
روایت پدر  از مرگ دو پسر کولبر 
در  ارتفاعات کردستان

عثمان، پدر دو کولبر جان باختــه و گرفتار در بهمن 
ارتفاعــات »ته تــه«، چشــمان ضعیفــی دارد و 
هیچ وقت کولبــری نکرده؛ از طریــق جمع آوری 
کارتن هــای آبادی و فروختن آن هــا امرار معاش 
کرده و فرزندانش را بزرگ کرده است؛اما با سخت تر 
شدن شــرایط، آزاد و فرهاد، دو پسرش، کولبری 
را برای ادامــه زندگی انتخــاب کردند.فرهاد و آزاد 
خسروی، جان خود را برای به دست آوردن نان از 
طریق کولبری طی چنــد روز اخیر در ارتفاعات »ته 
ته« به دلیل گرفتار شدن در برف و کوالک از دست 
دادند.»عثمان خسروی« پدر دو کولبر جان باخته 
گفته، کم نیســتند خانواده هایی که اوضاع شــان 
همچون خانواده او تعریفی ندارد و فرزندان شــان 
قربانی کولبری شده اند. وی می گوید: پسر بزرگ تر 
توانایی جسمی ضعیفی داشت، الغر اندام بوده و 
برای اولین بار ، برای کولبری راهی کوهستان شده 
است؛ اما پسر کوچک تر، »فرهاد« که ۱۷ ساله بوده 
چند باری کار کولبری را در پیش گرفته بود.عثمان 
بنا به روایتی که از سایر کولبران شنیده است، گفته، 
فرهاد پسر کوچک ترش هنگام سقوط بهمن، راه را بر 
می گردد و حتی بارش را هم دور انداخته اما با شدت 
گرفتن برف و کوالک و به دلیل کم تجربه بودنش، 
تسلیم بهمن می شود و در پای کوه می ماند چرا که 
توان ادامه راه را نداشته است.فرهاد برادر کوچک تر 
که نمی خواهــد آزاد، برادر بزرگ تــر را تنها بگذارد، 
حدود دو ساعت کنارش مانده است و بعد با کمک 
کولبران دیگری که با قاطر آمده بودند برای آوردن 
کمک به پایین آمده اســت، اما در نیمه راه دوباره 
پیش برادرش برگشته تا از زنده ماندنش مطمئن 
شود؛ اما جسد بی جان برادرش را می بیند و نا امید 
برمی گردد. خودش هم در راه برگشت جانش را از 
دست می دهد و این گفته کولبرانی است که شاهد 

ماجرا بوده اند.
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دانش آموزان اصفهانی از سه ماه تحصیلی، تنها 53 روز سر کالس حاضر بوده اند؛

کالف سردرگم آلودگی
5

 شب زنده داران یلدا 
 پاکبانان اصفهانی در کنار مدیران شهری به استقبال یلدا رفتند؛ 

6

وزیر راه و شهرسازی در بازدید از 
پروژه های عمرانی اصفهان مطرح کرد:

لزوم حفظ جایگاه پیشتازی 
اصفهان در کشور

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان 
خبر داد: 

 اهدای جهیزیه
 به 18 نوعروس نیازمند

در راستای حفظ و نگهداری فضای 
سبز اصفهان؛

 سیستم های آبیاری 
ترمیم می شود
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آگهی مناقصه عمومی
مناقصه مواد غذایی اداره کل زندانهای استان اصفهان

اداره کل زندانهای استان اصفهان در نظر دارد تهیه و تامین اقالم مواد 
غذایی مورد نیاز خود را با برگزاری مناقصه عمومی از طریق ســامانه 
تدارک الکترونیکی دولت در چهار گروه مواد غذایی بشــرح جدول 

تنظیمی برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
قیمت مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه 
  www.setadiran.ir تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد. لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلــی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافــت گواهی امضاء 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 98/9/30 

مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه: 98/10/8 
مهلت زمان ارایه پیشنهادات: 98/10/19 

زمان بازگشایی پاکت ها: 98/10/21 
ضمانت شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی معتبــر و یا واریز 
نقدی به شبای حساب IR 230۱0000406۱0۱3۱0۷6۷0409 نزد بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل 

زندانهای استان اصفهان 
اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف

آدرس: اصفهــان – اتوبــان ذوب آهــن- اداره کل زندانهــای 
اســتان اصفهان- اداره امور مالی و پیشــتیبانی – شــماره تماس: 

 03۱-3۷885۷85

اداره کل زندانهای استان اصفهانم الف:703140

گروه
دستگاه 
مناقصه 

گزار
تاریخ دریافت مبلغ تضمینموضوع مناقصه

اسناد

تاریخ 
تحویل 
اسناد

تاریخ 
گشایش 
پاکت ها

۱

اداره کل 
زندانهای 
استان 
اصفهان

روغن معمولی حلب ۱۷ کیلویی۱00/000کیلوگرم
روغن سرخ کردنی ۱۷ کیلویی     ۱00/000کیلوگرم
رب گوجه حلب ۱6 کیلویی            ۱00/000کیلوگرم

 ۱/450/000/000
ریال

از 98/9/30 
لغایت 
98/۱0/8

98/۱0/۱9
98/۱0/2۱
ساعت 
۱0 صبح
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اداره کل 
زندانهای 
استان 
اصفهان

پنیر حلب ۱3 کیلوگرم خالص      ۱00/000کیلوگرم
کره ۱5 گرمی                                          2/200/000 عدد
 مربا 25 گرمی                                        2/200/000 عدد
حلوا شکری 50 گرمی                              600/000 عدد

 ۱/500/000/000
ریال

از 98/9/30 
لغایت 
98/۱0/8

98/۱0/۱9
 98/۱0/2۱
ساعت 
۱۱ صبح
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اداره کل 
زندانهای 
استان 
اصفهان

برنج دانه بلند ۱۱2۱                         ۱00/000کیلوگرم 
عدس ریز درجه ۱                                 30/000 کیلوگرم
عدس درشت درجه ۱                      30/000 کیلوگرم
نخود درجه   ۱                                           20/000 کیلوگرم
لپه نخود درجه ۱                                    20/000 کیلوگرم
لوبیا چیتی درجه ۱                              40/000 کیلوگرم
لوبیا چشم بلبلی درجه ۱                 20/000کیلوگرم
     لوبیا سفید درجه ۱                          20/000 کیلوگرم

 ۱/4۷5/500/000
ریال

از 98/9/30 
لغایت 
98/۱0/8

98/۱0/۱9
98/۱0/2۱
 ساعت ۱2
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اداره کل 
زندانهای 
استان 
اصفهان

خرما خشت درجه ۱                           40/000 کیلوگرم
قند شکسته درجه ۱                          200/000 کیلوگرم

چای ایرانی در بسته بندی 500 گرمی     ۱5000 کیلوگرم                                     

 ۱/400/000/000
ریال

از 98/9/30 
لغایت 
98/۱0/8

98/۱0/۱9
 98/۱0/2۱
ساعت ۱3

نوبت دوم

 اصفهان ستیزی وزارتخانه ها 
مانع پیشرفت استان است

استاندار اصفهان:

3
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ترامپ:

 »پلوسی« به دنبال بده بستان با سناست؛ چرا او را استیضاح 
نمی کنیم؟

دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، نانسی پلوسی رییس مجلس نمایندگان را به تالش برای 
بده بستان با سنا متهم کرده و خواستار 
اســتیضاح وی شــد.ترامپ در توئیتی 
نوشت: نانســی پلوســی به دنبال بده 
بستان با سناســت؛ چرا او را استیضاح 

نمی کنیم؟
این درخواست در حالی است که پلوسی 
از ترامپ دعــوت کرده تا چهــارم فوریه 
)۱۵ بهمن( برای ایراد سخنرانی ساالنه 
موسوم به »وضع اتحادیه« به کنگره برود 
و ترامپ این دعوت را پذیرفته است؛ اما 

انتظار می رود که سنا تا آن زمان، جلسه استیضاح ترامپ را برگزار کند.

حمایت دختر صدام از اعتراضات در عراق
رغد صدام، دختر دیکتاتور ســابق عراق از اعتراضات موجود در این کشــور اســتقبال کرد. روزنامه 
القدس العربی چاپ لندن نوشــت، رغد در جریان ســخنرانی به مناسبت ســیزدهمین سالروز 
اعدام پــدرش، موضع خود را در مــورد اعتراضات عراقی ها کــه همچنان ادامــه دارد، اعالم کرد و 
مدعی شــد: ما تقالیی نمی کنیم و بر موجی ســوار نمی شــویم، ما بخش مهمــی از تاریخ عراق 
هســتیم و اطمینان داریم که عراقی بهتــر و پاک تر خواهیم ســاخت و به زودی بــه اذن خدا به 
 دشواری های این کشــور پایان خواهیم داد و باید مرحله دیگری گه شایســته عراق بزرگ است، 

آغاز شود.

ایوانکا ترامپ: پدرم »پرانرژی« است!
ایوانکا ترامپ اظهار کرد، جلسه قریب الوقوع سنا درباره استیضاح رییس جمهوری آمریکا، پدرش 
را »با انرژی« کرده است.ایوانکا ترامپ، دختر و مشاور ارشد دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا 
در گفت وگو با شبکه »سی بی اس« اظهار کرد: پدرم مانند بیش از ۶۳ میلیون رای دهنده ای که او را 
برای ریاست جمهوری انتخاب کرده اند، پرانرژی است.به گزارش پایگاه خبری هیل، ایوانکا ترامپ 
افزود: این مسئله از جنبه های گوناگونی از جمله این که نخستین استیضاح کامال جانبدارانه است، 

تاریخی محسوب می شود.

توییتر، 6 هزار حساب کاربری عربستان سعودی را تعلیق کرد
شــرکت توییتر اعالم کرد کــه هزاران حســاب کاربری متعلق به عربســتان ســعودی را به دلیل 
وابســتگی به این کشــور و مقامات ســعودی تعلیق کــرده اســت.خبرگزاری رویترز بــه نقل از 
این شــرکت گــزارش داد که شــش هزار حســاب توییتــری را به دلیــل اینکه این حســاب ها 
بخشــی از فرآیند اطالعاتی جهت حمایــت دولت و مقامات ســعودی بود، تعلیق کرده اســت.

در بیانیــه توییتــر آمــده اســت:  »ایــن حســاب ها، پیام هــا و مطالبــی را کــه در حمایت از 
 مقامات ســعودی بــود، از طریــق مبالغــه در بازنشــر، الیــک و پاســخ دادن به ایــن پیام ها 

تبلیغ می کردند«.

سخنگوی شورای نگهبان به شایعات، گالیه ها و اعتراضات انتخاباتی پاسخ داد؛

فقط »قانون«

کمتــر از دوماه و نیــم تا آغــاز انتخابات  زینب ذاکر
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
باقی مانده وکاندیداها در تب و تاب تایید یا ردصالحیت هستند. هرچه 
به انتخابــات نزدیک تر می شــویم، حــرف و حدیث ها، شــایعات و 
گمانه زنی ها هم بیشتر می شود. طی روزهای گذشته نیز برخی چهره ها 
اظهاراتی داشتند که سرنخ گالیه ها را به »شــورای نگهبان« می برد؛ به 
نهادی که مسئول اصلی تایید یا ردصالحیت نامزدهای انتخابات است.

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی مدعی 
شد که از طرف شــورای نگهبان با برخی نمایندگان تماس گرفته اند تا 
امضای خودشــان پای اســتیضاح یکی از وزرا را پس بگیرند و به آنها 
اعالم کرده اند اگر این کار را نکنند، ردصالحیت می شوند. این اظهارنظر 
مطهری با واکنش سخنگوی شــورای نگهبان مواجه شد و کدخدایی، 
مطهری را به پیگیری حقوقی این ادعا تهدید کرد. مطهری نیز در ادامه 
با انتشار توییتی نوشت که منظورش را بد متوجه شده اند و گفته که »از 
طرف شورای نگهبان، برخی ها تماس می گیرند و چنین خواسته ای را 
مطرح می کنند و این طور برداشت می شود که اگر نماینده مخالفت کند، 

ردصالحیت می شود.«

مطهری همچنین این موضوع را مطرح کرد که »در بررسی صالحیت ها 
بیشتر به این توجه می شــود که آن فرد در کجا و کی چه گفته و اگر در 
جایی انتقادی به نظام داشته او را رد صالحیت کنند یا این که اگر درباره 
حکومت و ولی فقیه چیزی گفته باشد آن جمله را پیدا می کنند تا آن فرد 
 را رد صالحیت کنند؛ این یعنی کمتر به فسادهای اخالقی و مالی توجه 

می شود.«
مصطفی کواکبیان، رییس شــورای هماهنگی جبهــه اصالحات، هم 
با اشــاره به ردصالحیت برخی چهره های شــاخص اصالح طلب گفت: 
براســاس اطالع ما برخی چهره های شــاخص منســوب بــه جریان 
اصولگرایان که حتــی دارای پرونده های اقتصادی و متهم به فســاد 
مالی هستند از سوی هیئت های اجرایی تایید شده اند؛ اما تعدادی از 

نمایندگان فعلی اصالح طلب متاسفانه رد صالحیت شده اند!
روز گذشته اما سخنگوی شــورای نگهبان در نشســت خبری خود با 
اصحاب رسانه گفت که: مالک شــورای نگهبان در بررسی صالحیت ها 

فقط قانون است.
کدخدایی در بخشی از ســخنان خود درباره اظهارنظر یکی از مقامات 
نظامی درباره بررسی صالحیت ها از سوی شورای نگهبان گفت: در کشور 

آزادی داریم و هرکســی صحبت می کند یکی له و یکی علیه شــورای 
نگهبان است  ولی مالک شــورا در بررسی صالحیت ها و انتخابات فقط 

قانون است و ما تالش داریم اجرای صحیح قانون را داشته باشیم.
کدخدایی درباره نمایندگانی که صالحیت شــان تایید نشده است هم 
گفت: من نسبت به قانون گالیه ام را گفتم و مجلس به نظرم کوتاهی کرد. 
صالحیت نمایندگان برای یک دوره ۴ ساله در ریاست جمهوری و یک 
دوره ۸ ساله برای خبرگان رهبری است که تایید می شود و در طول آن 
دوره، شورای نگهبان اظهارنظری نمی کند و صالحیت آنها برقرار است. از 
این جهت با این فرض قانونی مشکلی به وجود نمی آید و اگر نماینده ای 
برای دوره بعد صالحیتش تایید نشــود، این عدم تایید برای دوره بعد 
است.آقای سخنگو در پاسخ به این سوال که اگر فردی رهبری را مورد 
نقد قرار دهد تایید صالحیت می شود یا خیر؟ گفت: مقام معظم رهبری 
همیشه از انتقاد اســتقبال کردند از این رو بحث انتقاد در روند بررسی 
صالحیت ها مالک نیست؛اما توهین و افترا روند دیگری است ومدنظر 
ما قرار دارد.کدخدایی در رابطه با اظهارنظرها مبنی بر آغاز رد صالحیت ها 
و فضاسازی برخی رسانه ها گفت: رســانه ها باید در خصوص عملیات 

روانی به شورای نگهبان کمک کنند، تالش ما اجرای قانون است.

عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه در پایان 
ســفر رییس جمهور و هیئت همراه بــه ژاپن درباره 
این سفر گفت: این سفر در پاســخ به سفر آقای آبه 
به تهران صورت گرفت. ما در نودمین سالگرد روابط 
سیاسی ایران و ژاپن هستیم که سال بسیار فعالی بود 
و سه بار رییس جمهور با نخست وزیر ژاپن در تهران، 
نیویورک و حاال در توکیو دیدار داشتند.عراقچی با بیان 
اینکه ژاپن از دوستان قدیمی و شرکای تجاری ایران 
است و ما همیشه مشــورت های سیاسی نزدیکی 
با ژاپن داشــته ایم، اضافه کرد: امسال هم به دلیل 
نودمین سالگرد روابط و هم به دلیل تحوالتی که در 

جریان است و فشــارهای آمریکا و تحریم هایی که 
به صورت ناعادالنه با خروج آمریکا از برجام تحمیل 
شده، ضرورت داشت که مشــورت های نزدیک تر و 
فشرده تری صورت بگیرد.وی تاکید کرد: مذاکرات 
بسیار سنگین و فشرده ای صورت گرفت و هم درباره 
مسائل دوجانبه، هم مسائل منطقه ای هم مسائل 
بین المللی و هم مســائل مربوط به برجام و تحریم 
های آمریکا بحث شد و قرار شــد مشورت های دو 
کشور به صورت نزدیک ادامه پیدا کند.گفتنی است؛ 
حسن روحانی، رییس جمهوری به دعوت شینزو آبه 
نخست وزیر ژاپن در صدر یک هیئت عالی رتبه برای 

انجام گفت و گوهای دوجانبه و بررســی مهم ترین 
مســائل بین المللی و منطقه ای صبــح روز جمعه 
وارد توکیو شد. این دهمین دیدار روحانی و نخست 
وزیر ژاپن در طول ۷ ســال گذشته از ابتدای ریاست 
جمهوری روحانی از سال ۹۲ بوده است. ژاپن و ایران 
روابط صمیمی و دوستانه ای دارند و هفته گذشته نیز 

نودمین سال روابط سیاسی خود را جشن گرفتند.

معاون سیاسی وزیر خارجه:

مذاکرات توکیو ادامه می یابد

رییس جمهور با بیان اینکه »ما در اینکه بتوانیم با آمریکا راجع به مسائل مان بحث کنیم مشکلی نداریم جز اینکه آنها باید از مسیر خطایی که در این یک سال و نیم 
رفته اند، برگردند«، اظهارداشت: ما نباید به خطاکار جایزه بدهیم؛ اما در عین حال اگر خطاکار بخواهد اشتباه خود را جبران کند، نباید راه را ببندیم.

روحانی گفت: آمریکایی ها ناچارند راه بدون خاصیت و پر از ضرر تحریم ها را رها کنند.رییس جمهور، روز  گذشته و پیش از ترک توکیو در نشستی با  مدیران ارشد 
ژاپنی بیان کرد: بی تردید تحریم های غیرقانونی آمریکا نمی تواند بلندمدت ادامه پیدا کند و آمریکایی ها ناچارند روزی این راه بدون خاصیت و پر از ضرر را رها کنند.

وی در جمع شماری از مدیران ارشد بخش های سیاســی، اقتصادی و فرهنگی ژاپن در توکیو اعالم کرد که درهای ایران به روی دولت و شرکت های ژاپنی برای 
مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ اقتصادی باز اســت و ایران و ژاپن به عنوان دو دوست قدیمی، نباید اجازه دهند که کشور ثالثی در روابط دوستانه 
آنها اخالل ایجاد کند.روحانی تاکید کرد: فشار آمریکا بر ایران و کشورهای دیگر یک واقعیت تلخ است که امروز با آن روبه رو هستیم؛ اما مهم این است که در این 
شرایط سخت باز هم راهی را پیدا کنیم که با هم تجارت و مراوده داشته باشیم و به نفع دو ملت گام برداریم.روحانی تاکید کرد: یکی از ویژگی های ما ایرانی ها این 
است که در معامله در بحث و در توافق ممکن است کمی سخت گیر باشیم؛ اما وقتی توافق و امضا کردیم در هیچ شرایطی امضای مان را زیر پا نخواهیم گذاشت.

رییس جمهور:

 در اینکه بتوانیم با آمریکا درباره مسائل مان بحث کنیم، مشکلی نداریم
خبر روز

وز عکس ر

احمدی نژاد 
پشت نیسان

جدیدترین ســفر استانی 
احمدی نژاد و حاضرین در 
ســخنرانی اش در روستای 
مشــاهده  را  کتــی  مزدا
می کنید. رییــس جمهور 
سابق دور تازه ای از سفرهای 

استانی را کلید زده است.

وزیر خارجه هند به تهران می آید
وزیر خارجه هند امروز برای شرکت در نوزدهمین کمیسیون مشترک با ایران، به تهران سفر می کند. 
منابع رسمی هندی می گویند »سوبراهمانیام جایشانکار« قرار است در این سفر دو روزه به تهران، در 
نوزدهمین کمیسیون مشترک دو کشور با حضور »محمد جواد ظریف« همتای ایرانی خود شرکت 
کند. این خبرگزاری به نقل از منابع دولتی نوشت، جایشانکار در سفر خود به تهران احتماال با »حسن 

روحانی« رییس جمهور ایران نیز دیدار می کند.

تهدید »صدر« تکذیب شد
جریان صدر جمعه شب اخبار منتشر شده در رسانه های ســعودی در مورد تهدید شدن »مقتدی 

صدر« در ایران را تکذیب کرد.
رسانه سعودی »الحدث« مدعی شده بود مقتد صدر در فرودگاه قم توسط سردار سلیمانی تهدید 
شده است.به گزارش پایگاه خبری الســومریه نیوز عراق، جریان صدر همچنین اعالم کرد به کاله 
آبی ها که نیروهای نظامی این جریان هستند، دستور داده شــده تا تامین امنیت میدان التحریر 

بغداد را به نیروهای امنیتی واگذار کنند.

مطهری: معلوم نیست با چه جریانی همراه شوم!
نماینده مردم در تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: بعدا معلوم می شود در انتخابات مجلس 
شورای اسالمی با چه جریان سیاسی همراه می شوم.علی مطهری در پاسخ به این پرسش که در 
انتخابات مجلس با چه جریان سیاســی همراه خواهید بود، اظهار کــرد: هنوز هیچ چیزی معلوم 
نیســت و باید جلوتر برویم تا بعدا معلوم شــود. من با همه دوست هســتم و مشکلی ندارم.وی 
همچنین در پاسخ این پرسش که آیا صالحیت شما در هیئت های اجرایی تایید شده است، گفت: 

بله، تایید شده است.

ماهاتیر محمد: مثل تهران و دوحه تحریم می شویم
»ماهاتیــر محمــد« نخســت وزیــر مالــزی روز گذشــته در آییــن اختتامیــه اجــالس 
ســران کشــورهای اســالمی )کواالالمپــور ۲۰۱۹(، بــا اشــاره بــه تحریــم ایــران و قطــر، 
گفت: ممکن اســت چنیــن اقداماتی نیــز علیه ما اعمال شــود.به گــزارش الجزیــره، ماهاتیر 
افزود: محاصــره ممکن اســت تنهــا محدود بــه ایــران و قطــر نباشــد و علیه ما نیــز چنین 
اقداماتی اعمال شــود.وی با اشــاره به محاصره کشــور قطر از ســوی عربســتان و متحدانش 
 گفت: قطــر نیز مانند ایران محاصره شــد که توانســت برخیــزد و موفقیت های حیــرت آوری را 

کسب کند.

کنایه حدادعادل به روحانی بعد از دیدار با »آبه شینزو«
رییس شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی گفت: نظرســنجی های انجام شده از سوی مراکز 

معتبر داخلی حکایت از نارضایتی مردم از دولت و مجلس دارد.
غالمعلی حدادعادل در نشست مسئوالن، دبیران  استان ها و شورای بانوان ائتالف نیروهای انقالب، 
با اشاره به موضوعات و مشکالت اصلی کشور گفت: در حال حاضر مشکل اصلی کشور بحث اقتصاد 
و معیشت است؛ چرا که امروز، تحریم های اقتصادی جایگزین جنگ تحمیلی شده است. وی با 
اشاره به دلخوشی جریان غرب گرا نسبت به وعده های کشــورهای غربی گفت: در حال حاضر این 
جریان به دنبال این است که اگر مکرون رییس جمهور فرانســه نخواست کاری کند، حداقل »آبه 

شینزو« کاری از پیش ببرد.

کافه سیاست

ادعای فیگارو درباره مذاکره 
خصوصی ایران و عربستان؛

محرمانه به وقت پاریس؟!
روزنامــه فیــگارو در گزارشــی از تماس های 

محرمانه عربستان و ایران خبر داد.
به گزارش عصر ایران به نقل از رادیو فرانســه، 
فیگارو در گزارشی به موضوع روابط عربستان 
سعودی و ایران و نقشی که محمد بن سلمان 
در این میان بازی می کند، پرداخته و نوشــته 
اســت که پس از حمالت به پاالیشــگاه های 
عربســتان ســعودی، گردانندگان این کشور 
احســاس ضعف کردنــد چــون فهمیدند  که 
آمریکا بــرای حفظ منافع آنها بــا ایران جنگ 
نخواهد کرد.از آن به بعد عربســتان سعودی 
در موضع گیری اش در برابــر ایران تجدیدنظر 
کرد. در این میان پاکســتان نقش مهمی در 
میانجی گری میان دو کشور بازی کرد.به عالوه 
به نوشــته وال اســتریت ژورنال، عربســتان 
سعودی پیام هایی برای بســتن پیمان عدم 
تعرض با ایران بــرای گرداننــدگان جمهوری 
اســالمی فرســتاده اســت.به گفتــه یکی از 
مســئوالن بلندپایه عربستان ســعودی، گفته  
 که عمــان در این میان نقش واســطه را بازی 
کرده است.فیگارو فاش کرده که این تماس ها 
پیش از اینها هم وجود داشته است. به نوشته 
این روزنامه، یکی از مسئوالن دولت عربستان 
سعودی در دوازدهم نوامبر )۲۱ آبان( گذشته 
با دو دیپلمات سابق ایرانی در پاریس مالقات 
کرده است.نخستین دیدار در بیست و هشتم 
ســپتامبر )۶ مهــر( در نیویــورک همزمان با 
برگزاری مجمع عمومی ســازمان ملل متحد 
صورت گرفته بود.به نوشته فیگارو، این محمد 
بن ســلمان بود که پس از حمــالت هوایی به 
پاالیشگاه های عربستان ســعودی مذاکرات 
مخفیانــه ای را با تهران ترتیــب داد.جمهوری 
اسالمی که در ســپتامبر برنامه ای برای حفظ 
امنیت خلیج فارس با مشارکت کشورهای این 
منطقه ارائه داد، هر گونه تماس با ریاض را انکار 
می کند.از سوی دیگر ایران می داند که عربستان 
سعودی که تحت فشــار بود با دشمنان خود، 
حوثی های یمن که از حمایت جمهوری اسالمی 
برخوردارند و نیز با رقیب و همسایه خود قطر 

باب مذاکره را باز کرده است.

آقای سخنگو در پاسخ به این سوال که اگر فردی رهبری را 
مورد نقد قرار دهد تایید صالحیت می شود یا خیر؟ گفت: 
مقام معظم رهبری همیشه از انتقاد استقبال کردند از این 

رو بحث انتقاد در روند بررسی صالحیت ها مالک نیست

بین الملل

عکس: پایاگه اطالع رسانی احمدی نژاد
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استاندار اصفهان:

اصفهان ستیزی وزارتخانه ها مانع پیشرفت استان است
استاندار اصفهان با بیان اینکه برای پیشبرد اصفهان فارغ از مسائل جنبی و سیاسی عمل می کنیم، 
گفت: اصفهان ســتیزی که در برخــی از وزارتخانه ها وجود دارد، نگذاشــته که اقدامــات را انجام 

دهیــم. عباس رضایی در نشســت هم 
اندیشی در خصوص پروژه های عمرانی 
شهر اصفهان که در محل سالن اجالس 
برگزار شــد، اظهار کــرد: انصافا موضوع 
متروی اصفهان گره های بسیاری داشت 
و اگــر حرکت های شایســته وزیر راه و 
شهرسازی نبود، ما نمی توانستیم امروز 
مترو داشته باشیم. استاندار اصفهان با 
بیان اینکه برای پیشبرد اصفهان فارغ از 
مسائل جنبی و سیاسی عمل می کنیم، 

گفت: نماینده های استان خوب هستند؛ اما اصفهان ستیزی که در برخی از وزارتخانه ها وجود دارد 
نگذاشــته که اقدامات را انجام دهیم. رضایی ابراز امیدواری کرد که با تالش ها و حمایت های وزیر 
راه و شهرســازی بتوانیم کارهای خوبی انجام دهیم. مهم ترین موضوع برای سالن اجالس سران 

نگهداری و بهره برداری از آن است و ما نگران این موضوع هستیم.

مدیرکل گمرک استان اصفهان:

بیش از 50 قانون و کنوانسیون را اجرا می کنیم
مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: گمرک مهم ترین سازمان اثرگذار در روند تجارت خارجی است.  
کوهســتانی ، انجام کنترل ها و اعمال محدودیت های قانونی و تسهیلگری در تشریفات گمرکی و 
ترخیص کاال را دو چالش و الزام عمده گمرک دانست و افزود: تناقض این دو چالش و الزام سازمان 
با یکدیگر، به مشکل جدی برای گمرک تبدیل شده است.وی ایجاد سامانه های الکترونیکی برای 
نظارت و کنترل دقیق بر امور را یکی از اقدامات ســازمان مذکور بیان کرد.  مدیرکل گمرک اســتان 
اصفهان اجرای قوانین و مقررات و کنوانســیون ها را از جمله وظایف گمرک دانست و تصریح کرد: 
موافقت نامه آ.ت.آ از موافقت نامه های گمرکی در حال اجرا بوده و بیش از 50 قانون و کنوانســیون 

از جمله آت آ را اجرا می کنیم.

 امکان دریافت اینترنتی ریزمکالمات
 و کارکرد تجمیعی قبوض تلفن

امکان مدیریت درخواست های تلفن ثابت، سرویس های ارزش افزوده، تاریخچه پرداخت قبوض، 
خالصه کارکرد و ریز مکالمات در بخش مخابرات من فراهم شد.

به نقل از روابط عمومی شــرکت مخابرات اســتان اصفهان، با توجه به نیاز بسیاری از مشتریان به 
پرداخت تجمیعی قبوض خود، امکان دریافت ریز مکالمات تمام شماره تلفن های مربوط، در وب 
سایت www.tci.ir در بخش مخابرات من میسر شده و تمام مشتریان می توانند با ثبت مشخصات 
و شماره تلفن های خود در بخش مخابرات من، ریز هزینه های قبوض تجمیعی خود را دریافت و 

به راحتی پرداخت کنند. 
کلیه مشتریان می توانند پس از ثبت نام در قســمت مخابرات من سایت شرکت مخابرات ایران و 
دریافت نام کاربری و رمز عبور، تمام شماره های خود را با فرمت اکسل در قسمت شماره آپلود کرده 

و قبوض خود را به تفکیک سال و دوره، دریافت و پرداخت کنند.

قیمت گوشت قرمز در بازارهای اصفهان تا 25 درصد ارزان شده است؛

سقوط آزاد گوشت

ارزان شدن قیمت گوشــت شاید یکی از  مرضیه محب رسول
معدود خبرهای خوب بازار در روزهای پس 
از التهابات گرانی بنزین باشد. هر چند سیگنال های ارزانی در این بازار 
بیش از دو ماه است که دیده می شود؛ اما باالخره انباشت دام در کشور 
به ناچار با افزایش عرضه، قیمت ها را رام کرد و کاهش 25 درصدی را به 
همراه داشت. نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان اعالم 
کرد که به دلیل فراوانی دام مشــکلی در تامین گوشــت قرمز نداریم و 
شاهد کاهش 25 درصدی نرخ گوشــت قرمز در بازار اصفهان هستیم. 
اصغر پور باطنی اظهار داشــت: با توجه به فراوانــی دام و جلوگیری از 
صادرات گوشت دام، شاهد کاهش 25 درصدی نرخ گوشت قرمز در بازار 
اصفهان هستیم و پیش بینی می شود نرخ گوشت قرمز در بازار استان 

اصفهان به صورت ماهانه کاهش داشته باشد.
 نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان تاکید کرد: خوشختانه 
به دلیل فراوانی دام مشکلی در تامین گوشت قرمز مورد نیاز بازار اصفهان 
وجود ندارد. خوشبختانه سطح کیفیت گوشت قرمز استان اصفهان در 
بازار در مقایسه با ســال گذشــته 20 درصد مطلوب تر است. پور باطنی 
ادامه داد: در تالشیم تا با افزایش ســطح کیفیت گوشت قرمز استان 
اصفهان نرخ گوشت قرمز را در مناطق مختلف استان، به صورت یکسان 

ارائه دهیم. بر اساس آمار جهاد کشاورزی، استان اصفهان بیش از سه 
میلیون و ۳00 هزار رأس دام سبک گوســفند و بز دارد و از لحاظ تولید 
گوشت قرمز جایگاه پنجم کشوری را کسب کرده است به همین دلیل 
می توان هر نوع تغییرات در بازار دام را هم در اســتان اصفهان اثر گذار 

دانست. 
هر چند گوشت قرمز در کانال ارزانی قرار گرفته؛ اما هشدارهایی در مورد 
زیان های دامداران و آینده این بازار از سوی کارشناسان مطرح می شود 
که قابل توجه است. کاهش قیمت گوشت در حالی است که کارشناسان 
این بــازار معتقدند قیمت هــا همچنان غیر واقعی و بخشــی به دلیل 
فعالیت دالالن است. بر این اساس، نرخ خرده فروشی گوشت باید 2 
برابر نرخ خرید دام زنده باشد؛ اما درحال حاضر این مقدار همچنان سه 
برابر است و باید کاهش بیشتری داشته باشــد این در حالی است که 
طی ماه های اخیر بارها قیمت دام زنده کاهش داشته ، اما قیمت ها در 

بازار گوشت چندان پایین نیامده است.
 نکته دیگر اینکــه تالطم در بازارهــای مختلف مانند گوجــه  فرنگی، 
مرغ و تخم مرغ و... موجب شــده تا دامداران قدرت ریسک خود را از 
دست بدهند و عالقه ای به پروار بندی نداشــته باشند. همین مسئله 
تشــدید عرضه را در پی داشته است. از ســوی دیگر عرضه متفاوت در 

فروشگاه های عرضه گوشت موجب شــده تا نتوان قیمت مشخص و 
معینی برای فروش گوشت در نظر گرفت.

 اگر چه خرید دام قیمت ثابتی دارد ولی مشــکل اینجاســت که نرخ 
گاودار و نرخ فروشــنده و مصرف کننده، یکســان نیست. نرخ گوشت 
 با اســتخوان، بدون چربی، ماهیچه، گوشت خالص و... کامال متفاوت

 است. 
به عبارت دیگر هنگام فروش در فروشگاه ها به حدی اماواگر وجود دارد  
که نرخ گوشــت برای مصرف کننده در نهایت به ۱00 تــا ۱20 هزار تومان 
می رسد. حاشیه سود خرده فروشی گوشت ۱0 درصد است، به این ترتیب 
تولیدکننده و مصرف کننده، متضرر می شوند و سود شبکه توزیع معیوب 
و ناسالم به حداکثر می رسد این در شــرایطی است که دامداران هم به 
دلیل انباشت دام در آستانه ضرر دهی هنگفتی قرار دارند. کارشناسان 
 این حــوزه می گویند: »قیمت گوشــت گوســاله تا کیلویــی 65 هزار

 تومان کاهش خواهد یافت« و دلیل آنها هم این اســت که تولید دام 
در استان ها زیاد است به طوری که بسیاری از آنها از تراکم مازاد دام در 
دامداری ها گله دارند و شــکایت می کنند از اینکه کسی نیست دام آنها 
را خریداری کند و باید  هزینه مازاد  بپردازند درحالی که درآمدی برای 

آنها ندارد.

نایب رییس اول اتحادیه تولیدات محصوالت نساجی 
اصفهان با اشاره به سابقه طوالنی کشور و این استان در 
صنعت نساجی گفت: بزرگ ترین مشکل این صنعت 
واردات و به روز نبودن ماشین آالت و تجهیزات مربوط 
است. مرتضی منصوری در خصوص وضعیت صنعت 
نساجی در اصفهان افزود: با توجه به تالش های صورت 
گرفته در راستای جلوگیری از واردات وضعیت صنعت 
نســاجی رو به بهبودی حرکت کرد به گونه ای که طی  

25 سال اخیر وضعیت صنعتی نساجی مطلوب نبود 
و اکنون می توان گفت در این صنعت حرف برای گفتن 
داریم. وی با بیان اینکه با وجود مشکالت در صنعت 
نساجی انگیزه ای برای صنعت گران باقی نمانده بود 
که به سمت توسعه و به روز کردن ماشین آالت مدرن 
حرکت کرد و به رقابت بپردازنــد، ادامه داد: اکنون که 
قیمت دالر افزایش پیدا کرد و جلــوی واردات گرفته 
شد، وضعیت نساجی مطلوب شــده است به شرط 
آن که دیگر دولت اجازه واردات را ندهد. نایب رییس 
اول اتحادیه تولیدات محصوالت نساجی اصفهان با 
بیان اینکه اکنون واردات بســیار کم صورت می گیرد، 
اظهارداشت: از این رو لوازمی که توانایی تولید آن ها را 

نداریم وارد می کنیم و این در حالی است که صادرات 
کم به کشورهای عراق و افغانستان صورت می گیرد. 
وی، وضعیت تولیدات منسوجات را مطلوب دانست 
و بیان کرد: در زمان حاضر ماشین آالت به روز نداریم 
که اگر دولت در راســتای ارائه تسهیالت ما را حمایت 
کند وضعیت بهتــر خواهد شــد، همچنین حمایت 
دولت باعث ارتقای تولیدات منســوجات می شود تا 
نیاز داخلی برطرف شــود. وی با بیان اینکه اصفهان 
قطب نساجی کشور است، بیان کرد: بیشترین تولید 
نخ و پارچه کشور را استان اصفهان به خود اختصاص 
داده است همچنین بیشترین توزیع مسنوجات را به 

سطح کشور داریم. 

واردات و به روز نبودن ماشین آالت، مشکل صنعت 
نساجی است

 آینه آرایشی

بازار

مشکل  ولی  دارد  ثابتی  قیمت  دام  خرید  چه  گر  ا  
اینجاست که نرخ گاودار و نرخ فروشنده و مصرف کننده، 
بدون  ن،  ا ستخو ا با  گوشت  نرخ  نیست.  ن  یکسا
متفاوت .. کامال  و. لص  خا ماهیچه، گوشت   چربی، 

 است

 آینه آرایشی کد 0125
 قیمت: 25،000 تومان

 آینه آرایشی کد 0126 
قیمت: 25،000 تومان

 آینه آرایشی کد 0128 
قیمت: 25،000 تومان

گله های مرغ تخم گذار غیرواکسینه باید سریع تر حذف شود
مدیرکل دامپزشکی استان با بیان اینکه بیش از یک سال اســت هیچگونه موردی از بروز بیماری 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان مشاهده نشــده است، گفت: حذف گله های مرغ تخم گذار 
پایان دوره غیرواکسینه علیه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان باید در اسرع وقت انجام گیرد. 
شهرام موحدی در ششمین جلســه ســتاد مقابله با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان استان 
اصفهان با بیان اینکه حفظ و حراســت از ســرمایه های ملی در بخش طیــور صنعتی از مهم ترین 
وظایف ماســت، بر برخورد قاطع با هرگونه تخلف بهداشــتی و به خطر انداختن سالمت عمومی 
تاکید و حذف گله های مرغ تخم گذار پایان دوره غیر واکسینه در اسرع وقت را خواستار شد. وی بر 
نظارت اکیپ های مایه کوبی واکسیناسیون طیور، درج آمار در سامانه های مربوطه و... تاکید کرد و 
افزود: هیچ گونه سهل انگاری از سوی مسئوالن ذی ربط قابل پذیرفتن نیست. مدیرکل دامپزشکی 
استان اصفهان بر مستندسازی تمامی اقدامات و ساماندهی واحدهای غیر مجاز و یا فاقد پروانه 

بهداشتی تاکید کرد.

 وسع مالی دریافت کنندگان یارانه معیشتی
 6 ماه یک بار  پایش می شود

سخنگوی ستاد حمایت معیشــتی با بیان اینکه از بالغ بر 6 میلیون خانوار معترض، ۳ میلیون نفر 
مجوز دسترسی به اطالعات بانکی دادند، گفت: وسع مالی دریافت کنندگان کمک معیشتی هر 6 
ماه یک بار پایش می شود. حســین میرزایی اظهارداشت: طی بازه زمانی سوم تا بیستم آذرماه که 
مهلت ثبت تقاضای معترضان دریافت حمایت معیشتی بود، در مجموع 6 میلیون و 26۳ هزار و ۸6۱ 
درخواست ثبت شد که از این بین ۷۱.۸ درصد از سرپرستان خانواری که شماره تلفن همراه به نام 
آنها بود، کد رهگیری دریافت کردند که معادل ۴ میلیون و ۴۹6 هزار و ۴۷2 سرپرست خانوار می شد. 
سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن حمایت معیشــتی با بیان اینکه تا پایان دی ماه بررسی وسع 
مالی خانوار با دقت انجام می شود، گفت: با توجه به اینکه طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه موعد 
دوم پرداخت حمایت معیشتی دهم دی ماه است، احیانا اگر زمان بررسی وسع مالی خانوار از تاریخ 
نوبت دوم پرداخت بیشتر شد، خانوارها نگران نباشند و در صورتی که مشمول باشند هر دو نوبت آذر 

و دی ماه تا پایان دی به حساب آنها واریز می شود.

دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان مطرح کرد:

رونق تنقالت ارزان قیمت به جای آجیل برای شب یلدا
 اگرچه به گفته دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان، قیمت آجیل حدود ۳0 درصد کاهش یافته؛ 
اما نسبت به سال های گذشته میزان خریدها ۴0 درصد کمتر و متفاوت شده و مردم به سمت خرید 

تنقالت ارزان قیمت همچون برنجک، گندمک و شکوفه رفته اند.
علیرضا حمصیان اظهار کرد: آجیل موجود فعال جوابگوی بازار است و خوشبختانه قیمت ها نسبت 
به نوروز کاهش یافته اســت.وی افزود: در حال حاضر قیمت پســته کیلویی ۷0 تا ۸0 هزار تومان 
کاهش یافته، همچنین نرخ تخمه در شب یلدا همچون سال گذشته بود.به گفته دبیر اتحادیه آجیل 
و خشکبار اصفهان، کاهش صادرات و ثابت ماندن نرخ دالر در محدوده ۱2 هزار تومان موجب کاهش 
قیمت پسته نسبت به شب عید شده است.وی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ دالر به صورت روانی 
بر بازار و قیمت ها اثرگذار است، ادامه داد: به دلیل مشکالت بانکی و مسائل انتقال پول صادرات 
پسته نیز بسیار کمتر شــده اســت.حمصیان همچنین گفت: در حال حاضر قیمت پسته فندقی 
بین ۱20 تا ۱۳0 هزار تومان، پسته احمدآقایی بین ۱۳0 تا ۱50 هزار تومان، پسته اکبری بین ۱۴0 تا 
 ۱۷0 تومان است، از ســوی دیگر با کاهش نرخ فندق، قیمت خرده فروشی آن بین ۷0 تا ۸0 هزار

 تومان اعالم شده است.

کافه اقتصاد

اخبار

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، بر ضرورت اســتفاده بخش تولید از روش های نوین تامین مالی تاکید کرد و گفت: در حوزه تامین مالی 
نباید همه تخم مرغ ها را در ســبد بانک ها گذاشــت. حمیدرضا فوالدگر با بیان اینکه نقدینگی و تامین مالی از چالش های پیش روی تولیدکنندگان اســت، 
گفت: باید راهکاری برای این موضوع از سوی مسئوالن مربوطه اتخاذ شــود، در غیر این صورت باید شاهد رشد آمار بیکاری در کشور باشیم. وی با بیان اینکه 
نوسانات قیمت و تعدد تصمیم گیری ها از ســال گذشــته از موانع برتر پیش پای بخش تولید بوده؛ اما بحث نقدینگی همچنان از موانع اصلی است، تصریح 
کرد: تولیدکنندگان ما هنوز به بانک ها به دیده تامین منابع نــگاه می کنند که این به هیچ وجه صحیح نبوده و باید تغییر کنــد. فوالدگر با تاکید بر اینکه اخیرا 
وزارت صمت نیز بر تامین ۷0 درصدی منابع از سوی بانک ها تاکید کرده اســت، گفت: باید روش های متنوع تامین منابع از جمله بازار سرمایه و غیره در نظر 
گرفته شود تا فشار از شــبکه بانکی در این حوزه کاهش پیدا کند. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه در حوزه تامین مالی نباید همه تخم مرغ ها 
را در سبد بانک ها گذاشــت، افزود: روش های تامین مالی از طریق ابزارهای مالی نوع جدید از جمله فکتورینگ، مشارکت و همچنین جذب سرمایه گذار نیز 

می تواند به رفع مشکالت پیش روی بخش تولید کمک کند.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس:
 فشار  از  بانک ها برداشته شود

خط تولید آبگرمکن 
و آب شیرین کن 

خورشیدی افتتاح شد
معاون علمــی و فناوری رییس 
جمهور در سفر به استان اصفهان 
خط تولیــد آب شــیرین کن و 
آبگرمکــن خورشــیدی »ایران 
ساخت« یک شرکت فناور داخلی 
را افتتاح کرد. با افتتاح این خط 
تولید، راه ورود انرژی های سبز 
به ساختمان ها و منازل با کمک 

فناوری بومی باز می شود.

وز عکس ر



4یکشنبه 1 دی 1398 / 25 ربیع الثانی 1441/ 22 دسامبر 2019/ شماره 2869
صفحه

zayanderoud8108@gmail.com

www. zayanderoudonline.ir
آگهی

مفاد آراء
10/1 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 شــماره 2209و2210 مورخ 98/07/11 هیأت : آقای شمســعلی رضائی فرزند 
صیدولی شماره شناســنامه 631 و خانم مرضیه رضائی ســیاه دره فرزند محمد شماره 
شناسنامه 772 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 142.50 مترمربع شماره پالک 
983 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 مالکین رسمی حسین آباد بیدگل
2- رأی شــماره 3112 مــورخ 98/09/21 هیأت : آقای ســیدمرتضی صادق پور فرزند 
سیدفاخر شماره شناسنامه 94 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 105 مترمربع شماره پالک 
992 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی عباس سربندی
3- رأی شــماره 3113و3114 مورخ 98/09/21 هیأت : آقای سیدعلیرضا حسینی خواه 
فرزند سیداحمد شماره شناسنامه 6190150225 و خانم منور سهرابی پور فرزند ولی اله 
شماره شناسنامه 491 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 176 مترمربع شماره 
پالک 993 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

4- رأی شماره 3118 مورخ 98/09/21 هیأت : آقای جواد اصالح نژاد فرزند عباس شماره 
شناسنامه 88 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 48 مترمربع شماره پالک 37 فرعی مفروز و 
مجزی شده از 7 فرعی و مشــاعات از پالک 26 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی خانمناز برهنه آرانی
5- رأی شــماره 3143 مورخ 98/09/23 هیــأت : دولت جمهوری اســالمی ایران به 
نمایندگی آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان به شناسه ملی 
14001922668 ششدانگ یکباب مدرسه بمســاحت 3372 مترمربع شماره پالک 18 
فرعی از پالک 241 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالک رسمی و 
ابتیاعی از مالکین رسمی عباس صباغیان از وراث شوکت صباغیان، جواد اسالمی بیدگلی، 

عذری صباغیان، قدسیه اردبیلی، شهرداری آران و بیدگل، صدیقه شریفی، بیگم شریفی
6- رأی شــماره 2603 مورخ 98/08/16 هیأت : آقای علی محمد مساح منفرد بیدگلی 
فرزند محمد شماره شناسنامه 8357 ششدانگ یکبابخانه و مغازه بمساحت 52 مترمربع 
شماره پالک 10 فرعی مفروز و مجزی شــده از 3 و 6 فرعی از پالک 512 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی حسین سنبلی بیدگلی
7- رأی شــماره 3142 مورخ 98/09/23 هیأت : خانم زهره باقری دوین فرزند محمود 
شماره شناسنامه 668 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 312.50 مترمربع شماره پالک 8 
فرعی مفروز و مجزی شده از 3 و 6 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 518 اصلی واقع 
در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی وراث علی گندمکار

8- رأی شماره 2657و2658 مورخ 98/08/21 هیأت : آقای محمود سالمی بیدگلی فرزند 
ماشااله شماره شناســنامه 76 و خانم زهرا بیابانی بیدگلی فرزند حسن شماره شناسنامه 
7081 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 140.50 مترمربع شماره پالک 19 
فرعی مفروز و مجزی شده از 1 فرعی از پالک 549 اصلی و شماره پالک 20 فرعی مفروز 
و مجزی شده از 971 فرعی از پالک 893 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل . مالکین رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی معصومه ارباب پور بیدگلی
9- رأی شماره 3141 مورخ 98/09/23 هیأت : آقای عباس وفادار بیدگلی فرزند رحمت 
اله شماره شناسنامه 512 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 126.60 مترمربع شماره پالک 4 
فرعی از 602 اصلی و شماره پالک 10 فرعی مفروز و مجزی شده از 1و2و3 فرعی از پالک 

602 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالک رسمی
10- رأی شــماره 2665 مورخ 98/08/21 هیأت : آقای مهــدی رئیس زاده فرد بیدگلی 
فرزند علی محمد شماره شناسنامه 238 ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 88.50 مترمربع 
شــماره پالک 12 فرعی مفروز و مجزی شــده از 11 فرعی از پالک 860 اصلی واقع در 
اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی حسین تمسکی احد از 

ورثه مختار تمسکی
11- رأی شــماره 2661و2662 مورخ 98/08/21 هیأت : آقای محمد ابوالحسنی آرانی 
فرزند عبداله شماره شناسنامه 41 و خانم الهام شفائی مقدم فرزند علی شماره شناسنامه 
487 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 140.50 مترمربع شماره پالک 12 فرعی 
از پالک 1283 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک 

رسمی سید حسن عباس زاده
12- رأی شماره 3137 مورخ 98/09/23 هیأت : آقای مهدی شکرگزار آرانی فرزند رضا 
شماره شناسنامه 10993 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 192 مترمربع شماره پالک 14 
فرعی مفروز و مجزی از 6و7و8 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 1319 اصلی واقع در 
اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالک رســمی و ابتیاعی از مالک رسمی محمد 

عموئی آرانی
13- رأی شماره 1656 مورخ 98/05/28 هیأت : خانم اعظم مطمئن آرانی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 317 نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 331 مترمربع 
شــماره پالک 11 فرعی مفروز و مجزی از 1و2و4و5و10 فرعی و قسمتی از مشاعات از 
پالک 1495 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک 

رسمی خانم رقیه قربانی
14- رأی شــماره 3124 مورخ 98/09/21 هیأت :آقای تقی دهقان آرانی فرزند آقااحمد 
شماره شناسنامه 306 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 116.50 مترمربع شماره پالک9 
فرعی از پالک1712 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی 

و ابتیاعی از مالک رسمی اشرف رهنما
15- رأی شــماره 3125 مورخ 98/09/21 هیأت : خانم اشرف رهنما آرانی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 1 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 248.50 مترمربع شماره پالک 10 فرعی 
مفروز و مجزی از 6و7 فرعی و قسمتی از مشــاعات از پالک 1712 اصلی واقع در اماکن 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالک رســمی و ابتیاعی از مالکین رسمی تقی دهقان 

و معصومه عمورجبی
16- رأی شماره 3130 مورخ 98/09/21 هیأت : آقای علی دهقان آرانی فرزند تقی شماره 
شناسنامه 6190020380 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 124.20 مترمربع شماره پالک 
11 فرعی از پالک 1712 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی 

از مالکین رسمی خانم اعظم دهقان و آقای تقی دهقان
17- رأی شماره 3144 مورخ 98/09/23 هیأت : خانم رقیه پیردهقان فرزند حسین شماره 
شناسنامه 11205 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 195.50 مترمربع شماره پالک 10 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 1 و 2 فرعی و مشاعات از پالک 1804 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالک رسمی
18- رأی شــماره 3119 مورخ 98/09/21 هیأت : آقای مرتضی میرزازاده آرانی فرزند 
احمدرضا شماره شناسنامه 6190018149 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 178.40 مترمربع 
شماره پالک 111 فرعی از پالک 2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی ورثه محمد مهدیه
19- رأی شــماره 3099 إلی 3104 مورخ 98/09/21 هیأت : بهرام پهلوان ارانی فرزند 
علی شماره شناسنامه 277 نسبت به دو سهم و مســعود پهلوان آرانی فرزند علی شماره 
شناسنامه 9016 نسبت به دو سهم و حمیدرضا پهلوان ارانی فرزند علی شماره شناسنامه 
27009 نسبت به دو سهم و فاطمه پهلوان آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 8420 نسبت 
به یک سهم و منیره پهلوان آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 484 نسبت به یک سهم و 
مژگان پهلوان فرزند علی شماره شناسنامه 15635 نسبت به یک سهم مشاع از نه سهم 

ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 176.75 مترمربع شماره پالک 112 فرعی مفروز 
و مجزی شده از 4 فرعی از پالک 2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل . مالکین رسمی
20- رأی شــماره 3105 إلی 3110 مورخ 98/09/21 هیأت : بهرام پهلوان ارانی فرزند 
علی شماره شناسنامه 277 نسبت به دو سهم و مســعود پهلوان آرانی فرزند علی شماره 
شناسنامه 9016 نسبت به دو سهم و حمیدرضا پهلوان ارانی فرزند علی شماره شناسنامه 
27009 نسبت به دو سهم و فاطمه پهلوان آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 8420 نسبت 
به یک سهم و منیره پهلوان آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 484 نسبت به یک سهم و 
مژگان پهلوان فرزند علی شماره شناسنامه 15635 نسبت به یک سهم مشاع از نه سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 175.50 مترمربع شماره پالک 113 فرعی مفروز 
و مجزی شده از 4 فرعی از پالک 2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل . مالکین رسمی
21- رأی شماره 3121و3122 مورخ 98/09/21 هیأت : آقای حسن حمیدی آرانی فرزند 
حسین آقا شــماره شناســنامه 474 و خانم فاطمه زهرا قندی آرانی فرزند محمد شماره 
شناسنامه 211 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 294.75 مترمربع شماره پالک 
9937 فرعی مفروز و مجزی شده از 1945 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد 
آران و شماره پالک 6374 فرعی مفروز و مجزی شده از 205 فرعی از پالک 2840 اصلی 
واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالکین رسمی و ابتیاعی 

از مالک رسمی حسین حیدرزاده
22- رأی شماره 3134 مورخ 98/09/23 هیأت : آقای رمضانعلی وکیلی فر فرزند حسین 
شماره شناسنامه 10712 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 138.30 مترمربع شماره پالک 
3387 فرعی مفروز و مجزی شده از 6 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی علی محمد حقیقت صفت
23- رأی شماره 3135 مورخ 98/09/23 هیأت : آقای رمضانعلی وکیلی فر فرزند حسین 
شماره شناسنامه 10712 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 144 مترمربع شماره پالک 3388 
فرعی مفروز و مجزی شده از 6 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی علی محمد حقیقت صفت
24- رأی شماره 3153 مورخ 98/09/23 هیأت : خانم لیالسادات علی خواجه آرانی فرزند 
سیدمیثم شماره شناسنامه 6190038891 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 175 مترمربع 
شماره پالک 3389 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
25- رأی شــماره 3111 مورخ 98/09/21 هیأت : آقای علی محمد حقیقت صفت فرزند 
ماشااله شماره شناسنامه 7491 ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 302.67 مترمربع شماره 
پالک 3390 فرعی مفروز و مجزی شده از 6 فرعی از پالک 2638 اصلی و شماره پالک 
3391 فرعی مفروز و مجزی شده از 2497 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالک رســمی و ابتیاعی از مالک رســمی شهرداری 

آران و بیدگل
26- رأی شــماره 3139و3140 مورخ 98/09/23 هیأت : آقای علی اصغر شیری آرانی 
فرزند مندعلی شــماره شناســنامه 121 و خانم ام البنین رهی آرانی فرزند رضا شــماره 
شناسنامه 513 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 198.50 مترمربع شماره پالک 
1997 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 مالک رسمی روح اهلل منصوری فرد
27- رأی شماره 3156 مورخ 98/09/23 هیأت : آقای مصطفی کدخدائیان آرانی فرزند 
احمد شماره شناسنامه 442 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 140.4 مترمربع شماره پالک 
1998 فرعی مفروز و مجزی از 393 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 
3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رســمی وراث ســیف اله مرشدی آرانی و 

فاطمه بیابانی بیدگلی
28- رأی شــماره 3131 مورخ 98/09/21 هیأت : خانم عطیه قنائی مقدم فرزند مسلم 
شماره شناسنامه 7982 ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 82.70 مترمربع شماره پالک 
1999 فرعی مفروز و مجزی شده از 183 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی سیداحمد عباس زاده آرانی
29- رأی شماره 3123 مورخ 98/09/21 هیأت : آقای روح اله نیک پور آرانی فرزند رضا 
شماره شناسنامه 214 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 191.70 مترمربع شماره پالک 2000 
فرعی مفروز و مجزی از 376 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشــت بخش 3 
حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی آقای محسن ملک و خانم زهرا وشادی
30- رأی شــماره 3132و3133 مورخ 98/09/23 هیأت : آقای محمود دهقانیان آرانی 
فرزند جعفر شماره شناسنامه 739 و خانم زهرا قمبری قمصری فرزند علی شماره شناسنامه 
773 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 235 مترمربع شماره پالک 2001 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 376 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل . مالکین رسمی
31- رأی شماره 3120 مورخ 98/09/21 هیأت : آقای مهدی رام فرزند نجاتعلی شماره 
شناسنامه 2735 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 136.50 مترمربع شماره پالک 2002 
فرعی مفروز و مجزی از 127 فرعی و شماره پالک 2003 فرعی مفروز و مجزی از 128 
فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی 

از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
32- رأی شــماره 3151و3152 مورخ 98/09/23 هیأت : آقای امیــر بیک آرانی فرزند 
خلیل اله شماره شناســنامه 1154 و خانم زهرا ملکی آرانی فرزند امراله شماره شناسنامه 
1250026296 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 189 مترمربع شماره پالک 
2004 فرعی مفروز و مجزی از 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی علی اکبر خاری
33- رأی شــماره 3115 مورخ 98/09/21 هیأت : خانم فریده آران دشــتی آرانی فرزند 
علی عباس شماره شناسنامه 318 ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت 223 مترمربع 
شــماره پالک 2005 فرعی مفروز و مجزی از 43و1974 از پالک 2640 اصلی واقع در 
آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی علی اصغر منصوری 

فرد و عبدالصمد المع
34- رأی شــماره 3116و3117 مورخ 98/09/23 هیأت : آقای محمدرضا انارکی آرانی 
فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 6190048706 و خانم فاطمه نجفی آرانی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 6190060765 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 119.50 
مترمربع شماره پالک 765 فرعی مفروز و مجزی شده از 721 فرعی از پالک 2643 اصلی 
واقع در صالح آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رســمی علی اکبر 

انارکی آرانی و زهرا بهجتی نژاد
35- رأی شــماره 3136 مورخ 98/09/23 هیأت : آقای عباس طیبــی نژاد فرزند علی 
اکبر شماره شناســنامه 1250165024 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 150 مترمربع 
شماره پالک 400 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
36- رأی شــماره 3138 مورخ 98/09/23 هیــأت : خانم الهامــه عبدالمجیدی فرزند 
عباسعلی شماره شناســنامه 548 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 200 مترمربع شماره 
پالک 6372 فرعی مفــروز و مجزی شــده از 163 فرعی از پــالک 2840 اصلی واقع 
 در ریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رســمی

 حسن دارائی نژاد
37- رأی شــماره 3157 مورخ 98/09/23 هیأت : آقای جعفــر رحیمی فرزند حرمت اله 
شماره شناسنامه 34 ششــدانگ یکباب کارخانه بمســاحت 3952.50 مترمربع شماره 
پالک 6373 فرعی مفروز و مجزی شــده از 49 فرعی از پــالک 2840 اصلی واقع در 
 ریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رســمی 

علی آقا فخار
38- رأی شماره 3147و3148 مورخ 98/09/23 هیأت : آقای جواد مقنی موخر بیدگلی 
فرزند ماشااله شماره شناســنامه 237 و خانم ســلطان بیابانی بیدگلی فرزند علی شماره 
شناسنامه 8818 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 152 مترمربع شماره پالک 

1617 فرعی مفروز و مجزی شده از 75و1075 فرعی از پالک 2875 اصلی واقع در بخش 
3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالک رســمی و ابتیاعی از مالک رسمی ماشااهلل مقنی موخر 

بیدگلی
39- رأی شــماره 3149و3150 مــورخ 98/09/23 هیأت : آقای مهــدی مقنی موخر 
بیدگلی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 22 و خانم اسماء ســتاری بیدگلی فرزند فتح اله 
شماره شناسنامه 2580 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 115 مترمربع شماره 
پالک 1618 فرعی مفروز و مجزی شده از 75و1074 فرعی از پالک 2875 اصلی واقع 
در بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالک رســمی و ابتیاعی از مالک رســمی ماشااهلل 

مقنی موخر بیدگلی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/10/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/16

م الف: 703366 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
مزايده مال غير منقول

10/2 بر اساس پرونده اجرائي به شماره بایگاني 9800096 ) له فاطمه قره بیگی وعلیه ورثه 
نجف کازرونی ( تمامت ششدانگ اعیان یکدستگاه آپارتمان باپالک ثبتی شماره دوازده 
 هزاروســیصدونودوهفت فرعی از دواصلي واقع دربخش یک ثبتی شهرضا، به مساحت
 63 / 83 مترمربع با حدود اربعه ذیل : شماال به طول 73 / 6 مترپنجره ودیواریست به گذرده 
متری شرقا اول به طول 90 / 4 متردیواربه دیوار پالک 11373 / 2 دوم درسه قسمت اول 
جنوبی و قسمت دوم شمالی است به طولهای 70 سانتی متر – 70 سانتی متر و 70 سانتی 
متر دیواروپنجره است به نورگیر مشاعی سوم بطول 70 / 7 دیواربدیوار پالک 11373 / 2 
جنوبا اول به طول 50 / 2 متر پنجره ودیواریست به فضای حیاط مشاعی دوم دردوقسمت 
که قسمت دوم شرقی است به طولهای 70 / 2 متر و 25 / 1 متر درودیوارو دیواریست به 
تراس احداثی سوم بطول 50 / 1 متر دیواریست به فضای حیاط مشاعی غربا اول به طول 
05 / 5 متر دیواریست اشتراکي با آپارتمان 12396 / 2 دوم درسه قسمت که قسمت اول 
شمالی وقسمت سوم جنوبی است بطول 20 / 1 و 05 / 5 متر و 20 / 1 متردیوارودرودیواری 
است به راه پله مشاعی سوم به طول 20 / 4 متر دیواریســت اشتراکی باآپارتمان شماره 
12396 / 2 . انباری به پالک ثبتی شماره دوازده هزاروچهارصدویک فرعی ازدواصلی به 
مساحت 10 / 2 مترمربع باحدوداربعه ذیل : شماال بطول 70 / 1 متردیواریست اشتراکی 
با انباری شماره 12400 / 2  شــرقابطول 25 / 1 متر درودیواریســت به راهرو اشتراکی 
 جنوبا: بطول 70 / 1 متردیواریست اشــتراکی باانباری شــماره 12402 / 2 غربا: بطول
25 / 1 دیواریســت اشــتراکی باآپارتمان 12395 / 2 . و پارکینگ به پالک ثبتی شماره 
دوازده هزاروچهارصدوشش فرعی ازدواصلی به مساحت 50 / 11 مترمربع باحدوداربعه 
ذیل : شــماال بطول 30 / 2 مترفضا به فضای حیاط مشاعی شرقا بطول 5 متردیواریست 
 به دیوار پالک 11373 / 2 جنوبا بطول 30 / 2 متر دیواریست به پالک های 5832 / 2 و
 5833 / 2 غربا: بطول5 متر فضایی به فضای پارکینگ 12407 / 2 . ششدانگ پالک ثبتی 
فوق الذکر بانضمام پارکینگ و انباری درسیستم جامع امالک به نام نجف کازرونی ثبت 
گردیده است .که درپرونده اجرائی به شــماره بایگانی فوق درقبال طلب خانم فاطمه قره 
بیگی بابت مهریه مندرج درسند نکاحیه شماره 8707 مورخ 20 / 09 / 1396 دفتر ازدواج 
شماره 150 وطالق شــماره 145 شیراز وبه اســتناد بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم 
توسعه ششدانگ پالک بازداشت گردیده اســت وپس از ابالغ اجرائیه وبنا به درخواست 
بســتانکار پالک مذکورمورد ارزیابي قرارگرفته وتوسط کارشــناس رسمي دادگستري 
بدین شــرح توصیف و ارزیابي گردید. مورد بازدیدششــدانگ آپارتمــان به پالک ثبتی 
شــماره 12397 واقع درطبقه اول بمســاحت 63 / 83 احداثی برروی عرصه ی مشاعی 
شــماره 11374 فضل آباد2 اصلی بخش یک ثبتی شــهرضا باقدرالحصه ازمشــاعات 
ومشترکات ، یک تراس مسقف جنوبی بمساحت 37 / 3 مترمربع احداث گردیده وانباری 
به پالک ثبتی شماره 12401 بمســاحت 10 / 2 مترمربع وپارکینک روباز به پالک ثبتی 
شماره 12406 بمساحت 5 / 11 مترمربع واقع درطبقه همکف متعلق به این واحداست . 
موردبازدید عبارت اســت ازیک واحدآپارتمان واقع درطبقه اول ازیک مجتمع 5 واحدی 
که درسه طبقه طبقه احداث گردیده ودارای اسکلت بتنی باسقف های تیرچه بلوک ، کف 
سرامیک وپنجره های الومینیم ، درهای داخلی چوبی واتاق های خواب دارای کمد دیواری 
، آشپزخانه وسرویس بهداشتی ، کاشی باکف ســرامیک وآشپزخانه دارای کابینت فلزی 
زمینی ودیواری وسطوح داخلی ساختمان نقاشی ، نمای ساختمان آجر 4 سانتی بابندکشی 
سفید وقسمتی سنگ وآپارتمان دارای یکدستگاه کولر آبی ویکدستگاه آبگرمکن گازی 
ودارای انشعاب آب مشترک ،انشعابات برق وگازموجوددرمحل میباشد .که جمعا مبلغ یک 
میلیاردوسیصدمیلیون ریال ارزیابی واعالم میگردد .در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح 
الي 12 روز دوشنبه مورخ 07 / 11 / 1398 در شعبه اجراي ثبت اسنادشهرضا تشکیل مي 
گردد. از طریق مزایده به فروش مي رسد. مزایده تمامت ششدانگ اعیان پالک ثبتی فوق 
الذکربانضمام انباری وپارکینگ ومتعلقات ازمبلغ یک میلیارد وسیصد میلیون ریال شروع 
 و به باالترین قیمت پیشنهادي و به هر کس که خریدار باشد فروخته مي شود متقاضیان 
مي توانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: شهرضا خیابان پاسداران فرعی 
33 بلوکی سی پالک یک کدپســتی 3956 – 86178 بازدید به عمل آورند الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوطه به ، آب ، برق ، گاز اعم ازحق انشعاب و یاحق اشتراک 
ومصرف درصورتی که موردمزایده دارای آنهاباشــدونیز بدهــی های مالیاتی و عوارض 
شهرداري وغیره تاتاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن معلوم شده یانشده باشد به عهده 
 برنده مزایده اســت . ضمن آنکه پس ازمزایده درصورت وجودمازاد وجوه پرداختی بابت
 هزینه های فوق ازمحل مازادبه برنده مزایده مســتردمیگردد این آگهی یکنوبت دریکی 
ازروزنامه های کثیراالنتشارچاپ اصفهان درج ومنتشــرمیگردد. م الف: 689664  

زهراجهانی مسئول واحد اجرای اسنادرسمی شهرضا 
ابالغ دادخواست وضمائم

10/3 بدینوســیله به آقاي بهمنیار میرزاخانی فرزند خونکار فعاًل مجهول المکان ابالغ 
مي گرددکه خواهان حسین سلمانی فرزند مراد به نشاني شــهرضا اسفرجان محله باال 
کوچه شــهید باهنر فرعی 9 پالک 3  دادخواستي به خواســته انتقال سند خودرو پیکان 
 وانت به شماره انتظامی 965 س 39 ایران 53 باپالک جدید 287 ط 64 ایران 53 بانضمام 
هزینه های خالفی – دادرســی – عــوارض ودفترخانه وهزینه های دادرســی به این 
شورا تسلیم  که  بکالســه  98 / 810 ش1 ح  ثبت و وقت رســیدگي براي روز دوشنبه 
مورخ  28 / 11 / 98  ســاعت 30 / 10 صبح تعیین گردیده اینک حســب درخواســت 
خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکي از جراید 
کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي 
حل اختالف شماره یک شــهرضا واخذ نسخه ثاني دادخواســت و ضمائم ،آدرس کامل 
خودرااعالم وهردفاعي داریدبیان نماییدوبراي رســیدگي فوق نیزدرشوراي حل اختالف 
شماره یک حقوقي شهرضاحاضرشــویدواگربعداً احتیاج به نشــرآگهي باشد یک نوبت 
منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود.   م الف: 703072  رئیس دبیرخانه شوراي 

حل اختالف شعبه یک حقوقي شهرضا
فقدان سند مالکيت

10/4  نظر به اینکه عباس دادخواه فرزند ابراهیم با ارائه دو برگ استشــهادیه محلی که 
هویت شهود رسماً گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت تک برگ شماره 193393 
صادره بر روی پالک ثبتی 2 فرعی از 90 اصلی  بخش دوازده ثبت اصفهان شده که به نام 
نامبرده در دفتر 185 صفحه 395 ذیل شــماره 32515 صادر گردیده است. همچنین دو 
فقره بازداشت از سوی واحد اجرای اسناد رســمی تیران بر روی مالکیت نامبرده در تاریخ 
1396/08/25 و 1396/12/3 ثبت گردیده اســت. اینک برابر ماده 120 اصالحی قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده است و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه ســند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنی صادر و به 
متقاضی تسلیم می گردد. م الف: 702721  سید محمد حسن مصطفوی رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک تیران وکرون

فقدان سند مالکيت
10/5 شــماره صادره: 1398/31/595512- 1398/9/24 نظر به اینکه آقای همایون 
بربر یلمه علی آبادی فرزند حیدر و حســینعلی صالحی یلمه فرزند کلبعلی با ارائه 2 برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما توســط دفترخانه شماره 222 دهاقان به 
شماره 321707 مورخ 1398/9/20 گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ 
پالک 220 فرعی از 57 اصلی واقع در دهاقان روستای علی آباد جمبزه بخش ثبتی دهاقان  
که در صفحه 364 دفتر 171 ذیل ثبت 53153  به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ بنام 
همایون بربر یلمه علی آبادی فرزند حیــدر و در صفحه 367 دفتر 171 ذیل ثبت 53154 
به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ بنام حســینعلی صالحی یلمه فرزند کلبعلی ثبت و 
سند مالکیت صادر گردیده است که به موجب جابه جایی مفقود گردیده است اینک آقایان 
همایون بربر یلمه علی آبادی فرزند حیدر و حسینعلی صالحی یلمه فرزند کلبعلی درخواست 
سند مالکیت المثنی نسبت به ششدانگ از پالک فوق را نموده که طبق تبصره یک ماده 
120- اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب یک بار آگهی می شــود که هر کس مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک م زبور )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( و یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل ســند به ارائه دهنده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود برابر مقررات نسبت 
به صدور سند مالکیت المثنی اقدام و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 702697  

اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
ابالغ اجرائيه 

10/6 کالسه: 139804002126000377/1 بدینوســیله به رضا شبان قمصری آرانی 
فرزند محمد به شــماره ملی 1262285720 به نشــانی آران، خیابان امیرکبیر به عنوان 
ضامن پرونده کالسه 1/139804002126000377 و شــماره بایگانی 9800438 که 
برابر گزارش مامور پست نشانی شما شــناخته نگردیده اســت ابالغ می گردد که برابر 
قرارداد بانکی 269317016 مورخ 7/9/ 93 بین شما و مدیریت شعب بانک سپه منطقه 
اصفهان مبلغ 1/892/246/858 ریال بابت اصل طلب و 115/163/506 ریال بابت سود 
و 3/604/216/659 ریال خســارت تاخیرتادیه تا تاریخ 98/5/15 و از این تاریخ روزانه 
مبلغ 1/607/114 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا 
 مطرح می باشــد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اســناد رسمی بشما ابالغ 
می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است ظرف مدت ده روز 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 
اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. ضمنا به جز آگهی مزایده آگهی دیگری 
منتشر نخواهد شد.م الف: 699912  مهدی اسماعیلی طاهری سرپرست اداره ثبت 

اسناد و امالک کاشان 
حصروراثت 

10/7 آقای سید جعفر هجری بیدگلی دارای شناسنامه شماره 105 به شرح دادخواست به 
کالسه 3/723/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید احمد هجری بیدگلی بشناسنامه 34204 در تاریخ 64/7/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سید جعفر 
دارای شناسنامه 105  2- سید محمود دارای شناسنامه شماره 345 3- سید عابدین دارای 
شناسنامه شماره 95  4- سید عیسی دارای شناسنامه شماره 656  5- سید محسن دارای 
شناسنامه شماره 125  6- سید مجتبی دارای شناسنامه شماره 150  7- سید احسان دارای 
شناسنامه شماره 8185  8- سید علی دارای شناسنامه شماره 8300  9- سید روح اله 
 دارای شناسنامه شماره 97 فرزندان ذکور  10- سیده معصومه دارای شناسنامه شماره 237 
 11- هاجرخاتون دارای شناسنامه شماره 106  فرزندان اناث  11- فاطمه ناظمی بیدگلی 
دارای شناسنامه شماره 121  همسر متوفی 12- طاهره یساری بیدگلی دارای شناسنامه 
شماره 256 همسر متوفی بوده و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شد. م الف: 699740 رئیس شعبه سوم دادگاه شورای حل اختالف

 آران و بیدگل 
ابالغ وقت رسيدگی

10/8 شماره: 1156/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
 اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:45 صبح روز 
 دوشنبه مورخه 98/11/07 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمود نقدی ، 
نشانی: خمینی شهر بلوار بهشتی خ خیام ک دانش پ108 ؛ مشخصات خوانده:1-نام و 
نام خانوادگی: مهدی امیری ، 2- نام و نام خانوادگی: جواد اعیان ، خواسته و بهای آن: 
مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ دویست میلیون ریال به صورت تضامنی به انضمام کلیه 
 خسارات قانونی هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم و 
نده را  لوکاله وکیل و صدور قرار تامین خواسته  ، گردش کار: خواهان.خوا  حق ا
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
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: 702759 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسيدگی

10/9 شماره: 391/98 حل9 ، مرجع رسیدگی: شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: درچهـ  خیابان امامـ  خیابان سجاد، وقت رسیدگی: ساعت 16:30 
بعدازظهر مورخه 98/11/07 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: نرگس ترک 
الدانی ، نام پدر: علی ، نشانی: اصفهان فالورجان خ طالقانی مجتمع آریا طبقه سوم واحد5 
؛ مشخصات خوانده:1-نام و نام خانوادگی: محمد احمدی ، نام پدر: عباسعلی ، خواسته و 
بهای آن: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 20/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته ، دالیل خواهان: چک و گواهی عدم 
پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 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: 663281 رئیس شعبه نهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسيدگی

8 مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف  10 شماره:ـ  حل /10
 خمینی شهر به نشانی: خمینی شهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ 
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:00 بعدازظهر روز شنبه 
مورخه 98/11/12 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمود نقدی ، نام پدر: 
 محمدعلی ، نشانی: خمینی شهر بلوار بهشتی خ خیام ک دانش پ108 ؛ مشخصات خوانده:

 1-نام و نام خانوادگی: علی مهدی پور کالئی ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه 
مبلغ 100 میلیون ریال ، دالیل خواهان:  کپی چک و کپی عدم پرداخت  ، گردش 
کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت  است. 
ند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و  آگهی می گردد خوانده می توا
گردد.  حاضر  رسیدگی  جهت  مقرر  وقت  در  و  نموده  دریافت  را   ضمائم 

م الف: 702776 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
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رییس اداره سالمت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

هیچ مورد مرگ و میر  بر اثر آنفلوآنزا در مدارس استان 
نداشته ایم

رییس اداره سالمت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اعالم اینکه هیچ مورد 
مرگ و میری در مدارس اســتان بر اثر ابتال به بیماری آنفلوآنزا نداشته ایم، گفت: مواردی از ابتالی 
جزئی برخی دانش آموزان به این بیماری را داشته ایم که بعد از چند روز استراحت در منزل و درمان 
به مدرسه برگشته اند. حسین عباسیان اظهارکرد: با شیوع بیماری آنفلوآنزا در استان، توصیه های 
بهداشتی از طرف مرکز بهداشت و دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان اعالم و در تمام مدارس استان 
آموزش داده شد. عباسیان با بیان اینکه با شیوع بیماری آنفلوآنزا در استان، این اداره سریع وارد عمل 
شد و اقدامات الزم را برای پیشگیری از شیوع بیماری در مدارس انجام داد، افزود: با وجود اینکه 
نگرانی خاصی از شیوع بیماری آنفلوآنزا در مدارس نداریم؛ اما آموزش ها و توصیه های بهداشتی باید 

جدی گرفته شود تا درصورت شروع پیک دوباره بیماری، آمادگی الزم را داشته باشیم.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان:

9 منطقه آموزشی دو زبانه در اصفهان وجود دارد
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: ۹ منطقه دو زبانه در استان 
اصفهان با داشتن حدود دو هزار و ۹۸۱ دانش آموز در حال تحصیل وجود دارد که فعالیت هایی در 
راستای توانمندسازی و آموزش زبان فارسی برای آنها صورت گرفته است. شهین جوانی با تاکید بر 
اینکه درکشور ما کودکان دوزبانه باید در سن ۶-۷ سالگی، زبان فارسی را به عنوان زبان دوم و زبان 
رسمی کشور آموزش ببینند، تصریح کرد: با توجه به پژوهش هایی که به میزان توانایی های زبانی 
توجه داشته و فرضیه آستانه توانش زبانی را پیشنهاد داده اند، کودکان دوزبانه باید در یادگیری زبان 
دوم به سطح آستانه توانش زبانی برسند که تحقق این امر، فرصت های مناسب آموزشی و شرایط 
مطلوب یادگیری را طلب می کند. وی با بیان اینکه سند تحول بنیادین بر توانمندسازی دانش آموزان 
ســاکن مناطق دوزبانه تاکید دارد، اظهار کرد: تامین نیازهای ویژه، بــا تاکید بر ایجاد فرصت های 
آموزشی متنوع، با کیفیت و پوشــش صد درصدی دوره پیش دبستانی در برنامه ششم توسعه در 
مناطق محروم و دو زبانه با اســتفاده از منابع دولتی و در سایر مناطق با مشارکت و سرمایه گذاری 
مردم و سایر نهادها مورد تاکید است. وی در خصوص مناطق آموزشی دو زبانه استان اصفهان گفت: 
باغبادران، پیر بکران، جرقویه سفلی، چادگان، شهرضا، فریدون شــهر و فالورجان از مناطق دارای 

دانش آموزان دو زبانه هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

اهدای جهیزیه به 18 نوعروس نیازمند 
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان از اهدای جهیزیه 20 میلیون تومانی به ۱۸ نوعروس نیازمند 
تحت پوشش کمیته امداد اصفهان خبر داد.محمدرضا متین پور گفت: خیر گران قدر اصفهانی ۱۸ 
سری جهیزیه  20 میلیون تومانی به ارزش۳۶0 میلیون تومان به ۱۸ نوعروس نیازمند سادات و غیر 
سادات تحت حمایت کمیته امداد اصفهان اهدا کرد.وی، سنت اهدای جهیزیه توسط نیکوکاران به 
نیازمندان را سنتی قدیمی و ریشه دار در استان اصفهان توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: اعتماد 
مردم به کمیته امداد و رضایت نیکوکاران از دقت این نهاد در توزیع کمک های پرداختی آن ها باعث 
شده است که در هشت ماهه اخیر بیش از سه میلیارد و ۸۵0 میلیون تومان توسط مردم عزیز استان 
در زمینه جهیزیه کمک شود.متین پور کمک به تامین جهیزیه نوعروسان نیازمند تحت حمایت را 
یکی از دغدغه های مهم کمیته امداد اصفهان عنوان کرد و افزود: در بودجه این نهاد اعتباراتی برای 
کمک به تامین جهیزیه و همچنین پرداخت هدیه ازدواج پیش بینی شده است که با توجه به گرانی 

لوازم خانگی بدون کمک و مشارکت مردم راهگشا نخواهد بود.

دانش آموزان اصفهانی از سه ماه تحصیلی، تنها 53 روز سر کالس حاضر بوده اند؛

کالف سردرگم آلودگی

آلودگی و تعطیلی های ناخوانده قرار نیست  پریسا سعادت
دست از ســر اصفهانی ها بردارد. مردم در 
حالی به استقبال دی ماه می روند که بر اساس داده های سازمان محیط 
زیست در آذرماه هیچ روزی با هوای پاک در اصفهان وجود نداشته است. 
هر چند در این ماه چندین روز مدارس تعطیل بود؛ اما آمار نشان می دهد 
حتی تعطیلی هم نتوانسته بر میزان آالینده ها موثر باشد! بر فرض اینکه 
دانش آمــوزان و کــودکان در روزهای آلــوده از خانه خارج نشــوند، با 
والدین شــان به خرید نروند و راهی خانه اقوام نشــوند ،کارشناســان 
می گویند استنشاق هوای آلوده داخل منزل با سطح کالس های درس 
یکسان است و تنها زنگ های تفریح و مسیر رفت و آمد که در نهایت یک 
ساعت خواهد شد، دانش آموزان در خطر استنشاق هوای سمی هستند 
که نمی تواند تاثیر چندانی داشته باشد؛ اما آنچه در این میان نگران کننده 
است تعداد باالی روزهای تعطیل در سیســتم آموزشی کالن شهرها از 
جمله اصفهان اســت. بر اســاس آمار ، اصفهان پس از تهران در ســال 
تحصیلی جدید بیشترین میزان تعطیلی را داشته است. از ابتدای سال 
تحصیلی تاکنون ۹0 روز را ســپری کرده ایم که 2۶ روز از آن پنجشــنبه و 
جمعه هایی بوده که مدارس تعطیل بوده و چهار روز هم تعطیلی رسمی 
داشته ایم با این حساب در مجموع ۶0 روز تحصیلی برای دانش آموزان 

باقی ماند که از همین تعداد روز هم در تهران ۱۱ روز تعطیلی به دالیلی مثل 
آلودگی هوا و بارش برف داشته ایم و بعد از تهران، اصفهان و البرز با هفت 
روز، آذربایجان غربی با شش روز و خراســان رضوی با پنج روز تعطیلی 
مدارس بیشترین میزان روزهای تعطیلی را پشت سر گذاشته اند. این در 
حالی اســت که مســئوالن اصفهان اعالم کرده اند در دی ماه هم شرایط 
آلودگی هوای اصفهان پایدار خواهد بود، پس بدون شک تعطیلی ها ادامه 
خواهد داشــت. تعطیلی مدارس در حالی به عنوان اولین گزینه کنترل 
آلودگی هوا در کشــور مطرح اســت که آمار عجیب و غریبــی از میزان 
آالینده ها و خســارت ناشــی از تعطیلی مــدارس به گوش می رســد 
خسارت هایی که می توان آن را خرج تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل 
عمومی کرد که گفته می شود سهم زیادی از آلودگی هوا را دارد. طی چند 
ماه گذشته مسئوالن از اظهار نظر در مورد خسارت های ناشی از تعطیلی 
مدارس صحبتی نکرده اند؛ اما میزان و برآورد این خسارت را می توان از 
البه الی هشدارهای مسئوالن آموزش و پرورش در سال های قبل فهمید. 
خسرو ساکی، مدیرکل آموزش و پرورش البرز دی ماه سال ۹۵ با بیان 
اینکه آلودگی هوا ســبب کاهش توانمندی های دانش آموزان در فرآیند 
یادگیری می شود، گفت: »هر روز تعطیلی مدارس در دوره ابتدایی برای 
اســتان البرز یک میلیارد و ۳00 میلیون تومان هزینه مســتقیم دارد«. 

علیرضا کاظمی، مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی آذرماه ۹۶ 
گفت: »در هر روز تعطیلی مدارس نزدیک به ۱0 میلیارد تومان به آموزش 
کشور در شهر مشهد فقط خســارت وارد می شــود و این را با عدد و رقم 
محاســبه می کنیم و باید مقابل تعطیلی مدارس حســاس باشــیم و 
برعکس، مردم و رســانه ها باید از آموزش و پــرورش در مقابل تعطیلی 
مدارس مطالبه کنند که چرا به راحتی تعطیل کردید و حساسیت به خرج 
ندادید؟« به نظر می رســد مســئوالن ترجیح می دهند تا کم کاری دیگر 
سازمان ها را با تعطیلی مدارس و ضربه به نظام آموزشی جبران کنند؛ اما 
قطعا آموزش و پرورش محل خوبی برای جبران کوتاهی دیگر سازمان ها 
همچون شهرداری و سازمان محیط زیست نیست. باید برای جلوگیری 
از تعطیلی مدارس راهکاری ویژه ارائه شود چراکه تعطیالت باعث بی ثباتی 
در سیستم آموزشــی و نامفهوم ماندن علوم ارائه شده به دانش آموزان 
می شود و همچنین هزینه های باالیی نیز روی دوش آموزش و پرورش 
می گذارد و سبب می شود سرانه دانش آموزی کشورمان که چیزی حدود 
یک پانزدهم معیار جهانی است، بازهم کاهش پیدا کند. این هزینه ها اگر 
صرف اجرای پروژه هایی مانند قانون هوای پاک شود و یا اگر عزمی برای 
تجهیز و بازسازی صنایع آالینده در استان صورت بگیرد، بهتر از این است 

که صورت مسئله با تعطیلی مدارس اصفهان پاک شود.

مدیرکل ســتاد مدیریت بحران اســتان اصفهان 
گفت: پلیس راهور و شــهرداری اصفهان موظف به 
برنامه ریزی برای تعریف طرح ترافیک در محدوده 
احمدآباد و اجرای طرح زوج و فرد از در منزل شدند. 
منصور شیشــه فروش با بیان اینکه  جلسه شرایط 
اضطرار آلودگی هوا در استانداری اصفهان با حضور 
همه مسئوالن ذی ربط تشکیل و مصوبات جدی در 
این زمینه انجام شد، اظهار کرد: بر اساس مصویات 

این جلســه پلیس موظف به پیگیری اجرای طرح 
زوج و فرد از درب منزل در روزهای آلوده و همچنین 
برنامه ریزی برای اجــرای محدودیت ترافیکی در 

محدوده احمد آباد شد.
 وی با بیان اینکه بر اساس مصوبات جلسه اضطرار 
آلودگی هوا همه کارکنان در روزهای آلوده موظف به 
استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی شدند، ادامه 
داد: همچنین همه شرکت های صنعتی مانند فوالد 
مبارکه، ذوب آهن، پاالیشگاه، نیروگاه و ... موظف 
به نوسازی ناوگان خود برای تردد کارکنانشان شدند. 
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با بیان اینکه 
تشکیل جلســات در محل های پرتردد و همچنین 

نزدیکی مدارس و مهدهای کــودک در روزهایی که 
هوا آلوده است، ممنوع شد، افزود: همچنین روشن 
کردن آتش و عملیات خاک برداری در روزهایی که 

هوا آلوده است، ممنوع اعالم شده است. 
وی با بیان اینکه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی 
و کاهش مصرف گاز در ادارات و منازل مسکونی از 
دیگر برنامه های در دستور کار برای کاهش آلودگی 
هوای اصفهان است، افزود: توقف فعالیت کوره های 
 آجر پــزی و گــچ در روزهــای آالینده و اســتفاده 
همه صنایع از گاز در روزهای آلوده از دیگر مصوبات 
 کمیته شــرایط اضطــرار آلودگی هــوا در اصفهان

 بوده است. 

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان:

طرح زوج و فرد در اصفهان از در منازل اجرا می شود

به نظر می رسد مسئوالن ترجیح می دهند تا کم کاری دیگر 
سازمان ها را با تعطیلی مدارس و ضربه به نظام آموزشی 
جبران کنند؛ اما قطعا آموزش و پرورش محل خوبی برای 
جبران کوتاهی دیگر سازمان ها همچون شهرداری و سازمان 

محیط زیست نیست

جشنواره ملی 
سنتی در کاشان

پنجمین جشنواره ملی، فرهنگی، 
ورزشــی و آیینی حرکت و برکت 
در شهرستان کاشــان برگزار شد. 
مهدی اســدی، رییــس هیئت 
ورزش هــای بومــی و محلــی 
اصفهان هــدف از برگــزاری این 
مسابقه را ترویج فرهنگ پوشش 
لباس هــای محلی که پوشــش 
اســالمی و حجاب کامــل را در 

بردارد، اعالم کرد.

رییس سازمان سنجش تشریح کرد:
علت لغو »ممنوعیت پذیرش دانشجوی تکمیل ظرفیت«

 پیشنهاد معاونت آموزشی وزارت علوم به شورای سنجش و پذیرش دانشجو این بود که پذیرش در 
دانشگاه ها در دوره تکمیل ظرفیت حذف شود؛ اما مسائلی موجب شد مجدد این نوع پذیرش صورت 
بگیرد. در واقع مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشــجو این بود که اگر همه زیرنظام ها یکپارچه 
عمل کننــد در نتیجه پذیــرش از طریق 
تکمیل ظرفیت نیز لغو خواهد شد. رییس 
سازمان ســنجش آموزش کشور، عدم 
تبعیت دانشگاه آزاد از یکپارچگی شورای 
سنجش و پذیرش را علت لغو» ممنوعیت 
پذیرش دانشجو از طریق تکمیل ظرفیت« 
دانست و گفت: اینکه طی سال های آینده 
نیز این نوع پذیرش اتفاق خواهد افتاد یا 
نه را باید بررسی کنیم. ابراهیم خدایی در 
خصوص لغو پذیرش دانشــجو از طریق 
تکمیل ظرفیت در دانشگاه ها اظهار کرد: پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به 
صورت بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی نیز صورت می گیرد هرچند این نوع پذیرش در دوره 
فقط کارشناسی ارشد انجام می شود. وی در ادامه تصریح کرد: پیشنهاد معاونت آموزشی وزارت علوم 
به شورای سنجش و پذیرش دانشجو این بود که پذیرش در دانشگاه ها در دوره تکمیل ظرفیت حذف 
شود؛ اما مسائلی موجب شد مجدد این نوع پذیرش صورت بگیرد. در واقع مصوبه شورای سنجش و 
پذیرش دانشجو این بود که اگر همه زیرنظام ها یکپارچه عمل کنند در نتیجه پذیرش از طریق تکمیل 

ظرفیت نیز لغو خواهد شد.

آغاز امتحانات نهایی دانش آموزان از  فر دا
رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی گفت: امتحانات نهایی دی ماه دانش آموزان از دوم دی 
با امتحان دروس تعلیمات دینی ۳ و علوم و معارف قرآنی )۳(، اصول عقاید )2( و معارف اسالمی آغاز 
می شود. خسرو ساکی، به تشریح جزییات امتحانات نهایی دانش آموزان پرداخت و اظهار کرد: برنامه 
امتحانات نهایی دی، آخر مهر امسال به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابالغ شد. وی ادامه داد: 
این برنامه امتحانی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه )روزانه، بزرگساالن، آموزش از 
راه دور و داوطلبان آزاد(، دانش آموزان سال سوم متوسطه رشته های نظری شیوه نیمسالی- واحدی 
)بزرگساالن، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد(، دانش آموزان سال سوم متوسطه رشته های فنی و 

حرفه ای و دوره پیش دانشگاهی )بزرگساالن، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد( است.

آلودگی هوا تا پایان هفته در اصفهان ادامه دارد
کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان با بیان اینکه آلودگی هوا تا پایان روز چهارشنبه 
ادامه دارد، گفت: وضعیت کیفی هوای اصفهان در این مدت برای گروه های حساس ناسالم خواهد 
بود.حجت ا... علی عسگریان با اشاره به تداوم پایداری جوی در اصفهان، اظهار کرد: وضعیت جوی 
بیشتر مناطق استان در روزهای آینده به صورت صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد مالیم خواهد 
بود.وی با اشاره به ورود امواج ناپایدار از روز پنجشنبه به اســتان، خاطرنشان کرد: وضعیت کیفی 
هوای اصفهان پایان هفته جاری بهبود خواهد یافت.علی عسگریان با بیان اینکه دمای هوا در بیشتر 
مناطق استان افزایش خواهد داشت، افزود: چادگان و بویین میاندشت با دمای ۱۴ درجه سانتی 
گراد زیر صفر و خوروبیابانک با دمای ۱۶ درجه سانتی گراد باالی صفر به ترتیب سردترین و گرم ترین 

مناطق استان پیش بینی می شود.

با مسئولان

وز عکس ر

عکس: ایمنا

چهره روزاخبار

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
 انهدام باند قاچاق پارچه

 در اصفهان
فرمانده انتظامی اســتان از اجرای عملیات 
ضربتی دســتگیری اعضای باند ۳ نفره ای 
که قصد انتقال محمولــه 20 میلیارد ریالی 
پارچه قاچاق به پایتخت کشــور را داشتند، 
خبر داد.سردار مهدی معصوم بیگی با اعالم 
این خبر، گفت: کارآگاهــان پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی شهرســتان نطنز در پی 
کســب اطالع در خصوص عبور یک دستگاه 
خودروی تریلر FH حامــل کاالی قاچاق از 
مسیر این شهرســتان، موضوع را به صورت 
ویژه در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: 
بالفاصله یک تیم مجرب و خبره از کارآگاهان 
پلیس آگاهی در محور مواصالتی شهرستان 
مستقر و طی یک عملیات ضربتی خودروی 
مذکور را شناسایی و متوقف کردند.این مقام 
ارشــد انتظامی با بیان اینکه طی بررسی به 
عمل آمده مشخص شد نوع بار داخل خودرو 
با اسناد و مدارک ارائه شــده از سوی راننده 
مطابقت ندارد، گفــت: در این عملیات پس 
از بازرســی های صورت گرفتــه 22۷ نگله 
پارچه خارجی قاچاق کشــف شد.ســردار 
معصوم بیگی، ارزش محموله مکشــوفه را 
برابر اعالم کارشناســان مربوطه 20 میلیارد 
ریال عنوان کرد و افزود: در این رابطه اعضای 
باند ۳ نفره قاچاق پارچه دستگیر و همراه با 
پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.فرمانده 
انتظامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: از 
مردم عزیز نیز می خواهیــم هرگونه اخبار و 
اطالعات خود را در زمینه فعالیت مجرمانه در 
حوزه قاچاق کاال را از طریق شماره تلفن ۱۱0 به 

اطالع پلیس برسانند.

دبیر انجمن دوستداران محیط زیست ورزنه گفت: سودجویان در روزهای اخیر درختان تاغ کمربند سبز شرق ورزنه را قطع کردند و برخی را از ریشه کنده اند. رضا 
خلیلی با بیان اینکه درختان تاغ در ورزنه حدود ۳۸ سال پیش کاشته شده اند، ادامه داد: حدود پنج درخت کنار هم را قطع کردند، در سال های گذشته نیز چند مورد 
دست اندازی به تاغزارها در این محدوده مشاهده شده بود؛ اما تاکنون به صورت انبوه درختان را قطع و ریشه کن نکرده بودند. وی افزود: هدف سودجویان از قطع 
و نابودی درختان تاغ اقتصادی است، چوب درختان تاغ را به گردشگران و یا برای تولید زغال می فروشند. این فعال محیط زیست خاطرنشان کرد: جنگل های 
دست کاشت که کمربند سبزی را در شرق ورزنه ایجاد کرده اند در جلوگیری از فرسایش بادی بسیار موثرهستد، اکسیژن تولید می کنند و با فتوسنتز و بدون نیاز 
به آبیاری سبز می مانند. وی گفت: اطالعی از این موضوع هنوز به اداره منابع طبیعی ندادیم؛ از ســوی دیگر پایش مستمر در مناطق نیز برای یگان حفاظت آنها 
به دلیل کمبود نیرو و بودجه دشوار است. حدود ۳0 درصد مساحت استان اصفهان مناطق بیابانی است که بیشتر شهرستان های شمالی و مرکزی این استان را 
شامل می شود. طی ۵0 سال گذشته مناطق بیابانی استان مورد مطالعه قرار گرفته و براساس آخرین آمارها در حدود ۳0۷ هزار هکتار از وسعت استان جنگل های 

دست کاشت وجود دارد.

حمله قاچاقچیان چوب به تاغزارهای کمربند سبز شرق اصفهان
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ویژه

به همت مدیریت شهری اصفهان، پاکبانان که شب زنده داران این شهر هستند برای دومین سال در کنار شهردار، اعضای شورای شهر  و مدیران شهری با برگزاری جشن هایی کوچک در مناطق 15 گانه و در 
زمان و محل کارشان به استقبال یلدا رفتند.

شب زنده داران یلدا
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رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

ورود شهرداری به اجرای پروژه رینگ چهارم جسورانه بود
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان اظهارکرد: یکی از دغدغه های مدیریت شهری در دوره های مختلف 
رینگ چهارم یا همان حلقه حفاظتی شهر بوده؛ اما به جهت حجم سنگین پروژه در دوره های قبل همتی 
برای اجرای این پروژه وجود نداشت. علیرضا نصراصفهانی افزود: باتوجه به اینکه حلقه حفاظتی سوم 
در حال حاضر از وجود خودروها اشباع شده و به لحاظ ترافیکی نقش خیابان را در شهر ایفا می کند، باید 
برای آینده ترافیک شهر اصفهان چاره اندیشی می کردیم از این رو اجرای پروژه رینگ چهارم در دستور 

کار مدیریت شهری اصفهان قرار گرفت. 
رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
با بیان اینکــه ورود مدیریت دوره پنجم 
به اجرای پروژه رینــگ چهارم یک ورود 
جسورانه بوده است، تصریح کرد: در حال 
حاضر مناطق ۱۴، ۱۰ و ۱۵ عزم جزم برای 
انجام آزادسازی مسیر رینگ دارند. وی 
افزود: در انجام آزادسازی ها توافق خوب 
با مردم و اینکه حق و حقوقی از آنها ضایع 
نشود در کنار جلب مشارکت شهروندان 

می تواند به پیشرفت پروژه رینگ چهارم کمک شــایانی کند. نصراصفهانی با ابراز خرسندی از روند 
پیشرفت پروژه های تقاطع نصف جهان و تقاطع آفتاب در مسیر رینگ چهارم شهر، تصریح کرد: باتوجه 
به عنایت و حمایت ویژه اعضای شورای شهر، درخواست های شهردار درخصوص حلقه حفاظتی شهر 
همیشه مورد اجابت قرار گرفته و امیدوارم این پروژه بر اساس برنامه زمان بندی شده به ثمر برسد. وی 
تاکید کرد: پروژه های خط دو قطار شهری اصفهان، مرکز همایش های بین المللی و نمایشگاه بزرگ 
اصفهان دیگر ابرپروژه های شهر به شمار می رود که با عزم جدی شهرداری اصفهان در حال اجراست.

عضو شورای شهر:

بودجه قابل توجه برای شورای هماهنگی محیط زیست 
مشخص شود

عضو شورای شهر اصفهان در نخستین نشست شورای هماهنگی محیط زیست با بیان اینکه از یک 
سال پیش تاکنون موضوع تشکیل شورای محیط زیست در شورای شهر مطرح شد، اظهار کرد: در این 
شورا انتظار داریم که هماهنگی الزم با همه ارگان ها را شاهد باشیم. فریده روشن افزود: موضوعی در 
زمان تایید مصوبه شورای هماهنگی محیط زیست مطرح شد که برای حضور ارگان ها و دستگاه های 
اجرایی استان در این شورا هیچ الزامی وجود نداشت و ارگان ها حذف شدند، با وجود این اگر بخواهیم 
برای محیط زیست هماهنگی و هم افزایی ایجاد شود باید همه سازمان ها و ارگان ها دست به دست 
هم دهند. عضو شورای شهر اصفهان گفت: اداره کل محیط زیست استان برای هماهنگی بخش ها و 
الزام ارگان ها و نهادها اقدام کند تا این مشکل رفع شود؛ هرچند که بخش اعظم فعالیت ها در این شورا با 
محیط زیست و شورای شهر است که معضالت زیست محیطی را می تواند از بین ببرد. روشن گفت: باید 
بودجه ای قابل توجه برای شورای هماهنگی محیط زیست و فعالیت های آن مشخص شود تا این شورا 
بتواند اقدامات اساسی انجام دهد. وی با بیان اینکه با اجرای قانون هوای پاک می توان بودجه های 
ملی را نیز جذب کرد، بر لزوم اجرای این قانون تاکید کرد. این عضو شورای شهر اصفهان افزود: وقتی 
دستور العملی صادر می شود زمان اجرای این دستورالعمل نیز اهمیت دارد؛ از این رو جلسات باید با 
سایر ارگان ها برگزار شود. همچنین عباسعلی جوادی، رییس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات 
شهری شورای شهر اصفهان با بیان اینکه امسال آلوده ترین سال را در ۱۰ سال گذشته سپری می کنیم، 

اظهار کرد: مردم و مسئوالن برای حل این معضل باید همکاری کنند که این امری دشوار است.

در راستای حفظ و نگهداری فضای سبز اصفهان؛

سیستمهایآبیاریترمیممیشود

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
      نرگس طلوعی

شــهرداری اصفهان از ترمیــم ۴6۰ هزار 
مترمربع سیستم های آبیاری در شهر و ترمیم و بهره برداری از ۴۰۰ هزار 

متر مربع دیگر تا پایان سال جاری خبر داد.
حفظ و نگهداری از فضای سبز در دوران دشــوار کم آبی کنونی یکی از 
چالش های مهم مدیریت شهری اصفهان اســت. نه تنها برای هوای 
پاک و تصفیه آالینده ها، اصفهان نیازی حیاتی به فضای ســبز  دارد که 
این فضای سبز به نوعی میراث طبیعی و نیز تعریف کننده هویت شهری 
اصفهان، پایتخت پر درخت صفوی و شــهر باشکوهی هم هست که با 
باغ های متعدد و متنوع و یگانه اش در جغرافیای شــهری جهان شهره 
است. وسعت فضای سبز تحت اختیار شهرداری اصفهان 37۰۰ هکتار 
است و سرانه هر شهروند اصفهانی به نسبت فضای سبز موجود کمتر از 

۱7 متر مربع اعام شده است.
 با توجه به شرایط زیســت محیطی حاکم بر شهر اصفهان و هم چنین 
آالینده های موجود در هوا باید ســرانه مطلوب فضای ســبز برای هر 
شهروند این شــهر به ۴9 متر مربع برســد؛ اما کم آبی های حاصل از 
خشکسالی در دهه اخیر موجب شده تا حفظ همان فضای سبز موجود 

در شــهر نیز با توجه به این بحران کم آبی مشــکل زا باشد به خصوص 
اینکه سیســتم آبیاری فضای ســبز اصفهان دچار فرسودگی نیز شده 
بود. فرسودگی این سیستم سبب شده تا هدر رفت آب به موقع آبیاری 
فضای های سبز شهری افزایش یابد، موضوعی که با توجه به مشکالت 
کم آبی که کالن شــهر اصفهان در ســال های اخیر با آن دست و پنجه 
نرم می کرد، به یکــی از دغدغه های اصلی ســازمان پارک ها و فضای 
ســبز شــهرداری اصفهان تبدیل شــده بود از این رو ترمیم و بهسازی 

سیستم های آبیاری در دستور کار این سازمان قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در این باره 
می گوید: با اجرای خطوط لولــه و کلکتورها، احداث منابع آب، ترمیم و 
توسعه سیستم های آبیاری تحت فشــار همچنین اجرای شبکه های 
توزیع آب در شهر اقدامات خوبی برای تامین آب مورد نیاز فضای سبز 

انجام شده است.
فــروغ مرتضایی نــژاد بــا بیــان اینکــه تاکنون هشــت هــزار و ۲۰۰ 
متــر خطوط لولــه و کلکتــور در فضاهای ســبز شــهر اصفهــان اجرا 
شــده اســت، می افزاید: ایجاد افزون بــر 63 هزار متــر خطوط لوله 
 و کلکتــور آب در حــال انجــام اســت که تــا پایان ســال بــه اتمام

 می رسد.
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان ادامه 
می دهــد: در خصوص احــداث منابــع آب، تاکنون پنج هــزار و 7۰۰ 
مترمکعب منبع احداث شده و هشــت هزار و 3۰۰ مترمکعب منبع آب 

دیگر نیز تا پایان سال جاری ساخته می شود.
استفاده از سیســتم های آبیاری تحت فشار یکی از روش های آبیاری 
فضای سبز در مناطق درگیر با مشکل کم آبی اســت. از این رو به گفته 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در خصوص 
توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار تاکنون ۱۵۱ هزار مترمربع شبکه 
اجرا شده و ۴۲۰ هزار مترمربع در حال انجام است که تا پایان امسال با 

تامین اعتبار مورد نیاز به اتمام می رسد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۵ هزار و 8۰۰ متر مربع شبکه توزیع آب 
در شهر اصفهان اجرا شده و اجرای 3۴ هزار و ۵۰۰ متر دیگر نیز تا پایان 
سال به اتمام می رسد، می گوید: پروژه های ذکر شده امسال در راستای 
توسعه آب رســانی به فضای سبز شــهر اصفهان و مدیریت و افزایش 
راندمان مصرف آب در حال انجام است تا آب رسانی به صورت یکنواخت 

در شهر انجام و توزیع متعادل منابع آب را داشته باشیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان 

در چهارمین جلسه کارگروه فضای مجازی استان 

اصفهان که در اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 

استان اصفهان برگزار شــد، با خیر مقدم به اعضا 

و با اشاره به ســالروز 9 دی گفت: مردم در روز نهم 

دی با هدایــت و پرچم داری رهبــر معظم انقالب 

)مدظله العالی( بصیرت خود را به نمایش گذاشته 

و نگرانی های موجود را به پیــروزی تبدیل کردند 

 بنابراین 9 دی یک حماســه اســت که باید حفظ

 شود. 

حجت االســالم »محمدعلی انصاری« با تاکید بر 

اینکه الزم است هرچه می توانیم برای تبیین انقالب 

اسالمی و ابعاد آن تالش کنیم، تصریح کرد: فضای 

مجازی ظرفیت اثرگذار و گسترده ای است که از آن 

برای امیدبخشی ودفاع از ارزش های نظام اسالمی 

می توان بهره بــرد و در این راســتا تولید محتوای 

مناسب و اطالع رسانی دقیق و به موقع الزم است 

در دســتور کار کمیته ها و کارگروه هــای مرتبط با 

فضای مجازی قرار گیرد. 

وی با اشــاره به لزوم همدلی، تعامل و هم افزایی 

بین دســتگاه های بــه منظور نیل بــه اهداف این 

کارگروه افزود: طرح ها و اندیشــه های مناســب 

درون دســتگاهی بــا تعامــل می توانــد در یک 

مجموعه واحد جمع شــده تــا مــوازی کاری به 

حداقل برســد در این راســتا می تــوان از ظرفیت 

شــوراهای مختلف مانند شــورای اطالع رســانی 

استان اصفهان برای اطالع رســانی به موقع قبل، 

حین و بعد از هر رویدادی در اســتان بهره ببریم. 

»محمدعلی احمدی« رییس شــورای هماهنگی 

تبلیغــات اســالمی اســتان اصفهان نیــز در این 

جلســه با بیان اینکه کمیته های ذیل ســتاد دهه 

فجر استان تشــکیل شــده اظهار کرد: هرکدام از 

کمیته ها و کارگروه ها با نام یک شهید مزین شده 

و کارگروه فضای مجازی ســتاد دهه فجر استان 

نیز با نام شــهید جواد محمدی نام گذاری شــده 

و این کارگروه ظرفیت مناســبی بــرای ارائه فکر 

و ایده مناســب به ســایر مجموعه های مرتبط با 

فضای مجازی استان است. وی خاطرنشان کرد: 

انتشــار محتوای مناســب و اثرگذار، پاسخگویی 

به شــبهات دینی، تاریخی، اعتقادی و سیاســی، 

اطالع رســانی، خالقیت و ابتکار، فعالیت منسجم 

و اثرگــذار از جمله مواردی اســت کــه در فعالیت 

 در فضای مجــازی الزم اســت مورد توجــه قرار 

گیرد. 

این جلسه با دستور ارائه برنامه های دستگاه های 

اســتان در حوزه فضای مجازی به مناسبت 9 دی 

و دهه فجر و با حضور حجت االسالم »رمضانعلی 

معتمــدی« مســئول دبیرخانه شــورای فرهنگ 

عمومی اســتان و ســایر مدعوین عضــو کارگروه 

برگزار شد.

در چهارمین جلسه کارگروه فضای مجازی استان اصفهان مطرح شد:

 لزوم استفاده از ظرفیت فضای مجازی
 ودفاع از ارزش های نظام اسالمی

به گفته مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان در خصوص توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار 
تاکنون ۱۵۱ هزار مترمربع شبکه اجرا شده و ۴۲۰ هزار مترمربع 
در حال انجام است که تا پایان امسال با تامین اعتبار مورد نیاز 

به اتمام می رسد

 اجرای پروژه پارک ملل 
در پهنه 23 هکتاری تفکیکی گل نرگس

معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان اظهار کرد: طراحی پروژه ۲3 هکتاری تفکیکی گل 
نرگس بخشی از پهنه 68 هکتاری این مجموعه اســت که برای تامین و تحقق بخشی سرانه های 
فضای سبز مجموعه در نظر گرفته شــده است. سیداحمد حســینی نیا تصریح کرد: برای اجرای 
پروژه تفکیکی گل نرگس با همکاری و همراهی مدیر منطقــه پنج، رایزنی الزم جهت طراحی ویژه 
و فاخر انجام و مقرر شــد در ســال جاری موضوع طراحی آن به صورت فراخوان اعالم و نظرات و 
دیدگاه های حوزه تخصصی دریافت شود. معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خاطرنشان 
کرد: بارویکــرد طراحی پارک و فضای ســبز عمومی در پهنــه ۲3 هکتاری تفکیکــی گل نرگس، 
مضمون طراحی به ســمت و ســویی می رود که پارک ملل و تاریخ اصفهان را رقم بزند. وی ادامه 
داد: در این راستا جلسه ای با حضور رؤسای کمیســیون حقوقی و گردشگری و کمیسیون عمران 
و معماری شورای شهر، ســازمان طراحی و مدیر منطقه پنج برگزار و ســه گروه براساس ارزیابی 
حرفه مندان بخش خصوصی در این جلســه حضور یافتند و ایده های اولیه خــود را بیان کردند تا 
تم پارک ملل به نحوی در این پهنه پایه ریزی و طراحی شــود و برای اجرا در بودجه سال 99 منطقه 
پنج ردیف اعتباری دریافت کند.حسینی نیا با تاکید بر مشارکت حرفه مندان در طراحی پروژه های 
خاص و ویژه، گفت: سه مشــاور حاضر در جلسه بررســی پروژه ۲3 هکتاری تفکیکی گل نرگس 
دیدگاه های تخصصی خود ارائه کردند که امیدواریم تا چند روز آینده براســاس شــرح خدمات و 
 خرد جمعی جمع بندی نهایی انجام و پروژه به ســمت عقد قرارداد، تدقیق شــرح خدمات و اجرا 

پیش رود.
وی تاکید کرد: اگر طرح خــاص پهنه ۲3 هکتاری تفکیکی گل نرگس بــه مرحله اجرا در آید، جزو 
معدود پارک های موضوعی در شهر خواهد بود که به مقوله خواهر خواندگی و مباحث تاریخی با تاکید 

بر سطوح نرم می پردازد تا در قالب طراحی ویژه به سمت تم های عمومی برود.

تدوین برنامه در جهت توسعه دوچرخه سواری در سال 99
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان اظهار کرد: اســتفاده از نقطه نظرات دانشگاهیان، 
مراکز علمی و شــرکت های دانش بنیان در دســتور کار قرار گرفته تا بتوانیم از این طریق اقدامات 
موثری در حوزه توســعه حمل و نقل پاک انجــام دهیم.داریوش امانی تصریح کرد: کالن شــهر 
اصفهــان در زمینــه ایجاد زیرســاخت های دوچرخه ســواری اقدامــات خوب و مثبتــی انجام 
داده، البته بــرای ادامه راه و پیشــرفت روزافــزون آن هم افزایی و فرهنگ ســازی ســازمان ها 
نیز اهمیت زیــادی دارد. معــاون حمل و نقــل و ترافیک شــهردار اصفهان افزود: بــرای تدوین 
برنامه ای درجهت توســعه دوچرخه سواری در سال 99 در کمیســیون حمل و نقل، محیط زیست 
 و فناوری اطالعات شــورای اســالمی شــهر و با دعوت از اســاتید این موضوع به بحث گذاشــته

 می شود.
وی خاطرنشان کرد: اقدامات زیرساختی بسیار خوبی در حوزه هوای پاک و حمل و نقل پاک صورت 
گرفته، اما توجه به مسائل نرم افزاری و هم افزایی سازمانی نیز در توسعه دوچرخه سواری اهمیت 
دارد تا مردم ترغیب به اســتفاده از حمل و نقل پاک شــوند و تعداد روزهای هوای پاک افزایش 
پیدا کند. امانی با اشاره به لزوم حمایت قانونی از دوچرخه ســواران، تصریح کرد: این مسئله جزو 
مسائل کالن کشوری اســت و باید در قوانین لحاظ شود، البته رســیدگی به این مسئله آغاز شده، 
مرکز پژوهش های مجلس و وزارت کشور موضوع را دنبال می کنند و امیدواریم که قوانین مربوط 
برای حمایت از دوچرخه سوار مصوب شود.وی با اشــاره به حدود وظایف مسئوالن استانی، تاکید 
کرد: باید از زیرســاخت هایی که در حال حاضر امــکان بهره از آنها وجــود دارد، به صورت عملیاتی 
 استفاده و اشکاالت و کمبودها را برطرف کنیم تا مسیرهایی ایمن برای دوچرخه سواری شهروندان

 فراهم شود.

با مسئولان

خبر ویژهاخبار

با حضور معاون علمی و فناوری 
رییس جمهور در اصفهان انجام شد؛

افتتاح خط تولید آب شیرین کن 
و آبگرمکن خورشیدی

معاون علمــی و فناوری در ســفر به اســتان 
اصفهان خط تولید آب شیرین کن و آبگرمکن 
خورشیدی»ایران ساخت« یک شرکت فناور 
داخلی را افتتاح کرد. با افتتاح این خط تولید، 
راه ورود انرژی های ســبز به ســاختمان ها و 
منــازل با کمک فنــاوری بومی باز شــد. خط 
تولید این محصوالت راشــرکت دانش بنیان 
فناوری های سبز آویسا اختراع و تجاری سازی 
کرده اســت. معاون علمی و فنــاوری رییس 
جمهــوری همچنیــن از محصــوالت فناورانه 
شرکت صنایع الکترونیک ایران )صاپا( بازدید 
کرد. این شــرکت به عنوان یکی از بزرگ ترین 
تولیدکننده های محصوالت بــازار الکترونیک 
کشور به شــمار می رود و بیش از ۴۰۰۰ نیروی 
انســانی را در حوزه های گوناگون به کار گرفته 
است. در بخش دیگری از این سفر یک روزه، 
تعدادی از شرکت های دانش بنیان دستاوردها 
و توانمندی هایشان را به معاون علمی و فناوری 
رییس جمهــوری ارائه کردنــد. معاون علمی 
و فناوری رییس جمهور در نشســت با هیئت 
رییسه دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: انتظار 
می رود این دانشگاه در حوزه های بیوتکنولوژی، 
هوش مصنوعــی، واکســن های دام و طیور، 
بیومهندســی، تشــخیص انواع بیماری های 
ســرطان بیش از پیش فعالیت کند. ســورنا 
ستاری افزود: این معاونت به ۵۰ نفر برای تامین 
نیروهای پسا دکترا نیز کمک می کند. رییس 
دانشــگاه صنعتی اصفهان در این نشســت با 
اشاره به اقدامات مهم برای طرح تحول نوآوری 
و تجاری سازی این دانشگاه گفت: به دنبال این 
هدف، کار کارشناسی شده برای استفاده بهینه از 
۲۵ هکتار فضایی که در محدوده دانشگاه واقع 
شده انجام شده است. ســید مهدی ابطحی 
افــزود: این دانشــگاه  جهت تجاری ســازی 
بیش از پیش ایده های دانش بنیان است و از 
بخش های مختلفی مانند فضای نمایشگاهای، 
 مرکز مدیریت بازار یابــی، کارگاه های تولیدی 

و ... تشکیل شده است. 

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه ارزیابی کاربست یافته های پژوهشی شهرداری که در یازدهمین جشنواره 

پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری )جایزه تهران( حائز رتبه برتر شد، اظهار کرد: مدل کاربست با تعیین عوامل موثر بر استفاده از یافته های پژوهشی، 

زمینه مناسب برای بهره گیری هر چه بیشتر از آن ها را فراهم می کند.سعید ابراهیمی افزود: به منظور دستیابی به مدل، مسیر دوگانه ای طی شده که در گام 

نخست با استناد به مرور متون و مبانی نظری، اصول قابل به کارگیری در مدل کاربست استخراج شد و در گام دوم برون دادهای حاصل از بررسی تجارب 

در سطح ملی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در مدل ارائه شده پروژه ارزیابی کاربســت یافته های پژوهشی شهرداری، عوامل موثر درون و برون ســازمانی مورد توجه قرار می گیرد، 

ادامه داد: معیارهای درونی شامل فرهنگ ســازمانی، سیاست سازمان، ملزومات پشتیبان، کارآمدی کارکنان، اســتانداردها و معیارهای بیرونی شامل 

 سیاســت های کالن، قوانین و مقررات، نگــرش و نیازهای ذی نفعان اســت که هم افزایی آن ها منجر به عملیاتی شــدن و کاربســت پژوهش ها خواهد 

شد.

ارزیابی میزان بهره گیری از یافته های پژوهشی شهرداری اصفهان

مهدیغالمی–شهردارگلدشتمالف:703311

آگهیمزایدهعمومی
شهرداری گلدشت به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر در نظر دارد عملیات جمع آوری اقالم بازیافتی شهروندان از درب منازل را به صورت هوشمند به مدت یک 
سال از طریق برگزاری مزایده عمومی برگزار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند همه روزه در ساعات اداری به جزء ایام تعطیل از تاریخ ۱398/۱۰/۱ جهت 
دریافت اطالعات و اخذ اسناد مزایده به شهرداری گلدشت مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ ۱398/۱۰/۱8 به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند. 

تلفن: ۰3۱-۴۲۲3۲۰۰6-7 

نوبتاول
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 هنگامی که به نقطه ای می رسید که در مورد همه چیز در زندگی 
ناامید می شوید، این زمانی است که نیاز به اعتماد به نفس 
دارید و با کمک امیدواری می توانید به خودتان و اهداف تان 
بازگردید. در ادامه راه حل هایی ارائه می شــود که می توانید 
به کمک آن ها امیدواری خود را در هــر کاری حفظ کنید و از 

ناامیدی دست بکشید:
الزم نیســت همه چیز را کنتــرل کنید: تمرکــز بیش از حد 
 بــرای کنترل همــه چیز نداشــته باشــید، بگذاریــد امور
 انجام شــوند. یکی از دالیلــی که ما ناامید می شــویم این 
اســت که با چیزهایی که راه مان را ســد می کننــد، مواجه 
می شــویم. بســیاری از عوامل خارجی بر زندگی شما تاثیر 
می گــذارد و شــما نمی توانید همه چیــز را کنتــرل کنید. 
تمایل به کنتــرل هر موقعیتی فقــط به طور کامل شــما را 
از بین می بــرد. نگرانی در مــورد چیزهایی کــه نمی توانید 
کنترل کنید کمکی به شــما نمی کند. بر آن چــه می توانید 
 کنترل کنید و یا بهبود ببخشــید تمرکز کنیــد و بقیه امور را 

فراموش کنید.
نگران به نتیجه رسیدن ســریع کارها نباشید: برخی کارها به 
زمان بیشــتری نیاز دارند. ما گاهی اوقات خیلی ســریع به 
قضاوت در مورد شرایط می پردازیم. قبل از آن که آن کار حتی 

به طور کامل اتفاق بیفتد. قبل از ابراز نظر در مورد یک وضعیت 
خاص صبر کنید. ما در بســیاری از موارد، در مورد امور بیش 
از حد نگرانیم، حتی اموری که نیاز به نگرانی ندارند. همه چیز 

بد نیست، ذهن ما آن را می ســازد. در آن لحظات ناامیدی، 
شــما فقط باید یک گام به عقب برداریــد و  روی افکار خود 

تمرکز کنید.
به طور کامل به وضعیت خود فکر کنیــد: هنگامی که از یک 

وضعیت خاص که شــما را ناراحت می کنــد، بیرون آمدید 
قلم و کاغذ بردارید و لیست مثبت ها، منفی ها، چیزهایی که 
می توانید و نمی توانید کنترل کنید را بنویسید. نوشتن افکار به 
شما یک چشم انداز روشن خواهد داد و به شما برای تجدید 

نظر و تصمیم گیری صحیح برای ادامه، زمان می دهد.
به خودتان اجازه دهید تا امکانات بی پایان را امتحان کنید: 
امید یک احساس شگفت انگیز است که زندگی شما را بهتر 

می کند، همه چیز با امید شروع می شود. 
هنگامی کــه معتقد باشــید چیزهــای خــوب راه خود را 
می یابنــد، خودتان را بــرای آن آماده می کنیــد و به همین 
ترتیب پیش می روید و تالش می کنید. این مســئله شــما 
را در جهت کار ســخت و تعهد ترغیب می کنــد؛ اما هنگامی 
که ناامید می شــوید، درها را به روی هر نوع پیشــرفتی که 
ممکن است در پیش رو داشته باشید، خواهید بست. هرگز 
تالش خود را در جهت یک فرصت بــرای بهبود زندگی خود 
رها نکنید. همیشــه یک گزینه وجود دارد. شــما فقط باید 
 آغوش خودتان را به روی آن باز کنیــد و برای این، باید امید 
داشته باشید. برای رســیدن به اهداف تان تالش کنید، مهم 
نیست نتیجه چه چیزی باشد. این باعث می شود که شما به 

خودتان باور داشته باشید .

آشپزی

کدو حلوایی
مواد الزم: آب نصف لیوان، شکر یک پیمانه، کنجد به مقدار 

الزم، دانه هل 4-5 عدد، مغز گردوی خرد شده به مقدار الزم، شکالت 
تخته ای رنده شده به مقدار الزم، خامه صبحانه 200 گرم، کدو حلوایی 600 گرم
طرز تهیه: ابتدا کدو حلوایی را پوست کنده و خرد کنید، سپس در قابلمه ای 

ریخته و شکر را روی کدو حلوایی بریزید و نصف لیوان آب هم اضافه کنید و دانه ای 
هل را  داخل تور تمیز خیلی کوچکی گره زده و داخل قابلمه بگذارید و چند ساعتی 

به همین صورت قرار دهید تا کدو حلوایی کمی آب بیندازد و طعم هل با کدو حلوایی 
مخلوط شود. بعد از چند ساعت روی حرارت مالیم قرار دهید،اگر  آب کدو حلوایی کم 
بود مقدار کمی آب اضافه کنید و اجازه دهید تا  کامال پخته  و به شکل پوره در بیاید. 

نکته: مقدار شکر بستگی به ذائقه  شما دارد که در این مرحله می توانید کمی مزه کنید و اگر 
شیرینی اش کم بود، به میزان دلخواه شکر اضافه کنید. بعد  از اینکه کدو حلوایی کامال آب 
خودش راکشید و پوره شد، تور هل را دور انداخته و کدو حلوایی را داخل دیس یا ظرف 

مورد نظر سرو کنید و در یخچال قرار دهید تا خنک شود. بعد از خنک شدن خامه 
را به صورت یک الیه روی کدو حلوایی بریزید. سپس به آن کنجد اضافه 
کنید. بعد یک الیه شکالت رنده شده را  اضافه کرده  و در انتها گردوی 

خرد شده روی آن بریزید و در یخچال قرار دهید.

وقتی کامال نا امید هستید این کارها را انجام دهید )2(

اجرای فصل جدید »مثبت 40« خبر

نرگس آبیار »بی وقتی« را کلید می زند
»مجید ســلیمی« کارگردان برنامه »مثبت 40« گفت: برنامه 
»مثبت 40« دارای 4 گروه مخاطب است و همانطور که از عنوان 
آن مشخص اســت، رده سنی 30 تا 40 ســال را در بر می گیرد. 
وی، الهه رضایی و گیتی خامنه را امضا و شاخصه برنامه خواند 
و افزود: برنامه »مثبت 40« به تهیه کنندگــی پیام ابراهیم پور 

پنجشنبه ها ساعت 22 از شبکه هفت سیما پخش می شود.

»نرگس آبیار« نویسنده و کارگردان سینما برای ساخت جدیدترین 
ساخته سینمایی خود به نام »بی وقتی« درخواست پروانه ساخت 
کرده است، این کارگردان سینما پس از موفقیت فیلم »شبی که 
ماه کامل شد« به سراغ اثری جدید رفته است. ساخته جدید آبیار 
درامی خانوادگی است که عالوه بر کارگردانی، نویسندگی فیلمنامه 

آن را در کنار »پریسا کرزیان« بر عهده داشته است.

وزیر راه و شهرسازی به بین المللی بودن پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان اشاره کرد و گفت: این 
طرح به نقشه راه حقوقی و فرصت های اقتصادی نیاز دارد تا به کارگیری سرمایه ها و بهره برداری از این طرح 
در دستور کار قرار گیرد و کمک به آن از سوی همه عملیاتی شود. محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی که برای 
بازدید از پروژه های عمرانی اصفهان همچون مرکز همایش های بین المللی اصفهان به این شهر سفر کرده بود، 
بعد از بازدید از گذر آقا نورا... نجفی در جمع مسئوالن شهری اصفهان، استاندار و تاج الدین، نماینده اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه برای گذر آقا نورا... نجفی، کمیته ای تخصصی برای بررسی جزییات 
طرح تشکیل شده است، اظهار کرد: در بازدید از این طرح به دنبال بررسی وضعیت آن براساس طرح تفصیلی 
و طبق خواست مردمی بودیم. وی ادامه داد: تصمیم گیری در مورد این گذر مطابق با مصلحت مردم و میراث 
فرهنگی خواهد بود و روند کنونی پروژه هم حاکی از این موضوع است، البته اقداماتی در آینده در این زمینه 
انجام می شود. وزیر راه و شهرسازی افزود: این طرح سال های سال مورد بحث بوده و با توجه به مطالبی که 
در رسانه ها در این خصوص منتشر شده و نیز شکایاتی که به وزارت راه و شهرسازی رسید، معاون شهرسازی از 
این گذر بازدید داشته است و مسائل مورد نیاز بررسی می شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیشرو 
بودن اصفهان در بسیاری از زمینه ها اشــاره کرد و با تاکید بر اینکه اصفهان با ایجاد زیرساخت های فرهنگی 
و عمرانی می تواند پیشرو باشد، گفت: به طور مثال طرح مرکز همایش های بین المللی اصفهان یک پروژه 
بین المللی است. اسالمی به این پروژه به عنوان یک نیاز ملی اشاره کرد و افزود: در صورت احداث این سالن 
باید همایش های بزرگ در آن برگزار شــود. همچنین این مکان می تواند به یک مرکز تجاری و بین المللی 
تبدیل شود از همین رو باید برای حل مشکالت این طرح پیگیری های الزم صورت گیرد. وی بر ایجاد نقشه 
راه حقوقی و فرصت های اقتصادی برای پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان تاکید و اظهار کرد: به 
کارگیری سرمایه ها و بهره برداری از این طرح باید در دستور کار قرار گیرد و کمک به آن از سوی همه عملیاتی 
شود. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اصفهان شهری سودرسان برای دیگر شهرهای کشور بوده و هست، 
تصریح کرد: با پیشرو بودن در زمینه های صنعتی و فرهنگی و ایجاد شغل، اصفهان می تواند برای کشور نفع 
خلق کند. وی ادامه داد: راه اندازی قطار سریع السیر و ساخت فرودگاه در اصفهان به عنوان زیرساخت برای 
اصفهان ضروری است. اسالمی با بیان اینکه طرح های عمرانی اصفهان باید به کیفیت زندگی مردم بیفزاید، 
ادامه داد: بسیاری از طرح های گذشته شهر اصفهان به احیای میراث این شهر کمک کرده است که از آن جمله 
می توان به پیاده راه کردن میدان نقش جهان و چهارباغ عباسی اشاره کرد. وی از دیگر طرح های این شهر  که 
کمک کننده کاهش ترافیک خواهد بود را مترو و رینگ حفاظتی عنوان کرد و افزود: اصفهان این زمینه را دارد 

که با استعدادهای دانش بنیان، فرهنگی و گردشگری بتواند شکوفایی اقتصادی و توسعه بین المللی را برای 
شهر رقم بزند. وزیر راه و شهرسازی به توان دانش بنیان اصفهان برای رونق گردشگری و تجاری اشاره کرد و 

گفت: باید همواره طرح هایی در اصفهان اجرایی شود که جایگاه پیشتازی آن ارتقا یابد.

مرکز همایش های بین المللی اصفهان یک منطقه دیپلماتیک می شود
در ادامه این جلسه، قدرت ا... نوروزی، شهردار اصفهان با اشاره به اینکه پروژه مرکز همایش های بین المللی 
اصفهان تا حدود دو سال پیش تعطیل شده بود و در این دوره با پرداخت دیون و اختصاص اعتبار به آن مجددا 
از سر گرفته شــد، اظهار کرد: دولت متعهد به پرداخت یکصد میلیارد تومان در سال 91 برای این طرح بود که 

تنها 20 میلیارد تومان از این اعتبار پرداخت شد.
وی هزینه های انجام شده برای این طرح را طی دو سال اخیر 384 میلیارد تومان عنوان کرد و با بیان اینکه 
روزانه 300 نفر در این طرح مشغول فعالیت هستند، افزود: تاکنون سالن این مرکز 80 درصد پیشرفت داشته؛ 
اما نگرانی ما برای نحوه بهره برداری از این طرح اســت و برای اســتفاده بهتر از این امکان باید زیرساختی 
همچون فرودگاه هم فراهم شود. شهردار اصفهان از تعهد شهردار منطقه شش اصفهان برای تکمیل این طرح 
خبر داد و گفت: این طرح نمی تواند نیمه تمام باقی بماند زیرا یکی از سرمایه های شهر است و نباید آن را رها 
کرد. هرچند در این زمینه دغدغه مالی داریم که آن هم برطرف می شــود. وی افزود: امیدوارم با اراده ای که 
در وزیر راه و شهرسازی می بینیم، رینگ حفاظتی اصفهان هم تکمیل شــود. نوروزی از افتتاح سالن مرکز 
همایش های بین المللی شهر اصفهان در سال آینده خبر داد و گفت: در زمینه بهره برداری از این سالن ها به 
کمک وزارت خانه نیاز داریم. همچنین برخی تجهیزات مانند سیستم صوت این سالن ها پیش از ساخت آن 
خریداری شده که اکنون پاسخگو نیست. وی بیان کرد: در طرح مرکز همایش های بین المللی شهر اصفهان 
برای کشورهایی که کنسولگری ندارند، ساختمانی پیش بینی شده است، استقرار شرکت های بازرگانی از دیگر 

طرح های ما برای این پروژه است چراکه این مجموعه را یک منطقه دیپلماتیک می دانیم.

لزوم کمک وزارت راه به بهره برداری و نگهداری از مرکز همایش های بین المللی
در ادامه، عباس رضایی، استاندار اصفهان هم از طرح های زیرساختی شهرداری اصفهان ابراز خرسندی کرد 
و افزود: ســفر وزیر به اصفهان برای باز کردن گره ها صورت گرفته که در این زمینه اگر کمک های ایشان نبود 
پروژه ای همچون مترو به خوبی پیش نمی رفت. وی ادامه داد: تنها راه پیشی گرفتن اصفهان از سایر شهرهایی 

که در برخی زمینه ها از اصفهان جلوتر هستند، همدلی همه اصفهانی ها با انواع سالیق است. این کار می تواند 
به جبران عقب افتادگی ها کمک کند. استاندار اصفهان عملکرد نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: اما متاسفانه حاکمیت جو اصفهان ستیزی در برخی وزارت خانه ها سبب شده 
تا برخی مشکالت حل نشــود. وی ادامه داد: برای بهره برداری و نگهداری از مرکز همایش های بین المللی 
اصفهان دغدغه هایی داریم که انتظار داریم با مساعدت وزارت راه و شهرسازی این مسئله هم برطرف شود. 
ناهید تاج الدین یکی از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی هم در ادامه این جلسه، اظهار کرد: 
مرکز همایش های بین المللی اصفهان و رینگ چهارم از اولویت های وزیر راه و شهرسازی است و امیدواریم 
با رصد مشکالت اصفهان از سوی ایشان تصمیمات خوبی برای حل آنها هم اتخاذ شود چراکه ایشان همواره 

در مورد اصفهان نگرانی و دغدغه دارند.

هزینه ماهانه 20 میلیارد تومانی مرکز همایش های بین المللی
ایرج مظفر، معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان نیز با بیان اینکه مرکز همایش های بین المللی شهر 
اصفهان سال 90 با تصویب هیئت دولت قرار شد برای برگزاری نشست سران اجالس کشورهای غیرمتعهد 
ساخته شود، اظهار کرد: قرار بود سالن این مرکز تا ســال 91 به پایان برسد اما با تغییر سیاست های دولت و 
حذف کمک های مالی اجرای این طرح بر عهده شهرداری گذاشــته شد. وی ادامه داد: از سال 90 تا 93 هم 
تکمیل این طرح ادامه داشت؛ اما طی سال های 94 تا 97 بودجه زیادی که برای این طرح نیاز بود تامین نشده 
و طرح با کندی پیش رفت. در سال 97 با دستور شهرداری اصفهان سرعت این پروژه بهبود پیدا کرد و در سال 
98 پیشرفت این طرح 16 برابر سال 97 شد. معاون عمران شهری شهرداری اصفهان مساحت این طرح را 
71 هکتار و در جنوب شرقی شهر اصفهان ذکر کرد و افزود: این طرح به لحاظ موقعیت شهری در کمربندی 
حلقه حفاظتی قرار دارد. وی میزان قراردادهای در دست اقدام این پروژه را 280 میلیارد تومان و قراردادهای 
 تکمیل شــده را 25 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بــا صرف هزینه 670 میلیارد تومانــی برای این پروژه

 پیش بینی ما این است که تا سال 99 شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود.
مظفر ، هزینه مورد نیاز ماهانه این طرح برای بهره برداری در زمان تعیین شــده را 20 میلیارد تومان دانست 
و با تاکید بر اینکه این طرح جنبه های بین المللی دارد خواســتار کمک ملی در این زمینه شد و افزود: این 
 طرح یکی از پروژه هایی اســت که با باالترین اســتانداردها و متد روز ساخته می شــود تا کیفیت مطلوب

 را داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی در بازدید از پروژه های عمرانی اصفهان مطرح کرد:

لزوم حفظ جایگاه پیشتازی اصفهان در کشور
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