1997و برای قطعه دیگر همان پالک  2005/2باقیمانــده مورخ  1361/03/22منظور
شده که به موجب ســند انتقال  54879مورخ  1363/02/10دفترخانه اسناد رسمی 31
اصفهان پالک دو باقیمانده به غیر انتقال شده است سپس آقای علی اصغر سلیمی خوزانی
وکیل مالک با ارائه وکالتنامه  39883مورخ  1388/03/13دفترخانه  55اصفهان مالک با
ارائه درخواست  006955مورخ  1398/03/09به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که
امضا شهود آن ذیل شماره شناسه  139802157161000085و رمز تصدیق  748239و
شماره ترتیب  5144مورخ  1398/03/07به گواهی دفترخانه اسناد رسمی  245اصفهان
رسیده است مدعی است که سند مالکیت قبل از تفکیک فوق مفقود و درخواست صدور
المثنی ســند مالکیت برای پالک  12فرعی از  2005/2را نموده لذا مراتب به اســتناد
تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می
باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس
و اصل ســند مالکیــت به ارائه کننده ســند مســترد گــردد بدیهی اســت اگر ظرف
مدت مقــرر اعتراضی نرســید یــا در صورت اعتــراض اصل ســند مالکیت یا ســند
معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیــت المثنی طبق مقررات خواهد شــد.
م الف 500876 :قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــاک جنوب اصفهان (355
کلمه 3 ،کادر)

ابالغ وقت رسیدگی
 3/266شــماره 2330/97 :ح ، 12مرجع رسیدگی :شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر به نشانی :خمینی شــهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رســیدگی :ساعت  09:15صبح روز شنبه
مورخه  ، 1398/05/05مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :داوود غفوری  ،نام
پدر :محمدعلی  ،نشانی :خمینی شهر دوشاخ سنگبری البرز ؛ مشخصات خوانده-1 :نام و
نام خانوادگی :بهشته ســنایی  ،نام پدر :اباناصر  ،خواسته و بهای آن :مطالبه  ،گردش کار:
خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به
وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده  73قانون آئین
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی
حاضر گردد .م الف 496599 :رئیس شــعبه دوازدهم حقوقی شــورای حل اختالف
خمینی شهر( 172کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 3/267شــماره 1978/97 :ح ، 12مرجع رسیدگی :شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر به نشانی :خمینی شــهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رســیدگی :ساعت  08:45صبح روز شنبه
مورخه  ، 1398/04/29مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :محمود نقدی  ،نام پدر:
محمدعلی  ،نشانی :خمینی شهر خ بهشــتی خ عمران کوچه دانش ؛ مشخصات خوانده:
-1نام و نام خانوادگی :مراد صبوری نژاد  ،نام پدر :اسماعیل  ،خواسته و بهای آن :مطالبه
مبلغ  192/000/000ريال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل  ،دالیل
خواهان :کپی چک و کپی گواهی عدم پرداخت  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و
انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف497329 :
رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر( 199کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 3/268شماره 223/98 :ح ، 2مرجع رسیدگی :شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان،وقت رســیدگی :ساعت  05:00بعدازظهر روز چهارشنبه
مورخه  ، 1398/05/02مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :مرتضی اعتمادی  ،نام
پدر :محمود  ،نشانی :خمینی شــهر امیرکبیر ک 167بن بست یاس ؛ مشخصات خوانده:
-1نام و نام خانوادگی :روح اله عباســی  ،نام پدر :عزیز  ،خواسته و بهای آن :مطالبه مبلغ
 15/000/000ريال وجه یک فقره چک  ،دالیل خواهان :فتوکپی مصدق چک و فتوکپی
مصدق عدم پرداخت  ،گردش کار :خواهان.خوانــده را مجهول المکان اعالم و تقاضای
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های
کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی
نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت
نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 497335 :رئیس شعبه دوم
حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر( 192کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 3/269شماره 205/98 :ح ، 8مرجع رسیدگی :شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع

شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  05:30بعدازظهر روز شنبه مورخه
 ، 1398/05/05مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :مرتضی اعتمادی  ،نام پدر:
محمود  ،نشانی :خمینی شهر امیرکبیر ک 167بن بست یاس ؛ مشخصات خوانده-1 :نام و
نام خانوادگی :سید سیامک صفری  ،نام پدر :سید نصرت  ،خواسته و بهای آن :مطالبه مبلغ
 30/000/000ريال و خسارت تاخیر تادیه و دادرسی  ،دالیل خواهان :چک و گواهی آن ،
گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر
جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 497337 :رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر( 192کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 3/271شماره 506/98 :ح ، 3مرجع رسیدگی :شعبه ســوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  05:40بعدازظهر روز سه شنبه
مورخه  ، 1398/05/08مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :اکبر شمس  ،نام پدر:
دوست علی  ،نشانی :اصفهان خ قائمیه ک سحر پ 6دست راست طبقه دوم ؛ مشخصات
خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :قلی امیر ملوی  ،نام پدر :حســین  -2 ،نام و نام خانوادگی:
سجاد کریمی  ،نام پدر :بایرامعلی  ،خواسته و بهای آن :مطالبه وجه پنجاه میلیون ريال بابت
یک فقره چک به شماره  2442782مورخ  98/2/15بانک توسعه تعاون  ،دالیل خواهان:
رونوشت چک و رونوشــت گواهی عدم پرداخت  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و
انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف497764 :
رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر( 217کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 3/272شماره 507/98 :ح ، 3مرجع رسیدگی :شعبه ســوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  05:30بعدازظهر روز سه شنبه
مورخه  ، 1398/05/08مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :اکبر شمس  ،نام پدر:
دوست علی  ،نشانی :اصفهان خ قائمیه ک سحر پ 6دست راست طبقه دوم ؛ مشخصات
خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :موســی حســین نژاد اصل  ،نام پدر :حسن  -2 ،نام و نام
خانوادگی :سجاد کریمی  ،نام پدر :بایرامعلی  ،خواسته و بهای آن :مطالبه وجه یک فقره
چک  07/9608/027417مورخ  97/10/20به مبلغ هفتاد میلیون ريال مطالبه خسارت
دادرسی  ،دالیل خواهان :رونوشت چک و رونوشــت گواهی عدم پرداخت  ،گردش کار:
خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به
وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده  73قانون آئین
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی
حاضر گردد .م الف 497765 :رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی
شهر ( 218کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 3/273شماره 286/98 :ح ، 11مرجع رسیدگی :شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف

خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  08:30صبح روز شنبه مورخه
 ، 1398/05/05مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :حمید آقامحمدی  ،نشانی:
خمینی شهر خ امام شــمالی کوچه امین پور پ 130؛ مشــخصات خوانده-1 :نام و نام
خانوادگی :محمد هوشیار  ،نام پدر :عزت اله  -2 ،نام و نام خانوادگی :امید خلیلی  ،خواسته
و بهای آن :رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صد وسی میلیون
ريال وجه یک فقره چک به انضمام خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر
تادیه  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق
ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 498172 :رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای
حل اختالف خمینی شهر( 210کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 3/274شماره 10/98 :ح ، 1مرجع رسیدگی :شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف خمینی
شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع شوراهای
حل اختالف اصفهان ،وقت رســیدگی :ســاعت  04:30بعدازظهر روز سه شنبه مورخه
 ، 1398/05/01مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :محمدرضا طاهران  ،نام پدر:
شکراله  ،نشانی :خمینی شهر خ سلمان فارسی کوچه میالد 2پ 18؛ مشخصات خوانده:
-1نام و نام خانوادگــی :فاطمه رجبی  ،نام پدر :مصطفی  ،خواســته و بهای آن :تقاضای
مطالبه وجه یک فقره چک بانک سپه به مبلغ کل  90/000/000ريال به انضمام مطلق
خسارات اعم از هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از زمان سر رسید لغایت اجرای
حکم  ،دالیل خواهان :فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت پیوســت می باشد و
نسخه ثانی دادخواست  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های
کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی
نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت
نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 498209 :رئیس شعبه اول
حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر( 225کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 3/275شماره 14/98 :ح ، 1مرجع رسیدگی :شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف خمینی
شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع شوراهای
حل اختالف اصفهان ،وقت رســیدگی :ســاعت  04:45بعدازظهر روز سه شنبه مورخه
 ، 1398/05/01مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :محمدرضا طاهران  ،نام پدر:
شکراله  ،نشانی :خمینی شهر خ سلمان فارسی کوچه میالد 2پ 18؛ مشخصات خوانده:
-1نام و نام خانوادگی :محمد شــهربخش  ،نام پدر :عظیم  ،خواسته و بهای آن :تقاضای
مطالبه وجه یک فقره چک بانک صادرات شعبه شهر زیبا به مبلغ کل  40/000/000ريال
به انضمام مطلق خسارات اعم از هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از زمان سر
رســید لغایت اجرای حکم  ،دالیل خواهان :فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت
پیوست می باشد و نسخه ثانی دادخواســت پیوست است  ،گردش کار :خواهان.خوانده را
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف 498201 :رئیس شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر(230
کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 3/276شماره 542/97 :ح ، 4مرجع رسیدگی :شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  09:00صبح روز شنبه مورخه
 ، 1398/05/05مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :محمدرضا طاهران  ،نام پدر:
شکراله  ،نشانی :خمینی شهر خ سلمان فارسی کوچه میالد 2پ 18؛ مشخصات خوانده:
-1نام و نام خانوادگی :حبیب امیریوســفی  ،نام پدر :نصراله  ،خواسته و بهای آن :مطالبه
مبلغ  80/000/000ريال بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه  ،دالیل خواهان:
کپی چک و عدم گواهی چک  ،گردش کار :خواهان.خوانــده را مجهول المکان اعالم و
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه
های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور
مدنی نموده اســت .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 498215 :رئیس
شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر ( 194کلمه 2 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 3/270شــماره نامه ، 139885602006002507 :تاریخ ، 1398/03/20 :وراث مرحوم
قدیر مکاریان خوزانی فرزند مصطفی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و
امضا شهود رسم ًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت هفت سهم مشاع از سی و سه
سهم ششدانگ قطعه ملک پالک شــماره  438فرعی از  84اصلی واقع در خمینی شهر
بخش  14ثبت اصفهان که در دفتر امالک  28صفحه  584به شماره ثبت  3478اداره غرب
اصفهان به نام مرتضی مکاریان ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال
 4086مورخ  19آذر  1331دفترخانه  63خمینی شهر را به مرحوم قدیر مکاریان خوزانی
فرزند مصطفی انتقال قطعی نموده است و اظهار داشته اند که سند مالکیتشان در اثر جابه
جایی مفقود شده است و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است و چون درخواست صدور
المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون
ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر
شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارایه کننده مسترد گردد .اگر ظرف
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد .م الف 496897 :نبی اله یزدانی رئیس
اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ( 257کلمه 2 ،کادر)
حصر وراثت
 3/286آقای فخرالدین امینی دارای شناسنامه شماره  92به شرح دادخواست به کالسه
 192/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
محمد امینی به شناسنامه  100در تاریخ  98/3/5اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :مهدی امینی ،ش.ش  -2 ،14فخرالدین
امینی ،ش.ش ( 92فرزندان ذکور متوفی)  -3بتول امینی ،ش.ش  -4 ،180مریم امینی،
ش.ش  -5 ، 118مرضیه امینی ،ش.ش  -6 ،259مرجان امینی ،ش.ش ( 1356فرزندان
اناث متوفی)  -7زهرا قاری ،ش.ش ( 88همسر متوفی) .متوفی به غیر از ورثه فوق ورثه
دیگری ندارد .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 499710 :احمدی
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف تیران ( 158کلمه 1 ،کادر)
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ناجا
فرمانده انتظامی استان اصفهان:

کودکان ارتباط بیشتری با پلیس
داشته باشند
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفــت :نیروی
انتظامــی ،انتظاراتــی از دســتگاهها دارد تــا به
کمکرسانی بپردازند؛ زیرا این اقدام وظیفه مستقیم
نیروی انتظامی نیســت ،بلکه احساس مسئولیت
نیروی انتظامی نسبت به شهر و استان محل زندگی
خود اســت .مهــدی معصومبیگــی درموردطرح
فرهنگی ،آموزشی و تفریحی فرزندان مناطق حاشیه
نشین در یکی از شهربازیهای اصفهان ،اظهار کرد :از
اقدامات شناخته شده دنیا این است که آموزش باید
از سنین کودکی آغاز شود تا کودکان قانونمداری و
جامعه پذیری را بیاموزند و کودکان و نوجوانان باید
ارتباط بیشتری با پلیس داشــته باشند .وی ادامه
داد :طبق تمام نظریههای آموزشــی در خصوص
کــودکان تصمیم گرفتیم طــرح «کام» به معنای
«کرامت ،اجتماعی کردن و مبارزه با مواد مخدر» را
آغاز کنیم و امروز حدود  ۴۰۰نفر از کودکان حاشیه
نشین شهر ،مهمان پلیس هستند و تحت عنوان یک
تور گردشگری به شهربازی آورده شدهاند .فرمانده
انتظامی استان اصفهان با اشاره به طرح کام ،تصریح
کرد :این طرح به عنوان یک الگو این قابلیت را دارد
که دستگاههای ذیربط آن را پشــتیبانی کنند و
با نگاهی وســیعتر این طرح قابلیت ملی شــدن را
دارد.

یک اخاذ در دام پلیس فتا
فرمانده انتظامی شهرســتان خمینیشهر گفت:
پلیس فتا بــه مزاحمت مرد اخــاذ در تلگرام پایان
داد .ســرهنگ علی جعفری نژاد ،اظهار کرد :فردی
که با به دست آوردن عکسها و فیلمهای شخصی
خانمی قصد اخاذی از او را داشــت ،دستگیر شد.
وی گفت :در پی شکایت خانمی مبنی بر اینکه فرد
ناشناسی در صفحه شخصیاش در شبکه اجتماعی
تلگرام ورود کرده و با به دســت آوردن عکسها و
فیلمهای شخصیاش اقدام به ارسال پیام تهدیدآمیز
مبنی بر انتشار تصاویر کرده و قصد اخاذی از وی را
دارد ،بررسی موضوع در دستور کار پلیس فتای این
فرماندهی قرار گرفت .فرمانده انتظامی شهرستان
خمینیشــهر افزود :مامــوران با انجــام اقداماتی
تخصصی پس از شناســایی متهم ،بــا هماهنگی
قضایی وی را در عملیات پلیسی دستگیر کردند.
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بیماریهای کشــندهای مانند تــب کریمه کنگو
چند سالی است با گرم شــدن هوا و احتمال بروز
آن در حین ذبحهای غیر بهداشتی و عمل نکردن
به دستور العمل های سالمتی ،نگرانیهای جدی
ایجاد کرده اســت .هر چند بیماریهای مشترک
واگیردار میان انســان و حیوان ســالهای اخیر
در کشورمان کم نبوده و تب برفکی و آنفلوآنزای
مرغــی و ..نمونههایی هســتند کــه هرازگاهی
هشــدارهایی در مورد شــیوع یا احتمــال بروز
آنها داده میشــود؛ امــا تب کریمــه از همه این
موارد جد یتر اســت .بیماری ســی سی اچ اف
یا تب کریمه کنگو یک عفونت ویروســی اســت
که میتواند در بدن اکثر دامهــای اهلی و برخی
دامهای وحشی وجود داشته باشد.
این بیمــاری در بدن دامها بدون عالمت اســت
و بیشــتر مواقع توســط کنه منتقل میشود که
همهگیری باالیی هم دارد .شــش ماه اول سال و
در گرمای هوا ،شــرایط مناســبی برای رشد این
ویروس بهحساب میآید .در صورت انتشار با کنه،
با کوچکترین گزشــی ،این خون آلوده از کنه به
انسان انتقال مییابد .به این ترتیب کسانی که در
دامداری و قصابیها هســتند ،مستعد ابتال به این
بیماری اند .این بیماری به علت وجود تعداد زیاد
کشتارگاههای غیر مجاز در کشور به خصوص در
اســتانهای جنوبی و شــهرهای کوچک ،بیشتر
هم هســت .اصفهان در چند ســال اخیر یکی از
کانونهای بروز این بیماری بوده اســت .سال 96
فیلمی در شبکههای مجازی منتشر شد که دفن
یک جســد با تدابیر امنیتی و بهداشتی شدید در
اصفهان را نشان میداد .این فیلم ،وحشت از این
بیماری را در اصفهان و سراسر کشور افزایش داد
هر چند تا مدتی مسئوالن بهداشتی تالش کردند
تا این فیلم را ســاختگی و بی ارتبــاط به بیماری
تبکنگو نشــان دهند؛ اما در نهایت محمدمهدی
گویا ،رییــس مرکز مدیریــت بیماریهای واگیر
وزارت بهداشت با تایید دفن یک قربانی تب کریمه
کنگو داخل وکیوم و تابوت پالستیکی گفت :دفن
قربانیان این بیماری باید در شــرایط بهداشــتی
ویژهای انجام شود.باید افرادی از تیم بهداشتی که
به کار دفن آشنایی دارند،آن را انجام دهند؛ ضمن

هشدار دامپزشکی اصفهان درباره شیوع بیماری تب کریمه کنگو؛

بازگشت کنههای مرگبار

اینکه از آنها هم باید محافظت شــود .در آن زمان
اعالم شــد  5نفر در اصفهان درگیــر این بیماری
هستند؛ اما اپیدمی وجود ندارد .سال گذشته هم
شــایعات در مورد تعداد مبتالیان به این بیماری
ضد و نقیض و تایید نشــده بود .هشــدار در مورد
خطر بروز تب کریمه امسال اما زودتر از همیشه از
سوی دامپزشکی مطرح شده است .معاون سالمت
اداره کل دامپزشکی اســتان اصفهان با هشدار در
مورد خطر تب کنگو گفته است :شهروندان برای
پیشگیری از ابتال به بیماری خطرناک تب کریمه
کنگو ،حتما گوشــت قرمز مورد نیــاز را از مراکز
تحت نظارت و مورد تایید دامپزشــکی خریداری
کرده و به مهر دامپزشکی روی الشهها دقت کنند.
دکتر محمد کشتکار افزود :این بیماری خطرناک
هیچ گونه عالئمــی در دام زنده ندارد و در صورت
آلوده بودن دام ،فقط زمانی میتوان از گوشت آن
استفاده کرد که شرایط پس از کشتار و نگهداری

شهروندان برای پیشگیری از
ابتال به بیماری خطرناک تب کریمه
کنگو ،حتما گوشت قرمز مورد
نیاز را از مراکز تحت نظارت و مورد
تایید دامپزشکی خریداری کنند
الشه در ســالن پیش ســرد به مدت  24ساعت
رعایت شده باشــد .وی با بیان اینکه این بیماری
در دامداران و اشــخاصی که با دام در کشتارگاه
در ارتباط هستند ،شایع است ،افزود :سمپاشی و
پاک کردن گله از هر نوع کنه در جلوگیری از این
بیماری ،بسیار اهمیت دارد.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان
از دامداران خواست در صورت مشاهده کنه روی
پوست حیوانات از له کردن آن با دست خودداری
کنند؛ چرا که منجر به انتقال بیماری میشــود.

عذرخواهی مدیرکل هواشناسی از مردم اصفهان؛

وی به شــهروندان هم توصیه کرد از قصابیهای
غیرمجاز اطراف شهرها که بدون نظارت بهداشتی
اقدام به ذبح و فروش دام می کنند ،خرید نکرده و
از مصرف گوشت ،جگر و دل و قلوه خام ،خودداری
کنند .طبق آمارها با توجه بــه اینکه درصد مرگ
و میر مبتالیــان در مناطق آلوده در ســا لهای
اخیر کاهش معنی داری داشــته ،به نظر میرسد
اقدامهای پیشگیرانه در خصوص شناسایی بهموقع
و درمان مناسب و سریع موارد انسانی بسیار موثر
بوده و کاهش مرگ مــوارد انســانی را به همراه
داشته است .نکته قابل توجه اینکه با گرانی گوشت
در سالهای اخیر برخی از خانوادهها به خصوص
در روستاها و شــهرهای کوچکتر ،اقدام به خرید
گوسفند زنده و کشتار آن میکنند .الزم است در
این شهرها که اصوال را ههای ارتباطی و رسانهای
کمتر فعال هستند ،هشدارهای به موقعی نسبت
به خطر تب کنگو داده شود.

رییس دانشگاه فرهنگیان:

پیشبینی نکردن گردو غبار در هوای اصفهان ،دلیل فنی داشت

جذب  25هزار معلم برای سال تحصیلی جدید

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت :پدیده گرد و غبار در اصفهان ،یک پدیده محلی به شمار میرفت که
تشخیص این پدیدهها توسط مقیاسهای ما ،کمی دشوار است .حمیدرضا خورشیدی مدیرکل هواشناسی
استان اصفهان شامگاه شنبه با اشاره به ریزگردهای صبح شنبه در آسمان اصفهان اظهارداشت :در قدم نخست
ضمن عرض عذرخواهی از مردم شریف اصفهان الزم اســت که اعالم کنیم عدم پیشبینی این گرد و غبارها
دلیل فنی داشــت .وی درباره دلیل عدم پیشبینی این ریزگردها بیان کرد :این پدیده ،یک پدیده محلی به
شمار میرفت که از شرق اصفهان آغاز شده بود و تشخیص پدیدههای محلی توسط مقیاسهای ما که شامل
بزرگ مقیاس میشود ،کمی دشوار است .مدیرکل هواشناسی استان اصفهان تاکید کرد :برای برطرف کردن
این مشکل ،باید به سمت ابزارهایی نظیر رادار برویم که پدیدههای کوچک را نیز به خوبی شناسایی میکنند
که این کار در حال انجام است تا برای بار دیگر شرمنده مردم اصفهان نشویم.

رییس دانشگاه فرهنگیان درباره آخرین وضعیت مذاکرات با سازمان امور اداری و استخدامی برای جذب معلم
گفت :بر اساس آخرین مذاکرات صورت گرفته سازمان امور اداری و استخدامی با استخدام  ۲۵هزار نفری معلم
از طریق کنکور برای مهر سال  ۹۸موافقت خواهد کرد.وی در ادامه بیان کرد :در تالش هستیم از طریق ماده ۲۸
که فارغ التحصیالن دانشگاهی زیر  ۳۰سال و با معدل  ۱۵به باال هستند نیز حدود  ۲۵هزار مجوز جذب بگیریم و
کسری معلم را جبران کنیم.وی در ادامه در توضیح بیشتر مهارت آموزان ماده  ۲۸گفت :عالقهمندان به معلمی
که زیر  ۳۰سال هستند و در رشتههای مورد نیاز ما فارغالتحصیل شدهاند ،میتوانند در آزمونی که توسط آموزش
و پرورش انجام میشود ،شرکت کنند ،در صورت قبول شدن وارد مصاحبهای میشوند که ویژگیهای عمومی
آنها مورد سنجش قرار میگیرد ،بعد از قبولی در مصاحبهها به عنوان مهارت آموز ماده  ،۲۸وارد سیستم آموزشی
میشوند و پس از یک سال آموزش در نهایت به صورت رسمی_آزمایشی استخدام میشوند.

خبر

بهداشت
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان
گفت :انتظار داریم دو میلیون نفر از مردم اصفهان
در طرح ملی کنترل فشار خون شرکت کنند .کمال
حیدری در خصوص اجرای طرح ملی کنترل فشار
خون در اســتان اصفهان اظهار کرد :در این استان
یک هــزار و  ۴۰مرکز ثابت ۲۰۰ ،مرکز بهداشــت
درمانی ،بیمارستانهای بخش خصوصی و دولتی
و بسیج مردمی ،خدمات کنترل فشــار خون را به
صورت رایــگان انجام میدهنــد .وی در خصوص
سطح استقبال مردم از این طرح ملی گفت :تا به حال
حدود  ۵۰۰هزار نفر به این مراکز مراجعه کردهاند که
برای هفته اول آمار بدی نیست؛ اما انتظار ما بیشتر
اســت و این آمار به دلیل کمتر رسانهای شدن این
طرح بود و برای همین ما از رسانه ملی و رسانههای
دیگر گله داریم .حیدری با اشاره به اینکه این طرح
تا  ۱۷تیر ادامه دارد ،ادامه داد :پیش بینی ما مراجعه
دو میلیون نفر برای گرفتن فشار خون است که این
آمار دور از انتظار هم نیست .وی تصریح کرد :فشار
خون باال منشأ بسیاری از بیماریهاست و  ۵۰درصد

اهدای یک واحد خون
جان سه نفر را از مرگ
حتمی نجات میدهد
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افراد مبتال به فشار خون باال از آن مطلع نیستند ،از
طرفی این بیماری بسیار ساده قابل کنترل است و
گرفتن فشارخون و کنترل آن میتواند کمک شایانی
به حفظ سالمتی شــخص کند .وی در پایان ضمن
اشاره به لزوم گرفتن فشــارخون گفت :من به همه
مردم توصیه میکنم که دراین طرح شرکت کنند
تا در صورت ابتال به فشارخون باال ،راههای کنترل و
درمان را پیش بگیرند.

دستگیری  ۱۴۰۰معتاد متجاهر در اصفهان

سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
اصفهان گفت :یک هزار و  ۴۰۰نفر از معتادان متجاهر
اصفهان در سال جاری دستگیر شدهاند و در مراکز ماده
 ۱۶تحت درمان قرار دارند .رسول خرمیان در خصوص
وضعیت استان اصفهان در کشــف مواد مخدر اظهار
کرد :هفته مبارزه با مواد مخدر در کشور از  ۳۱خرداد تا
هفت تیرماه است که هر سال در این تاریخ برنامههای
متعددی در استان انجام میشــود .وی با بیان اینکه
استان اصفهان نقش حساسی در کشف مواد مخدر در
کشور دارد ،افزود :این استان همواره جزو استانهای
برتر در این حوزه بوده و سال  ۹۷هم استان اصفهان در
حوزه مبارزه با مواد مخدر جزو سرآمدها قرار گرفت.
خرمیان تصریح کرد :نرخ شــیوع استان اصفهان ۲.۴
است که این در برابر نرخ شــیوع کشور که  ۵.۴است،
نرخ پایینتری است؛ همچنین متوسط سن اعتیاد در
کشور  ۲۴سال و در استان اصفهان  ۲۵.۵سال است که
این خود نشانگر جایگاه بهتر استان اصفهان در حوزه
کنترل اعتیاد بوده؛ اما برای استان اصفهان حتی یک
معتاد هم زیاد است .وی در خصوص اینکه مورد خاصی

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با بیان اینکه اهدای یک واحد خون
جان ســه نفر را از مرگ حتمی نجات میدهد ،گفت :شهروندان اصفهانی
همراه و همیار ما برای تامین خون موردنیاز هستند.
مجید زینلی ادامه داد :انتقال خون بدون حضور اهداکنندگان معنا ندارد؛
انتقال خون خدمتی به کســی ارائه نمیدهد؛ بلکه گیرنده خدمت از شما
عزیزان و واسطه خیر است که این خدمت را به دیگران ارائه کند و با حضور
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از کشت موادمخدر در استان نبوده است ،افزود :هیچ
نوع کشت سازماندهی شده موادمخدر در استان تا به
حال نداشتهایم .وی در خصوص اعتیاد زنان اظهار کرد:
در آمار کشوری  ۱۰درصد از اعتیاد مربوط به زنان است
و در استان اصفهان با داشتن  ۱۰۰هزار معتاد  ۱۰درصد
آنها از زنان هستند ،آسیب اعتیاد زنان بسیار بیشتر از
مردان است؛ چرا که زنان آسیبپذیرترند و نقش مادری
آنها این امر را برایشان دشوارتر میکند.

شــما اهداکنندگان تا امروز نیازهای خونی مراکز درمانی استان را بهطور
کامل تامیــن کردیم .مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان خاطرنشــان
کرد :چند ســالی است که سیاســتهای ســازمان انتقال خون به سمت
تهیه فرآوردههای نوین خونی هدایتشــده اســت؛ بحث پالســما فرز و
پالکت فرز بحثهای جدیدی اســت که با مشــارکت خوبی انجام شــده
است.

zayanderoud8108@gmail.com

آغاز موج جدید هجوم
ملخها از تیرماه
موج جدید هجــوم ملخهــای صحرایی از
ابتدای تیرماه به کشور آغاز میشود .رییس
ســازمان حفظ نباتات کشــور اظهار کرد:
بر اســاس نقشههای فائو بیشــترین هجوم
دســتههای جدید در استانهای هرمزگان،
بوشهر و سیســتان و بلوچســتان و بسیار
گسترده و وسیع است .محمدرضا درگاهی
در نشست ستاد هماهنگی مدیریت بحران
اســتانداری هرمزگان افزود :تاکنون ۱۵۳
دسته ملخ در  ۸استان کشور ریزش داشتهاند
و در  ۵۹۰هزار هکتار از زمینهای کشاورزی
عملیات سمپاشــی و کانون کوبــی انجام
شده اســت .وی گفت :با هجوم دستههای
جدید سطح سمپاشــی تا اواخر شهریور به
بیش از  ۸۰۰هزار هکتار در کشور میرسد.
رییس ســازمان حفظ نباتات کشور افزود:
بیشترین حجم سمپاشــی و کنترل آفت در
استانهای سیســتان و بلوچستان ،جنوب
کشور و هرمزگان بوده است .درگاهی گفت:
در ماههای پاییز احتمال بازگشت ملخهای
صحرایی از کشورهای پاکســتان و هند به
ایران هســت وملخها به علت گرمی هوا در
ایران تخمگذاری نمیکنند .وی افزود :روند
مبارزه و سمپاشی در کشــور تا پایان سال
ادامه مییابد.
درگاهی با اشــاره بــه طغیــان ملخها در
حاجیآباد گفــت :حجم ریــزش و طغیان
در حاجیآبــاد بســیار جدیــد و بحرانــی
اســت و نیازمند است تا بســیج ،نیروهای
مردمی و ارتش بــرای کنترل آفت همکاری
کنند.

تدوین فهرست داروهای
سنتی و گیاهی تا پایان تیرماه
مدیرکل امور فرآوردههای طبیعی ،سنتی و
مکمل سازمان غذا و دارو از تدوین فهرست
داروهای سنتی و گیاهی تا پایان تیرماه سال
جاری خبر داد و گفت :با تدوین این فهرست،
فرآورد ههای طبیعی و ســنتی مورد تایید
سازمان در دســترس عموم قرار میگیرد.
مهناز خانوی با اشاره به اینکه شورای تدوین
داروهای گیاهی ،در حال تدوین فهرســت
داروهای ســنتی و گیاهی هســتند ،عنوان
کرد ۸۰ :درصد از مراحل تدوین فهرســت
داروهای سنتی انجام شده و تا پایان تیر ماه
فهرست مصوب اعالم خواهد شد .مدیرکل
امور فرآوردههای طبیعی ،ســنتی و مکمل
ســازمان غذا و دارو بــا بیان اینکه انتشــار
فهرســت داروهای ســنتی و گیاهی عمال
باعث مرتب شدن ساز و کارها در این حوزه
میشــود ،گفت :تمامی داروهای طبیعی و
ســنتی که مجوز تولید در ایران را داشته یا
مجوز واردات دارند ،در این فهرســت وارد
میشوند .اگر قرار باشد دارویی خارج از این
فهرست تولید یا وارد شود ،باید ابتدا در این
شورا بررسی شود؛ درصورتی که فرآوردهای
در این فهرست موجود باشــد ،شورا اجازه
تولید فرآورده مشابه را صادر نخواهد کرد.

چهارمین کنفرانس ملی
اویونیک ایران
آبانماه برگزار میشود

سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان:

 ۵۰۰هزار اصفهانی در طرح کنترل فشار خون شرکت کردند

انتقال خون

ریيس پليس فتای اســتان در خصــوص يكي از
روشهــاي مجرمانــه برداشــت از حســاب به
وســيله كارتخوان هاي ســيار در هنگام خريد از
فروشندگان سيار يا دستفروشــان ،به شهروندان
و به ويژه مســافران ،هشــدار داد .سرهنگ سيد
مصطفي مرتضوي گفت :مدتي اســت استفاده از
کارتخوانهاي سيار رو به افزايش است و استقبال
هموطنــان از اين دســتگاه باعث شــده تا وقوع
کالهبرداري در اين حوزه افزايــش پيدا کند ،در
يکي از روش هاي شــايع کالهبــرداري از طريق
دستگاه هاي کارتخوان سيار ،افراد سودجو با نصب
قطعه اي سخت افزاري به نام «اسکيمر» اقدام به
کپي برداري از اطالعات کارت بانکي افراد مي کنند.
وی افزود :شهروندان دقت داشته باشند پيدا كردن
و رديابي فروشندگان سيار به علت عدم ثابت بودن
مكان كسب و كار ،مشكل خواهد بود ،اين درحالي
است كه مزاياي اين دســتگاه ها باعث شده است
فروشــندگان دوره گرد و دستفروشان براي انجام
تبادالت بانكي به استفاده از آن سوق پيدا كنند.وی
اظهار داشت :شهروندان مراقب باشند در خريد از
دستفروشان يا افرادي که دستگاههاي کارتخوان
سيار دارند ،دستگاه کارتخوان آنها چسب خورده
يا شکسته نباشديا قطعه اي اضافه نداشته باشد.
سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
استان اصفهان
رییس پلیس راه آهــن اصفهان از دســتگیری
سارقی که در حال سرقت مقدار  3تن ریل قطار
بود ،خبر داد .ســرهنگ منصور نیت خواه اظهار
داشــت :ماموران گشــت پلیــس راه آهن حین
گشتزنی به یک وانت نیســان مشکوک و آن را
متوقف کردند.وی با اشــاره به اینکه این خودرو
حامل  3تن ریل راه آهن بود که برشــکاری شده
بودند ،بیان داشــت :همچنین  3عدد کپســول
هوابرش  ،یک کپسول گاز و  2عدد اهرم دستساز
جابه جایی کشف شد.
این مقام انتظامی بیان داشــت  :در این خصوص
یک سارق دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای
اقدامــات قانونی به مراجع قضایــی تحویل داده
شد.

سمانه سعادت

5

با مسئوالن
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چهارمیــن دوره کنفرانس ملــی اویونیک
ایــران ۲۹ ،و  ۳۰آبــان ماه ســال جاری به
میزبانی دانشــگاه صنعتــی اصفهان برگزار
میشود.
مجدالدین نجفی دبیر ایــن رویداد علمی
با بیان اینکه ایــن دوره از کنفرانس همراه
با ششــمین کنفرانس رادار و ســامانههای
مراقبتی ایران به طور همزمان برگزار خواهد
شد ،گفت :نمایشــگاه آخرین دستاوردهای
شرکتهای فعال در این زمینه نیز در حاشیه
چهارمیــن دوره کنفرانس ملی دوســاالنه
اویونیک ایران برپا خواهد شــد .وی هدف
اصلی از برگزاری چهارمین دوره کنفرانس
ملی اویونیک ایــران را ارتقای جایگاه علمی
و صنعتی کشــور در حوزه مهندســی برق
و الکترونیک هوانــوردی و افزایش ارتباط
پژوهشگران دانشگاه و متخصصان صنعتی
کشور عنوان کرد.
نجفی گفــت :در این کنفرانــس ،آخرین
دســتاوردهای علمی و صنعتــی مرتبط با
زمینه مهندسی اویونیک (برق ،الکترونیک،
کنترل ،مخابــرات ،ناوبری ،ســختافزار و
نر مافــزار مرتبط بــا تمامــی کاربردهای
هوانوردی) در اختیار شرکتکنندگان قرار
خواهد گرفت و پنلها و کارگاههای تخصصی
در زمینههــای مرتبط نیز برگــزار خواهد
شد.

فوتبال جهان
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ادن هازارد:

به خاطر زیدان ،عاشق فوتبال
شدم
ادن هازارد سرانجام تصمیم گرفت که از چلسی
جدا شود تا پیراهن رئال مادرید را بر تن کند.
این بازیکن بلژیکی باز
هم تاکیــد کرد که
عشــق به زیدان،
نقش زیــادی در
تصمیــم او برای
پیوســتن به رئال
مادرید داشته است.
او گفت :من به خاطر زیدان عاشق فوتبال شدم.
در بلژیک زندگی میکردم؛ اما به خاطر زیدان
طرفدار تیم ملی فوتبال فرانســه شــدم .هیچ
وقت گلی را که زیدان بــه لورکوزن در فینال
لیگ قهرمانان اروپــا زد فراموش نمیکنم .آن
گل جزو خاطرات خوب من بــود .او در بخش
دیگری از صحبتهای خــود ،اضافه کرد :در
حال حاضر خوشبختانه با چهرهای که عاشق
او بودم کار خواهم کرد و این احســاس بسیار
خوبی به من میدهد.

دربی ،مانع پیوستن «لمپارد»
به چلسی نمیشود
رســانههای انگلیســی میگویند بــا اینکه
باشگاه دربی کانتی از عملکرد سرمربی فصل
گذشــتهاش فرانــک
لمپارد بسیار راضی
بــوده و در حال
مذاکره با او برای
تمدید قراردادش
اســت؛ اما در عین
حال دربی اعالم کرده
درصورتیکه چلسی بخواهد لمپارد را به عنوان
سرمربی جدید خود منصوب کند مانع انتقال
او به باشگاه سابقش چلسی نخواهد شد .دربی
که فصل پیش در رقابتهای چمپیونشــیپ
حضور داشت ،با هدایت لمپارد به صعود به لیگ
برتر بسیار نزدیک شد؛ اما در فینال حذفی این
رقابتها مقابل استونویال شکست خورد و از
صعود به لیگ برتر بازماند.
با اینحال مدیران دربی از عملکرد تیمشــان
تحت هدایت لمپارد رضایت کامل دارند و حتی
در حال مذاکره با او بــرای تمدید قراردادش
هستند.

ریچارلیســون ،مهاجــم برزیلــی اورتون که
فصــل گذشــته یکی
از بزر گتریــن
ســتار ههای این
تیــم انگلیســی
بــود میگوید به
همتیمیاش در تیم
ملــی برزیــل ،داوید
نرس که فصل درخشــانی را در آژاکس پشت
سر گذاشته و یکی از پدیدههای درخشان این
تیم بوده توصیه کرده به اورتون منتقل شده و
فصل بعد با او همبازی شود .این در حالی است
که آژاکس قصــد دارد نرس را در این باشــگاه
هلندی حفظ کند؛ اما بســیاری از باشگاههای
اروپایی به شدت به دنبال جذب وینگر برزیلی
هستند .گلهای حساس نرس به رئال مادرید
و یوونتوس در لیگ قهرمانــان او را به بازیکنی
پرخواهان تبدیل کرده و گفته میشود آرسنال
بیش از ســایرین برای جــذب او برنامهریزی
کرده است.

دستور «عراقچی» برای حل مشکل پرسپولیس
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در حاشیه

واکنش مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان به صحبتهای رییس فدراسیون فوتبال:

«تاج» بر چه اساسی میگوید نقش جهان برای بازیهای آسیایی مناسب نیست؟
مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان نسبت به صحبتهای
مهدی تاج ،رییس فدراســیون فوتبال درباره مناســب نبودن
ورزشگاه نقش جهان برای برگزاری بازیهای آسیایی واکنش
نشان داد .رییس فدراســیون فوتبال در نشست اخیر مسئوالن
سازمان لیگ که در رابطه با برگزاری نوزدهمین دوره رقابتهای
لیگ برتر فوتبال کشــور برگزار شــد ،گفته بود که ورزشــگاه

نقش جهان اســتاندارهای الزم را برای برگــزاری دیدارهای
آسیایی تیم ســپاهان در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا ندارد
و مسئوالن باشــگاه اصفهانی باید فکری نســبت به این مسئله
کنند.
محمد ســلطان حســینی ،مدیر کل ورزش و جوانان اســتان
اصفهان در این بــاره اظهار کــرد :نمیدانم آقای تــاج بر چه

اساسی این صحبتها را بیان کرده اســت ،نمایندههای AFC
تا به حال چندین بار از ورزشــگاه نقش جهــان دیدن کرده و
آن را تایید کرده اند؛ باید از تاج پرســید بر چه اساســی چنین
سخنانی را مطرح کرده است؟ وی افزود :شرکت توسعه و تجهیز
به وظایف خود عمل کرده و ایرادات ورزشــگاه برطرف شــده
است.

حرکت چراغ خاموش تیم سپاهان در فصل نقل و انتقاالت والیبال؛

طالیی پوشان به دنبال بستن یک تیم مدعی
سمیهمصور
اگرچه ایــن روزها صحبت از حضــور پر رنگ تیم
ســپاهان در بازار نقل و انتقاالت فوتبالی اســت و
بازیکنان مورد نظــر امیرقلعه نویــی یکی پس از
دیگری با این تیم به توافق رســیده و با شــال زرد
عکس یادگاری میگیرند؛ اما باشگاه اصفهانی حضور
مقتدرانه در بــازار نقل و انتقــاالت والیبالی را نیز
فراموش نکرده و چراغ خاموش در حال حرکت در
مسیر تشکیل یک تیم قدرتمند برای حضور در فصل
جدید رقابتهای لیگ برتر والیبال کشور است .تیم
والیبال باشگاه سپاهان فصل گذشته بود که اقدام به
تیمداری در این رشته کرد و با هدایت سعید عقیلی
در لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاههای کشور
حضور یافت .طالیی پوشان نصف جهان در نخستین
تجربه خود موفق عمل کرده و با کسب عنوان نایب
قهرمانی در لیگ دسته اول به طور مستقیم راهی
لیگ برتر شــدند تا پس از چندین سال و در غیبت
تیم والیبال ذوب آهن ،اصفهان صاحب نمایندهای
در این مسابقات شود .مسئوالن باشگاه سپاهان که
برنامهای سه ســاله برای تیم والیبال خود تنظیم
کردهاند در اولین گام با رحمان محمدی ،سرمربی
فصل گذشــته تیم شــهرداری ورامین بــه توافق
رســیدند تا این مربی موفق ،هدایت زرد پوشان در
فصل آینده ســوپر لیگ والیبال را بر عهده بگیرد.
رحمان محمدی راد ،بازیکن و مربی سابق تیم ملی
والیبال کشورمان ،تیم شهرداری ورامین را به مقام

ریچارلیسون:

به «داوید نرس» گفتم
به اورتون بیاید

پیشنهاد سردبیر:

قهرمانی فصل گذشته ســوپرلیگ و البته قهرمانی
جام باشگاههای آسیا رساند .او سابقه سرمربیگری
و مربیگری در تیمهای شــهرداری ارومیه ،هاوش
گنبد و بانک ســرمایه تهران را نیز در کارنامه خود
دارد .سرمربی جدید تیم والیبال سپاهان که جذب
بازیکنان اصفهانی را در اولویت برنامههای خود قرار
داده اســت ،تثبیت جایگاه این تیــم در لیگ برتر،
کســب مقام در فصلهای آینده لیــگ برتر و جام
باشگاههای آســیا و جلب توجه دوباره مردم استان
اصفهان به رشته والیبال را از اهداف باشگاه سپاهان
برای تیمش دانسته است.

علیرضا مباشــری ،والیبالیست اصفهانی سابق تیم
ملی ،اولین خرید مسئوالن باشگاه سپاهان پس از
انتخاب محمدی راد به عنوان سرمربی این تیم بود.
مباشری که متولد سال  ۱۳۶۷است سابقه حضور
درتیم ملی والیبال کشــورمان با «والسکو» را در
کارنامه دارد و پیش از این در تیمهای فوالد سیرجان
و ایرانیان در پست «دریافت کننده» بازی میکرده
است .علیرضا جاللی و فرزاد مالبهرامی نیز در ادامه
با مسئوالن باشگاه سپاهان به توافق رسیده و با این
تیم قرارداد امضا کردند.
علیرضا جاللی ،پشــتخطزن فصل گذشــته تیم

والیبال شهرداری ورامین متولد  ،۱۳۶۴اهل اصفهان
است که سابقه دو بار قهرمانی جام باشگاه های آسیا
با تیم بانک سرمایه ،دو ســال نایب قهرمانی لیگ
برتر ایران با تیم سایپا و کسب مقام سوم لیگ برتر
ایران باتیم شهرداری تبریز را در کارنامه خود دارد.
جاللی فصل گذشــته نیز با تیم والیبال شهرداری
ورامین به سرمربیگری رحمان محمدیراد موفق
به کســب مقام قهرمانی لیگ برتر والیبال ایران و
همچنین قهرمانی باشگاههای آسیا شد .فرزاد مال
بهرامی ،پاسور و کاپیتان اصفهانی فصل گذشته تیم
والیبال سپاهان در لیگ دسته اول کشور است که
در سال  1364در اصفهان متولد شده و سابقه بازی
در تیمهای باریچ اسانس کاشان ،پیشگامان یزد و
آلومینیوم اراک در لیگ برتر و ذوب آهن اصفهان در
لیگ دسته اول ایران را در کارنامه دارد.
محمد طاهر وادی ،پاســور فصل گذشته تیم خاتم
اردکان نیز دیگــر بازیکنی بود که بــه جمع بلند
قامتان والیبال سپاهان پیوست .وادی متولد 1368
اهل اسالمشهر است که سابقه  4دوره حضور در جام
باشــگاههای جهان و تیم ملی جوانان ایران را دارد.
بازیکن فصل گذشته تیم خاتم اردکان در مسابقات
انتخابــی قهرمانی والیبال جهــان  ۲۰۱۴انتخابی
المپیک  ۲۰۱۲نیز عضو تیم ملی والیبال ایران بود.
وی برای لیگ جهانی  ۲۰۱۴مجــددا به تیم ملی
ایران دعوت شــد .وادی همچنین مقــام قهرمانی
مسابقات والیبال جام ملتهای آسیا جاکارتا را نیز
در کارنامه خود دارد.

دستور «عراقچی» برای حل مشکل پرسپولیس

خداحافظی لیگ برتر با داوران پشت دروازه

پرسپولیس برای پرداخت مطالبات برانکو ،چشم به هفتصد هزاردالر پولی داشت که بابت حضور دو بازیکنش در
رقابتهای جام جهانی باید از فیفا میگرفت؛ اما مسائل بانکی و تحریمها مانع از این اتفاق شده و به نوعی موجب
گره خوردن کار باشگاه پرسپولیس شد .امروز محمد مهدی نبی ،عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس اعالم کرد
که جعفرکاشانی ،رییس هیئت مدیره با اعضای وزارت امورخارجه در این رابطه دیدار داشته است .جعفر کاشانی
در این ارتباط گفت« :ما مطالباتی از فیفا داشتیم و چند ماهی بود که پیگیر دریافت آن بودیم .در این رابطه و با
توجه به شرایطی که وجود داشت با مسئوالن وزارت خارجه دیداری داشتم و آقای عراقچی محبت کردند دستور
دادند از طریق وزارت خارجه این کار انجام شود .همین جا تشکر میکنم از کسانی که همیشه نهایت توجه را به
ورزش داشتهاند .این اولین بار نیست و قبال هم کمکهای زیادی برای فوتبال صورت دادهاند».

 24داور از سوی کمیته داوران گزینش شدهاند تا آموزشهای الزم به آنها در خصوص سیستم کمک داور
ویدئویی داده شــود و این داوران به عنوان داور  varدر فصل پیش رو در لیگ برتر فعالیت خواهند کرد
و به همین بهانه دیگر بازیهای لیگ برتر با حضور داوران پشــت دروازه برگزار نمیشود .البته برگزاری
بازیهای لیگ برتر با حضور کمک داور وید ئویی منوط به این اســت که باشگاهها سیستم مورد نظر را
خریداری کنند .فدراسیون فوتبال به زودی یک ست کمک داور ویدئویی برای نصب در کمپ تیمهای
ملی خریداری خواهد کرد و به زعم کمیته داوران باشگاهها میبایست این سیستم رابرای استادیومهای
خود خریداری کنند .قیمت این سیستم ها  60هزار یورو برآورد شده و قرار است همه باشگاهها از شرکتی
که فیفا به فدراسیون فوتبال معرفی کرده سیستم مورد نظر را خریداری کنند.

علیپور؛ در دوراهی اسپانیا و بلژیک

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس بعد از چند فصل درخشان که در این
تیم سپری کرد ،حاال با پیشنهادهای خارجی روبهرو شده و شرایط به
گونهای است که احتمال لژیونر شدن او زیاد است .علیپور از سوی یکی
از واسطههای ایرانی شاغل در اسپانیا با پیشنهاد آلمریا روبهرو شده
است .باشگاه سنت ترویدنس از لیگ بلژیک هم خواهان علیپور شده
و پیشنهاد رسمی این باشگاه به پرسپولیس ارسال شده است.
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مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن ،آخرین وضعیت تیم فوتبال ذوب آهن در نقل و انتقاالت لیگ برتر
فوتبال را تشریح کرد و گفت :بر اساس سیاستهای باشگاه ،هر بازیکنی که سرمربی تیم بخواهد و با
بودجه ما هماهنگ باشد را با هماهنگی اعضای محترم هیئت مدیره جذب میکنیم.
سعید آذری افزود :آقای منصوریان درخواست داشت به جز رشید مظاهری و محمدرضا حسینی که
از ذوب آهن جدا شدند ،حداکثر نفرات سال گذشته را حفظ کنیم .درخواست منصوریان یک طرف
است و سیاست و بودجه باشگاه و هیئت مدیره هم یک طرف .نمیشود به بازیکنی که  ۸۰هزار دالر
میگرفته ،یکباره  ۵۰۰هزار دالر بدهیم .این نه انصاف است ،نه شرع و نه عرف .منصوریان بازیکنان
مدنظرش را معرفی میکند و ما هم با سیاســتی که در هیئت مدیره و باشگاه پیش بینی کردهایم،
کار را پیش میبریم .مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با اشاره به ارائه قیمتهای عجیب و غریب از سوی
بعضی بازیکنان ،تصریح کرد :جنگ بین دو باشگاه باال گرفته و تاثیرش را در نقل و انتقاالت لیگ برتر
گذاشته است .آنها به هر قیمتی بازیکن میخرند و بودجه این باشگاهها کهکشانی است .مدیرعامل
باشگاه ذوب آهن در پاسخ به این سوال که آیا اوســاگونا ،مهاجم فصل گذشته ذوبیها در این تیم
ماندنی است؟ گفت :ما موظف هستیم بر اساس سیاستهای هیئت مدیره حرکت کنیم .هر بازیکنی
میتواند هر عدد و رقمی را پیشنهاد بدهد و بازارگرمی کند .باید بگویم به صورت دقیق بازار را رصد
میکنیم و اطالعاتمان کامل است.
آذری ادامه داد :ذوب آهن اسیر هیجان بازار نقل و انتقاالت نمیشود و همانطور که گفتم اطالعات
ما کامل است .بر اساس بودجه هیئت مدیره و مصوباتمان حرکت میکنیم و خوشبختانه علیرضا
منصوریان هم شرایط ذوب آهن را به خوبی میداند.
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«پیتر اشمایکل» در  55سالگی داماد شد

اسیر هیجان بازار نقل و انتقاالت نمیشویم

لیونل مســی پس از باخت  ۲بر صفر تیم ملی
آرژانیتن مقابل کلمبیا،
در میکســدزون
ورزشــگاه فونته
نــوای شــهر
ســالوادور بــه
خبرنــگاران گفت:
صر فنظــر از نتیجه
بازی ،فکر میکنم که تیــم ما عملکرد خوبی
داشت .باید نکات مثبت بازی ما را هم دید و به
کارمان ادامه دهیم .این رقابتها به تازگی آغاز
شده و هنوز خیلی به پایان آن باقی مانده است.
در نیمه اول ما ،موقعیتهایی را تقدیم حریف
کردیم و به آنها اجازه دادیم که جریان بازی را به
سود خودشان پیش ببرند .در ادامه ،بازیمان
بهتر شد و من فکر میکنم که اگر شرایط کمی
مساعدتر بود میتوانستیم از موقعیتهایی که
ایجاد کردیم به گل برسیم.

امید نورافکن سال گذشته به تیم شارلوای بلژیک پیوست و قرارداد
 ۴ساله امضا کرد .نورافکن در نیم فصل به صورت قرضی به استقالل
بازگشت .وی به مسئوالن استقالل گفته بود که چند روزی بیشتر برای
مشخص شدن وضعیت خود فرصت ندارد .مسئوالن استقالل هم که
درگیر انتخاب استراماچونی بودند ،نتوانستند رضایت باشگاه بلژیکی
را جلب کنند و به همین دلیل نورافکن باید به تمرینات شارلوا برگردد.

عکس روز

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن:

واکنش مسی به شکست
آرژانتین مقابل کلمبیا

«نورافکن» به شارلوا برمیگردد

اشمایکل در  ۵۵سالگی مراسم عروسی خودش را برگزار کرد .او سالیان سال وظیفه حراست
از دروازه تیم ملی دانمارک و منچستر یونایتد را بر عهده داشت.
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تماس تلفنی با برانکو؛

پول حاضر است

جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس روز شنبه
برگزار شد و عالوه بر صحبت در خصوص وضعیت
نقل و انتقاالت باشگاه ،درباره وضعیت طلب برانکو،
ســرمربی این تیم و ادامه همکاری بــا او بحث و
بررســی صورت گرفت .در جریان جلسه ،تماس
تلفنی بین برانکــو و اعضای هیئت مدیره صورت
گرفت و به سرمربی کروات پرسپولیس اطمینان
خاطر داده شد که پول او به صورت کامل تهیه شده
است .در این تماس تلفنی به سرمربی پرسپولیس
اعالم شد که از روز یکشنبه میتواند برای گرفتن
مطالباتش به باشگاه بیاید یا اینکه نماینده ،وکیل
و یا برادرش را راهی باشگاه پرسپولیس کند تا پول
او را دریافت کنند.

حذف آرام و بیصدای مسئول
جنجالی از استقالل؟!
علی خطیر ،معاون ورزشی باشگاه استقالل یکی از
چهرههای جنجالی این باشگاه به حساب میآید.
باشگاه استقالل مسئولیت نقل و انتقاالت خود را
به طور کامل به کامران منزوی ،عضو هیئت مدیره
و امیرحسین فتحی ،مدیرعامل این باشگاه سپرد.
چنین اقدامی یعنی حذف بی ســر و صدای علی
خطیر از نقل و انتقاالت که شاید منجر به حذف
کلی او شــود .چندی قبل فتحی رسما اعالم کرد
خطیر ،مسئول نقل و انتقاالت باشگاه است ولی
هیئت مدیره در روزهای اخیر تصمیم گرفت تا کار
را به منزوی و فتحی بسپارد و معاون فتحی دیگر
نقشی در این زمینه نداشته باشــد .سعادتمند،
رییس هیئت مدیره باشگاه هم این موضوع را تایید
کرد و کار به آنها سپرده شده است.

«مهرداد پوالدی» بعد از  ۲سال
بیخبری پیدا شد!
مدافع چپ ســابق تیمملی که در دوران حضور
کیروش توانســت بازیهای خوبی برای ایران
انجام دهد ،دوباره پیدا شده است .مهرداد پوالدی
نزدیک به دو سال در یک باشگاه تایلندی حضور
داشت؛ اما مصدومیت باعث شــده تا زیاد بازی
نکند و به همین خاطر هیچ کس خبر خاصی از
این بازیکن نداشت .خیلیها حتی فکر میکردند
مهرداد فوتبال را کنار گذاشته است .این بازیکن
اما دوباره آماده اســت تا در لیگ قطر توپ بزند.
مهرداد به تازگی مذاکراتی با باشــگاه الشحانیه
داشته و به توافقاتی هم با آنها دست یافته است.
او قبال هم برای این
باشگاه توپ میزد.

منهای فوتبال
در مسابقات قهرمانی کشور اساللوم
آقایان صورت گرفت؛

بازگشت طالیی «جعفری»
در رشته کایاک

مسابقات قهرمانی کشــور اساللوم آقایان در سه
رده سنی جوانان ،بزرگساالن و پیشکسوتان در
رودخانه زاینــده رود در چهارمحال و بختیاری
برگزار شــد .این رقابتها در رده سنی جوانان،
بزرگســاالن در بخشهای کایاک یــک نفره و
کانو یک نفره و در رده ســنی پیشکســوتان در
کایاک یک نفره انجام شــد و ورزشکاران در دو
دور به رقابت پرداختند .در کانوی بزرگســاالن
امیررضانژاد از تهران اول ،مهدی نظری از گیالن
دوم و مهران رضایی منش از کرمانشاه در جایگاه
ســوم قرار گرفــت .در کایاک بزرگســاالن آریا
جعفری از اصفهــان اول ،مهدی نظری از گیالن
و مصطفی بیانی از مازندران دوم و ســوم شدند.
و در رده سنی پیشکســوتان مهرداد رحیمی از
چهارمحال و بختیاری اول ،حسین بیگی از تهران
دوم و محسن ریاحی از اصفهان سوم شد .به این
ترتیب مسابقات قهرمانی کشور اساللوم آقایان
به پایان رسید.
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مدیر منطقه  10شهرداری اصفهان خبر داد:

چهره ها
امام جمعه اصفهان:

پروژههای آبرسانی اصفهان
با سرعت بیشتری پیگیری شود
نماینده ولیفقیه در استان اصفهان در دیدار استاندار
با اشاره به پروژههای آبرسانی استان اصفهان اظهار
داشــت :این پروژهها باید با همکاری و هماهنگی
بیشــتر ،با ســرعت و جدیت پیگیری و مشکالت
با برگزاری جلسات با مســئوالن مربوط در دولت
و سایر اســتانهای همجوار برطرف شــود .آیتا...
سید یوسف طباطبایینژاد با اشاره به وعده رییس
جمهور برای احیا و جاری شــدن آب در زایندهرود
افزود :استانداران در مسئله آب ،باید محکم ،کار را
به دست بگیرند و اقدامات ماندگاری را برای برطرف
شــدن بحران آب انجام دهند .وی بــا بیان اینکه
ساماندهی عرض رودخانه زایندهرود در استان دارای
اهمیت است ،گفت :یکسان نبودن عرض رودخانه
در طول مسیر ،ســبب هدر رفت آب میشود و نیاز
است تا کارشناسان نظر کارشناسی در مورد عرض
مناسب رودخانه ارائه دهند .طباطبایینژاد با تاکید
بر ضرورت حل و فصل مسئله آب در بین استانهای
اصفهان ،یزد و چهارمحال و بختیــاری بیان کرد:
ســاماندهی رودخانه زاینده رود در استان اصفهان
همت میخواهد و با این کار میتوان مانع از هدررفت
حجم قابل توجهی از آب شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری:

تقویت پژوهش در بیانیه گام دوم
مورد توجه جوانان قرار گیرد
عضو مجلس خبرگان رهبری در سلسله نشستهای
تبیین بیانیه گام دوم انقالب اظهار داشــت :رهبر
معظم انقالب در این بیانیه ابتدا  ۷تفاوت میان زمان
طاغوت و زمان حال را بیان کردند و این  ۷نکته را از
برکات انقالب اسالمی دانستند و پس از آن با ذکر ۷
توصیه وارد گام دوم میشوند .آیتا ...سید ابوالحسن
مهدوی افزود :نخستین توصیه مقام معظم رهبری
درباره علم و پژوهش اســت که باید تقویت شود و
مخاطب آن طالب و دانشــجویان هستند .دانش،
آشکارترین وســیله عزت و قدرت یک کشور است
و روی دیگر دانایی ،توانایی است .هر کس داناست
قدرتمند هم هست .وی خاطرنشــان کرد :امروزه
میگوییم علم دانشمندان هستهای به ما قدرت داده
و هر کشوری قدرت بیشــتری دارد ،نشان دهنده
دانشمندان بیشتر است.

شهردار اصفهان:

تا جاری شدن دائمی
زایندهرود ،دست از
مطالبهگری برنمیداریم
در پی انتشار خبر بسته شدن تدریجی آب رودخانه
زایندهرود و ابراز ناراحتــی مردم اصفهان ،قدرتا...
نوروزی شهردار اصفهان نیز در صفحه اینستاگرام
خود نوشت« :همه ما اصفهانیها بارها تکرار کردیم
که زایندهرود ،رودخانه فصلی نیست؛ پس حیات آن
باید به عنوان یک حق اساسی ،جاری و دائمی باشد.
زاینده رود حق دائمی جهان شــهر اصفهان است،
سالهاســت که زنده رود جاری در صدر مطالبات
اصفهانیها قرار داشته و همواره در گفت و گوهای
مختلف قولهایی در همین رابطه به شهروندان داده
شده است .ما در موضوع زایندهرود مطالبهگرهستیم.
در بخشی دیگری از این پیام آمده است :از روزهای
نخســت فعالیت مجموعه مدیریت شهری تالش
کردیم در هر فضایی که میشــد ،صدای مطالبات
شهروندان پیرامون زایندهرود را به گوش مسئوالن
برســانیم؛ به گونهای که امروز باید گفت شهرداری
اصفهــان ،مطالبهگر صف اولی زاینــدهرود دائمی
اســت .برای تحقق برنامههای مدیریت شهری در
زمینههای مختلف از جمله گردشــگری و محیط
زیســت ،زاینده رود یک الزمه اساسی است .پس
به قاطعیت میگوییم مسیر مطالبهگری مجموعه
مدیریت شهری تا جاری شدن دائمی زایندهرود در
اصفهان ادامه دارد.

پیشرفت  ۳۰درصدی عملیات پیادهروسازی ضلع شمالی خیابان جی
مدیر منطقه  ۱۰شهرداری اصفهان گفت :عملیات پیادهروسازی
ضلع شــمالی خیابان جی (حدفاصل خیابــان پروین تا خیابان
همدانیان) تاکنون  ۳۰درصد پیشــرفت داشــته اســت .حمید
شهبازی اظهار کرد :برای پیادهروسازی ضلع شمالی خیابان جی
افزون بر پنج میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شــده است .وی
با بیان اینکه در ســالجاری با اجرای  ۲۶پروژه بزرگ و کوچک

با حضور معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در اصفهان برگزار شد؛

آیین رونمایی از اولین کتاب نهج البالغه به خط بریل
نرگس طلوعی
عصر شــنبه ســالن اجتماعات کتابخانه مرکزی
شــهرداری اصفهان مملو از جمعیتی بود که برای
شرکت در آیین رونمایی از اولین کتاب نهج البالغه
به خط بریل گرد هم آمده بودند .شهروندانی که به
منظور ارج نهادن به تالشهای تعدادی از جوانان
روشــن دل اصفهانی -که محدویت نتوانسته بود
سد راه آنها شود -در این ســالن حاضر شدند .این
جوانان موفق شــده بودند به همت موسسه قرآنی
روشن دالن اســتان اصفهان ،برای اولین بار کتاب
نهجالبالغه با ترجمه استاد محمد دشتی را به زبان
بریل منتشر کنند.
نهج البالغه تفسیر قرآن است
معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی
که برای شرکت در این آیین به اصفهان سفر کرده
بود ،در این مراســم با بیان اینکه براساس دیدگاه
علمای بزرگ جهان اســام ،نهجالبالغه آبشخور
آموزههای قرآن و به نوعی تفسیر قرآن است ،اظهار
کــرد :نهجالبالغه ،معجزهای عقیدتــی ،تربیتی و
اخالقی است که سرمشــقی برای زندگی قلمداد
میشود .عبدالهادی فقهی زاده افزود :نهجالبالغه
بهعنوان شــیره جان امام علی (ع) ،منبعی مهم و
معجزهوار در حوزه زهد ،اندیشه و عمل و در مجموع
فخر بشریت است .معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ
وارشاد اســامی ادامه داد :در طول تاریخ کسانی
نظیر ابن خلکان بودند که میخواستند در صحت

امیرالمومنین (ع) باشد.
نهجالبالغه تردید کنند و
وی با اشــاره به رونمایی
برهمین اساس شبهاتی
نهجالبالغه ،معجزهای عقیدتی،
نظیر ســندیت آن مطرح
از نخســتین نهجالبالغه
کردند؛ اما علمای بزرگی
به خط بریــل ،گفت :این
تربیتی و اخالقی است که
صحت
در طــول تاریخ بر
کار شاخص ،نشان دهنده
سرمشقی برای زندگی
و سندیت این کتاب صحه
ارادت و عالقه روشندالن
قلمداد میشود
به ســاحت مقدس اهل
گذاشــته و آن را تفسیر
بیت (ع) است.
قرآن دانســتهاند .علمای
نابینا کسی اســت که نور ایمان بر دل او
بزرگ جهان اســام همه براین نظــر متفقالقول
نتابیده باشد
هســتند که نهجالبالغه به عنوان معجزهای بیانی
نماینده ولی فقیه در اســتان نیز در این مراســم
تنها میتوانــد کالم اهل بیــت (ع) وبه خصوص

با اشــاره به اینکه هر نعمتی ،وســیلهای در جهت
رسیدن به خداســت ،گفت :خداوند نعمتهایی را
به انسان عطا کرده و هر کدام از این نعمتها باری
است بر دوش او که باید از آنها درست بهره ببرد .آیت
ا ...سید یوسف طباطبایی نژاد افزود :چشم ،یکی از
نعمتهای الهی است که در صورت عدم مراقبت از
آن ،زمینه گمراهی و انحراف انسان میشود ،پیامبر
اکرم (ص) میفرمایند که «کور کســی نیست که
نمیتواند ببیند ،بلکه کور کسی است که نور ایمان
در دل او نتابیده باشد و بصیرت نداشته باشد».
امــام جمعه اصفهــان درایــن آیین خطــاب به
روشندالن بیان کرد :خدا گر ببندد دری ،ز حکمت
گشاید در دیگری .روشندالن نباید به دلیل نداشتن
چشم ،ناامید شوند؛ بلکه الزم است تا از ظرفیتهای
دیگر مانند قدرت فکری اســتفاده کنند .قطعا نور
خدا بر دل شــما تابیده و اگر چشــم ندارید ،ولی
بصیرت و دل روشن دارید.
وی ادامه داد :کسانی هستند که چشم دارند ،ولی
نمیتوانند از آن بهره ببرند ،مثال چشــم دارند ولی
نمیخواهند قرآن و نهجالبالغه بخوانند ،حتی اگر
بخوانند و بشــنوند ،نمیتوانند آن را درک کنند،
چون دلشان روشن نیست.
نماینده ولی فقیه اضافه کرد :بســیاری از انسانها
به وسیله چشم به انحراف کشــیده شدهاند ،چون
از آن درســت بهره نبردهاند .خداوند ظرفیتها و
تواناییهایی به انسان عطا کرده تا انسان از آنها به
خوبی بهره ببرد.

با حضور شهروندان اصفهانی برگزار شد؛

بزرگداشتی برای گل

رنگین کمانی از گلهای زیبا در کنار درختان ســبز ،نقش بهاری
در جای جای این باغ میزد و چهار فــرش زیبا با نقش و نگارهای
گلهایی رنگارنگ در میدان اصلی باغ گلها ،خودنمایی می کرد و
البته حضور شــهروندانی که خود را در بین چمنها و در میانه این
چهار فرش جای داده بودند نیز خالی از لطف نبود .بعدازظهر یک
روز بهاری همه چیز آمــاده میزبانی از مردمی بود که قدر گل را به
خوبی میدانند و با حضور پرشور خود ،آن را به اثبات
میرساندند .باغ گلها و میدان چهار فرش آن شاهد
حضور جمعیت زیادی از شهروندانی بود که در گوشه
و کنار آن نشسته و ایستاده بیننده برنامههای شادی
بودند که برای آنها تدارک دیده شده بود .شور و نشاط
خاصی بر فضای باغ گلها حاکم بــود؛ پیر و جوان،
کوچک و بزرگ به باغ گلها آمد بودند تا در روز ملی
گل ،دمی را به دور از زندگی ماشــینی امروز در کنار
این طبیعت دل فریب بیاسایند و فراغبال روزی را در
کنار خانواده سپری کنند .بازاری از گلهای رنگارنگ
و گیاهان ســبز رنگ در زیرگلخانــهای مدور فضای
مناسبی برای بازدید و خرید شهروندان فراهم کرده
بود و افتتاحیه این بازار با حضور مسئوالن شهری و
در روز ملی گل و گیاه انجام شد.
روز ملی گل در نصف جهان
فروغ مرتضایی نژاد ،مدیر عامل ســازمان پارکها و
فضای سبز شهرداری اصفهان در مراسم افتتاحیه بازار گل و گیاه
گفت :روز  ۲۵خردادماه از قدیم به نام روز ملی گل و گیاه در تقویم
ملی کشور ثبت شده بود؛ اما متاسفانه این روز ملی چند سال پیش
از تقویم حذف شــد .وی خاطرنشــان کرد :اتحادیه گلخانهداران
تصمیم گرفت این روز را به خصوص در شهر اصفهان مجددا احیا

شهرداری بادرود در نظر دارد بر اساس مصوبه شــورای اسالمی شهر ،طی
تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها،
قطعه زمین شــماره  15از مجموعه واگذاری یاســری (به مساحت  189متر
مربع) واقع در بلوار مصطفی خمینی را به فروش برساند .لذا از کلیه متقاضیان،
اشخاص حقیقی و حقوقی درخواســت می گردد از تاریخ  98/03/20جهت
بازدید از محل مورد نظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهرداری مراجعه
نمایند.
 -1مهلت پیشنهادها از تاریخ انتشــار آخرین آگهی حداکثر به مدت  10روز
می باشد.

کند و از سال گذشته  ۲۵خردادماه را بهانه خوبی برای برپایی این
جشن قرار داد ،امروز نیز به همین مناسبت جشنی برای شادی و
نشاط شهروندان پیش بینی شده است .مدیر عامل سازمان پارکها
و فضای ســبز شــهرداری اصفهان افزود :امروز ،افتتاحیه گلخانه
حارهای با هماهنگی اتحادیه گلخانهداران و گلفروشــان استان
اصفهان در باغ گلهای اصفهان برنامهریزی شده و این نمایشگاه و

فروشگاه گل و گیاه به مدت یک هفته دایر است.
بعد از مراسم روبانچینی گلخانه مدور حارهای ،جمعی از مسئوالن
شهری به همراه شهروندان حاضر در باغ گلها از فضای این گلخانه
و بازار گل و گیاه آن اســتفاده کردند .هر لحظه بر تعداد جمعیتی
افزوده میشد که در آن ســوی باغ گلها و میدان چهار فرش آن

 -2هزینه انتشار آگهی و هزینه کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد.
 -3شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 -4برندگان اول و دوم و ســوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند
سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -5پیشنهاد دهندگان میبایســت  5درصد مبلغ پایه زمین مورد نظر را تحت
عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا
فیش نقدی به حساب شماره  0106682190001نزد بانک ملی بادرود واریز
و ضمیمه پیشنهاد خویش نما یند.
 -6سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
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بازگشایی خیابان اطشاران نیز در دســتور کار قرار گرفته است،
افزود :با توجه به حجم آزادسازی بسیار باالی این خیابان ،حدود
چهار میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده است.
وی خاطرنشــان کرد :توافق و آزادســازی گلوگاهها به صورت
همزمان انجام خواهد شد که در این فرآیند به همکاری و همراهی
شهروندان نیاز داریم.

عمرانــی ،فرهنگی و خدماتــی در منطقه  ۱۰تحول و توســعه
قابل توجهی در این منطقه اتفاق خواهــد افتاد ،تصریح کرد :در
سالجاری تملک و بازگشایی گلوگاههای موجود در خیابانهای
هفتون ،معراج و عسگریه اول با هزینهای بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰
میلیون تومان اعتبار انجام خواهد شد.
مدیر منطقه  ۱۰شــهرداری اصفهــان با بیان اینکــه تملک و

آگهی مزایده

نوبت دوم
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تا نزدیکی ورودی باغ ،شــاهد برنامههای نمایشی ،مسابقه ،سرود،
آهنگ و نمایش استند آپ کمدینهای اصفهانی بودند ،همچنین
حضور مسئوالن شهری در بین شــهروندان ،فضایی متفاوت را به
جشن روز ملی گل داده بود.
بهره برداری از مجموعه بزرگ بازار و نمایشــگاه گل و
گیاه
حســین امیری ،معاون خدمات شــهری شهرداری
اصفهان نیز در ادامه این برنامه گفت :به مناسبت روز
جهانی گل ،سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
اصفهان و اتحادیه تولید کنندگان گل ،نمایشگاهی
از گل و گیاه تــدارک دیدند .وی افــزود :امیدواریم
برپایی این نمایشگاهها موجب توسعه و توجه بیشتر
به گل ،گلداری و فضــای گلخانــهای در جامعه و
میان شهروندان شود و توسعه گلخانهای در اولویت
فعالیتها قرار بگیرد.
معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان تصریح
کرد :شــهروندان حضور پررنگ و چشــمگیری در
این برنامه داشــتند که جای خرسندی است .وی با
اشاره به مجموعه بزرگ نمایشــگاهی گل و گیاهان
گلخانهای در شــهر اصفهان ،عنوان کرد :ســازمان
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر
دارد تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده مجموعه
بزرگی از بازار و نمایشگاه گل و گیاه را در زمینی به مساحت ۱۴۵
هکتار و با اعتبار  ۵۰میلیارد تومان به بهرهبرداری برساند .امیری
تاکید کرد :این مرکز ،کمک شایانی به رونق و کسب و کار در حوزه
صنعت فروش گل در بیــن تولیدکنندگان گل در شــهر اصفهان
خواهد کرد.

رییس کمیسیون عمران ،معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر:

برخی پروژهها گرههای شهری را افزایش میدهند

رییس کمیسیون عمران ،معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد :طراحی پروژههای
عمرانی چه در مقیاس معماری چه در مقیاس شهری بدون مطالعات ترافیکی واقعی نه تنها ظرفیتی برای
شهر ایجاد نمیکند؛ بلکه تبعاتی ایجاد خواهد کرد که سالهای سال مدیریت شهری و مردم باید پاسخگوی
آن باشند .شیرین طغیانی افزود :این پروژهها شاید در همان ابتدا درآمدهایی را نیز نصیب شهرداری کنند؛
اما پس از اتمام پروژه باید چند برابر این درآمــد را صرف کاهش تبعات ترافیکی حاصل از آن کرد .رییس
کمیسیون عمران معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد :تعدادی از پروژههای
شهری که خود از جنس طرحهای ترافیکی هستند ،مانند پیادهراهسازی بدون توجه به پهنه ترافیکی ،باعث
ارتقای کیفیت فضای شهری نخواهند شد و حتی گرهای بر گرههای دیگر شهر میشوند.
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برگزاری دورههای آموزشی
پدافند غیرعامل CBRN
در اصفهان
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات
ایمنی شهرداری اصفهان از برگزاری دورههای
آموزشی پدافند غیر عامل  CBRNخبر داد و
گفت :آتشنشــانی اصفهان باید به خودروها،
لباسها و تجهیزات مقابله با حوادث شیمیایی
مجهز شود .محسن گالبی با اشاره به ضرورت
برگزاری کالسهای آموزشی پدافند غیرعامل
در اصفهان اظهار کرد :با توجــه به قرارگیری
صنایع سنگین و اســتراتژیک در اصفهان باید
آمادگی کامل برای مقابله با تهدیدها و خطرات
احتمالی را داشته باشیم.
وی افــزود :از امــروز و بــه مدت چهــار روز
بــا مشــارکت مدیریــت پدافنــد غیرعامل
شــهرداری اصفهــان و همکاری اســتادان
دانشگاه مالکاشتر دورههای آموزشی پدافند
غیر عامل با عنــوان (CBRNتجهیزات مقابله
با بحرانهای شــیمیایی ،بیولوژیک و پرتویی)
توسط سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی
شــهرداری اصفهان در محل خانــه ریاضیات
برگزار میشود .مدیرعامل سازمان آتش نشانی
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد:
دردوره آموزشی  CBRNکه در طول چهار روز
از ساعت هشــت صبح تا دو بعد از ظهر برگزار
میشــود ،آموزشهایــی در خصوص مباحث
هستهای ،زیستی و مقابله با مواد شیمیایی به
شــرکتکنندگان ارائه خواهد شد .وی با بیان
اینکه این دورههای آموزشــی باید به صورت
مدون برگزار شــود ،گفت :در این دوره حدود
 ۸۵نفر اعم از روســا و فرماندهان ایستگاههای
آتشنشانی ،کارشناســان آموزش و پژوهش
و کارشناســان مدیریــت پدافنــد غیرعامل
شهرداری اصفهان شرکت کردهاند.

پایانه صمدیه
برون استانی میشود
مدیرعامل ســازمان پایانههای مســافربری
شــهرداری اصفهان اظهار کرد :برای کاهش
ترافیــک مســیرهای منتهی به پایانــه کاوه،
درصدد خرید زمین در شــمال شهر اصفهان
هستیم تا خدمات اتوبوسها از جمله باسواش،
تعویض روغــن و دپوی اتوبوسها به شــمال
اصفهان انتقال داده شود.
عباس محبوبی بااشــاره به پایانه صمدیه که
یک پایانه درون استانی است ،ادامه داد :طرح
توسعه پیشبینی شده تا این پایانه به یک پایانه
برون استانی تبدیل شــود ،از این رو در آینده
تعدادی از شــرکتهای فعــال در پایانههای
کاوه و زایندهرود به پایانه صمدیه انتقال داده
خواهد شــد .وی تاکید کــرد :در حال حاضر
مباحث مربوط به تملــک زمین پایانه صمدیه
در حال انجام اســت و تا پایان شهریورماه ۹۸
طرح توســعه این پایانه را کلنگزنی خواهیم
کرد تا با مشــارکت بخش خصوصی ،پایانهای
نوین بسازیم.
محبوبی با بیان اینکه در شــهر اصفهان پنج
پایانه مســافربری وجود دارد کــه چهار مورد
برون شــهری و یک مورد آن درون شــهری
است ،تصریح کرد :در پایانههای پنج گانه شهر
اصفهــان روزانه حدود  ۶۰تا  ۷۰هزار مســافر
جابه جا میشوند که این عدد در ایام نوروز به
تعداد  ۹۰هزار نفر نیز میرسد.

مدیر بهینهسازی ،تعمیرات و نگهداری
تاسیسات شهری شهرداری خبرداد:

اجرای طرح ملی «مدیریت
بار» در شهرداری اصفهان

مدیــر بهینهســازی ،تعمیــرات و نگهداری
تاسیسات شهری شــهرداری اصفهان مصرف
ســاالنه برق شــهرداری اصفهان را  ۹۰هزار
مگاوات ســاعت عنوان کرد و گفت :طرح ملی
و عملیاتی مدیریت بار در شــهرداری اصفهان
اجرا شده است.
امیرحسین ملکپور اظهار کرد :پس از مصوبه
وزارت نیــرو در خصــوص اعطای پــاداش به
نهادهایی که در عملیات کاهش بار در ساعات
پیک به شــبکه توزیع برق کمــک میکنند،
شــهرداری اصفهان ســال گذشــته با انعقاد
تفاهمنامه با شــرکت توزیع برق شهرســتان
اصفهان در راســتای اجرای طــرح عملیاتی
مدیریت بار (پیک سایی) موفق به صرفهجویی
 ۲۰درصدی مصرف بــرق در ارائه خدمات به
شهروندان شد.
وی مصرف ساالنه برق شــهرداری اصفهان را
 ۹۰هزار مگاوات ساعت عنوان کرد و افزود :این
میزان مصرف برق هزینــه بیش از  ۱۲میلیارد
تومانی برای این نهاد به دنبال دارد و به همین
دلیل بزرگتریــن بخش عمومی در اســتان
اصفهان به لحاظ مصرف انــرژی الکتریکی به
شمار میرود.

پیامبر اکرم (صلی ا ...علیه و آله):
هيچ سفره اى بابركت تر از سفره اى نيست كه
يتيمى بر سر آن نشسته باشد.

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
چاپخانه :آینده

رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)

دوشنبه  27خرداد  13 | 1398شوال  1440شماره  8 | 2721صفحه قیمت 1000 :تومان
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دانش آموزان سال  97-98دوره دوم دبستان دخترانه دارالقرآن
تلفن33459696_ 33454802 :

آدرس :خیابان کاوه-کوچه شهید هادی زاده (-)28کوچه شهید مدنی  -دبستان دخترانه دوره دوم دارالقرآن

کالس چهارم ضحی

مائده سادات فاطمی نصرآبادی

یگانه مقاره عابد

مطهره بدر

مهشاد شیرانی

فاطمه صالحی

مطهره عابدینی

آالء عسكری

زهرا عكاف زاده

زهرا فرزین فرد

صبا قیصری نجف آبادی

ریحانه كارشناس

هانیه كوچك زاده خیابانی

هستی گودرزی

یكتا ماهرانی برزانی

فاطمه محمدی

فاطمه زهرا مدرس

طهورا مسقطیان

زهرا مهدوی امین

فاطمه سادات میرلوحی كوهانستانی

زینب نیك فرد

ستایش نیك بخت مالواجردی

زهرا هادی دستجردی

زهراسادات هاشم زاده اصفهانی

مطهره واعظ دلیلی

نازنین زهرا وكیلی سهرفروزانی

اسما اسد پور

کالس چهارم کوثر
زهرا ابراهیمی

زهرا احمدی بنی

زهراسادات آخرت

زهرا اسماعیلیان

زهرا آقابابائی

حوریه انصاری

بهاره بابائی

آیه بابائی اشنی

فاطمه بلوچستان زاده

سیده زهرا بهشتی نژاد

پارمین پورمقدمی

پرنیان تاج گردون

فاطمه جان نثاری الدانی

زینب جعفری

زهراحاتمی بلداجی

زینب حاجی شیرمحمدی

مهدیه حدادی

پریا حسین زاده رنانی

نازنین زینب حسینی كوپائی

زهرا خاشعی نسب

فاطمه حسنی رضائی آدریانی

فاطمه رضائی برزانی

یلدا روانفر

صبا سلمانی فرد اردستانی

زهرا شاه مرادی

آرزو شیرانی

با تشکر از زحمات دلسوزانه مدیر و آموزگاران محترم دبستان

گل کاغذی مغربی؛ پیام آور صرفه جویی در آب

صف طوالنی است و پدران و مادران دســت کودکان خود را گرفته اند تا بلیت
تهیه کنند و عصر آدینه را در باغ گلها بگذرانند .صدای ترانه «آقای حکایتی»
به گوش میرسد .نگهبان به خانوادهای که روی چمنها نشسته است گوشزد
میکند تا از روی چمنها بلند شوند .صدای چیلیک چیلیک دوربینها میآید
و کودکان کنار گلها ژست میگیرند.
مجید سلیمانی ،یکی از افراد حاضر در باغ گلها با اشاره به روز ملی گل و گیاه
گفت :انتخاب باغ گلها در آشنایی کودکان با گل و گیاه و تماشای انواع گلها
و آشنایی فرزندان با تنوع و گوناگونی گلها میتواند شناخت ملموستری از
اهمیت گل و گیاه را در دوره کودکی پدید آورد.وی ادامه میدهد :همین اقدام
سنجیده شهرداری در دراز مدت نتایج مهمی را به همراه خواهد داشت .نوهام،

سعی میکند از گلش مراقبت کند و هنگامی که کودکان از گیاهان خود مراقبت
میکنند با رابطه علت و معلولی موجود در چرخه رشد گیاهان آشنا میشوند و
این باعث رشد قدرت و فهم کودکان ما در بزرگسالی خواهد شد.
«فرناز کتیرایی» که با صبرو حوصله گلدانهــای بچهها را با بذر مریم گلی پر
میکند و به آنها نشان میدهد که جریان الکتریسیته از دل خاک میتواند ولتاژ
المپهای کوچک را تامین کند ،اظهار داشت :دو سالی میشود که در سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و سازمان پارکها و فضای سبز
شهرداری در جهت آشنایی کودکان با باغبانی چنین اقداماتی صورت میگیرد.
وی با اشــاره به اینکه کودکان امروزه به علت زندگی شهری کمتر با بازیهای
کودکانه در دل طبیعت آشــنا هستند ،ادامه داد :متاســفانه امروزه شاهد آن
هستیم که کودکان با رشد شهرنشــینی کمتر با طبیعت انس گرفته و بیشتر
وقت خود را با بازیهای کامپیوتری طی میکنند.کتیرایی با بیان اینکه باغبانی
و پرورش گل و گیاه در آستانه روز جهانی گل میتواند یکی از لذتهای زیبای
زندگی و مأنوس شدن کودکان با طبیعت باشد ،افزود :کودکانی که از نخستین
سالهای زندگیشان شاهد باغبانی پدر و مادرشان هستند و یا خود به کارهای
باغبانی پرداختهاند از ســامت روانی باالتری برخوردارند .وی اظهار داشت:

امسال بذر مریم گلی را انتخاب کردیم چون بعد از چند روز جوانه می زند .انتظار
برای شکوفه زدن گل میتواند عالوه بر تمرین صبر در دوران کودکی ،ارتباط
مثبتی را در دوران بزرگسالی با محیط به ارمغان بیاورد .تمام تالش ما این است
که بتوانیم در محیط شاد و مکانی مفرح عالوه بر آموزش و آشنایی کودکان با
گل و گیاه احساس مسئولیت پذیری را با نگهداری گل در کودکان تقویت کنیم.
مجری برنامه در کنار عروسکهایی بزرگ از بچهها دعوت میکند که دورش
جمع شوند و همراه با آهنگ ،باال و پایین بپرند .موسیقی شاد همه را به وجد
آورده اســت .حاال وقت تهیه گلهای کاغذی اســت ،بچهها دور تا دور میزها
میروند و روی صندلی کودکانه مینشــینند .روی میزها کاغذهای رنگی زرد
و صورتی به چشم میآید .مربیهای خانه کودک وابسته به سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان خود را به کنار میزها میرسانند .خبری
از قیچی و چسبها که روی میزها کنار کاغذ رنگیها بوده ،نیست! مادرها کنار
کودکان خودشان ایستادهاند تا ساخت اوریگامی گل مغربی را توسط مربیان یاد
بگیرند.محبوبه رنجبر ،مربی مرکز خالقیت و خانه کودک که با آرامش و مهربانی
گل مغربی را به کودکان آموزش میدهد گفت :متاسفانه اصفهان از خشکسالی
و کم آبی رنج میبرد .هدف ما این است که با آموزش گل مغربی که از گیاهان

مقاوم به کم آبی اســت به کودکان عالوه بر ساخت اوریگامی ،اهمیت موضوع
صرفه جویی در آب و آشنا شدن با گیاهان کم آب را آموزش دهیم .وی با تاکید
بر اهمیت ساخت اوریگامی با تمایالت احساسات و افکار کودکان اضافه کرد:
در آستانه روز جهانی گل هستیم و یکی از اهداف ،اهمیت به طبیعت و محیط
زیست است .جشن امروز میتواند یادآور این نکته باشد که گلهای کاغذی که
با دستان کودکان ساخته میشود میتواند اهمیت طبیعت و گل و گیاه را در
کودکان نهادینه کند.
رنجبر تصریح کرد :کودکان با ســاخت اوریگامی میتوانند به خالقیت دست
بزنند و با کنجکاوی از پدر و مادران اهمیت گل و گیاه و صرفه جویی در آب را
در محیط خانواده یادآور شوند.

