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 برنج های ممنوعه
  علی رغم تمام راهکارها و توصیه ها، همچنان کشت برنج در برخی از مناطق اصفهان ادامه دارد؛

 وقتی  صاعقه های مرگبار هم به لیست بالیای طبیعی ایران اضافه می شود؛ 

اصفهان و صاعقه
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مشارکت ذوب آهن اصفهان 
در انجام طرح ملی کنترل 
فشار خون، قابل تقدیر است

معاون وزارت بهداشت در دیدار از ذوب آهن:
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  برانکو سرانجام از ایران رفت؛ 

جدایی پروفسور از پرسپولیس

صرفه جویی در مصرف 
آب، همچنان در اولویت 

شهروندان باشد

سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان خواستار شد:
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 وقتی آزادسازی گلوگاه های شهری، نیازمند مشارکت شهروندان است؛ 

همکاری سرنوشت ساز
نقش موثر بازگشایی گلوگاه ها در کاهش ترافیک شهری از جمله مسائلی است 
که طی سالیان اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته و به عنوان یکی از راهکارهای 
اساســی برای مبارزه با معضل ترافیک شناخته می شــود؛ معضلی که تمرکز بافت فرسوده در 
بسیاری از نقاط کالن شهرها و افزایش بی رویه تردد خودروها در سطح شهر به بحرانی تر شدن 
آن، کمک بسیاری کرده است. از این رو نمی توان انتظار داشــت بدون توسعه معابر که ارتباط 

صفحه   7نزدیکی با بازگشایی گلوگاه های شهر دارند، بتوان به مبارزه...

سنا
: ای

س
عک

گل بود به سبزه نیز آراسته شد!

ورود کاغذ غیراستاندارد به کشور
یکی از روزنامه ها با انتقاد از کاغذ دولتی تحویل گرفته در شماره روز گذشته خود، طی گزارشی نوشت: »مشکل کاغذ مطبوعات هفته آینده 
حل می شود.« این مهم ترین جمله ای بود که محمدباقر نوبخت رییس ســازمان برنامه و بودجه کشور هفته پیش به »جهان صنعت« گفت؛ 
اما تا این لحظه هیچ گشایشی در کار کاغذ مطبوعات رخ نداده و ماجرا روزبه روز پیچیده تر می شود. بعد از پیگیری »جهان صنعت« در مورد 
دستور گمشده اســحاق جهانگیری مبنی بر حل معضل کاغذ، کار به آنجا رسید که محمدباقر نوبخت از جدیدترین وعده دولت مبنی بر حل 

یک هفته ای این بحران، رونمایی کرد.
بعد از دو ماه کش و قوس، نوبت به توزیع کاغذ غیراستاندارد رسیده اســت. پس از پیگیری های فراوان، سه تن حواله کاغذ به روزنامه »...« 
اختصاص یافت که بعد از پرداخت نقدی پول و دریافت محموله کاغذ از شــرکت »...« و فرستادن آن به چاپخانه، کاشف به عمل آمد که این 
کاغذها از استاندارد معمول برخوردار نیســتند و به دلیل اندازه نامتعارف رول های کاغذ، روی دســتگاه های چاپ قرار نمی گیرند و به این 

ترتیب کامال بی استفاده است.
با شرکت مذکور تماس گرفته و اعالم شد که این کاغذها غیراستاندارد و غیرقابل استفاده است. مذاکره با مدیران این شرکت از فقدان اهلیت 
و بی تجربگی آنها در واردات کاغذ مخصوص مطبوعات حکایت می کند؛ به طوری که مسئوالن شرکت جام جم پیشرو در پاسخ به این سوال 

»...« که آیا شما برای اولین بار است که کاغذ روزنامه وارد می کنید؟ گفتند: »بله. برای اولین بار است!«
جالب اینجاست که پیشنهاد این شرکت برای باز شدن این گره این است که کاغذها را ُخرد کنید، در بازار بفروشید و با پول حاصل از آن، کاغذ 
با ابعاد مورد نظرتان را خریداری کنید و در ادامه پیشنهاد دیگری می دهند مبنی بر اینکه می توانید کاغذ را برگردانید و هزینه حمل ونقل نیز 

با خودتان است! در ادامه این شرکت به خبرنگار ما اظهار داشت: ما برای اولین بار از یک شرکت آلمانی کاغذ را وارد کرده ایم!

نمایشگاه آثار نقاشی کودکان و مادران در اصفهان
نمایشگاه آثار نقاشی کودکان و مادران با عنوان دختر بهار و مهربانی رنگ ها مشتمل بر یکصد اثر هنری با تکنیک های رنگ روغن، پاستل روغنی، 

گواش روی بوم، پاستل، آبرنگ، مداد رنگی و اکرولیک در کتابخانه مرکزی اصفهان در حال برگزاری است.

گیشه

عکس خبر

اولین روز هفته با یکی از تلخ ترین 
اخبار آغازشــد؛ کودک بیماری با 
مشــکل کودک آزاری توسط آمبوالنس بیمارستان 
اردستان به اورژانس مرکز آموزش درمانی کودکان 

امام حسین )ع( اصفهان انتقال داده شد.
روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان در 
توصیف شــرایط این کودک گفت: کــودک بیمار 
۴ ســاله با زخم های متعدد، همچنین خراشیدگی 
و ســوختگی در تمام بدن و اضطراب و دلهره بسیار 
زیاد به اورژانس تحویل داده شد که سریعا پزشکان 
فوق تخصص و متخصص مغز و اعصاب، روان پزشک، 
پوست، جراحی، ریه عفونی و جنرال بر بالین کودک 
حاضر شــده و اقدامات درمانی توسط تیم پزشکی و 
پرستاری مرکز روی کودک انجام شد. مرضیه فرشاد، 
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان نیز درباره جزئیات 
این حادثه گفت: گزارش کودک آزاری جسمی توسط 
مردم شهرستان اردستان به اورژانس اجتماعی اطالع 
داده شد. پس از بررسی های صورت گرفته آثاری از 
خون مردگی در بدن این کودک چهار ســاله به نام 
امین مشاهده شد که بنا به گفته پزشکان این کودک 
دچار آب آوردگی ریه  شده و موردضرب و شتم شدید 
قرار گرفته است.مدیرکل بهزیستی استان اصفهان 
با بیان اینکه مادر و ناپدری این کودک نزدیک ترین 
افراد به این کودک بودند، گفت: به محض ترخیص 
این کودک از بیمارســتان و براساس حکم قاضی در 
صورتی که صالحیت خانواده وی تایید نشود، تحت 
پوشش بهزیســتی قرار می گیرد.آن طور که فرشاد 
گفته وضعیت کودک برای ترخیص از بیمارســتان 
مناسب نیست و تحت نظر روان پزشک هم قرار دارد.

در حال حاضر در اســتان اصفهان ۳۸ خانه کودک و 

نوجوان غیر دولتی و یک شیرخوارگاه دولتی از ۴۵۰ 
نوزاد، کودک و نوجوان نگهداری می کنند.

 اما خبر تلخ بعدی در دومین روز هفته مربوط به توله 
خرسی بود که به دست انسان نماها در سوادکوه کشته 
شد. توله خرس قهوه ای در منطقه »دراسله سوادکوه« 
هنگامی که همراه مادر خود در حرکت بود از یک تپه 
به پایین سقوط کرد و توســط افرادی مورد ضرب و 
شتم قرار گرفت. آنچه در فیلم منتشرشده از این واقعه 
تلخ می بینیم، قلب هر انسانی را به درد می آورد. توله 
خرس به دلیل سقوط کمی گیج بوده که در این حین 
مورد هجوم عده ای انسان بی فرهنگ قرار می گیرد و 
به طرز بی رحمانه ای با ضربات متعدد سنگ و چوب 
به شدت زخمی می شود. با حضور نیروهای محیط 
زیســت در محل حادثه، توله خرس مجروح جهت 
درمان به مرکز استان مازندران منتقل می شود؛ اما به 
دلیل جراحات وارده به ناحیه سر و خونریزی داخلی 
می میرد.صدای زنی در ویدیوی منتشرشده شنیده 
می شود که ضاربین را قسم می دهد که دست از سر 
توله خرس بیچاره بردارند و تاکید می کند که »گناه 
دارد« اما ضاربین بدون توجه به این خواهش و تمناها 
و با بی رحمی شگفت انگیزی به عمل ناجوانمردانه و 
غیرانسانی خود ادامه می دهند. آن هم در حالی که 
خطر حمله خرس وجود نداشت. بچه خرس، مصدوم 
بود، افراد، لب جاده بودند و امکان فرارشــان وجود 
داشت. رییس اداره محیط زیســت سوادکوه تاکید 
کرده که اگر افراد با سنگ و چوب به توله خرس حمله 

نمی کردند، امکان نجات توله خرس وجود داشت.
موجود دوپایی به نام »انســان« که قرار بوده اشرف 
مخلوقات باشد، بعضی وقت ها چه اندازه خوف انگیز، 

ترسناک و بی رحم می شود!

کودک 4 ساله اردستانی و توله خرسی که کشته شد؛

انسانم آرزوست ...

عکس: ایرنا
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»گلســاران« به جــای »اصفهان شــمالی«! این 
تازه ترین مانور نماینده کاشــان در رابطه با طرح 
جدایی کاشان از استان اصفهان است؛ نماینده ای 
که به نظر می رسد این روزها هیچ دغدغه دیگری به 
جز جدا کردن کاشان از اصفهان ندارد! و حاال ادبا، 
فضال و جامعه اهل شعر و ادب شهر زیبای کاشان، 
این طور نتیجه گرفته اند که اصفهان شمالی خیلی 
هم جالب و برازنده نیست؛ بنابراین تصمیم گرفته 
شده پس از قطعی شدن احتمالی این جدایی، نام 
»گلساران« جایگزین اصفهان شمالی شود! ضمن 
اینکه ساداتی نژاد تاکید کرده مردم اصفهان نیز با 
نام گذاری »اصفهان شمالی« موافق نیستند. پیش 
از این نام های اســتان »کاشــان« و »سیلک« نیز 
مطرح شده بود؛ اما به نظر می رسد در نهایت اصرار 
بر انتخاب هر اسمی به جز »کاشــان« برای شهر 

کاشان وجود دارد.
این اظهارنظر از ســوی سیدجواد ســاداتی نژاد 
آنچنان تعجب برانگیز بود که سیات خبری »کاشان 
نیوز« نیــز در مخالفت و انتقاد از آن نوشــت: »به 
گمان صاحب نظران تغییــر در نام، قبل از قطعیت 
این طرح نشــان از عدم جامعه پذیــری، عدم کار 
کارشناسی در تعریف پروژه و مخالفت اهل رسانه 
و دیگر نمایندگان استان و ... بوده است. استدالل 
بیان شــده برای انتخاب این نام حقیقتا استداللی 
بی نظیر و نشانه ای بی بدیل از عدم کار کارشناسی 

و اقدامی خلق الساعه و باری به هر جهت است!«
نماینده کاشــان گفته: آخریــن وضعیت پیگیری 
برای اســتان اصفهان شــمالی هفته گذشــته در 
کمیسیون شــوراهای مجلس جمع بندی شده و 
برای نوبت صحن ارســال شــد تا در انتظار طرح 
موضوع و تصویب آن در صحن علنی مجلس باشیم.
تعیین تکلیف پرونده استان اصفهان شمالی شاید 
حتی به عمر ایــن مجلس قد ندهــد و به مجلس 
بعدی بــرود. نماینده کاشــان می گویــد: »حتی 
اگر نام اســتان جدید در صحن علنــی رای نیاورد 
برای ما یک موفقیت و یک آزمــون و تمرین مهم 

محسوب می شود تا بدانیم در آینده برای رسیدن 
به خواسته های خود چگونه عمل کنیم.«

و همه این ســخنان ما را به یاد حساب سرانگشتی 
خبرگزاری »تســنیم« از برگزاری هردقیقه جلسه 
صحن علنی مجلس انداخت. خبرگزاری تســنیم 
سال گذشته اعالم کرده بود، هزینه هر یک دقیقه 
از جلسات علنی مجلس، ۱۷.۸ میلیون تومان و هر 
یک ساعت، ۱.۶ میلیارد تومان است. البته این آمار 
مربوط به سال ۹۳ است و با احتساب برگزاری ۲۸ 
هزار و ۵۰۱ دقیقه جلسه علنی محاسبه شده است.

اگر با احتســاب تــورم ۲۲ درصــدی ۸ ماهه ۹۷ 

بخواهیم این آمار را بــه روز کنیم، رقمی در حدود 
۲۱.۷ میلیــون تومان برای هر یــک دقیقه و ۱.۳ 
میلیارد تومان برای هر یک ســاعت جلســه علنی 
مجلس به دست می آید؛ یعنی مجلس برای هر یک 
روزی که جلســه علنی برگزار می کند، با محاسبه 
میانگین ۴ ســاعت برای هر جلســه غیرعلنی در 
روز، رقمی در حــدود ۵.۲ میلیــارد تومان هزینه 
می کند. حاال اگر قرار باشــد در جلســاتی از این 
قبیل یا جلسات غیرعلنی به موضوع های فرعی و یا 
حاشیه ای همچون انتخاب نام جدید برای کاشان 
بپردازد، تصور کنید چه هزینه ای هدر می رود؛ اما 
نماینده کاشان به راحتی می گوید حتی اگر این نام 
رای نیاورد، نهایتش تمرین خوبی بوده تا بدانیم در 

آینده چطور به خواسته خودمان برسیم!«
 هزینه هر دقیقه از صحن علنی مجلس را به افزایش 
هزینه های مجلس از جمله افزایش حقوق، افزایش 
هزینه آب، برق و تلفن و هزینه کارمندان و ... اضافه 
کنید. دالر ۱۳-۱۴ هزارتومانی را هم مدنظر داشته 
باشــید و به مشکالت معیشــتی بی شمار مردمی 
فکر کنید که قطعا دغدغه هایی مهم تر ازحواشــی 
شکســت فالن تیم فوتبال لیگ برتری یا تعویض 

اسم فالن شهر دارند!
نمایندگان در مجلس  قرار است عصاره فضائل ملت 
باشند؛ اما یادشــان رفته مردم رای نمی دهند که 
بهارستان نشــینان با گرفتن وقت مجلس و طرح 
مباحث نه چندان بااهمیت، تمرین رای آوری برای 

دوره بعدی انتخابات داشته باشند!

برق مسئوالن عراقی را قطع کنید
مقتدی صدر، رهبــر جریان صدر و فراکســیون 
»سائرون« در پارلمان عراق در واکنش به وضعیت 
برق این کشــور اظهار کرد: از ناتوانی دولت برای 
اصالح و یا بهبود اوضاع برق کشور مطمئن شده ایم، 
لذا پیشنهاد می کنیم دست شبه نظامیان و احزابی 
که کنترل وزارت برق و نیروگاه های تولید آن را در 
دست دارند، قطع شود.وی همچنین خواستار قطع 
کردن برق تمامی مسئوالن شد تا بدین ترتیب رنج 

مردم را درک و احساس کنند.

حمله به مامور پلیس در نزدیکی 
محل برگزاری اجالس گروه ۲۰

پلیس ژاپن مردی را که عامــل حمله با چاقو به یک 
افسر پلیس این کشور بوده و اقدام به دزدیدن اسلحه 
این افسر در منطقه ای در نزدیکی شهر اوزاکا، میزبان 
نشست چند روز دیگر گروه ۲۰، کرده بود، دستگیر 
کرد.یک مقام محلی پلیس ژاپن اعالم کرد، این متهم 
که ۳۳ سال ســن دارد، زمانی دستگیر شد که روی 
یک نیمکت دراز کشیده و اسلحه سرقتی را نیز در زیر 
نیمکت جاسازی کرده بود. یوشیهیده سوگا، دبیر ارشد 
کابینه ژاپن اظهار کرد: ما با جدیت این واقعه را در نظر 
می گیریم؛ واقعه ای که باعث به وجود آمدن اضطراب 

زیادی در میان شهروندان شده است.

برای برگزاری انتخابات 
پارلمانی آماده ایم

 رییس تشــکیالت خودگردان فلســطین برای 
برگزاری انتخابات مجلس قانون گذاری )پارلمان( 
و به دنبــال آن انتخابات ریاســت تشــکیالت 
خودگردان اعالم آمادگی کرد. محمود عباس در 
جریان دیدار با حنــا ناصر، رییس کمیته مرکزی 
انتخابات فلسطین در شــهر رام ا...تاکید کرد که 
انتخابات احتمالــی باید شــامل تمامی مناطق 

فلسطین و در رأس آنها قدس شود.

آماده باش برای برگزاری مناظره 
مقدماتی انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا

مناظره مقدماتی نامزد های انتخابات ۲۰۲۰ ریاست 
جمهوری آمریکا میان بیست نامزد و در دو برنامه 
جداگانه برگزار خواهد شــد. چهار نامزد نیز حائز 
شرایط نشدند و نتوانستند که در دور اول مناظره ها 
شــرکت کنند.  از بین تمام نامزد هایی که اعالم 
حضور کرده اند،چهار نامزد حائز شرایط نشدند و 

نتوانستند که در دور اول مناظرات شرکت کنند.
 

اتریش، مرکز اسالمی عربستان 
را بست

در پی انتقادهای فراوان به وضعیت بد حقوق بشر در 
عربستان، نمایندگان مجلس اتریش به بسته شدن 
مرکز بین المللی ملک عبداله بن عبدالعزیر در این 
کشور رای مثبت دادند.نمایندگان مجلس اتریش بر 
این باورند که سرکوب حقوق شهروندان در عربستان 
تنها دلیل بسته شدن مرکز اسالمی این کشور نبوده 
و در حقیقت باید گفــت فعالیت مراکز برون مرزی 
عربستان بیشــتر برای ترویج تفکر سلفی گری در 

کشورهای غربی است.

اردوغان خطاب به مکرون: 
به تو چه؟!

رییس جمهوری ترکیه »امانوئل مکرون« همتای 
فرانسوی اش را به خاطر اعتراض به آنکارا در خصوص 
عملیات استخراج گاز در شرق دریای مدیترانه آماج 
حمالت شــدید قرار داد. به گــزارش خبرگزاری 
آناتولی ترکیه، اردوغان که در جلسه انجمن عمومی 
شورای صادرکنندگان ترکیه ای در استانبول سخن 
می گفت، خطاب به مکرون افزود: شما چه می گویی؟ 
و اصال فرانســه در قبرس چه کاره است؟ ما در این 
منطقه ســاحل داریم و به همراه یونان و انگلیس 
کشورهای ضامن در قبرس هســتیم؛ اما شما چه 

کسی هستید؟ آیا در قبرس ماهیتی دارید؟

مجلس، محل تمرین نیست
محاکمه یک آمریکایی برای 
فروش قطعات هواپیما به ایران

یک شهروند ۵۲ ســاله آمریکایی به قاچاق ۲ 
میلیون دالر قطعات هواپیما به ایران محاکمه 
شــد. بــه گــزارش آسوشــیتدپرس، دادگاه 
نیوجرسی می گوید خانم »جویس الیاباکاس« 
متهم است که از طریق همکاری با یک شهروند 
ایرانی قطعات هواپیما به ارزش ۲ میلیون دالر به 
ایران قاچاق کرده است. این دادگاه می افزاید، 
خانم الیاباکاس با قاچاق قطعات هواپیما به ایران، 
قانون قدرت های اقتصادی اضطراری بین الملل 

را نقض کرده است.

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران:
شورای نگهبان، همه را 

گناهکار می داند، مگر خالفش 
ثابت شود

اســتاد علوم سیاســی دانشــگاه تهران در 
مصاحبه ای گفت: اگر آمریکا به خاک کشورم 
حمله کند، دیگر دنبال نظریه پردازی نیستم، 
اســلحه دســت می گیرم و مقابل آمریکا از 
کشــورم دفاع می کنم. صــادق زیباکالم در 
مورد نظارت شورای نگهبان بر صالحیت افراد 
ادامه داد: قانون به شــورای نگهبان می گوید 
که اگر فــردی ردصالحیت می شــود، دلیل 
این رد صالحیت با صراحت بیان شــود. این، 
اتفاقی اســت که امروز رخ نمی دهد. نظارت 
شورای نگهبان، به این بدل شده که انسان ها 
گناهکارند، مگر اینکه خالف آن ثابت شــود 
و در این فرآیند نگاه های سیاســی غلبه پیدا 

کرده است.

وزیر امور خارجه آمریکا: 
در حال بررسی طیف 

 گسترده ای از انتخاب ها 
در مورد ایران هستیم!

وزیر امور خارجه آمریکا گفت: آمریکا در حال 
بررسی طیف گســترده ای از انتخاب هاست. ما 
چند بار به رییس جمهور اطالع رسانی کرده ایم 
و  اطالعــات او را به روز نگه خواهیم داشــت. 
مطمئنیم می توانیــم اقداماتی انجام دهیم که 
بتوانند بازدارندگــی ماموریت ما را بازگردانند. 
پمپئو ادامه داد: رییس جمهور همه چیز را برای 
ایجاد اطمینان بررسی خواهد کرد درست است؟ 
اما او چه گفته است؟ ما نمی خواهیم که ایران به 

یک سالح هسته ای دست پیدا کند.

 »آذری جهرمی«
 به فراکسیون والیی می رود

ســخنگوی فراکســیون نمایندگان والیی 
مجلــس از حضور وزیرارتباطات در جلســه 
امروز این فراکســیون خبر داد.سید حسین 
نقوی حســینی اظهــار کرد: فراکســیون 
نمایندگان والیی امروز جلسه ای را با حضور 
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری برگزار 
می کند.به گفته وی، در این جلســه مباحث 
مربوط به فضــای مجازی، زیرســاخت ها و 

توسعه مخابرات مطرح خواهد شد.

 »شمخانی« 
عازم روسیه می شود

نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شــورای 
عالی امنیت ملی، به دعوت رسمی پاتروشف 
همتای روس خــود، امروز بــرای حضور و 
ســخنرانی در دهمین اجــالس بین المللی 
نماینــدگان عالی امور امنیتی کشــورهای 

جهان به روسیه سفر می کند.
در این اجالس نمایندگان عالی کشــورهای 
مختلف از ۵ قاره جهان در خصوص مهم ترین 
 موضوعــات مشــترک در حــوزه امنیــت

 بین الملل بــه بحث و تبــادل نظر خواهند 
پرداخت.

حجت االسالم مهدی طائب
رییس شورای مرکزی قرارگاه عمار: 

عضو شورای مشورتی رییس دولت اصالحات درباره 
فراخوان انتخاباتی  قالیباف گفت: از زمانی که ایشان 
بحث نواصولگرایی را مطرح کرد، به نظر می رســید 
دارند با رویکردی جدید وارد انتخابات ۹۸ می شوند و 
این انتخابات را نشانه گرفته اند. عبداله ناصری  ادامه 
داد: آقای قالیباف با توجه به ۱۲ سال مدیریت شهر 
تهران و عموما کادرسازی و حتی ساختارسازی های 
فرهنگی و اجتماعی در شهرداری، زمینه  مشارکت در 
انتخابات در پایتخت را تشخیص داده اند و به خاطر 
اینکه رای ریاست جمهوری جناح اصولگرایی را برای 
خودشان منتفی می دانند، می خواهند  برای مجلس 
زمینه سازی کنند. وی افزود: با توجه به منابع مالی 
خوبی که ممکن اســت تیم آقای قالیباف در اختیار 
داشته باشــند حتما آقای قالیباف در شبکه سازی 
اجتماعی جوانان موفق خواهند بود. ناصری درباره 
احتمال تالش قالیباف برای ایفای نقش لیدری در 
میان اصولگرایان گفت: ایــن احتمال وجود دارد. با 
توجه به تضعیف موقعیت امســال آقای الریجانی، 

چنین احتمالی وجود دارد.

قالیباف می تواند لیدر 
اصولگرایان باشد

فعال سیاسی:

کافه سیاست

عکس  روز 

بلندی های ترامپ!
نخست وزیر رژیم صهیونیستی به منظور قدردانی 
از حمایت هــای دونالد ترامپ در زمینه اشــغال 
جوالن، یک شــهرک جدید در این منطقه را به 
اســم ترامپ نام گذاری کرد و اسم یک شهرک را 

»بلندی های ترامپ« گذاشت.

 کارایی موشک های ما  از اس۴۰۰ باالتر است

پیشنهاد سردبیر:

رییس شــورای مرکزی قــرارگاه عمار گفت: 
عزتی که رهبــر معظم در دیدار آبه شــینزو، 
نخست وزیر ژاپن برای اســالم پدید آوردند، 
از زمان ظهــور پیامبر اکــرم)ص( تاکنون بی 
سابقه بوده است.حجت االسالم مهدی طائب 
گفت: امروز برای رهبــر معظم انقالب دولت و 
قدرتی به وجود آمده که آمریکا ابرقدرت دنیا 
توسط نخســت وزیر ژاپن به عنوان مهم ترین 
کشور صنعتی جهان نامه ای را برای ایشان می 
فرستد؛ اما وقتی نامه را روی میز می گذارد به 
یک باره هیبت علوی و صولت نبوی را می بیند، 
آرام  نامه را زیر میز می گذارد و عکس آن نیز در 
همه دنیا پخش می شود.وی گفت: رفتاری که 
رهبر معظم انقالب در دیدار با نخست وزیر ژاپن 
داشتند، الهام گرفته از خداوند بود، چون هیچ 
مشاوری نمی توانست بگوید در پس پرده این 

نامه چه توطئه هایی نهفته است.

نگرفتن نامه آبه، توطئه انهدام 
نفت کش ها را بر مال کرد

ابوالفضل حسن بیگی
نماینده مجلس:

وزیر ســپاه دولت جنــگ تاکید کرده اســت که 
 نباید نگران میزان فروش نفــت در دوران تحریم

 باشیم. 
محسن رفیق دوســت  اظهار کرد: هر کجا که الزم 
اســت، راهش هم هســت ولی راه از مسیر دولت 
نیست بلکه ملت است، یعنی ممکن است دولت ما 
در فروش نفت مشکل داشته باشد ولی ملت مشکلی 
ندارد. باید ملت را در فروش نفت بــه کار بگیرند. 
منظورم بخش خصوصی است. پیشنهاداتی هم داده 
شده که با این مسیرها می توان نفت را فروخت که 

آمریکا هم نتواند مانع شود.
وی افزود: ما نمی گوییم که چنــد میلیارد دالر در 
اختیار افراد قرار بدهند و مثل آن زمان که به بابک 
زنجانی اعتماد کردند با افراد برخورد کنند؛ حرف 
من این است که االن چطور نفت را به خارجی هابا 
یک تضمینی می فروشند با همان تضمین نفت را 
به مردم بفروشــند. به بخش خصوصی بفروشند، 
 هیچ ریســکی هم نکنند که دوبــاره بابک زنجانی

 پیدا شود.

فروش نفت را به بخش 
خصوصی واگذار کنید

وزیر سپاه دولت جنگ:

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: پــس از تحویل ســامانه اس 
۳۰۰ از سوی روســیه به ایران، جوانان ما با 
ارتقای این ســامانه، امروز به جایی رسیدند 
که موشــک هایی با کارایی باالتر از اس ۴۰۰ 
تولیــد می کنند. ابوالفضل حســن بیگی در 
خصوص مطرح شــدن شــایعاتی پیرامون 
درخواست خرید ســامانه اس ۴۰۰ از سوی 
ایران به روســیه و ممانعت روسیه از تحویل 
این ســامانه اظهار کرد: اساســا جمهوری 
 اسالمی ایران درخواستی برای خرید سامانه

 اس ۴۰۰ روســیه نداشــته و دستاورد های 
پدافندی جوانان ما، پاســخگوی نیازهایمان 
است.وی تاکید کرد: دشــمنان می خواهند 
اینگونه القــا کنند که جمهوری اســالمی 
ایران در امور دفاعی خودش نیازمند ســایر 

کشورهاست.

  کارایی موشک های ما 
از اس۴۰۰ باالتر است

پیشخوان

بین الملل

اهدای قرآن توســط آســتان قدس رضوی بــه رییس جمهور، 
حاشــیه هایی را در فضای مجــازی به وجــود آورد.روحانی در 
بازگشت از سفر تاجیکستان به زیارت امام رضاعلیه السالم مشرف 
شــد و با تولیت آســتان قدس رضوی دیدار و گفت وگو کرد. در 
حاشیه این دیدار حجت االســالم والمسلمین مروی، قرآن عصر 
سلجوقی را به رییس جمهور اهدا کرد. این موضوع حواشی زیادی 

را به وجود آورد و تعدادی از کاربران انتقاداتی را به تولیت آستان 
قدس رضــوی وارد کردند.نکته اول آنکه اهدای قرآن، رســمی 
است که در ادوار مختلف آستان قدس هم صورت می گرفته ؛اما 
نکته مهم آن اســت که قرآن هدیه شده به رییس جمهور، نسخه 
بازآفرینی قرآن بایسنقری سلجوقی  است )نسخه  بازسازی شده 
این قرآن عظیم که ابعاد واقعی آن ۱۰۵ در ۱۸۷ سانتی متر بوده، 

۵۰ در ۷۰ سانتی متر است.( که توسط آستان قدس چاپ شده و 
اوراقی از نسخه قدیمی این قرآن در گنجینه آستان قدس رضوی 
و بقیه در اروپا نگهداری می شود. »بایسنقر« مشهور به بایسنقر 
میرزا و سلطان بایســنقر بهادر )۸۰۲-۸۳۷ ق( پسر شاهرخ نوه 
تیمور از خوشنویسان و استادان برجسته خط ثلث و خط محقق 

)نزدیک ترین خط به کوفی ساده( است.

اهدای قرآن به رییس جمهور خبرساز شد؛
قرآن بازآفرینی شده بود

 وقتی کاشان می خواهد »گلساران« باشد؛

اصالحات صدقــه بگیر 
نیست

به اوراسیا محلق می شویم

آغاز جدایی

قدرشناسی عجوزه

بسیج باید به حمایت از بانوی آمر به معروف در گیالن برخیزد
کیهان نوشت: این روزها انتشــار فیلمی از برخورد وحشــیانه تعدادی از هنجارشکنان و اوباش با بانوی 
مومنه گیالنی و فرزند خردسال وی تنها به این علت که در برابر بی حرمتی آنها به عفاف و حجاب اقدام به 
امر به معروف و نهی از منکر کرده بود، واکنش مردم مسلمان کشورمان را در پی داشت به ویژه که این بار 
ولنگاری فرهنگی با وحشی گری و بی رحمی همراه شده بود. وقوع حوادث ناگواری همچون برخورد زشت 
و قبیح قانون شکنان با این بانوی مومنه و با غیرت یک بار دیگر زنگ خطر افزایش وقاحت هنجارشکنان 
در سایه غفلت و خواب ماندن یا به خواب زدگی مسئوالن امر و البته بی تفاوتی و سکوت مردم را به صدا 
در آورد. انتظار و توقع از جوانان گیالنی و بسیجیان و مردم غیور و شهیدپرور این خطه والیی این است که 
جدی تر وارد میدان شوند چراکه زیبنده نیست یک بانوی آمر به معروف و فرزندش در روز روشن کتک 

بخورند و صدای کسی در نیاید. 

نجفی، ۴۰ سال عاشقانه و صمیمانه با همسر اولش زندگی کرد
محمد عطریانفر از اعضای حزب کارگزاران درباره اظهارنظر محبیان در واکنش به ماجرای محمدعلی نجفی 
که گفته بود» سیاست مدارها باید بین عشق و سیاســت یکی را انتخاب کنند«، شما این نگاه را قبول دارید؟ 
گفت: فرمایش محبیان بیشتر رمانتیک است. می شود یا جفتش را داشت یا هیچ کدام را. این اظهارات خطابی 
و قشنگ است؛ اما حکم قطعی نیســت. خود آقای نجفی ۴۰ سال زندگی عاشقانه و صمیمانه ای با همسرش 
داشت و در سیاست هم موفق بود. حسنات االبرار، سیئآت مقربین )کارهای نیک و حسنه خوبان، برای مقربین 
گناه به شمار می آید(، چه بســا کاری که آدمی خوب می تواند انجام دهد برای انسانی مقرب بد باشد. من که 
چهره  تا حدودی شناخته شده هستم، رفتارم در خیابان باید طوری باشد که جامعه مرا با آن می شناسد. اگر 
من ششیه نوشابه و ساندویچ دست بگیرم و در خیابان راه بروم و ساندویچ بخورم، متعارف نیست؛ اما اگر یک 

کارگر این کار را بکند، کسی با او کاری ندارد.

چهره ها

زینب ذاکر
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تولید ساالنه بیش از ۶۹ هزار تن گل شاخه بریده در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

نماینده خمینی شهر مطرح کرد:
واردات تنباکو ازطریق شرکت 

انگلیسی-آمریکایی
نماینــده خمینی شــهر در مجلــس از واردات 
تنباکو با ارز ۴۲۰۰ تومانی از طریق یک شــرکت 
آمریکایــی- انگلیســی خبــر داد. محمدجواد با 
بیان اینکه گزارش هایی که نماینــدگان دارند، در 
بحث تبانی هایی اســت که در شــرکت دخانیات 
رخ داده، افــزود: یکی از تخلفــات و تبانی هایی که 
در مجموعــه دخانیات رخ داده، این اســت که ارز 
 ۴۲۰۰ تومانی به یک شرکت آمریکایی- انگلیسی

 B.A.T)(British American Tobacco)( که 
در تهران هم دفتر دارد، پرداخت شده تا از زیمباوه و 
برزیل، تنباکو وارد کشور شود. ابطحی تصریح کرد: 
گزارش هایی که کارشناســان شرکت دخانیات به 
برخی از نمایندگان داده اند، نشان از این دارد که این 
شرکت برای 6 ماه آینده ذخیره تنباکو دارد؛ اما این 
شرکت با تبانی اقدام به واردات تنباکو از کشورهای 
فوق کرده است.وی در پاســخ به این سوال که آیا 
هیئت مدیره این شــرکت در تبانی ها دست داشته 
یا خیر؟ اظهار داشــت: امیدواریم اینگونه نباشــد؛ 
اما ســهل انگاری هیئت مدیره دخانیات در برخی 

تبانی ها محرز است.

تولید ساالنه بیش از ۶۹ هزار تن 
گل شاخه بریده در اصفهان

کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: هم اکنون بیــش از 1۴3 هکتــار از اراضی 
گلخانه ای فلزی و ۲5 هکتــار از اراضی گلخانه ای 
سنتی زیر پوشش گل های زینتی است. سیدمحمد 
موســوی با بیان اینکه این اســتان در تولید گل و 
گیاهان زینتی در کشــور از جمله مراکز پیشــتاز 
است، افزود: شهرستان های خمینی شهر، اصفهان، 
دهاقان، فالورجان، نجف آباد و شهرضا تولیدکننده 
بیشــترین گل و گیاهان زینتی استان هستند. وی 
از سطح زیر کشت 61 وســه دهم هکتار گل شاخه 
بریده در این استان نیز خبر داد و گفت: ساالنه بیش 
از 69 میلیون گل شــاخه بریده در استان اصفهان 
تولید می شــود. رز، آلســترومریا، ژربرا و لیلیوم از 
 جمله گل های شاخه بریده تولید شده در این استان

 است. 

سال گذشــته غائله پر حرف و حدیثی بر سر کشت 
برنج در اصفهان به راه افتاد. اینکه اصفهان با مشکل 
شدید تامین آب کشاورزی و شرب روبه رو است، در 
کنار عکسی از شــالیزارهای لنجان قرار گرفت و از 
سوی برخی تعبیر به سیاه نمایی و تظلم خواهی بیجا 
از سوی اصفهانی ها شد. پس از آن کش و قوس های 
زیادی در مــورد حجم و نحوه مدیریت کشــت در 
کشور مطرح شد و دولت تصمیم گرفت تا مصوبه ای 
برای ممنوعیت کشــت برنج در اســتان های غیر 
شمالی تدوین کند؛ پس از تصویب انتظار می رفت 
که برنج در استان های خشکی مانند اصفهان دیگر 
کشت نشــود؛ اما به نظر می رسد در سایه کم کاری 
و حمایت هــای ضعیــف نهادهای مرتبــط و البته 
سودآوری بیشتر برنج در مقایسه با سایر کشت های 
جایگزین، بار دیگر کشاورزان اصفهانی به کشت این 
محصول آب بر روی آورده اند؛ این در حالی است که 
در صورت بسته شدن زاینده رود در برخی از مناطق 
مانند مبارکه، کشاورزان با مشکل جدی تامین آب 
برای به ثمر رساندن محصوالت خود روبه رو هستند 
و البته برای جلوگیری از این خسارت حفر چاه های 
غیر مجاز و برداشت های بدون مجوز بار هم افزایش 
خواهد یافت. نکته قابل توجه اینکه اگر چه ســال 
گذشته اعالم شد که دولت کشــت برنج را در سایر 
استان های به جز نواحی شمالی ممنوع کرده است؛ 
اما امسال و پس از آغاز کشت این محصول در اغلب 
نقاطی که به صورت سنتی برنج کشت می شده است، 

اعالم شد این مصوبه محدودیت دارد نه ممنوعیت.
 مصوبه هیئت وزیران چه می گوید؟

بر اساس خبری که آبان ماه ســال گذشته منتشر 
شــده با تصویب هیئت وزیران، کشت برنج فقط در 
اســتان های گیالن و مازندران و بر اســاس الگوی 
کشت وزارت جهاد کشــاورزی مجاز اعالم شده و 
شالیکاران ســایر استان ها با شــرایط خاص، مجاز 
به ایــن کار خواهند بود. هیئت وزیران در جلســه 
نهم آبان ماه به اســتناد اصل یکصد و سی و هشتم 
قانون اساســی، وزارت جهاد کشــاورزی را مکلف 
کرد تا نسبت به معرفی کشــت های جایگزین برنج 
در خارج از اســتان های گیالن و مازندران اقدام و 
با فعالیت های ترویجــی و اعطای کمک های فنی و 
اعتباری، حمایت هــای الزم را به عمل آورد. طبق 
تبصره یک از ماده 6 ایــن مصوبه، وزارت نیرو مجاز 
است به استناد ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، 
نســبت به افزایش تعرفه آب و بــرق مصرفی برای 

کشت برنج در خارج از استان های گیالن و مازندران 
و مناطق مجاز خارج الگوی کشــت، در سال اول به 
میزان 5۰ درصد و در سال های دوم و سوم به میزان 
1۰۰ درصد متوسط قیمت تمام شده آب و برق در 

استان اقدام کند.
کشت برنج محدود است نه ممنوع!

آنگونه که سرپرست روابط عمومی جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان به »زاینده رود« گفته است، فعال 
کشــت برنج در اصفهان و ســایر اســتان های غیر 
شــمالی با محدودیت مواجه اســت نه محدودیت. 
داریوش امینی افزود: ســازمان جهاد کشــاورزی 
نمی تواند برخورد قهری با کشــاورزانی که اقدام به 
برنج کاری می کنند، داشــته باشــد؛ چرا که اصوال 
بازوی اجرایــی و اختیار این کار را نــدارد. به گفته 
وی در صــورت ممنوعیت، برخورد بــا این افراد در 
حیطه کار قوه قضاییه خواهد بود. امینی با اشــاره 
به مصوبه پارســال مجلس هم گفــت: این مصوبه 
محدودیت هایی را بر کشت برنج اعمال می کند که 
به اشتباه ممنوعیت تلقی شده است. امینی تصریح 
کرد: این محدودیت ها شامل عدم اختصاص نهاده ها 

و سموم به برنج کاران می شود.

وقتی زور دولت به کشاورزان نمی رسد
هفته گذشــته مدیر کل امور آب وزارت کشاورزی 
با بیان اینکه طرح محدودیت کشت برنج در کشور 
همچنان اجرا می شــود، گفت: هیئت وزیران هیچ 
تغییری در این مصوبه ایجاد نکرده است؛ اما این مقام 
مسئول در همان مصاحبه گفته بود جهاد کشاورزی 
به تنهایی نمی تواند محدودیت ها را اعمال کند و باید 
سایر ارگان ها نیز برای حمایت، همکاری کنند. وی 
با بیان اینکه برنج در 1۷ استان کشور کشت می شود، 
ادامه داد: با توجه به شرایط بارندگی در سال جاری 
و قیمت برنج در کشــور، کشــاورزان به کشت این 
محصول رغبت دارند و وزارت جهاد کشــاورزی نیز 
نمی تواند برخــورد جدی با تولیدکننــدگان انجام 
دهد؛ بنابراین در چنین شرایطی نیاز است که سایر 

دستگاه ها مانند استانداری ها، فرمانداری ها، وزارت 
نیرو و قوه قضاییه به این مسئله ورود کنند. 

وی افزود: ســال گذشته ســطح زیرکشت برنج در 
اســتان اصفهان ۲5 هزار هکتار بــوده ولی در حال 
حاضر به دو هزار هکتار رســیده و کشــت ارزن با 
کمک دولت، جایگزین آن شده و به تدریج در حال 

توسعه است.
کشت برنج در برخی از مناطق اصفهان مانند مبارکه 
و لنجان، امســال به دلیل بارندگی ها و جاری بودن 
زاینده رود انجام شــد. زیاد بودن بارش ها حتی در 
برخی از استان ها مانند خوزستان، لرستان و فارس، 
 ســطح زیر کشــت برنج را افزایش هم داده است؛

ضمن اینکه بر اســاس اعالم جهاد کشــاورزی این 
سازمان به دلیل سیل و خســارت های ناشی از آن 
به کشــاورزان امســال قصد ندارد تا با کاشت برنج 
برخورد جدی داشته باشــد. این وضعیت در حالی 
اســت که کشــاورزان ناچار به تغییر الگوی کشت 
هســتند؛ اما به دلیل ناکارآمد بــودن برنامه ها در 
زمینه تغییر الگوی کشــت، برنج همچنان انتخاب 
 کشــاورزان حتی در مناطق کم آبی مانند اصفهان

 است.

برنج های ممنوعه
  علی رغم تمام راهکارها و توصیه ها، همچنان کشت برنج در برخی از مناطق اصفهان ادامه دارد؛ 

با توجه به شرایط بارندگی 
در سال جاری و قیمت برنج در 
کشور، کشاورزان به کشت 

این محصول رغبت دارند

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی  _  شماره مجوز )1712 ، 13۹8(

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: ۷۷5/۰۰۰/۰۰۰ ریال )هفتصد و هفتاد و پنج میلیون 
ریال(

کد فراخوان: 3۲۰۴5۷۲ 

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهــان، خیابان چهارباغ باال، 
شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 98/۰۴/۰5
مناقصه گــران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر بــه پایگاه 
 اطالع رســانی الکترونیکی شــرکت گاز اســتان اصفهــان به آدرس

 www.nigc-isfahan.ir و www.iets.mporg.ir یــا با 
شماره تلفن 3813۲-۰31 داخلی ۲58۴ تماس حاصل فرمایند.

نوبت دوم
شرکت گاز استان اصفهان

با حضور مدیرعامل، معاونین و تعدادی از مدیران شرکت گاز استان اصفهان 
مراسم تودیع و معارفه روسای ادارات گاز مناطق سه و شش اصفهان و  تقدیر 
از رییس واحد خدمات فنی و فروش عمده شرکت گاز استان اصفهان برگزار 
شــد. به گزارش روابط عمومی، مهندس علوی در این مراسم با بیان اینکه 
تودیع و معارفه در هر مقام و جایگاه مدیریتی وجود دارد، افزود: تنها چیزی 
که از جایگاه مدیریتی فرد باقی می ماند، عملکرد و خدمتی اســت که برای 

رضای خدا و مردم انجام شده است.
مهنــدس علوی، چهار بعــد مهم از ابعاد هــوش هیجانی مــورد نیاز برای 
مدیران را: ارتباط موثر با دیگران، داشتن  ســعه صدر و آستانه تحمل باال، 
برخورداری از اعتماد به نفس و  امید به آینده عنوان کرد و گفت: اینجانب از 
مدیران انتظار دارم تا با هماهنگی و استفاده از نیروهای متعهد و متخصص 
مربوطه و در چهارچوب ضوابط شــرکت در جهت توسعه، حفظ و نگهداری 
تاسیسات، پیاده سازی الزامات تعالی سازمانی، توسعه  اخالق و فرهنگ تکریم 
ارباب رجوع و توانمند ســازی کارکنان برنامه ریزی و اقدام کنند. وی، بیان 
داشت: از یک مدیر ساعی و موفق شرکت  انتظار می رودکه وی قدرت حل 
مسئله، توان ایجاد نشاط و شادی در محیط کار وجسارت و شجاعت  الزم در 

رویارویی با مشکالت و مسائل مختلف را داشته باشد.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان بر توجه ویژه به پاسخگویی تلفنی 
مشترکین از طریق ایجاد راهنمای مشترکین در تلفن گویای شرکت، عملکرد 
صحیح و دقیق مامورین قرائت کنتور، ترمیم ترانشه های حفاری و تعویض 
کنتورهای خراب مشــترکین خانگی  به منظور ارتقــای کیفیت خدمات و 
کاهش کاستی ها و شــکایات تاکید کرد و افزود: توسعه خدمات  گازرسانی 
نیازمند تعامل سازنده با مشترکین وبرنامه ریزی مناسب است.وی، با تقدیر 
از زحمات رییس واحد خدمات فنی و فروش عمده و روسای مناطق شش و 
سه، بیان داشت: آقای محمد عابدی فرد، یکی از مدیران  خدوم و موفق این 

شرکت بودند که اینک پس از 3۴ سال خدمت صادقانه و خالصانه  به افتخار 
بازنشستگی نائل آمدند.

مهندس علوی همچنین طی حکمی، ابراهیم اکبری مقدم را به عنوان رییس 
خدمات فنی و فروش عمده، رجبعلی کاظمی رییس سابق اداره گاز منطقه 
سه را به عنوان رییس جدید اداره گاز منطقه شــش و محمد محمودیان را 
به عنوان رییس جدید اداره گاز منطقه ســه اصفهــان منصوب و با تاکید بر 
ترویج فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی، هریک از روسا را  به وحدت 
و همدلی، تعهد ومســئولیت پذیری در جهت رضایتمندی خداوند متعال و 

مشترکین توصیه کرد.

 مدیرعامل شرکت گاز استان در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید ادارات گاز مناطق 3 و 6:
خدمتی که برای رضای خدا و مردم انجام شده باشد، ماندگار می شود

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق

آگهی تجدید مزایده
شهرداری خورزوق به استناد مصوبه شماره 96 شورای محترم اسالمی 
شــهر خورزوق در نظر دارد بهره برداری از جایگاه ســوخت CNG را از 
طریق مزایده عمومی با قیمت پایه کارشناسی به مدت یکسال به بهره بردار 

واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت 
دریافت اسناد مزایده و تحویل حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 

مورخ 98/۰۴/۰9 به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
م الف: 4۹۶44۶ 

نوبت  دوم

دکتر علیرضا مهدوی معاونت اجرایی مرکز مدیریت بیماری های غیر واگیر 
وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی که برای بازرسی و نظارت بر انجام 
طرح ملی کنترل فشار خون به اســتان اصفهان ســفر کرده بود، روز شنبه 
۲5 خرداد ماه جاری با حضور در ذوب آهــن اصفهان و گفت وگو با مهندس 
یزدی زاده مدیر عامل شرکت در جریان روند اجرایی طرح ملی کنترل فشار 

خون در این مجتمع عظیم صنعتی قرار گرفت واز خط تولید آن بازدید کرد.
معاون وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ضمن ابراز خشنودی از حضور 
در ذوب آهن اصفهان، حمایت ها و مشار کت این شرکت در اجرای طرح ملی 
کنترل فشار خون را جالب و قابل تقدیر دانست  و تداوم این حمایت ها در جهت 
رفع مشکالت بهداشتی و درمانی و ارتقای بهداشت سالمت در جامعه را امری 
الزم و ضروری دانست.وی ضمن اشاره به طرح کنترل بیماری های غیر واگیر 
در وزارت متبوع خودکه از 3 سال پیش شروع شده است، یادآور شد که این 
طرح توسط وزارت بهداشت و درمان  نوشته شده ولی توسط مجموعه دولت 
به تصویب رسیده و هدف آن، کاهش مرگ و میر پیش از سن ۷۰ سالگی  است.

دکتر مهدوی افزود: وزارت بهداشت و درمان، هم مسئول سالمتی مردم است 
و هم مدعی ســالمت آنها؛ چرا که بیماری های گسترده غیر واگیر در جامعه 
ناشی  از شهرنشینی، صنعتی شــدن، زندگی مدرن، نوع تغذیه، بی تحرکی 
و علل دیگر اســت که همه، مســئول ایجاد آن و مداوای آن نیز وظیفه همه 
نهادها و سازمان هاســت؛ بنابراین حمایت و مشارکت عمومی در جهت رفع 
این بیماری هادر جامعه بســیار الزم و امری حیاتی است.ذوب آهن اصفهان 
همواره متوجه و مصمم  به انجام مســئولیت های اجتماعی خود بوده است.

مهندس یزدی زاده مدیر عامل  ذوب آهن اصفهان حرکت ملی کنترل فشار 
خون توسط وزارت بهداشــت و درمان را اقدامی بزرگ و تاثیرگذار در جهت 
حفظ ســالمتی مردم و قابل تقدیر معرفی کرد و یادآور شد: از آنجا که مردم 
دارای مشکالت زیادی هستند، ممکن است متوجه بیماری های خود نشوند و 

طرح های بهداشتی وزارت بهداشت و درمان، تضمین کننده سالمتی مردم و  
 عامل پیشگیری از بیماری ها و خسارات مادی و معنوی بسیاری در بین مردم 

است.
مهندس یزدی زاده در ادامه با اشــاره به مسئولیت های اجتماعی ذوب آهن 
اصفهان گفت: این شرکت همگام با 5۰ سال فعالیت تولیدی، همواره خود را 
موظف به انجام مسئولیت های اجتماعی در قبال کارکنان و خانواده هایشان، 
مردم اطراف و مردم کشور دانســته و در این راه هزینه های زیادی را متقبل 
شده اســت. در این زمینه، بیمارستان شــهید مطهری ذوب آهن، امکانات 
خود را در اختیار خانواده بزرگ ذوب آهن و ســاکنین اطــراف قرار داده و 
درآینده این خدمات وســیع تر خواهد شد و نقش پیشــتازی ذوب آهن در 
انجام مسئولیت های اجتماعی و از جمله اقدامات بهداشتی ودرمانی از قبیل 
مشارکت درانجام طرح ملی کنترل فشارخون و غیره حفظ خواهد شد.شایان 
ذکر است همگام با اجرای طرح ملی کنترل فشار خون در کل کشور، این طرح 
در ذوب آهن اصفهان نیز از 18 خرداد ماه تا 15 تیر ماه جاری برای همکاران 

باالی 3۰ سال در حال انجام است.

  معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازدید از ذوب آهن اصفهان:
مشارکت ذوب آهن اصفهان در انجام طرح ملی کنترل فشار خون، قابل تقدیر است

 

مروری بر اهداف تحقق یافته 
طرح جامع مالیاتی

نظام جامع اطالعات مالیاتی که از سال 1383 
در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار 
گرفت، هم اکنون در ابعاد ملی در حال اجراست 
و ماحصل آن، افزایش دقت، سرعت، شفافیت و 
اعتماد فیمابین نظــام مالیاتی و مودیان بوده و 
عالوه بر این، ظرفیت های جدیدی برای نظام 

مالیاتی ایجاد شده که بسیار قابل توجه است.
سازمان امور مالیاتی کشور در راستای افزایش 
کارآیی نظــام مالیاتی، اخذ مالیــات عادالنه، 
تسهیل در خدمات رسانی به مودیان و کاهش 
فرار مالیاتی، طرح جامــع مالیاتی را در اجرای 
مفاد بند)ب( ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه 
در دســتور کار خود قرار داد که هم اکنون این 
طرح -کــه از آن به عنوان عظیــم ترین پروژه 
اقتصادی کشور یاد می شود- موجبات شفافیت 
اقتصادی، تسریع در خدمات رسانی به مودیان 
همچنین کاهش مراجعــات حضوری مودیان 
را فراهم کرده است.این طرح سه هدف عمده؛ 
یعنی افزایش وصول مالیات، کاهش هزینه های 
عملیات و افزایش رضایت صاحبــان منافع را 
دنبال می کند که هم اکنون و با اجرای سراسری 
این طرح، عمال هر سه این اهداف به شرح ذیل 

محقق شده است.
۱.  افزایش درآمدهای مالیاتی

پیاده ســازی سراســری ســامانه نرم افزاری 
یکپارچه مالیاتی از ســال 139۴ با بارگذاری 
حدود 1۰% پرونده های مالیاتــی آغاز و این 
روند برای عملکرد ســال 1395 حدود %۲۷ 
پرونده های مالیاتی و براســاس برنامه ریزی به 
عمل آمده در سازمان امور مالیاتی کشور تمامی 
اظهارنامه های عملکرد ســال 1396 در سامانه 
نرم افــزاری یکپارچه مالیاتی بارگذاری شــده 
است. نکته مهم و قابل توجه اینکه در سال های 
139۰ تا 1395 درآمدهای مالیاتی هر ساله به 
طور متوســط معادل ۲۴/5 درصد رشد داشته 
است. این در شــرایطی است که طی سال های 
یادشــده با اعمال تحریم ها و محدودیت های 
بین المللی بر اقتصاد ملــی )به ویژه از نیمه دوم 
ســال 139۰(، شــرایط رکودی در بخش های 
مختلف اقتصاد ایران حاکم شده و به دلیل تداوم 
شرایط رکودی یادشده و گسترش دامنه و عمق 
آن، عمال شــرایط برای نظام مالیاتی و مطالبه 

درآمدهای مالیاتی، سخت شده است.

مرضیه محب رسول
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مفاد آراء
3/287 آگهی موضوع ماده 3 قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی و  ماده 13 آئین نامه اجرائي آن 
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی نسبت به بند)الف( به مدت 2 ماه و 
نســبت به بند)ب( به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند. ، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
بند الف(

بخش یک ثبتي شهرضا
یکم : شماره هاي فرعي از 1- اصلي ابنیه

1- رای شماره 139860302008001720 -  23/ 02/ 98 - مهدي مرادي فرزند نصراله 
نسبت به چهل و شش حبه وهشــت صدم حبه مشاع از هفتادودوحبه ششدانگ یک باب 
خانه مخروبه قدیمي مجزی شــده از پالک 688 فرعي به مســاحت دویست ونودوپنج 

متروشصت صدم متر مربع 
2- رای شماره 139860302008001721 -  23/ 02/ 98 - آرزوعموهادي فرزند مهدي 
نسبت به بیست وپنج حبه ونودودوصدم حبه مشــاع از هفتادودوحبه ششدانگ یک باب 
خانه مخروبه قدیمي مجزی شــده از پالک 688 فرعي به مســاحت دویست ونودوپنج 

متروشصت صدم متر مربع 
3 - رای شــماره 139760302008002336 -  04/28/ 97 - حمیدرضاطالبیان فرزند 

پرویز نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف ( قسمتي ازیک باب مغازه مجزی شده از پالک 1407 فرعي به مساحت سي وشش 
متروبیست و سه  صدم متر مربع که به انضمام قسمتي از پالک 1408 فرعي جمعًا تشکیل 

یک باب مغازه راداده است.
ب ( قسمتي ازیک باب مغازه مجزی شده از پالک 1408 فرعي به مساحت یازده متروپنجاه 
و چهار صدم متر مربع که به انضمام قسمتي از پالک 1407 فرعي جمعًا تشکیل یک باب 

مغازه راداده است.
4 - رای شماره 139760302008002337 -  04/28/ 97 - حمیدطالبیان فرزند پرویز 

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف ( قسمتي ازیک باب مغازه مجزی شده از پالک 1407 فرعي به مساحت سي وشش 
متروبیست و سه صدم متر مربع که به انضمام قسمتي از پالک 1408 فرعي جمعًا تشکیل 

یک باب مغازه راداده است.
ب ( قسمتي ازیک باب مغازه مجزی شده از پالک 1408 فرعي به مساحت یازده متروپنجاه 
و چهار صدم متر مربع که به انضمام قسمتي از پالک 1407 فرعي جمعًا تشکیل یک باب 

مغازه راداده است
5 - رای شــماره 139860302008001918 -  30 /02/ 98 - محمودمتوســل فرزند 
عباسعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1. 
2680 فرعي که به شماره 9301 فرعي تبدیل شده به مساحت یکصدویک مترونودوپنج 

صدم متر مربع
6 - رای شــماره 139860302008001919 -  02/30/ 98 - نسرین آقائي فرزند علي 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1. 2680 فرعي 
که به شماره 9301 فرعي تبدیل شده به مساحت یکصدویک مترونودوپنج صدم متر مربع

7 - رای شماره 139860302008001947 -  31 /02/ 98 - سیدمحسن میرمحمدي 
فرزند اصغرششدانگ :

الف ( قسمتي ازیک باب مغازه مجزی شده از پالک 3569 فرعي به مساحت نوزده مترونود 
صدم متر مربع که به انضمام قسمتي از پالک 8643 فرعي که قباًل شماره 3568 فرعي 

بوده جمعًا تشکیل یک باب مغازه راداده است.
ب ( قسمتي ازیک باب مغازه مجزی شــده از پالک 8643 فرعي که قباًلشماره 3568 
فرعي بوده به مساحت سه متروپنجاه ودو صدم متر مربع که به انضمام قسمتي از پالک 
3569 فرعي جمعًا تشکیل یک باب مغازه راداده اســت درازاء یک – پانزدهم حبه مشاع 

ازهفتادودوحبه ششدانگ انتقال عادي ازطرف سید اصغرمیرمحمدي.
8 - رای شماره 139860302008001340 -  02/14/ 98 - معصومه سادات مدینه  فرزند 
سیدجالل ششدانگ یک باب خانه قدیمي مخروبه مجزی شده از پالک 9568 فرعي که 
قباًل شماره 4. 2999 فرعي بوده به مساحت یکصدوشصت و یک متر وچهل صدم متر مربع

دوم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد
 9 - رای شــماره 139760302008008832 -  12/26/ 97 - سیدرضاطبائیان فرزند 
سیدمحمدتقي ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک 59 فرعي به مساحت 

یکصدوپنجاه وهفت متروپنجاه صدم متر مربع
98 - عبدالخالــق  /02  10 - رای شــماره 139860302008001349 -  14/
شریفاني شهرضائي فرزند اکبر نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه 
 مجزی شــده از پالک 149 فرعي بــه مســاحت یکصدوپنجــاه وچهارمترونودصدم 

متر مربع
11 - رای شــماره 139860302008001350 -  02/14/ 98 - گوهرباقرپــور فرزند 
محمدحسین نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 

149 فرعي به مساحت یکصدوپنجاه وچهارمترونودصدم متر مربع
12 - رای شــماره 139860302008001341 -  02/14/ 98 - ســیداحمدبحریني 
فرزند ســیدمحمدرضا نســبت به یک دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی 
 شــده از پالک 255 فرعي به مســاحت یکصدوچهل و ســه متروهشتادوســه  صدم

 متر مربع
13 - رای شــماره 139860302008001342 -  02/14/ 98 - زهرابرزگــري فرزند 
محمدعلي نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 255 

فرعي به مساحت یکصدوچهل و سه متروهشتادوسه  صدم متر مربع
14 - رای شماره 139860302008001852 -  02/28/ 98 - مرضیه انصاري پور جرم 

افشادي فرزند علي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف ( قســمتي ازیک باب خانه مجزی شــده از پالک 475 فرعي به مســاحت هشت 
 مترمربع که به انضمام قســمتي از پالک 476 فرعي جمعًا تشــکیل یــک باب خانه را

داده است.
ب ( قسمتي ازیک باب خانه مجزی شده از پالک 476 فرعي به مساحت یکصدودومترو 
یازده صدم مترمربع که به انضمام قســمتي از پالک 475 فرعي جمعًا تشکیل یک باب 

خانه راداده است.
15 - رای شماره 139860302008001853 -  02/28/ 98 - مهدي سبزواري شهرضا 

فرزند محمدحسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ:
 الف ( قســمتي ازیک باب خانه مجزی شــده از پالک 475 فرعي به مســاحت هشت 
 مترمربع که به انضمام قســمتي از پالک 476 فرعي جمعًا تشــکیل یــک باب خانه را

داده است.
ب ( قسمتي ازیک باب خانه مجزی شده از پالک 476 فرعي به مساحت یکصدودومترو 
یازده صدم مترمربع که به انضمام قســمتي از پالک 475 فرعي جمعًا تشکیل یک باب 

خانه راداده است.
16 - رای شــماره 139860302008001179 -  02/11/ 98 - بهنام حیدریان فرزند 
قاسم ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 513 فرعي به مساحت یکصدوبیست 

وسه متر مربع 
17 - رای شــماره 139860302008001018 -  02/07/ 98 - سیدفتح اله مصطفائي 
فرزند سیداحمد ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شــده از پالک 541 فرعي به 

مساحت یکصدونود و سه متروپنجاه وپنج صدم متر مربع
18 - رای شماره 139860302008001355 -  15/ 02/ 98 - محمودرضادهقان شهرضا 
فرزند حسینعلي نسبت به سه دانگ مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیاني یک دانگ ونیم 
مشاع آن از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 708 فرعي به مساحت یکصدو 

سه متروپنجاه صدم متر مربع
19 - رای شــماره 139860302008001356 -  02/15/ 98 - عاطفــه مهندس زاده 
فرزند جمال نسبت به سه دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني یک دانگ ونیم مشاع 
آن از ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 708 فرعي به مساحت یکصدو سه 

متروپنجاه صدم متر مربع 
20 - رای شــماره 139760302008007036 -  11/25/ 97 - مهران اسحاقي فرزند 
عزیزاله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 738 

فرعي به مساحت یکصدوهشتادویک متر مربع
21 - رای شــماره 139760302008007037 -  11/25/ 97 - مریم الســادات خلیفه 
سلطاني فرزند سیدعبدالحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی 

شده از پالک 738 فرعي به مساحت یکصدوهشتادویک متر مربع
22 - رای شماره 139760302008008835 -  26/ 12/ 97 - سیدمرتضي صالح فرزند 
سید حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه  مجزی شده از 
پالک هاي 886 و 887 و 1. 887 فرعي که به شماره 13935 فرعي تبدیل شده به مساحت 

یکصدو هشتادوپنج متروبیست وپنج صدم متر مربع
23 - رای شــماره 139760302008008836 -  26/ 12/ 97 - مژگان طاوسي فرزند 
نوراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه  مجزی شده از پالک 
هاي 886 و 887 و 1. 887 فرعي که به شــماره 13935 فرعي تبدیل شــده به مساحت 

یکصدو هشتادوپنج متروبیست وپنج صدم متر مربع
24 - رای شماره 139860302008001062 -  08/ 02/ 98 - زهره رحمتي فرزند حسین 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه نیمه تمام مجزی شده از 
پالک 1. 976 فرعي که به شــماره 15429 فرعي تبدیل شده به مساحت یکصدو پنجاه 

وشش متر مربع
25 - رای شــماره 139860302008001063 -  02/08/ 98 - احسان رجبعلي فرزند 
رمضانعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه نیمه تمام مجزی 
شده از پالک 1. 976 فرعي که به شماره 15429 فرعي تبدیل شده به مساحت یکصدو 

پنجاه وشش متر مربع
26 - رای شــماره 139860302008000640 -  01/22/ 98 - اصغرصفدریان فرزند 
حسین ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 986 فرعي به مساحت یکصدو پنجاه 

متر وپنجاه صدم متر مربع
27 - رای شــماره 139860302008000666 -  01/24/ 98 - اصغرصفدریان فرزند 
حسین ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 1008 فرعي به مساحت دویست 

وچهارمتر وهفتاد صدم متر مربع
28 - رای شماره 139860302008001453 -  02/17/ 98 - محمدعلي مرداني فرزند 
حسن ششدانگ یک باب انبار مجزی شــده از پالک 1050 فرعي به مساحت پانزده متر 

و ده صدم متر مربع
29 - رای شــماره 139860302008000577 -  01/20/ 98 - حسین همایوني فرزند 
قهرمان ششدانگ قسمتي ازیک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک 1121 فرعي به 
مساحت پنجاه وپنج متروهفتادوچهار صدم متر مربع که به انضمام قسمتي ازپالک 1122 

فرعي جمعًا تشکیل یک باب خانه دوطبقه راداده است
30 - رای شماره 139860302008001730 -  02/24/ 98 - غالمرضابرزگري فرزند 
رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده 
از پالک 1149 فرعي به مســاحت یکصدوهفتادمترونودوهفت صدم متــر مربع درازاء 
هشتادوپنج سهم وپنجاه صدم سهم مشاع ازپانصدوچهل سهم وهشتادصدم سهم هیجده 
حبه ازهفتادودوحبه ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف منیجه قانع احدي ازورثه 

سیف اله قانع
 31- رای شماره 139860302008001731 -  24 /02/ 98 - زهرابرزگري فرزند حجت 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 
1149 فرعي به مســاحت یکصدوهفتادمترونودوهفت صدم متر مربع درازاء هشتادوپنج 
ســهم وپنجاه صدم سهم مشــاع ازپانصدوچهل سهم وهشتادصدم ســهم هیجده حبه 
ازهفتادودوحبه ششــدانگ انتقال عادي مع الواســطه ازطرف منیجه قانع احدي ازورثه 

سیف اله قانع
32- رای شماره 139860302008001828 -  26 /02/ 98 - ابراهیم حیاتي فرزند علي 
ششدانگ یک باب خانه دوطبقه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1149 فرعي به مساحت 

یکصدوشصت وشش متروچهل وپنج صدم متر مربع 
33- رای شماره 139860302008001829 -  26 /02/ 98 - ابراهیم حیاتي فرزند علي 
ششدانگ یک باب خانه دوطبقه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1149 فرعي به مساحت 

یکصدونودو پنج متروبیست وسه صدم متر مربع 
34- رای شماره 139860302008001876 -  28 /02/ 98 - ناصرالدین براهیمي فرزند 
محمد ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1160 فرعي به مساحت 

یکصدونودوسه متروسه صدم متر مربع 
35- رای شــماره 139860302008001411 - 98/02/16 - مرصع شــریعتی فرزند 
محمدتقی نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1484 

فرعی به مساحت یکصدو شصت و سه متر و نود و هفت صدم مترمربع
36- رای شماره 139860302008001418 - 98/02/16 - علی رضائی فرزند محمود 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1484 فرعی به 

مساحت یکصدو شصت و سه متر و نود و هفت صدم مترمربع
37- رای شــماره 139860302008001945 - 98/02/31 - قدرت اله نادعلی فرزند 
عبدالحسین نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از 

پالک 1621 فرعی به مساحت یکصدو هشتاد و سه مترمربع
38- رای شماره 139860302008001946 - 98/02/31 - فیروزه کشور فرزند فتح اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 1621 

فرعی به مساحت یکصدو هشتاد و سه مترمربع
39- رای شــماره 139860302008001385 - 98/02/15 - شــکیبا یاحقــی فرزند 
منوچهر ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 1622 فرعی به مساحت 
یکصدو بیســت و دو متر و هفتاد و پنج صدم مترمربع در ازاء تمامت یکصدو ســی و پنج 
سهم مشــاع از یک هزار و پانصد سهم ششدانگ که میزان بیســت و هفت سهم مشاع 
آن انتقال عــادی از طرف جالل فاضلی و میزان پنجاه و چهار ســهم مشــاع آن انتقال 
 عادی از طرف جمال فاضلــی و میزان پنجاه و چهار ســهم مشــاع آن انتقال عادی از 

طرف طاهره فاضلی
40- رای شــماره 139860302008000585 - 98/01/21 - نســرین ســادات 
میرطالئی فرزند ســید نوراله ششــدانگ یک بــاب خانه مجزی شــده از پالک های 
 1641 و 5289 و 9178 فرعی به مســاحت یکصدو پنجاه و هشت متر و سی و پنج صدم 

مترمربع
41- رای شــماره 139860302008001424 - 98/02/16 - ســید جهانگیر موسوی 
بارند فرزند سید محمد شفیع نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 
 مجزی شده از پالک 1762 فرعی به مســاحت یکصدو بیست و هفت متر و هشتاد صدم 

مترمربع
42- رای شــماره 139860302008001427 - 98/02/16 - ســید جمال موســوی 

فرزند سید جهانگیر نســبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه 
 مجزی شده از پالک 1762 فرعی به مســاحت یکصدو بیست و هفت متر و هشتاد صدم 

مترمربع
43- رای شماره 139860302008001763 - 98/02/24 - ابراهیم دهقان فرزند یداله 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1780 فرعی به 

مساحت یکصدو هفتاد و پنج متر و شصت و هفت صدم مترمربع
44- رای شــماره 139860302008001765 - 98/02/24 - معصومــه هدائــی 
فرزند حســین نســبت به چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده 
 از پــالک 1780 فرعی به مســاحت یکصدو هفتــاد و پنج متر و شــصت و هفت صدم

 مترمربع
45- رای شــماره 139760302008008926 - 97/12/27 - علی اصغر گالبی فرزند 
عبدالخلیل ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان احداثی بر روی آن مجزی شده از پالک 

های 1883 و 9921 فرعی به مساحت نود و دو مترمربع
46- رای شماره 139860302008001399 - 98/02/16 - اشرف خیرمند فرزند علی 
ششدانگ یک باب خانه قدیمی مجزی شــده از پالک 1963 فرعی به مساحت دویست 

و دوازده مترمربع
47- رای شماره 139860302008001400 - 98/02/16 - ابراهیم حیاتی فرزند علی 
ششدانگ یک باب خانه قدیمی مجزی شــده از پالک 1963 فرعی به مساحت دویست 

و نه مترمربع
48- رای شماره 139860302008001712 - 98/02/23 - نسرین برهان فرزند یداله 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه قدیمی مجزی شده از پالک 1963 

فرعی به مساحت دویست و سیزده متر و چهل صدم مترمربع
49- رای شماره 139860302008001713 - 98/02/23 - نوراله فرمانی فرزند مصطفی 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه قدیمی مجزی شده از پالک 1963 

فرعی به مساحت دویست و سیزده متر و چهل صدم مترمربع
50- رای شماره 139860302008001714 - 98/02/23 - حسین مطهری فر فرزند 
نعمت اله  ششدانگ یک باب خانه قدیمي مجزي شده ازپالک 1963 فرعي به مساحت 

دویست و هفت متروپنجاه صدم مترمربع
 51- رای شــماره 139860302008001434 - 98/2/17 - محمــد چوقادی فرزند 
ابوالقاسم ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2047 فرعی به مساحت بیست و 

یک متر و پانزده صدم مترمربع
52- رای شــماره 139860302008001435 - 98/2/17 - محمــد چوقــادی فرزند 
ابوالقاسم ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2047 فرعی به مساحت بیست 

و دو متر و بیست صدم مترمربع
53- رای شــماره 139860302008001233 - 98/2/12 - ســیدصادق میرمحمدی 
فرزند سیدنصراله ششــدانگ یک باب مغازه به شــماره پالک 2430 فرعی به مساحت 
 هفت متر و نــود و پنج صــدم مترمربع در ازاء ششــدانگ انتقال عــادی از طرف وراث

 مرحوم مهین جوی
54- رای شماره 139860302008001925 - 98/2/30 - عباسعلی رفیعی فرزند فریدون  
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 3757 فرعی به مساحت یکصدو 

هفتاد و یک مترمربع
55- رای شماره 139760302008006974 - 97/11/23 - پروانه موسوی فرزند ساعد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  مجزی شده از پالک 3764 فرعی به 

مساحت دویست و بیست و هشت متر و ده صدم مترمربع
56- رای شماره 139760302008006976 - 97/11/23 - سیداسماعیل موسوی فرزند 
رضا نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه  مجزی شده از پالک 3764 فرعی 

به مساحت دویست و بیست و هشت متر و ده صدم مترمربع
57- رای شماره 139860302008001079 - 98/2/08 - آال کاظمینی به والیت پدرش 
محسن ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 7691 فرعی به مساحت دویست و 
چهار متر و چهل صدم مترمربع در ازاء یکصدو هشتاد سهم مشاع از یک هزار و چهل و نه 

سهم ششدانگ بالسویه انتقال عادی از طرف محسن کاظمینی و زهرا خادم
58- رای شــماره 139860302008001080 - 98/2/08 - محســن کاظمینی فرزند 
حسینعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 7691 

فرعی به مساحت سیصد و هشتاد و شش متر و پنجاه و پنج صدم  مترمربع 
59- رای شماره 139860302008001081 - 98/2/08 - زهرا خادم فرزند عباس نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 7691 فرعی به مساحت 

سیصد و هشتاد و شش متر و پنجاه و پنج صدم  مترمربع 
60- رای شماره 139860302008001354 - 98/2/14 - محمد متقی فرزند ابراهیم 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 9858 فرعی به مساحت یکصدو نوزده متر 

و پنجاه و شش صدم  مترمربع 
61- رای شــماره 139860302008001357 - 98/2/15 - عبدالمجیــد متقی فرزند 
ابراهیم ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 9858 فرعی به مساحت یکصدو 

نوزده متر و چهل و شش صدم مترمربع 
سوم: شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان

62- رای شماره 139760302008007528 - 97/12/11 - محمد عابدی فرزند خلیل 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 394 فرعی به مساحت یکصدو پنجاه و هشت 

متر و هشتاد صدم  مترمربع 
63- رای شماره 139860302008001336 - 98/2/14 - زهرا همتی فرزند اله یار نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 433 فرعی به مساحت 

یکصدو شصت و دو مترمربع
64- رای شــماره 139860302008001337 - 98/2/14 - محمد عطائی فرزند جعفر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 433 فرعی به 

مساحت یکصدو شصت و دو مترمربع
65- رای شــماره 139860302008001408 - 98/2/16 - سیاوش خوش نظر فرزند 
حسین ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 433 فرعی به مساحت یکصدو 

پنجاه و نه مترمربع
66- رای شــماره 139760302008003782 - 97/07/07 - مسیح میرمصیب فرزند 
سیدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 523 

فرعی به مساحت سیصدو سی و هشت متر و شانزده صدم مترمربع
67- رای شماره 139760302008003785 - 97/07/07 - نصرت نباتی فرزند مهدی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 523 فرعی به 

مساحت سیصدو سی و هشت متر و شانزده صدم مترمربع
68- رای شــماره 139860302008001456 - 98/2/17 - مهــدی مهرعلیــان 
فرزند ســلیمان ششــدانگ یک باب خانــه نیمه تمام  مجــزی شــده از پالک 787 
فرعی به مســاحت یکصدو ســی و دو متر و چهل و پنج صدم مترمربــع در ازاء یکصدو 
 چهل و سه سهم مشــاع از یک هزار و پانصد ســهم ششــدانگ انتقال عادی از طرف

 محمدعلی مهرعلیان
69- رای شــماره 139760302008006904 - 97/11/18 - زهرا پیرمرادیان فرزند 
جمشید ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 788 فرعی به مساحت یکصدو چهل 

و سه متر و چهل صدم مترمربع
70- رای شــماره 139860302008001822 - 98/2/26 - اقــدس ســاعدی فرزند 
افراسیاب ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 793 فرعی به مساحت 

یکصدو سی و پنج متر و پانزده صدم مترمربع
71- رای شــماره 139860302008001359 - 98/2/15 - محمدحســین طیارئــی 
فرزند ولی اله نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از 
 پالک های 806 و 807  فرعی به مساحت یکصدو سی و یک متر و بیست و هشت صدم

 مترمربع
72- رای شــماره 139860302008001360 - 98/2/15 - ســلیمه باقرپــور فرزند 
حسینعلی نســبت به چهار دانگ و نیم مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از 
 پالک های 806 و 807  فرعی به مساحت یکصدو سی و یک متر و بیست و هشت صدم

 مترمربع
73- رای شــماره 139860302008001943 - 98/2/31 - حمیدرضا انصاری فرزند 
حبیب اله نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 824  

فرعی به مساحت یکصدو بیست و پنج متر و بیست صدم مترمربع
74- رای شماره 139860302008001944 - 98/2/31 - زهرا حبادی شهرضا فرزند 
هوشنگ نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 824  

فرعی به مساحت یکصدو بیست و پنج متر و بیست صدم مترمربع
75- رای شــماره 139860302008001701 - 98/2/23 - طاهــر موالئیــان فرزند 
غالمرضا ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1026 فرعی به مساحت شصت و 
یک متر و بیست و شش صدم مترمربع در ازاء شصت و یک سهم مشاع از دو هزار و سیصد 

سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف رمضانعلی مقصودی
76- رای شــماره 139860302008001177 - 98/2/11 - احسان اله حیدرپور فرزند 
نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1380 

فرعی به مساحت یکصد و ده متر و پانزده صدم مترمربع
77- رای شماره 139860302008001178 - 98/2/11 - شهال ضیائی فرزند جمشید 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1380 فرعی به 

مساحت یکصد و ده متر و پانزده صدم مترمربع
78- رای شــماره 139860302008001820 - 98/2/26 - محمدرضا فرهادی فرزند 
علی نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک هاي 1456 

و 3262  فرعی به مساحت دویست و نوزده متر و نود و پنج صدم مترمربع
79- رای شماره 139860302008001821 - 98/2/26 - فروغ فرهادی شهرضا فرزند 
حسن نسبت به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک هاي 

1456 و 3262  فرعی به مساحت دویست و نوزده متر و نود و پنج صدم مترمربع
80- رای شــماره 139860302008001401 - 98/2/16 - حســین ابــازری فرزند 
عبدالرسول ششدانگ یک باب خانه قدیمی مجزی شده از پالک 2945 فرعی به مساحت 

پنجاه و پنج متر و بیست و سه صدم مترمربع
چهارم : شماره های فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه

81- رای شــماره 139460302008004329 - 94/4/14 - محمدرضــا تــن ســاز 
فرزند رحمت اله نســبت به ســه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه 
 مجزی شــده از پالک 103 فرعی به مساحت یکصدو بیســت و هفت متر و هفتاد صدم

 مترمربع
82- رای شماره 139460302008004330 - 94/4/14 - زینب رحمتی فرزند عباس 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 103 

فرعی به مساحت یکصدو بیست و هفت متر و هفتاد صدم مترمربع
83- رای شــماره 139860302008000813 - 98/1/28 - مرتضی بهنام فرزند داود 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 117 فرعی به 

مساحت یکصدو سی و دو متر و پنجاه صدم مترمربع
84- رای شــماره 139860302008000814 - 98/1/28 - مجتبی بهنام فرزند داود 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 117 فرعی به 

مساحت یکصدو سی و دو متر و پنجاه صدم مترمربع
85- رای شــماره 139860302008001882 - 98/2/29 - محمد اسکندرزاده فرزند 
فیض اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های 225 و 1253 فرعی به مساحت 

یکصدو و سی و پنج متر و هشتاد صدم مترمربع
86- رای شــماره 139860302008001874 - 98/2/28 - مرضیه صادق زاده فرزند 
محمدرضا ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های 399 و 1365 و 1366 فرعی 

به مساحت یکصدو چهل و دو مترمربع
87- رای شــماره 139860302008000979 - 98/2/04 - علی کاظمزاد فرزند حسن 
نسبت به چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 412 فرعی به 

مساحت یکصدو شصت و دو متر و پنجاه صدم مترمربع
88- رای شماره 139860302008000980 - 98/2/04 - فاطمه صغري اباذری شهرضا 
فرزند جعفر نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 412 
فرعی به مساحت یکصدو شصت و دو متر و پنجاه صدم مترمربع در ازاء تمامت شصت و 

دو صدم قفیز مشاع از بیست قفیز ششدانگ از قسمت مجهولی آن
89- رای شــماره 139860302008001922 - 98/2/30 - اداره تبلیغات اســالمی 
شهرســتان شــهرضا به شناســه ملی 10100201700  ششــدانگ یک بــاب خانه 
 به شــماره پالک 863 فرعی  در ازاء ششــدانگ انتقــال عادی از طرف وراث شــهید

 حیدرعلی اسمعیلی 
90- رای شماره 139760302008007188 - 97/11/30 - زهرا جلی فرزند ابوالقاسم 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک های 
2611 و 2612  فرعی که قباًل  شــماره 132 فرعی بوده به مساحت نود و نه متر و بیست 

صدم مترمربع
91- رای شــماره 139760302008007189 - 97/11/30 - عباســعلی جلی فرزند 
عبدالرسول نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از 
پالک های 2611 و 2612  فرعی که قباًل  شماره 132 فرعی بوده به مساحت نود و نه متر 

و بیست صدم مترمربع
پنجم: شماره های فرعی از 23- اصلی مزرعه سودآباد

92- رای شماره 139860302008001904 - 98/2/29 - سید امین اولیائی فرزند سید 
عباس ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 88.3  فرعی که به شماره 3011 فرعی 
تبدیل شده به مساحت دویست و چهل متر و بیست و نه صدم متر مربع در ازاء دویست و 
چهار سهم و شصت و دو صدم سهم مشاع از یک هزار و هفتصد و پنجاه سهم ششدانگ 

انتقال عادی از طرف ورثه فتح اله براهیمی
93- رای شماره 139860302008001905 - 98/2/29 - حبیب اله وقار فرزند فتح اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 88.3  فرعی که 
به شماره 3011 فرعی تبدیل شده به مساحت دویست و  بیست و هفت متر و هفتاد و سه 
صدم  متر مربع در ازاء نود و شش سهم و نود و شش صدم سهم مشاع از یک هزار و هفتصد 

و پنجاه سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف ورثه فتح اله براهیمی
94- رای شــماره 139860302008001907 - 98/2/29 - نصرت سالک فرزند رضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 88.3  فرعی که 
به شماره 3011 فرعی تبدیل شده به مساحت دویست و و بیست و هفت متر و هفتاد و سه 
صدم  متر مربع در ازاء نود و شش سهم و نود و شش صدم سهم مشاع از یک هزار و هفتصد 

و پنجاه سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف ورثه فتح اله براهیمی
95- رای شــماره 139860302008000806 - 98/1/28 - حســین طاهــری فرزند 
عزیزاله نسبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از 
پالک 168  فرعی به مســاحت دویســت و هفتاد و دو متر و نود و پنج صدم  متر مربع در 
 ازاء یکصدو  سی و شش سهم و پنجاه صدم سهم مشــاع از چهار هزار سهم ششدانگ از 

قسمت مجهولی آن 
96- رای شــماره 139860302008000807 - 98/1/28 - زهرا باباربیع فرزند محمد 
علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک 
168  فرعی به مســاحت دویســت و هفتاد و دو متر و نود و پنج صدم  متــر مربع در ازاء 
 یکصدو  ســی و شش سهم و پنجاه صدم ســهم مشاع از چهار هزار ســهم ششدانگ از

 قسمت مجهولی آن 
ادامه در صفحه 5
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زن اصفهانی همزمان صیغه 50 مرد شد!

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مدیر گروه سالمت خانواده و جمعیت 
مرکز بهداشت استان خبر داد: 

ثبت فشارخون ۵۰۰ هزار نفر 
از مردم اصفهان

مدیر گروه ســامت خانــواده و جمعیت مرکز 
بهداشت استان اصفهان گفت: اصفهان با راه اندازی 
یک هزار و ۳۰۹ ایســتگاه ثابت و سیار در سطح 
استان، برای اندازه گیری فشارخون عموم جامعه 
و ورود ۹۶۶ مرکز و پایگاه ثابت بهداشــتی برای 
اجرای طرح بســیج ملی کنترل فشارخون باال، 
رتبه اول کشــوری را از نظر تعداد ایستگاه های 
اندازه گیری دارد. راحله صادق در خصوص آخرین 
آمار و وضعیت اجرای بسیج ملی فشارخون باال در 
اصفهان اظهار داشت: با آغاز فاز اجرایی بسیج ملی 
کنترل فشارخون باال از ۱۷ خردادماه، فشار خون 
بیش از ۵۰۰ هزار نفر در اصفهان گرفته شد. مدیر 
گروه ســامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت 
استان اصفهان با بیان اینکه نزدیک به ۱۶ درصد 
مراجعه کنندگان برای اندازه گیری فشارخون در 
کشور، دارای فشارخون باال شناسایی شدند و این 
آمار هنوز با میانگین کشوری فاصله دارد، افزود: 
طبق پیش بینی های صورت گرفته بالغ بر ۲۰ تا 
۲۵ درصد افراد باالی ۳۰ ســال در ایران دارای 
فشارخون باال هستند. وی از ثبت فشارخون ۵۰۰ 
هزار نفر از مردم اصفهان در سامانه سامت خبر 
داد و گفت: در این حوزه استان اصفهان رتبه سوم 

کشوری را دارد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی 
اعالم کرد:

تعیین شهریه مهدهای کودک 
تا ۱۵ تیر

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از تعیین 
شهریه مهدهای کودک تا ۱۵ تیرماه خبر داد و 
گفت این طرح بعد از اباغ بخشنامه جدید قابل 
اجراست. حبیب ا... مســعودی فرید با اشاره به 
برگزاری جلسات سازمان بهزیستی با سازمان 
حمایت از مصرف کننــده و همچنین نماینده 
مهدهای کــودک در ارتباط با تعیین شــهریه 
مهدهای کودک گفت: این جلسات در استان های 
مختلف در حال برگزاری اســت. وی ادامه داد: 
شهریه مهدهای کودک براساس موقعیت و مکان 
جغرافیایی تعیین خواهد شــد. فرید با اشاره به 
اینکه تا آن زمان هیچ مهد کودکی حق افزایش 
شــهریه ها را ندارد، گفت: در صــورت گزارش 

تخلفات، برخورد الزم انجام می شود.

زن اصفهانی همزمان صیغه ۵۰ 
مرد شد!

زن اصفهانی با انتشار یک آگهی ازدواج موقت از ۵۰ 
مرد کاهبرداری کرد و توسط پلیس فتای اصفهان 
دستگیر شد. چندی قبل مردی با طرح شکایتی به 
ماموران گفت: »در فضای مجازی زنی آگهی کرده 
بود که خواســتار ازدواج موقت با یک مرد اســت و 
برای تماس، شماره تلفنی هم اعام کرده بود. با او 
تماس گرفتم و خواســتار ازدواج موقت شدم. این 
زن از من خواست ابتدا مبلغی بابت انجام عقد موقت 
بپردازم که من هم پول را به حسابش واریز کردم؛ اما 
پس از آن جواب تلفن را نداد.« رییس فتای استان 
اصفهان گفت: پس ازاین شکایت و با انجام تحقیقات 
پلیسی،این زن شناسایی شد که پس از دستگیری 
اعتراف کرد بــه همین شــیوه از ۵۰ مرد داوطلب 

کاهبرداری کرده است.

مدیرکل بهزیستی استان خبر داد:
کودک آزاری منجر به فوت 

در اصفهان
مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان گفت: به 
تازگی یک مورد کــودک آزاری در اصفهان رخ 
داد که متاسفانه منجر به فوت کودک شده است. 
مرضیه فرشاد در خصوص دو مورد کودک آزاری 
طی چند روز اخیر اظهار کرد: به تازگی یک مورد 
کودک آزاری در اصفهان گزارش شد که متاسفانه 
منجر به فوت کودک شــده و هنوز جزییات این 
حادثه در دست نیســت. وی با اشــاره به مورد 
دیگری از کودک آزاری افــزود: حدود چهار روز 
پیش یک مورد کودک آزاری کودک چهار ساله 
در شهرستان اردستان رخ داد که همسایگان این 
موضوع را به اورژانس اجتماعی اطاع داده بودند. 
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در تشریح این 
واقعه تصریح کرد: این کودک توســط ناپدری و 
مادر خود مورد ضرب و شتم مکرر قرار گرفته که 
در حال حاضر در یکی از بیمارستان های اصفهان 
بستری است و پس از بهبودی با صاحدید قاضی 
کودک به یکی از بستگان با صاحیت خود تحویل 

داده می شود.

ایران، جزو ۱۰ کشور مخاطره آمیز دنیا در زمینه 
حوادث و بایای طبیعی اســت. ساالنه ۶۳ درصد 
حوادث و بایــا از طریق وقوع ســیل، ۲۳ درصد 
از طریق زلزلــه و مابقی به ســایر بایای طبیعی 

وابسته است. 
امسال اما پدیده صاعقه های مرگبار هم به لیست 
بایای طبیعی ایران افزوده شد و بعد از تصادف و 
زلزله و سیل، صاعقه هم در ایران جان تعداد زیادی 
از هموطنان مان را گرفت. رییس اورژانس کشــور 
در ابتدای خردادماه اعام کرد کــه ۲۲ نفر بر اثر 
صاعقه در کشور طی یک ماه اخیر جان باخته اند.

اصفهان از جمله اســتان هایی است که بیشترین 
تلفات جانی و مالی را بر اثر زلزله داشته است. طی 
هفته های اخیر افرادی در فریدون شــهر، لنجان 
و شــهرضا بر اثر برخورد صاعقه فــوت کردند. بر 
اساس اعام سازمان هواشناسی، تغییرات دمایی 
اصلی ترین علتی است که موجب باال رفتن شدت 
صاعقه ها شده است. معاون توســعه و پیش بینی 
اداره کل هواشناســی اســتان اصفهان در مورد 
علل علمی بروز این صاعقه ها گفت: امسال دمای 
الیه های میانی جو نسبت به سال گذشته سردتر 
شده بود که همین امر سبب شــد تا رگبار و رعد 
و برق ها به ســطح زمین نزدیک تر شوند و شدت 
بیشتری پیدا کنند. نوید حاجی بابایی با بیان اینکه 
رعد و برق و رگبار عمدتــا از بارش های همرفتی 
هســتند که از نیمه دوم بهار یعنی از اردیبهشت، 

خرداد و تیر فعالیت شان 
بیشتر می شــود، اظهار 
کرد: تفاوتی که امسال با 
سال های گذشته داشت 
این بود که دمای الیه های 
میانی جو نسبت به سال 
گذشته سردتر شده بود. 

معاون توســعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی 
اســتان اصفهان در ادامه با اشــاره بــه اینکه این 
ســردی دما در الیه های جوی یا پنج کیلومتری 
جو، اجازه داد که ابرهای جوششــی رشد عمودی 
بیشتری پیدا کنند، افزود: اگر ابرها بیشتر از حالت 

عادی خود، رشد عمودی 
کنند و ارتفاع شــان زیاد 
شود، عموما جریان های 
همرفتــی شــدیدی به 
وجود می آیــد و رگبار و 
رعد و برق اتفاق می افتد، 
عــاوه بــر ایــن باعث 
می شود که ارتفاع رگبار و رعد و برق هایی که رخ 
می دهد، در الیه های نزدیک به سطح زمین اتفاق 
بیفتد. یکی از اصلی ترین علل باال رفتن آمار مرگ 
بر اثر صاعقه عدم جدی گرفتــن خطر این پدیده 
در کشور است، معموال افراد در روستاها و نواحی 

کوهســتانی برآوردی از میزان خطــر این پدیده 
ندارند و به همین دلیــل در موقع باران نمی توانند 
از خود محافظت کنند، حتی بســیاری نمی دانند 
چطور باید با یک فرد صاعقه زده برخورد داشــته 
باشند. صاعقه زدگی در بیشــتر موارد به اعصاب 
آســیب می زند و موجب فلجی های گذرا، اختال 
بینایی و اختال حس می شود که این موارد گذرا 
هســتند و در بیشــتر موارد خود به خود درمان 
می شــوند. اصابت صاعقه اگرچه در زمان بســیار 
کوتاهی اتفاق می افتد؛ امــا می تواند موجب مرگ 
آنی افراد شود؛ مرگی که ناشــی از ایست قلبی و 

تنفسی است.
 هنگام رعد و بــرق بهترین کار این اســت که به 
ســرعت از محل های خطرناک دور شویم. اگر در 
طبیعتی مثل جنگل و کوهســتان بودید، با دیدن 
برخی از عائم می توانید نزدیک بودن صاعقه و رعد 
برق را پیش بینی کنید و خودتان را به مناطق امن 
برسانید: جذب الکتریسیته در تماس دست یا بدن 
با صخره ها و سنگ های تیز، نوع خاصی از گزیدگی 
و برق گرفتگی ضعیف، استشــمام بویی مثل بوی 
سیر در هوا، مشــاهده هاله نور آبی رنگ پیرامون 
اجســام فلزی یا نوک تیز، شــنیدن صدای وز وز 
در هوا، مشــاهده ابر گل کلمی شکل در آسمان و 

درنهایت سیخ شدن موهای سر و بدن. 
اگر چه نمی توان پیش بینی دقیقی از وقوع صاعقه 
داشت؛ اما بهتر است در زمان بارش های بهاری و 
ناگهانی که معموال با رعد و برق همراه اســت در 

مناطق امن و کم ارتفاع حضور داشته باشید.

اصفهان و صاعقه

مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشت اســتان اصفهان با تایید 
موضوع ورود آنتی بیوتیک و هورمون به آب رودخانه زاینده رود، 
گفت: در حال حاضر ورود این مواد برای آب شرب مشکلی ایجاد 
نکرده است؛ اما همه نهادهای ذی نفع باید در خصوص ورود این 
مواد به آب حســاس بوده و برای تصفیه خانه های مجهزتر فکری 
کنند. حسین صفاری در خصوص مطرح شدن ورود آنتی بیوتیک 

و هورمون ها به آب رودخانه اظهار کــرد: این موضوع نه فقط در 
کشور ایران که موضوع اساسی در سایر کشــورها نیز محسوب 
می شود. وی افزود: آب سطحی مزیت ها و آفاتی دارد، دامپروری 
و مرغ داری ها و همچنین حوضچه های پرورش ماهی نباید اصا 
در مسیر رودخانه ها قرار داشته باشند و این موضوع در کارگروه 
سامت استان نیز به جد تاکید شده است. مدیر بهداشت محیط 

مرکز بهداشت اســتان اصفهان ادامه داد: همه نهادهای ذی ربط 
باید در آینده فکری به حال ورود آنتی بیوتیک به آب بکنند، شاید 
امروز مشکات آنتی بیوتیکی و هورمونی آب به قدری نباشد که 
مشکل ایجاد کند؛ اما این روند در آینده باید اصاح شود چراکه 
همه این واحدها باید به تصفیه خانه های مجهز تجهیز شــوند تا 

دیگر شاهد ورود این مواد به آب نباشیم.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان:
آنتی بیوتیک ها، آب شرب را تحت تاثیر قرار نداده اند

 صاعقه های مرگبار هم به لیست بالیای طبیعی اضافه شده است 

صاعقه زدگی در بیشتر موارد 
به اعصاب آسیب می زند و 

موجب فلجی های گذرا، اختالل 
بینایی و اختالل حس می شود

97- رای شــماره 139860302008001416 - 98/02/16 - میــاد کاجــی فرزند 
محمدمهدی نســبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی 
 شــده از پاک 779  فرعی به مســاحت یکصــدو پنجاه و شــش متر و هشــتاد صدم 

متر مربع 
98- رای شماره 139860302008001417 - 98/02/16 - فاطمه السادات میرهادی 
فرزند سید علي نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده 
از پاک 779  فرعی به مساحت یکصدو پنجاه و شش متر و هشتاد صدم متر مربع در ازاء 
پنجاه و پنج سهم و دو – سوم سهم مشاع از بیست و پنج هزار و سی سهم ششدانگ انتقال 

عادی از طرف میاد کاجی
99- رای شماره 139860302008001358 - 98/02/15 - فرشته قدیری فرزند نعمت اله 
ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پاک 1084  فرعی به مساحت یکصدو 
پنجاه متر و ســیزده صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از راه متروکه جمعًا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
ششم: شماره های فرعی از 32 – اصلی مزرعه دست قمشه

100- رای شــماره 139860302008001371 - 98/02/15 - محمــد فاتحی پیکانی 
فرزند علیرضا ششدانگ یک باب مغازه با ســاختمان های تحتانی و فوقانی مجزی شده 
 از پالک های 59 و 2312 و 2313  فرعی به مســاحت هفتاد و نه متر و پنجاه و پنج صدم 

متر مربع
101- رای شماره 139760302008008867 - 97/12/26 - اقدس امینی فرزند طالب 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 63  فرعی به مساحت هفتاد و هفت متر و 

هفت صدم متر مربع
102- رای شماره 139360302008007406 - 93/8/22 - معصومه ممیز فرزند نصراله 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 172  فرعی به مساحت یکصدو شصت و یک 

متر و نود و چهار صدم متر مربع
103- رای شــماره 139860302008001977 - 98/02/31 - فــرزاد نصیــری 
فرزند ابراهیم نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده 
 از پــالک 268  فرعــی به مســاحت ســیصد و شــصت و پنــج متــر و دوازده صدم

 متر مربع
104- رای شــماره 139860302008001978 - 98/02/31 - مرضیــه میرزائــی 
فرزند ابوالفتح نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده 
 از پــالک 268  فرعــی به مســاحت ســیصد و شــصت و پنــج متــر و دوازده صدم

 متر مربع
105- رای شماره 139860302008001800 - 98/02/25 - حمیده بختیار تل محمدی 
فرزند بهروز ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 761  فرعی به مساحت چهل 

و دو متر و ده صدم متر مربع
106- رای شماره 139860302008001816 - 98/02/26 - حمیده بختیار تل محمدی 
فرزند بهروز ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 878  فرعی به مساحت دویست 

و چهارده متر مربع
هفتم: شماره های فرعی از 33 - اصلی مزرعه مهرقویه

107- رای شماره 139560302008005527 - 95/9/25 - محمدحسین جوهری فرزند 
احمد ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 28  فرعی به مساحت یکصدو 

چهل و چهار متر و هجده صدم متر مربع
108- رای شماره 139860302008001934 - 98/02/31 - الهه خاقانی فرزند ابوالقاسم 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 81  فرعی به مساحت یکصدو یازده متر و 

پنجاه و پنج صدم متر مربع
97 - ســید ســعید  /12 109- رای شــماره 139760302008008998 - 27/
میراجاق فرزند ســید مصطفی ششــدانگ یــک باب خانــه نیمه تمام مجزی شــده از 

 پــالک 1034  فرعــی بــه مســاحت یکصدو شــصت و نــه متــر و هشــتاد صدم 
متر مربع

هشتم: شماره های فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد
110- رای شــماره 139860302008001652 - 98/02/22 - فضــل الــه طالبیان 
فرزند یداله نســبت بــه چهار دانگ و نیم مشــاع از ششــدانگ یک بــاب خانه مجزی 
 شــده از پــالک 16  فرعی به مســاحت دویســت و پنــج متر و ســی و چهــار صدم 

متر مربع
111- رای شــماره 139860302008001654 - 98/02/22 - نورالــه آقاســی 
فرزنــد عبدالکریم نســبت به یــک دانگ و نیم مشــاع از ششــدانگ یک بــاب خانه 
 مجزی شــده از پالک 16  فرعی به مســاحت دویســت و پنج متر و ســی و چهار صدم 

متر مربع
112- رای شماره 139760302008007532 - 97/12/11 - حسین علی کافی فرزند 
ابوالقاسم ششدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک 39  فرعی به مساحت بیست و 

هشت متر و پنجاه صدم متر مربع
113- رای شــماره 139860302008001343 - 98/02/14 - ابوالفتح نصیری فرزند 
محمدحسین ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 42  فرعی به مساحت چهل و 
پنج متر و سی و پنج صدم متر مربع در ازاء هشتاد و هفت سهم مشاع از چهار هزار و پانصد 
سهم ششدانگ موروثی از محمدحســین نصیری و تقسیم نامه عادی فی مابین متقاضی 

و حسن نصیری
114- رای شــماره 139860302008001344 - 98/02/14 - ابوالفتــح نصیــری 
فرزند محمدحســین ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پــالک 42  فرعی به 
مســاحت دوازده متر مربع در ازاء بیست و ســه سهم مشــاع از چهار هزار و پانصد سهم 
 ششــدانگ موروثی از محمدحســین نصیری و تقســیم نامه عادی فی مابین متقاضی

 و حسن نصیری
115- رای شــماره 139860302008001345 - 98/02/14 - ابوالفتح نصیری فرزند 
محمدحسین ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 42  فرعی به مساحت سیزده 
متر و پنجاه صدم متر مربع در ازاء بیست و شش سهم مشــاع از چهار هزار و پانصد سهم 
ششدانگ موروثی از محمدحسین نصیری و تقسیم نامه عادی فی مابین متقاضی و حسن 

نصیری
116- رای شماره 139860302008001856 - 98/02/28 - رضا باقی فرزند حیدرعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 187  فرعی به 

مساحت یکصدو  چهل و سه  متر مربع 
117- رای شماره 139860302008001857 - 98/02/28 - آرزو سری فرزند حیدرعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 187  فرعی به 

مساحت یکصدو  چهل و سه  متر مربع
118- رای شماره 139760302008006164 - 97/10/22 - احمدرضا صالحپور شهرضا 
فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های 
1775 و 2281  فرعی که قباًل شماره 73 فرعی باقیمانده بوده به مساحت یکصدو هشت 

متر و پنجاه و پنج صدم مترمربع 
119- رای شــماره 139760302008006165 - 97/10/22 - فریده نورا فرزند حبیب 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های 1775 
و 2281  فرعی که قباًل شــماره 73 فرعی باقیمانده بوده به مساحت یکصدو هشت متر و 

پنجاه و پنج صدم مترمربع 
120- رای شماره 139760302008006823 - 97/11/15 - اصغر طالبیان فرزند رحمت 
اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک های 1775 و 2281  فرعی به مساحت 

یکصدو یک متر و شصت و پنج صدم مترمربع 
نهم: شماره های فرعی از 100- اصلی مزرعه فیض آباد

121- رای شماره 139860302008001353 - 98/02/14 - احمد موسوی فرزند فضل 
اله ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزی شده از پالک 70 فرعی به مساحت دویست 

مترمربع
122- رای شــماره 139860302008001161 - 98/02/10 - محمدحســین 
جمشــیدی فرزند شــکراله ششــدانگ یــک باب خانــه نیمه تمــام مجزی شــده از 
 پالک 227 فرعــی به مســاحت یکصــدو پنجــاه و دو متــر و شــصت و چهارصدم

 مترمربع
123- رای شــماره 139860302008001162 - 98/02/10 - لیال یلمه فرزند گودرز 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 227 فرعی به مساحت یکصدو شصت متر و 

شصت و هشت صدم مترمربع
124- رای شماره 139760302008007095 - 97/11/28 - عبدالرسول ایزدی وصفی 
فرزند علی اصغر ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام  مجزی شده از پالک 496 فرعی به 
مساحت یکصدو  سی و یک متر و سی و یک صدم مترمربع در ازاء یکصدو  سی و یک سهم 
مشاع از چهارده هزار و پانصدو بیست سهم ششــدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف 

محمود فرهمند
 125- رای شــماره 139860302008001159 - 98/02/10 - روح الــه محمــودی 
 فرزند اسماعیل نسبت به ســه دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی 
 شــده از پالک 496 فرعی به مســاحت یکصدو پنجاه متر و هشــتاد و نه صدم  مترمربع

 در ازاء هفتاد و پنج سهم مشاع از چهارده هزار و پانصدوبیست سهم ششدانگ انتقال عادي 
مع الواسطه ازطرف محمودفرهمند

126 - رای شماره 139860302008001160 -  10 / 02 / 98 - موسي محمودي فرزند 
اسماعیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک 
496 فرعي به مساحت یکصدوپنجاه متروهشتادونه صدم مترمربع درازاء هفتادوپنج سهم 
مشــاع ازچهارده هزاروپانصدوبیست سهم ششــدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف 

محمود فرهمند 
127 - رای شماره 139860302008000635 -  22 / 01 / 98 - محمدعلي امامي فرزند 
حسین ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 498 فرعي به مساحت شصت وهشت 

متر و نودصدم مترمربع
128 - رای شــماره 139860302008001361 -  15 / 02 / 98 - رمضانعلي انصاري 
پور فرزند قربانعلي ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک هاي  513 فرعي که به 
 شماره 1761 فرعي تبدیل شده به مساحت یکصدوشصت و یک متر و بیست وپنج صدم 

مترمربع
دهم : شماره فرعی از 157- اصلی مزرعه محمودیه

129 - رای شماره 139860302008001387 -  15 / 02 / 98 - محمدمحمدي فرزند 
رستم ششدانگ یک باب خانه به مساحت دویست و شصت متروچهل وپنج صدم مترمربع

یازدهم : شماره فرعی از 170- اصلی مزرعه سپهرآباد 
130 - رای شــماره 139860302008001602 -  21 / 02 / 98 - ســعیدپورغالم 
فرزنــد رمضانعلي ششــدانگ یک بــاب انباري باســاختمان مســکوني بــرروي آن 
 مجزي شــده ازپــالک 1 فرعــي بــه مســاحت ســیصدونودوچهارمتروپنجاه صدم 

مترمربع
دوازدهم : شماره فرعی از 171- اصلی مزرعه مهدیه

131 - رای شــماره 139860302008001762 -  24 / 02 / 98 - محمدنوروزي فرزند 
حسن ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده ازپالک 15 فرعي به مساحت دویست 

وده مترمربع
تاریخ انتشار نوبت یکم :     13 / 03 / 1398 
تاریخ انتشار نوبت دوم :     28 / 03 / 1398 

 م الف: 485702 سید اسداله موسوی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا  

مفاد آراء
3/288  آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی« 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی 15 
روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شــود ودر روستاها عالوه بر 
انتشار آگهی، رأی هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد 
تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شــهرها از تاریخ انتشار اولین 
آگهی ودر روســتاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتــراض خودرا به اداره 
ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت  موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل راارائه نکند،اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1- رای شماره 139860302021000030 مورخ 98/02/26- خانم طیبه نسترن فرزند 
محمد رسول به شماره ملی 2593133295 ششدانگ قطعه زمین محصور با بنای احداثی 
بر روی قسمتی از پالک شــماره 8153 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 626/57 متر مربع خریداری عادی از ورثه ایرج رحیمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/13                                                                                                                            

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/28          
م الف:  487810  ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

مزایده
3/289 شــماره: 970060  اجرای احکام مدنی دادگاه بخش زواره در نظر دارد در اجرای 
مفاد اجرائیه در پرونده کالســه فوق الذکر که به موجب آن محکوم علیه سلمان سالمه 
زاده فرزند حسین محکوم به پرداخت مبلغ 550/000/000 ریال ) اقساط معوقه( در حق 
محکوم له ســید محمد طباطبایی فرزند سید مهدی می باشــد با توجه به اینکه محکوم 
علیه طوعًا درصــدد اجرای مفاد اجرائیه برنیامده اســت و آقای علی ســالمه زاده زواره 
فرزند علی اکبر ســه دانگ از ششــدانگ پالک 2618 فرعی از 16 اصلی خود را جهت 
مزایده و فروش بابت پرداخت محکــوم به معرفی کرده فلذا اموال وی به شــرح ذیل از 
طریق مزایده به فروش میرســد: 1- پالک ثبتی 2618 فرعی از 16 اصلی مالکیت آقای 
علی سالمه زاده زواره فرزند علی اکبر واقع در شــهر زواره جاده ریگستان کوره آجرپزی 
به مساحت 5600 متر مربع که حدود اربع آن شــمااًل به طول 80 متر به اراضی ملی شده 
و شــرقًا به طول 70 متر به جاده جنگلبانی و جنوبًا به طول 80 متر به پالک مجاور و غربًا 
به طول 70 متر به پالک مجاور می باشــد. قیمت کارشناسی شده سه دانگ از ششدانگ 
پالک فوق الذکر مجموعًا 600/000/000 ریال معادل 60/000/000 تومان می باشــد. 
متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلســه حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ 
مزایده به نشــانی فوق الذکر مراجعه و مورد مزایــده را از نزدیک بازدیــد نمایند. اموال 
فوق به شــخصی واگذار می گردد که باالترین قیمت پیشــنهادی را ارائــه نماید برنده 
مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان ســپرده به قســمت اجرا تســلیم نما 
ید و مابقی آن را ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده به حســاب ســپرده دادگســتری به 
شــماره 2171350218000 واریز نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه پس از کســر 
هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. تاریخ مزایده: 1398/4/25 روز ســه 
 شــنبه ســاعت 10 الی 11 صبح ، مکان مزایده: اجرای احکام مدنی دادگاه بخش زواره. 
 م الف: 499963 محمدرضا قنائیان بادی مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه بخش زواره 

)327 کلمه، 3 کادر(

سمانه سعادت
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توافق آرسنال با مدافع 
سن اتین

نشــریه »اکیپ« فرانســه خبر داد باشــگاه 
آرسنال در آســتانه به 
خدمــت گرفتــن 
ویلیام ســالیبا از 
ســن اتین است. 
طبق این گزارش 
نمایندگان باشگاه 
آرسنال با این مدافع 
18 ساله به توافق شخصی برای عقد قراردادی 
پنج ساله رسیده اند و اکنون تنها توافق بین دو 
باشگاه برای عملی کردن این انتقال باقی مانده 
اســت. »اکیپ« خبر داد که مدیران باشــگاه 
ســن اتین در صورتی حاضر به فروش ویلیام 
سالیبا به توپچی های لندن هستند که آرسنال 
فصل آینده این مدافع فرانسوی را به سن اتین 
قرض بدهد. سالیبا سابقه بازی در تیم های زیر 
19، زیر 17، زیر 18 و زیر 19 ســال فرانسه را 
هم در کارنامــه اش دارد. این مدافع یک متر و 
93 ســانتی متری که تا پایان ماه ژوئن 2023 
با ســن اتین قرارداد دارد، در فصــل اخیر در 
19 بازی از رقابت هــای مختلف برای این تیم 

فرانسوی به میدان رفت.

مارادونا از خجالت بازیکنان 
آرژانتین درآمد

باخت 2 بر صفر تیم ملی آرژانتین مقابل کلمبیا 
در نخســتین بازی اش 
در مرحلــه گروهی 
کوپــا آمه ریــکا 
برزیــل   2019
کام هواداران این 
تیم را تلــخ کرد؛ اما 
در این میــان دیه گو 
مارادونا اسطوره این تیم به سکوت و انتظار برای 
دیدن یک بازی بهتر از ملی پوشــان کشورش 
بســنده نکرد و از خجالت آنها درآمد. مارادونا 
گفت: امروز دیگر شما می توانید فکر کنید که 
تیمی مانند تونگا هم می تواند ما را شکســت 
دهد. این آرژانتین پرســتیژی داشت که ما با 
چنگ و دندان آن را به دســت آوردیم. یادتان 
هست زمانی که ما مقابل پرو )پیروزی 2 بر یک 
در انتخابی جام جهانی 2010 در وقت های تلف 
شده( جنگیدیم. از آنها )انگیزه و تعصب( چه 
مانده است؟ پس تعصب نسبت به پیراهن چه 

می شود؟ احساس چه می شود؟

پاری سن ژرمن به دنبال 
فروش نیمار

نشــریه »اکیپ« فرانسه مدعی شــد باشگاه 
پاری ســن ژرمن خود 
را آمــاده فــروش 
نیمار در تابستان 
می کند  جــاری 
و در صورتــی که 
پیشــنهاد مناسبی 
دریافــت کند، حاضر 
به انتقال ستاره برزیلی خود است. این مهاجم 
27 ساله در فصل اخیر که با مصدومیت هایی 
هم مواجه شــد در 17 بازی لوشامپیونه برای 
پاری ســن ژرمن به میدان رفــت و ضمن به 
ثمر رســاندن 15 گل، 8 پــاس گل هم برای 
هم تیمی هایش ســاخت. »اکیــپ« در حالی 
چنین ادعایی مطرح کرده که ناصر الخلیفی، 
رییس باشگاه پاری ســن ژرمن اخیرا با هشدار 
 PSG به بازیکنــان این تیم گفــت: بازیکنان
باید مسئولیت پذیرتر از گذشته باشند و تالش 
بیشتری کنند. هر کسی که نمی تواند خودش 
را با قوانین باشگاه وفق دهد، درهای خروجی 

به روی او باز است.

رم در اندیشه جذب زیاش
باشــگاه رم ایتالیا با ارائه قــراردادی به ارزش 
35 میلیــون یــورو، 
خواهان به خدمت 
گرفتــن حکیــم 
زیــاش هافبــک 
مراکشــی تیــم 
آژاکس شده است. 
طبق گزارش »دیلی 
تلگراف«، مونچی مدیر ورزشــی تیم فوتبال 
رم، مدت هاســت این بازیکن 2۶ ساله را زیر 
نظر دارد؛ اما باتوجه به درخواست ۴0 میلیون 
یورویی آژاکس تا کنون موفــق به انتقال این 
بازیکن نشده بود. با این حال باشگاه آژاکس به 
این بازیکن اجازه داده با قراردادی به ارزش 35 
میلیون یورو، تابستان امسال این تیم را ترک 
کند. حکیم زیاش فصل گذشــته در ۴9 بازی 
برای آژاکس به میدان رفت و طی آن 21 گل به 

ثمر رساند و 2۴ پاس گل داد.

دورخیز تراکتورسازی برای مدافع پرسپولیسی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

شوخی با استراماچونی؛
لطفا تنها بیا!

استرا بعد از امضای قرارداد با آبی ها مصاحبه کرده 
و گفته: »پیشنهادهایی از خارج از ایتالیا داشتم، 
اما نهایتا تصمیم گرفتم به استقالل جواب مثبت 
بدهم.« البته او توضیح نداده کــه اگر این همه 
پیشنهاد داشــته، پس چطور از اسفند 9۶ بیکار 
بوده اســت؟ جمله خطرناک تر استراماچونی اما 
این است که گفته: »اســتقالل دنبال 3 بازیکن 
خارجی است. با خودم از ایتالیا بازیکن می آورم.« 
راستش ما اصال خاطره خوبی از اصرار سرمربیان 
خارجی به جذب بازیکنان غیرایرانی نداریم. هنوز 
فراموش نکرده ایم چطور وینفرد شفر 2 مدیرعامل 
اســتقالل را برای جذب الحاجی گرو و نیومایر 
تحت فشار گذاشت و آخرش هم وقتی مقاومت 
افتخاری را شکست، آن داستان ها به وجود آمد. 
هنوز افشاگری های آن ماجرا تمام نشده؛ خودت 

تنها بیا آقای استراماچونی!

تخریب ورزشگاه جام جهانی 
۲۰۱۸

یکی از ورزشگاه های جام جهانی 2018 در روسیه 
تخریب شد. بخش شــیب دار ورزشگاه وولگوگراد 
به خاطر فشــار زیاد یکی از کانال های تخلیه آب، 
پس از بارندگی شــدید، تخریب شــد. بر اساس 
این گزارش، حادثه ریزش بخشــی از ورزشــگاه 
وولگوگراد باعث ایجــاد چاله های بزرگ و تخریب 
جاده نیز شد. یکشنبه گذشته بارش 11 میلی متری 
در شهر وولگوگراد فشار زیادی به یکی از کانال های 
تخلیه آب ورزشــگاه این شــهر وارد کرد و پس از 
تخریب ایجاد شده نیروهای امداد جاده ای شروع به 
بازسازی راه کردند؛ البته کارشناسان اعالم کردند 
این حادثه تهدیدی برای دیگر بخش های ورزشگاه 
وولگوگراد نیســت و در هفته جاری نسبت به رفع 
این مشکل، اقدام می کنند. خاک جنب ورزشگاه 
وولگوگراد چند ماه قبل نیز بــه دنبال بارش های 
2 ماهه این شــهر و معایب کانال های تخلیه آب با 
نشست مواجه شده بود. در همان زمان مسئوالن 
این شــهر از نوســازی کانال های تخلیه آب این 
ورزشگاه خبر دادند؛ اما حادثه روز یکشنبه باعث 

تردیدهای جدی شده است.

در حاشیه

رونمایی از برنامه های کاربردی 
برای حمل مشعل المپیک توکیو

برنامه هــای کاربردی برای اعضــای عمومی که 
تمایل دارنــد در حمل مشــعل المپیک توکیو 
همکاری کنند، توســط یکی از اسپانســرهای 
توکیو 2020 رونمایی شد. افرادی که تمایل دارند 
حمل کننده مشعل المپیک باشــند، می توانند 
درخواست خود را از طریق برنامه گوشی هوشمند 
ارائه دهند. این مشعل به مدت 121 روز در سراسر 
ژاپن حمل می شود. 31 آگوست فرصت ثبت نام 
برای درخواست کنندگان به پایان می رسد و اوایل 
دسامبر، اسامی اعالم خواهد شد. حدود 10 هزار 
نفر به مسافت 200 متر مشعل المپیک را حمل 
می کنند که قرار است این مشعل به ۴7 منطقه 
ژاپن سفر کند. براساس اعالم کمیته سازماندهی 
بازی های المپیک 2020، افــراد از هر جنس و 
ملیتی می توانند حمل کننده مشــعل باشند؛ اما 

آنها باید متولد قبل از اول آوریل 2008 باشند.

 برگزاری فستیوال کشوری 
در زواره 

فســتیوال  کشوری در  علی دهقانان زواره
رده های ســنی زیر15 
سال و زیر 12سال در زواره برگزار می شود. محمد 
جواد نوریان، رییس هیئت فوتبال اداره ورزش و 
جوانان بخش زواره در گفت و گــو با خبرنگاران 
اعالم کرد: مسابقات فوتسال رده های زیر 15 و زیر 
12سال کشــور با حضور تیم هایی از استان های 
مرکزی، همــدان، کرمــان، تهران،چهارمحال و 
بختیاری، لرســتان، سمنان و شــهرهای زواره 
اردســتان، آران و بیدگل، فریدن و نجف آباد از 
استان اصفهان به مدت پنج روز به صورت حذفی 
و گروهی در سالن ورزشی آزادی ورزشگاه شهید 
مهدی حقیری با حضور ۶00 نفر برگزار می شود. 
این مســابقات با همکاری اداره ورزش و جوانان 
حوزه مقاومت شهید صدوقی، مرکز فوریت های 
پزشــکی، بخشــداری، شــهرداری، شــورای 
اسالمی،آموزش و پرورش و نیروی انتظامی زواره 
برگزار می شــود. بازدید از آثار تاریخی به  همراه 
خانواده هــای بازیکنــان و بازدیــد از بازارچــه 

محصوالت خانگی از برنامه های دیگر است.

منهای فوتبال

»اگرچه مطمئن هستم که پرســپولیس تمام آنچه که به من بدهکار اســت را پرداخت خواهد کرد؛ اما من 
در تابستان ایران را ترک خواهم کرد. من یک سرمربی هستم، پیشــنهادهایی از سراسر جهان دارم و سوال 

اینجاست که در ادامه کجا مربیگری خواهم کرد؟«
از وقتی که سایت کرواسی این سخنان را به نقل از »برانکو ایوانکوویچ« منتشر کرد، می شد حدس زد به پایان 

داستان پروفسور-پرسپولیس رسیده ایم.
درحالی که هواداران پرسپولیس امید داشتند در آخرین لحظات ورق برگردد و مربی محبوب شان ماندنی شود، 
اما درنهایت شامگاه یکشنبه متوجه شدند که پروفسور شاید برای همیشه ایران را ترک کرده است. حاال آنها 
همه چیز را از چشم »ایرج عرب« مدیرعامل باشگاه می بینند و او را مقصر اصلی این جدایی می دانند. هرچند 
حتی تا دیروز مسئوالن باشگاه، این جدایی را کتمان می کردند؛ اما برخی بازیکنان تیم سرخ پوش پایتخت، با 
به اشتراک گذاشتن پست و استوری هایی که نشان از خداحافظی با مربی شان و تقدیر و تجلیل از او به خاطر 

تمام زحماتش داشت، بر این جدایی و قطعیت آن صحه گذاشتند.
مسئله به همین سادگی و البته به همین سختی برای پرسپولیسی هاست؛ برانکو به لیگ عربستان می رود و 
پرسپولیسی ها باید با دوران باشکوهی که با این مربی داشــتند، خداحافظی کنند. حتی اگر عرب بخواهد تا 

قیامت تکرار و تاکید کند که باشگاه، قرارداد برانکو را فسخ نمی کند!
روز گذشته بازیکنانی همچون محمد انصاری، حسین ماهینی و سیدجالل حسینی در صفحات شخصی خود 

در شبکه های اجتماعی از برانکو تشکر و خداحافظی کردند.
بعضی دیگر از چهره های سرشناس پرسپولیسی نیز به رفتن برانکو از پرسپولیس واکنش نشان دادند. در این 
میان اما شاید جنجالی ترین واکنش را مهرداد میناوند داشت. بازیکن ســابق و هوادار دو آتشه این روزهای 
برانکو با انتشار پیامی در اینستاگرام به شدت به عملکرد مدیران پرسپولیس تاخت و ادعا کرد که این مدیران 
چشم دیدن موفقیت های پرسپولیس و شــادی طرفداران این تیم را ندارند و به همین دلیل هم دست روی 

دست گذاشتند تا برانکو برود.
خبر جدایی برانکو درست وقتی منتشر شد که با اعالم ســازمان لیگ، پرسپولیس قهرمان سوپرجام معرفی 
شده بود و این یعنی هفتمین قهرمانی سرخ ها با سرمربی کروات در سه سال. هیچ باشگاهی چنین مربی موفق 
و محبوبی را ازدست نمی دهد. شاهکار مدیران باشگاه پرســپولیس ولی با ازدست دادن برانکو تکمیل شد. 
مربی ای که تا سه روز مانده به پایان فصل، هیچ مبلغی بابت فصل گذشته دریافت نکرده بود و این یک اتفاق 
باورنکردنی است؛ اما حقیقتی است که رخ داده. مسئوالن باشگاه برای رتق و فتق مسائل باشگاه به بازیکنان 
پرداختی داشتند؛ اما مطالبات برانکو پرداخت نشده بود. آنها به دنبال پرداخت حق و حقوق برانکو از طریق 
درآمدهای فیفایی بودند و مدت زیادی را صرف این مســئله کردند و در نهایت نیز فیفا زیر بار واریز این 
مبلغ به حساب برانکو نرفت و پس از این موضوع بود که برانکو نامه هایی به باشگاه پرسپولیس ارسال کرد. 
نامه هایی که طی ماه های گذشته به این باشگاه ارسال شده و هر بار مهلتی برای پرداخت بدهی در نظر 
گرفته شد. برانکو سه بار به باشگاه نامه داد و قرار بود در ابوظبی نقدا از طریق وکیل خود مطالبات خود را 
دریافت کند؛ اما این مربی کروات یک روز مانده به زمان تعیین شده با ارسال نامه ای به باشگاه پرسپولیس 
خواهان فسخ قرارداد خود با این تیم شد و بعد هم فاش شد که برانکو در اردوی االهلی در اتریش به سر 
می برد و او به احتمال فراوان بر اساس بندی از قرارداد خود -که اگر سه ماه متوالی حقوق خود را دریافت 
نکند می تواند قرارداد خود را فسخ کند- به باشگاه االهلی پیوسته است؛ آن هم با قراردادی که بیش از 

دو برابر مبلغ پایه قراردادش با پرسپولیس است.
عرب هنوز تکذیب می کند؛ اما به نظر می رسد هواداران نیز مثل بازیکنان پرسپولیس، با آقای پروفسور 
خداحافظی کرده اند. برانکو شاید به این باور رسیده بود که بعد از هت تریک قهرمانی لیگ و فتح هفت 
جام در سه سال حاال وقت خداحافظی است. حاال که به نظر می رسد تیم قهرمان باید منتظر چوب 
الی چرخ گذاشتن های بسیاری باشد، برانکو رفت و پرسپولیســی مانده که با بحران مواجه شده، 

شوک زده است و بدون برانکو باید از نقطه صفر استارت بزند. عرب می تواند همچنان تکذیب کند!

جدایی پروفسور از پرسپولیس

 کاریکاتور روز

غیبت رونالدو در مراسم ازدواج راموس، سوژه رسانه ها شد
در مراســم ازدواج ســرخیو راموس کریس رونالدو هم تیمی او در رئال مادرید، غیبت داشت. 
 به نظر می رســد اختالف راموس و رونالدو در ســال آخر حضــور کریس رونالدو در باشــگاه 

رئال مادرید در عدم دعوت از رونالدو در این مراسم تاثیرگذار بوده است. 

دورخیز تراکتورسازی برای مدافع پرسپولیسی
پس از آنکه دانیال اسماعیلی فر، مدافع تراکتوری ها، مجبور به بازگشت به اصفهان شد؛ تراکتوری ها به دنبال 
گزینه های دیگر رفتند. اتفاقا صادق محرمی یک بازیکن سرعتی و تکنیکی است و به عنوان یک استعداد جوان 
در فوتبال ایران خودش را ثابت کرد و تراکتوری ها دنبال آن هستند با جذب این بازیکن قدرت خط دفاعی خود 
را افزایش بدهند. اسماعیلی فر دو فصل موفقیت آمیز در تراکتورسازی داشت؛ اما به خاطر قراردادی که با باشگاه 
ذوب آهن دارد، با پایان یافتن دوران خدمت ســربازی، به این تیم اصفهانی برگشت. از این رو احتماال باشگاه 
تراکتورســازی به جای این بازیکن، صادق محرمی را در اختیار بگیرد. مشکل بزرگ بر سر راه جذب محرمی، 
مبلغ رضایتنامه این بازیکن است. باشــگاه دیناموزاگرب فقط به شرطی راضی به جدایی محرمی می شود که 

تراکتوری ها یا سایر باشگاه های خواهان این بازیکن، مبلغ باالیی برای جذب او بدهند.

احتمال حضور بازیکن ذوب آهن در استقالل کم شد
ارسالن مطهری که در طی سال های گذشته از عالقه اش برای حضور در استقالل صحبت کرده بود، در پنجره 
نقل و انتقاالتی امسال نیز شایعاتی پیرامون حضور او در استقالل شنیده می شد. بعد از پایان لیگ برتر دوره 
هجدهم باشگاه ذوب آهن اصفهان، پیشــنهاد تمدید قرارداد خود را به این بازیکن داد؛ اما او برای حضور در 
استقالل و انجام مذاکرات با مدیران این تیم، از مســئوالن تیم اصفهانی 3 روز فرصت خواست. حاال با اتمام 
این 3 روز، مطهری در پستی اینستاگرامی نوشت: کم کاری از من نبود. من سر قولم ماندم؛ اما ...! مطهری با 
انتشار این پست، گویا از اینکه سال آینده نیز در استقالل نخواهد بود، سخن گفته است. مدیران استقاللی 
در این فرصِت 3 روزه مذاکره ای با مطهری نداشــته اند و به نظر می رسد که او قراردادش با تیم ذوب آهن را 

تمدید می کند.

تعلل بی مورد؛

خدمت مسئوالن باشگاه پرسپولیس به عربستانی ها
برانکو ایوانکوویچ که در طول حضور سه ساله اش روی نیمکت پرسپولیس توانست چند جام طالیی را برای 
سرخ پوشان به ارمغان بیاورد و سه سال پیاپی این تیم را قهرمان لیگ برتر کند، پس از آنکه مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس نتوانستند به تعهدات مالی خود عمل کنند، تصمیم به جدایی گرفت و مذاکراتش را با مسئوالن 
تیم االهلی عربستان آغاز کرد؛ در حالی که مسئوالن باشــگاه پرسپولیسی اصرار دارند برانکو را همچنان 
سرمربی این تیم بدانند و به دنبال »خوب« جلوه دادن خودشان بین هواداران هستند؛ اما چه کسی است 
که نداند تعلل و کم کاری همین مســئوالن، عامل فراری دادن برانکو بوده است؟ مرد کروات که یکی از 
باشخصیت ترین و کاربلدترین مربیان خارجی بوده که به ایران آمده، یک فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد 
داشت و اگر مسئوالن باشگاه به تعهدات مالی خود به موقع عمل می کردند، طبیعتا برانکو نمی توانست به 
همکاری اش با این تیم پایان دهد و فصل آینده هم در این تیم حضور داشت. با این حال مدیران چند سال 
اخیر پرسپولیس که با برانکو همکاری کرده اند، حاال باید پاسخگو باشند که چرا در پرداخت مطالبات برانکو 
و دستیارانش تعلل کردند تا این اتفاق برای سرخ پوشان رخ دهد. علی اکبر طاهری، حمیدرضا گرشاسبی و 
حاال ایرج عرب باید در این مورد به هواداران توضیح دهند که طلب بحق برانکو را چرا پرداخت نکرده اند تا این 
اتفاق رخ دهد؟ عالقه مندان به فوتبال خوب می دانند که عربستانی ها چند سالی است که با تیم های ایرانی 
رقابتی حساس و حیثیتی دارند و به هیچ عنوان نمی خواهند مقابل تیم های این کشور بازنده باشند. حتی 
هواداران تیم رقیب هم به هیچ عنوان دوست ندارند رقیبشان برابر تیمی از عربستان شکست بخورد. سوال 
این است که مسئوالن باشگاه پرسپولیس با علم بر اینکه برانکو در حال مذاکره با تیمی از عربستان است، 
چرا در تامین مبلغ قرارداد وی تعجیل نکردند تا وی با االهلی به توافق برسد؟ این خوش خدمتی مسئوالن 

باشگاه پرسپولیس به عربستانی ها را چه کسی باید پاسخگو باشد؟

تیم فوتبــال ذوب آهن ایران در مرحله یک هشــتم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا در ماه مرداد به مصاف االتحاد عربستان 
می رود. این مسابقه همانند سایر تقابل های نمایندگان ایران 

و عربستان در چند ســال اخیر در یک کشور بی طرف برگزار 
می شود. االتحاد، شهر دبی امارات را به عنوان محل میزبانی به 
کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کرده است و ذوب آهن هم 
به احتمال زیاد در شهر دوحه قطر از تیم عربستانی پذیرایی 
می کند. باتوجه به اینکه ازبکستان در مرحله یک هشتم نهایی 
نماینده ای در لیگ قهرمانان ندارد، این کشــور می توانست 
گزینه مناسبی برای میزبانی از تیم ذوب آهن باشد؛ به خصوص 

اینکه دمای هوای قطر قطعا یکی از موانع اصلی نماینده ایران 
در دیدار با االتحاد خواهد بود. با ایــن حال هزینه های باالتر 
ازبکستان برای میزبانی که به تیم ذوب آهن تحمیل می شد، 
یکی از عواملی بود که باعث شــد نماینده ایران قید بازی در 
این کشور را بزند. از سوی دیگر کشور تاجیکستان هم مدنظر 
ذوبی ها بود؛اما استادیوم ملی این کشور چمن مصنوعی است و 

شرایط استانداردی برای میزبانی در آسیا  ندارد.

چرا ذوب آهن در ازبکستان یا 
تاجیکستان به مصاف االتحاد نمی رود؟

  برانکو سرانجام از ایران رفت؛ امیرعلی نریمانی
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شهر خورشیدی؛ برنامه مهم محیط زیستی شهرداری
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

 آغاز ثبت نام
 حوزه های علمیه اصفهان

مســئول پذیرش حوزه علمیه اصفهــان اظهار 
کــرد: پذیرش حــوزه علمیــه اصفهــان ویژه 
بــرادران آغاز شــده و از بین داوطلبــان مقاطع 
ســیکل یا هشــتم آموزش و پــرورش، دیپلم، 
 لیســانس و فوق لیســانس طلبــه می پذیرد. 
حجت االسالم والء کلباسی، آخرین مهلت ثبت 
نام از داوطلبان را 6 تیرماه 98 اعالم کرد و افزود: 
آزمــون ورودی کتبی روز هفتــم تیرماه 98، در 
اصفهان برگزار می شود. وی تذکر داد: داوطلبان 
جهت اطالع دقیق از ســاعت و محــل برگزاری 
آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه، به سامانه 
پذیرش حوزه علمیه استان اصفهان مراجعه کنند، 
همچنین نتایج آزمون در سایت معاونت آموزش و 
پژوهش، سامانه پذیرش اعالم خواهد شد. مسئول 
پذیرش حوزه علمیه اصفهان، جذب طالب مستعد 
را در اولویت برنامه های حوزه اصفهان اعالم کرد و 
گفت: مدیران حوزه های علمیه کشور بر امر جذب 
جوانان مستعد و توانمند، به منظور تربیت عالمان 
و مبلغان دینی شــاخص تاکید دارند، به همین 
دلیل در امر پذیرش، عالقه مندان ورود به حوزه 

با حساسیت خاصی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

فراتر از هنر، جایی برای پرواز
در میان حیاط آب پاشــی شــده و هوای گرم 
تابســتان و در کنــار درختــان بلنــد قامت 
عمارت هنرمند از نوای موســیقی هنرمندانی 
 که توانسته اند فعل خواســتن را صرف کنند،

 به وجد می آییم.
 ابرها با خورشید قایم باشــک بازی می کنند 
و نم نم باران نت موســیقی و صدای دلنشین 
هنرمندان معلول را دل انگیزتر کرده اســت. 
روح حاکم بر این فضا وقتی با هنر در می آمیزد 
فراتر از هنر می رود و گویی نت های موســیقی 
بالی برای پرواز هنر می شود. جمعیت گاهی با 
آهنگ دنبال می شوند، تشویق می کنند و این 
هنرمندان را که فراتر از هنر گام گذاشــته اند 
برای لحظه ای تنها نمی گذارنــد. در تقدیر از 
این هنرمندان محمد عیدی، رییس ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
اظهار می کند: در شــهرداری به دنبال تحقق 
شــهر فرهنگی هســتیم که با زیست پذیری، 
انسان محوری و معنا گرایی تحقق می پذیرد. 
وی با اشــاره به اینکه به دنبال این هســتیم 
که اصفهان به یک جهان شــهر تبدیل شود، 
می افزاید: برای تحقق بخشیدن به جهان شهر 
شدن اصفهان باید به دنبال توسعه پایدار باشیم 
و توســعه پایدار حرکت همگانی و استفاده از 

تمام ظرفیت هاست.

 به مناسبت گرامیداشت هفته
 محیط زیست در فالورجان برگزار شد؛

  جشن بزرگ 
»من زمین را دوست دارم«

به گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری و 
شورای اســالمی شــهر فالورجان؛ شهرداری 
فالورجان همواره ســعی بر آن داشــته تا در 
راستای مسئولیت های اجتماعی خود و ترویج 
فرهنگ حفاظت از محیط زیســت، اقدامات 
گوناگون و موثری در این زمینه داشــته باشد. 
از این رو به مناسبت گرامیداشت هفته محیط 
زیست، با مشارکت و همکاری انجمن حافظان 
نبض حیات شهرســتان به برگزاری جشــن 
 بزرگ »من زمین را دوســت دارم « با شــعار 
» کاهش آالینده ها و پسماند«، »آسمان آبی، 
زمین سبز« در پارک ساحلی میثم فالورجان 
اقدام شــد. در این برنامه، مهنــدس محمود 
سلطانی، کارشــناس محیط زیســت با بیان 
اهمیت حفاظت از محیط زیست به اصل پنجاه 
قانون اساسی اشــاره کرد. وی افزود: دراصل 
پنجاه قانون، حفاظت و مراقبت ازمحیط زیست 
وظیفه همگانی شناخته شده و می بایست شما 
شهروندان به عنوان سفیران و حافظان محیط 
زیست، این فرهنگ را ترویج کنید. شما جوانان 
و نوجوانان به عنوان مدیــران آینده این مرز و 
بوم هستید و آینده از آن شماست. پس هرچه 
به محیط زیست و حفاظت از آن بها داده شود 

آینده کشورمان روشن تر و آبادتر خواهد بود.

فرمانده نیروی هوایی ارتش در اصفهان:
 مدیریت جهادی، کلید غلبه
 بر مشکالت و بحران هاست

فرمانده نیــروی هوایی ارتش در مراســم تکریم و 
معارفه فرماندهان ســابق و جدید پایگاه شــکاری 
شهید بابایی اصفهان با اشاره به اهمیت مسئولیت 
پذیری در نظام جمهوری اسالمی، گفت: کسی که 
در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران مسئولیتی 
را می پذیرد، خود باید به این حقیقت واقف باشد که 
این جایگاه و مسئولیت، امتیاز مادی خاصی را در پی 
نخواهد داشت.امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده با 
بیان اینکه در شرایط حساس فعلی، تنها راه و کلید 
غلبه بر مشکالت و عبور از بحران ها، مدیریت جهادی 
است، افزود: مقصود از مدیریت جهادی، مجاهدت 
در راه خدا با تمام وجود است، چراکه جهادگر نه تنها 
به وظایف ذاتی خود عمل می کند، بلکه پای را فراتر 
گذاشته و با ازخودگذشتگی و ایثار، تمام هستی خود 

را برای نیل به اهداف فدا خواهد کرد.

 شهردار اصفهان در دیدار با فعاالن
 محیط زیست مطرح کرد:

شهر خورشیدی؛ برنامه مهم 
محیط زیستی شهرداری

شهردار اصفهان ، ســاخت شهر خورشیدی را یکی 
دیگر از برنامه های جدی محیط زیستی شهرداری 
عنوان کرد و ادامه داد: در موضوع انرژی خورشیدی 
طی طول چند سال گذشــته، ابزار الزم برای تولید 
۲۴۰ کیلو وات انرژی خورشیدی ایجاد کرده بودیم؛ 
اما هم اکنون قرار داد ۵۰۰ کیلو واتی در میدان میوه 
و تره بار داریم و برای اینکه این انرژی خورشــیدی 
تقویت شود طرحی را به شورای شهر ارائه داده ایم. 
نوروزی با بیان اینکه باالتــر از آموزش های الزم به 
شهروندان و نیروهای شهرداری در خصوص فضای 
ســبز و کارگران خدماتی، خانه حقوق شهرداری 
اصفهان را راه اندازی کرده ایم، تصریح کرد: این کار 
انجام شده تا همه مردم نسبت به حقوق و تکالیف 
خود آگاه شوند و قصد داریم تا با راه اندازی این خانه، 

مفهوم حق و حقوق شهروندی را تبیین کنیم.

ایجاد منطقه ویژه گردشگری 
در محور مشتاق

مدیر منطقه چهار شــهرداری اصفهان با اشاره به 
پروژه های گردشگری محور مشــتاق اظهار کرد: 
با توجه به شــرایط و موقعیت منطقه، برای محور 
مشتاق طرح خوبی پیش بینی شده زیرا این محور از 
ورودی های اصلی شهر است. اخوان خاطرنشان کرد: 
سمت جنوب محور مشتاق که حریم سبز رودخانه 
به شمار می رود، اراضی بکری دارد و آزادسازی آنها 
در سال های قبل انجام شده، البته بخشی از غرامت 
آزادسازی ها پرداخت نشده و شــهرداری در حال 

پرداخت غرامت است.

نقش موثر بازگشــایی گلوگاه ها در کاهش ترافیک 
شهری از جمله مسائلی است که طی سالیان اخیر 
مورد توجه بســیاری قرار گرفته و به عنوان یکی از 
راهکارهای اساســی برای مبارزه با معضل ترافیک 
شناخته می شود؛ معضلی که تمرکز بافت فرسوده در 
بسیاری از نقاط کالن شهرها و افزایش بی رویه تردد 
خودروها در سطح شهر به بحرانی تر شدن آن کمک 
بسیاری کرده است. از این رو نمی توان انتظار داشت 
بدون توسعه معابر که ارتباط نزدیکی با بازگشایی 
گلوگاه های شهر دارند بتوان به مبارزه با این معضل 
شــتافت. توجه به این راهکار در شــهرهایی مانند 
اصفهان که بافت فرســوده، بافت غالب بسیاری از 
مناطق است اهمیت دو چندانی می یابد و به همین 
منظور به گفته رییس اداره امــور ثبتی و حقوقی 
امالک شهرداری، مدیریت شهری اصفهان به منظور 
روان سازی ترافیک، آزادسازی گلوگاه های شهری 
را در دســتور کار خود قرار داده است.گلوگاه های 
ترافیکی نقاطی با مســیرها و معابر تنگ و ترافیک 
سنگین اســت که مشــکالتی را برای عبور و مرور 
شهروندان ایجاد می کند. این گلوگاه ها در بافت های 
قدیمی و محالت فرسوده، بر سر پخ ها، در راستای 
چهارراه ها به خصوص در کوچه هــا و خیابان های 

محلی شهر قرار دارد.
یک کارشــناس شهرســازی درباره رونــد انجام 
آزادسازی گلوگاه های ترافیکی می گوید: شناسایی 

گلوگاه هــای ترافیکــی 
توسط شهرداری صورت 
می گیــرد و بــا توجه به 
جزییــات درج شــده در 
طرح تفصیلی نســبت به 
گشــایش یا تعریض آنها 
اقــدام می شــود.فرزاد 
مومنی که با ایمنا در این 

باره گفت وگو کرده اســت، می افزاید: به ساکنانی 
که ملک آنان در این گلوگاه ها قــرار دارد، معوض 
داده شده یا بخشی از پالک در راستای ایمن سازی 

مسیر آزادسازی می شود، 
مشارکت فعال شهروندان 
جهــت رفــع مشــکل 
گلوگاه هــای ترافیکــی 
اهمیت زیــادی دارد. وی 
ادامه می دهد: شناسایی 
قالــب  در  گلوگاه هــا 
طرح هــای ارتقای کیفی 
محالت و به صورت پروژه محور انجام می شــود و 
پس از اختصاص بودجه مورد نیاز به شهرداری های 
مناطق گلوگاه ها برای تعریض یا بازگشایی شناسایی 

می شود.تشکیل شورای محلی در محالت مختلف 
شهر که مشــارکت اجتماعی ســاکنان محالت و 
مناطق شهر را افزایش می دهد یکی از راهکارهای 
اساسی است که این کارشــناس شهرسازی به آن 
اشاره می کند و می گوید: مشارکت فعاالنه ساکنان 
موجب شده تا آنها نقش فعالی در رفع مسائل محله 
داشته باشند و به صورت خودجوش در آزادسازی 

گلوگاه های محله خود مشارکت کنند.
مومنی تاکیــد می کند: شــهرداری می تواند برای 
کاهش هزینه های خود از مســاجد، حســینیه ها، 
مجتمع های مسکونی و ســایر مکان های عمومی 
در ســطح محالت برای برگزاری جلسات شورای 
محله استفاده کند. افزون بر گلوگاه های ترافیکی، 
گلوگاه های اجتماعی نیز یکی دیگر مشکالت کالن 
شهرهاست که این کارشناس شهرسازی در رابطه 
با آن می گوید: بیشــتر گلوگاه های اجتماعی که به 
عنوان محل تجمع شهروندان شناخته می شود، در 
مســیر بازارهای قدیمی و مکان های تامین کننده 
مایحتاج شــهروندان قرار دارد، فرد پس از رسیدن 
به گلوگاه های اجتماعی با تعداد زیادی از شهروندان 
مواجه می شــود که برای مشاهده رویدادی در یک 
مکان تجمع کرده اند.مومنی می افزاید: شناســایی 
گلوگاه های اجتماعی و انتخــاب مکانی جایگزین 
برای تجمع شهروندان در زمان برگزاری رویدادهای 
شــهری، عبور و مرور آنان در فضاهای شــهری از 
جمله معابر، راسته های بازار و مراکز خرید و تامین 

مایحتاج را تسهیل می کند.

همکاری سرنوشت ساز

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان اظهار 
کرد: تمام افرادی که در شهر زندگی می کنند از زمان تولد تا پایان 
زندگی با مدیریت شــهری ارتباط دارند حتی پس از آن امورات 
آنها به نحوی با مدیریت شهری ارتباط دارد، از این رو انتظاراتی 
از شــهرداری وجود دارد مبنی بر اینکه این نهاد فضایی در شهر 
ایجاد کند تا مردم از زندگی خود لــذت ببرند. علیرضا صادقیان 

با تاکید بر هدف افزایش سرعت خدمت رســانی به مردم هنگام 
مراجعه آنها به مدیریت شــهری، مناطق ۱۵ گانه و سازمان های 
شــهرداری، گفت: نمونه بارز این اقدام، کاهــش فرآیند صدور 
پروانه ساختمانی با راه اندازی نرم افزار »سرای 8« در شهرداری 
اصفهان است. وی با بیان اینکه در مرحله دوم، سیستم مکانیزه 
شهرسازی و درآمد تحت عنوان »شهروندسپاری« مطرح است، 

تاکید کرد: با اجرای این مرحله مالکان می توانند درخواست های 
پروانه، پایان کار و استعالمات را بدون مراجعه به شهرداری ثبت 
کنند و با انجام پرداخت های مالی، مجــوز مربوطه را به صورت 
الکترونیکی در منزل دریافت کنند و کارگزار پروژه خود باشند. 
صادقیان خاطرنشان کرد: تا اواخر سال جاری »شهروندسپاری« 

را در شهرداری اصفهان محقق خواهیم کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار:
»شهروندسپاری« تا اواخر سال جاری اجرایی خواهد شد

 وقتی آزادسازی گلوگاه های شهری، نیازمند مشارکت شهروندان است؛ 

مدیر مطالعات و پژوهش شــهرداری اصفهان 
اظهار کــرد: پروژه هایی با موضوعــات کالن از 
نظر موضوعی عموما کل پهنه کالن شــهر را در 
برمی گیرد، از این جملــه می توان به پروژه های 
»تعیین ســهم منابع آالینده در آلودگی گازی 
جو پایین و تهیه ســیاهه آالینده های گازی« 
اشــاره کرد که به وسیله دانشــگاه اصفهان در 
حال انجام است. سعید ابراهیمی افزود: »پروژه 
طراحی پایدار اقلیمی ســاختمان ها « نیز جزو 
طرح هایی با موضوعات کالن است که به وسیله 
دانشگاه هنر اصفهان در حال انجام است. مدیر 
مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان با اشاره 
به پروژه های موضعی شــهر، خاطرنشان کرد: 
این پروژه ها عموما به محدوده مکانی یا منطقه 
مشخصی در سطح شــهر مربوط می شود. وی 
تاکید کرد: البته پروژه هایی نیز در ســطح شهر 
تعریف و انجام شده که از نظر موضوعی منطقه ای 
خاص را شامل می شود، اما محدوده عملکردی 
از نظر موضعی کل شهر است. ابراهیمی با اشاره 
به پروژه هایی که موضوع و موضع عملکرد آنها 

کل پهنه کالن شهر اصفهان است، عنوان کرد: 
فرآیند برنامه ریزی و سیاست گذاری این طرح ها 
آغاز شده و در ســال جاری انجام خواهد شد، از 
آن جمله می توان به پروژه نیازسنجی عمومی 
از شهروندان شهر اصفهان اشاره کرد که هدف 
آن سنجش میزان رضایت و تعیین میزان اولویت 
نیازها در ســطح مناطق پانزده گانه شهرداری 
اصفهان است. وی گفت: بخشــی از پروژه های 
در حال انجام ماهیتی درون ســازمانی دارد؛ اما 
اثربخشی آنها در سطح شــهر قابل رویت است.

پروژه های حوزه مدیریت دانش سازمانی، ارزیابی 
کاربســت پژوهش ها، کارآفرینــی و رصدخانه 
شهری از جمله این طرح هاست. مدیر مطالعات 
و پژوهش شــهرداری اصفهان افــزود: چنانچه 
پروژه های پژوهشی به طور خاص برای موضوعی 
مشخص و موضعی معین در سطح شهر تعریف و 
انجام شود، نتایج آنها در سایر حوزه های مرتبط 
نیز قابل استفاده است زیرا شهر ماهیت سیستمی 
دارد و پدیده های شهری در ارتباطی متقابل با 

یکدیگر قرار دارد. 

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری خبر داد:

آغاز سیاست گذاری با موضع و موضوع کالن شهر اصفهان

 شناسایی گلوگاه ها 
در قالب طرح های ارتقای 
کیفی محالت و به صورت 
پروژه محور انجام می شود

علیرضا اطهری فر- شهردار ورنامخواست

آگهی تجدید مزایده
شــهرداری ورنامخواست به استناد مجوز شــماره ۴8 مورخ 
۱398/۰۲/۱۵ شــورای اســالمی شــهر در نظر دارد نسبت به 
اجاره زمیــن به منظور نصب کیوســک اغذیه فروشــی واقع در 
ورنامخواســت بلوار الغدیر داخل پارکت ملــت از طریق مزایده 

عمومی اقدام نماید. لــذا عالقمندان شــرکت در تجدید مزایده 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده تا تاریخ 
 ۱398/۰۴/۰9 به واحد مالی شــهرداری ورنامخواســت مراجعه

 نمایند.
م الف:496440

نوبت  دوم

میثم محمدی- شهردار زرین شهر 

تجدید آگهی مناقصه عمومی
شهرداری زرین شهر به اســتناد بودجــه عمرانی مصوب سال 
۱398 خود در نظر دارد نســبت بــه اجرای عملیات زیرســازی 
و آســفالت خیابان های سطح شــهر زرین شــهر با اعتبار اولیه 
9/9۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال از محل اعتبارات شــهرداری از طریق 

مناقصه عمومی اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت 
بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر 
از تاریخ انتشــار تا پایان وقت اداری مورخ 98/۴/۴ به شــهرداری 

زرین شهر مراجعه نمایند.
م الف:496448

نوبت  دوم

شهرستان

نمایندگی اوقاف و امور خیریه بخش امامزاده - بادرود 

آگهی مزایده حضوری نوبت دوم
بدینوسیله به اطالع می رساند نمایندگی اوقاف و امور خیریه بخش امامزاده )بادرود( در نظر دارد یک واحد مرغداری متعلق به آستان مقدس امامزادگان آقاعلی عباس و سید محمد )ع( 

را به شرح ذیل به مدت یک سال از طریق آگهی مزایده به صورت اجاره واگذار نماید:

م الف:503882

 معاون اجتماعی و مشــارکت های مردمی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که بر اساس قانون 
ششم توسعه جزو پنج اولویت اجتماعی کشــور قرار دارد، موضوع کودکان 
کار است. مرتضی رشــیدی اعتیاد، طالق، حاشیه نشینی و فساد و فحشا را 
سایر این موضوعات اجتماعی دانســت و افزود: تمام دستگاه های اجتماعی 
کشور از جمله شــهرداری ها باید به موضوع کودکان کار اهتمام ویژه داشته 
باشند. معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی، اجتماعی 

و ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه حدود ۲۵۰ میلیون کودک کار در 
جهان وجود دارد، گفت: در کشور ما آمار دقیقی از تعداد کودکان کار در دست 
نیست؛ اما کشور ما نیز همانند سایر کشورهای جهان شاهد بروز این آسیب 
اجتماعی در سطح شهرها بوده لذا ضرورت دارد درباره نحوه تعامل و ارتباط 
مردم با کودکان کار، آموزش هایی به شهروندان ارائه کنیم. وی تصریح کرد: 
در همین راستا اولویت برنامه های معاونت اجتماعی و مشارکت های مردمی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان در سال جاری، 

آموزش چگونگی مواجهه مردم با کودکان کار است. رشیدی برگزاری سیر 
نمایشگاهی، اختصاص غرفه به مشــاوران اجتماعی و تبلیغات شهری را از 
جمله این برنامه ها دانست و بیان کرد: یکی از مهم ترین برنامه های معاونت 
اجتماعی و مشــارکت های مردمی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان به مناسبت روز جهانی مبارزه با کودکان کار، کارزار بوم یک 
کیلومتری نقاشی با عنوان »رویای کودکانه« است که با دو موضوع کودکان 

کار و رویای کودکان برگزار می شود.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری خبر داد:

کارزار بوم یک کیلومتری نقاشی »رویای کودکانه« با موضوع کودکان کار

مرغداری: 14هزار قطعه ای با تمام امکانات و تجهیزات واقع در منطقه سرآسیاب بادرود به مبلغ پایه 392/000/000 ریال

۱- پیشنهاد دهندگان بایستی ۱۰ درصد مبلغ پایه مورد مزایده را به عنوان سپرده طی 
فیش بانکی در وجه نمایندگی اوقاف و امور خیریه بخش امامزاده )بادرود( به حسابداری 

اداره تحویل و رسید دریافت نمایند.
۲- پیشــنهاد دهندگان مــی توانند تا پایــان وقت اداری روز چهارشــنبه مورخ 
1398/04/12 تقاضای خود را به دبیرخانه این نمایندگی تحویل و رسید دریافت نمایند.
3- مزایده راس ساعت 10 صبح روز پنجشــنبه مورخ 1398/04/13 در محل این 

نمایندگی برگزار خواهد شد.
۴- به پیشنهادهای مبهم و فاقد ضمانت نامه یا فیش بانکی و یا آنهاییکه خارج از موعد 
مقرر واصل شده باشد و یا مخالف با شــرایط آگهی مزایده و یا مخدوش باشد ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
۵- برنده مزایده حق تغییر و تبدیل در وضع مورد اجاره را ندارد )مگر با موافقت کتبی موجر(
6- در پایان مدت قرارداد، مستاجر هیچگونه حق و حقوقی در ارتباط با مورد اجاره ندارد.
7- از مستاجر وثیقه معتبر و تضمین کافی جهت تخلیه محل در پایان مدت قرارداد اجاره 

و تادیه اجاره بهاء اخذ خواهد شد.
8- تخلف از هر یک از شــرایط مندرج در سند اجاره موجب فســخ در بقیه مدت برای 

موجر خواهد بود.
9- کلیه هزینه های مزایده از قبیل دستمزد کارشــناس و چاپ آگهی و غیره به عهده 

برنده مزایده خواهد بود.
۱۰- چنانچه برنده مزایده ظرف مدت یک هفته از تنظیم سند اجاره خودداری نماید، 

ضمن ضبط سپرده وی با نفرات بعدی با حفظ ترتیب، سند اجاره تنظیم خواهد شد.
۱۱- امتیاز آب، برق و گاز مورد مزایده متعلق به آســتان بوده و هزینه های مصرفی به 

عهده مستاجر می باشد.
۱۲- سپرده نفرات دوم و سوم بعد از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده، مسترد خواهد شد.

۱3- لغو و یا تجدید مزایده برابر ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات و مزایده می باشد.
۱۴- مباشرت شخصی برنده مزایده در استیفای منافع، شرط الزم است.

۱۵- این مزایده حضوری بوده و حضور شــخص متقاضی در روز و ساعت جلسه الزامی 
می باشد.

۱6- کمیسیون در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۱7- متقاضیان می توانند با هماهنگی این نمایندگی در ســاعات اداری از مورد مزایده 

بازدید نمایند.

شروط و تعهدات:
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ریحانه نصیری منش فاطمه معصومه  مصطفوی

محدثه زمانی

ثناسادات موسوی

مطهره شاه پیری

حدیثه فدائی

زهرا جلیلوند

اعظم علیخانی

حدیث تركان رنانی

فاطمه سادات  مومنی

لیلی شیروانی

ریحانه  كامیابی امینه

زینب رضائی زادفرشی

مبینا  مهدوی اناركی

زهرا سلطانی

مهدیه علیخانی

بهار توكلی دارگانی

زهرا عبدیزدان

کالس پنجم تسنیم

مژده سادات حسینیفاطمه احمدی نگین بكلری امنیه

مطهره خلقی

نرجس كریمیان علی آبادی

زهرا رضائی برزانی

ساعده مقصودی 

فاطمه داودی

هانیه مجتبائی

الینا طفالن

ریحانه مكتوبیان بهارانچی

فاطمه قربانی

شیده السادات موسوی مورنانی

ستایش خلیلیان پوربیدآبادی

حنانه كیخسروی كیانی لنبانی

فاطمه سلطانی     

اسما مكتوبیان بهارانچی

زهرا دهنوی

ریحانه محمدخانی

حدیث عباسی

مبیناسادات موسوی

فاطمه معصومه كاردان پور

سماسادات میرشفیعی

کالس  پنجم مریم

سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از افزایش ۶ درصدی مصرف 
آب مشترکان در سه ماه نخست امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشته 

خبر داد.
سید اکبر بنی طبا، با اشاره به شروع فصل تابستان و مشکل تامین آب حوضه 
زاینده رود، اظهار کرد: شــرکت آب و فاضالب انتقال و تامین آب ۵۶ شهر و 
بیش از ۳۵۰ روستا را بر عهده دارد و امسال هم مانند سال گذشته با مشکالتی 
رو به رو هستیم. وی با اشاره به ظرفیت کم خطوط آبرسانی و انتقال آب عنوان 
کرد:سامانه دوم آبرسانی شامل تسویه خانه، تونل و لوله های انتقال آب است 
که تنها تونل آن به انجام رسیده و طرح احداث تسویه خانه و خطوط انتقال تا 

۳ سال آینده صورت می گیرد.
سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه از ابتدای امسال 
تا خرداد ماه شاهد کمترین آســیب به خطوط انتقال آب بودیم، یادآور شد: 
در چند ماه اول سال، با کاهش دما و بارش های خوبی مواجه بودم؛ اما با گرم 
شــدن هوا و ورود سیســتم های خنک کننده، مصرف آب افزایش می یابد.

بنی طبا در خصــوص مصرف آب کولر های آبی به مشــترکان هشــدار داد: 
مصرف آب کولر های آبی با مصرف ســرانه ۲ نفر، برابری می کند و به شــبکه 
تامین آب، شــوک وارد می کند. ســخنگوی شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به مقایسه مصرف مشــترکان در سه ماه نخست امسال نسبت 
به سال گذشــته پرداخت و گفت: مصرف خانگی هر نفر 

حــدود ۵ لیتر کاهش داشــته و از 
۱۵۴ به ۱۴۹ لیتر رســیده؛ اما آمار کل مشترکان 

 حکایت از افزایش ۶ درصدی مصرف آب نســبت به ســال گذشته
 دارد. 

وی با درخواست از شهروندان برای ادامه روند صرفه جویی و مدیریت مصرف 
آب بیان کــرد: امیدواریم با هوشمندســازی و تقویت خطــوط توزیع آب و 
مراعات شهروندان در مصرف آب و اســتمرار اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
 در مصرف بهینه، تابستان امسال را با کمترین مشکل در تامین آب پشت سر 

بگذاریم.

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان 
اصفهان، دکتر رضایی اســتاندار اصفهان از پیگیری و تالش های 
مستمر مهندس علوی مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان و همکاران در 

خصوص گازرسانی به شهرستان خور و بیابانک تقدیر کرد.
شایان ذکر اســت، پروژه بزرگ گازرسانی به شــهر خور به روش انتقال گاز 
طبیعی فشرده، همزمان با هفته دولت درسال ۹7 با حضور استاندار اصفهان 
و جمعی از مســئوالن به بهره برداری رســید.برای گازرســانی به شهر خور 
ایســتگاهی با ظرفیت ۲ هزار متر مکعب بر ســاعت تحت عنوان» ایســتگاه 

دختر« به منظور تزریق گاز از تانکرهای حامل گاز CNG به شــبکه شهری 
و با اعتباری بالغ بــر ۵۵ میلیارد ریال، اجرایی شــد.در این پروژه حدود ۵۸ 
کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن اجرایی شده و طی بهره برداری از آن بیش 
 از ۲ هزار و ۲۰۰ خانوار معادل ۶ هزارو 7۶۵ نفر از نعمت گاز طبیعی بهره مند 

شدند.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، در رابطه با این پروژه بزرگ استان، 
بیان داشت: از آنجا که شهرستان خور و بیابانک از خط انتقال گاز دور بوده و 
امکان اتصال شبکه شهری به خطوط انتقال وجود نداشت، گازرسانی به این 
شهرســتان از طریق CNG و بر مبنای بهترین اســتانداردهای بین المللی و 

ملی صورت گرفته است.
مهنــدس علــوی، تصریح کــرد: در عملیــات اجرایــی این طــرح تمامی 
زیر ســاخت های گازرســانی اعــم از شــبکه توزیــع و علمک هــا آماده 
 شــده و گازطبیعــی از طریــق تانکرهــای قابل حمــل به شــبکه تزریق

 می شود.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، با اشــاره به اینکه برای این حجم 
اشتراک، ۲۰۱۶ کنتور نصب شــده، اضافه کرد: تنها سه شهر جندق، انارک 
و فرخی، فاقد گاز طبیعی هســتند که عملیات شــبکه گذاری این سه شهر 
و دو روســتای چوپانان و چاه ملک نیز اجرایی شــده و تا اواخر سال جاری 

 این ســه شــهر نیز از نعمــت گاز طبیعی بهره منــد خواهند 
شد.

سخنگوی شركت آب و فاضالب استان اصفهان خواستار شد:

تقدیر استاندار اصفهان از مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهانصرفه جویی در مصرف آب همچنان در اولویت شهروندان باشد
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