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کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان می گوید تا روز چهارشنبه، آلودگی هوا ادامه دارد:

ماندگاری آالینده ها درآسمان اصفهان
5

خوب، بد، زشت
  مسئوالن تنظیم بازار می گویند پس از گرانی بنزین، خریدهای اصفهانی ها هم افزایش یافته است 

3

پایگاه های بسیج در 
2هزار محله اصفهان 
فعالیت می کنند
7

چندی است موضوع حذف قبوض کاغذی داغ شده و پیچ رادیو و 
تلویزیون را که باز می کنیم با این تبلیغات مواجه می شویم که» با 
توجه به این که قبض کاغذی دیگر صادر نمی شود ....« در این میان 
آبفای استان اصفهان به عنوان نخستین شرکت آب و فاضالب که 
اجرای این طرح را در کشور آغاز کرده است سعی دارد تا این طرح 
را با بیشترین بهره وری به اجرا درآورد. همین موضوع بهانه ای شد 
تا رضا رضایی، معاون خدمات مشــترکین و درآمد شرکت آب و 
فاضالب در مورد چگونگی اجرای این طرح، توضیحاتی ارائه دهد 

که در ادامه می خوانید.
  آقای رضایی! چه شد که شــرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان هم به فکر حذف قبوض کاغذی آب بها افتاد؟
بر اساس طرح ملی قبض ســبز که خردادماه امسال توسط وزیر 
محترم نیرو رونمایی شــد، مقرر گردید تــا فرآیند حذف قبوض 
کاغذی در سراســر کشور  به صورت رســمی آغاز شود. بر همین 
اساس شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با هدف کمک به حفظ 
محیط زیست و جلوگیری از قطع درختان برای تولید کاغذ، ایجاد 
بسترهای الزم برای یک شهر هوشمند، دسترسی راحت به خدمات 
از طریق برقراری ارتباط بین مشترکین و سامانه های الکترونیکی، 
کاهش مراجعه ماموران شرکت و حذف خطاهای انسانی، افزایش 
سرعت و دقت در ارائه خدمات و صرفه جویی در زمان طرح حذف 
قبوض کاغذی آب بها را آغاز کرد. بر اساس این طرح از این پس به 
جای قبوض کاغذی، اطالعات مربوط به مصرف و صورت حســاب 
آب مصرفی مشترکین به صورت الکترونیکی و یا از طریق پیامک در 

اختیار آن ها قرار می گیرد.
    شما در صحبت های تان گفتید که با اجرای این طرح از این 
پس اطالعات صورت حساب مشترکین به صورت پیامکی 
برای آنها ارسال می شود. آیا موفق شده اید شماره تلفن های 

همراه همه مشترکان را جمع آوری کنید؟
بله، شــماره تلفن همراه نزدیک بــه ۹۰ درصد از مشــترکین را 
جمع آوری کرده ایم. در همین جا از تمامی مشــترکان عزیز که به 
شــرکت آب و فاضالب اعتماد کرده و شــماره تماس خود را به ما 
اعالم کردند تشکر می کنم  و از همه کسانی که هنوز شماره خود را 
نداده اند، درخواست می کنم تا به یکی از روش های اعالم شده شماره 

خود را ثبت کنند.
   می توانم بپرسم چگونه این کار را انجام دادید؟

ما در ابتدا از طریق چاپ عبارت )خداحافظی با قبض کاغذی آب بها( 
با رنگ قرمز  و به صورت مشخص روی قبوض آب بها به شهروندان 
اعالم کردیم که به زودی صدور قبض کاغذی متوقف می شود و از 
آن ها خواستیم که روش های ثبت  یا اصالح شماره تلفن همراه خود 
در بانک اطالعاتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان را که پشت 
قبوض چاپ شده است مطالعه و بر اساس آن اقدام کنند. همچنین با 
نصب بنر در سطح شهرها و انجام تبلیغات رادیو و تلویزیونی از صدا و 

سیما سعی کردیم تا به شهروندان اطالع رسانی کنیم.
   اگر امکان دارد روش های ثبت و یا اصالح شــماره تلفن 

همراه مشترکین در بانک اطالعاتی شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان را برای مخاطبان ما هم توضیح دهید.

ما چهار روش را برای ایــن کار در نظر گرفتیــم. در روش اول که 
به صورت حضوری اســت، شــهروندان می توانند شماره تلفنی را 
که مایلند صورت حساب آب بها به این شــماره برای آن ها ارسال 
شود به ماموران قرائت کنتور شــرکت آبفا که با لباس فرم، اتیکت 
و کارت شناســایی به محل مراجعــه می کنند، اعــالم کنند؛ اما 
ســه روش دیگری که در نظــر گرفتیم به صــورت غیرحضوری 
و بسیار ساده اســت. یک روش این است که مشــترکین گرامی 
می توانند با شــماره چهــار رقمی ۱۵۲۲ تماس گرفتــه و پس از 
وصل شدن به ســامانه هوشــمند ۱۵۲۲ و انتخاب کلید شماره 
۹ نســبت به ثبت یا اصالح شــماره تلفن همراه خود اقدام کنند.

روش دیگر این اســت که می توانند با همان شــماره 
و گوشــی تلفن همراهی که می خواهنــد اطالعات 
قبض برای آن ها ارسال شود، شناسه قبض آب بهای 
خود را به سرشــماره ۳۰۰۰۰۰۱۲۲ پیامک کنند و 
روش آخر این اســت که می توانند به پایگاه اینترنتی 
 شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به نشــانی
 www.abfaesfahan.ir  مراجعه کرده و گزینه 
درخواست ثبت شماره تلفن همراه را در همان صفحه 
اصلی پرتال انتخاب کرده و نسبت به ثبت شناسه قبض 

و شماره تلفن همراه خود اقدام کنند.
   اگر کسی شماره تلفن همراه خودش را قبال 
ثبت کرده و االن به هر دلیلی شماره وی عوض 

شده است، چه کاری باید انجام دهد؟
تفاوتی نمی کند مشترک می تواند به یکی از روش هایی 

که عرض کردم نســبت به اصالح و ثبت شماره تلفن همراه جدید 
خود اقدام کنــد. توصیه خاص مــن اســتفاده از روش های غیر 
حضوری تماس با سامانه ۱۵۲۲، ارسال شناسه قبض به سرشماره 

۳۰۰۰۰۰۱۲۲ و مراجعه به پرتال شرکت است.
   و اما اگر در آینده نشانی منزل مشترکی عوض شود، وی 
برای دریافت اطالعات قبض آب بهای منزل جدید خودش 

باید چه کار کند؟
باز هم فرقی نمی کند، مشترک ما می تواند به یکی از روش های یاد 
شده شماره تلفن همراه خود را برای مکان و منزل جدید در بانک 
اطالعاتی آبفا ثبت کند. نکته مهم این است که شهروندان محترم 
باید هنگام جا به جا شدن از مکانی به مکان دیگر ترتیبی را اتخاذ 
کنند که اطالعات قبض آن مکان به شــماره همراه ساکن جدید 
ارسال شود و این کار بسیار ساده ای اســت که به روش های گفته 
شده می توان آن را انجام داد. البته در این میان نقش دفاتر مشاورین 
امالک بسیار مهم است چون این عزیزان هنگام نوشتن قولنامه و نقل 
و انتقال بهتر است راهنمایی های الزم را در خصوص تسویه حساب 
توسط ساکن قدیمی و ثبت شــماره همراه ساکن  جدید از طریق 

سامانه ۱۵۲۲ به شهروندان ارائه کنند.

   یکی از سواالتی که شهروندان دارند این است که صورت 
حساب آب مصرفی مجتمع های مسکونی چند واحدی برای 

کدام یک از ساکنان آن مجتمع ارسال می شود؟
در این گونه مجتمع ها فقط باید شماره تلفن همراه مدیر ساختمان 
یا نماینده ای که قرار اســت قبض آب بها را پرداخت کند در بانک 
اطالعاتی آبفا ثبت شود و نیازی به ارسال شماره همراه سایر ساکنان 

مجتمع های چند واحدی نیست.
   اگر شخصی بخواهد برای چند انشعاب آب یک شماره 
تماس ثبت کند و قبوض آن را از طریق یک شماره دریافت 

کند امکان پذیر است؟
بله، مشــترکانی که مسئولیت بیش از یک انشــعاب را دارند مثال 
عالوه بر منزل خودشــان، منزل پدر یا اقوام دیگر، مغازه و کارگاه 

هم دارند باید با سامانه ۱۵۲۲ تماس گرفته تا عبارت مورد نظرشان 
داخل پرانتزی بعد از نام مالک درج شود. به این صورت شناسایی 

پیامک های هر انشعاب برایشان راحت تر خواهد بود.
   آیا شما به درست بودن شــماره    تلفن های ثبت شده 
اطمینان دارید؟ به عبارت بهتر آیا ممکن اســت صورت 

حساب یک مشترک برای مشترک دیگری ارسال شود؟
بله، ما برای پیشــگیری از به وجود آمدن چنین مشکالتی قبل از 
ارسال صورت حساب مشــترکین، اقدام به راستی آزمایی شماره 
تلفن های همراه ثبت شده در بانک اطالعاتی آبفا کردیم و با توجه به 
آماری که از سامانه ۱۵۲۲ دریافت کردیم تقریبا بیش از ۹۶ درصد 
شماره تلفن های همراه ثبت شده در بانک اطالعاتی آبفا صحیح بود.
   آقای رضایی! بسیاری از شهروندان ما دوست دارند که 
حتما قبض کاغذی را مشاهده کنند تا مطمئن شوند که این 
قبض از سوی شرکت آب و فاضالب صادر شده است. این 
گونه مشــترکین چگونه می توانند به قبض کاغذی دست 

پیدا کنند؟
برای این گونه مشترکین هم ما پیش بینی های الزم را انجام داده ایم. 
تمام مشــترکین ما می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت 

و انتخاب گزینه میز خدمت و مشــاهده ســوابق صورت حساب 
مشــترک، قبض خود را به صورت الکترونیکی مشاهده کرده و در 
صورت نیاز آن را چاپ کنند. عالوه بر این در صدد هســتیم تا در 
انتهای صورت حســاب پیامکی، لینک یا پیوندی را قرار دهیم که 
مشــترک  بتواند با اتصال به اینترنت و لمس آن پیوند، قبض خود 
را به صورت کامل رویت کند.مشترکین گرامی همچنین می توانند 
کارافزار )اپلیکیشــن( همراه آبفای اصفهان را روی گوشی تلفن 
همراه خود نصب کرده و با انتخاب گزینه مشاهده قبض، اطالعات 
آخرین صورت حساب آب خود را مشاهده و در صورت نیاز ذخیره 
کنند. روش دیگر این است که کد دستوری ۱۵۱۵۲۲#*۶۶۵۵* 
را شــماره گیری کرده و با انتخاب گزینه شماره ۴ اطالعات قبض 
خود را مشــاهده کنند.یک نکته دیگر را هم در عرض کنم که در 
حال حاضر با شــماره گیری ۱۵۲۲ و انتخاب 
کلید شماره ۱ میزان بدهی مشترک به صورت 
گویا به وی اعالم می شــود؛ اما با برنامه هایی 
که در دســت اجرا داریم به زودی شهروندان 
می توانند جزییات قبض خــود را هم از طریق 

تلفن بشنوند.
   ادارات و دستگاه های اداری و اجرایی 
آیا قبوض خود را پرداخت می کنند و اگر 

پرداخت می کنند به چه صورتی است؟
ببینید ما برای همه مشــترکانی که شــماره 
ردیف و شناسه قبض داشته باشند قبض صادر 
می کنیم و هیچ تفاوتی بین مشترکین نیست. 
ادارات و دســتگاه های اجرایی نیز مانند سایر 
مشــترکین هم قبض دریافت می کنند و هم 
مبلغ آن را پرداخت می کنند منتهی ما برای رفاه حال دستگاه هایی 
که دارای چند انشعاب هســتند، یک صفحه قبوض تجمیعی در 
پایگاه اینترنتی آبفا طراحی کرده ایم و با انجام مکاتباتی، شناســه 
قبض هر انشعاب و ادارات زیرمجموعه شان را به آن ها اعالم و امکان 
دسترسی به این صفحه را در اختیار نماینده آن دستگاه می گذاریم. 
در این صفحه عالوه بر مباحث آموزشی مدیریت مصرف، مصارف 
هر انشعاب و قبوض آن ها تا ۱۰ دوره قابل مشاهده و پرداخت است. 
نماینده آن سازمان پس از مراجعه به این صفحه می تواند در صورت 
معرفی یکی از شناســه ها به عنوان مادر، همه قبوض آب بها را به 

صورت یک جا پرداخت و تسویه کند.  
    مشترکان پس از مشاهده اطالعات صورت حساب خود از 
طریق پیامک، چگونه می توانند قبض خود را پرداخت کنند؟

روش های پرداخت ما تغییری نکرده است و مشترکین ما می توانند 
از روش های غیر حضوری یا تماس با سامانه ۱۵۲۲ و انتخاب کلید 
شماره ۱ اقدام به پرداخت قبض خود کنند. ضمن این که پرداخت 
قبوض از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت هم فراهم است. 
عالوه بر این برای ســهولت در پرداخت قبوض، پیش بینی پیوند 
)لینک( پرداخت در پیامک صورت حساب مشترک شده است که 

با لمس آن به یکی از درگاه های بانکی متصل شده و قبض خود را 
پرداخت کند.

   برای شهروندانی که شاید سهوا فراموش می کنند قبض 
خود را پرداخت کنند چــه تمهیداتی اتخاذ کرده اید تا در 

آینده دچار مشکل نشوند؟
برای این دسته از مشــترکین محترم هم تدابیری اندیشیده ایم به 
این صورت که ابتدا برای مشترکین پیامک صورت حساب ارسال 
می شود. سپس در صورت پرداخت نشــدن مبلغ قبض آب بها به 
فاصله چهار تا هفت روز پس ارســال از صورت حساب، دو پیامک 
یادآوری برای مشترکینی که هنوز صورت حساب خود را پرداخت 
نکرده اند، ارسال می شود و ســرانجام ۱۰ روز پس از ارسال صورت 
حساب اگر مشترکی باز هم پرداخت قبض خود را فراموش کرده 
باشد یک پیامک هشدار برای وی ارسال می شود که از او  می خواهد 
تا ظرف مدت ۲۴ ساعت نسبت به پرداخت قبض آب بهای خود اقدام 
کند. در نهایت نیز اگر مشترکی در مهلت مقرر همچنان قبض خود 

را پرداخت نکرده باشد یک پیامک اخطار برای وی ارسال می شود.
   بعد از این که مشترکی قبض آب بهای خود را پرداخت کرد 
چگونه می تواند اطمینان یابد که این پرداخت، ثبت شده است؟

در حال حاضر اگر مشترکی قبض آب بهای خود را از طریق سامانه 
۱۵۲۲ و انتخاب کلید شــماره ۱ پرداخت کند بالفاصله برای وی 
پیامک رسید مبلغ و تشکر از پرداخت غیرحضوری ارسال می شود. 
برای ســایر درگاه های غیر حضوری نیز در حال مذاکره با بانک ها 

هستیم تا پیامک رسید مبلغ و تشکر برای مشترکین ارسال شود.
   برنامه زمان بندی شرکت آب و فاضالب برای اجرای طرح 
حذف قبض کاغذی آب بها در شهرهای استان چگونه است؟

این طرح را به صورت آزمایشی در شــهرضا اجرا کردیم که نتایج 
خوب و قابل قبولی داشت. همزمان در برخی مناطق شهر اصفهان 
نیز شروع کردیم و هر روز بر وسعت اجرای این طرح افزوده می شود.

در این جا باید به اطالع همه مشترکین شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در ۹۳ شهر تحت پوشش برسانم که در این روزها اگر قبضی 
دریافت می کنند به منزله آخرین قبض کاغذی آب بهاست تا اگر 
هنوز مشترکی شماره تلفن همراه خود را در بانک اطالعاتی آبفا ثبت 
نکرده است نسبت به انجام این کار اقدام کند. اجرای طرح حذف 
کاغذی آب بها به صورت جدی آغاز شده و تا پایان آذرماه برای همه 

مشترکین صورت حساب پیامکی ارسال می شود.
   آیا برای اجرای موفق تر این طرح، از اهرم های تشویقی 

برای مشترکین هم استفاده می کنید؟
از همین جا اعالم می کنم که مــا در نظر داریم بــه یکهزار نفر از 
مشــترکینی که پیامک قبض را دریافت و مبلغ قبض را به صورت 
غیر حضوری در مهلت مقرر پرداخت کنند جایزه نقدی به ارزش 
پنج میلیون ریال به قد قرعه اهدا کنیم. بنابراین هر بار مشــارکت 
مشترکین محترم، احتمال برنده شدن آن ها را افزایش می دهد. البته 
این طرح تا پایان دی ماه سال جاری ادامه خواهد داشت و اسامی 

برندگان در دهه مبارک فجر اعالم خواهد شد.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب توضیح می دهد:

آنچه که باید در مورد طرح حذف قبض کاغذی آب بها  بدانید

ماجرای آخرین مرحله واریز یارانه بنزین و امید و انتظار برای وصل اینترنت ادامه دارد؛

درباره دو دغدغه

ماجراهای اینترنت و یارانه! هردو هم تبدیل به »دغدغه« شــد. شامگاه شــنبه قرار بود آخرین مرحله 
پرداخت یارانه بنزین به مردم صورت بگیرد. با این حال مشخص شد که واریز یارانه به برخی خانوارهایی 

که یارانه )سابقا بر این ۴۵ هزارتومانی( دریافت می کنند، صورت نگرفته است.
در روزهای قبل مســئوالن مربوطه اعالم کرده بودند آنهایی که یارانه بنزین به حساب شان واریز نشده 

و خود را واجد دریافت آن می دانند، می توانند به فالن شماره سامانه پیامک بفرستند و ثبت نام کنند.
دیروز صبح برای اطالع یافتن از چند و چون کارکرد این سامانه، کددستوری ستاره مربعی اعالم شده را 
گرفتیم. #۶۳۶۹* نتیجه اما مأیوس کننده بود! سامانه دچار اختالل شده بود و این البته دلیلی است که 

ساعتی بعد همان مسئوالن مربوطه اعالم کردند.
وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی در اطالعیه ای از رفع اختالل شــماره گیری کد# ۶۳۶۹* تا ساعاتی 
بعد خبر داد و اعالم کرد که طی یک ساعت ابتدایی صبح به دلیل بروز مشکل فنی در شماره گیری کد 
#۶۳۶۹* اختاللی پیش آمده است که تا ساعاتی دیگر این مشکل حل می شود. بنا به اعالم مسئوالن 

مربوطه در همان یک ساعت ابتدایی ۵۰ هزار نفر این کد دستوری را شماره گیری کرده بودند که این 
امر موجب اختالل سامانه شده بود. )آخرین آمار از ثبت مشخصات در این سامانه تا لحظه نگارش این 
مطلب، ۹۰ هزار نفر بود.(در اطالعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید شده بود: تمامی سرپرست 
خانوارها که در آخرین پرداخت مشمول سبد حمایتی نشده اند و خود را واجد شرایط می دانند می توانند 
بعدازظهر یکشنبه سوم آذرماه درخواست شماره ملی سرپرست خانوار خود را به کد دستوری۶۳۶۹#* 
ارسال کنند. در این صورت ظرف ۲۴ ســاعت برای آن ها کد رهگیری ارسال می شود.قرار است هر ماه 
عالوه بر یارانه نقدی، برای خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ 
هزار تومان، چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشــتر ۲۰۵ هزار تومان واریز شود.یارانه حاصل 
از۳هزارتومانی شدن بنزین که رییس جمهور تاکید کرده حتی یک ریال از آن به جیب دولت نمی رود 
و همه ۳۱ هزارمیلیاردتومان درآمدزایی از این محل، به مردم پرداخت می شود؛ اما برخی کارشناسان 
اعتقاد دارند پرداخت این پول در قالب یارانه به مردم، در آینده نه چندان دور تورم به بار می آورد و به بهبود 
معیشت و وضعیت اقتصادی کمکی نخواهد کرد.دغدغه بعدی، اینترنت بود. تا ظهر دیروز همچنان ضد 
و نقیض ها درباره وصل یا قطع شدن اینترنت ادامه داشت. برخی سرویس های اینترنتی در شرکت های 
حقوقی دسترسی به اینترنت بین الملل را در اختیار کاربران خود قرار دادند و برخی سرویس های دیگر 

اعالم کردند »هنوز دستوری در این باره به آنها داده نشده است.«

یادداشت

سمیه یوسفیان

ادامه در صفحه 2

          آگهی مزایده 
امالک بنیاد مستعضفان 
انقالب اسالمی
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جمع آوری امضا در مجلس عراق 
برای اصالح قانون انتخابات

فراکسیون »ســائرون« وابســته به جریان صدر 
عراق از جمــع آوری امضا با هدف اصــاح قانون 
انتخابات پارلمانی، تغییر کمیســاریای انتخابات و 
قانون آن خبر داد. پیش تر محمد الحبوسی، رییس 
پارلمان عراق بر اهمیت تصویب پیش نویس قانون 
کمیســاریای انتخابات و قانون انتخابات تاکید و 
اعام کرده بود این دو پیش نویس در صدر دستور 
کار پارلمان قــرار دارد. صباح الســاعدی، رییس 
فراکسیون سائرون، الحلبوسی را به »وقت کشی« 
در تعیین تاریخ جلسه استیضاح عادل عبدالمهدی، 

نخست وزیر عراق متهم کرد.

نخست وزیر ژاپن:
 ژاپن، امتیازی به کره جنوبی 

نخواهد داد
نخست وزیر ژاپن اعام کرد که توکیو برای تصمیم 
کره جنوبــی مبنی بر بــه تعویق انداختــن پایان 
توافق نامه اشتراک گذاری اطاعات نظامی با ژاپن، 
هیچ امتیازی را در نظر نگرفته است. به نوشته شبکه 
»کی بی اس«، آبه گفت که کــره جنوبی به دلیل 
فشارهای شدید از سوی آمریکا، این تصمیم را گرفته 
است. طبق گزارش روزنامه »آساهی شیمبون« ژاپن، 
واشنگتن به شدت خواستار ادامه دادن سئول به این 
توافق اســت، از طرفی توکیو نیز از این تاش های 
آمریکا حمایت می کند. آمریکا از ژاپن خواســته تا 
برای جلوگیری از خاتمه ایــن توافق نامه، اقدامات 
الزم را انجام دهد. به دنبال وخیم شــدن پاره ای از 
اختافات تجــاری و تاریخی کــره جنوبی با ژاپن، 
سئول اعام کرد توافق اطاعاتی-امنیتی با توکیو 
را به پایان می رساندکه با اعتراض شدیدی از سوی 

توکیو مواجه شد.

ابطال آرای بیش از هزار شعبه 
رای گیری در افغانستان

کمیســیون انتخابات افغانســتان از باطل شــدن 
آرای هزار و ۱۷۹ شــعبه رای گیــری در انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور خبر داد. این کمیسیون 
بار دیگــر تاکید کرد فقط آرای دارای مشــخصات 
بیومتریکی برای کمیسیون معتبر است. کمیسیون 
انتخابات افغانستان تاکید کرد: اعضای این کمیسیون 
فقط بر اساس قانون و مصوبات خود عمل می کنند 
و تحت تاثیر هیچ گروه و ستاد انتخاباتی قرار ندارند. 
کمیسیون انتخابات افغانستان چندی قبل با وجود 
مخالفت برخی ستادهای انتخاباتی، روند بازشماری 
و بازرسی هشــت هزار و دویست شعبه رای گیری 
را آغاز کرد و پس از توقف چهــار روزه دوباره به این 

روند ادامه داد.

 افشای تحریف گزارش 
سازمان منع سالح های شیمیایی 

درباره سوریه
سازمان منع ســاح های شیمیایی در ماه مارس 
گزارشی منتشــر کرده و خبر داد که به احتمال 
زیاد حمله شــیمیایی با گاز سمی کلر در منطقه 
»دوما« واقع در شــمال شــرق دمشق پایتخت 
سوریه انجام شده اســت. پس از این گزارش بود 
که سه کشور فرانسه، انگلیس و آمریکا با این ادعا 
که این حمله شیمیایی توسط ارتش سوریه انجام 
شده است حماتی هوایی ضد سوریه انجام دادند. 
حال سایت افشاگر ویکی لیکس با منتشر کردن 
ایمیل یکی از اعضای گروه حقیقت یاب سازمان 
منع ساح های شیمیایی با مقامات باالترش پرده 
از حقیقت برداشته است. در این ایمیل گفته شده 
که اسناد به چیزی کاما متفاوت با آنچه بوده اند 
تغییر داده شــده اند و این اتفــاق در دفتر مدیر 
کل وقت که یک دیپلمات ترک بــه نام »احمد 
اوزومچو« اتفاق افتاده است. معارضان سوری در 
آن زمان ادعا کردند که حمله شیمیایی از طریق 
کپسول هایی که ازهواپیما پرتاب شده اند انجام 

شده است. 

ماجرای آخرین مرحله واریز یارانه 
بنزین و امید و انتظار برای وصل 

اینترنت ادامه دارد؛
درباره دو دغدغه

.... ادامه از صفحه اول
همزمان آذری جهرمی، وزیر ارتباطات به 
مجلس رفته بود تا در این باره به نمایندگان 
توضیــح بدهــد که بــه گفتــه »مهرداد 
الهوتــی«؛ آذری جهرمی در این جلســه 
به نماینــدگان اعام کرده بود نقشــی در 
قطع و وصل اینترنت نداشته و تنها مجری 
دستورات شورای عالی امنیت ملی و وزیر 

کشور بوده است.
از ابتــدای هفته دسترســی بــه اینترنت 
بین الملــل در برخی اســتان ها در حالی 
صــورت گرفــت کــه اصفهــان و برخی 
کان شــهرهای دیگــر در صــف انتظار 
ماندند. تا بعدازظهر دیــروز اخبار درباره 
وصل اینترنت خانگی در استان همچنان 
با »اما« و »اگر« هایی همراه بود. در برخی 
شهرســتان ها درحالی اعام شد اینترنت 
خانگی هم متصل شــده که تا قبل از ظهر 
همان هایی هم که خبــر از وصل اینترنت 
خانگی می دادند، اعــام کردند اینترنت 

مجددا قطع شده است.
پیگیری های ما از یکی از ســرویس های 
adsl هم حکایت از این داشت که به گفته 
مدیر این شرکت، دستور وصل اینترنت و 
سپس قطع آن در عرض یک ساعت به آنها 
داده شــده و مجددا دستور وصل اینترنت 
اباغ شــده اســت. این درحالی است که 
سایر ســرویس های adsl چنین موردی 
را گزارش نکرده و اذعان داشتند که بدون 
مشکل پس از دریافت دستور مبنی بر ارائه 
سرویس به کاربران، دسترسی به اینترنت 

بین الملل را در دستور کار قرار داده اند.
با این حال تا بعدازظهــر گزارش ها درباره 
وصل اینترنت خانگی همچنان »متناقض« 
بود و وصــل اینترنت خطــوط همراه هم 
همین وضعیــت را داشــت. در حالی که 
برخــی خبرگزاری ها روز شــنبه از وصل 
شدن اینترنت خطوط همراه تا ساعت ۱0 
صبح دیروز خبــر داده بودند؛ اما عما این 
اتفاق نیفتاد. با این حال ظهر دیروز برخی 
کانال های خبری اعــام کردند اینترنت 
موبایل در برخی استان ها از جمله خراسان 
جنوبی، گلستان، سمنان، یزد، چهارمحال 
و بختیاری، همدان، اردبیل، زنجان و ایام 

در حال وصل شدن است.
اینترنت خانگی در استان طبق گزارش ها 
و پرس و جو با افراد در نقاط مختلف شهر 
وصل و برقرار شــد تا حاال نوبت انتظار به 
مشــترکین ایرانســل، همراه اول و رایتل 
برســد که طبق آخرین آمار از نمایشــگر 
»نت باکز« دیده بان اینترنت درباره سطح 
دسترسی به اینترنت تلفن همراه در ایران، 
تا عصر دیــروز همــراه اول: صفر درصد، 
ایرانســل: 28 درصد و رایتــل: ۱ درصد 

دسترسی در سطح کشور را نشان می داد.
ماجراهای یارانه بنزیــن و اینترنتِ  قطع 
شده پس از ناآرامی های بنزینی همچنان 
ادامه دارد و وزیر ارتباطات هم روز گذشته 
ضمن عذرخواهی از تمامی مردم وعده داد 
یک گیگ اینترنت رایگان به مشــترکان 
هدیه داده خواهد شد. البته به شرط وصل 
شــدن اینترنتی که فعا تا لحظه نگارش 
این مطلب »هست« و گاهی هم »نیست«!

محسن رضایی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام :

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه بسیج تاکنون 
۵00 عنوان مشاغل خانوادگی شناسایی کرده است، 
گفت: در صورت فعال شدن این عناوین شغلی، بخش 
مهمی از معضل بیکاری و آسیب های اجتماعی ناشی 
از آن برطرف می شود. سردار علی فدوی تاکید کرد: 
بعضی موارد به گونه ای است که دشمن برای اقدام 
علیه مــا از جامعه زنان اســتفاده می کند، در طرف 
مقابل نیز برخی اقدامات ما به گونه ای است که برای 
اثرگذاری بیشــتر، خانم ها باید سرمنشأ و سرآغاز 
تحوالت باشند. وی با اشاره به موضوع حجاب، گفت: 
امروز در عرصه جنگ نرم و نبرد فرهنگی تمام افراد 
خبیث  عالم علیه ارزش های اسامی متحد شده اند و 
بانوان نقش تعیین کننده ای در این نبرد و به خصوص 
در حوزه عفاف و حجاب دارند. جانشین فرمانده کل 
سپاه عنوان کرد: مشکات اقتصادی امروز در شأن 
ما نیست. از همان ابتدای انقاب موضوع جلوگیری 
از خام فروشی نفت مطرح بود؛ اما امروز پس از چهل 

سال کماکان مشغول خام فروشی نفت هستیم.

  مشکالت اقتصادی امروز 
در شأن ما نیست

جانشین فرمانده کل سپاه:

یادداشت

عکس  روز 

 نخست وزیر آلبانی
 بن سلمان را غافلگیر کرد

نخست وزیر آلبانی در مسابقات »فرمول ای« 
در عربســتان، ولیعهد این کشــور را با دادن 
مجموعه ای از آثار هنــری خود غافلگیر کرد. 
نخست وزیر آلبانی با عاقه شدیدش به هنر 
و نقاشی شناخته می شود به طوری که زندگی 
هنری او از فعالیت های سیاسی اش جدا نیست 
و او همــواره در طــول گفت وگوهای تلفنی 
و نشســت ها روی برگه های دستورجلســه 
نشست ها و پیش نویس ها، طرح هایی را ترسیم 

می کند.

دادن درآمد گرانی بنزین به ۶۰ میلیون نفر یعنی کشک!

پیشنهاد سردبیر:

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در 
کشــور ما اقتصاد هم مانند سیاست باید تابع 
والیت فقیه باشــد تا هماننــد عرصه امنیتی 
و دفاعی در عرصه اقتصادی نیــز به موفقیت 
برســیم. محســن رضایی با بیــان اینکه اگر 
اصاح طلبــان و اصولگرایان گفت وگوی ملی 
راه بیندازند ولی در انتهــای این گفت وگوها 
مشکل جدی اقتصاد کشور حل نشود نتیجه ای 
برای مردم نخواهد داشت، گفت: وقتی ما برای 
مسئله استقال و امنیت خود با راهکار مردم 
ســاالری دینی و حکمرانی والیت فقیه موفق 
بودیم باید با همین نگاه، اقتصاد کشــور را سر 
و ســامان دهیم و همان طور کــه والیت فقیه 
به چالش های سیاســی ســامان داد و در این 
چهار دهه اخیر هیچ توطئه خارجی نتوانست 
پایه های سیاسی کشور را متزلزل کند باید در 

حوزه اقتصادی نیز به این دستاورد برسیم.

 اقتصاد هم مانند سیاست
 باید تابع والیت فقیه باشد

ابتکار
معاون رییس جمهور:

مشــاور ســابق روحانی در مورد ایــن موضوع که 
گفته می شــود با افزایــش قیمت بنزیــن درآمد 
حاصل از آن به خانوارها بــا درآمد پایین بازگردانده 
می شــود، گفت:  اگر این مابه التفاوت را به اقشــار 
ضعیف جامعــه بدهنــد در جامعه اقــدام جبرانی 
اتفاق خواهــد افتاد؛ امــا اگر بگوینــد می خواهیم 
 ایــن درآمد را بــه 60 میلیــون نفر بدهیــم یعنی 
کشــک! اکبر ترکان تصریح کرد: بسته حمایتی باید 
فقط به ۵0 درصد از اقشار ضعیف مالی تعلق بگیرد با 
این هدف که این جمعیت، متوجه این حمایت دولتی 
شوند. وقتی بسته 60 میلیون را شامل می شود یعنی 
این درآمد به خانواده های پردرآمد هم خواهد رسید. 
۵0 درصد ضعیف حدود 40 میلیون نفر از ایرانی ها را 
دربرمی گیرد. پس از آن، طرح باید به صورت واقعی 
و عملی اجرا شــود تا مردم معنــای تحقق عدالت 
اجتماعی را متوجه شوند چراکه هر چه اعتماد باالتر 
 برود، پذیرش حرف ها برای مردم راحت تر خواهد

بود.

دادن درآمد گرانی بنزین به 
۶۰ میلیون نفر یعنی کشک!

مشاور سابق روحانی:

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده 
با اشاره به این که دولت تدبیر و امید برخاف 
تبلیغات و فضاسازی هایی که علیه آن می شود، 
تاش کرده است تا فضای نقد در جامعه فراهم 
شود، گفت: دولت هیچگاه مخالف جریان آزاد 
اطاعات نبــوده و همواره برای هموار شــدن 
مسیر شفافیت و بیان مطالبات مردمی عزمی 
راسخ داشته است. معصومه ابتکار افزود: یکی از 
الزامات آزادی بیان و حقوق شهروندی همین 
حق اعتراض است و دولت یازدهم و دوازدهم 
تاش کرده است تا فضای نقد در جامعه فراهم 
شــود. وی ادامه داد: در تحقق ایــن امر، ابزار 
مختلفی بــرای حمایت از رســانه ها و جریان 
آزاد اطاعات فراهم شــده است. اگر چند روز 
هم اینترنت مشکل پیدا کرد بر اساس شرایط 
خاص کشور بود و دولت در این شرایط خاص، 

تنها تصمیم گیرنده نیست.

دولت مخالف جریان آزاد 
اطالعات نبوده است

پیشخوان

بین الملل

مصائب باج دهی سیاسی 
دولت

ایران آنالین شد

نگرانی از گرانی

جهانگیــری: همه تالش 
دولت حفظ قدرت خرید مردم 

است

در صورت استعفای »حجتی«، استیضاح برگزار نخواهد شد
در حالی که بنابر اعام مجلس قرار است جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در سه شنبه هفته جاری 
برگزار شود؛ اما دونماینده مدعی شدند که محمود حجتی اســتعفا داده است. نماینده مردم ارومیه در 
این زمینه گفته است: در صورت پذیرش اســتعفای وزیر جهاد کشاورزی توسط رییس جمهور، حجتی 
سه شنبه به مجلس نمی آید. نادر قاضی پور با اشــاره به موضوع استعفای حجتی گفت: به ما اطاع دادند 
که حجتی وزیر جهاد کشاورزی استعفا داده است. وی با اشاره به جلسه استیضاح حجتی اظهار کرد: در 
صورت پذیرش استعفای حجتی توسط رییس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی به مجلس نخواهد آمد. احمد 
علیرضابیگی هم اظهار داشت: طبق اعام هیئت رییسه مجلس قرار است جلسه استیضاح وزیر کشاورزی 
روز سه شنبه برگزار شود؛ اما طبق اطاعات منابع موثق، حجتی وزیر کشاورزی به دفتر رییس جمهور 

اعام کرده که به هیچ وجه در جلسه استیضاح حضور پیدا نمی کند.

ادعاها درباره مخالفت »رییسی« با سهمیه بندی بنزین تکذیب شد
برخی نمایندگان مجلس مدعی شده بودند آیت ا... رییسی مصوبه ســران قوا درباره افزایش قیمت بنزین را 
مشروط امضا کرده و طی نامه ای به روحانی با اجرای این طرح در شرایط فعلی و بدون اقناع مردم مخالفت کرده 
است؛ اما این مسئله با واکنش قوه قضاییه روبه رو شد. بر این اساس دفتر دادستانی کل کشور به خبر »مخالفت 
رییسی با پیشنهاد بنزین ۱200 تومانی روحانی« واکنش نشان داد و آن را خبری کذب دانست. مرکز رسانه 
قوه قضاییه اعام کرد: همزمان با انتشار مطلبی در یکی از خبرگزاری ها به نقل از یک منبع آگاه که در آن ادعا 
شده بود طی جلسه سران قوا رییس جمهور نظرش بر نرخ هزار و 200 تومانی بنزین بود و رییس قوه قضاییه 
با آن مخالفت کرده است، دفتر دادستانی کل کشور طی اطاعیه ای ضمن کذب محض خواندن اساس ادعای 
مطرح شده اعام کرد: اگر این منبع آگاه به صورتجلســه مورخ ۹8/0۷/۱۷ که از طرف دفتر رییس جمهور 

تنظیم شده است، دسترسی داشت چنین خبر کذبی را منتشر نمی کرد.

چهره ها

در حالی که سراســر کشــور همچنان تحت تاثیر 
اعتراضات اخیر و سرنوشت قیمت بنزین قرار دارد، 
به نظر می رسد نمایندگان مجلس در زمینه تحوالت 
رخ داده در کشور به شدت سردرگم عمل می کنند 
این مسئله را می توان از مصوبات و مسائلی که روز 
گذشته در مجلس مطرح شد، دانست. دولت هنوز 
برنامه روشنی برای درآمدهای حاصل از بنزین به 
مردم ارائه نداده است،اما مجلســی ها با ارائه چند 
طرح و تهدید به استیضاح وزرا تاش دارند تا موضع 
فعالی نســبت به این موضوع داشته باشند. در این 
راســتا نمایندگان با ارائه طرحی، درصدد کنترل 

درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین برآمدند. 
بر اســاس اعام امیرحســین قاضی زاده هاشمی 
جمعی از نماینــدگان طرح دوفوریتــی را تهیه و 
تدوین کردند که براســاس آن تمامی درآمدهای 
حاصل از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین توسط 
دولت، سهم مردم و به ویژه اقشار ضعیف و کم درآمد 
جامعه شود. این نماینده مجلس درخصوص دیگر 
جزییات این طرح عنوان کرد که براساس طرحی 
که نمایندگان تدوین کرده اند دولت موظف است 
صددرصد درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین 
را فقط و فقــط در اختیار مردم قــرار دهد، اتفاقی 
که به نظر نمی رســد امکان وقوع داشته باشد؛ اما 
نمایندگان به هر نحو تاش دارند تا خود را از موضع 

انفعال خارج کنند. 
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین 
شــهر و از نمایندگان نزدیک به پایــداری یکی از 
متقاضیان اولویــت این طرح، در ایــن باره گفت: 
نداشــتن تابعیت مضاعف یکی از شــاخص های 
حکمرانی خوب در اکثر نظام های سیاسی دنیاست. 
این ســاده اندیشــی اســت که فکر کنیم ملت و 
کشوری دشمن یا بدخواه ندارد، بلکه در طول تاریخ 
 برای هر ملت و کشوری دشــمن و مخالف وجود

 داشته است. 
وی افزود: زمانی در ایران روزانه شش میلیون بشکه 

نفت از کشور می بردند و 
60 هزار ارتشی آمریکا در 
ایران حقوق و حق توحش 
می گرفتند؛ اما باالخره این 
ملت به اســتقال و عزت 
رسید و طبیعی است که 
بدخواهــان نمی خواهند 
چنین وضعی پایدار بماند. 

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با بیان اینکه 
حضور دوتابعیتی ها در گلوگاه های تصمیم گیری 
کشور نادرست است یادآور شد: وظیفه ما به عنوان 
قانونگذار بستن راه های نفوذ عناصر بدخواه و وابسته 
به دشمن اســت که یکی از این راه ها اصاح قانون 
اســت، لذا به اولویت این طرح رای دهید تا حداقل 
مسئولین امنیت کشور و ناظرین تکلیف خود را در 
انتخابات بدانند. این اظهارات در حالی بیان شده که 
اصرار بر اولویت چنین طرحی در شرایط فعلی یکی 
از عجیب ترین درخواست های نمایندگان است. این 
روزها که مردم و مسئوالن با موضوع افزایش قیمت 
بنزین مواجه شده اند و از یک سو اعتراضاتی ایجاد 

شده و از سوی دیگر دولت 
و دیگر قوا پیگیر نظارت ها 
برای جلوگیری از افزایش 
قیمت ها هســتند، گویی 
دغدغــه نمایندگان عضو 
جبهه پایداری همچنان 
بحث دوتابعیتی هاســت. 
البته برخی از نمایندگان 
هم ارائه چنین موضوعی را در شــرایط فعلی و در 
حالی که بسیاری از الیحه های اقتصادی باتکلیف 
باقی مانده، بسیار عجیب می دانند؛موضوعی که به 
نظر می رسد نظر اکثریت نمایندگان بوده و به همین 
دلیل روز گذشته طرح آن در مجلس با اکثریت آرا 
رد شد. در شــرایطی که کشور بیش از هر زمانی به 
آرامش و تدبیر برای رسیدن به فضای امن نیاز دارد؛ 
بخشی از نمایندگان طرح اســتیضاح وزیر کشور 
را به جریان انداخته اند. طراح این اســتیضاح علی 
مطهری، نماینده تهران اســت. علت استیضاح نیز 
حوادث اخیر بعد از گرانی بنزین و عدم پیش بینی 
تمهیدات امنیتی و اجتماعی الزم بعد از اجرای این 

طرح است. نمایندگان به نوعی از دست وزیر کشور 
عصبانی هستند و به همین دلیل تاش دارند او را در 
منگنه تهدید به استیضاح قرار دهند. احمد مازنی 
یکی از حمایت کنندگان از استیضاح رحمانی فضلی 
گفته اســت آقای رحمانی فضلی بــه عنوان وزیر 
کشور، رییس شــورای امنیت کشور است. حوادث 
اخیر نشان می دهد ایشــان تمهیدات اجتماعی و 
امنیتی الزم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین 

را فراهم نکرده بود.
 نماینده تهران ادامه داد: در جریان این اتفاق به خانه 
ملت توهین شد. این تحقیر و توهین قابل بخشش و 
جبران نیست؛ توهین از این لحاظ که نمایندگان از 
اجرای این طرح اطاع نداشتند. الزم بود از ظرفیت 
مجلس برای آگاه کردن مردم و اطاع رسانی درباره 
ضرورت های اجرای این تصمیم استفاده شود. باید 
توضیح دهند چه پیش بینی هــا و مقدماتی برای 
اجرای این طرح را انجام داده اند. مازنی خاطرنشان 
کرد:  بر همین اساس عاوه بر ســوال بنده از وزیر 
کشــور، طرح اســتیضاح آقای رحمانی فضلی هم 
کلید خورده، توصیه ام به ایشــان این است که یک 
بار بــه عنوان یک مســئول سیاســی در ایران بار 
مســئولیت یک اتفاق را بپذیرد و با جوانمردی از 
وزارت کشور اســتعفا دهد تا وقت مردم و مجلس 
برای اســتیضاح و شــنیدن پاســخ های ایشان به 
سوال گرفته نشود. چون آنچه مسلم است مدیریت 
 ایشــان باعث خسارت هایی به کشــور شده است؛

 خســارت هایی که تنها مرهم آن بر آالم مردم در 
شرایط فعلی، اســتعفای رحمانی فضلی از وزارت 

کشور است.
این تنش ها در صحن علنی روز گذشــته مجلس 
و تقای نمایندگان  نشــان داد که این نهاد تاش 
می کند تا به نوعی فشــار افکار عمومی روی خود 
را با تحت فشــار قرار دادن دولت و وزرایش جبران 
کند؛ مســئله ای که در شــرایط فعلی می تواند به 
ناهماهنگی هــا و عدم تامین مصالح کشــور منجر 
شود و نوعی تسویه حساب سیاسی تلقی می شود 

که تنها مردم قربانی آن خواهند بود.

سردرگمی مجلس در کشاکش تحوالت بنزینی
 مطرح کردن دوباره موضوع دوتابعیتی ها، نوعی فرار رو به جلوی  برخی از نمایندگان است

 مجلس تالش می کند تا به 
نوعی فشار افکار عمومی روی 
خود را با تحت فشار قرار دادن 

دولت و وزرایش جبران کند

علیرضا کریمیان
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مقابله با فرارهای مالیاتی شعار نیست
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

مایکروسافت مجددا مجوز 
همکاری با هواوی را گرفت

شــرکت بزرگ مایکروســافت آمریکا مجددا 
توانســت مجوز فروش نرم افزارهــای خود به 
شــرکت تحریم شــده هواوی از کاخ ســفید 
را دریافــت کند.آمریکا در ماه می، شــرکت 
هوآوی را تحریــم کرد و براســاس این اقدام 
همکاری شــرکت های آمریکایی بدون مجوز 
با هوآوی ممنوع و غیرقانونی شــد. این هفته 
یک مجوز موقت به مــدت 90 روز برای برخی 
شــرکت های آمریکایــی در راســتای ادامه 
همــکاری با هوآوی از ســوی دولــت آمریکا 
صادر شده اســت. ســخنگوی مایکروسافت 
در این باره می گویــد در روز 20 نوامبر وزارت 
بازرگانی آمریکا با درخواســت مایکروسافت 
برای دریافت مجوز صادرات نرم افزار به هواوی 
موافقت کرده اســت. پیش تر در ماه های می و 
آگوست نیز مایکروسافت توانســته بود برای 
صادرات نرم افزار هــوآوی مجوز دریافت کند. 
هواوی اعالم کرده تمدیــد مجوزهای موقت 
این حقیقت را که دولت آمریکا با این شــرکت 
 چینی به صورت ناعادالنه ای برخورد کرده است

 تغییر نمی دهد.

 جریمه بنز و فولکس
 و بی ام دبلیو به خاطر تبانی

شورای رقابت آلمان شرکت های خودروسازی 
بنز، بی ام دبلیــو و فولکس واکــن را به دلیل 
تبانی در بازار فوالد این کشور به پرداخت 110 
میلیون دالر جریمه کرد. این شــورا اعالم کرد 
که سه شرکت خودروســازی از سال 2004 تا 
2013 ساالنه دوبار با مقامات شرکت های تولید 
کننده فوالد این کشــور دیدار کرده تا به آنها 
برای یکســان کردن هزینه های اضافی خرید 
فوالد تبانی کنند. ایــن قیمت های غیرقانونی 
تا ســال 2016 در بازار فوالد وجود داشــت. 
شرکت های خودروسازی برای تولید برخی از 
قطعات خودرو نظیر میل لنــگ، میله فرمان و 
دنده چرخ به فوالد خاصی به فــوالدی به نام 
فوالد بلند نیاز دارند. شــورای رقابت آلمان که 
از سال گذشته تحقیقات درباره قمیت گذاری 
فوالد در این کشــور را آغاز کرده و 6 شــرکت 
بزرگ تولید کننده فوالد در این کشــور را در 
مجموع 205 میلیون یورو جریمه کرده است. 
در قالب جریمه های شرکت های خودروسازی، 
بی ام دبلیو باید 31 میلیون دالر، بنز 26 میلیون 
دالر و فولکس واگــن 54 میلیون دالر جریمه 

بپردازند.

بازار

دستگاه چاقو تیز کن

استاندار اصفهان:
مسکن ملی با توجه به نیاز شهرها 

ساخته شود
استاندار اصفهان گفت: ســاخت مسکن های ملی 
در طرح اقدام ملی تامین مســکن باید با توجه به 
نیاز شهرها و آمار متقاضیان آن شهر باشد. عباس 
رضایی افزود: اجرای طرح ملی مسکن، اقدام موثر 
و مثبتی از سوی دولت اســت و مسئوالن باید در 
زمینه تسهیل این امر و شفاف ســازی برای مردم 
بیشتر تالش کنند. وی با تاکید بر لزوم آگاه سازی، 
اطالع رســانی و برطرف کردن ابهام ها برای مردم 
بیان کرد: بازه قیمت تمام شده هر مترمربع از این 
مسکن ها در شهرهای مختلف به طور قطع متفاوت 
خواهد بود که باید به مردم و متقاضیان اعالم شود. 
استاندار اصفهان از برخی شهرهای این استان مانند 
قمصر، دهاقان و چادگان با عنوان باغ شهر نام برد و 
تاکید کرد: نباید این نقاط را در جریان اجرای طرح 
ملی مسکن به ویران شهر تبدیل کرد. وی همچنین 
توجه به ایمن سازی مسکن های ملی و نیز ساخت 
آنها بر اساس طرح تفصیلی شهرها را خواستار شد.

مدیرعامل اتحادیه دامداران استان:
پالک کوبی و بیمه اجباری دام 

همزمان اجرا می شود
مدیرعامل اتحادیه دامداران استان اصفهان گفت: 
بر اساس دستورالعمل جدیدی که به اتحادیه های 
سراسر کشور ابالغ شده بیمه اجباری دام نیز باید 
در کنار عملیات پالک کوبی انجام شــود و علت 
اصلی اجباری شدن این بیمه، تامین مالی خسارات 
احتمالی دام واحدهای دامداری است. امیر زرگران 
اظهار کرد: اکنون همزمان بــا درج کد 15 رقمی 
هویت گــذاری روی دام، بیمه نیز بــرای آنها در 
نظر گرفته می شود. وی افزود: جلسات توجیهی و 
تعاملی برای تعاونی های مربوط با عملیات پالک 
کوبی دام برگزار شده و دامداران نیز آموزش های 
الزم برای اســتفاده از این طــرح و بیمه اجباری 
را دریافت کرده اند. صندوق بیمه کشــاورزی نیز 
مسئول اجرایی کردن این طرح شده و به صورت 
کامل از اجرای پالک کوبی دام پشتیبانی می کند. 
مدیرعامل اتحادیــه دامداران اســتان اصفهان 
تصریح کرد: متاسفانه هزینه تامین پالک و اجرای 
دستورالعمل ابالغی بر عهده دامداران قرار گرفته 
و نارضایتی هایی از سوی دامداران در حوزه کیفیت 

و نحوه تامین پالک وجود دارد.

 وضعیت قیمت ها
 در بازار تلفن همراه

رییس اتحادیــه تلفن همــراه اصفهــان گفت: 
اکنون کــه قیمــت دالر کاهــش پیــدا کرده 
 قیمت گوشــی همراه نیز کاهش داشــته است. 
حسین میر شمشــیری اظهار کرد: تلفن همراه 
عمدتا وارداتی است و قیمت آن ها با نرخ دالر تعیین 
می شود. رییس اتحادیه تلفن همراه اصفهان تصریح 
کرد: اکنون که قیمت دالر نسبت به گذشته کاهش 
پیدا کرده قیمت گوشی همراه نیز کاهش داشته 
است؛ افت قیمت ها به دلیل کاهش قیمت دالر و 
وارد شدن قانونی تلفن همراه است که باعث ثبات 

چاقو تیزکن باریکو مدل Egg بازار و قیمت های متعادل شده است.

 58,000
تومان

 Almase چاقو تیزکن تیزکار مدل

 21,000
تومان

 T 002 چاقو تیزکن تیزکار مدل 

 22,000
تومان

به گفته مدیر کل اداره امور مالیاتی اســتان اصفهان، به طور کل 
خط قرمز سازمان امور مالیاتی و ســران نظام، مقابله و برخورد با 
فرارهای مالیاتی است؛ این مســئله در حد حرف و شعار نیست 
بلکه در عمل همین گونه است.بهروز مهدلو گفت: درباره میزان 
فرارهای مالیاتی، کلیه اعداد و ارقامی که بیان می شود تخمینی 
است. این مسئله جزو وظایف ستاد سازمان مالیاتی کشور است. 
پیش تر وزیر اقتصاد در گزارشــی درباره برآورد میزان فرارهای 

مالیاتی، رقم 30 هزار میلیارد تومان و رییس کل ســازمان امور 
مالیاتی کشور، بازه 30 تا 40 هزار میلیارد تومانی را مطرح کردند. 
اما در استان اصفهان، تاکنون تنها در یک فقره که از سال گذشته 
پیگیری شــده، حدود هفت هزار میلیارد تومان فــرار مالیاتی 
شناســایی، مطالبه و بخش هایی از آن نیز وصول شده است. این 
فقره مربوط به یکی از توابع شهرســتان خمینی شهر بوده که با 
استفاده از کارت های اجاره ای و شرکت های صوری، از پرداخت 

مالیات فرار کرده بودنــد. وی تصریح کــرد در بخش دیگری از 
اقدامات اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان، به منظور شناسایی 
فرارهای مالیاتی، در یکی از روستاهای شهرستان گلپایگان، سه 
هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناســایی شــده است. معموال 
یک طرف قضیه افراد بی بضاعت، کارگر و کشــاورز هستند و به 
 همین دلیل سودجویان از مشخصات این افراد برای فرار مالیاتی

 سوء استفاده می کنند.

 مدیر کل اداره امور مالیاتی استان:
مقابله با فرارهای مالیاتی شعار نیست

افزایش قیمت ها، کلیــد واژه این روزهــا، پس از 
سهمیه بندی بنزین است. مســئوالن اصرار دارند 
که قیمت ها را تحت کنترل خواهند داشت و بر روند 
موجود در بازار نظارت می کنند؛ اما مردم این طور 
فکر نمی کنند و این موضــوع را فعالیت ها و میزان 
خرید و رفتارهای هیجانی آنها در سطح بازار نشان 
می دهد. این گزارش، درباره سه سناریوی قیمتی 
طی روزهای آینده است که با توجه به صحبت های 

مسئوالن و انتظارات خریداران تهیه شده است.
سناریوی اول: فشــار از باال برای کنترل 

قیمت ها
حساســیت ها نســبت به افزایش قیمت ها موجب 
شده تا مســئوالن هر نوع افزایش قیمت ها را رصد 
کنند و هر جا که حتی قبل از گرانی بنزین افزایش 
قیمتی هم رخ داده بود، کنترل و اوضاع تحت نظارت 
شدید اصناف قرار گیرد. یکی از مواردی که تا قبل 
از ماجرای بنزین به صورت چــراغ خاموش انجام 
می شــد، گرانی قیمت برخی از نان ها از جمله نان 
ســنگک بود که در روزهای اخیر به دلیل افزایش 
نظارت ها و بر اســاس اعالم مسئوالن سنگک پزها 
قیمت ها را بــه قیمت های مصــوب برگردانده اند. 
قاضی عسگر، معاون اقتصادی اســتاندارگفته که 
بیشتر نانوایی ها قیمت مصوب را اجرا کرده اند؛ اما 

در مواردی برخی از نانوایان سنگکی به دلیل اینکه 
چندین نوع نان ســنگک تولید می شــود، به بهانه 
اســتفاده از افزودنی ها قیمت آن را باال برده بودند 
که با پیگیری از ســوی صنف یاد شده، این مشکل 

برطرف شد.
 بر اساس اعالم سازمان تعزیرات حکومتی اصفهان، 
طی تنها 4 روز بیش از 2 و ششــصد مورد بازرسی 
انجام شده که در نوع خود بی نظیر است. این حجم 

از نظارت ها البته تا زمانی که ادامه داشــته باشد بی 
شک قیمت ها را تا حدودی کنترل خواهد کرد.

سناریوی دوم: پول پاشــی دولت و رشد 
نقدینگی

تجربه ثابت کرده است که رشد نقدینگی در کشور 
هر گاه اتفاق افتاده ، پس از یک دوره کوتاه رونق در 
بازار، گرانی و تورم از راه رســیده است. با توجه به 
اینکه دولت نمی تواند این تزریق یارانه را به صورت 

طوالنی مدت ادامه دهد و به زودی تعداد زیادی از 
مردم از صف یارانه حذف خواهند شد، این مسئله در 
ماه های آینده هم قیمت ها را افزایش خواهد داد و 

هم رکود را در بازار حاکم می کند.
ســناریوی ســوم: هجوم مردم، صعود 

قیمت ها
بر اساس اعالم مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان 
اصفهان، مردم در روزهای اخیر بیشتر برای خرید 
به فروشگاه های بزرگ مراجعه می کنند. محمدی 
فشــارکی گفته آماری که از فروشگاه های بزرگ و 
واحدهای صنفی دریافــت کردیم مبنی بر افزایش 

خرید روزانه بوده است. 
مدیر بازرســی و نظارت اصناف اســتان اصفهان 
تاکید کرده که این موضوع بار روانی دارد زیرا مردم 
احســاس می کنند که در آینده کاالهــا و اجناس 
گران تر می شود، بنابراین به عنوان مثال اگر فردی 
یک کیسه برنج نیاز داشــته اکنون دو تا سه کیسه 
برنج خریداری می کند. این رفتــار یادآور روزهای 
پس از خروج آمریکا از برجام است؛ باوری که مردم 
را وادار به خرید و نوعی احتکار خانگی کرد. بر همین 
اســاس بعید نیســت در روزهای آینده با افزایش 
 خرید، قیمت ها هم با کمبــود کاال در بازار افزایش
  یابــد اتفاقی کــه اگر رخ دهــد کنترل نســبی

 مســئوالن در روزهای گذشــته بر بازار را از بین 
خواهد برد.

خوب، بد، زشت
  مسئوالن تنظیم بازار می گویند پس از گرانی بنزین، خریدهای اصفهانی ها هم افزایش یافته است 

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره ادعای کم شدن سهمیه سوخت از برخی کارت ها اظهارکرد: 
دلیل این موضوع شیوه نامناسب سوخت گیری است ابتدا باید حتما نازل سر جای خود قرار گیرد، وقتی روی شاسی 
فیکس شد، روی صفحه دیجیتال پیغام »لطفا صبر کنید« مشاهده می شود، بعد از آن صاحب خودرو باید کارت خود را 
از سیستم خارج کند. فاطمه کاهی با بیان اینکه دلیل این مشکل شیوه ناصحیح سوخت گیری است، افزود: عدم رعایت 
تقدم و تاخر در برداشتن کارت و قرارگیری نازل این اشتباه را متبادر کند که کسری در سهمیه سوخت به وجود آمده 
است. وی تاکید کرد: باید شیوه صحیح سوختگیری رعایت شود، یکی از موارد این است که قبل از اینکه کارت خود را از 
کارتخوان بردارند حتما نازل سرجای خود قرار گیرد و همچنین باید نازل کامل قطع شده و بعد کارت را برداشته شود.

علت کسری سهمیه 
سوخت از کارت ها 

چیست؟

ژی
انر

 

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان با تاکید براینکه هیچ افزایش قیمتی 
در بازار نداریم، گفت: افزایش بی رویه خرید از ســوی مردم موجب افزایش تقاضا و نابسامانی 
در بازار خواهد شد. ایرج موفق در خصوص وضعیت بازار بعد از افزایش نرخ بنزین، اظهار کرد: 
بعد از اجرای ساماندهی قیمت بنزین، روزانه با دستور اســتاندار اصفهان جلسات تنظیم بازار 
برگزار شد و به مردم اطالع رســانی کردیم که ذخیره سازی کاال در اســتان اصفهان به میزان 

کافی انجام شده است. 
وی، از مردم خواســت که با آرامش و به صورت عادی خرید کنند و تاکید کرد: افزایش بی رویه 
خرید از سوی مردم موجب افزایش تقاضا و نابسامانی در بازار خواهد شد. رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان با اشــاره به طرح های ویژه و اکیپ های خاص نظارت بر بازار از 
سوی بازرسی اصناف، سازمان صمت و تعزیرات حکومتی در بخش های مختلف استان، گفت: 
با توجه به مواردی که در جلســه تنظیم بازار کشور و استان مطرح شــد ممکن است برخی از 
کاالها و خدمات متاثر از ساماندهی قیمت بنزین قرار گیرند؛ به عنوان مثال سرویس مدارس، 
تاکســی های تلفنی و پیک های موتوری که در این طرح دیده نشــده بودند، اکنون ســهمیه 
بنزین آنها لحاظ شده است. وی گفت: در پی افزایش قیمت بنزین، در کمیته های کارشناسی 
زیرمجموعه تنظیم بازار و کمیسیون نظارت بر مجامع صنفی استان در حال کارشناسی هستیم 
تا هر کاال و خدماتی که متاثر از ساماندهی قیمت بنزین است درخواست های خود را ارائه دهد 
تا بعد از ارزیابی در این کمیته ها، یا نســبت به اصالح قیمت آنها اقدام شــود یا درخواست آنها 

رد خواهد شد.

رییس سازمان صمت استان اصفهان:

هیچ افزایش قیمتی در بازار نداریم

نماینده فریدن در شورای استان:
محصول چغندر قند فریدن زیر برف مدفون شد

نماینده فریدن در شورای استان گفت: تمام محصول کشت چغندر قند در فریدن به دلیل اهمال شرکت 
تعاونی چغندرکاران استان زیر برف مدفون شــد. عباس محمدصالحی در خصوص مشکالت کشاورزان 
در غرب استان، تصریح کرد: متاسفانه تمام محصول چغندرقند در فریدن به دلیل اهمال شرکت تعاونی 
چغندرکاران استان زیر برف مدفون شد. وی گفت: کشــت چغندرقند مانند کشت پیاز و سیب زمینی 
نیست که کشــاورز خود اقدام به کشت کند بلکه زمین از کشــاورز و متولی کشت تعاونی چغندرکاران 
است و شیوه کار بدین شکل است که کشاورز اعالم آمادگی می کند و شرکت تعاونی چغندرکاران تمام 
اقدامات کشت و برداشت را انجام می دهد و چغندر تولید شده را به صورت خرید تضمینی به کارخانه قند 

اصفهان منتقل می کنند.

معاون مسکن  و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
احتمال آغاز مجدد ثبت نام مسکن  ملی

معاون مسکن  و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفـت: در صورت اتصال کامل اینترنت خانگی و دیتای موبایل 
در سراسر استان ها، ثبت نام مسکن ملی در سامانه از حدود دو روز آینده دوباره از سر گرفته می شود.محمود 
محمود زاده ادامه داد: اکنون ثبت نام مسکن ملی برای متقاضیان هیچ شهری انجام نمی شود و با نصب تدریجی 
اینترنت در استان های کشور به زودی زمان آغاز مجدد ثبت نام مشخص خواهد شد. وی افزود: از آنجایی که 
اتصال اینترنت در برخی استان ها انجام شده و در برخی استان ها وصل نشده است، نمی توانیم ثبت نام مسکن 
ملی را آغاز کنیم.محمودزاده خبرداد که تاکنون ثبت نام مسکن ملی در هشت استان کشور انجام شده و مرحله 
بعدی ثبت نام مربوط به استان های یزد، همدان و چهارمحال و بختیاری است و زمان بازگشایی سامانه برای 

ثبت نام در سه استان فوق اعالم خواهد شد. 

داوود بحیرایی- شهردار بهارستان 

فراخوان دعوت به مشارکت نوبت دوم
شــهرداری بهارســتان به اســتناد مصوبه هیئــت عالی 
سرمایه گذاری و مصوبه شــماره 870/ش ب مورخ 98/06/16 
شورای محترم اسالمی شهر بهارستان در نظر دارد جهت توسعه 
زیر ســاخت های فناوری اطالعات و ارتباطات شهر بهارستان و 
شهرداری الکترونیکی پروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی 
برای برقراری ارتباطات شبکه فیبر نوری را از طریق مشارکت و 

سرمایه گذاری با بخش خصوصی به شرح ذیل اجرا نماید.
از کلیه شــرکت های دارای مجوز FCP  و عالقه مند به سرمایه 
گذاری در این بخش دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و 
مدارک فراخوان از تاریخ 98/8/27 تا تاریخ 98/9/10 به آدرس 
شهر بهارستان، بلوار بهشت، خیابان آزادی، شهرداری بهارستان 

دفتر امور سرمایه گذاری و مشارکت ها مراجعه نمایند.
مشخصات فراخوان:

1- آورده شهرداری
1-1- صدور مجوز حفــاری به متراژ حــدوداً 130 کیلومتر در 

محدوده شهر بهارستان

1-2- صدور مجوز و تخصیص فضا برای نصــب کافوها، باکس، 
کابل، سابداکت و غیره
2- آورده سرمایه گذار

2-1- حفاری و ترمیم کانال های انجام شده جهت طرح و کلیه 
هزینه های مربوط به کانال های ارتباطی فیبر نوری

2-2- تهیه طرح توجیهی جامع و کامل )اقتصادی، مالی و فنی(
3- نحوه مشارکت

- نحوه مشارکت بر اساس روش B.O.L.T می باشد.
4- شرایط فراخوان

* هیئت عالی، سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری بهارستان در 
رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

* هزینه چاپ بعهده برنده فراخوان میباشد.
* چنانچه برندگان اول، دوم و ســوم فراخــوان حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج گردیده 

است.
م الف:665012

مرضیه محب رسول
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 مفاد آراء
9/29 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

1- رأی شماره 2530 مورخ 98/08/13 هیأت : آقای حســین فینی بیدگلی فرزند علی 
محمد شماره شناسنامه 142 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160 مترمربع شماره پالک 
989 فرعی مفروز و مجزی شده از 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل 
2- رأی شــماره 2540 مورخ 98/08/13 هیأت : آقای روح اله علی مرادی فرزند فتح اله 
شماره شناسنامه 9772 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160 مترمربع شماره پالک 990 
فرعی مفروز و مجزی شده از 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی نصراله داعی
3- رأی شــماره 2542و2543 مــورخ 98/08/13 هیأت : آقای حســین کویری فرزند 
رحمت شــماره شناســنامه 467 و خانم فهیمه عنایتی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 
1250090075 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 160 مترمربع شماره پالک 
991 فرعی مفروز و مجزی شده از 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی نصراله داعی
4- رأی شــماره 2583 مورخ 98/08/14 هیأت : آقای مصطفی حاجی عبداله لو فرزند 
محمد شماره شناسنامه 625 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 89.63 مترمربع شماره پالک 
226 فرعی مفروز و مجزی شــده از 23 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 
3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رســمی علیرضا حسین جعفری بیدگلی و 

زهرا کامل آرانی
5- رأی شماره 2579 مورخ 98/08/14 هیأت : آقای ابوالفضل کبرائی فرزند احمد شماره 
شناسنامه 1250004098 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 93.50 مترمربع شماره پالک 
12 فرعی مفروز و مجزی شده از 1 و 9 فرعی از پالک 122 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی احمد کبرائی
6- رأی شماره 2601 مورخ 98/08/16 هیأت : آقای حسین سالمی فرد بیدگلی فرزند رضا 
شماره شناسنامه 279 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 157.65 مترمربع شماره پالک 105 
فرعی مفروز و مجزی شده از 3 فرعی از پالک 235 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی علی ناظمی و حسن نوریان
7- رأی شــماره 2667 مورخ 98/08/21 هیأت : شــهرداری آران و بیدگل شناسه ملی 
14000277330 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 1895 مترمربع شماره پالک 19 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 2 إلی 18 فرعی از پالک 633 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل . مالک رسمی و ابتیاعی از مالکین رسمی وراث شهاب الدین بنی طباء

8- رأی شــماره 2593و2594 مورخ 98/08/16 هیأت : آقــای مهدی عارضی بیدگلی 
فرزند محمدعلی شماره شناسنامه 151 و خانم سمیه سجادی بیدگلی فرزند نظام شماره 
شناسنامه 88 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 258 مترمربع شماره پالک 220 
فرعی مفروز و مجزی شده از 11 فرعی از پالک 972 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل . مالکین رسمی
9- رأی شماره 2585 مورخ 98/08/14 هیأت : آقای آقا سید شهاب طباطبائی آرانی فرزند 
سیدعباس شماره شناسنامه 102 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 259 مترمربع شماره 
پالک 4 فرعی از پالک 1099 اصلی واقع در اماکن بخــش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . 

ابتیاعی از مالک رسمی خانم آوین سادات طباطبائی آرانی
10- رأی شــماره 2581 مورخ 98/08/14 هیأت : آقای علی اصغر مطمئن آرانی فرزند 
محمد شماره شناسنامه 211 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 133.80 مترمربع شماره پالک 
19 فرعی مفروز و مجزی شــده از 1و12و13 فرعی از پالک 1350 اصلی واقع در اماکن 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی آقای پرویز بوجار و خانم عطیه 

شیخ و بانو اقدس بادپی و خانم فاطمه حاجی بیکی ورثه خانم سلطان علی زاده کاشی
11- رأی شماره 1948و1949 مورخ 98/06/25 هیأت : آقای رمضانعلی رزاقیان آرانی 
فرزند علی شماره شناسنامه 117 و خانم مه لقا مهدویان آرانی فرزند رضا شماره شناسنامه 
7556 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 120 مترمربع شماره پالک 9907 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 1739 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل . مالکین رسمی
12- رأی شماره 1944و1945 مورخ 98/06/25 هیأت : آقای سیدمجتبی سیدیان آرانی 
فرزند سیدمرتضی شــماره شناســنامه 985 و خانم مریم رزاقیان آرانی فرزند رمضانعلی 
شماره شناســنامه 454 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 206.15 مترمربع 
شماره پالک 9908 فرعی مفروز و مجزی شده از 1739 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع 
در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالک رسمی و ابتیاعی از مالکین رسمی 

ورثه سید مرتضی سیدیان
13- رأی شــماره 2546 مورخ 98/08/13 هیأت : خانم طاهره زمینی آرانی فرزند علی 
شماره شناسنامه 407 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 144 مترمربع شماره پالک 9924 
فرعی مفروز و مجزی شده از 1230 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی احسان بابا آرانی
14- رأی شــماره 2548و2549 مورخ 98/08/13 هیأت : آقای عباس غفورزاده آرانی 
فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 2588 و خانم نفیسه هارونی آرانی فرزند عباسعلی شماره 
شناسنامه 6190009751 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 141.47 مترمربع 
شماره پالک 9925 فرعی مفروز و مجزی شده از 1230 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع 
در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی احسان بابا آرانی

15- رأی شماره 2552 مورخ 98/08/13 هیأت : خانم زهرا خادم پور آرانی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 576 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 116.20 مترمربع شماره پالک 9926 
فرعی مفروز و مجزی شده از 1080 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی حمیدرضا ذوالفقاری
16- رأی شــماره 2716و2717 مورخ 98/08/27 هیأت : آقای ماشــااله زارعی فرزند 
علی محمد شماره شناسنامه 136 و خانم عذرا دست مزد فرزند سیف اله شماره شناسنامه 
395 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 372.41 مترمربع شماره پالک 9930 
فرعی مفروز و مجزی شده از 5214 و 8944 و 5476 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در 
مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالکین رسمی و ابتیاعی از مالکین رسمی 

وراث نعمت اله زارعی
17- رأی شماره 2718و2719 مورخ 98/08/27 هیأت : آقای احمد زارعی فرزند ماشااله 
شماره شناســنامه 1250051967 و خانم زهرا آردی آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه 
6190066331 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 172.30 مترمربع شماره پالک 
9931 فرعی مفروز و مجزی شده از 8944 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی آقای ماشااله زارعی و خانم 

عذرا دست مزد
18- رأی شماره 2554و2555 مورخ 98/08/13 هیأت : آقای علی اکبر قدمی ساالروند 
فرزند جواد شماره شناسنامه 1250160375 و خانم زهرا علی حاجی آرانی فرزند حسین 
شماره شناسنامه 6190022502 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 158.19 
مترمربع شماره پالک 3356 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی آقایان کدخدائی و ماشااله اکرمیان
19- رأی شماره 2558 مورخ 98/08/13 هیأت : خانم گیالن پناهیده فرزند مسلم شماره 
شناسنامه 618 ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت 104.80 مترمربع شماره پالک 

3357 فرعی از پالک 2638 اصلی واقــع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . 
ابتیاعی از مالک رسمی مسلم پناهیده

20- رأی شماره 2560و2561 مورخ 98/08/13 هیأت : آقای محمود سرکار آرانی فرزند 
عباس شماره شناسنامه 6190050514 و خانم منیره ســرکار آرانی فرزند احمد شماره 
شناســنامه 6190079954 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 125 مترمربع 
شماره پالک 3359 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی اصغر مطمئن آرانی
21- رأی شماره 1636 مورخ 98/05/27 هیأت : خانم جمیله چرخی آرانی فرزند نعمت 
اله شماره شناسنامه 505 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 141.50 مترمربع شماره پالک 
1981 فرعی مفروز و مجزی از 286 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی وراث علی نمدیان
22- رأی شماره 1976و1977 مورخ 98/06/27 هیأت : آقای احمد قربانی گنجه فرزند 
طاهر شــماره شناســنامه 9126 و خانم هاجر مرشــدیان آرانی فرزند علی اصغر شماره 
شناسنامه 452 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100.90 مترمربع شماره پالک 
1984 فرعی مفروز و مجزی شده از 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی مشاعی آران دشت
23- رأی شــماره 2564 مورخ 98/08/13 هیأت : آقای محمد منصوری فرد فرزند علی 
اکبر شماره شناسنامه 1018 ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 174.70 مترمربع شماره 
پالک 1993 فرعی مفروز و مجزی شــده از 183 فرعی از پــالک 2640 اصلی واقع در 
آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی سید احمد عباس زاده

24- رأی شــماره 2566 مورخ 98/08/13 هیأت : آقای محمدعلی نورانی آرانی فرزند 
میرزامحمد شماره شناسنامه 184 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 330.50 مترمربع شماره 
پالک 1994 فرعی مفروز و مجزی شــده از 235 فرعی از پــالک 2640 اصلی واقع در 
آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی خانم شمسیه اشجعی

25- رأی شــماره 2591 مورخ 98/08/16 هیــأت : آقای علی آســتانی بیدگلی فرزند 
عباس شماره شناسنامه 6190083668 ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 150 مترمربع 
شماره پالک 399 فرعی مفروز و مجزی شــده از 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع 
در دســتجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی هادی 

حمیدپناه
26- رأی شــماره 2637و2638 مورخ 98/08/19 هیأت : آقای حبیب اله گل زاده آرانی 
فرزند عباسعلی شماره شناســنامه 488 و خانم اکرم عباســی آرانی فرزند عباس شماره 
شناسنامه 9464 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 98.43 مترمربع شماره پالک 
6370 فرعی مفروز و مجزی شده از 213 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان 
دیمکار آران و شماره پالک 3556 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
27- رأی شماره 2528 مورخ 98/08/13 هیأت : اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران 
و بیدگل شناسه ملی 14003505268 ششدانگ قســمتی از یکباب مسجد مالمحمود 
بمساحت 111.50 مترمربع شماره پالک 3137 اصلی )626 اصلی مکرر( واقع در اماکن 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رســمی سیدفضل اله طاهائی احد از 

ورثه سیدعلی طاهائی
28- رأی شماره 2597 مورخ 98/08/16 هیأت : آقای رسول کوچکی نصرآبادی فرزند 
رضا شماره شناسنامه 1250074177 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 126 مترمربع شماره 
پالک 34 فرعی از پالک 20 اصلی واقع در شفیع آباد نصرآباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی مزرعه شفیع آباد نصرآباد
29- رأی شــماره 2599 مورخ 98/08/16 هیأت : آقای امید کوچکی نصرآبادی فرزند 
رضا شماره شناسنامه 6190034004 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 121 مترمربع شماره 
پالک 35 فرعی از پالک 20 اصلی واقع در شفیع آباد نصرآباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی مزرعه شفیع آباد نصرآباد
30- رأی شــماره 2201 مورخ 98/07/10 هیأت : خانم ماه سلطان جارچی نوش آبادی 
فرزند علی شماره شناسنامه 119 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 121.5 مترمربع شماره 
پالک 1819 فرعی مفروز و مجزی شده از 45 فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد 

نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی حمیدرضا رئوفی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/09/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/09/19

م الف: 670748 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
مفاد آراء

9/16 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 139860302016000328 مورخ 98/07/04 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای محمد حجتی فرزند 
عباسقلی به شماره شناسنامه 2155 صادره از نجف آباد به شماره ملی 1091234329 در 
ششدانگ یک واحد مرغداری )پرورش بوقلمون( به مساحت 15074/05 متر مربع پالک 
21 اصلی واقع در روستای حسن آباد آبریزه بخش 12 ثبت اصفهان خریداری از مالکین 
رسمی  آقایان مصطفی یزدانی، نصراله یزدانی، حسن یزدانی، احمد یزدانی، حسن یزدانی، 
مهدی یزدانی، حســین یزدانی، علیرضا یزدانی، عصمت یزدانی و فاطمه یزدانی محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
 شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
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.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/09/04 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/19 

م الف: 667612  سید محمد حسن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک تیران 
وکرون

مفاد آراء
9/17 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 139860302016000334 مورخ 98/07/07 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا عدالتی فرزند 
احمد به شماره شناسنامه 115 صادره از تیران به شماره ملی 5499396574 در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 920/18 متر مربع پالک 2496 فرعی از یک اصلی 
واقع در تیران بخش 12 ثبت اصفهان خریداری از مالک رســمی حیدر علی تیران کرون 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشــار 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.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/09/04 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/19 

م الف: 667600  سید محمد حسن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک تیران 
وکرون

ابالغ اخطاريه اجرائي 
9/18 محکوم علیه : علی بخش براتی فرزند علی قربــان مجهول المکان،  محکوم له : 
نصرت اله قرقانی نام پدر شهید قلی به آدرس شهرضا شهرک طالقانی خ سلمان فارسی 
پ 174 ، به موجب راي شماره 1221 مورخ 29 / 11 / 97 حوزه دوم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شهرضا که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به:
 1- پرداخت مبلغ چهل وشــش میلیون ریال بابت وجه چک به انضمــام پرداخت مبلغ
  000 / 705 / 1 ریــال هزینه دادرســی  2- پرداخت تاخیرتادیه اصل خواســته ازتاریخ

 5 / 8 / 97 درحق محکوم له   3- پرداخت حق االجرادرحــق صندوق دولت 0  محکوم 
علیه مکلف اســت ازتاریخ اجرائیه ظرف ده روزمفادآن رابه موقــع اجرابگذاردیاترتیبي 
براي پرداخت محکوم بــه بدهد یامالي معرفــي کندکه اجراء حکم واســتیفاء محکوم 
به ازآن میسرباشــدودرصورتي کــه خودراقادربه اجــراي مفاداجرائیــه نداندبایدظرف 
 مهلت مزبورصورت جامع دارائي خودرابه قســمت اجراء تســلیم کنــد واگرمالي ندارد
صریحًااعالم نماید . م الف: 667662 فاضلی قاضي شوراي حل اختالف شعبه دوم 

حقوقی شهرضا 
ابالغ اخطاريه اجرائي 

9/19 محکوم علیه : فریبــا پورصادقی فرزند محمدرضا مجهــول المکان،  محکوم له : 
مجتبی میرشکار نام پدر مسیح اله به آدرس شــهرضا خ تختی ف 5 بن بست کرمانی، به 
موجب راي شماره 52 مورخ 24 / 1 / 98 حوزه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 
شهرضا که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم اســت به :1- پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال بابت وجه چک به انضمام پرداخت مبلغ 000 / 775 / 1 ریال هزینه دادرسی  
2- پرداخت تاخیرتادیه وجه چک ازتاریخ 20 / 8 / 97 درحــق محکوم له   3- پرداخت 
حق االجرادرحق صندوق دولت 0  محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ اجرائیه ظرف ده 
روزمفادآن رابه موقع اجرابگذاردیاترتیبي بــراي پرداخت محکوم به بدهد یامالي معرفي 
کندکه اجراء حکم واستیفاء محکوم به ازآن میسرباشدودرصورتي که خودراقادربه اجراي 
مفاداجرائیه نداندبایدظرف مهلت مزبورصورت جامع دارائي خودرابه قسمت اجراء تسلیم 
کند واگرمالي نداردصریحًا اعالم نماید. م الف: 668136 فاضلی قاضي شوراي حل 

اختالف شعبه دوم حقوقی شهرضا 
اخطار اجرايی

9/20 شــماره: 2536/97 حل12 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: نوراله 
نوروزی ، نام پدر: ولی اله ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام 
خانوادگی: محمد بقائی ، بــا وکالت زهره بقائی و نرگس ترک الدانی ، نام پدر: رســول، 
 نشــانی: خمینی شــهر منظریه بلوار فیض االسالم شــمالی پ61ـ  وکیل: فالورجان 
خ طالقانی مجتمع آریا ط2 واحد5 ، محکوم به:به موجب رای شماره 828 تاریخ 98/04/25 
حوزه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه چهار فقره سفته به شمارگان 
33555 و 648596 و 33554 و 648595 بابت اصل خواســته و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 97/11/1 لغایت اجرای حکم و یک میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان و نیم عشر دولتی به صندوق دولت رای 
صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود 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: 663282 ایمــان بختیاری قاضی شــعبه دوازدهم شــورای حل اختالف 

خمینی شهر 
ابالغ رای

9/22 کالسه پرونده:540/98-98/05/08 ،شــماره دادنامه:1002- 98/05/15 مرجع 
رسیدگی: شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: حسینعلی اعتمادی 
فرزند محمود به نشانی: خمینی شــهر منظریه کوچه صبا1غربی؛ خواندگان: 1- حجت 
اله کشوری فرزند امین اله نشانی: مجهول المکان 2-مجید جعفری فرزند حسین نشانی: 
خمینی شهر دوشاخ سنگبری اتحاد ، خواســته: مطالبه یک فقره چک ، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای حسینعلی اعتمادی فرزند محمود به 
طرفیت خواندگان 1- حجت اله کشوری فرزند امین اله 2-مجید جعفری فرزند حسین به 
خواسته مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 1/027971 به مبلغ 40/000/000 ریال مورخ 
96/2/30 عهده بانک سپه شــعبه بروجرد از جاری 917800058002 به انضمام هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل 
مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه خواندگان دلیل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خود یا 
ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده اند همچنین خوانده ردیف اول به عنوان متعهد اصلی 
صادر کننده چک و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن مبادرت به صدور چک فوق نموده اند 
دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 98/5/8 و به استناد مواد 522 و 519 و 198 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و مــواد 249 و 310 و 313 و 314 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده2 قانون صدور چک حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/560/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
96/2/30 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای شورا غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی  شهرستان خمینی شهر می باشد. م الف: 663798 ایمان بختیاری 

قاضی شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

9/23 کالسه پرونده:1281/98-98/8/18 ،شــماره دادنامه:1636- 98/08/20 مرجع 
رسیدگی: شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: حسین صائدی فرزند 
قربانعلی به نشانی: خمینی شهر خ کهندژ جوی آباد پاسارگاد 129 جنوبی فرعی4 . وکیل: 
محمدکاظم دری فرزند نوراله نشانی: خمینی شهر میدان قدس مجتمع دندانپزشکی غدیر 
ط3 واحد3 دفتر وکیل سرپرست آقای هاشمیان ؛ خوانده: یوسف شعبانی سیچانی فرزند 
حیدر نشانی: مجهول المکان ، خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک ، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای حسین صائدی فرزند قربانعلی با 
وکالت محمدکاظم دری به طرفیت آقای یوسف شعبانی سیچانی فرزند حیدر به خواسته 
مطالبه وجه 1 فقره چک به شــماره 12/9756/423626 به مبلغ 106/000/000 ریال 
مورخ 98/5/25 عهده بانک ملی شعبه اصفهان از جاری 0112724329004 به انضمام 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست 
تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه خوانده دلیل ومدرکی 
مبنی بر برائت ذمه خود یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده اســت دعوی خواهان را 
مقرون به صحت دانســته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شــورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 98/8/18 و همچنین به استناد مواد 519 و 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 106/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/365/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکال و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رســید چک 98/5/25 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه 
می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شورا غیابی است و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست 

 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان خمینی شهر می باشد. 
م الف: 666183  ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

9/24 کالسه پرونده:1177/98 ، شماره دادنامه:1760- 98/08/8 مرجع رسیدگی:شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: ســیدرضا میرنصیری فروشانی به 
نشانی:خمینی شهر بلوار پاســداران کوی آزادگان ؛ خوانده: فرهاد خوش اخالق نشانی: 
مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه حواله ، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 
شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای 
سیدرضا میرنصیری فروشانی به طرفیت آقای فرهاد خوش اخالق به خواسته مطالبه مبلغ 
30/000/000 ریال وجه نقد بابت 1فقره حواله به شــماره 150629 به انضمام خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق 
حواله و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضــور خوانده و عدم ارائه الیحه 
دفاعیه و با احراز اشتغال ذمه و استصحاب دین خواسته خواهان را ثابت دانسته و به استناد 
مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و ماده 1258 
قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
1/435/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور 
گواهینامه عدم پرداخت 98/6/5 لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و 
خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان محکوم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و 
پس از آن ظرف 20 روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 
حقوقی شهرستان خمینی شهر می باشد. م الف: 666197  عمار امیری آرانی قاضی 

شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

9/25 شماره: 1315/98 حل2 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:15 بعدازظهر روز چهارشنبه 
مورخه 98/10/18 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: اصغر رحمتی ، نام پدر: 
محمدتقی ، نشانی: خمینی شــهر خ مدرس خ شــهید فهمیده لوازم خانگی احمدیان ؛ 
مشخصات خوانده:1-نام و نام خانوادگی: اردشــیر کنعانیان ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
وجه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 666731 رئیس شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگي

9/28 شــماره: 1341/98 حل11 ، مرجع رسیدگي: شــعبه یازدهم حقوقي شوراي حل 
اختالف خمیني شهر به نشاني: خمیني شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروي کوي مهستانـ  
مجتمع شوراهاي حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگي: ساعت 09:30 صبح روز شنبه 
مورخه 98/10/07 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگي: محمود نقدي ، نشاني: 
خمیني شهر بلوار بهشتي خ خیام ؛ مشخصات خوانده:1-نام و نام خانوادگي: لیال گنجي، 
خواســته و بهاي آن: محکومیت به صورت تضامني نســبت به یک فقره چک به شماره 
356076 مورخ 97/7/25 به مبلغ 170 میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسي و 
حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ رسید تا اجراي حکم ، گردش کار: خواهان.

خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضاي ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگي به وي از 
طریق نشر آگهي در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسي 
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني نموده است. لذا در اجراي قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهي مي گردد خوانده مي تواند با مراجعه به این شورا 
نسخه ثاني دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگي حاضر 
گردد.  م الف: 666781 رئیس شعبه یازدهم حقوقي شوراي حل اختالف خمیني شهر

ابالغ وقت رسیدگی
9/27 شــماره: 1335/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختــالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 09:00 صبح 
روز شــنبه مورخه 98/10/07 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نــام خانوادگی: محمود 
نقدی ، نشانی: خمینی شــهر بلوار بهشــتی خ خیام ؛ مشــخصات خوانده:1-نام و نام 
خانوادگی:کوروش طاهرخانی ، خواســته و بهای آن: محکومیــت تضامنی خواندگان 
نســبت به پرداخت وجه یک فقره چک به مبلغ صــد و پنجاه میلیون ریــال به انضمام 
کلیه خســارات دادرســی و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ رسید تا 
اجرای حکم و وصــول آن ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهــول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهــی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار وفق مــاده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده اســت. لــذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 م الــف: 666786 رئیــس شــعبه یازدهــم حقوقــی شــورای حــل اختالف 

خمینی شهر
اخطار اجرايی

9/26 شــماره: 289/98 به موجب رای شــماره 265 تاریخ 98/6/12 حوزه شورای حل 
اختالف شهرستان نطنز که قطعیت یافته است محکوم  علیه کاظم رشیدی فرزند جاسم 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل 
خواســته 2- پرداخت مبلغ 62/500 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از زمان تقدیم دادخواســت )98/1/27( لغایت اجرای حکم.  رعایت تبصره 2 ماده 
306 ق.ا.د.م الزامی می باشد. پرداخت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 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:670719 شعبه دوم شورای 

حل اختالف شهرستان نطنز 
اخطار اجرايی

9/21 شــماره: 28/98 به موجب رای شــماره 264 تاریخ 98/6/12 حوزه شورای حل 
اختالف شهرستان نطنز که قطعیت یافته اســت محکوم علیه ناصر فتاح زاده به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته 
2- پرداخت مبلغ 187/500 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم 
 دادخواســت )98/1/27( لغایت اجرای حکم.  رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.ا.د.م الزامی 
می باشــد. پرداخت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر 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:670697 شــعبه دوم شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز 
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سال 1403 نخستین فاز سالمندی را تجربه خواهیم کرد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

یادداشت

 نقش زنان
 در حفظ محیط زیست)1(

 حفاظت از محیط زیســت، از نیمه دوم قرن 
بیستم، با بروز مشکالت روزافزون، مورد توجه 
ویژه اندیشمندان سراسر جهان قرار گرفت که 
یکی از زوایای این توجه، نقش زنان در حفاظت 
و نگهداری محیط زیست است. در بسیاری از 
جوامع هنوز نقش ها، نیازها و اهمیت کار زنان 
چنانچه باید شناخته نشــده و مورد تایید قرار 
نگرفته اســت. به همین دلیــل هرچند زنان 
همواره در حفظ محیط زیســت کوشیده اند، 
اما این بی توجهی اجتماعی نســبت به زنان و 
نقش خالق آنان در شبکه نیروهای اجتماعی 
و فرهنگی، مانع آن شده که موقعیت مطلوبی 
برای شکوفایی نیروها و استعدادهای این بخش 
از جمعیت پدید آیــد. از این رو می توان گفت 
که تقریبا در همه کشورها آثار تخریب محیط 
زیست بر زنان و تاثیر زنان بر محیط، با تاثیر و 
تاثر مردان در برابر اکوسیستم های حیاتی فرق 

داشته و به این تفاوت توجه نشده است.
برخی از اندیشمندان که می توان آنان را پیرو 
نظریه برتری زنان در حفاظت محیط زیســت 
دانســت، معتقدند که زنان به دلیل زن بودن، 
بهتر از مردان از محیط زیست خود محافظت 
می کنند؛ اما گروه دیگری که با این نظر موافق 
نیستند، می گویند زنان نه به عنوان زن بودن، 
بلکه به علت تجربه هایی که در زمینه استفاده 
از منابع طبیعی و مدیریت مربوط به آن دارند، 
بیش از مردان در حفظ محیط زیســت نقش 
داشته اند. برخی ها هم با طرح بحث جنسیت 
می گویند که زنان و مردان در مســیر زندگی 
اجتماعــی خــود دارای نقش هــا و نیازهای 
متفاوتی هســتند که باید آنها را شــناخت و 
برنامه های توســعه را بر مبنای این نقش ها و 

نیازها تنظیم کرد.
 سرانجام برخی از نظریه پردازان عقیده دارند 
که زنان عالوه بر نقش های موجود، خود دارای 
نیروهایی هســتند که هنوز کشف و مشخص 
نشده و از این رو الزم است برنامه ریزان توسعه، 
برای شکوفایی چنین نیروهای بالقوه ای بستر 

مناسب را فراهم آورند.
ویل دورانت می گوید:» تمدن رودی اســت با 
دو ساحل و واقعیت گمشــده ما، تنها در خود 
رود- که گه گاه به دســت آنان که می کشند 
و غارت می کنند، پرخون شــده است-  یافت 
نمی شــود. اصیل ترین واقعیات تمدن در دو 
سوی ســاحل این رود اتفاق افتاده و می افتد. 
جایی که مردمان گمنام، خانه می سازند، عشق 
می ورزند و کودکان خود را پرورش می دهند.«

زنان، نقش اساسی در حفاظت و حراست از این 
سواحل امن برای تداوم زندگی برعهده دارند. 
در طول تاریخ بشری نیز نام زنان بر فعالیت های 
ماندگاری برای ادامه حیــات و زندگی مانند 
پیدایش کشاورزی، شناخت داروهای گیاهی، 
ساخت وسایل زندگی از حصیر و ریسیدن نخ 
و بافتن پارچه و تهیه پوشاک ثبت شده است. 
گوردون چایلد در کتاب انسان خود را می سازد 
می نویســد:» دانش شیمی در ســفال گری، 
فیزیک در ریســندگی، مکانیک در دســتگاه 
بافندگی و گیاه شناســی در ابداع کشاورزی 
و بهره گیری از گیاهــان دارویی، مرهون زنان 
اســت.« زنان از نیروی خالقیت خود در ابداع 
اشیا بسیار ساده ولی کارآمد مانند گیره کاغذ 
و سنجاق قفلی اســتفاده کرده اند. اگر چه این 
اختراعات بزرگ و پیچیده نیستند ولی نشان 
دهنده روحیه زنان در ایجاد وســایل ساده و 

کاربردی محسوب می شوند.
در اســالم واالترین زن حضرت فاطمه )س( 
است که با قرار دادن آب به عنوان مهریه خود، 
نماد حمایــت و حفاظت از طبیعت به شــمار 
می رود. در تاریخ ایران باستان نیز ایزد بانوی 
 آناهیتا نماد جلوه های نیک و زندگی بخشــی
 مانند باروری، آب، برکــت، فراوانی و پیروزی 

است.

رییس دانشگاه هنر اصفهان 
منصوب شد

رؤسای دانشگاه های صنعتی همدان، یزد، جهرم، 
هنر اصفهان و خواجه نصیرالدین طوسی با حکم 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شدند. بر 
اساس رای اعضای این کمیته، کامبیز مینایی به 
عنوان رییس دانشــگاه جهرم، حسن ختن لو به 
عنوان رییس دانشگاه صنعتی همدان، فرهاد یکه 
یزدان به عنوان رییس دانشــگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوســی، رضا نصراصفهانی به عنوان 
رییس دانشگاه هنر اصفهان و قاسم برید لقمانی 

به عنوان رییس دانشگاه یزد انتخاب شدند.

مدیرکل ثبت احوال استان:
سال 1403 نخستین فاز 

سالمندی را تجربه خواهیم کرد
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه 
پنجره جمعیتی در سال 1425 بسته خواهد شد، 
گفت: ما با فاز اصلی پیــری جمعیت مواجه می 
شــویم که نزدیک به 30 درصد جمعیت استان 
را ســالمندان تشــکیل می دهند. وی افزود: در 
حال حاضر اگر جمعیت سالمند را باالی 65 و 60 
سال محاسبه کنیم در سال 1403 ما در استان 
نخستین فاز ســالمندی را تجربه خواهیم کرد 
و همچنان بعــد از 1420 موج جمعیت دهه 60 
به تدریج و برابر هر ســال به جمعیت سالمند ما 
اضافه می شــود و در این دهه بیشترین جمعیت 
سالمند را داریم. غفرانی با بیان اینکه جبران این 
جمعیت مشکل است، ادامه داد: بنا بر سرشماری 
سال 1395 جمعیت کودک و نوجوان استان یک 
میلیون و 103 هزار و 546 نفر؛ جمعیت جوانان 
15 تا 29 سال ما معادل 24 درصد یک میلیون و 
207 هزار و 854 نفر و جمعیت سالمند 65 سال 
به باال 361 هزار و 258 نفر بوده که اگر جمعیت 
60 ساله را هم به آن اضافه کنیم این عدد به باالی 

500 هزار در شرایط فعلی می رسد.

 واکنش سازمان سنجش 
به پدیده صندلی فروشی

رییس سازمان ســنجش آموزش کشور با تاکید 
بر این که فروش صندلی در دانشــگاه های علوم 
پزشــکی ارتباطی به معرفی شــدگان از طریق 
ســازمان ســنجش ندارد، اظهار کــرد: وزارت 
بهداشت می تواند لیست دانشــجویان خود را با 
لیست معرفی شدگان سازمان سنجش مطابقت 
بدهــد و با افرادی کــه خارج از ایــن چارچوب 
پذیرفته شــده اند، برخورد کند. ابراهیم خدایی، 
اظهار کرد: هر ســال اســامی پذیرفته شدگان 
رشــته های علوم پزشــکی که از طریق کنکور 
سراســری وارد دانشــگاه ها می شــوند از سوی 
سازمان سنجش آموزش کشور به وزارت بهداشت 
اعالم می شود، بنابراین مشــکلی در این زمینه 
وجود نــدارد. وی در ادامه تصریــح کرد: فروش 
صندلی در دانشــگاه های علوم پزشکی در مورد 
افرادی صدق می کند که خارج از سیستم سازمان 
ســنجش آموزش کشــور یعنی از روش انتقال 
دانشــجویان داخل به خارج صــورت می گیرد، 
چرا که معرفی شــدگان سازمان سنجش در یک 
آزمون سراسری و براساس نمره کسب شده وارد 
دانشگاه ها می شوند. بنابراین این موضوع ارتباطی 
به معرفی شــدگان این ســازمان ندارد. خدایی 
خاطر نشان کرد: دانشــگاه های علوم پزشکی و 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی باید 
لیست اســامی دانشــجویان موجود را با لیست 
معرفی شدگان سازمان سنجش آموزش کشور 
مطابقت دهند تا اگر مقایرتی وجود داشته باشد 
متناسب با آن برخورد شود و این یکی از وظایف 
وزارت بهداشــت اســت که بخواهد لیست ها را 

مطابقت دهد.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام پرستاری، 
گفت: جذب 5 هزار پرســتار به هیــچ وجه کافی 
نیست و نیاز است وزیر بهداشــت به وعده خود در 
مورد استخدام 16 هزار پرســتار عمل کند. حیدر 
علی عابدی، گفت: قرار بود 10 هزار پرســنل برای 
سیستم درمانی کشور جذب شود که 8 هزار از این 
تعداد، پرستار باشند؛ اما متاسفانه مانند همیشه حق 
پرستاران نادیده گرفته شــد. جذب 5 هزار پرستار 
به هیچ وجه کافی نیست و به دلیل وضعیت نگران 
کننده پرستاران، باید سریع تر جذب نیرو انجام شود 
و طبق محاسبات گذشته به تعداد پرستار بیشتری 
نیاز داریم. عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام 
پرستاری افزود: البته وزیر به ما قول جذب 16 هزار 
پرستار در سال 98 را داد؛ اما متاسفانه هنوز نیرویی 
جذب نشده و منتظر عملی شدن وعده آقای نمکی 
هستیم. وی با انتقاد از اینکه وضعیت بیمارستان ها 
و پرستاران به شدت نگران کننده است، افزود: تعداد 
پرستار به تخت کمتر از استاندارد است به گونه ای 
که نسبت تخت های بیمارســتانی به ازای هر هزار 
نفر 1.8 اســت و باید به استاندارد 2.6 دهم برسیم. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم ادامه داد: نیاز 

است وزیر بهداشت که مسئولیت سالمت جامعه را 
بر عهده دارد به سالمت پرستاران هم توجه داشته 
باشد زیرا سالمت این قشر در پی اضافه کاری اجباری 
به دلیل کمبود نیرو در معرض تهدید است و وظیفه 
شرعی و قانونی وزیر اســت که چاره اندیشی کند. 
عابدی یادآور شد: دانشگاه های علوم پزشکی، هیئت 
امنایی هستند و باید با استفاده از درآمدهای دانشگاه 
نسبت به جذب کادر پرستاری اقدام کنند تا فشار 

کاری پرستاری کاهش یابد.

نماینده اصفهان در مجلس:

 وزیر بهداشت به وعده خود 
در مورد جذب 1۶ هزار پرستار عمل کند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
تمهیدات و اقدامات ویژه ای برای کاهش انتشــار 
آالینده ها در هفتــه جاری درمرکز و شــهرهای 

صنعتی این استان آغاز شده است.
 منصور شیشه فروش افزود: جلسه کمیته اضطرار 
آلودگی هوای استان برگزار شد و در این نشست 
با توجه به پیش بینی هواشناسی تصمیماتی برای 
کاهش انتشــار آالینده ها گرفته شــد. وی اظهار 
داشت: در این جلسه مقرر شد که کوره های پخت 
آجر به منظــور کاهش انتشــار آالینده ها تا آخر 
هفته تعطیل شــود و صنایع آالینده فعالیت خود 
را کاهش دهند و شــهروندان هم باید نســبت به 
استفاده بیشــتر از خودروهای همگانی و استفاده 
کمتر از خودروهای شــخصی اقــدام کنند. وی 
ادامه داد: تامین مســتمر گاز برای نیروگاه ها در 
این جلســه مورد تاکید قرار گرفت و اینکه توزیع 
ســوخت یورو 4 و پاک در جایگاه ها باید همواره 

مورد توجه قرار گیرد.
 شیشــه فروش تصریح کرد: کاهش فعالیت های 
بدنــی و ورزش در مــدارس در محیط های باز به 
ویژه در ســاعات اولیه روز آخر هفتــه به صورت 

ویژه اجرایی شود. وی اضافه کرد: مراکز بهداشت 
استان هم باید بسته ســالمت را برای گروه های 
حســاس پیش بینی کند تا این افــراد کمتر در 
معرض آلودگی هوا قرار بگیرند. مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری اصفهان تاکید کرد: گروه های 
حســاس، ســالمندان و بیماران قلبی و عروقی 
باید خودمراقبتــی و تدابیــر الزم در نظر بگیرند 
و در ایــن روزها فعالیت کمتــری در فضاهای باز 

داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

 اقدامات ویژه برای مقابله
 با افزایش آلودگی هوا در اصفهان آغاز شد

با مسئوالن

تنبلی چشــم، نوعی بیماری خاموش در کودکان 
است که باید تا قبل از پنج سالگی تشخیص و درمان 
شــود. همین ضرورت موجب شده تا در کشورمان 
برنامه ها و طرح های خوبی برای پیشــگیری از آن 
اجرا شــود، در واقع این طرح را می تــوان یکی از 
موفق ترین برنامه های وزارت بهداشت طی دهه های 
اخیر دانست. بر اساس آمار، شیوع تنبلی چشم در 
سال 74، حدود 2.5 درصد و در سال 97، حدود 8. 
درصد بوده است. این کاهش به دلیل پیگیری طرح 
غربالگری تنبلی چشم و اطالع رسانی گسترده در 
این زمینه بوده که نشــان دهنــده موفقیت برنامه 
غربالگری تنبلی چشم در ایران است. طی سال های 
اخیر این موضوع در اصفهان هم بــه خوبی برنامه 
ریزی شــده و نتیجه آن کاهش تلفات ناشی از این 
بیماری در میان کودکان بوده است. در حالی که در 
ســال 95 تنها 50 درصد کودکان پیش از مدرسه 
بینایی سنجی شده بودند، امسال این آمار به 180 
هزار کودک رسیده که از این تعداد حدود 11 هزار 
کودک مبتال به تنبلی چشم شناسایی شده که پس 
از پیگیری های انجام شــده پنج هــزار نفر درمان 
شدند. این موفقیت البته مرهون فراگیر شدن این 
خدمات به صورت رایگان در سراسر استان و در مهد 
کودک هاســت. هر چند هنوز چالش هایی مانند 
نبودن آگاهی در میان خانواده های کم برخوردار در 
سطح شهر وجود دارد؛ اما اقدامات صورت گرفته در 
این راه چشم انداز امیدوار کننده ای دارد. کارشناس 
مســئول پیشــگیری از معلولیت هــای اداره کل 
بهزیستی اصفهان، با اشاره به اهمیت تنبلی چشم 
به عنوان یکی از علت های شایع کم بینایی، نابینایی 
و یک چشــمی یا گاهی دو چشــمی در کودکان 
گفت: به این منظور عالوه بر طرح غربالری 2 ماهه، 
پایگاه های دائمی در طول سال برای تشخیص این 
بیماری دایر شده است. مینا صولتی با اشاره به اینکه 

درمان قطعی تنبلی چشم در کودکان سه تا 6 سال 
امکان پذیر است، افزود: در صورت تشخیص ندادن 
به موقع کودکان مبتال به »آمبلیوپی« در ســنین 
باالتر بدون شک دچار معلولیت بینایی )کم بینایی 
یا نابینایی مطلق( خواهند شد. وی اظهار داشت: بر 
این اســاس 121 پایگاه دائم غربالگری پیشگیری 
از تنبلــی چشــم و همچنین 13 پایگاه ســیار در 
سطح شهرستان های اصفهان دایر شده است. این 
کارشناس با تاکید بر اینکه طرح بینایی سنجی در 
2 مرحله اجرا می شــود، گفت: در مرحله نخســت 
توســط مربیان مهد کودک ها اجــرا و اگر کودک 

مشکوک بود به اپتومتریست ها ارجاع می شود. در 
مرحله دوم اگر باز هم کودک مشکوک به مشکالت 
بینایی بود به پزشک ارجاع داده می شود و در ادامه 
اگر کودک نیاز به عمل جراحی یا عینک داشته باشد 
به صورت رایگان از سوی بهزیستی درمان می شود. 
صولتی با تاکید بر اینکه غربالگری زیر سن 6 سال 
موجب جلوگیری از بــروز نابینایی و کم بینایی در 
کودکان و کاهش معلولیت در جامعه می شود، گفت: 
با اجرای این طرح ،هزینه های ناشی از بروز معلولیت 
نابینایی و هزینه های درمان با توجه به تشخیص به 
موقع کاهش پیدا خواهد کرد.تشخیص بسیاری از 

اختالالت بینایی در کودکی بســیار حائز اهمیت 
است؛ چرا که بر اســاس آمارهای سازمان بهداشت 
جهانی، از هر 100 کــودک، 2 تا 3 نفر در اثر تنبلی 
چشــم و پیشــگیری نکردن، دچار کم بینایی و یا 
نابینایی مطلق می شــوند. بایدچشمان کودکان در 
سه نوبت سه ماهگی، 3 تا 4 و 4 تا 6 سالگی معاینه 
شود تا بتوان از این اختالل جلوگیری کرد. با توجه 
به اینکه پیشــگیری از بیماری تنبلی چشــم کم 
هزینه؛ اما درمان آن بسیار پرهزینه است لزوم تحت 
پوشش قرار دادن تمام کودکان در این زمینه امری 

ضروری  به نظر می رسد.

پیشگیری کم هزینه

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: 
آلودگی هوا تا روز چهارشــنبه ادامه خواهد داشت و شب و روز 
سه شنبه این آلودگی به اوج خود خواهد رسید که بر این اساس 

هوا برای گروه های حساس ناسالم خواهد بود.
 حجت ا...علی عسگریان درباره آخرین وضعیت جوی استان اظهار 
داشت: طی بررسی آخرین نقشــه های هواشناسی با استقرار جو 

پایدار پدیده غالب برای مناطق مرکزی اســتان وشهر اصفهان 
آلودگی هوا پیش بینی می شود. 

وی با اشــاره به وضعیت ورود سامانه های بارشــی به استان نیز 
خاطرنشان کرد: تا روز چهارشنبه پدیده جوی خاصی در استان 
وجود ندارد؛ اما از روز چهار شــنبه با ورود موج بارشی ضعیف به 
استان پیش بینی بارش پراکنده برای نقاط غربی اصفهان دور از 

انتظار نیست. 
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان درباره 
کمینه هوای اســتان نیز اظهار داشــت: کمینه هوای اصفهان 
 به منفی 2 درجه خواهد رســید؛ ضمن آنکه بویین میاندشــت
  نیز دمــای کم ســابقه منفــی 14 درجه زیــر صفــر را تجربه

 می کند.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان می گوید تا روز چهارشنبه، آلودگی هوا ادامه دارد:
ماندگاری آالینده ها درآسمان اصفهان

 ۱۲۱ پایگاه دائمی سنجش بینایی در اصفهان دایر شد؛

حدیث زاهدی

پریسا سعادت

فقدان سند مالكيت
9/30 نظر به اينكه سندمالكیت ششدانگ قطعه زمین شماره : 9738 فرعي از 2 - اصلي 
واقع دربخش يک ثبتی شهرضا كه در صفحه يک دفتر 380 امالك به نام محمد ابراهیم 
میرمحمدی ثبت وسند صادرو تسلیم گرديده است ، سپس به موجب سندانتقال شماره : 
197802 - 6 / 12 / 91 دفتر سه شهرضا ششدانگ پالك فوق را به حسین جانقربان انتقال 
نموده اينک خانم زمرد موســوی وكالتا ازطرف نامبرده باارائه درخواست كتبی به شماره 
وارده : 139821702008007192 - 30 / 8 / 98  به انضمام دوبرگ استشهاديه محلی كه 
امضاء شهودآن ذيل شماره 19848 - 30 / 8 / 98 به گواهي دفترخانه 247  شهرضارسیده 
مدعي اســت كه ســندمالكیت آن به علت جابجايي مفقودگرديده اســت ودرخواست 
صدورالمثني نســبت به مالكیت خودازپالك فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره يک 
اصالحي ذيل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دريک نوبت آگهي مي شــود چنانچه كسي 
مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ياوجود سند مالكیت نزد خود مي باشد ازتاريخ 
انتشــاراين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراكتبًاضمن ارائه اصل ســندمالكیت 

ياسندمعامله به اين اداره تسلیم ورسیداخذنمايدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالكیت 
به ارائه كننده سندمستردگردد بديهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیديادرصورت 
اعتراض اصل سندمالكیت ياسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالكیت المثني طبق 
مقررات خواهدشد. م الف: 670660  موسوی رئیس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا 

حصر وراثت
9/31  خانم مريم اسالمی دارای شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به كالسه  401/98 
از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شــادروان 
عباسعلی رحیمی به شناسنامه 4319 در تاريخ 98/5/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند اناث بنام آقای آذين رحیمی، 
ش.ش 0 و متولد 1389 و آيناز رحیمی، ش.ش 0 و متولد 1387 و يک همســر دائمی به 
نام مريم اســالمی فرزند ناصر، ش.ش 7 و متولد 1355 و مادر بنام توران اصالنی فرزند 
حسن، ش.ش 74 و متولد 1327 و غیر از نامبردگان فوق وراث ديگری ندارد. اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی 

دارد يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 669989 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان فريدونشهر
حصر وراثت

9/32  آقای حسن خداياری دارای شناسنامه شــماره 167 به شرح دادخواست به كالسه  
417/98 از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده كه 
شادروان ام البنین لچنانی آخوره به شناسنامه 116 در تاريخ 98/7/25 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند ذكور بنام های 
1- حسن خداياری فرزند علی حسین، ش.ش 167 متولد 1336، 2- محسن خدی كانی 
آخوره علیائی فرزند علی حســین، ش.ش 721 متولد 1342 و دو فرزند اناث به نام های 
1- فاطمه خدی كانی فرزند علی حسین، ش.ش 20 متولد 1345، 2- كبری خدی كانی 
آخوره علیائی فرزند علی حســین، ش.ش 3869 متولد 1347 و بغیر از نامبردگان وارث 
 ديگری ندارد. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی 

می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین 
آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 669937 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر

اعالم مفقودی 
برگ ســبز خودرو و ســند نیســان وانت آبــی مدل 
 1389 بــه رنگ آبی )نیســان وانــت( به شــماره پالک
 ایران 67-111 ب 88 و شــماره موتور 551951 و شماره 
شاسی NAZPL140TBN258257 و شناسه ملی خودرو 
IRNC891X5KN258257 به نام آقای احمد مصور مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برانکو در توییتر، سرمربی تیم ملی شد!  

 تمجید ویژه گواردیوال 
از »لمپارد«

پپ گواردیوال، ســرمربی اســپانیایی سیتی سه 
امتیاز برابر چلســی را یک پیروزی بزرگ برای 
تیمــش توصیــف کرد. 
منچسترســیتی در 
دیداری دشــوار و 
در شــرایطی که 
ابتدا چلســی در 
اســتادیوم اتحاد به 
گل رسیده بود، موفق 
به رقم زدن بازگشت شده و 1-2 تیم فرانک لمپارد 
را مغلوب کرد. پپ گواردیوال به تمجید از سرمربی 
تیم رقیب پرداخته و این دیدار را یک مســابقه 
نزدیک خواند. پپ گواردیوال گفت: وقتی آنها بهتر 
بازی می کردند ما گل اول خود را به ثمر رساندیم. 
بازی نزدیکی بود، مــا نیمه دوم خیلی بهتر بازی 
کردیم؛ اما چلسی در پایان بازی چند شانس خوب 
گلزنی داشت. فرانک لمپارد، یک سرمربی شجاع 
است و این یک پیروزی بزرگ برای ما بود. چلسی 
یک تیم فوق العاده اســت. بیشتر سرمربی های 
جوان چنین روحیه ای داشــته و چیزی برای از 

دست دادن ندارند.

بنزما به »امباپه« رسید
کریم بنزما در فصل جاری با پیراهن رئال مادرید 
عملکرد درخشانی از خود نشان داده است. بنزما 
در دیدار برابر سوسیداد 
هــم درخشــید و 
توانست هم گلزنی 
کنــد و هــم پاس 
گل بدهد تــا روز 
بــه روز محبوبیت او 
بیشتر شود. این مهاجم 
فرانســوی با گلی که در دیدار شنبه شب به ثمر 
رســاند تعداد گل های خود را در سال 2019 به 
عدد 25 رساند تا به رکورد کیلیان امباپه هموطن 
خود در پاری ســن ژرمن برسد. در دوران حضور 
کریســتیانو رونالدو در رئال مادرید همه نگاه ها 
معطوف این بازیکن بود و همین باعث شده تا بنزما 
کمتر گلزنی کند و با انتقادهای زیادی مواجه شود؛ 
اما بعد از جدایی رونالدو ورق برگشته است و این 
مهاجم فرانسوی به ستاره نخست رئال تبدیل شده 

و روز به روز محبوبیت او بیشتر می شود.

 وداع ستاره آرژانتینی
 با لیگ چین

خاویر ماسکرانو، به عنوان یکی از سرشناس ترین 
ســتاره های آرژانتین طی دو دهه گذشــته بعد 
از دو فصل بــازی برای 
هوبــی فورچون در 
لیگ چیــن بدون 
این کــه بــا این 
باشگاه به موفقیتی 
برسد راه بازگشت به 
زادگاه خود را در پیش 
گرفت تا بعــد از نزدیک به 15 ســال دوباره در 
لیگ آرژانتین به میدان برود. ســتاره 35 ســاله 
آرژانتینی که در تمام 15 ســال گذشــته برای 
باشگاه های بزرگ فوتبال دنیا از جمله ریورپالته، 
کورینتیانس، وستهام، لیورپول، بارسلونا و... بازی 
کرده بود، بعد از 51 بــار حضور در ترکیب هوبی 
فورچون در لیگ چین بدون این که گل یا جامی 
با این باشــگاه ثبت کند روز شــنبه با قراردادی 
 یک ساله در 35 سالگی به استودیانتس دالپالتا 

پیوست.

برانکو در توییتر، سرمربی تیم ملی شد!  

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»قائدی« در کانون توجه 
تیم های انگلیسی

عملکرد خــوب مهاجم ریزنقــش اما تکنیکی 
تیم اســتقالل در فصل جاری توجه تیم های 
اروپایی را به وی جلب کرده است. بعد از آنکه 
فصل جاری رقابت های لیگ برتــر ایران آغاز 
شد و استقالل در 5 مسابقه نخست 3 تساوی 
و 2 باخت کســب کرد، آبی پوشان با سیستم و 
فلسفه بازی استراماچونی، سرمربی ایتالیایی 
خود انس گرفتند. در این حال قائدی توانست 
کیفیت بازی خــود را ارتقا دهــد و چهره ای 
درخشان در خط حمله تیم پرطرفدار پایتخت 
شود. روزنامه گازتادلواســپورت، در بخشی از 
گزارش خود درباره اســتقالل استراماچونی، 
یادی از قائدی کرد و به یک نکته اشاره داشت؛ 
اینکه وی ممکن اســت در آینده بــه تیمی از 
لیگ انگلیس ملحق شــود. این نشریه عنوان 
کرد، تیم اســتقالل با اســتفاده از سیســتم 
3-4-3 خاص اســتراماچونی خوش درخشید 
و در این قالــب بازی مهدی قائدی به چشــم 
آمد. گازتــا افزود: بــه این خاطــر قائدی در 
 کانون توجه تیم های انگلیســی قــرار گرفته

 است.

 تصمیم جدی پرسپولیس
 برای فسخ قرارداد »کالدرون«

گابریل کالــدرون که بعد از برانکو، ســکاندار 
هدایت پرسپولیس شــد، نتوانسته توقعات را 
برآورده کند. بعد از شکست مقابل نفت مسجد 
ســلیمان، هواداران پرســپولیس شــعارهای 
خود را علنی کردند و خواهــان جدایی مربی 
آرژانتینی شــدند. خبرهای رســیده از داخل 
باشــگاه هم حکایت از آن دارد مدیران به هیچ 
وجه از عملکرد او راضی نیستند و عزم خود را 
جزم کرده اند با این مربی برای جدایی به توافق 
برسند. پرســپولیس آینده ای با کالدرون برای 

خود متصور نیست.

در حاشیه

حضور ورزشکار اصفهانی در 
اردوی تیم ملی گلبال نابینایان

محمد سرنجی از اصفهان به همراه 5 ورزشکار 
دیگر به ششمین اردوی تیم ملی گلبال نابینایان 
و کم بینایان کشورمان برای حضور در مسابقات 
قهرمانی آسیا دعوت شــدند. اردوی متصل به 
اعزام تیم ملــی گلبال در محــل آکادمی ملی 
المپیــک و پارالمپیک که به تازگــی در تهران 
آغاز شــده، مهدی نباتی سرمربی و محمد کرم 
کولیوند به عنــوان مربی در ایــن اردو حضور 
 دارند. گفتنی است؛ این تیم دهم آذر راهی ژاپن 

می شود.

قهرمان وزنه برداری جهان و المپیک: 
 برای مدال المپیک

 تالش می کنم
قهرمان وزنه برداری جهان و المپیک گفت: از 
زمانی که دچار مصدومیت شــدم اولین کسی 
که تماس گرفت و شرایط من را پیگیری کرد، 
وزیر ورزش و جوانان بود. به محض مصدومیت، 
مســعود ســلطانی فر با من تمــاس گرفت و 
ضمن آنکه جویای حال من شــد، تاکید کرد 
که وزارتخانه حمایــت الزم را برای بهبود من 
انجام خواهد داد و این مهــم باعث قوت قلب 
و افزایش روحیه برای من شــد تــا جایی که 
 با انگیزه قــوی دوران مصدومیت را ســپری 

کردم. 
سهراب مرادی ادامه داد: هماهنگی های الزم 
از طرف وزیر برای مــداوا و عمل جراحی من 
صورت گرفت و برای اعزام بــه آلمان هم وزیر 
ورزش و جوانان حمایــت و پیگیری کرد. خدا 
را شــکر عمل جراحی هم با موفقیت ســپری 
شــد و اکنون دوره نقاهت را ســپری می کنم. 
تمرینات ابتدایی و سبک را شروع کرده و همه 
تالشم را در راســتای رسیدن به وضعیت اولیه 
انجام خواهم داد. مرادی توضیح داد: در شرایط 
فعلی تمرینات سبک را شروع کرده ام و هدفم 
فعال این اســت که بتوانم به وضعیت سالمتی 
پایدار برسم، سپس تمرینات را با قدرت ادامه 
 داده و برای المپیک آماده شــوم. آنچه مسلم
 است فعال به ســالمتی می اندیشــم تا بتوانم 
 برای مــدال المپیــک 2020 هم بــا قدرت

 وارد عمل شوم.

منهای فوتبال

رقابت های انتخابی المپیک از 1۷ تا 22 دی ماه به میزبانی چین 
برگزار می شــود و تیم ملی والیبال ایران با تیم های چین، چین 
تایپه و قزاقستان هم گروه است. مربی تیم ملی والیبال، درباره ورود 
سرمربی تیم ملی به ایران گفت: ایگور کوالکوویچ از روز شنبه وارد 
ایران می شود و پس از برگزاری دیدارهای هفته دهم رقابت های 
لیگ برتر والیبال در روز یکشــنبه رقابت های لیگ تعطیل و اگر 

شرایط مهیا باشــد از 13 یا 15 آذر ماه اردوهای تیم ملی برگزار 
خواهد شد. پیمان اکبری در ادامه درباره تغییر تصمیم فدراسیون 
مبنی بر آغاز زودهنگام اردوهای تیم ملی گفت: رقابت های انتخابی 
المپیک را در پیش داریم، چند تن از لژیونرها در اروپا مشــغول 
هستند، هدف این است تا بازیکنان زودتر در اختیار تیم ملی قرار 
گیرند همچنین با توجه به آســیب دیدگی که برای فرهاد قائمی 

پیش آمد فدراسیون این تصمیم را گرفت تا بازیکنان را زودتر گرد 
هم جمع آورد تا هم از نظر بدنی و هم از نظر هماهنگی روی آنها 
کار شود. وی درباره تزریق بازیکنان مستعد لیگ به بدنه تیم ملی 
گفت: تعدادی از بازی های لیگ را از نزدیک تماشا کرده ام قطعا 
تعدادی نفرات جدید به تیم ملی دعوت خواهند شد تا در صورت 

ارائه عملکرد خوب از فرصت پیش آمده، استفاده کنند.

تغییر برنامه تیم ملی والیبال برای حضور در انتخابی المپیک

سی و دومین دوره بازی های المپیک تابستانی در 
حالی سوم مرداد ســال آینده به میزبانی ژاپن کار 
خود را آغاز می کند که تیم ملی کشتی کشورمان 
به عنوان امید اصلی کاروان ایران برای کسب مدال 
در این رقابت ها تاکنون تنها موفق به کســب پنج 
سهمیه در رشــته های آزاد و فرنگی شده و گوش 
شکســته ها برای حضور با ترکیــب کامل در این 
رقابت ها نیاز به کســب چهار ســهمیه در کشتی 
آزاد و سه سهمیه در کشتی فرنگی دارند. اتحادیه 
جهانی کشــتی )فیال( برخالف ادوار گذشته برای 
بازی های المپیک 2020 توکیــو اقدام به کاهش 
میدان های گزینشــی کرد. اولین میدان گزینشی 
این مسابقات در نورسلطان قزاقستان برگزار شد 
که تیم ملی کشــتی آزاد ایران در این مســابقات 
تنهــا موفق به کســب ســهمیه در دو وزن 5۷ و 
86 کیلوگرم شــد و تیم ملی کشتی فرنگی نیز در 
اوزان 60، ۷۷، 130 کیلوگــرم ســهمیه المپیک 
گرفت. ســایر نفرات باید در یک رویــداد قاره ای 
و یک مســابقه جهانــی ســهمیه های باقی مانده 
را کســب کنند که یک میــدان آن فروردین ماه 
سال آتی در شهر شــی آن چین برگزار می شود 
تا تکلیف ســهمیه های باقی مانده در رشته های 

فرنگی مشــخص کشتی آزاد و 
میان با توجه به شود. در این 

برگزاری مســابقات کشــتی المپیک در 6 وزن و 
حذف 4 وزن نسبت به مســابقات جهانی، برخی 
کشــتی گیران به دنبال تغییر وزن خود هستند تا 

شانس حضور در المپیک را پیدا کنند.
نکته جالب درباره وزن 9۷ کیلوگرم اســت؛ جایی 
که تغییر وزن برخی از مدعیان کشــتی آزاد باعث 
شده شــاهد تجمع کشــتی گیران نامدار در وزن 
9۷ کیلوگرم بــرای المپیک 2020 باشــیم. علی 
شــعبانی، رضا یزدانی، علیرضــا کریمی و محمد 

حسین محمدیان مدعیان اصلی این وزن هستند 
که می خواهند به عنوان فرد انتخابی تیم ملی ایران 

در رقابت های چین حاضر شوند.
علی شعبانی به عنوان نماینده ایران در مسابقات 
جهانی 2019 موفق به کسب ســهمیه نشد؛ اما با 
این وجود خود را به عنوان یکــی از مدعیان وزن 
9۷ کیلوگرم می داند. علیرضا کریمی که در وزن 
92 کیلوگرم به فینال مســابقات جهانی رسید و 
صاحب مدال نقره شد نیز اعالم کرده برای المپیک 

به یــک وزن باالتر مــی رود. از ســوی دیگر رضا 
یزدانی که در روزهای آخر بــه خاطر مصدومیت 
مسابقات جهانی 2019 را از دست داد، می خواهد 
 هر طور شــده یک بــار دیگر در المپیک شــانس

 خود را بیازماید.
اتفاق جدیدتر بازگشــت محمدحسین محمدیان 
به میادین بعد از گذراندن 4 سال محرومیت است. 
پســر عســگری محمدیان، قهرمان سابق کشتی 
جهان که در لیــگ برتر روی تشــک رفت، حاال 
خودش را در وزن 9۷ کیلوگرم مدعی پوشــیدن 
دوبنده تیم ملــی می داند. به ایــن جمع مجتبی 
گلیج، کشتی گیر مازندرانی که چند هفته قبل در 
مسابقات امیدهای جهان به مدال طالی وزن 9۷ 

کیلوگرم رسید را هم اضافه کنید.
 به همین دلیل و با توجه به افزایش تعداد مدعیان 
در این وزن به نظر می رسد که غالمرضا محمدی 
و همکارانش بــرای انتخاب نفــر نهایی وزن 9۷ 
کیلوگرم چه برای حضور در مســابقات گزینشی 
و چه برای مســابقات المپیک 2020 کار سختی 
را در پیــش خواهند داشــت و از آن جایی که در 
این وزن بزرگانی همچون عبدالرشید سعداله یف، 
کایل اسنایدر و شریف شریف اف حضور دارند باید 
آماده ترین و بهترین کشــتی گیر از ســوی کادر 
فنی آزاد انتخاب و روانه بازی های المیپک شود تا 
بتواند امید ایران را برای مدال آوری در این رشته 

افزایش دهد.

تغییر وزن دردسرساز
  وقتی تجمع کشتی گیران نامدار در وزن 97 کیلوگرم کشتی آزاد مشکل  آفرین می شود؛

  عکس روز

بازگشت مهاجم فرانسوی به تمرین تراکتور
کوین فورچونه، مهاجم فرانسوی که بعد از دیدار تراکتور و سپاهان در هفته دهم لیگ برتر 
با کسب اجازه از مصطفی دنیزلی به کشــورش رفته بود، با شروع دوباره تمرینات، در تبریز 

حضور پیدا کرد.

در ســال های اخیر برانکــو ایوانکوویــچ همــواره یکی از 
کاندیداهای سرمربیگری تیم ملی ایران بوده است. او که با 
تیم ملی یک جام ملت های موفق را سپری کرد و همچنین 
توانست صعود به جام جهانی آلمان را رقم بزند، در این سال ها 
بارها تمایل خود به حضور روی نیمکت تیم ملی را اعالم کرده؛ 
اما همیشه »پیشنهاد از فدراسیون و مذاکره با مدیران ایرانی« را 
تکذیب کرده است. در دوران کارلوس کی روش، بخشی از مجادله 
این مربی پرتغالی با برانکو به همین موضوع ارتباط داشت؛ اما در 
نهایت پس از جدایی کی روش نیز ایوانکوویچ ســرمربی تیم ملی 
نشد. پس از ترک پرســپولیس برانکو به جده رفت و تیم ملی هم 
روزهای خوبی را با ویلموتس سپری کرد تا راه فدراسیون و برانکو از 
یکدیگر جدا شود. اما اخراج سرمربی سابق پرسپولیس از االهلی 
و نتایج ضعیف تیم ایران ســبب شد تا دوباره شــایعاتی درباره 
بازگشت برانکو به ایران شکل بگیرد. در 

که  شرایطی 
بسیاری از منابع در فدراسیون فوتبال، کار ویلموتس بلژیکی را در ایران تمام شده می دانند، رسانه های 

دولتی از جمله ایرنا و ایران ورزشی، خبر از مذاکره و حتی توافق با برانکو ایوانکوویچ می دهند. خبرگزاری 
رسمی دولت ایران برانکو را به عنوان تنها گزینه فدراسیون معرفی کرد و نوشت: »پس از بررسی های نهایی 
مسئوالن فدراسیون فوتبال نتوانستند گزینه ای مناسب تر از برانکو ایوانکوویچ برای تیم ملی پیدا کنند«. 
آن ها همچنین خبر از توافق ایوانکوویچ با ایران دادند؛ اما به نظر می رســد برانکو برای حضور در تیم ملی 
شرط ویژه ای هم دارد: »شرط اصلی برانکو برای قبول هدایت تیم ملی، دریافت مطالباتش از پرسپولیس 
بود که به او قول داده شده به زودی راهکاری مناســب برای توافق او و باشگاه حاصل خواهد شد«. جالب 
اینکه روزنامه ایران ورزشی هم در توییتی برانکو را سرمربی بعدی تیم ملی معرفی کرده است. البته مهم تر 
از توافق با برانکو که احتماال مشــکلی برای پذیرش هدایت تیم ملی ندارد، نحوه قطع همکاری با مارک 
ویلموتس سرمربی بلژیکی است که هنوز رسما سکان هدایت تیم ملی ایران را در دست دارد. فدراسیون 
فوتبال هنوز هیچ اظهار نظر رسمی در این باره انجام نداده و چه بسا انتشار زودهنگام خبرها مسیری که 
آنها در پیش گرفته بودند را بر هم زده باشــد. برانکو که گفته می شود پیشــنهاد اولیه را از سفیر ایران در 
کرواسی دریافت کرده، در صورت انجام توافق، برای سومین بار و پس از وقفه ای طوالنی بعد از جام جهانی 

2006 سرمربی ایران می شود.

سمیه مصور

عباس اله یاری- شهردار ایمانشهر

آگهی مزایده )نوبت دوم(
شهرداری ایمانشهر در نظر دارد طی تشریفات مزایده عمومی به اســتناد بند 9 ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 1334/4/11 با 
اصالحات و الحاقات و بند 14 ماده ۷1 قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شورای اسالمی کشور بر اساس مجوز شورای اسالمی شهر 5 
قطعه پالک زمین واقع در مجموعه تجاری جنب کالنتری ایمانشهر با مشخصات ذیل با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار این آگهی تا روز دوشنبه مورخ 98/09/18 به امور مالی 
شهرداری مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت همچنین قیمت پیشنهادی خود را تا روز سه شنبه مورخ 98/09/19 به دبیرخانه 

محرمانه )حراست( شهرداری ارائه نمایند. الزم به ذکر است هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

م الف: 671560

نوبت اول

قیمت هر مترمربع کاربریوضعیت ملکمساحت)مترمربع(شماره پالکردیف
پایه )ریال(

قیمت کل 
پایه )ریال(

14/800/000583/120/000تجاریزمین بایر1939/40

13/800/000414/000/000تجاریزمین بایر21830

13/800/000414/000/000تجاریزمین بایر31930

15/100/000۷۷0/100/000تجاریزمین بایر44051
15/100/000۷00/100/000تجاریزمین بایر54251
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هیچ کس حق ندارد به دولت توهین کند
پیشنهاد سردبیر:

شهرداری

خـبر

شهرستان

افتتاح 80 پروژه 
 محرومیت زدایی توسط
 بسیج سازندگی استان

جانشین رییس سازمان بسیج سازندگی استان 
اصفهان با اشاره به فعالیت های بسیج سازندگی 
اســتان اصفهان در هفته بسیج، اظهار داشت: 
80 پروژه با عنوان های تامین و احداث منازل 
محرومان، احداث کارگاه های تولیدی اشتغال، 
الیروبی قنــوات، تکمیل مســاجد و احداث 
زمین های ورزشــی افتتاح می شود. سرهنگ 
ســیدمهدی طباطبایی افزود: در مکان هایی 
که منازل مسکونی قشــر محروم جامعه نیاز 
به تعمیر، بازســازی یا ســاخت دارد، سازمان 
بسیج سازندگی استان ورود کرده و در راستای 
محرومیت زدایــی منطقه تــاش می کنند. 
جانشین رییس سازمان بسیج سازندگی استان 
اصفهان با بیان اینکه بالغ بر 100 نمایشــگاه 
اقتصاد مقاومتی در اســتان اصفهان در هفته 
بســیج برپاســت، گفت: پایگاه ها و حوزه های 
مقاومت بسیج ناحیه اقدام به برگزاری نمایشگاه 
اقتصاد مقاومتی در سطح استان کردند که هر 
حوزه یک نمایشگاه دائر کرده است. وی تصریح 
کرد: افتتاح کارگاه اشتغال در حاشیه شهرهای 
استان نیز یکی دیگر از اقدامات بسیج سازندگی 
استان اصفهان است که در هفته بسیج صورت 
می گیرد، همچنیــن کارگاه هایی که در منزل 
فعالیت می کنند با برپایی نمایشگاه، محصوالت 

خود را به فروش می رسانند.

برگزاری یادواره هزار شهید 
شرق اصفهان

سومین یادواره هزار شــهید شرق اصفهان روز 
پنجشــنبه 14 آذرماه بعد از نماز مغرب و عشا 
در حسینیه رزمندگان اسام روستای جاجا با 
حضور جمعی از مسئولین و خانواده معظم شهدا 
و آحاد مردم برگزار می شــود. ترابی، بخشدار 
جلگه در جلسه کمیته شورای ترویج و توسعه 
فرهنگ ایثار و شــهادت گفت: شهدا از اولیای 
خدا هســتند و برگزاری یادواره شهدا آشنایی 
با طرز فکر شهداست، اگر این فرهنگ نهادینه 
شود جامعه را به ســعادت و کمال می رساند. 
وی افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت باید 
به یک جریان فرهنگی در بین مردم و مدیران 
تبدیل شود. برگزاری چنین یادواره هایی سبب 
انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل نوجوان و 
همدلی هرچه بیشتر مردم منطقه شرق اصفهان 
خواهد بود. ترابی، در پایان از تمامی مسئولین 
درخواست کرد برنامه ریزی الزم جهت برگزاری 
سومین یادواره هزار شهید شرق اصفهان انجام 
شود. گفتنی اســت؛ اولین یادواره هزار شهید 
شــرق اصفهان مرداد ماه سال 95 در شهر اژیه 
و دومین یادواره هزار شــهید شرق اصفهان در 
نهم آذر ماه سال 96 در بیت الحسین شهر هرند 

برگزار شد.

اعالم پایبندی مردم والیتمدار 
فالورجان به نظام مقدس 

جمهوری اسالمی
مردم والیتمدار شهرستان فاورجان در حمایت 
از بیانات رهبر معظم انقــاب و محکوم کردن 
اقدام آشوبگران که در برخی نقاط کشور دست 
به اغتشــاش و آســیب به اموال عمومی زده و 
اجازه سوءاستفاده به دشمنان ایران اسامی را 
دادند، همراه با جمعی از مسئولین شهرستان، 
شهردار، ریاست و اعضای شورای اسامی شهر و 
تنی چند از کارکنان شهرداری در دفاع از حریم 
نظم و امنیت، اقتدار و امنیت کشــور در آستانه 
چهلمین سالروز تشکیل بسیج مستضعفین روز 
پنجشــنبه راهپیمایی باشکوهی برگزار کردند.

راهپیمایان فاورجانی از ســاعت 10 صبح در 
میدان آزادی شهر فاورجان تجمع کرده و با سر 
دادن شعارهای دشمن شکن و تجدید میثاقی 
دوباره با آرمــان های امام راحــل، مقام معظم 
رهبری و شهدای عظیم الشأن از مسیر خیابان 
امام، میــدان انقاب و خیابان بقیع به ســمت 
گلزار شهدای شــهر فاورجان حرکت کردند. 
سرهنگ کریمی سخنران این مراسم در گلزار 
شهدا، با بیان اینکه مردم نسبت به گرانی بنزین 
اعتراض داشــتند ولی گروه ها و جریانات معاند 
نظام اسامی با اقدامات مشمئز کننده از جمله 
جســارت به حریم مســاجد و آتش زدن قرآن 
و مثله کــردن مدافعان امنیــت، تمامیت نظام 
مقدس جمهوری اســامی را هدف قرار دادند. 
مردم والیتمدار شهرستان فاورجان به همراه 
جمعی از مسئولین شهرستان به منظور محکوم 
کردن اغتشاشات اخیر و حمایت از رهبر معظم 
انقاب، اقدام به برپایی راهپیمایی کردند تا بار 
دیگر پایبندی خود را به نظام مقدس جمهوری 

اسامی اعام کنند.

مدیرعامل جدید سازمان آرامستان های 
شهرداری:

آرامستان ارامنه تا ۱00 سال 
آینده گنجایش دفن اموات 

را دارد
مدیرعامل جدید سازمان آرامستان های شهرداری 
اصفهان با اشــاره به بازدید از آرامســتان ارامنه 
شــهر اصفهان، اظهار کرد: طبق ماده 55 قانون 
شهرداری ها، ساماندهی و نظارت بر آرامستان های 
شهر بر عهده این نهاد است، بر این اساس به همراه 
رییس و نایب رییس شورای اسامی شهر، معاون 
خدمات شــهری شــهردار و مدیر منطقه پنج از 
آرامســتان ارامنه بازدید انجام شد که این بازدید 
جنبه کارشناسی داشت و برای نحوه عملکرد ارامنه 
در آرامســتان صورت گرفت. احمدرضا مرادی با 
بیان اینکه در حال حاضر فضای موجود آرامستان 
ارامنه اصفهان ۳0 هکتار است و تعدادی از شهدای 
ارامنه در آن آرام گرفته اند، افزود: با توجه به فضای 
آزاد موجود در این آرامستان، تا 100 سال آینده 
می تواند جوابگوی دفن اموات باشــد. مدیرعامل 
جدید سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
ادامه داد: آرامستان ارامنه حدود 500 سال قدمت 
دارد و یک محل گردشــگری برای توریست های 
خارجی به شمار می رود. وی تعامل بین شهرداری 
اصفهان و اقلیت های مذهبی در ارائه خدمات را 
بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در بازدید انجام 
شده از آرامســتان ارامنه، مسائل و مشکات این 
آرامستان و خدماتی که می توان از طریق شهرداری 
ارائه کرد، مورد بررسی قرار گرفت. مرادی اظهار 
کرد: ورود به آرامســتان ارامنه بــرای همگان به 
آرامستان ارامنه آزاد نیســت، از این رو نگهداری 
این آرامستان بر عهده ارامنه است، البته شهرداری 
 برای فضای سبز و امور خدماتی همکاری الزم را 

انجام می دهد.

مدیر منطقه 3 شهرداری خبر داد:
ادامه سنگفرش محور 

گردشگری چهارباغ عباسی
مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان گفت: 
پیاده راه سازی و سنگفرش ضلع شرقی خیابان 
چهارباغ عباسی حدفاصل میدان امام حسین 
)ع( تا خیابان شــیخ بهایی تکمیل شده و هم 
اکنون شــهروندان می توانند از این محور به 
عنوان پیاده راه اســتفاده کنند. حسن کارگر، 
چهارباغ عباســی را ســتون فقرات اصفهان و 
شاهرگ دولت خانه صفوی ومحور گردشگری 
تاثیرگذار در جــذب روزافزون گردشــگران 
دانســت و افــزود: مرحله ســوم ایــن محور 
گردشــگری در ضلع غربــی حدفاصل میدان 
امام حسین )ع( تا خیابان شیخ بهایی و مرحله 
چهارم از خیابان شیخ بهایی تا خیابان آمادگاه 
به ترتیــب اجرایی می شــود. وی گفت: پس 
از تکمیل ســنگ فرش این محور، سنگفرش 
میدان امام خمینی )ره( در دســتور کار قرار 
گرفت تا خیابان چهارباغ عباســی به خیابان 
سپه و ســپس به میدان امام )ره( متصل شود. 
حســن کارگر افزود: با اجرای طرح سنگفرش 
چهاربــاغ، حوض ها و آبنماهــای قدیمی این 
خیابان ساخته و محور گردشــگری چهارباغ 
عباسی به شــکل قدیمی خود احیا می شود. 
وی افزود: چهارباغ عباســی یکی از زیباترین 
و منحصر بــه فردترین خیابان هــای ایران و 
جهان اســت که قــدم زدن در آن لذت بخش 
است، از این رو طرح پیاده راه سازی چهارباغ 
در دســتور کار مدیران شــهری قــرار گرفته 
اســت. مدیرمنطقــه ۳ شــهرداری اصفهان 
تاکید کرد: تبدیل شــدن چهارباغ به پیاده راه، 
عاوه بر کاهش میزان تــردد خودروها در این 
خیابــان و همچنین کاهش آلودگــی هوا در 
 کان شــهر اصفهان مزایای متعددی را در پی

 خواهد داشت.

صد و سومین جلســه علنی شورای 
شــهر اصفهان صبح دیروز در حالی 
برگزار شد که شهردار اصفهان به منظور ارائه گزارش 
میزان خسارت های وارد شده به شهر طی اغتشاشات 
روزهای گذشته در این جلسه حاضر شده بود. به دنبال 
اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت آن، 
تجمعات مردمی به نشــانه اعتراض به این طرح اوایل 
هفته گذشته در اصفهان شکل گرفت که این تجمعات 
به تدریج از حالت اعتراض خــارج و به عرصه ای برای 
فعالیت اغتشاشــگران تبدیل شــد که در نتیجه آن 
خسارات بســیاری به اموال عمومی شــهر وارد شد؛ 
خســاراتی که به گفته شــهردار اصفهان هزینه های 
سنگینی به شهر وارد کرد. قدرت ا... نوروزی در جلسه 
صبح دیروز شورا با بیان اینکه حوادث اخیر مانند یک 
حادثه غیر مترقبه ناگهان دستگاه بزرگ شهرداری را 
غافلگیر کرد، گفت: شــهرداری نهاد خدماتی است و 
نقش امنیتی ندارد، نفی یا کتمان بحران در زمان بحران 
فایده ای ندارد، در این شرایط نباید محافظه کارانه وارد 
صحنه شویم. شــهردار اصفهان با بیان اینکه چنانچه 
جرات تصمیم گیری نداشته باشیم نمی توانیم در زمان 
بحران خاقانه عمل کنیم، اضافه کرد: چنانچه فرصت 
و توان تصمیم گیری وجود نداشته باشد، تصمیم گیری 
مختل شده و اعتراض به اغتشاش تبدیل می شود. وی 
از همه کارشناســان امنیتی، حقوقی، سیاســی و ... 
خواست این مسائل را ریشه یابی کنند و ادامه داد: تکرار 
این اتفاقات به ضرر همه شــهر و شــهروندان است و 
هزینه های سنگینی را به دنبال خواهد داشت. نوروزی 
با بیان اینکه اغتشاشــات اخیر بیش از ۳00 میلیارد 
تومان به زیرساخت های شهر خسارت وارد کرد، افزود: 
برای هر اتوبوس ســوخته یک میلیارد و ۷00 میلیون 
تومان باید هزینه پرداخت کنیم، این هزینه ها متعلق به 
مردم است و آسیب آن به مردم وارد می شود. وی با بیان 
اینکه شــهرداری از همان لحظه اول برای مدیریت و 
کاهش خســارات به شــهر به میدان آمد، ادامه داد: 
شــهرداری بیش از یک دســتگاه خدمات رسان پا به 
میدان گذاشت و به همه دســتگاه ها کمک کرد تا از 
میزان خسارت ها کاســته شود. شــهردار با اشاره به 
خســارت های وارده به پنج ایســتگاه متــرو گفت: 

سیستم های ایســتگاه های شــهید علیخانی و چهار 
ایستگاه دیگر آسیب دید و جبران آن زمان بر خواهد 
بود. نوروزی بــا بیان اینکه اتوبوس ها در بســیاری از 
خطوط با خطر جدی مواجه شدند، گفت: 100 اتوبوس 
آســیب دیده که از این تعداد ۲8 اتوبــوس در آتش 
سوخته است، در مجموع 10 درصد اتوبوس های شهری 
اصفهان آســیب دید اما همه تاش کردیم تا در تردد 
شهروندان مشــکلی ایجاد نشــود. وی با بیان اینکه 
ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری 
اصفهان در این حوادث بسیار آسیب دیدند، اضافه کرد: 
50 نفر نیروی آتش نشان ما در این حوادث دچار مشکل 
شدند. شــهردار اصفهان، با بیان اینکه کل مجموعه 
خدمات شهری در این ایام با خلل بزرگی مواجه شدند، 
افزود: در این ایام در همه مناطق از ورود اغتشاشگران 
به مناطق شهرداری و ســازمان ها جلوگیری کردیم و 

مدیریت پیشگیری به صورت جدی ورود کرد.
به اندازه توان خود از خسارت به پروژه های 

عمرانی جلوگیری کردیم
وی با بیان اینکه از ورود اغتشاشــگران به پروژه های 
عمرانی و به ســرقت بردن اموال شهرداری نیز در حد 
توان خود جلوگیری کردیم، اضافه کرد: برای جبران 
خسارات، استفاده از بیمه را در دستور کار قرار دادیم. 
شــهردار اصفهان به نگارش نامه ای خطاب به رییس 

جمهور اشــاره کرد و گفت: این نامــه حاوی گزارش 
خسارات به شهر اصفهان است که قرار است با امضای 

استاندار برای رییس جمهور ارسال شود.
 وی به تشکیل کمیته بررسی خسارات در شهرداری 
اصفهان اشــاره کرد و گفت: در مجمــوع ارزیابی ها 
۳0۲ میلیارد و ۷50 میلیون تومان خســارت به شهر 
اصفهان وارد شده و قرار است طرح شکایتی از طریق 
بخش حقوقی شــهرداری اصفهان برای خسارت های 
وارده صورت گیرد. وی با بیــان اینکه پروژه آفتاب نه 
توسط معترضان بلکه توســط برخی عوامل خارجی 
مورد دســتبرد قرار گرفته بود، اضافه کرد: مجموعه 
نصف جهان نیز در این زمینه آسیب های زیادی دیده 
و امیدواریم با کمک اعضای شــورای شــهر خسارت 
وارد شــده را بتوان جبــران کرد تا هر چه ســریع تر 
رفاه شــهروندان را ایجاد کنیم. نوروزی با بیان اینکه 
چراغ هــای راهنمایی و رانندگــی 400 تقاطع دچار 
آسیب و 90 چراغ راهنما نابود شــده است، ادامه داد: 
همچنین ۲0 دوربین ثبت تخلفات نیــز از بین رفته 
که جبران این خســارات بســیار زمان بر است، البته 
80 درصد از چراغ های راهنمای ســطح شهر اصاح 

شده است.
اعالم همکاری شــهرداری برای بازسازی 

بانک های آسیب دیده

وی با بیان اینکه برای کمک به بانک های آسیب دیده 
اعام همکاری کرده ایم، اضافه کرد: همچنین در حوزه 
فعالیت های شــهرداری پرداخت حقــوق کارکنان و 
کارگران شهرداری را در اولویت قرار دادیم و این مشکل 
برطرف شده است. شهردار اصفهان با بیان اینکه برای 
جایگزین کردن خســارات برنامه ریزی داریم، گفت: 
البته باید توجه داشت که اگر پدافند غیرعامل در شهر 
اصفهان خوب عمل می کرد و در این زمینه برنامه ریزی 
داشتیم، بسیاری از اتفاقات را شــاهد نبودیم و از این 
پس باید این مهم را در دستور کار قرار دهیم. وی با بیان 
اینکه روز شنبه هفته گذشته 100 هزار نفر را با مترو 
جابه جا کردیم، ادامه داد: این در حالی بود که ساعت 
کاری مترو هم کاهش یافت. شــهردار اصفهان با بیان 
اینکه تعمیر ایستگاه های مترو را با سرعت در دستور 
کار داریم، اضافه کرد: در نهایت تا پنجشنبه هفته آینده 
همه ایستگاه های خط یک مترو در مدار خدمت رسانی 

قرار می گیرد.
 توهین به دولت، به دور از اخالق است

رییس شورای اسامی شــهر نیز در این جلسه برای 
حضور در تجمع مردمی اعتراض به عامان اغتشاشات 
اخیر اظهار کرد: باید توجه داشت که نباید در فضاهای 
اعتراضی با شــعارهای نســنجیده و تفرقه انگیز، این 

تجمعات را محل تسویه حساب سیاسی کنیم.
 علیرضا نصر اصفهانی ادامــه داد: این گونه تجمعات 
ظرفیتی برای ایجاد وحدت و همدلی بین مردم است و 
نباید افرادی از این ظرفیت استفاده کرده و این فضاها را 

فرصتی برای تسویه حساب سیاسی بدانند. 
رییس شورای اسامی شهر اصفهان اضافه کرد: هیچ 
فردی حق ندارد به دولت که منتخب مردم و مورد تایید 
رهبر معظم انقاب است توهین کند و این امر کاما به 

دور از اخاق است. 
وی در ادامه با اشاره به افزایش آمار بیکاری در جامعه 
تصریح کرد: مردم در خصوص فرآیندهای اســتخدام 
بی اعتماد شــده اند و باید ایــن فرآیند بــه گونه ای 

ساماندهی شود که مردم بیشتر به آن اعتماد کنند.
 نصر اصفهانی دامه داد: اشتغال نباید از طریق ادارات و 
سازمان ها رقم بخورد، چرا که شرایط به گونه ای است 
که فضای ایجاد اشتغال در مراکز دولتی فراهم نیست .

هیچ کس حق ندارد به دولت توهین کند
  رییس شورای شهر اصفهان: 

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان پیشنهاد کرد شورای سیاست گذاری مساجد در کشور تشکیل 
شود. آیت ا... طباطبایی نژاد در نشست شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان، 
تشکیل این شورا در راستای انسجام و نظم فعالیت مساجد در کشــور از جمله در انتخاب امام جماعت و اقامه 
دائمی نماز و دعای کمیل و ندبه را  ضروری دانست. رییس شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
استان اصفهان همچنین بر اجرای برنامه های فرهنگی در مساجد و کانون ها همچون دشمن شناسی، مقابله با 
تهاجم فرهنگی در راستای آگاه کردن کودکان، نوجوانان و جوانان به مباحث عقیدتی، سیاسی و موضوع های روز 
جامعه تاکید کرد. حجت االسام ارزانی، رییس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشورهم در 
این نشست با اشاره به ثبت اطاعات ۲5 هزار و 18۲ کانون کشور در سامانه بچه های مسجد گفت: دو میلیون و 

1۳8 هزار و ۷41 نفر در کشور عضو این کانون ها هستند. 

اســتاندار اصفهــان در پنجمیــن گردهمایی 
مسئوالن بسیج ادارات استان اصفهان، با تبریک 
هفته بسیج به همه بسیجیان ســرافراز کشور 
گفت: در طول تاریــخ حکومت ها و انقاب های 
الهی در مقابل نظام سلطه و شیطانی، صف آرایی 

کرده اند و در بهمن 5۷، بعد از هزار 
و 400 سال، مجددا یک نظام شیعی 
به رهبری حضرت امام )ره( شــکل 
گرفــت و پس از آن هــم این پرچم 
به دست رهبر فرزانه انقاب افتاد و 
در این چند ســال هم به فضل الهی 
با اقتدار و عــزت کامل در مســیر 
الهی عاوه بر ایســتادگی در مقابل 
نظام های سلطه، به درجات باالیی از 

ارزش ها رسیده است. استاندار اصفهان با اشاره 
اینکه دشمن هیچ گاه دست از کار نکشیده و از 
اول انقاب تا کنون نیز فتنه های بسیاری علیه 
مردم و نظام برپا کرده است، افزود: در طول این 
40 سال، نظام اســتکبار از هیچ کوششی برای 
مبارزه با این حکومت الهــی و ایجاد تفرقه بین 
مردم و مســئوالن دریغ نکرد که به فضل خدا 
و رهبری هــای حکیمانه حضرت امــام)ره( و 
مقام معظم رهبری هیچ گاه موفق نبود. رضایی 
خطاب به بســیجیان، مســئولیت های مهم و 
خطیر آنان را برشمرد و گفت: اولین مسئولیت 
مهم یک بســیجی، اطاعت محــض از فرامین 
مقام معظــم رهبری و اجرای دســتورات ولی 

زمان اســت و هرگونه تنــدروی و کندروی از 
دســتورات رهبر معظم انقاب، نشانه به بیراهه 
رفتن خواهد بود. نماینده عالی دولت در استان 
افزود: باید بیندیشــیم که اگــر از حضور مردم 
در راهپیمایی ســوء اســتفاده کنیم و شعاری 

علیه دولت بدهیم آیا بــر مبنای اجرای فرامین 
و فرمایشــات رهبری عمل کرده ایــم یا خیر. 
استاندار، تفرقه را بزرگ ترین و مهم ترین ترفند 
دشــمن در بین آحاد مردم برشــمرد و افزود: 
دومین مسئولیت خطیر بسیجیان، حفظ اتحاد 
و هماهنگی، همدلی و همزبانی اســت. در غیر 
این صورت آنچه که عمل شــود، بدون تعارف 
خواست دشمن است. استاندار در قسمت پایانی 
سخنان خود گریزی هم به انتخابات زد و اظهار 
داشت: کشور ما در آستانه انتخابات است و بسیج 
به عنوان یک ســازمان مقدس و از بزرگ ترین 
یادگاران حضرت امام )ره( است که باید در امر 

انتخابات هم بسیجی وار عمل کند.

استاندار اصفهان:

حضورمقتدرانه بسیج، مشت محکمی بر دهان استکبارجهانی بود
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان 
اصفهان در جمع خبرنگاران درباره هفته بســیج 
اظهار داشت: بســیج، دو رکن اساسی دارد که هر 
شخصی آنها را داشته باشــد یک بسیجی است، 
حتی اگر عضو بسیج نباشد. علی مقواساز احساس 

مســئولیت در مقابل بی تفاوتی را یکــی از ارکان 
اساسی بسیج دانست و افزود: فرد بسیجی نسبت 
به مسائل اطراف خود احساس مسئولیت می کند 
و قلب او برای کمک به هم نوع خود می تپد. این در 
حالی است که دشــمن به دنبال آن است که تفکر 
بی تفاوتی را در جامعــه و در بین جوانان ما ترویج 
دهد. جانشــین فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( 
استان اصفهان ادامه داد: بسیج در عرصه های تحول 
درونی و اثربخشــی بیرونی فعالیت می کند. ما در 
حوزه اثربخشی بیرونی در عرصه های فرهنگی، علم 
و فناوری، فضای مجازی، خدمت رســانی، اقتصاد 
مقاومتــی و دفاعی-امنیتی فعالیــت می کنیم. 
وی محرومیت زدایی و ارائــه خدمات اجتماعی را 

از مهم ترین اولویت های بســیج دانســت و گفت: 
در ۲ هزار محله اصفهان پایگاه بســیج داریم و به 
ســمتی می رویم که در تمام ایــن پایگاه ها گروه 
جهادی محله محور داشته باشیم. نقاط آسیب پذیر 
استان را شناســایی کرده و برای آنها شناسنامه 
تهیه کرده ایم که پس از نیازســنجی، 
نیازهای آنها بــه گروه های تخصصی 
اعام می شود تا در این زمینه ها اقدام 
کنند. مقواساز تصریح کرد: در حوزه 
مبارزه با مــواد مخدر طــرح کاملی 
داریم و در زمینه پیشــگیری، درمان 
اعتیاد و ایجاد اشتغال فعالیت کرده و 
دومین اردوگاه کار کشور را در استان 
اصفهان ایجاد کرده ایــم. وی، درباره 
جاذبه بسیج خاطرنشان کرد: امروز بسیج محدود 
به یکی دو موضوع نیست و این باعث شده هر سال 
ده ها هزار نفر جذب بسیج شوند. در حوزه ورزش 
اقدام به ایجاد پایگاه های استعدادیابی کرده ایم و 
ورزشکاران را به تیم های ملی می رسانیم. در عرصه 
هنر نیز فعالیت گسترده ای داشته و بهترین مرکز 
پویانمایی استان را داریم. مقواساز، برپایی میزهای 
خدمت در نماز جمعه، حسینیه ها و مساجد، طرح 
مهر کریمانه و ارسال 600 بسته جهیزیه شامل ۲0 
قلم جنس تولید داخل برای نوعروســان مناطق 
محروم استان با کمک خیران بســیجی، برپایی 
نمایشــگاه های اقتصاد مقاومتــی و... را از جمله 

برنامه های هفته بسیج در استان اصفهان دانست.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج(:

پایگاه های بسیج در 2هزار محله اصفهان فعالیت می کنند

نماینده ولی فقیه در استان خواستار شد:
تشکیل شورای سیاست گذاری مساجد در کشور

حبیب قاسمی- شهردار شهرضا

آگهی مناقصه   )مرحله اول- نوبت دوم (
خدمات تنظیف معابر سطح شهر شیفت شب و شیفت روز )بصورت حجمی(

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه اول از صد و شصت و پنجمین 
جلسه رسمی مورخ 98/0۲/۲9 شورای اسامی شهر خدمات تنظیف معابر 
سطح شهر را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط و برای مدت 

یکسال واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت 
اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 5۳۲41010 داخلی 1۲۷مسئول 

امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
* آخرین مهلت دریافت و تحویل اســناد و محل آن: ساعت 14:۳0روز 
چهارشنبه مورخ 98/09/1۳ دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست 

شهرداری مرکزی

* تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15 روز پنج شنبه مورخ 98/09/14 در محل 
شهرداری شهرضا )حضور متقاضیان بامانع می باشد(.

* به پیشــنهادات مخدوش، مشــروط یا خارج از تاریخ فــوق ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

* پیشنهاد دهندگان باید حداقل 5 درصد مبلغ پایه مناقصه را ضمانت نامه 
بانکی و یا وجه نقد به حساب  سپرده ۳10000005۲00۲ بانک ملی در پاکت 

الف الک و مهر شده تحویل نمایند.
* سپرده نفر اول، دوم و سوم درصورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد 

به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
* شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

م الف:671238
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  امام صادق علیه السالم:
آنگاه که روزگار، زمانه ستم باشد و مردمش 

اهل نیرنگ باشند، اعتماد به هرکسى درماندگى 
است.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

          آگهی مزایده امالک
 اداره کل اموال وامالک اســتانهای  اصفهان و چهارمحال و بختیاری در نظر دارد: تعدادی از امالک خود را از طریق مزایده عمومی با شرایط ویژه ) به صورت اقســاط بلند مدت و بدون کارمزد ( واگذار نماید. متقاضیان محترم
 می توانند از تاریخ 98/08/29 لغایت 98/09/12 همه روزه بجز ایام تعطیالت از ساعت 8/30 صبح لغایت 18 جهت اخذ اطالعات و بازدید ازمحل و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود به دفاتر مزایده زیر مراجعه فرمایند .

قابل توجه:

1-اخذ پاکت های پیشنهادی به همراه اصل چک بانکی در وجه سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان به شماره شناسه ملی 10100171920 به میزان 5% قیمت  پایه ملک مورد نظر طبق فرم  شرایط  شرکت در مزایده همه روزه بجز 
ایام تعطیل در ساعات تعیین شده قابل انجام است.چک های صادره جهت اقساط ثمن معامله می بایست متعلق به شخص خریدار باشد و صدور چک شخص ثالث به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد.

2-در تاریخ 98/09/13 متقاضیان می توانند پاکت های پیشنهادی خود را تا ساعت 09/30صبح در محل بازگشایی، درصندوق پاکت ها قرار دهند.
3-بازگشایی پاکت های پیشنهادی استان اصفهان در محل اداره کل روز چهارشنبه 98/09/13 ساعت 10/30 صبح طبق برنامه زمانبندی انجام خواهد شد.

4-پیشنهادهای فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد شرایط شرکت در مزایده که از طریق دفاتر فروش ارائه میگردد الزامی می باشد.ضمنا امضا پشت و روی فرم تقاضا ضروری است.
5-هزینه محضر )حق الثبت و حق التحریر (بالمناصفه بعهده طرفین می باشد.

6-سازمان در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار می باشد.
7- اخذ اطالعات از دفاتر مزایده و بازدید از امالک الزم و ضروری می باشد . بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطالعات الزم مسئولیتی متوجه این سازمان نخواهد بود.

8- یک درصد رقم پیشنهادی به عنوان هزینه مزایده از برندگان نقداً دریافت می گردد.
9- شرایط فروش کلیه امالک مندرج در لیست مزایده بصورت جدول زیر خواهد بود.

هتل پل- ابتدای چهار باغ باال -کوچه باغ نگار-پالک 4    تلفن:   3- 36670271-031 )محل اداره کل(اصفهان

خیابان حافظ جنوبی- فرعی یک شرقی – پالک دوم جنوبی  تلفن:   45279060- 031شاهین شهر

بلوار  شهید خادمی روبروی فرمانداری خروجی خیابان زیارتی ساختمان عقیق طبقه دوم – تلفن   55549559-031کاشان

www.amval-amlak.orgآدرس سایت

درصد پرداختی زمان درصد پرداخت نقدیقیمت پایه مزایدهردیف
تحویل ملک

درصد پرداخت 
درصد تخفیف درصورت پرداخت دوره اقساطقسطی )باقیمانده(

نقدی نسبت به60% باقیمانده

%2418ماهه%60%10%30تا سقف 100 میلیارد ریال1

%3018ماهه%60%10%30باالتر از 100 میلیارد ریال2

لیست مزایده نوبت سوم سال 1398 استان اصفهان 

عرصه آدرس/    قطعه/    پالک ثبتیردیف
)مترمربع(

  اعیان 
)متر مربع(

نوع ملک / 
قیمت پایه  )ریال(میزان مالکیت /توضیحات)کاربری(

5/000/000/000ششدانگزمین/مسکونی191/940کاشان _ بلوار قطب راوندی _ محل سابق کارخانه کرک -پالک ثبتی 111/9539
5/050/000/000ششدانگزمین/مسکونی194/750کاشان _ بلوار قطب راوندی _ محل سابق کارخانه کرک  -پالک ثبتی 211/9541
5/500/000/000ششدانگزمین/مسکونی204/010کاشان _ بلوار قطب راوندی _ محل سابق کارخانه کرک   -پالک ثبتی 311/9481
5/450/000/000ششدانگزمین/مسکونی204/010کاشان _بلوار قطب راوندی _ محل سابق کارخانه کرک -پالک ثبتی 411/9483
5/500/000/000ششدانگزمین/مسکونی204/010کاشان _ بلوار قطب راوندی _ محل سابق کارخانه کرک -پالک ثبتی  11/9507 5
5/500/000/000ششدانگزمین/مسکونی204/010کاشان _ بلوار قطب راوندی _ محل سابق کارخانه کرک  -پالک ثبتی 11/9510 6
880/000/000ششدانگ-فاقد آب زراعیزمین/کشاورزی4950اصفهان _ انتهای اتوبان کاوه _  اراضی حسن آباد خورزوق _ پالک ثبتی 725/231
880/000/000ششدانگ-فاقد آب زراعیزمین/کشاورزی4950اصفهان _ انتهای اتوبان کاوه _  اراضی حسن آباد خورزوق _ پالک ثبتی 825/232
880/000/000ششدانگ-فاقد آب زراعیزمین/کشاورزی4950اصفهان _ انتهای اتوبان کاوه _  اراضی حسن آباد خورزوق _ پالک ثبتی 925/233
880/000/000ششدانگ-فاقد آب زراعیزمین/کشاورزی4950اصفهان _ انتهای اتوبان کاوه _  اراضی حسن آباد خورزوق _ پالک ثبتی 1025/234

حدود 1482/61785اصفهان _ خیابان ابن سینا _ کوی مسجد آقا نور _ پالک ثبتی 2741 اصلی11
زمین و ساختمان/
مسکونی با ارزش 
تاریخی و معماری

ششدانگ_ ملک موصوف دارای ویژگی های تاریخی معماری است و واجدشرایط ثبت 
در آثار ملی می باشد و هرگونه تخریب و نوسازی ممنوع بوده و صرفا مرمت بنا مطابق 
شان و اصالت بنای تاریخی مذکور قابل انجام خواهد بود و خریدار ملزم به حفاظت و 
نگهداری از بنا مطابق با کلیه ضوابط و مقررات حاکم بر بناهای تاریخی خواهد بود.

72/000/000/000

10/000/000/000ششدانگزمین/مسکونی2250شاهین شهر_ خیابان صائب  _فرعی 10 شرقی_ پالک ثبتی 12301/39315

شاهین شهر_ خیابان صائب  _ نیم فرعی بین فرعی  13
9/000/000/000ششدانگزمین/مسکونی102250و11 شرقی_ پالک ثبتی 301/39316

5/600/000/000ششدانگ-عبور یک رشته قنات از ملک مورد گواهی میباشد.زمین/مسکونی1900شاهین شهر_خیابان حافظ شمالی_فرعی 12 شرقی_ پالک ثبتی14301/4976

زمین / تجاری 450شاهین شهر_  مجموعه مسکونی میالد _ خیابان قائم _  پالک ثبتی  15406/13164
4/200/000/000ششدانگخدماتی

زمین / تجاری 450شاهین شهر_  مجموعه مسکونی میالد_  خیابان قائم _ پالک ثبتی  16406/13177
4/000/000/000ششدانگخدماتی

زمین / تجاری 450شاهین شهر_  مجموعه مسکونی میالد  _ خیابان قائم _  پالک ثبتی  17406/13178
4/000/000/000ششدانگخدماتی

24/000/000/000ششدانگزمین / مسکونی7500شاهین شهر _  بلوار طالقانی _ فرعی 13 غربی _  پالک ثبتی 18301/1561
26/000/000/000ششدانگزمین / مسکونی335/110شاهین شهر_ بلوار منتظری _ نبش نیم فرعی 9 شرقی_  پالک ثبتی 19406/13396

سازمان امور و امالکسازمان امور و امالک
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