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 تحولی عظیم در شاهراه های اصفهان ایجاد می شود
  شهردار اصفهان در آیین بازگشایی مجموعه ورزشی  نور مطرح کرد:

 گرمای بی سابقه هوا در خور و بیابانک اصفهان، رکورد زد؛

 ذوب می شویم!
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اضافه شدن آب چاه، علت 
تغییر مزه آب شرب اصفهان

مسئول بهداشت محیط استان بیان کرد:
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 قرار داد استنلی کی روش و والدیمیر 
کومان تمدید شد؛

 ترکیب رویایی طالیی پوشان 
در لیگ نوزدهم

افزایش همکاری های 
مشترک شرکت گاز استان 

اصفهان با سازمان نظام 
مهندسی
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 مدیر حج و زیارت اصفهان:

بیش از 6 هزار  زائر از اصفهان عازم حج تمتع می شوند
مدیر حج و زیارت اصفهان گفت: 6 هزار و 760 زائر خانه خدا در قالب 47 کاروان از نیمه  

دوم تیرماه از فرودگاه شهید بهشتی این استان برای شرکت در مناسک حج عازم سرزمین 
وحی می شوند. غالمعلی زاهدی افزود: از این تعداد حجاج 26 کاروان به مدینه قبل و 21 کاروان به 
مدینه بعد اعزام می شوند. وی از همراهی 251 نفر عوامل اجرایی با کاروان های اعزامی به سرزمین 

وحی اشاره و اضافه کرد: معاینات زائران و کالس های آموزشی...
صفحه   5

منا
: ای

س
عک

برداشت گندم در شرق اصفهان
با جاری ماندن  زاینده رود در فصل بهار،  کشاورزان بخش بن رود در شرق اصفهان بعد از چندین سال خشکسالی، این سال زراعی را با برداشت گندم بیشتر 
نسبت به سال های قبل آغاز کردند .بخش بن رود با 17 روستا به مرکزیت ورزنه است و  شهر ورزنه آخرین شهر در مسیر زاینده رود قبل از تاالب گاوخونی 
است. این بخش با زمین هایی حدود 5500 هکتار زیر کشت گندم است و پیش بینی می شود حدود 25000 تن گندم از آن برداشت شود. تنها دغدغه 

کشاورزان، طوالنی بودن پرداخت پول گندم از طرف دولت است و به همین دلیل اکثر کشاورزان گندم خود را در بازار آزاد می فروشند.

عکس خبر

 »دوباره خواستن، دوباره زیستن« 
مدیا : هنر نقاشی

 21 تیرماه تا 26 تیرماه

کنسرت گروه سون
27 تیرماه

سالن سیتی سنتر

برنامه ریزی کردن؛
خیلی از ما به برنامه ریزی 

کردن عادت نداریم! اما این 
اکر خیلی به  پیشرفت اکرهامون 

کمک می کنه.

کار کثیف 
کارگردان: خسرو معصومی

پردیس سینمایی ساحل

م الف: 531609

عکس: ایسنا
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در آخرین روزهای مهلت رهبر انقالب برای ایجاد 
تغییرات در بودجه کشور و ایجاد تناسب با شرایط 
تحریم و اقتصاد انقباضی، رییس سازمان برنامه و 
بودجه کشــور راهی مجلس شد تا راهکارهای این 
اصالحات را با نمایندگان در جلســه ای غیر علنی 
بررســی کند. دولت در فروردین ماه ســال جاری 
طرحی را منتشــر کــرد که بر اســاس آن تقویت 
نهادی بودجه به عنوان اصلی ترین محور اصالحات 

بودجه ای عنوان شده بود. 
دولت همچنین پیشنهاد کرده بود برای این هدف 
زیرســاخت های نظام بودجه ریزی در مراحل سه 
گانه تنظیم، اجرا و نظارت ارتقا یافته و روابط نهادی 
ذی نفعان پیرامون بودجه به نحوی اصالح شود که 
توزیع منابع مالی میان بخش هــا و ماموریت های 
مختلف شــکل کاراتری به خود بگیرد. این طرح 
البته در مجلس با حــرف و حدیث هایی همراه بود 
به خصوص آنکه مجلسی ها به شدت مخالف تامین 
منابع بودجه از طریق حــذف یارانه ها بوده و نمونه 
آن را می توان در جلوگیری از آزاد سازی نرخ بنزین 
در ماه گذشته دانست. طی هفته های اخیر شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی کشور با حضور سران قوا 
مصوبات و طرح هایی را تصویب کرده اند که دیروز 
از سوی نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه به 

مجلس ارائه شد.
گزارش تجمیع بودجه در مجلس

ســخنگوی هیئــت رییســه مجلــس در مورد 
پیشنهادات دولت در جلسه علنی مجلس گفت: بین 
دولت و مجلس برای اصالح ساختار بودجه اختالف 
نظری وجود ندارد و بر این اساس اصالحاتی که قرار 
است اتفاق بیفتد، در یک فرصت زمانی دو ساله قرار 
است بودجه سال ۹۹ به ضمیمه سال ۹۸ بر اساس 

این فرمت تنظیم شود. 
عباســی در ادامه با بیان اینکه اگر روند جاری در 
خصوص بودجه ادامه می یافت اداره اقتصادی کشور 
با اختالل مواجه می شد، عنوان کرد: قطع وابستگی 
بودجه به نفت و تبدیل تهدید تحریم ها به فرصت 
از جمله مواردی بود که مطرح شــد و نقشــه راه و 
اصالح بودجه با افق ۹۸ و ۹۹ کلید واژه ابالغی مقام 
معظم رهبری بود که در شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی که ســران ســه قوه در آن نقش دارند، 

مد نظر واقع شــد؛ بنابراین در آینده نزدیک شاهد 
تغییرات و تحوالتی خواهیــم بود. این عضو هیئت 
رییســه مجلس دهم ادامــه داد: کاهش تدریجی 
و قطع وابستگی مســتقیم بودجه جاری به نفت، 
حذف تدریجی کسری بودجه ســاختاری، ایجاد 
ثبات اقتصاد کالن و مهار تــورم، رونق اقتصادی، 
تامین معیشــت عمومی، کاهش نابرابری، ارتقای 
عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد از جمله مواردی 
 اســت که در اصالح ســاختار بودجه به آن توجه

 شده است. 
وی در ادامه به تشــریح محورهای در نظر گرفته 
شده پرداخت و درباره فصل درآمد زایی پایدار بیان 
داشت: در اصالح ســاختار بودجه به اصالح نظام 
یارانه پنهان انرژی، اصالح نظــام مالیاتی و تامین 
اجتماعی، مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت 
در ارتباط با درآمد زایی پایدار توجه شــده است. 
عباســی، درباره محور دوم که پیرامون هزینه کرد 
امور است اظهار کرد: اصالح ساختار دستگاه های 

اجرایی و شرکت های دولتی، اصالح سیاست های 
حمایتی، اصالح نظام مالی نفــت و گاز در رابطه با 
هزینه ها نیز مورد توجه قــرار می گیرد. وی درباره 
زمان بندی اصالح ساختار بودجه ادامه داد: ایجاد 
اجماع درباره چارچوب کالن اصالحات میان سران 
نظام در خرداد ماه ۹۸ انجام شــد و تصویب و آغاز 
برنامه های کوتاه مدت متناسب با زمان بندی ارائه 
شده با نقشه راه در تیر ماه ســال ۹۸ و تهیه برنامه 
عملیاتــی برنامه های میان مدت در شــهریور ۹۸ 
انجام می شود و آغاز اجرای برنامه های میان مدت 

فروردین ۹۹  صورت می گیرد.

بودجه ای که همچنان کلی است
الریجانــی دیروز اعالم کــرد دولت تنهــا کلیات 
طرح هــای پیشــنهادی را بــه مجلــس آورده و 
برای بررســی بهتر نیاز اســت تا جلسات دیگری 
برگزار شــود. کلی گویی در بحث اصالحات یکی 
 از جدی تریــن انتقــادات به طرح اصــالح بودجه

 است.
 منتقدان می گویند دولــت در بخش های مهمی 
از این اصالحات تنهــا به کلی گویــی اکتفا کرده 
است. به عنوان مثال در بحث بنزین و برق یارانه ای 
دولت تنها به اولویت اصالح قیمت ها اشــاره کرده؛ 
اما نحوه و زمان بنــدی آن را اعالم نکرده اســت. 
عالوه بر شــفاف نبــودن هزینه هــا، درآمدها هم 
مشخص نیســت در حالی که پیش بینی می شود 
دولت برای بودجه ۹۸ بــا ۸0 یا 150 هزار میلیارد 
تومان کســری مواجــه خواهد بود و مشــخص 
 نیســت که این کاهش قرار اســت چطور جبران

 شود.

 اخطار اف.بی.آی 
به 5 معارض عربستانی

به نوشــته پایگاه میدل ایســت آی انگلیس، 
اداره تحقیقات فدرال به دیــدار چهار معارض 
عربســتانی و یک فعــال عرب که بــه نوعی با 
خاشــقچی در ارتباط بودند رفتــه و به آنها در 
خصوص خطری که جان شان را تهدید می کند، 

هشدار داده است. 
همچنین به آنها گفته شده است که در صورت 
خروج از آمریکا با تهدیــدات احتمالی رو به رو 
خواهند شــد. این افراد شــامل گرداننده یک 
کانال یوتوب مخالف عربســتان، یک شــرکت 
کننده در کنفرانس مخالف دولت ســعودی ، 

همکار پیشین خاشقچی و... بوده است.

چند کشور دیگر غرب آسیا 
اس 400 دریافت می کنند

 »لنوید اسالتســکی« رییس کمیتــه روابط 
بین الملل دومای روســیه تاکید کــرد که به 
زودی چندین کشــور دیگــر در منطقه غرب 
آسیا، سامانه دفاع موشکی اس ۴00 را دریافت 

خواهند کرد.
وی افزود: بعد از تحویل این ســامانه به دولت 
ترکیه، چندین کشــور دیگر منطقه نیز آن را 
دریافت خواهند کــرد. این عضو ارشــد دوما 
به اســامی کشــورهای مد نظر برای دریافت 
ســامانه اس ۴00 اشــاره  نکرد.این در حالی 
اســت که کشــورهای غربــی عضــو ناتو به 
ویــژه آمریکا درباره خرید ســامانه موشــکی 
 روســی، شــدیدا بــه ترکیــه هشــدار داده

 بودند. 

افشاگر اظهارات سفیر انگلیس 
شناسایی شد

ساندی تایمز می گوید پلیس انگلیس مظنون 
اصلی کــه اظهارات محرمانــه »کیم داروش« 
ســفیر انگلیس در آمریکا را در اختیار رسانه ها 
گذاشــته اســت؛ شناســایی کرده حال آنکه 
اطالعات هویتی وی رســانه ای نشــده است.

پیش تر هم دولت لندن احتمال دست داشتن 
عوامل خارجی در این افشاگری را رد کرده و به 
طور ضمنی گفته بود دســت یک عامل داخلی 
که به اطالعــات تاریخی و طبقه بندی شــده 

دسترسی دارد؛ در میان است.
گفتنــی اســت؛ روزنامه »میل آن ســاندی« 
یادداشــت های محرمانه داروش را که از سال 
۲01۶ ســفیر انگلیس در بریتانیاست، منتشر 
کرد.اگرچه داروش به دلیل امتناع دولت ترامپ 
از ادامه همکاری با وی مجبور به اســتعفا شد؛ 
انگلیس اظهارنظر صریح و بی پرده وی را بخشی 
از وظایف دیپلماتیک ســفرا تعبیــر کرده؛ اما 
 مدعی شده که لزوما با نظر دولت لندن منطبق

 نیست.

آلمانی ها لرزش های اخیر 
مرکل را مسئله شخصی می دانند

نتایج یک نظرســنجی جدید نشــان داد اکثر 
آلمانی هــا معتقدند ســالمتی صدراعظم این 
کشــور موضوعی شخصی اســت و او نباید در 

این باره توضیح دهد.
 نتایــج ایــن نظرســنجی کــه در روزنامــه 
آگسبرگرآلگماین منتشر شــد، نشان داد 5۹ 
درصد از شرکت کنندگان می گویند لرزش های 
یک ماهه اخیر صدراعظم آلمان در مراسم های 
رسمی به زندگی شخصی او مربوط می شود. با 
این حال ۳۴ درصد از شرکت کنندگان معتقد 
بودند این موضوعی شخصی نیست و صدراعظم 

باید در این باره توضیح دهد.

 مادر داعش 
در عراق دستگیر شد

نیروهای امنیتــی عراق از دســتگیری »مادر 
داعــش« در موصل خبر دادنــد. منابع خبری 
اعالم کردنــد که نیروهــای امنیتی عراق یک 
زن داعشــی  را کــه »مــادر تروریســت های 
 داعشــی« لقــب دارد، در موصــل دســتگیر

 کردند.
این زن داعشــی متهم اســت کــه منزلش را 
به پناهگاه تروریســت ها تبدیل کرده اســت 
و همچنیــن اعضــای خانــواده اش از جمله 
 دو تن از فرزنــدان و برادرانــش عضو داعش

 بودند.

چکشکاریبودجهای

روحانی: 
ناکارآمدی دولت،  ادعایی 

نارواست
رییس جمهــور با بیان اینکه اگر کســی امروز 
مدعی شــود در نظام اســالمی، نظام و دولت 
ناکارآمد است و نتوانســته به مشکالت مردم 
توجه کند، سخنی ناصحیح و ناروا بر زبان آورده 
است، اظهار کرد: ما در کشور مشکل داریم و در 
شرایط بسیار ســختی زندگی می کنیم؛ اما در 
عین حال دست به دست هم داده ایم و در کنار 
هم ایستاده ایم و از مشکالت عبور خواهیم کرد. 
روحانی با تاکید بر اینکه عبور از این مشکالت 
شعار نیست، بلکه بر اســاس آمار و دالیل این 
ســخن مطرح می شود، خاطرنشــان کرد: هر 
کشــوری که در مضیقه قرار می گیرد به دلیل 
کاهش درآمد، بدهی اش افزایش می یابد؛ اما ما 
در مدت 1۴ ماهی که در فشار شدید تحریم قرار 
گرفته ایم، بدهی خارجی دولت مان کاهش یافته 
است. در سال ۹۶ بدهی خارجی ما 1۲ میلیارد 
و ۴00 میلیون بوده؛ اما امروز این بدهی به ۹.5 
میلیارد رسیده  و این کاهش بدان معناست که 

ملت ما ملتی پیروز و موفق بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه:
  ایران هیچ مذاکره ای
 با مقامات آمریکا ندارد

ســخنگوی وزارت خارجه اظهار کرد: ایران 
هیچ مذاکره ای با مقامــات آمریکا در هیچ 
سطحی ندارد.سید عباس موسوی، در پاسخ 
به پرسش خبرنگاران در خصوص ادعای پیام 
آمریکا به روس ها برای مذاکــره با ایران در 
سطح وزرای امور خارجه، ضمن تکذیب این 
خبرســازی اظهار داشت: جمهوری اسالمی 
ایران هیچ مذاکره ای با مقامــات آمریکا در 

هیچ سطحی ندارد.

جمع آوری امضا برای 
استیضاح »نمکی« در مجلس

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس از جمع 
آوری امضا برای اســتیضاح وزیر بهداشت در 
مجلس خبر داد. اسدا... عباسی با اشاره به دالیل 
و محورهای این اســتیضاح گفت: کاستی ها 
در روند اجرای طرح تحول ســالمت، ضعف 
موجود در بحث هتلینگ بیمارستانی، ضعف 
مدیریتی وزیر، ضعف موجود در اجرای طرح 
پزشک خانواده، خارج شدن پزشکان متخصص 
از مناطق محروم، عدم اجــرای طرح پرونده 
الکترونیک و هرج و مرج در واردات دارو از دالیل 

نمایندگان برای انجام این استیضاح است.

 سفسطه انگلیس
 برای آزادی نفتکش ایرانی

وزیر امور خارجه انگلیــس در پیامی در توئیتر 
نوشت که اگر اطمینان یابیم نفتکش ایرانی به 
سوریه نمی رود، آزادی آن را تسهیل می کنیم.

جرمی هانت در این پیام نوشت: »تلفنی با محمد 
جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران گفت وگو 
کردم. به او اطمینان دادم که نگرانی ما مقصد 
کشتی و نه منشأ نفت )نفتکش( گریس 1 بوده 
و انگلیس در صورتی کــه ضمانت هایی در این 
باره به دست بیاورد که نفتکش به سوریه نرود، 
آزادی آن را تسهیل می کند و این کار پس از روند 
دادگاه های جبل الطارق صورت می گیرد.«هانت 
در پیام دیگری نوشت: »ظریف نیز گفت که ایران 
خواســتار حل موضوع بوده و به دنبال تشدید 
نیست. با »فابیان پیکاردو« رییس دولت محلی 
جبل الطارق نیز صحبت کردیــم و  او در حال 
انجام کار فوق العــاده ای در هماهنگی موضوع 
و به اشتراک گذاشتن چشم انداز انگلیس در 

مسیر پیش رو است.«

امیر سرلشکر موسوی
فرمانده کل ارتش:

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: جریــان مخالــف دولت تالش مــی کند 
بحث های مخاطره آمیز و تصمیم گیری ها بزرگ 
به دولت واگذار شود تا در صورت عدم موفقیت با 
شماتت دولت، حاکمیت تبرئه شود، عالوه بر این 
مخالفان درصدد ساقط کردن دولت به روش های 
خطرناک هستند.»عبدالرضا هاشم زائی« با اشاره 
به نیاز کشــور برای اصالحات ســاختاری افزود: 
دولت های بعد از جنگ به علت فقدان جســارت 
کافی، از زیر بار اصالحات ســاختاری شانه خالی 
کرده اند. چرا کاری کرده ایم که از دولت ها کاری 

بر نیاید؟
وی افزود: شــکی نیســت که قانون اساســی ما 
حفره هایــی دارد. باید پیشــنهاد بازنگری قانون 
اساســی را جدی گرفت و بهترین زمان برای آن 
انتخابات ریاست جمهوری 1۴00 است تا نامزدها 
با در نظر گرفتن منافع ملی در یک رفراندوم واقعی 

بتوانند راهکار خود را به مردم ارائه کنند. 

مخالفان درصدد ساقط 
کردن دولت هستند

نماینده مردم تهران در مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

شصت و ششمین راهپیمایی 
بازگشت در غزه

55 فلسطینی در راهپیمایی بازگشت در مناطق 
مرزی نوار غزه با فلسطین اشغالی زخمی شدند 
و نظامیان رژیم صهیونیســتی برای مقابله با 
راهپیمایان، اقدام به تیراندازی و شــلیک گاز 

اشک آور کردند.

نشستوزرایخارجهبرجاموقتتلفکردناست

پیشنهاد سردبیر:

فرمانده کل ارتش جمهوری اســالمی ایران با 
بیان اینکه ما شروع کننده هیچ جنگی نبوده ایم 
و نیســتیم؛ اما تکیه ما صرفا بر دفاع نیســت، 
گفت: قــدرت هجومی و توان ضربــه زدن ما 
بعد از شــروع حمله متجاوزان ویران کننده و 
پشیمان کننده خواهد بود. عبدالرحیم موسوی 
گفت: شــرایط امروز جهان و منطقه، آمادگی 
بیش از پیش را الزامی کرده اســت.وی افزود: 
دشمنان عنود، مستکبر و زخم خورده انقالب، 
طرح و نقشــه های شیطانی در ســر دارند که 
آمادگی های مختلف ملی و نظامی می تواند این 
دسیسه ها را خنثی کند. امیر سرلشکر موسوی 
تصریح کرد: ما در دفاع مقدس یک بار به جهان 
ثابت کردیم که بر ســر آرمان های خود تا کجا 
ایستاده ایم، امروز بسیار قدرتمندتر از آن زمان 
در دفاع از آرمان ها و دفاع از این ملت و کشور 

سر سوزنی کوتاه نخواهیم آمد.

تکیه ما صرفا بر دفاع 
نخواهد بود

اسدا... بادامچیان
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی:

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اقدام انگلیسی ها 
در توقیف نفتکش ایران را اشتباهی فاحش خواند و 
گفت: این اقدام در ادامه خصومت ها و دشمنی های 
انگلســتان در برابر ملت ایران قبل و بعد از انقالب 
است.محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه ذره ای 
از منافع ملی کشــور در برابر این اقدام انگلیسی ها 
کوتاه نخواهیم آمد، افزود: مجلس شورای اسالمی 
هفته آینده تصمیمات الزم را در مورد مقابله با اقدام 
انگلستان خواهد گرفت، دولت هم این مسیر را جلو 
می برد.وی با تاکید بر لزوم انســجام ملی در برابر 
اقدامات آمریکا و اروپا، گفت: وزارت امور خارجه باید 
اقدام متقابل در برابر انگلستان طراحی کند. قطعا 
این اقدام انگلیس بی پاسخ نخواهد ماند و انگلستان 
هزینه ســنگینی بابت این کار خواهــد پرداخت.

پورابراهیمی تاکید کرد: تــالش انگلیس و آمریکا 
برای ایجاد جنگ روانی علیه جمهوری اسالمی در 
داخل و خارج از عالئم ضعف در مواجهه اقتصادی و 

نظامی با ایران است. 

مجلس  درباره انگلیس 
تصمیم می گیرد

پورابراهیمی:

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی درباره اجالس 
وزرای خارجه برجام گفت: ما این نشست ها را 
بی فایده می دانیم و تا زمانی که اروپا به تعهدات 
یازده گانه خود در برجــام عمل نکند، هر نوع 
نشســتی وقت تلف کردن و فرصت ســوزی 
است. اسدا... بادامچیان گفت: ما همچنان باید 
گام های اســتوار محدود کردن تعهدات تا به 
صفر رساندن تعهدات برجامی را بلند برداریم. 
آنچه در این وادی کارســاز اســت، مقاومت و 
هوشمندی در برداشتن گام های صحیح است.

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی درمورد هالکت 
تروریســت ها در اقلیم کردستان توسط سپاه 
گفت: تشکر می کنیم از جان برکفان سپاه برای 
گلوله باران مقر تروریست ها در اقلیم کردستان 
عراق. دولت اقلیم کردستان عراق باید در این 
باره پاسخگو باشــد تا تحرکات تروریستی در 

خاک عراق علیه ایران تکرار نشود.

نشست وزرای خارجه برجام 
وقت تلف کردن است

بین الملل   در آخرین روزهای مهلت اصالح بودجه، دولت پیشنهادهایش را به مجلس  ارائه داد؛ 

سخنگوی دولت گفت:  تحریم ها شرایطی را ایجاد کرده که بعضا اقتصاد 
کشور را تحت تاثیر قرار داده؛ اما بیشتر نوسانات ارزی و تورم، ناشی از 
جنگ روانی آمریکا بوده اســت. امروز عالئم خوبی را در اقتصاد کشور 
می بینیم، تورم ماهیانه کاهش پیدا کرده و ثبات نسبی در بازار ارز به 
وجود آمده اســت. همه با هم باید به ایجاد فضای آرام و امنیت روانی 

داخلی کمک کنند تا ثبات در بازارها ایجاد شود.
 وی در مورد شــایعه دخالت دولت در پرونده نجفی هم گفت: دخالت 

دولت در پرونده قتل همســر نجفی را تکذیب می کنم. ربیعی درباره 
اینکه قاضی پرونده نجفی گفته است برخی از دستگاه های اجرایی در 
این پرونده دخالت دارند، شما این موضوع را تایید و یا تکذیب می کنید، 
افزود: ما به تفکیک قوا معتقدیم و در اینکه دولت در امر قضا دخالتی 

نداشته باشد، اعتقاد داریم.
سخنگوی دولت در پاسخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه حذف سه 
دهک از دریافت یارانه ها از چه زمانی اجرایی خواهد شد، اظهار کرد: 

می گویند یارانه نان حذف شده است، به هیچ عنوان این اتفاق نیفتاده 
است و یارانه نان حذف نخواهد شــد، آن چه اتفاق افتاد برای آردهای 
صنعتی بود که اتفاقا به آرد نان تعلق خواهد گرفت. درخصوص حذف 
سه دهک از دریافت یارانه ها باید بگویم به طور سنتی هر اندازه مقدور 
باشد انجام می دهیم. ســال ۹۴و ۹5 پنج میلیون از سه دهک حذف 
کردیم، برنامه جدیدی نیست و همان قبلی است؛ اما باید تاکید کنم 

که این اتفاق افتاده است.

چهره ها

  منتقدان می گویند دولت 
 در بخش های مهمی از این

  اصالحات تنها به 
کلی گویی اکتفا کرده است

پاسخ »ربیعی« به ادعای دخالت دولت در پرونده قتل همسر نجفی و حذف یارانه نان

علیرضا کریمیان
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خرید کاالی خارجی بیشترین تخلف در پرونده های دیوان محاسبات
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

رییس مجمع نمایندگان مردم استان:
سامانه فعلی آب برای یک میلیون 

نفر طراحی شده نه 5 میلیون!
رییس مجمع نمایندگان مردم اســتان اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به مسئله آب 
در استان اصفهان اظهار کرد: یکی از فعالیت های 
مهم انجام شــده در حوزه رونق تولید در استان، 
تداوم جریان آب کشاورزی بوده است؛ اما سامانه 
آبی که امــروز برای 5 میلیــون و 200 هزار نفر 
آب آشــامیدنی تامین می کند، در زمان ساخت 
با ظرفیت یک میلیــون و 200 هزار نفر طراحی 
شده است. رییس مجمع نمایندگان مردم استان 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
برخی مدیران کل پاسخ تماس های نمایندگان را 
نمی دهند، عنوان کرد: برخی مدیران بعد از شش 
ماه حتی یک پاســخ »نه« نیز نمی دهند، در این 
جلسه نامی از کســی نمی برم؛ اما اگر این روند 
ادامه داشته باشد، نام کسانی را که به عصاره ملت 

بی احترامی می کنند، خواهم برد.

خرید کاالی خارجی بیشترین 
تخلف در پرونده های دیوان 

محاسبات
مدیر کل دیوان محاسبات استان اصفهان گفت: 
خرید کاالهای خارجی، دخالت مسئوالن دولتی 
در پروژه ها، عــدم وصول درآمدهــای اراضی، 
تخفیف غیرقانونی در واگذاری اراضی، پرداخت 
خســارت به افراد و خرید کاال و تجهیزات بدون 
کیفیت الزم، پرتعدادترین تخلفات هستند. مراد 
قنبری با اشــاره به پرونده هایی که هنوز تعیین 
تکلیف نشده اند، خاطرنشــان کرد: از سال 90 تا 
93، 193 پرونده بالتکلیف داشتیم که این تعداد 
در ســال های 94 تا 98 به 133 پرونده رسیده 
است. قنبری عنوان کرد: 51 تبصره فاقد عملکرد 
نشــان می دهد از ظرفیت های قانونی در استان 
اصفهان به خوبی استفاده نشده است، منبع اصلی 
قانون بودجه منابع مربوطه است، 71 درصد منابع 
استان وصول شد که مهم ترین آنها مالیات با 74 

درصد وصول بوده است.

با حکم رییس کل گمرک ایران؛
کوهستانی، مدیر کل گمرک 

اصفهان شد
رســول کوهســتانی با حکم رییس کل گمرک 
جمهوری اســالمی ایــران، مدیــر کل گمرک 
اصفهان شــد. مهدی میر شــریفی، رییس کل 
گمرک جمهوری اسالمی ایران در حکمی، رسول 
کوهســتانی را به عنوان مدیر کل جدید گمرک 
اصفهان منصوب کرد. تا پیــش از این انتصاب، 
اسدا... احمدی ونهری به مدت هشت سال مدیر 
کل گمرک اصفهان بود. رســول کوهستانی نیز 
در ســابقه خود، هفت ســال فعالیت در سمت 
مدیر کلی دفتر ارزش گمرک ایران و عضویت در 

کمیسیون رسیدگی به تخلفات گمرکی را دارد.

 برگزاری نمایشگاه 
 در افزایش صادرات غیرنفتی 

نقش بسزایی دارد
مدیرامــور نمایشــگاه هــای خارجی شــرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، صادرات 
را بهترین راه برای برون رفت از مشکالت اقتصادی 
دانســت و گفت: برای افزایش میزان صادرات باید 
نمایشگاه های متعدد برگزار کرد.محمدمهدی دوایی 
درنشســت خبری با موضوع راهکارهای بازاریابی، 
برندینگ و صادرات صنعت دکوراســیون داخلی 
ساختمان با تاکید بر نقش نمایشگاه ها در صادرات 
محصوالت غیرنفتی، اظهار کــرد: طبق آمار اعالم 
شــده وقتی تعداد نمایشــگاه های برگزار شده در 
کشــور دو برابر شــود، نقش صادرات محصوالت 
غیرنفتی به 14درصد؛ یعنــی دو برابر زمان فعلی 
افزایش پیــدا می کند.وی افــزود: در زمان کنونی 
که هدف دولت، صــادرات محصــوالت غیرنفتی 
است، برگزاری نمایشــگاه می تواند در تحقق این 
هدف، اثرگذار باشــد. وی  با بیان اینکــه با توجه 
به افزایش قیمــت دالر، بهترین راه بــرون رفت از 
مشکالت اقتصادی توجه هرچه بیشتر به صادرات 
است، گفت: شــرکت نمایشــگاه های بین المللی 
استان اصفهان برای رســیدن به این هدف تاکنون 
نمایشــگاه های متعددی را برگزار کرده است.وی 
خاطرنشــان کرد: در ســال جاری پس از گذشت 
25 سال از تاسیس نمایشــگاه اصفهان، نخستین 
 نمایشگاه صنعت ســاختمان در بغداد با حضور 45

تولید کننده بزرگ برگزار شد.

 ظرف غذا باگر مدل Luna کد 05 

 26,000
تومان

 ظرف نگهدارنده مدل 
گندم پالست کد 9902 

 63,000
تومان

 ظرف نگهدارنده مدل 
گندم پالست کد 9902 

 63,000
تومان

تا همین چند ســال پیش خانواده ها به خصوص 
اقشار متوسط و پایین جامعه، بسیاری از مایحتاج 
و لــوازم خانگــی خــود را از روش های قســطی 
می خریدند؛حتی در دوره ای طال و ســکه هم به 
صورت اقساط به فروش می رسید؛ اما در چند سال 
گذشته با نوسانات شدید قیمت ها، نسخه کاالهای 
قسطی به جز در چند فروشگاه و تعاونی صنفی در 
استان اصفهان تقریبا بسته شد؛ اما به نظر می رسد 
عدم توانایی خرید و کســادی بازار موجب شده تا 
فضای خرید و فروش قســطی فراهم شود؛ اما این 
بار فضای مجازی و استارت آپ ها پای کار آمده اند 
و وب ســایت ها و برنامه های فضای مجازی دست 
به کار خرید و فروش های قســطی شــده اند. این 
فروشگاه ها به همان اندازه که جالب هستند؛ البته 

هنوز ناشناخته اند. 
شــما می توانید بــا مراجعه به این وب ســایت ها 
تقاضای دریافت کاالهای ارائه شده در آن را بکنید 
و البته هزینه های آن را به صورت اقساط بپردازید.

از طریق این ســایت ها می توانید از فروشگاه های 
معتبر آنالین مانند دیجی کاال خرید کنید و پس 
از تحویل کاال، پــول آن را ماهانه تســویه کنید. 
شــما می توانید از طریق این ســایت ها، موبایل، 
تورهای مسافرتی، لوازم آرایشی، مبلمان، وسایل 

الکترونیکی و ... را خریداری کنید.
 در ادامه به بررســی ســه پلتفرم فروش اقساطی 

خواهیم پرداخت.
ایران رنتر

موسســان ایران رنتر مدعی هستند این پلتفرم به 
عنوان اولین و بزرگ ترین پلتفرم فروش اقساطی 
با همکاری سایت های فروشگاهی معتبر توانسته 
اســت به ارائــه کارت اعتباری خرید بپــردازد تا 
همــه بتوانند با اســتفاده از ایــن کارت ها، بدون 
چک و ضامن از دیجی کاال و 50 فروشــگاه آنالین 
دیگر به صورت اقســاطی خرید کننــد. از طریق 
ثبت نــام در ایران رنتر می توانیــد بدون پرداخت 
پیش قسط یا دادن چک بانکی و تنها با ارائه سفته 
و البته از راه دور، کاالی خــود را خریداری کنید. 
در خریدهای تا سقف چهار میلیون تومان در این 
فروشــگاه، به هیچ عنوان از کاربر پیش پرداختی 
دریافت نمی شــود؛ بنابراین این سیســتم فروش 

برای خرید اقالمی مثل گوشــی موبایل یا وسایل 
دیجیتالی می تواند انتخاب مناسبی باشد. پروسه 
خرید در ایران رنتر نیازی بــه ضامن یا ارائه چک 
ندارد. وقتی که خریدی در سیستم ثبت می شود، 
کاربران باید سه مدرک را در پنل کاربری شان در 
ایران رنتر بارگذاری کنند کــه عبارتند از مدارک 
هویتی، گواهی اشتغال به کار و کپی سند منزل یا 
اجاره نامه و حتی کپی قبض برق، آب یا گاز. بعد از 
آپلود مدارک، کاربــران باید منتظر بمانند که کاال 
برای تحویل به آنها آماده شود. بعد از این مرحله، 
کاال به درب منزل کاربر فرستاده می شود. پرسنل 
ایران رنتر قراردادی که در ســایت امضا کرده اید 
را به شــما ارائه می کنند و از ایــن مرحله به بعد 

پرداخت اقساطی شما آغاز می شود.
قسطی کالب

هر چنــد ایران رنتــر، بزرگ تریــن و جامع ترین 
اســتارت آپ در زمینه فروش قســطی است؛ اما 
رقبایی هم دارد که اگر چه کاالهایشــان به تنوع 
ایران رنتر نیســت؛ اما شرایط آســان تری دارند. 
قسطی کالب یکی از پلتفرم های موجود در ایران 

برای فروش اقســاطی کاالهــای مختلف از جمله 
لوازم خانگی، آرایشی، اداری، سیم کارت، بازی و 
سرگرمی، قطعات یدکی و کاالی دیجیتال است. 
این ســایت البته تبلیغات وسیعی در زمینه جذب 
ســرمایه هم به راه انداخته است و تالش دارد تا با 
تامین ســرمایه بتواند تعداد پرداخت های قسطی 
را افزایش دهد. افراد می تواننــد با مراجعه به این 
ســایت در آن ســرمایه گذاری و ســود بیشتری 
از بانک هــا دریافت کننــد. با توجه بــه غیر قابل 
پیش بینی بودن شــرایط اقتصادی، اندکی اعتماد 
به این پلتفرم ها دشوار به نظر می رسد؛ اماپرداخت 
ســود ماهیانه 25 درصد ممکن است افراد زیادی 
را برای ســرمایه گذاری در این نوع از کسب و کار 

وسوسه کند.
19 کاال

اگر به دنبال خرید قسطی موبایل هستید 19 کاال 
انتخاب مناسبی است. 

در این فروشــگاه، بیشــتر لــوازم الکترونیک و 
خانگی عرضه می شود گوشــی موبایل )شیائومی، 
سامســونگ، هوآوی و...(  لپ تاپ، تبلت، کاالی 
دیجیتال )انواع هارد دیســک، قطعات کامپیوتر، 
کنســول بازی و...(، لوازم خانگی )لوازم صوتی و 
تصویری، پخت و پز، تهیه و نگهداری نوشــیدنی 
و....( از جمله کاالهای عرضه شده در 19 کاالست 
که می توانید بــدون چک و با ارائه ســفته و نیز با 
شرایط اقســاطی که خودتان تعیین می کنید، از 

آن خرید کنید. 
درفروشگاه 19کاال، موبایل و تبلت های متنوعی 
ارائه می شود که با توجه به کمبود مدل ها در بازار، 
می تواند راهگشای خریداران موبایل باشد. هر چند 
به نظر می رسد قیمت ها اندکی باالتر از بازار باشد؛ 
اما با توجه به پرداخت قسطی برای بسیاری از افراد 

صرفه اقتصادی دارد.

تجربه نسیه در فضای مجازی
 نسل جدیدی از پلتفرم های فروش اقساطی در حال ورود به بازار ایران هستند؛

معاون بازار بورس تهران گفت: باقی مانده سهام دولت در دو پاالیشگاه تهران و اصفهان 9 و 12 مرداد ماه در بورس تهران 
عرضه می شود.محمود گودرزی با بیان اینکه قرار بود باقی مانده سهام دولت در شرکت بیمه البرز 22 تیر ماه از طریق بورس 
عرضه شود، گفت: این سهام که به صورت بلوکی عرضه شده بود، خریداری نداشت.وی افزود: سهام دولت در پاالیشگاه 
تهران 9 مردادماه و پاالیشگاه اصفهان 12 مرداد ماه و در هر کدام به اندازه 20 درصد باقی مانده سهام دولتی عرضه می شود.
خریداران طبق دستورالعمل بورس شش روز کاری قبل از عرضه باید مدارک خود را به بورس اوراق بهادار تهران ارائه کنند.

بر اساس اطالعیه رسمی سازمان خصوصی سازی، باقی مانده سهام دولت در 18 شرکت از جمله شش پاالیشگاه هر کدام 
به میزان 20 درصد از طریق بورس و فرابورس به صورت بلوکی نقد و یکجا عرضه می شود.

عرضه سهام دولتی  
 پاالیشگاه اصفهان 

در بورس

معاون بازار بورس تهران خبرداد:

س
ور

   ب

در ششمین نشست مشترک مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان با رییس ســازمان نظام مهندسی 
استان، زمینه های اجرا و نظارت بر سیســتم لوله کشی داخلی منازل و ســاختمان های مشترکین گاز 
طبیعی همچنین ترویج فرهنگ مصــرف ایمن و بهینه گاز طبیعی مورد بحث و بررســی قرار گرفت. به 
گزارش روابط عمومی شــرکت ملی گاز ایران، در این دیدار ســید مصطفی علوی مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان گفت: برقراری جریان گاز فقط با تاییدیه نظام مهندســی انجام می شود و این شرکت به 
هیچ عنوان تغییر در سیستم لوله کشــی داخلی گاز بدون تاییدیه سازمان نظام مهندسی را نمی پذیرد؛ 
بنابراین طبق دستورالعمل و قراردادهای اولیه، درصورت مشاهده و گزارش مامورین این اداره، جریان گاز 
مصرفی قطع و وصل مجدد آن منوط به تاییدیه ســازمان نظام مهندسی ساختمان است. علوی، با تاکید 

بر اینکه در هر بخشــی از فرآیند گازرسانی، کیفیت کار 
بسیارحائز اهمیت است، افزود: از نصب یک بست ساده تا 
رنگ آمیزی نهایی علمک ها و.. باید نظارت دقیق انجام 
شود و مهندســین ناظر باید در پیاده ســازی ضوابط و 
استانداردهای نظام مهندسی ساختمان، به ویژه آنجایی 
که بحث جان و مال مردم در میان است، مکلف هستند 
که سختگیرانه و با حساسیت باالیی نظارت داشته باشند. 
وی، با قدردانی از تالش های نظام مهندسی ساختمان در 
راستای رعایت ضوابط و استانداردهای حوزه گازرسانی 
طی چند ســال اخیر، افزود: در حال حاضر بیش از یک 
میلیون و 800 هزار مشترک در ســطح استان از نعمت 

گاز طبیعی بهره مند هســتند که این حجم خدمات با نظارت نظام مهندسی ساختمان انجام شده است. 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، بیان داشت: مســئولیت های اجتماعی دو سازمان ایجاب می کند 
همکاری های مشترک در راستای کاهش حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی افزایش یابد و خوشبختانه 
طی سال های اخیر، اقدامات موثری از سوی شرکت گاز استان در راستای فرهنگ سازی مصرف ایمن و 
بهینه گاز انجام گرفته است. علوی، افزود: سال گذشته بالغ بر 435 دقیقه برنامه رادیو - تلویزیونی به منظور 
ترویج فرهنگ استفاده ایمن و بهینه گاز طبیعی تولید و پخش شــد؛ همچنین در این راستا تفاهم نامه 
همکاری با آموزش و پرورش، معاونت بهداشت و درمان استان انعقاد شد و از ظرفیت های کمیته فرهنگ 
شهروندی شهرداری، تریبون های نماز جمعه، شورای اداری استان و شهرستان ها و مطبوعات استان نیز 
به نحو مطلوبی استفاده شد. وی خاطر نشان ساخت: در بخش 
خانگی با توجه به افزایش نظارت ها در سیســتم لوله کشی و 
رعایت استانداردهای گازرسانی میزان حوادث کاهش یافته 
است؛ اما در بخش صنعت جای کار بسیاری وجود دارد. علوی، 
با اشاره به محوریت گاز در روند توسعه اقتصادی استان گفت: 
سهم گاز در سبد انرژی اســتان، حدود 70 درصد است و در 
حال حاضر 99.5 درصد جمعیت استان از این نعمت بهره مند 
هستند. وی، بیان داشت: سالیانه حدود 21 میلیارد متر مکعب 
گاز در استان اصفهان مصرف می شود، در صورتی که اقدامات 
ساده ای مانند عایق کردن ســاختمان ها صورت گیرد میزان 

قابل مالحظه ای در مصرف گاز صرفه جویی می شود.

افزایش همکاری های مشترک شرکت گاز استان اصفهان با سازمان نظام مهندسی

درفروشگاه 19کاال، موبایل و 
تبلت های متنوعی ارائه می شود 

که با توجه به کمبود مدل ها 
در بازار، می تواند راهگشای 

خریداران موبایل باشد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان اصفهان خبرداد:
پاداش برق منطقه ای به بخش های کم مصرف

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان اصفهان در تشریح بسته های تشویقی برای بخش های کم  مصرف عنوان 
کرد: مطالعاتی انجام شده که در نتیجه آن طرح هایی مناسب تمام ادارات و صنایع وجود دارد. حمید عالقه مندان 
اظهار کرد: اگر این طرح ها اجرا شود پاداش های مناسبی برای اجراکنندگان در بخش های کشاورزی، اداری و 
صنعتی لحاظ شده است. وی اظهار کرد: تعداد مشترکان بخش صنعت واجد شرایط همکاری در استان اصفهان 
4 هزار انشعاب است که تاکنون 1200 مشترک در سال جاری همکاری کردند و به آنها 3.8 میلیارد تومان پاداش 
داده ایم. برای تولیدکنندگان برق نیز امتیازاتی در نظر گرفته ایم و برق تولیدی از ژنراتورهای دیزلی را کیلوواتی 
450 تومان خریداری می کنیم. دربخش کشاورزی  نیزاگر کشاورزان در بازه 11 تا 15 موتورهای خودشان را 

روشن نکنند برق آنها در بقیه ساعات رایگان خواهد بود .

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان:
حجم نقدینگی کشور،یک هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، گفت: متاســفانه سرمایه های بخش خصوصی حجم 
نقدینگی زیادی را در کشور رقم زده است؛ به طوری که هم اکنون حجم نقدینگی کل کشور، یک هزار و 900 
هزار میلیارد تومان است. نعمت ا... اکبری، با بیان اینکه یکی از ضعف ها، این است که از ظرفیت های موجود 
استفاده نمی شود، گفت: یکی از این ظرفیت ها، آیین نامه اجرایی تبصره 5 بودجه است. تبصره 5 و بند» و« 
آن در خصوص اوراق تسویه خزانه اســت که از اهمیت باالیی برخوردار است. اســناد خزانه 5 هزار میلیارد 
تومان ظرفیت دارد و اوراق خزانه نوع دوم ۶۶ میلیارد تومان ظرفیت اجرای قانونی دارد. وی ادامه داد: در سال 
گذشته توانستیم از یک هزار و 300 میلیارد تومان این ظرفیت بهره ببریم که البته برای استان اصفهان این 

رقم، رقِم زیادی نیست.

موبایــل بانک رفاه جهت ســهولت 
اســتفاده مشــتریان در استفاده 
از ســرویس های بانکی و غیربانکی 
طراحی شده اســت.از ویژگی های 
موبایل بانک رفاه می توان به موارد زیر 

اشاره داشت:
SMS/ قابلیت استفاده بر بستر های •

GPRS/WiFi
• قابلیت تعریــف، ویرایش و حذف 
دو شماره تلفن همراه مجاز در منوی 
مدیریت پروفایل نرم افزار موبایل بانک

موبایل بانک رفاه

شن مالی
معرفی اپلیکی

بازار

 

رویکرد نظام مالیاتی در 
حمایت از رونق تولید

رونق اقتصــادی با تکیه بــر تولید داخلی، 
همــواره دغدغــه اصلی مســئوالن نظام 
بوده اســت. ســال جاری نیز که به عنوان 
»رونق تولید« مزین شــده، موجب شــده 
است تا سیاســت های مناسب در راستای 
اجرای این مهم در هریک از بخش ها توسط 

دستگاه ها و نهادهای ذی ربط اتخاذ شود. 
بی تردید توســعه نظام مالیاتــی به عنوان 
یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی 
کشور شناخته می شــود. بازنگری قوانین 
و مقــررات مالیاتی و اجــرای طرح جامع 
مالیاتی از محورهای اساســی تحول نظام 
مالیاتی بوده و الزمه آن، اصالح فرآیندهای 
مربوطه اســت. فرآیندهای نظــام مالیاتی 
می بایســت متناســب با اقتضائات جدید 
اصالح شــود که بخشــی از آن با اصالحیه 
قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 
صورت پذیرفت و اصالحات بعدی همزمان 
با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی صورت 
می گیرد. از این رو و با هدف ارتقای عملکرد 
سیســتم مالیاتی در جهت اصالح ساختار 
مالی دولت از طریق بهبــود نقش آفرینی 
مالیات؛ قانون مالیات های مستقیم مصوب 
تیرماه 1394 که به عنوان یکی از محورهای 
هفتگانه تحول اقتصادی مطرح شــده بود 
از اول ســال 1395 به مرحله اجرا درآمد.
در این میان، مشــوق های مالیاتی بخشی 
از مجموعه قوانین مالیات های مســتقیم 
است که به جهت ایجاد انگیزه در امر توسعه 
سرمایه گذاری و بازسازی واحدهای موجود، 
توسعه صادرات محصوالت تولیدی، حمایت 
از واحدهای طراحی، مهندســی و طراحی 
مونتاژ و تمرکز زدایــی صنعتی تدوین و به 

اجرا گذاشته شده است. 

ظرف غذا

مرضیه محب رسول
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بهره برداری از 8  خانه داوطلب 
هالل احمر در نایین

رییس جمعیت هــال احمر  نایین
نایین گفت: هشــت خانه داوطلب هال احمر در 
روستاهای نایین به بهره برداری رسیده است و به 
زودی شــاهد افتتــاح ایــن واحدها بــه منظور 
آموزش هــای همگانی امداد و نجــات و کمک به 
نیازمندان خواهیم بود. محمد زمانی با اشــاره به 
رسالت مهم هال احمر در امر امداد و نجات افزود: 
مهم ترین وظیفه هال احمر امداد و نجات است و 
متولی اصلی درمان در حوادث، اورژانس و سازمان 
نظام پزشکی است؛ لذا به دلیل فرهنگ سازی این 
امر مهم و با شــعار هر خانواده یک امداد گر، طرح 
ایجاد خانه داوطلب در روستاها مطرح شده و در 
حال اجراست تا ضمن آموزش های همگانی بتوانیم 
یاریگر افراد نیازمند در تمام کشور باشیم. زمانی، 
جوانان را از تاثیرگذارتریــن اعضای هال احمر 
دانست و گفت: از مهم ترین و تاثیرگذارترین اعضای 
این خانواده بزرگ جوانان هســتند که با اجرای 
طرح های شوق و رویش، دادرس، غنچه های هال 
و طرح خــادم به فراگیــری آموزش هــای اولیه 
می پردازند و الزم است هر فرد آموزش های اولیه را 

برای استفاده در مواقع ضروری فراگیرد. 

آغاز برداشت 650 تن آلبالو و 
گیالس از باغات نطنز

مدیر جهاد کشــاورزی نطنز  نطنز
اظهار کرد: برداشــت بیش از 650 تــن آلبالو و 
گیاس از 45 هکتار از باغات روستاها و شهرهای 
بخش مرکزی شهرستان نطنز آغاز شد. عبدالرضا 
مهدی بادی گفت: نژاد آلبالو و گیاس هایی که در 
باغات شهرســتان نطنز عمل می آیــد، تکدانه، 
کرجی، مشــهدی، آذری و... اســت که باردهی 
درختان گیاس و درختان آلبالو رابطه مستقیمی 
با میزان بارندگی ها و عدم یخ زدگی شکوفه ها در 
بهار دارد. مهدی بادی تصریح کرد: از آنجایی که 
بهار امســال یخ زدگی خاصی رخ نداد تا گل های 
این محصول از بین برود و بارندگی های خوبی هم 
در منطقه رخ داده است، میزان برداشت گیاس 
و آلبالو در نطنز نسبت به مشابه سال قبل با رشد 

30 درصدی روبه رو بوده است.

چهره ها

آغاز برداشت 650 تن آلبالو و گیالس از باغات نطنز

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

رییس دانشگاه فرهنگیان کشور:
دانشگاه فرهنگیان در آران و 
بیدگل راه اندازی می شود

 آران و بیدگل راه انــدازی دانشــگاه 
فرهنگیــان واحد پســران آران و بیــدگل  در 
جلســه ای با حضور رییس دانشگاه فرهنگیان 
کشور در فرمانداری این شهرستان نهایی شد و از 
مهرماه امسال دانشجو می پذیرد. حسین خنیفر، 
رییس دانشگاه فرهنگیان کشور اظهار کرد: راه 
اندازی این دانشگاه نوید بخش اشتغال جوانان 
منطقه خواهد بود تا مهارت بیاموزند و استخدام 
آموزش و پرورش شوند. نماینده مردم کاشان و 
آران و بیدگل در مجلس شورای اسامی نیز در 
این جلسه از موافقت رییس دانشگاه فرهنگیان 
کشــور برای راه اندازی  این مرکز علمی در این 
شهرستان قدردانی کرد. سید جواد ساداتی نژاد 
افــزود: قرار شــد به طــور موقت ســاختمان 
فرمانداری قدیم این شهرســتان به دانشــگاه 
فرهنگیان کشور واگذار و سپس ۱5 هکتار زمین 
هم با پیگیری های فرمانداری شهرستان آران و 
بیدگل برای احداث آن در بهترین نقطه واگذار 

شود.

سرپرست فرمانداری شاهین شهرومیمه
شرایط اقتصادی نباید مانع 

کمک رسانی به سیل زدگان شود
فرمانــداری  سرپرســت  میمه
شاهین شــهر و میمه در جلسه ستاد مدیریت 
بحران و بررســی تعهدات این شهرســتان در 
ساخت واحدهای مسکونی در مناطق سیل زده 
پلدختر استان لرستان، اظهار کرد: باید از همه 
امکانات موجود بــرای کمک بــه هموطنان 
سیل زده استفاده کنیم. اســفندیار تاجمیری 
تاکید کــرد: مــردم نوع دوســت ایــران در 
ســخت ترین شــرایط در کنــار هموطنــان 
آســیب دیده از بایای طبیعی بوده و به آنان 
کمک کرده اند، بنابراین معضات اقتصادی و 
کمبــود اعتبارات نباید مانع کمک رســانی به 
مناطق سیل زده شــود. سرپرست فرمانداری 
شاهین شــهرومیمه اضافــه کرد: مــردم این 
شهرســتان تاکنون بــا مســئولیت پذیری و 
نوع دوستی، کمک های نقدی و غیرنقدی خود 
را به مناطــق بحــران زده ارســال کرده اند. 
تاجمیری گفت: ســاخت و تکمیل 65 واحد 
مسکونی تکلیفی است که از سوی استانداری 
اصفهان بر عهده شاهین شــهرومیمه گذاشته 
شده است و اجرای آن در دستور کار مسئوالن 

این شهرستان قرار دارد.

شهرضا در انتظار مســئولی هســتند تا 
حرف شان را به گوش او برسانند. خودشان می گویند 
این تنها راه است و چاره دیگری هم ندارند. کارگران 
و انبوه ســازانی که گاه و بیگاه پشت درهای شورای 
شهر یا اتاق شهردار جمع می شوند تا اعتراض شان را 
به وضع موجود نشان دهند. تصمیمی که برخی از 
آن به عنوان پایان ســاخت و ســازها یاد کردند و 
گروهی زمان اجرای آن را نامناسب می دانند تا امروز 
که چندین ماه از موضوع می گذرد بــا اما و اگرها، 
پرسش ها و پاســخ ها و موضع گیری ها روبه رو شده 
است. ماجرا از نیمه اردیبهشت ماه امسال آغاز شد. 
شهردار جدید شهرضا در نخستین دستور اجرایی 
خود بســیاری از ساخت و ســازها را تعطیل کرد؛ 
دستوری که ســرگردانی و اضطراب کارگر و بنا و 
انبوه ســاز را به دنبال داشــت. آنان گهــگاه روی 
ســنگفرش و کنار جوی خیابان مقابل ساختمان 
شورای شــهر یا دفتر شهردار می نشــینند تا شاید 
گوش شنوایی برای حرف هایشان بیابند. خودشان 
می گویند کسی صدایشان را نمی شــنود، ولی راه 

دیگری هم ندارند. 
اما روی دیگر این ســکه اســتدالل های شــهردار 
اســت که معتقد است: »موقعیت شــغلی کسی را 
تهدیــد نکرده و همــه دســتوراتش مطابق قانون 
و برای رعایت حال شــهروندان اســت.« هر کس 
تحلیلی از وضعیت ایجاد شــده در بازار ســاخت و 
ســاز شــهرضا دارد؛ گروهی موافق این وضعیت و 
گروهی مخالف هستند. حمیدرضا یزدانی، فروشنده 
مصالح ســاختمانی می گوید: برخی افراد با خرید 
مصالح دســت دوم و ســوم تاش می کنند هزینه 
ساختمان ســازی را کاهش دهند، حتی آنهایی که 
برای خود یا فرزندان شــان خانه می ســازند هم از 
این کارهــا می کنند، البته نمی شــود خیلی هم به 
آنان ایراد گرفت. مصالح گران اســت و مردم توان 
خرید ندارند؛ اما نمی شــود یک شــبه همه چیز را 
تعطیل کرد. یحیی مرتضوی، فروشنده مصالح اظهار 
می کند: با گران شدن دالر همه انتظار داشتند بازار 
راکد شود؛ اما اینطور نشد و ساخت و ساز در بعضی 
مناطق شهری بیشتر شد. شهردار جدید دستور داده 
بعضی ساخت و سازها تعطیل شود. دقیقا نمی دانم 
منظورشان چیست؛ اما این وضع به سود بنا و کارگر 

و مصالح فروش نیست.
صادقــی،  شــیرین   
ارشــد  کارشــناس 
شهرســازی می گوید: از 
همه اهداف شهردار جدید 
اطاع نداریــم؛ اما برخی 
بســاز و بفروش هــا واقعا 
خیانت می کردند. مصالح 

دست دوم و سوم و حتی مصالح اسقاطی را در بعضی 
ســاختمان ها به کار می بردند. در حقیقت نظارت 
چندانی بر بعضی ساختمان سازی ها نبود. باالخره 

باید مرجعی در مقابل این رویه ایستادگی می کرد.
وی می گوید: قوانین زیادی برای چگونگی ساخت 
و ساز وجود دارد؛ اما وقتی این نظارت ها جای خود 
را به تصمیمات کمیســیون ماده ۱00 شهرداری 
بدهد، ممکن است سرمایه و دارایی مردم در معرض 
خطر قرار بگیرد. کمیسیون ماده ۱00 برای تخلفات 
جزئی و آن هم در جریان ساخت و ساز وضع شده؛ 
اما بعضی شهرداری ها به آن به عنوان منبع درآمد 
نگاه می کنند و اجازه می دهند انبوه ســاز یا شخص 
حقیقی هر طور خواست ســاختمان را بسازد و بعد 
در مرحله صــدور پروانه پایان ســاخت و برای اخذ 
انشــعابات خدمات عمومی او را به این کمیسیون 

معرفــی می کنند که این 
رویه غلــط و غیرقانونی 

است.
جلوی شهر فروشی 

را گرفتیم
امــا در کنــار همــه این 
تحلیل ها، حبیب قاسمی، 
شهردار شــهرضا معتقد 
است: »در سایه غفلت شهرداری و نهادهای نظارتی 
بر فرآیند ساخت و ساز، ســرمایه مردم در معرض 
تضییع قرار گرفته و از این پس بــا این رویه مقابله 
می شــود.« وی می گوید: طرح جامع شــهری که 
یک طرح باالدســتی اســت به کلیات امور شهری 
پرداخته و خط مشی شهرداری ها را در حوزه عمرانی 
برای دوره زمانی پنج ســاله مشــخص می کند؛ اما 
نخستین طرح تفصیلی شــهرضا در سال 6۹ اباغ 
شــد و قرارداد اصاحیه آن در سال ۹0 منعقد و در 
سال ۹۷ اباغ شد که ایجاد این فاصله زمانی عما 
طرح را بااستفاده می کند، چون شهر یک موجود 
زنده اســت و باید هر پنج ســال یک بــار برای آن 
تصمیم گیری شود. شهردار شهرضا ادامه می دهد: 
در نخستین طرح تفصیلی این شهر حدنصاب زمین 
برای ســاخت و ســاز ۲00 تا ۲50 متر اعام شد و 

همین متراژ در اصاحیه ۲0 سال بعد آن نیز در نظر 
گرفته شده بود. در ســال ۸۹ شهردار وقت شهرضا 
با استناد به مســاحت یک پاک زمین در منطقه 
سروستان تقاضا می کند که حدنصاب در این محله 
از ۲00 به ۱40 متر کاهش یابد که در کمیســیون 
ماده پنج با این درخواست موافقت می شود.  قاسمی 
تصریح می کند: موافقت کمیسیون ماده پنج برای 
محله سروستان برای مدت دو ســال به همه شهر 
تعمیم داده می شود و به ساختمان های با متراژ ۱60 
و ۱40 متر در سایر محات نیز مجوز ساخت وساز 
داده می شود؛ سرانجام سازمان بازرسی کشور نسبت 
به قضیه حساس شــده و پس از بررسی موارد برای 
شهردار و مهندس شهرساز این شهرداری شش ماه 
حبس تعزیری صادر می کند که با وســاطت انجام 

شده این حکم به جزای نقدی تبدیل می شود.
 وی اضافه می کند: پس از محکومیت شهردار وقت، 
شــهرداری اعام می کند که شــهروندان مجاز به 
ساخت و ساز در اراضی به مساحت ۱60 متر هستند؛ 
اما پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱00 مطرح خواهد 
شد و باید جریمه پرداخت کنند که این رویه نوعی 
شهرفروشی و خیانت به مردم است. شهردار شهرضا 
می گوید: بادسنجی و فضای سبز که از اصول مهم در 
ساخت و ساز است در بسیاری موارد نادیده انگاشته 
شده اســت. در بعضی محات شهر عرض کوچه ها 
رعایت نشده و اگر حادثه ای رخ دهد، امدادرسانی با 

مشکات جدی مواجه می شود.
ســاخت بیش از هــزار واحــد بدون

 مهندس ناظر
قاسمی یادآور می شــود: در بلوار جانبازان به طور 
اتفاقــی ســاختمانی را دیدم کــه در آن از مصالح 
فرسوده و دســت دوم استفاده می شــد، بافاصله 
عملیات ســاختمانی را متوقف و مســئول نظارتی 
شهرداری را به مدت یک ماه از خدمت معلق کردم. 
وی تاکید می کنــد: در طرح جامع شــهری که به 
تازگی اباغ شده نیز حدنصاب متراژ زمین ۲00 تا 
۲50 متر و در بعضی مناطق باالی 300 متر اعام 
شده که با واقعیات همخوانی ندارد؛ برای کاستن از 
این حدنصاب و تقلیل آن به کمتــر از این مقدار با 
مسئوالن مربوطه نامه نگاری شده و معاون عمرانی 

استاندار هم حمایت کرد.

پایان شهرفروشی!
  قانونی که بازار ساخت و ساز در شهرضا را ملتهب کرده است؛

 بادسنجی و فضای سبز که 
از اصول مهم در ساخت و 
ساز است در بسیاری موارد 
نادیده انگاشته شده است

مفاد آراء
4/171  شماره صادره : 1398/15/574449-1398/4/20 آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی شهرســتان فریدن به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

1- برابر رای شــماره 139860302012000191 مورخه 1398/04/01 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد محسنی 
دمنه به شناسنامه شماره 2900 کدملی 1159403325 صادره از فریدن فرزند محمد علی 
در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی با حق الشــرب از چاه عمیق اختصاصی واقع در 
دامنه حوزه ثبت فریدن جز بخش ســیزده ثبت اصفهان مفروز و مجزی شــده از  پالک 
 1 فرعی از 3 اصلی به مســاحت 100000/58 متر مربع خریداری از مالک رسمی آقای 

فضل اله عدیلی پور و شرکای محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/04/24
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1398/05/07

م الف: 528890 اداره ثبت اسناد و امالک فریدن
ابالغ رای

4/159 مرجع رسیدگی: شعبه دوم شــورای حل اختالف فریدونشــهر، شماره پرونده: 
442/97، شماره و تاریخ دادنامه: 41-98/2/17، خواهان: آقای ابراهیم اله یورتی دهقی 
فرزند اصغر به نشانی فریدن روستای دهق، خواندگان: 1- آقای حسن جعفری فرزند سید 
علی به نشانی فریدونشهر- بزمه، 2- کیان شیاسی فرزند علی به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: الزام به انتقال سند خودرو، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شورا: در خصوص دعوی آقای ابراهیم اله یورتی دهقی به طرفیت آقایان 1- حسن 
جعفری 2- کیان شیاسی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو سواری پیکان مدل 
به شــماره انتظامی ایران 53-919 ن 35 به انضمام مطلق خســارات وارده با عنایت به 
دادخواست تقدیمی، اســتعالم به عمل آمده ازمرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک 
خودرو تصویر قرارداد عادی ارائه شده از طرف خواهان و اینکه خواندگان با توجه به ابالغ 
قانونی و نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه نیز ارائه ننموده و 
وکیل هم معرفی نکرده اند لذا شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به 
استناد ماده 198 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 
10، 219، 220، 221، 223 و 225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به 
حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به شماره انتظامی فوق به نام 
خواهان و پرداخت مبلغ 637/500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه اول دادگاه عمومی 
و حقوقی شهرستان فریدونشهر می باشد. م الف:528582 محمد نقدی قاضی شعبه 

دوم شورای حل اختالف فریدونشهر )315 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/160 آقای حمید جبار زارع فرزند رسول دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای 
سعید شــهریاری فرزند حبیب اله تقدیم نموده و خوانده را مجهول المکان اعالم نموده 
است لذا شعبه دوم شــورای حل اختالف شهرستان فریدون شــهر وقت رسیدگی برای 
رسیدگی به ادعای خواهان برای مورخ 98/6/2 ساعت سه بعد از ظهر در محل شوراهای 
حل اختالف شهرستان فریدون شهر واقع در بلوار گلستان شهدا- جنب دادگستری تعیین 

و بدین نحو به آقای خوانده مجهول المکان اعالم و به منزله ابالغ قانونی تلقی می شود.  
م الف: 528570 شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان فریدون 

شهر )99 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/161 شماره نامه: 139885602032000641-1398/04/19 سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شــماره 13439 فرعی واقع در اردســتان 1 اصلی ناحیه گرمسیر بخش 17 
اصفهان ذیل ثبت 24615 در صفحه 349 دفتر 293 امالک بــه نام اعظم کچوئی زاده 
صادر و تسلیم گردیده است متعاقبًا ذیل ســند رهنی شماره 5777-90/12/15 دفتر 19 
اردستان در قبال 374/411/046 ریال در رهن بانک مسکن اردستان قرار گرفته است، 
سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 32001444-98/4/16 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 19962-98/4/15 به گواهی 
دفتر خانه 51 اردستان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت مسافرت مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب 
 به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:528287 عصاری رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )233 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/162 شماره نامه: 139885602032000640-1398/04/19 سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شــماره 13438 فرعی واقع در اردســتان 1 اصلی ناحیه گرمسیر بخش 17 
اصفهان ذیل ثبت 24614 در صفحه 346 دفتر 293 امالک بــه نام اعظم کچوئی زاده 
صادر و تسلیم گردیده است متعاقبًا ذیل ســند رهنی شماره 5777-90/12/15 دفتر 19 
اردستان در قبال 374/411/046 ریال در رهن بانک مسکن اردستان قرار گرفته است، 
سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 32001445-98/4/16 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 19964-98/4/15 به گواهی 
دفتر خانه 51 اردستان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت مسافرت مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:528288 عصاری رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )233 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/163 شــماره نامــه: 139885602032000649-1398/04/19 ســند مالکیــت 
213503264 سهم مشاع از 345787500 ســهم ششدانگ پالک ثبتی شماره 10590 
فرعی واقع در اردستان 1 اصلی ناحیه گرمســیر بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 17063 در 
صفحه 545 دفتر 243 امالک به نام طلعت نادم اردســتانی صادر و تسلیم گردیده است 
سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 32001447-98/4/16 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 38106-98/4/16 به گواهی 
دفتر خانه 50 اردستان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب 
 به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 

می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:528291 عصاری رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )218 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/164 شماره نامه: 139885602032000639-1398/04/19 سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شــماره 13437 فرعی واقع در اردســتان 1 اصلی ناحیه گرمسیر بخش 17 
اصفهان ذیل ثبت 24613 در صفحه 343 دفتر 293 امالک بــه نام اعظم کچوئی زاده 
صادر و تسلیم گردیده است متعاقبًا ذیل ســند رهنی شماره 5777-90/12/15 دفتر 19 
اردستان در قبال 374/411/046 ریال در رهن بانک مسکن اردستان قرار گرفته است، 
سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 32001446-98/4/16 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 19963-98/4/15 به گواهی 
دفتر خانه 51 اردستان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت مسافرت مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب 
 به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:528295 عصاری رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )233 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/165  آقای ســید نصر الدین دادخواه کهنگی دارای شناسنامه شــماره 299 به شرح 
دادخواست به کالسه  219/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان افتخار السادات ایران دادخواه کهنگی به شناسنامه 29476 در 
تاریخ 1392/10/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک برادر به نام سید ابوالمجد دادخواه کهنگی به شماره شناسنامه 39 و 
یک خواهر به نام احترام الســادات دادخواه کهنگی به شماره شناسنامه 29477 و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 528137 شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان )137 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/166  آقای قدرت اله باقری مارچوبه دارای شناسنامه شماره 73 به شرح دادخواست به 
کالسه  224/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان احمد باقری مارچوبه به شناسنامه 168 در تاریخ 97/12/10 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و سه دختر و 
یک عیال دائمی که عبارتند از: 1- قدرت باقری مارچوبه، ش.ش 73 متولد 36/2/2 فرزند 
متوفی 2- مجید باقری مارچوبه، ش.ش 8 متولد 45/7/3 فرزند متوفی 3- حمید باقری 
مارچوبه، ش.ش 927 متولد 54/5/31 فرزند متوفی 4- عفت باقری مارچوبه، ش.ش 9 
متولد 48/2/11 فرزند متوفی 5- زینب باقری مارچوبه، ش.ش 10 متولد 58/6/1 فرزند 
متوفی 6- عزت باقری مارچوبــه، ش.ش 185 متولد 40/9/20 فرزند متوفی 7-  فاطمه 
دهقانی مارچوبه، ش.ش 1 متولد 32/1/21 همســر متوفی. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 528139 شعبه اول حقوقی شورای حل 
اختالف شهرستان اردستان )189 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
4/167 شماره: 542/97 به موجب رای شماره 700 تاریخ 97/12/13 حوزه اول شورای 
حل اختالف شهرســتان نطنز که قطعیت یافته است محکوم علیه سعید قنبری موغاری 
فرزند حسن به نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت مبلغ دویست میلیون 
ریال بابت اصل خواسته 2- پرداخت مبلغ 2/610/000 ریال بابت هزینه دادرسی 3- حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 4- پرداخت خسارت تاخیر تادیه سفته ها از تاریخ تقدیم 
دادخواست 97/10/3  لغایت اجرای حکم طبق شاخص اعالمی بانک مرکزی 5- پرداخت 
هزینه های اجرائی معادل نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت 6- رعایت تبصره دوم 
ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی الزامی می باشد. مشخصات محکوم له: علی صباحی  
با وکالت جواد بیگی به نشــانی بادرود خیابان شریعتی کوی اقبال. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:528661 شعبه اول شورای 

حل اختالف شهرستان نطنز )193 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/168 شماره: 543/97 به موجب رای شماره 699 تاریخ 97/12/13 حوزه اول شورای 
حل اختالف شهرســتان نطنز که قطعیت یافته است محکوم علیه سعید قنبری موغاری 
فرزند حسن به نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت مبلغ دویست میلیون 
ریال بابت اصل خواسته 2- پرداخت مبلغ 2/595/000 ریال بابت هزینه دادرسی 3- حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 4- انضمام خسارت تاخیر تادیه سفته ها از تاریخ تقدیم 
دادخواست 97/10/3  لغایت اجرای حکم طبق شاخص اعالمی بانک مرکزی 5- پرداخت 
هزینه های اجرائی معادل نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت 6- رعایت تبصره دوم 
ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی الزامی می باشد. مشخصات محکوم له: علی صباحی 
با وکالت جواد بیگی به نشــانی بادرود خیابان شریعتی کوی اقبال. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:528416 شعبه اول شورای 

حل اختالف شهرستان نطنز )193 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/170  آقای محمد عسکری اردستانی دارای شناسنامه شماره 133 به شرح دادخواست 
به کالســه  234/98 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان صدیقه بشارت به شناســنامه 145 در تاریخ 97/7/23 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و دو دختر 
به عبارتند از: 1- محمد عسکری اردســتانی، ش.ش 133 متولد 46/3/19 فرزند متوفی 
2- محمود عســکری اردســتانی، ش.ش 51 متولد 47/3/27 فرزند متوفی 3- محسن 
عسکری اردستانی، ش.ش 61 متولد 51/4/8 فرزند متوفی 4- فاطمه عسکری اردستانی، 
ش.ش 36 متولد 53/3/28 فرزند متوفی 5- ابراهیم عســکری اردستانی، ش.ش 380 
متولد 62/11/22 فرزند متوفی 6- الهه عســکری اردســتانی، ش.ش 1180023781 
متولد 69/11/6 فرزند متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 529941 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان )173 

کلمه، 2 کادر(
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پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

جزییات خرید بیمه سربازی 
در سال ۹۸

رییس گروه فنی و احتساب سوابق سازمان تامین 
اجتماعی گفــت: خرید بیمه خدمت ســربازی 
با داشتن دو شــرط برای همه افراد مجاز است. 
شکوری ادامه داد: شــرط اول این است که فرد 
متقاضی در زمان ثبت درخواســت خرید بیمه 
سربازی باید بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی 
باشد اعم از اینکه بیمه او اختیاری باشد یا اجباری. 
وی در توضیح شرط دوم خرید سابقه بیمه سربازی 
افزود: فرد متقاضــی قبل از آغــاز دوره خدمت 
ســربازی باید به مدت حداقل دو سال حق بیمه 
پرداخت کرده باشــد. وی ادامه داد: اگر ســوابق 
بیمه ای فرد متقاضی جمع شــده و کارت پایان 
خدمت وی نیز مشــکل نداشته باشــد، با اولین 
مراجعه حضوری می تواند کار خود را به طور کامل 

انجام دهد.

 ثبت نام کتب درسی
 کالس اولی ها آغاز شد

 زمــان ثبت ســفارش کتاب درســی پایه اول 
دوره ابتدایــی و پایه دهم دوره دوم متوســطه 
از  ۲۳ تیرماه آغاز شــد. ثبت سفارش اینترنتی 
 کتب درســی کالس اولی ها از طریق ســامانه
www.irtext� یا www.irtextbook.ir 

book.com از ۲۳ تیرمــاه آغــاز و تا پنجم 
شــهریور ماه ادامه خواهد داشت. ثبت سفارش 
اینترنتــی کتب درســی پایه دهــم دوره دوم 
متوسطه و پایه هفتم اســتعدادهای درخشان 
نیز از ۲۳ تیرمــاه آغاز و ۱۶ شــهریور به پایان 
می رسد. برای ورود به سامانه کد ملی دانش آموز، 
نام کاربری و شــش رقم ســمت راست شماره 
سریال شناسنامه دانش آموز، »رمز عبور« ورود 

به سامانه است.

کالهبرداری از واحدهای 
صنفی در اصفهان

سرپرست پلیس آگاهی اســتان گفت: ۲ نفر که 
با معرفی خود به عنوان مامــور یکی از اداره های 
دولتی از ۶ واحد صنفی مبلــغ ۶0 میلیون ریال 
کالهبرداری کرده بودند، دستگیر شدند. سرهنگ 
حسین ترکیان اظهار داشت:  این افراد از واحدهای 
صنفی بازرسی و در صورت کشف کاالی قاچاق 
قبض جریمه صادر و مبلغ جریمــه را به صورت 
نقدی دریافت می کرده اند. این مقام انتظامی بیان 
داشــت: ماموران پس از انجام یکسری کارهای 
تخصصی موفق شــدند هر دو متهم را شناسایی 

و دستگیر کنند.

 محیط بانان اصفهان
 بیمه تکمیلی می شوند

فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان با ابراز خرسندی از تصویب 
قانون حمایت از محیط بانان در ماه گذشته، ادامه 
داد: تصویب این قانون به نفع محیط بانان است؛ 
برای فردی که محیط بانی را انتخاب می کند اگر 
عشق و عالقه نداشته باشــد، کاری بسیار سخت 
اســت؛ اما اگر عالقه داشته باشــد این مشکالت 
قابل تحمل است. مرتضی جمشیدیان افزود: برای 
دفاع از طبیعت همواره مشکالتی وجود دارد که از 
جمله آنها می توان به درگیری با متخلفان اشاره 
کرد، گاهی افرادی که در طبیعت برای شــکار با 
محیط بانان درگیر می شوند، تیراندازی می کنند 
که این مسئله دفاع از طبیعت را برای محیط بانان 

سخت می کند.

 اخذ ویزای کار درآلمان
 شگرد کالهبرداری از شهروندان

رییــس پلیس فتــای اســتان از شناســایی و 
دستگیری فردی که در شــبکه های اجتماعی با 
تبلیغات فریبنده اخذ ویزای کار از شــهروندان 
کالهبرداری می کرد، خبر داد. ســرهنگ سید 
مصطفــی مرتضوی گفــت: با طرح شــکایت و 
مراجعه ۳ نفر از شهروندان به پلیس فتا مبنی بر 
کالهبرداری در شبکه اجتماعی تلگرام، رسیدگی 
به موضوع در دســتور کار کارشناسان پلیس فتا 

قرار گرفت. 
این مقام انتظامی عنوان داشت: در تحقیقات اولیه 
مشخص شد فردی در شــبکه اجتماعی تلگرام 
ضمن راه اندازی کانال جعلی با انتشــار تبلیغات 
اغوا کننده در خصوص اخذ ویزا، اقامت و کار در 
کشور آلمان، مبلغ ۶0 میلیون ریال از شهروندان 
دریافت و سپس اقدام به حذف کانال خود کرده 
است. وی با اشاره به شناسایی و دستگیری متهم 
افزود: بــا اعتراف صریح متهم، پرونده تشــکیل 
شده و او جهت اقدامات قانونی به مراجع قضائی 

تحویل داده شد.

کشف 71 کیلوگرم تریاک 
توسط یگان تکاوری اصفهان

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
از کشــف 7۱ کیلوگرم تریاک و دســتگیری ۳ 
ســوداگر مرگ توســط ماموران یگان تکاوری 

اصفهان خبر داد.
 ســرهنگ علی ملکی آهنگران اظهار داشــت: 
ماموران یــگان تکاوری اصفهــان حین کنترل 
خودروهای عبوری در محور »رامشــه - حسن 
آباد«  به دو خودروی سمند و مزدا مشکوک و آنها 
را متوقف کردند. وی افزود: در بازرسی از سواری 
سمند ۳5 کیلو و در بازرسی از مزدا ۳۶ کیلوگرم 
تریاک کشــف و هر دو خودرو توقیف شدند. این 
مقــام انتظامی بیان داشــت: در این خصوص ۳ 
سوداگر مرگ دستگیر و برای اقدامات قانونی به 

مراجع قضایی تحویل داده شدند.

 کشف 10 هزار لیتر سوخت 
قاچاق در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف ۱0 
هزار لیتر سوخت قاچاق از یک دستگاه کامیون 
بنز در اصفهــان خبر داد. ســرهنگ محمدرضا 
خدادوست اظهارکرد: در پی کسب خبری مبنی 
بر اینکه فــردی اقدام به انبار و قاچاق ســوخت 
گازوییل می کنــد، تیمی از مامــوران کالنتری 
۲۱ اژیه ایــن فرماندهی بررســی موضوع را در 
دســتور کار خود قرار دادند. وی افزود: ماموران 
 در پی گشــت زنی های هدفمند خود در محور

 نیک آباد به اژیه کامیون بنز مورد نظر را در یک 
معدن شن متروکه در حال سوخت گیری مشاهده 
و با هماهنگی قضایی وارد عمل شدند. این مسئول 
انتظامی ادامه داد: رییس و تیم زبده ای از کارکنان 
آن یگان طی یک عملیــات غافلگیرانه خودرو را 
متوقف و دو قاچاقچی که در حال سوخت گیری 
از مخزنی بزرگ به مخزن جاساز شده داخل اتاق 

عقب کامیون بنز بودند، دستگیر شدند.

پریسا سعادت

در آالســکا، دمای هوا به باالی چهل درجه رسیده 
است، در اروپا دمای هوا به شکل بی سابقه ای طی 
۳0 سال گذشته باال رفته و شدت گرما در برخی از 
شهرهای فرانسه به ۴۶ درجه سانتی گراد باالی صفر 
نیز رسیده است. خورشید تقریبا در همه جای دنیا 
به شــکل بی رحمانه ای می تابد و البته ایران هم از 

این گرما بی نصیب نیست.
 آمارهــای جهانی نشــان می دهد کــه دمای کره 
زمین نسبت به ۳0 سال گذشــته 5 درجه گرم تر 
شده است. کارشناســان وجود گازهای گلخانه ای 
نظیر دی اکســید کربن و متان را علت این افزایش 
دما می دانند. پیش بینی می شود در هفته پیش رو 
در اهواز هوا به باالی 50 درجه ســانتی گراد برسد. 
اصفهان هم وضعیت بهتری نخواهد داشت، بر اساس 
اعالم معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی 
استان، تقویت توده گرم هوای تابستانه از هفته آخر 
تیرماه تا هفته اول مردادماه ادامه خواهد داشــت 
و در این بازه زمانی افزایش دما در تمامی اســتان 

پیش بینی می شود.
 بــر اســاس اعــالم ســازمان هواشناســی در 
شهرســتان های خور و بیابانک، نایین، اردستان، 
آران و بیدگل، نجف آباد، خمینی شــهر، کاشان و 
اصفهان رکورد گرما طی ده ســال اخیر شکســته 
خواهد شــد. افزایش دما در حد »حداکثر مطلق« 
خواهــد بود؛ حداکثــر مطلق پدیده ای اســت که 

بر اســاس آن بیشترین 
دمایی که در یک ایستگاه 
هواشناسی در دوره ۱0 یا 
۱5 ســاله به ثبت رسیده 
است، ثبت خواهد شد و به 
اصطالح گرما بیشتر از حد 
معمول خواهد بود. گرمای 
بی ســابقه، احتمال ثبت 

بیشترین دما در برخی از نقاط ایران و افزایش رکورد 
جهانی که متعلق به نقطه ای در کویر شهداد کرمان 

هم هست را افزایش داده 
اســت. گندم بریــان در 
کویر شــهداد بــه عنوان 
گرم تریــن نقطــه زمین 
ثبت شده اســت، در این 
منطقه دمایی معادل 7۱ 
درجه سانتی گراد توسط 
ناسا ثبت شده که انتظار 

می رود این دما امسال افزایش یابد.
  برخــی از نقــاط کویــری اصفهان هــم گرمای

 بی ســابقه ای را تجربه کرده اند. بر این اساس موج 
گرمای کم ســابقه اهالی خور و بیابانک که یکی از 
مناطق گرمسیری اصفهان اســت، را هم با مشکل 

مواجه کرده است. 
دمای باالی هوا در روزهای اخیــر تا حدی بود که 
مردم را خانه نشین کرده و آنها شب هنگام از منزل 
بیرون می آمدند. هفته گذشته دمای هوا در خور و 
بیابانک ۴5 درجه را هم پشت سر گذاشت. سازمان 
هواشناسی اعالم کرده که در دوره آماری ۳0 سال 
گذشته شهر خور، بیشترین حداقل دما ۳۲ درجه 
سانتی گراد در تیر ماه ســال 90 به ثبت رسیده بود 
در حالی که این میزان در هفته پیش به۳۴/۲ درجه 
ســانتی گراد هم رســید که در این دوره آماری بی 

سابقه است. 
طبق پیش بینی ها، از ۲۳ تیرماه تا ۱0 مرداد 98 اوج 
گرمای تابستانی را در خور و بیابانک شاهد خواهیم 
بود و انتظــار می رود که در این مــدت رکوردهای 

دمایی به ثبت برسد. 
هواشناســی همچنین از مردم خواسته هشدارها و 
اخطارهای این ســازمان و مدیریت بحران را جدی 
بگیرند و جوانب احتیاط را رعایت کنند. این گرمای 
هوا هشدارها برای افراد سالمند و کودکان را افزایش 
داده است به خصوص آنکه در روزهای آینده انتظار 
ورود موج جدید آالینده ها در اصفهان و گرد و غبار 
نیز می رود. این مسئله موجب باال رفتن بیماری های 
ناشــی از گرمای هوا در افراد آســیب پذیر مانند 

سالمندان خواهد شد.

ذوبمیشویم

مسئول بهداشت محیط اســتان گفت: چون که ذائقه مردم به آب 
مصرفی عادت کرده، بعد از تزریق آب چاه به جریان آب شرب تغییر 
در مزه احساس می شود؛ البته این میزان اختالط آب حتما کمتر از 
۴0 درصد خواهد بود.حسین صفاری پور بیان کرد: تامین آب شرب 
با شرکت آبفا و تضمین سالمت و بررسی روزانه آن بر عهده معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی است.مدیر گروه بهداشت محیط 

مرکز بهداشت اســتان اصفهان ادامه داد: روزانه بیش از یک هزار 
مورد کلر سنجی در نقاط مختلف استان و نمونه برداری های الزم از 
نظر شیمیایی و میکروبی انجام می شود.وی گفت: همچنین روزانه 
تماس هایی را در این رابطه از مــردم دریافت می کنیم و هر جایی 
حتی احتمال این را بدهیم که آب در سالمت کامل نباشد، سریعا 
کارشناسان بهداشتی را اعزام و نمونه برداری ها و آزمایشات الزم را 

انجام می دهیم.صفاری پور خاطر نشان کرد: شاید آب کیفیت الزم 
را نداشته باشــد؛ اما در حال حاضر آب شرب مردم از نظر سالمتی 
مشکلی ندارد. این مسئول در پایان با اشاره به وضعیت نیترات در 
آب شرب هم گفت: حد مجاز نیترات در آب 50 است و میزان باالتر 
از 50 ممنوع اعالم شده و در صورت مشاهده میزان باالی نیترات، 

مداخله و واکنش جدی بازرسان بهداشتی را در پی خواهد داشت.

مسئول بهداشت محیط استان بیان کرد:
اضافه شدن آب چاه، علت تغییر مزه آب شرب اصفهان

 گرمای بی سابقه هوا در خور و بیابانک اصفهان، رکورد زد

 از 23 تیرماه تا 10 مرداد 98 اوج گرمای 
تابستانی را در خور و بیابانک شاهد 

خواهیم بود و انتظار می رود که در این 
مدت رکوردهای دمایی به ثبت برسد

 مدیر حج و زیارت اصفهان:
بیش از 6 هزار  زائر از اصفهان عازم حج تمتع می شوند

 مدیر حج و زیارت اصفهان گفت: ۶ هزار و 7۶0 زائر خانه خــدا در قالب ۴7 کاروان از نیمه دوم تیرماه از 
فرودگاه شهید بهشتی این استان برای شرکت در مناســک حج عازم سرزمین وحی می شوند. غالمعلی 
زاهدی افزود: از این تعداد حجاج ۲۶ کاروان به مدینه قبل و ۲۱ کاروان به مدینه بعد اعزام می شوند. وی 
از همراهی ۲5۱ نفر عوامل اجرایی با کاروان های اعزامی به ســرزمین وحی اشاره و اضافه کرد: معاینات 
زائران و کالس های آموزشی برای آشنایی زائران با اعمال و مناسک حج در حال انجام است. سال گذشته 
پنج هزار و 785 زائر در قالب ۴5 کاروان از اســتان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد از فرودگاه 
شهید بهشتی اصفهان عازم سرزمین وحی شــدند. وی تصریح کرد: ثبت نام برای حج تمتع تا سال 8۶ 
صورت گرفته است و اعزام تمام افراد ثبت نام شده که حدود یک میلیون و ۲0 هزار نفر هستند تا حدود 

9 سال دیگر ادامه خواهد داشت.

به منظور ارتقای  سطح همکاری های پژوهشی آموزشی صورت گرفت؛
عقد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه های اصفهان و علوم اسالمی رضوی

تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی بین دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم اسالمی رضوی منعقد شد. این تفاهم 
نامه را هوشنگ طالبی از دانشگاه های اصفهان و حجت االسالم و المسلمین سیدحسن وحدتی شبیری از دانشگاه 
علوم اسالمی رضوی به منظور ارتقای سطح همکاری های پژوهشی آموزشی امضا کردند. رییس دانشگاه اصفهان 
با بیان اینکه این تفاهم نامه برای بهره گیری بهینه از ظرفیت های موجود امضا شد،  افزود: اجرای طرح های علمی 
و پژوهشی مورد نیاز، تربیت نیروی انسانی در قالب دوره های مصوب در مقاطع تحصیلی، تبادل استاد برای امور 
آموزشی و پژوهشی، همکاری و مشارکت استادان و دانشــجویان دو دانشگاه در جشنواره های علمی، هنری و 
فرهنگی، هدایت و حمایت از پایان نامه های تحصیلی، به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در راستای 
نیازهای تحقیقاتی دو دانشگاه از جمله موضوع و محورهای همکاری بین این دو دانشگاه است. هوشنگ طالبی 

افزود: مدت اعتبار این تفاهم نامه از زمان امضا برای پنج سال تعیین شد.

سخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور با اشــاره به آمار ثبت شده از والدت 
چندقلوزایی در ایران طی سه ماه اول ســال 98 اظهار کرد: از اول فروردین 
تا پایان خرداد ماه ۴ هزار و ۴۴8 دوقلو زایی و ۱۳۱ مورد ســه قلو زایی ثبت 

شده است.
سیف ا... ابوترابی در ادامه بیان کرد: همچنین ۶ مورد ۴ قلوزایی که دو مورد 

مربوط به استان فارس و مابقی برای استان های اردبیل، خوزستان و اصفهان 
بوده است. ابوترابی با اشــاره به آمار والدت نوزادان چند قلو در سال گذشته 
گفت: ۱9 هزار و 9۱۱ والدت مربوط به نوزادان دو قلو، ۶۴۶ مورد سه قلو، ۲۱ 
مورد چهار قلو و دو مورد 5 قلو )در استان اصفهان و مرکزی( در سال گذشته 

ثبت شده است. ال
حو

ت ا
 ثب

 اصفهان؛ رکورد دار 
چند قلو زایی

سخنگوی سازمان ثبت احوال 
کشور خبر داد:

مجیدقربانی-شهردارکوشک

آگهیفراخوانعمومی
انتخابسرمایهگذار

شهرداری کوشک با استناد به مجوز مورخ ۱۳98/0۲/۳0 هیات عالی سرمایه گذاری و مصوبه شماره 97/۳۱/ش مورخ ۱۳98/0۴/0۶ شورای محترم اسالمی شهر 
کوشک در نظر دارد پروژه ساخت، اجاره، بهره برداری و انتقال تابلوهای تبلیغاتی 6*12 را به صورت B.O.L.T به سرمایه گذار واجد شرایط طبق مشخصات 

خصوصی اعالم شده در شرایط فراخوان واگذار نماید. 
لذا متقاضیان می توانند اسناد و مدارک پروژه را همه روزه در وقت اداری از تاریخ درج آگهی در روزنامه تا روز شنبه مورخ ۱۳98/05/۱۲ از واحد امور مالی شهرداری 

کوشک واقع در شهر کوشک بلوار امام)ره( به شماره تماس ۳۳5۶۲۴۱0-0۳۱ دریافت نمایند.
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری:

از تاریخ درج نوبت دوم آگهی در روزنامه تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳98/05/۱۳
- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

زمان و محل تشکیل هیات عالی سرمایه گذاری جهت بازگشائی پیشنهادات:
رأس ساعت ۱5 روز دوشنبه مورخ ۱۳98/05/۱۴ در محل شهرداری کوشک

- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار است

- به ازاء هر سال افزایش معادل 15 درصد به قیمت اجاره بها اضافه می گردد.

مالف:530153

نوبتاول

دفترنمایندگیاوقافوامورخیریهبخشجلگهوجرقویه

آگهیمزایدهنوبتسوم
دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه بخش جلگه و جرقویه در نظر دارد یک قطعه زمین با کاربری کشاورزی به متراژ 70 جریب با پالک ثبتی فرعی 0 از اصلی ۱8 

بخش ۲۱ ثبت اصفهان را واقع در بخش جلگه، روستای خویا جنب امامزاده ابراهیم )ع( از طریق مزایده بدون حق بمدت یکسال به اجاره واگذار نماید.

مشخصاتپایه قیمت کارشناسی جهت اجارهنوع

70000 متر مربع50/000/000زمین با کاربری کشاورزی

مالف:531600

مشخصات تابلوها آدرس محل پروژهنام پروژهردیف
/ ابعاد/ تعداد

طول دوره 
مشارکت پایه

پایه اجاره بهاء 
ماهیانه )ریال(

نوع 
مشارکت

ساخت، اجاره، بهره برداری ۱
و انتقال تابلوهای تبلیغاتی

بلوار الغدیر )جاده اصفهان 
نجف آباد( محدوده شهر کوشک

۲ عدد تابلو به ابعاد ۱۲*۶ 
۳9۱7/۲80/000B.O.L.T ماهبه صورت دو طرفه

شرایط مزایده:
۱- متقاضیان شرکت در مزایده باید تقاضای کتبی خود را همراه با یک فقره چک 
تضمینی به مبلغ پنج میلیون ریال در وجه دفتــر نمایندگی اوقاف و امور خیریه 
بخش جلگه و جرقویــه تا پایان وقت اداری روز پنج شــنبه 98/5/۳ به دبیرخانه 
این اداره واقع در شــهر هرند به شــماره تلفن 0۳۱۴۶۴050۶9 تحویل و رسید 

دریافت نمایند.
۲- پیشنهادات واصله راس ساعت ۱0 صبح روز شــنبه مورخ 98/5/5 با حضور 

شخص متقاضی و اعضای کمیسیون مزایده مفتوح و قرائت خواهد شد.
۳- به پیشــنهادات مخدوش و یا فاقد چک تضمین شــده بانکی ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.

۴- این مزایده کتبی بوده و حضور شخص متقاضی یا نماینده تام االختیار وی در 
کمیسیون مزایده بالمانع است

5- هزینه کارشناسی و نشر آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
۶- برنده مزایده موظف است ظرف مدت یک هفته کاری از تاریخ برگزاری مزایده و 
اعالم اداره اوقاف نسبت به انجام مراحل اداری و تنظیم قرارداد اجاره به اداره اوقاف 
مراجعه نماید در غیر این صورت سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و وفق مقررات با 
نفر دوم قرارداد اجاره تنظیم خواهد شــد. ضمناً سپرده نفرات دوم و سوم پس از 
تنظیم اجاره نامه و طی مراحل قانونی با نفر اول برنده مزایده مسترد خواهد گردید.
جهت کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفــن هــای 0۳۱۴۶۴050۶9 و 

0۳۱۴۶۴0۴0۱۱ تماس حاصل فرمائید.
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  قرار داد استنلی کی روش و والدیمیر کومان تمدید شد؛

عالقه خامس به اتلتیکو
خامــس رودریگز دو فصل اخیــر رابه صورت 
قرضــی در باشــگاه 
بایرن مونیخ پشت 
سر گذاشــت؛اما 
مدیران این باشگاه 
ترجیح  آلمانــی 
دادنــد کــه از بند 
تبدیل قرارداد قرضی 
به دائمی استفاده نکنند و در نتیجه این بازیکن 
بار دیگر به رئال مادرید بازگشــت. با توجه به 
اتفاقات و درگیری هایی که پیش از این نیز رخ 
داده بود، هر دو طرف می دانستند که خامس 
جایی در برنامه های زیــدان برای فصل آینده 
ندارد و در نتیجه پیشنهادهایی برای جذب این 
بازیکن به رئال مادرید رسید. جدی ترین این 
پیشنهادها از سوی باشگاه ناپولی بود؛ اما حاال 
مارکا مدعی شده که پیشنهاد اتلتیکو مادرید 
بسیار جدی تر از ناپولی است. خامس ترجیح 
می دهد که به جای انتقال به ناپل، در پایتخت 
اسپانیا باقی بماند و تنها رئال مادرید است که 

در این میان با این انتقال موافقت نکرده است.

کاپیتان احتمالی 
منچستریونایتد در فصل آینده

پل پوگبا وضعیتی عجیب در منچستریونایتد 
پیدا کرده اســت. از یک سو شــنیده می شود 
کــه خواهــان جدایی 
اســت؛ اما از سوی 
دیگر باشــگاهش 
حاضر به از دست 
دادن او نیســت! 
مســئول  حتــی 
فنی تیــم؛ یعنی اوله 
گونارسولسشــر،  در خواب و خیــال اعطای 
دادن مسئولیت بیشــتر به وی است. سرمربی 
نروژی شیاطین ســرخ که اواخر سال گذشته 
میالدی جانشین ژوزه مورینیو اخراجی شد، در 
مصاحبه ای که روز شنبه انجام داد، عنوان کرد 
هنوز برای تیم فصل آینده اش، کاپیتان انتخاب 
نکرده؛ اما روی گزینه ای به اسم پوگبا در حال 
فکر کردن است. او عنوان کرد: برای فصل آینده 
گزینه های مختلفی داریم. باید این کار با دقت 
انجام دهم. در مورد پوگبا هــم باید بگویم که 
او یکی از نامزدهای کاپیتانی من اســت. این 
اظهارات در حالی عنوان شــد که کاپیتان تیم 
اولدترافوردی، والنسیا بود که تابستان تیم را 

ترک کرد.

مدیر اجرایی اینتر:
به انتقال لوکاکو خوشبینم

درحالی کــه تالش های باشــگاه اینترمیالن 
بــرای جــذب روملو 
لوکاکــو، ســتاره 
بلژیکــی ناراضی 
منچســتریونایتد 
ادامه دارد، جوزپه 
ماروتا مدیر اجرایی 
اینتر می گویدکه او به 
انجام این انتقال خوشبین بوده و معتقد است 
لوکاکو ســرانجام به نراتزوری منتقل خواهد 
شــد. لوکاکو در روزهای اخیــر اعالم کردکه 
انتظــار دارد تا هفته آینــده تکلیف آینده اش 
مشخص شود. این ستاره بلژیکی پیش از این از 
تمایل خود برای ترک باشگاه منچستریونایتد 
خبر داده بود. آنتونیو کونته، ســرمربی جدید 
اینتر هم به صراحت از تمایل خود برای جذب 
لوکاکو پرده برداشته. بر اساس گزارش ها اینتر 
پیشنهادی در مجموع 70 میلیون یورویی به 
یونایتد ارائه کرده ولی شــیاطین سرخ مایل 
نیستند لوکاکو را با رقمی کمتر از 83 میلیون 

یورو واگذار کنند.

 لمپارد:
 تعهد پولیشیچ به چلسی 

بی نظیر است
کریستین پولیشیچ، ستاره آمریکایی چلسی 
که فصل آینــده اولین 
فصل حضورش در 
این تیم را سپری 
کــرد  خواهــد 
درحالی کــه تنها 
9 روز از پایــان جام 
طالیی که او به همراه 
تیم ملی آمریکا در آن حضور داشت، می گذرد 
اعالم کرد کــه قصد دارد هر چه ســریع تر به 
اردوی چلسی پیوسته و با تیم جدیدش تمرین 
کند. فرانک لمپارد، ســرمربی جدید چلسی 
هم پولیشــیچ را به همین خاطر تحسین کرد 
و گفت شک ندارد ســتاره آمریکایی به یکی 
 از ســتاره های بزرگ چلســی تبدیل خواهد

 شد.

اروپا، مقصد جدید مهدی طارمی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

فدراسیون فوتبال به درخواست باشگاه استقالل نامه ای را تنظیم و به 
فیفا فرستاد. در این نامه فدراسیون از فیفا خواسته بود از منبع درآمد 
این باشگاه از جام جهانی پول پروپیئچ را بپردازد. آخرین خبر اما این 
است که فیفا با این مســئله موافقت نکرده؛ البته آنها مشکلی برای 
پرداخت نداشته اند ولی مسائل سیاسی باعث شــد تا این اتفاق رخ 
ندهد. بدین ترتیب استقاللی ها باید سریعا راهکار دیگری  پیدا کنند.

خبر بد برای استقالل از فیفا

صادق بارانی کــه بعد از چندین فصل حضــور در پیکان در لیگ 31
هجدهم از جمع خودروسازان جدا و راهی تیم نساجی شد، بعد از 
آن به تهران بازگشــت و این بار پیراهن تیم سایپا را بر تن کرد. او 
البته در پایان فصل از جمع نارنجی پوشان نیز جدا شد و در ابتدای 
این فصل به شاهین بوشهر پیوست. بارانی دیروز به اردوی تیم تازه 

صعود کرده به لیگ برتر در شیراز اضافه خواهد شد.

بارانی به اردوی شاهین بوشهر اضافه شد
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چین سری، سرمربی نامی نو شد
بعد از اعالم تیمداری نامی نو در لیگ برتر فوتسال 
بانوان با رویکرد توجه بیشــتر به بازیکنان بومی، 
میترا چین سری از مربیان سابق تیم ملی فوتسال 
و مدرس کنفدراسیون آسیا، هدایت تیم فوتسال 
بانوان نامی نــو در فصل پیــش رو را در اختیار 
گرفت. تیم فوتسال بانوان نامی نو فصل گذشته با 
هدایت شهناز یاری و حضور چند تن از بازیکنان 

تیم ملی بانوان به قهرمانی در لیگ برتر رسید.

اعتماد ویژه کالدرون به بازیکن 
محبوب پرسپولیس

چند هفته قبل بود که شایعه حضور سید جالل 
در لیســت مازاد باشگاه پرســپولیس به گوش 
رسید؛ شایعه ای عجیب و البته خنده دار. برخی 
معتقد بودند که برانکو در صورت ادامه همکاری 
با سرخ پوشان، این شــایعه را به حقیقت تبدیل 
می کرد؛ اما آنهایی که پرسپولیس را می شناختند 
و نقش کاپیتان محبــوب آن را در موفقیت های 
این ســال ها دیده بودند بر این شایعه خیلی زود 
خط بطالن کشــیدند. کالدرون که آمد، برخی 
که مشخص نیست چه هدفی را دنبال می کنند، 
دوباره این شــایعه را منتشــر کردند؛ اما حاال از 
ترکیه و اردوی پرســپولیس خبر می رســد که 
این روزها کالدرون اعتقاد ویژه ای به سیدجالل 
پیداکرده و بیش از پیش به نقش کلیدی کاپیتان 

پرسپولیسی ها پی برده است.

در حاشیه

نقره جهانی بر گردن اسکیت باز 
اصفهانی

مربی تیــم ملی اســکیت ایران اظهار داشــت: 
امیرمحمد سواری نماینده نجف آبادی تیم ملی 
فری استایل کشورمان در یک دیدار نفسگیر، در 
فینال رقابت های جهانی فری اســتایل اسپانیا 
موفق به کسب مدال نقره و سومین مدال کاروان 
ایران شد. احسان حبیب آبادی افزود: در فینال 
این رقابت ها، رومینا ســالک و رضا لسانی موفق 
شدند در رده سنی زیر 18 سال و باالی 18 سال 
به رتبه سوم و مدال برنز جهان دست پیدا کنند. 
رضا لسانی روز شــنبه توانســت با ثبت رکورد 
4.118 ثانیه در بخش تایم تریل مسابقات جهانی 
اسپانیا، رکورد جهانی این رشته را جابه جا کند؛ 
همچنین هر 9 شــرکت کننده فری استایل، 5 
دختر و 4 پسر به فینال این سری از رقابت ها راه 
یافتند که ســهم تیم ملی ایران یک مدال نقره و 

دو مدال برنز بود.

مربی اصفهانی دوی استقامتی ایران:
فدراسیون دوومیدانی تعطیل 

شده است!
مربی اصفهانی دوی اســتقامتی ایران در مورد 
اینکه گفته می شود او نیز از سمتش کناره گیری 
کرده اســت، اظهار کــرد: ما قــرارداد نداریم، 
تکلیفمان مشخص نیســت که بخواهیم استعفا 
داده باشــیم یا نه. اســتعفا از چه چیزی؟ اول 
باید وضعیت مشخص باشــد تا بتوانیم استعفا 
بدهیم. بعد از قهرمانی آســیا هیــچ قراردادی 
با فدراســیون نداشــتیم، هیچ اردویی نبوده، 
هیچ هزینه ای برای شاگردانم و خودم پرداخت 
نشده و هیچ حقوقی نگرفته ایم. سجاد مرادی با 
اشاره به اوضاع آشفته در فدراسیون دوومیدانی 
ادامه داد: در دوومیدانی هدفی نیست. من فکر 
می کنم فدراسیون دوومیدانی تعطیل شده است. 
کسی سراغ ورزشــکاران و مربیان را نمی گیرد. 
نمی دانم مســئوالن در کمیته ملــی المپیک و 
وزارت ورزش چه می کنند، این ورزش را جمع 
کنند. نه حقوقی، نه اردویی، نه باشــگاهی، نه 
وضعی. مسئوالن فدراسیون دوومیدانی استعفا 
دهند یا این مســائل را جمع کنند. تکلیف هیچ 
چیز مشخص نیست. پس وزیر و رییس کمیته 
ملی المپیک به چه چیزی رسیدگی می کنند؟ 

من پیشنهاد می کنم ورزش 
دوومیدانی را جمع کنند. 
این وضع فایــده ندارد. 

بگویند ما دوومیدانی 
نداریم، درش 
ببندنــد  را 
تا افــراد به 
هــی  تبا

نروند.

منهای فوتبال

در پایان مسابقات اسکواش قهرمانی کشور ،پسران و دختران رده های 
سنی کمتر از 13 و 15سال، تیم اســتان اصفهان تنها به کسب یک 
مدال طال در بخش پسران بسنده کرد. مسابقات اسکواش قهرمانی 
کشور از روز پنجشنبه ۲0 تیرماه به مدت سه روز به ترتیب در شهرهای 
گرگان و قم برگزار شد. تیم اسکواش پسران استان اصفهان با ترکیب 
محمد چنگانیان و محمدصدرا سیدزاده در رده سنی کمتر از 13 سال 

و محمدساالر کریمی و محمدرضا جعفری نژاد در رده سنی کمتر از 
15 سال به مربیگری مسلم نجفی و سرپرستی مهدی جعفری نژاد در 
این رقابت ها حضور داشت که در نهایت محمد چنگانیان از اصفهان 
موفق شد برای چندین سال متوالی بر ســکوی قهرمانی رده سنی 
کمتر از 13 سال بایستد. در بخش دختران نیز درسا حقیقت، رایحه 
مجیدی، نازنین زهرا دادخواه و نرگس فخر در رده سنی کمتر از 13 

سال و یاس صمدزاده و یلدا رشتیان در رده سنی کمتر از 15 سال در 
این دوره از رقابت ها به مصاف حریفان خود رفتند. در رده سنی کمتر 
از 13 سال حقیقت و دادخواه و در رده سنی کمتر از 15 سال صمدزاده 
موفق شدند با شکست حریفان خود به مرحله یک هشتم نهایی این 
مسابقات راه یابند؛ اما در نهایت تن به شکست دادند و از کسب مقام 

در این رقابت ها باز ماندند.

درمسابقات اسکواش قهرمانی کشور؛
دست دختران اصفهانی به مدال نرسید

ســتاره های طالیی قلعه نویی درلیگ هجدهم، در تیم ســپاهان 
ماندنی شدند تا طالیی پوشــان نصف جهان با خیالی آسوده راهی 
اردوی تمرینی در ترکیه شــوند. مســئوالن باشــگاه سپاهان که 
تیمشــان پس از چند فصل ناکامی، هجدهمین دوره رقابت های 
لیگ برتر را با کسب مقام نایب قهرمانی به پایان رسانده بود، برای 
شــروع مقتدرانه در فصل جدید خیلی زود دست به کار شدند و با 
تمدید قرارداد امیر قلعه نویی، فعالیتشان در پنجره نقل وانتقاالت 

را استارت زدند.
مرتضی منصوری اولین خرید این تیم برای حضور در پست 

دفاع راست بود؛ اما جذب محمدرضا حسینی که یکی 
از مهم ترین بازیکنان حاضر دربازار نقل وانتقاالت به 

شمار می رفت، باعث شد تا تمام نگاه ها به سپاهان 
جلب شود و تیم های مدعی لیگ به این خرید 
به دیده حســادت بنگرنــد. در ادامه جرجی 
ولســیانی و علیرضا نقی زاده هم جذب تیم 
شدند ولی این خریدها و اضافه شدن جوانانی 

نظیــر رضا میرزایــی که در فوالدخوزســتان 
درخشــید، محمد محبی و محمد زینالی، تحت تاثیر خروج 
بازیکنانی نظیر سیاوش یزدانی، جالل علی محمدی، بختیار 
رحمانی، محمد مسلمی پور، محمد ابراهیمی، خالد شفیعی، 
میالد سرلک، حسن جعفری، مهدی امینی و رضا دهقانی قرار 
گرفت؛ خروجی هایی که با نگرانی از سوی هواداران پرشور این 
تیم همراه شد؛ اما مسئوالن باشگاه سپاهان معتقد بودندکه 
تمام این تحوالت زیر نظر امیر قلعــه نویی صورت می گیرد و 

هواداران نباید نگرانی بابت  ازدست دادن بازیکنان این تیم به دل راه 
دهند؛ به خصوص که تمدید قرارداد استنلی کی روش -که در فصل 
گذشته عملکرد خیره کننده ای در تیم سپاهان داشت- و والدیمیر 
کومان -که نقش غیر قابل انکاری در کمربند میانی این تیم در فصل 
گذشته داشت- در اولویت برنامه های آنهابود. تمدید 
قراردادهایی که حواشی بسیاری به دنبال داشت 
و هر روز خبرهای ضد و نقیضــی درباره آنها 

در رســانه ها منتشر می شد؛ 
از تمایل باشگاه های 

پرسپولیس تهران و 

تراکتورســازی تبریز به جذب آقای گل لیگ هجدهم تا مهلت 48 
ســاعته ســپاهانی ها به این مهاجم برزیلی که واکنش مدیرعامل 
باشگاه سپاهان را نیز به همراه داشت و مســعود تابش در این باره 
گفته بود که این مهلت 48 ساعته به پیراهن عثمان برای ما تبدیل 
شده است؛ اما باالخره پس از تمام این ماجراها، طالیی پوشان نصف 
جهان با این بازیکن مطرح به توافق رســیدند تا ستاره های طالیی 

قلعه نویی در لیگ نوزدهم نیز برای تیم سپاهان به میدان بروند.
مدیر عامل باشگاه ســپاهان پس از اعالم این خبر از هواداران این 
تیم خواســته بود در فصل نقل وانتقاالت صبور بوده و اجازه دهند 
کادر فنی و سرپرستی تیم فوتبال و ارکان باشگاه در کمال آرامش و 
بادرایت الزم نسبت به جذب بازیکنان اقدام کرده و از ایجاد تنش در 
فضای مجازی و همراهی با معاندان سپاهان خودداری کنند تا آنچه 

شایسته نام و جایگاه باشگاه سپاهان است، رقم بخورد.
تیم ســپاهان که با خرید محمدرضا حســینی و بازگرداندن رضا 

میرزایی شرایط خوبی برای خط هجومی تیمش رقم 

زده بود با تمدید قــرارداد این دو بازیکن 
امیدوار اســت که رتبه نایب قهرمانی فصــل هجدهم را در لیگ 
نوزدهم به قهرمانی تبدیل کنند. شاگردان امیر قلعه نویی در چند 
روز آینده برای رسیدن به آمادگی بیشتر راهی ترکیه می شوند تا در 
این اردو که در مجموع نه روز طول می کشد چند دیدار دوستانه با 

تیم های ترکیه ای برگزار کنند.

 ترکیب رویایی طالیی پوشان در لیگ نوزدهم

  عکس روز

دیاباته با شماره پیراهن محبوب
شیخ دیاباته به عنوان مهم ترین خرید تهاجمی استقالل در فصل نقل و انتقاالت این روزها 
با پیراهن شماره 7 در تمرین استقالل شــرکت می کند و احتماال با شروع فصل جدید هم 
همین شماره پیراهن را برتن خواهد کرد. شماره 7 استقالل به دلیل اینکه زمانی بازیکنانی 
مثل فرهاد مجیدی و علیرضا منصوریان آن را برتن می کردند، شماره بسیار محبوبی است 

که باید دید در نهایت دیاباته با این شماره چه عملکردی خواهد داشت.

اروپا، مقصد جدید مهدی طارمی
 مهدی طارمی که فصل گذشــته در تیم الغرافه قطر بازی می کرد، حاضر به ماندن در لیگ ســتارگان 
قطر نشــد تا منزل خود در شــهر دوحه را تخلیه کند. مهاجم تیم ملی فوتبال ایران که از پرسپولیس، 
تراکتورسازی و چند تیم قطری پیشنهاد دارد؛ به مدیر برنامه های خود که در آلمان است اعالم کرده قصد 
دارد به اروپا برود. طارمی در حالی رویای رفتن به اروپا را دارد که پیشنهادهایش از یونان و بلژیک بسیار 
پایین است و این بازیکن را مجاب به رفتن نکرده است. طارمی می خواهد تا زمان تعیین تکلیف تیم آینده 
خود در قطر بماند تا دور از هرگونه حاشیه، به فکر آینده فوتبالی اش باشد. مهاجم تیم ملی فوتبال ایران 
هفته گذشته بار دیگر با تماس یکی از اعضای هیئت مدیره باشــگاه پرسپولیس روبه رو شد که طی آن 

موضع قبلی خود مبنی بر رفتن به اروپا را تکرار کرد.

توقیف اموال کاپیتان سابق تیم ملی جوانان
مهرداد زهری، کاپیتان اسبق تیم ملی جوانان که سال گذشته برای حل مشکل تیم فوتبال شهرداری فومن یک 
فقره چک ضمانت نزد مالک اسبق باشگاه به امانت گذاشته بود با اجرای حکم قضایی با توقیف ماشین و اموالش 
مواجه شد. مهرداد زهری در گفت وگویی کوتاه به همکارمان در رشت گفت: متاسفانه با آنکه اعضای شورای شهر 
فومن و مالک اسبق می دانستند من فقط از روی کمک به تیم فوتبال شهرم این چک را به امانت پیش آنها نهاده ام 
ولی جای تاسف دارد وقتی افراد به تعهدات خود عمل نمی کنند، ما دچار مشکل می شویم. االن هم وقتی با اعضای 
شورای شهر تماس می گیرم، دیگر کسی جواب من را نمی دهد. انگار نه انگار من به خاطر همین دوستان و باشگاه 
شهرداری فومن این مشکالت برایم پیش آمده است. اینها کسانی هستند که بزرگ ترین اسپانسرهای بومی این 

شهر را فراری دادند ولی چنان ظاهرنمایی می کنند که انگار فقط این افراد، دلسوز فوتبال فومن هستند.

ملی پوش اصفهانی بسکتبال بانوان:

می خواهم بهترین بازیکن ایران شوم
ملی پوش اصفهانی بسکتبال بانوان در خصوص اینکه چگونه وارد رشته بسکتبال شده است؟ اظهار کرد: 
از کودکی در باشگاه آرارات، بسکتبال و دو و میدانی کار می کردم که به علت عالقه بیشتر به بسکتبال، این 
رشته را ادامه دادم؛ با تیم آرارت تا سوپر لیگ B باال آمدیم؛ اما نتوانستیم در لیگ برتر حضورداشته باشیم؛ 
به همین دلیل سال گذشته به نامی نو پیوستم تا همراه این تیم در لیگ برتر بسکتبال شرکت کنم. آناهیس 
خداوردیان با بیان اینکه امسال به اردوی تیم ملی بزرگساالن دعوت شدم ولی هنوز انتخابی نهایی شروع 
نشده است، تصریح کرد: تیم ملی بسکتبال ایران، شرایط خوبی دارد و تمرینات فوق العاده ای را پشت سر 
می گذارد. سعی داریم خودمان را به آن سطحی که مربی می خواهد، برسانیم تا پیشرفت بیشتری را در ادامه 
داشته باشیم. ملی پوش اصفهانی بسکتبال بانوان در رابطه با مربی تیم ملی بسکتبال بانوان، خاطرنشان 
کرد: »شایسته متشرعی« مربی خوبی است، تمرینات تازه ای می دهد که به شخصه لذت می برم همچنین 
تمرین برای تمرکز و اعتماد به نفس داریم که برای بهتر شدن بازیکن کمک می کند. خداوردیان با اشاره به 
اینکه تیم ملی بسکتبال بانوان پیشرفت داشته است، گفت: دلیل پیشرفت بسکتبال بانوان ایران، مسابقات 
برون مرزی بود که شرکت کرده اند، این مسابقات تجربه بازیکنان را باال برده و باعث بهبود عملکرد آنها شده 
است. وی در خصوص تیم بسکتبال نامی نو، اظهار کرد: با وجود اینکه اولین فصل حضورم در لیگ برتر 
بود و تجربه کافی نداشتم، نامی نو فرصت خوبی بود تا خودم را امتحان کنم و ممنونم که کادر فنی به من 
اعتماد کرد. ملی پوش اصفهانی بسکتبال بانوان افزود: آخر فصل برایمان خوب پیش نرفت و دوم شدیم؛ اما 
سال پر باری داشتیم که امیدوارم در آینده با قدرت بیشتری در لیگ حاضر شویم. خداوردیان با بیان اینکه 
قراردادش با نامی نو یک ساله بوده است، تاکید کرد: از نامی نو و چند تیم دیگر برای فصل آینده پیشنهاد 
دارم؛ اما هنوز تصمیم قطعی نشده است. وی در رابطه با هدفی که در ورزش دارد، خاطرنشان کرد: دوست 

دارم بهترین بازیکن ایران شوم و پوشیدن لباس تیم ملی ایران برایم افتخار است.

سمیه مصور
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پیشرفت ۶۰ درصدی احداث پایانه درون شهری صفه
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شورا

رییس شورای اسالمی شهر:
تامین اجتماعی، بیمارستان دوم 

در اصفهان را  راه اندازی کند
رییس شورای اســامی شــهر اصفهان با بیان 
اینکه تکریم شــهروندان، رســیدگی به امور در 
حداقل زمان ممکن، تحقق مطالبــات و تامین 
رفاه شــهروندان و ... از مسئولیت های اجتماعی 
مســئوالن اجرایی در نظام اسامی است، گفت: 
همه مــا باید خدمت بــه مــردم را وظیفه خود 
بدانیم و با همه وجود باور داشــته باشیم که اگر 
مشــکلی از مردم حل کنیم، جــزو الطاف الهی 
اســت. فتح ا... معین تاکید کرد: مســئوالن باید 
همه حقوق مردم را به رســمیت شناخته و به آن 
احترام بگذارند. معین همچنین به روز بهزیستی 
اشاره کرد و ادامه داد: خدمات فعاالن این سازمان 
برای حمایت از معلوالن، سالمندان و دیگر اقشار 
آسیب پذیر قابل تقدیر اســت. وی با بیان اینکه 
در حوزه مناسب سازی در شهر اصفهان اقدامات 
خوبی صورت گرفته؛ اما هنوز کافی نیست، اضافه 
کرد: ایــن امر، نیازمند همــکاری دیگر نهادها با 
شــهرداری و به ویژه نیروی انتظامی اســت که 
برای مثال از ورود موتورسیکلت ها به پیاده روها، 
پارک ها و دیگر اماکن قابل تــردد برای معلوالن 
جلوگیری شــود. معین همچنین به روز تامین 
اجتماعی اشاره کرد و گفت: شهرداری سال هاست 
که با ســازمان تامین اجتماعــی اصفهان تعامل 
و همکاری داشته اســت؛ اما طی سال های اخیر 
تامین اجتماعی برای راه اندازی بیمارستان دوم 
خود در اصفهان همکاری الزم را ندارد. وی افزود: 
شهرداری اصفهان به منظور راه اندازی بیمارستان 
دوم تامین اجتماعی زمینی را در بزرگراه شهید 
کشوری در اختیار این ســازمان قرار داده و برای 
صدور پروانه ساخت نیز با توجه به توافق نامه ای 
که امضا شــده، اعام آمادگی کرده است. معین 
با بیان اینکه در حال حاضر بیمارستان شریعتی، 
اصلی ترین بیمارستان تامین اجتماعی در اصفهان 
است و باید جایگزینی برای این بیمارستان برای 
تعمیر و اقدامات عمرانی تعریف شود، اضافه کرد: 
از مســئوالن تامین اجتماعی درخواست داریم 
به نیاز،خواسته و حق قانونی بیمه شدگان توجه 

داشته باشند.

نایب رییس شورای اسالمی شهر:
سیستم ارزیابی عملکرد مدیران 

در شهرداری نصب شود
نایب رییس شورای اسامی شهر اصفهان در بخش 
تذکرات هشــتاد و پنجمین جلسه علنی شورای 
اسامی شهر اصفهان با بیان اینکه یکی از وظایف 
مشخص در هر سازمانی ارزیابی و ارزشیابی فعالیت 
مدیران و کارکنان است که این امر موجب بالندگی 
و پویایی سازمان می شود، اظهار کرد: این امر امید 
به رشــد و تعالی را در مجموعه ایجاد می کند و 
همگان به این باور خواهند رســید که خدمات و 
زحمات افراد در سیستم دیده می شود و چنانچه 
سعی و تاش وافر داشته باشند از مزایای خوبی 
بهره مند خواهند شد. علیرضا نصر اصفهانی با بیان 
اینکه ضروری است در شهرداری نسبت به استقرار 
سیســتم ارزیابی علمی برای بررســی عملکرد 
مدیران اقدام شود، اضافه کرد: این امر می تواند در 
خصوص عزل و تعیین مدیران نقش بسزایی داشته 
باشد. وی با بیان اینکه با توجه به افزایش مراجعه 
شهروندان به پارک های سطح شهر در ایام تابستان 
باید در این فضاها شــرایط الزم بــرای رفاه حال 
شهروندان فراهم شود، ادامه داد: در این زمینه باید 
نسبت به سامت اغذیه، تامین نور کافی و کنترل 
تردد موتورســیکلت ها،مقابله با ورود متکدیان و 

نظافت سرویس های بهداشتی توجه شود.

امام جمعه اصفهان:
 بسیج در جنگ روانی و 

اقتصادی نقش هدایتگری دارد
 امام جمعــه اصفهــان در دیدار با فرمانده ســپاه 
صاحب الزمان )عج( اصفهان اظهار داشت: بسیج 
یکی از ابداعات امام راحل است و کشور بدون بسیج 
در جنگ و سایر عرصه ها نمی توانست موفق باشد. 
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد افزود: آمریکا از 
قدرت مردمی بسیج آگاهی دارد و از آن می هراسد 
به همین دلیل با ارائه طرحی در عراق، توانســت 
نیروهای مردمی عراق را در ارتش ادغام کند و این 
هسته مهم را از عراق بگیرد. وی با بیان اینکه نیروی 
بسیج بیش از پیش می تواند در عرصه های مختلف 
نقش آفرین باشد، عنوان کرد: اینکه به بسیجیان 
فقط عضویت داده شــود، کافی نیست؛ بلکه الزم 
است در عرصه های مختلف و مورد نیاز بسیجیان 
آموزش ببینند تا بتواند مــردم را هدایت کنند و 
نسبت به جنگ های روانی و اقتصادی دشمن آگاه 
باشــند. طباطبایی نژاد با بیان اینکه بسیج نیروی 
مهمی برای کشــور اســت و باید از این ظرفیت 
منحصر به فرد برای برطرف شدن مشکات جامعه 
بهره گرفت، خاطرنشــان کرد: بسیجیان باید اهل 
مسجد و اهل نماز جمعه و در عرصه جنگ فرهنگی 
پیشگاه باشند، از ســوی دیگر الزم است تا به قشر 
جوان رسیدگی و برنامه های جذاب و اثرگذار برای 
آنان اجرا کرد. سردار مجتبی فدا نیز در ابتدای این 
دیدار با بیان اینکه ارتباط با حوزه و روحانیت برای 
ما واجب است، اظهار داشت: برنامه ها و طرح های 
جدیدی برای ارتباط بیشتر با بسیجیان و سرکشی 
از پایگاه هــا و حوزه های مقاومت بســیج در نظر 
گرفته شــده اســت که با به کارگیری فرماندهان 
جدید در سطح نواحی مقاومت بسیج این برنامه ها 

دنبال می شود.

استاندار اصفهان:
 پاسخگویی به شهروندان را 

وظیفه خود می دانیم
استاندار اصفهان درباره اظهارات یکی از نمایندگان 
اســتان اصفهان در شــورای اداری استان اصفهان 
که گفته بود، برخی مدیران پاسخگوی نمایندگان 
مردم نیســتند، تصریح کــرد: نمی دانم که منظور 
ایشان کدام یک از مدیران کل است؛ اما از ایشان این 
موضوع را پیگیری خواهم کرد. عباس رضایی تاکید 
کرد: مطالبه گری، حــق نماینده مردم در مجلس و 
پاسخگویی به مردم و نمایندگان آنها نیز از وظایف 
مسئوالن است. استاندار اصفهان همچنین درباره 
اجرای طرح سامانه دوم آبرسانی اصفهان که مطالبه 
مردم این استان است، گفت: در خصوص سامانه دوم 
آبرسانی اصفهان، یک سری مسائل و مواردی هست 
که در یکی دو هفته آینده جمع بندی می شــودو 
گزارش آن را به مردم استان ارائه خواهم کرد؛ اما در 
همین حد می گویم که در این راستا هماهنگی ها و 
پیگیری های خوبی انجام شــده است که امیدوارم 
هرچه سریع تر به نتیجه برسد. سامانه دوم آبرسانی 
اصفهان شامل تونل انتقال آب و تصفیه خانه موسوم 
به »گاب ۲« به عنوان طرح توسعه آبرسانی به ۱۴ 
شهرستان استان به طول ۲۷ کیلومتر وظیفه انتقال 
آب از دریاچه سد زاینده رود به تصفیه خانه را دارد. 
هم اینک آب آشامیدنی افزون بر چهار میلیون نفر از 
ساکنان استان اصفهان متکی به یک سامانه تصفیه 
آب )باباشیخعلی( است که این شبکه در فصول گرم 

و افزایش مصرف، به کمبود آب دچار می شود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری خبرداد:

امضای یک تفاهمنامه برای 
توسعه فضای سبز

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: پیرو دســتورالعمل توســعه 
فضای سبز باید میانگین سرانه ها افزایش یابد؛ اما 
با توجه به اینکه زمین های داخل شهر برای توسعه 
فضای سبز بسیار محدود است، سازمان پارک ها 
و فضای سبز رویکرد اســتفاده از زمین هایی که 
در اختیار شــهرداری نیســت را در پیش گرفته 
اســت. فروغ مرتضایی نژاد افزود: از سال گذشته 
رایزنی هــای الزم و نشســت های تخصصــی با 
مسئوالن هوانیروز انجام و در نهایت تفاهم نامه ای 
با مرکز آموزش هوانیروز ارتش در خصوص کاشت 
درخت و توسعه فضای سبز عرصه های در اختیار 
آنها امضا شد. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
ســبز شــهرداری اصفهان ادامه داد: بر اســاس 
تفاهم نامه امضا شده، ســازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان تعهد دارد تمام اقدامات 
تخصصی و کارشناسی را ارائه و گونه های گیاهی 
را به صورت نهال های دیــم در عرصه های پایگاه 

هوانیروز شهید وطن پور کاشت کند.

آیین بازگشــایی مجموعه ورزشی 
نور و آغاز عملیــات اجرایی خیابان 
حدفاصل بزرگراه شــهید خرازی و خیابان شــهید 
احمد حجازی عصر شــنبه با حضور مدیران شهری 
برگزار شد.شهردار اصفهان در این آیین اظهار کرد: 
این دومین بار اســت که برای افتتاح پروژه به این 
منطقه می آیم؛ سال گذشــته پارک جنت و پارک 
مقابل آن افتتاح و دراختیار شهروندان قرار گرفت.

قدرت ا... نــوروزی با بیان اینکه خیابان بهشــت و 
زمین هشــت هزارمتری آن خریداری، آزادسازی 
و تغییرکاربری آن در ســازمان جهادکشــاورزی 
انجام  شــده و امروز شــاهد احداث ورزشگاه روباز 
 در این خیابان هســتیم، افزود: خیابان بهشت برای 
رفت وآمد آســان مــردم -بــه ویژه کســانی که 
قصد اســتفاده از مجموعه ورزشــی نور را دارند- 
بایــد در ســال جــاری تکمیــل شود.شــهردار 
اصفهــان با اشــاره به میــدان بهار تصریــح کرد: 
بیــش از ۵۰ درصد این میدان، آزادســازی شــده 
و ضــرورت دارد ســازمان میادین بــا کمک مدیر 
 منطقه ۹ شــهرداری اصفهــان برای میــدان بهار

چاره اندیشــی کنند. نوروزی با ابــراز امیدواری از 
اینکه در ســال جاری آزادسازی میدان بهار تکمیل 
و براساس نیازســنجی منطقه ۹ شهرداری اصفهان 
تبدیل به یک فرصت خوب برای مردم شود، گفت: 
نبود درمانگاه، بیمارســتان و دسترسی به پزشکان 
مهم ترین مشکل مردم منطقه ۹ به شمار می رود که 
اگر بررسی ها و طراحی الزم صورت گیرد، می توان در 

میدان بهار چنین امکاناتی را فراهم کرد.
بازماندگان دفاع مقدس، شایسته بهترین 

خدمات شهری هستند
وی با اشــاره به احــداث یک پروژه مشــارکتی در 
مجاورت منارجنبان تصریح کرد: سال ها از مشکات 
اطراف منارجنبان شنیده ایم و امروز خوشحالم که 
باتاش ســازمان ســرمایه گذاری و مشارکت های 
شــهرداری اصفهان نســبت به جذب سرمایه گذار 
برای ســاخت مجموعه تجــاری و فرهنگی، تاالر 
نمایشگاهی و ســایر موارد اقدام و مراحل طراحی 
پروژه سپری شده و در اولین فرصت پس از دریافت 

مجوزهای فرهنگی، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد 
شد. شهردار اصفهان تاکید کرد: انجام این اقدامات 
حق مردم غرب اصفهان اســت که نقشــی پررنگ 
در دوران انقاب و جبهه های جنگ داشــتند؛ من 
بازماندگان دفاع مقدس را می شناســم و قطعا آنها 
استحقاق دریافت بهترین خدمات را دارند. وی ادامه 
داد: خوشحالم که امروز شاهد بازگشایی محلی بودیم 
که پس از پنج سال مســائل آن حل شد و زمین آن 
به قیمت پنج میلیارد تومان خریداری و با اعتباری 
معادل پنج میلیارد تومان نیز بازسازی شد. نوروزی 
تصریح کرد: چهارشنبه هفته جاری استفاده از تمام 
امکانات مجموعه ورزشی و اســتخرنور برای عموم 
شهروندان آزاد و رایگان خواهد بود. وی با اشاره به 
پروژه رینگ چهارم اظهارکرد: در حال حاضر شاهد 
تحولی عظیم در شــاهراه های اصفهان تحت عنوان 
»رینگ چهارم« هستیم که از سیتی سنتر به سمت 
باغ رضوان، دولت آباد؛ ســپس شهرهای خورزوق، 
خمینی شهر و پس از عبوراز خیابان آتشگاه به درچه 

و شهرابریشم امتداد می یابد.
رینگ چهارم؛ تحول بــزرگ در ترافیک 

اصفهان
شــهردار اصفهان با بیان اینکه رینگ چهارم شهر 

اصفهان به طول ۷۶ کیلومتر و عرض ۵۷ متر مربع 
تحولــی بزرگ در بخــش ترافیکی شــهر اصفهان 
ایجــاد خواهد کرد، افــزود: این پــروژه ۲۳ تقاطع 
غیر همسطح دارد که یکی از آنها از خیابان آتشگاه 
عبور کرده، منطقه ۹ را در می نــوردد تا راه ها برای 
عبور شهروندان روان باشــد. وی تصریح کرد: امروز 
قول می دهم اگر جایی باید آزادســازی انجام شود، 
مطالعــات آن انجام و در بودجه ســال آینده ردیف 
اعتباری الزم برای آن درنظرگرفته شــود؛ البته از 
ساکنان منطقه ۹ که از همســایگان مردم درچه به 
شمار می روند برای همکاری و جلب مشارکت مردم 
این شهر جهت انجام آزادســازی مسیرهای رینگ 
چهارم اســتمداد می طلبیم. نوروزی با بیان اینکه 
در منطقه ۹ شــهرداری اصفهان که به منطقه غرب 
معروف است به زودی ایستگاه آتش نشانی در ناژوان 
احداث می شود، تصریح کرد: احداث کلکتور آب نیز 
در ناژوان اجرا خواهد شد تا شاید آن زمان احساس 
کنیم کمی از وظایف خود نسبت به زنان و مردان این 

منطقه را ادا کرده ایم.
برگزاری ۴۰۰ برنامه تابستانی در ۱۵ منطقه 

اصفهان
وی ابــراز امیدواری کرد که با همــت باالی مردم و 

مدیران شهری، شــاهد رونق و شکوفایی در منطقه 
۹ و دیگر نقاط شهراصفهان باشیم. شهردار اصفهان 
با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ برنامه ورزشی و فرهنگی 
در ســطح شــهر اصفهان برای ایام تابســتان اجرا 
می شــود، گفت: ۴۰۰ عنوان برنامه در ۱۵ منطقه 
و اجرای ۵۸ برنامه ورزشــی در شــهر اصفهان به 
معنای توزیــع عادالنه امکانات فرهنگــی در تمام 
ســطوح شــهر اســت، همچنین برپا کردن جشن 
برای افزایش نشــاط اجتماعی و شــادی بخشی به 
شــهروندان از دیگر اهداف شهرداری اصفهان است 
و برای تحقق آن از هیچ تاشــی فرو گذار نخواهیم 
کرد.وی افزود: برای نخســتین بار است که دراین 
دوره مدیریت شــهری به صــورت مویرگی و محله 
محوری اقدامات فرهنگی در شــهر اصفهان انجام 
می شود؛ البته این اقدامات باید مستمر باشد؛ چراکه 
درصدد شادی بخشی و افزایش نشاط اجتماعی در 
شهر هستیم. نوروزی تاکید کرد: شهرداری اصفهان 
تاش می کند که آب در بســتر زاینده رود جاری و 
تمام نقاط شهر سبز و آباد باشد و جشن ها و شادی ها 
برپا شــود؛چرا که معتقدیم می توانیــم امکاناتی را 
 دراختیار مردم قرارداده و نشاط اجتماعی را افزایش

 دهیم.

تحولی عظیم در شاهراه های اصفهان ایجاد می شود
  شهردار اصفهان در آیین بازگشایی مجموعه ورزشی  نور مطرح کرد:

معاون عمران شهری شهردار خبر داد:
پیشرفت ۶۰ درصدی احداث پایانه درون شهری صفه

معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان اظهار کرد: اصفهان با توجه به در اختیار داشــتن امکانات متعدد و 
متنوع، شاهد افزایش مساحت و رشد روزافزون جمعیت اســت و در چنین شرایطی، بی شک تامین و توسعه 
زیرساخت های حمل و نقل عمومی یک نیاز اساسی برای شهری به وسعت اصفهان به شمار می رود تا با پوشش 
بخشی از حجم عظیم ترددهای درون شهری، به کنترل ترافیک، آلودگی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان 
کمک کند. ایرج مظفر با اشاره به احداث پایانه درون شهری صفه، افزود: عملیات احداث این پایانه در منطقه 
شش شهرداری اصفهان در حال حاضر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که پس از تکمیل و بهره برداری عاوه 
برتجیمع ایستگاه های اتوبوس خطوط مختلف محدوده جنوب اصفهان، باعث افزایش بهره برداری مسافران از 
خطوط یک مترو می شود. معاون عمران شهری شهردار اصفهان هدف از اجرای پروژه احداث پایانه درون شهری 
صفه را تمرکز و تلفیق تعداد زیادی از خطوط اتوبوسرانی سطح شهر در این محل عنوان کرد و گفت: به عنوان 
مثال چهار خطی که قبا تردد داشــته تبدیل به ۱۲ خط شده و اتوبوس هایی که برای دسترسی به بهارستان 
در ایستگاه هتل پل توقف می کردند، به این محل انتقال داده می شود. وی یکی از مهم ترین ویژگی های مثبت 
احداث پایانه درون شهری صفه را امکان دسترسی آسان به مترو و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی دانست و 
افزود: در این محل دو سکو تعبیه شده که یک سکو ویژه تاکسی ها و دیگری برای اتوبوس ها در نظر گرفته شده 
است. مظفر مجموع هزینه های برآورد شده برای احداث پایانه درون شهری صفه به مساحت ۱۲ هزار متر مربع 
را سه میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: احداث پارک سوارها موجب شده شهروندان با دغدغه کمتر، آرامش و 

اطمینان خاطر بیشتر، سفر خود را با وسایل حمل و نقل عمومی انجام دهند.

مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان:
تراز حفاری ایستگاه »زینبیه« و »عاشق اصفهانی« به عمق نهایی رسید

مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان با اشاره به آخرین روند اجرایی خط دوم قطار شهری اصفهان اظهار کرد: 
خوشبختانه اتفاقات خوبی در حوزه عمرانی خط دوم قطارشهری اصفهان و روند ساخت ایستگاه ها و تونل این خط 
صورت گرفته است. وی ادامه داد: با توجه به روند مطلوب عملیات عمرانی ایستگاه عاشق اصفهانی، خاکبرداری 
این ایستگاه در قسمت شمالی، به تراز فنداسیون )خاکبرداری نهایی( رسیده و در تاش هستیم که طبق برنامه، 
این موضوع را در ایستگاه زینبیه نیز عملیاتی کنیم. محمدرضا بنکدار تصریح کرد: موضوع رسیدن خاکبرداری 
به فنداسیون از این جهت اهمیت دارد که تی بی ام )ماشین مکانیزه حفار( برای عبور از ایستگاه، نیازمند رسیدن 
سطح خاکبرداری به این تراز بوده و با تکمیل این بخش، زمینه ورود تی بی ام به ایستگاه ها فراهم خواهد شد. وی 
تصریح کرد: تراز خاکبرداری در قسمت شمالی دو ایستگاه زینبیه و عاشق اصفهانی به عمق نهایی رسیده و پس از 
بتن ریزی آماده عبور تی بی ام شده است. پس از آن، تی بی ام در داخل ایستگاه به صورت مکانیکی حرکت کرده 
و نیازی به حفاری و سگمنت گذاری درون ایستگاه نیست. بنکدار با بیان اینکه تی بی ام مورد استفاده قرار گرفته 
شده در خط یک قطار شهری، در خط دوم پس از مونتاژ و خرید تیغه برشی، مورد استفاده قرار گرفت، ادامه داد: بر 
اساس مطالعات و نظرات کارشناسان خط، حفاری مکانیزه تونل خط دوم قطارشهری اصفهان از شرق اصفهان به 
صورت تونل دوچشمه در مسیر ایستگاه دارک شهرک امام حسین )ع( تا میدان امام علی )ع( با دو دستگاه تی بی ام 
انجام می شود. وی با اشاره به تجهیزات مورد استفاده در این حوزه افزود: عملیات عمرانی تونل غربی پس از خرید 
دو دستگاه کاترهد )تیغه برشی( تی بی ام خط دوم قطارشهری اصفهان و نصب آن بر ماشین مکانیزه حفار، اسفند 

سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود و حفاری تونل شرقی، همزمان با عید سعید فطر آغاز شد.

مدیرعامل سازمان آرامســتان های شهرداری 
اصفهــان گفت: بنا بــر مصوبه شــورای وقایع 
چهارگانه از این پس غســل همه اموات شــهر 
اصفهان باید در آرامستان باغ رضوان انجام شود، 
در این راستا ساخت غسالخانه ای در غرب شهر 

اصفهان در دستور کار است.
 احمد رضا مــرادی با بیان اینکه ســاماندهی 
آرامستان های محلی و بقاع متبرکه در شورای 
وقایــع چهارگانه مطــرح و پیگیری شــد که 
مصوباتی در زمینه ســاماندهی آرامســتان ها 
داشته اســت، اظهار کرد: در راســتای اجرای 

مصوبــات مقــرر، از ایــن پس امکان غســل 
اموات در آرامســتان های محلــی وجود ندارد 
و خانــواده متوفی موظف هســتند میت خود 
را به آرامســتان باغ رضــوان انتقــال دهند تا 
مراحل غسل انجام شــود. مدیرعامل سازمان 
آرامستان های شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه مسائل بهداشتی و شرعی 
در آرامســتان های محلــی رعایت 
نمی شود، خاطرنشان کرد: نهادی بر 
نحوه غسل اموات در آرامستان های 
محلی نظارت ندارد. مرادی با اشاره 
به ضرورت دریافت مجوز برای دفن 
امــوات در آرامســتان های محلی، 
تصریــح کرد: بــر طبــق مصوبات 
شورای وقایع چهارگانه در خصوص ساماندهی 
آرامستان ها، غسل اموات باید به صورت متمرکز 
و در آرامســتان باغ رضوان انجام شــود و بقاع 
متبرکه و آرامستان های محلی به شرطی اجازه 
دفن متوفی را دارند که میت به آرامســتان باغ 

رضوان منتقل و در آنجا غسل داده شود.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری:

بهداشت و شرع در آرامستان های محلی رعایت نمی شود

هیئت مدیره شرکت 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت صنایع شیمی نشان سپاهان سهامی خاص به شماره 

ثبت 355 و شناسه ملی 1۰2۶۰۰78۰52

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع مذکور که ساعت 9 صبح مورخ 98/۵/7 

در اصفهان خیابان جی روبروی بانک ملی سروستان پالک 287 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

۱- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 

2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

3- انتخاب روزنامه 

۴- سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.
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امام رضا علیه السالم:
امامت، زمام دين است و رشته مسلمانان و 

اصالح و آبادانى دنیا و عزت مومنان.
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یادداشت

 افسردگی یک مشکل و اختالل خلقی است و این اختالل می تواند 
مزمن یا حاد باشد. در افسردگی مزمن عالئم و نشانه ها از طریق 
ارث منتقل می شود، ولی افسردگی حاد در اثر یک اتفاق، حادثه 
یا یک تحول ناگهانی بروز می کند؛ مثل فوت یکی از نزدیکان یا از 
دست دادن شغل. عالئم و نشــانه هایی وجود دارد که در صورت 
ابتال به آنها، شاید بدون اینکه بدانید، دچار افسردگی هستید. این 
عالئم شــامل: بی حالی، کرختی روانی، ناامیدی از زندگی، افکار 
منفی، اختالل در خواب، اختالل خوردن )پرخوری یا کم خوری(، 
زودرنجی، پرخاشگری و افکار و احساس خودکشی و گاهی اقدام 
به آن، آستانه تحمل پایین و زود گریه کردن، تنهایی و گوشه گیری 
است. در ادامه با چند راهکار برای خالص شدن از افسردگی آشنا 

شوید:
تکنیکی برای حل مشکالت: شــاد زیستن یکی از روش های 
خوب زندگی کردن اســت. افرادی که نشاط و رضایتمندی را در 
زندگی خود وارد می کنند، به سالمت روان خود کمک کرده اند. 
یکی از روش های شاد زیستن، تفکر مثبت یا مثبت اندیشی است. 
فردی که در زندگی خود با افکار مثبت پیش می رود، به راحتی و 
با موفقیت بیشتری به راه حل مشکالت خود دست پیدا می کند. 
گویی این تفکر و نگاه مثبت، اهرم یا تکنیکی برای حل مشکالت 
اوســت. افرادی که به همه چیز مثبت نــگاه می کنند، احتمال 
بیشتری دارد که بتوانند مشکالت خود را حل کنند و آرامش را به 
زندگی خود برگردانند. با افراد مثبت نگر و موفق، بیشتر رفت وآمد 

کنید تا شاد و پرانرژی شوید.
ناکامی پایان راه نیســت: افراد با نگرش منفی از همان ابتدا 
امکان حرکت به ســمت موفقیت را از خود سلب می کنند. یکی 
از روش های داشتن تفکر مثبت این اســت که به توانمندی ها و 
تجربه های موفق گذشته خود توجه بیشتری داشته باشیم؛ یعنی 
به جای دیدن نکته های منفی، از نــکات مثبت و توانایی هایمان 
آگاهی و شــناخت بیشــتری پیدا کنیم. روش دیگر، ایجاد این 
احساس و فکر است که زندگی پر از فراز و نشیب های مختلف است؛ 

یک رسیدن به یک بن بست در زندگی، پایان راه آدمی نیست.
تفکر خالق، کلیــد قفل درماندگی: باید به جای احســاس 
درماندگی و تلخی در زندگی از روش تفکر خالق استفاده کنیم و با 
خود بیندیشیم واقعا برای حل این مشکل که ذهن من ناامیدی و 
ناکامی را انتخاب کرده است، راه های دیگری وجود ندارد که مرا به 
شادکامی و خوشحالی برساند؟ باید راه حل های موجود را بررسی 
و با توجه به توان خود، همه آنها را بررسی کنید. چه بسا رسیدن 
به اولین موفقیت، روزنه امیدی برای شاد زیستن باشد. ناکامی یا 
تلخ کامی از نشانه ها و عوامل افسردگی است و آگاهی افراد از این 
اصل می تواند آنها را به سمت تالش برای شاد زیستن هدایت کند. 
وقتی فردی ناامیدی را از ساختار شخصیتی خود جدا بداند و آن 
را عامل بیماری تلقی کند، قطعا برای درمان آن بیماری می تواند 
قدم های مفیدی بردارد. خانواده کانون و محور اصلی دستیابی به 

شاد زیستن و داشتن سالمت روان است. 
خانواده، محور اصلی دستیابی به شادی: خانواده کانون و 
محور اصلی دستیابی به شاد زیستن و داشتن سالمت روان است. 
هرچه شخص در خانواده آرامش بیشتری را تجربه کند، احساس 
رضایتمندی بیشتری خواهد داشت. دوری از تنش ها و اختالفات 
درون خانواده، ایجاد فضای شــاد از طریق نظر پرسیدن، احترام 
به ارزش هــای افراد خانواده، کمک خواســتن در تصمیم گیری، 
بزرگ جلوه ندادن مشــکالت، کمک به دیگران و مقایسه نکردن، 
سرزنش نکردن و حضور افراد خانواده در مهمانی ها و مسافرت ها 
و خوردن حداقل یک وعده غذا در کنار هم، می تواند شادی را در 

اساس و چارچوب خانواده وارد کند.

منفی بافی را از خود دور کنید

مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

اما من ترجیح می دهم که 
هوشــیار باشــم؛ چرا که 
وقتی شــانس به ســراغم 
بیایــد از دســتش نخواهم 

داد...
»پیرمرد و دریا« 
ارنست همینگوی

مــن ترجیــح می دهم 
هوشــیار باشــم تــا 

خوش شانس
 هر صبح یک روز جدید در 
انتظار ماســت. انســان ها 
می گویند که اگر خوش 
شانس باشــی بهتر است. 

آللیا مرفی، پیرترین زن آمریکایی که به تازگی تولد ۱۱۴ سالگی خود را جشن 
گرفت، راز طوالنی بودن عمر خود را برمال کرد. او روز تولدش را در کارولینای 
شمالی در کنار خانواده و دوستانش جشن گرفت در حالی که لباسی زرد رنگ 
بر تن داشت و تاجی روی سرش می درخشید.مرفی در مراسم جشن، راز عمر 
طوالنی خود را تغذیه سالم و نادیده نگرفتن ورزش حتی در دوران کهولت اعالم 
کرد. او گفت اعتقاد زیاد به خدا و داشــتن رفتاری شایسته با مردم نیز یکی از 
دالیل عمر طوالنی اش است. دوســتان او تاکید کردند که »مرفی« در طول 

عمرش هرگز لب به مشروبات الکلی نزده است.

برمال شدن راز عمر طوالنی پیرزن ۱۱۴ ساله

دانشمندان بقایای یک بنای عجیب را در غرب دریای خزر کشف کردند که 
احتمال می دهند یکی از کهن ترین کلیساهای جهان باشد. این بنا که به وسیله 
فناوری پیشرفته پرتونگاری در زیر زمین کشف شده در شهر قدیمی دربند 
روسیه در نزدیکی مرز جمهوری آذربایجان و بر کرانه دریای خزر واقع شده 
است. باستان شناسان که این بنا را پیش از این می شناختند، در ابتدا متوجه 
کاربری دقیق آن نشده بودند؛ اما امروز دریافته اند که با یک عبادتگاه مسیحی 
سر و کار دارند. البته آنها همچنان دو فرضیه دیگر را نیز درباره کاربری این 

ساختمان مد نظر دارند: یکی آب انبار و دیگری آتشکده زرتشتیان. 

 کشف یکی از قدیمی ترین کلیساهای جهان 

واقعیت های جالب و شگفت انگیز در مورد زنبورهای دوست داشتنی
چه عاشق زنبورها باشید و چه با دیدن آنها فرار را بر قرار ترجیح دهید، بدون شــکل از فواید آنها بهره مند خواهید شد! زنبورها نقشی 
حیاتی در اکوسیستم ها با تکثیر گیاهان از راه گرده افشانی دارند. زنبورهای عسل ساالنه گرده افشانی مواد غذایی به ارزش بیش از ۱۵ 
میلیارد دالر را در ایاالت متحده به خود اختصاص می دهند که بر اساس این آمار یک سوم غذایی که توسط آمریکایی ها مصرف می شود 
را شامل خواهد شد. با توجه به نقش مهم و حیاتی این حشرات در زندگی ما، در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با واقعیت های جالب 

در مورد زنبورها آشنا کنیم.
 قدیمی ترین فسیل زنبور ۱۰۰ میلیون سال قدمت دارد: در سال ۲۰۰۶، محققان دانشگاه ایالتی اوریگون یک فسیل زنبور را در 
دره هوکاونگ در میانمار یافتند که قدمت آن به ۱۰۰ میلیون سال می رسید. این فسیل در داخل کهربا حفظ شده و یکی از قدیمی ترین 

فسیل های جانوری یافت شده به شمار می آید.
  بیش از 2۰ هزار گونه زنبور وجود دارد: زنبورها دسته ای از گونه جانوری موسوم به Apocrita هستند که شامل زنبورهای عسل، 

خر زنبور )bumblebee( و دیگر حشرات شبه زنبور و شبیه زنبور قرمز و زرد نیز می شود.
 در ایاالت متحده بیش از ۱۰۰ هزار زنبوردار فعالیت می کنند: زنبورداری یک حرفه با قدمت 9 هزار ســاله است و می توان گفت 
که برخی از اولین زنبورداران تاریخ، کشــاورزان پیش از تاریخ بوده اند. امروزه بین ۱۱۵/۰۰۰۰ تــا ۱۲۵/۰۰۰ زنبوردار تنها در ایاالت 
متحده وجود دارد که اکثر آنها به شکل تفننی به این کار اشتغال داشته و کمتر از ۲۵ کندو در اختیار دارند. در تمام ایالت های این کشور 
عسل طبیعی تولید می شود؛ اما بیشترین میزان تولید عســل مربوط به ایالت های داکوتای شمالی، مونتانا، داکوتای جنوبی، فلوریدا و 

کالیفرنیاست.
 زنبورها توانایی تشخیص چهره انسان ها را به نحوی دارا هستند: بر اساس تحقیقی که در سال ۲۰۱۰ صورت گرفت، محققان 
توانستند به زنبورها آموزش دهند که بین چهره انســان ها با ویژگی های نزدیک به هم و دسته ای از تفاوت های بسیار واضح تمایز قائل 

شوند.

وبگردی

بنابر اعالم رسانه های محلی، با نشت کربن مونوکسید در ساختمان هتلی 
در کانادا و به صدا درآمدن آژیر هشدار، کارکنان هتل از این حادثه اطالع 
پیدا کردند. به دنبال وقوع این حادثه دستکم ۴۶ نفر دچار مسمومیت و به 
بیمارستان منتقل شدند. رییس اتحادیه آتش نشانی کانادا نیز با بیان اینکه 
نیروهای آتش نشــان از وقوع این حادثه در شوک هستند، اظهار داشت: با 
اطالع یافتن از وقوع این حادثه و شدت نشت کربن مونوکسید، اولین اقدام 

صورت گرفته حفظ جان افراد حاضر در محل بوده است.

نشت کربن مونوکسید در یک هتل کانادایی

اقیانوس مشرق
»اقیانوس مشــرق«، داستان سرگشــتگی »عمران« و وصال 
شورانگیزش به والیت علی بن موسی الرضا )علیه السالم( است. 
عمران در جســت وجوی آب حیات از کرانه های دریای جنوب 
عازم دریای شمال اســت. او در بیابان کویری بی آب و علف در 
مسیر خراسان راهش را گم کرده و به خانه یک پینه دوز می رسد 
که با دخترش زندگی می کند. جوان کــه تاکنون راهش را گم 
کرده بود حاال در خانــه پینه دوز، هــدف و آرزوهای قبلی اش 
را نیز گم می کنــد و همراه با پیرمرد و دختــرش راهی زیارت 
علی بن موسی الرضا )ع( می شود. در این مسیر عمراِن سرگردان 
وقتی هوشیار می شود که دلباخته دختر زیباروی پینه دوز شده 
است؛ اما ...ابتدای داستان با شرح وضعیت عمران که از تشنگی 
و خســتگی در حالتی بی رمق و وهم آلود در بیابان افتاده آغاز 
می شود. عمران تشنه است و خســته و مجروح از راه طوالنی. 
ناگهان مردی را می بیند که »زانو می زند باالی سرش. دستش را 
آهسته زیر چانه عمران می گیرد و صورت عمران را باال می آورد. 
عمران در بهــت نگاهش می کند. مرد می گویــد: آیا تو عمران 
پســر داوودی؟« »اقیانوس مشــرق«  برنده جایزه کتاب سال 
پژوهش های دینی در سال ۱۳9۲ و همچنین کتاب سال رضوی 

در شاخه رمان در همان سال است.

  نامه امام رضا )ع( به حضرت عبدالعظیم
 از بهترین الگوها برای زندگی است

مدیر گروه کالم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به مناسبت 
میالد امام رضا )ع( در مورد آن حضرت گفت: صمیمیت اجتماعی 
و روح جمعی نیاز امروز جامعه اســت تا همــگان ضمن دوری از 
دشمنی با یکدیگر، اصول تعامل بهتر را بازتعریف کنند و با اخوت 
و برادری در نوع معاشــرت با هم ســبقت گیرند. امام رضا )ع( در 
نامه ای به حضرت عبدالعظیم مجموعه ای کوتاه از اندرزهای نغز را 
برای زندگی اجتماعی ارائه فرمودند که این منشور یکی از بهترین 
نمونه های عملی برای زندگی است. نام حضرت عبدالعظیم حسنی 
برای همگان آشناست. او که محضر سه امام معصوم را درک کرده 
بود با هجرت جهادگونه خود به ایران، بذر محبت و پیروی مردم این 
خطه را نسبت به اهل بیت )ع( کاشت. حجت االسالم محمدباقر 
پورامینی افــزود: امام رضا )ع( در نامه خــود به عبدالعظیم چند 
نکته محوری را یادآور شدند تا او به مردم ابالغ کند. روح کلی این 
نامه حاکمیت فضای صمیمیت در روابط اجتماعی جامعه دینی 
است. صمیمیت احساس نزدیکی است، یعنی توانایی ایجاد رابطه 
عمیق و ایجاد همدلی با دیگران. وقتی به صمیمیت اشاره می شود 
حوزه های مختلفی را می تواند شامل شود که حوزه اجتماعی از 

اهمیت خاصی برخوردار است.

دیدگاهکتاب

مراسم گلباران 
حرم مطهر رضوی

خادمان و عاشقان امام 
هشــتم )ع( همزمان با 
شب میالد باسعادت امام 
رضا )علیه السالم(، حرم 
مطهر ایشان را گلباران 

کردند.

اینستاگردی

تبریک »ژیال امیرشاهی« برای میالد امام رضا )ع(

بانوی ووشوکار بچه دار شد؟!

افسانه بایگان به همراه یک گروه موسیقی سنتی

ژیال امیرشاهی با انتشــار این عکس نوشت: به 
کبوتران حضرت برسان سالم ما را.

رواق چشم من آشیانه توست/ کرم نما و فرود 
آ که خانه خانه توســت / به لطف خال و خط از 
عارفان ربــودی دل/ لطیفه های عجب زیر دام 
و دانه توســت/ دلت به وصل گل ای بلبل صبا 

خوش باد...

شهربانو منصوریان با انتشــار این عکس نوشت: یه پسر همیشــه با مادرش مثل یه 
ملکه رفتار می کنه و بــا پدرش مثل قهرمان درجه یکش! بهترین آرزوها برای پســر 

کوچولوی من

افسانه بایگان با انتشار این عکس نوشت: تا قراری به دلی باز آید، بی قراریست شبی، 
همه یاران جمعند ولی ...

#شب #به #گلستان #جای #خوبان #خالی

طرح ملی مهارت، دستور کار مشترک 
تلویزیون و سازمان فنی و حرفه ای

مســعود احمدی افزادی، مدیر شــبکه آموزش با »سلیمان پاک 
سرشت« معاون وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی در راستای مهارت 
افزایی تفاهم نامه همکاری های مشــترک امضــا کردند. احمدی 
افزادی در ابتدای جلســه گفت: در دوره جدید، شبکه آموزش از 
شبکه آموزش محور صرف به شبکه ای مهارتی تغییر رویکرد داده 
است. اینکه به چه مهارت هایی باید بپردازیم و چه مهارت هایی را 

باید کسب کنیم دغدغه امروز ماست.
وی اضافه کرد: رســانه ملی و به طور خاص شبکه آموزش از شعار 
آموزشی به شــعار »مردم، آموزش و مهارت« تغییر رویکرد داده 
است تا بدانیم چگونه دانایی به توانایی و خواستن به توانستن تبدیل 
شود. احمدی افزادی تصریح کرد: رسانه ملی با این منظور که بتواند 
تاثیرگذاری قوی تری داشته باشد ستاد راهبردی برنامه های مهارت 
آموزی را تاسیس کرده است. شبکه های یک، دو، کودک و امید به 
عنوان همراه این شبکه هستند و ســایر شبکه ها هم در این زمینه 
فعالیت دارند. وی با اشــاره به برنامه های مورد نظر با این رویکرد 
تصریح کرد: ما بیش از ۳۵ عنوان برنامــه در نظر گرفتیم. این ۳۵ 
برنامه که پخش آنها از ابتدای تابستان آغاز شده است بیش از ۷ هزار 

دقیقه خواهند بود. 

خبر
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