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منصوریان: کارگر رستوران من از یک داور بیشتر پول مى گیرد!ترافیک خیابان هاى شهر 20 درصد کاهش مى یابدپیشتازى اصفهانى ها در بزرگ ترین رویداد قرآنى کشورپروازها در مسیر رم - تهران از سر گرفته مى شود ورزشاستاناستان جهان نما

اولتیماتوم به باغ تاالرهاى اصفهان
6

3

2

2

حاال جگر مرغ هم
 به ما فخر مى فروشـد!

چرا فعالیت حمید عسگرى 
به حالت تعلیق در آمد؟ 

تمام خدمات برق 
غیرحضورى مى شود

2

هجوم جبهه هواى سرد به اصفهانهجوم جبهه هواى سرد به اصفهان
کاهش کاهش 1212 درجه اى دما به همراه باران و برف از امروز درجه اى دما به همراه باران و برف از امروز

6

امام جمعه، استاندار و دادستان در جلسه ستاد امربه معروف و نهى از منکر به تندى از فعالیت باغ تاالرها انتقاد کردند

دلیل احتمالى
 پایــان 
«خندوانه»

 على منصور روى تو حساب کرده است
محمدرشــید مظاهرى ایــن روزها تمرینات ســخت امــا شــادابى را همراه با
 ذوب آهنى ها پشــت ســر مى گذارد تا بار دیگــر بتواند جزو ملى پوشــان قرار

 بگیرد.
محمدرشید مظاهرى یکى از بازیکنانى است که علیرضا منصوریان براى موفقیت 
در نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر و همچنین مرحله پلى آف لیگ قهرمانان آسیا 

حساب ویژه اى بر روى آن باز کرده است. 
در صفحه 7 بخوانید5

شرکت هاى
 تأمین اجتماعى

 به کسانى سپرده شـود 
که تخصص دارنـد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى در مراسم استانداردسازى
 اورژانس بیمارستان غرضى اصفهان عنوان کرد:

 آگهــى مزایـده عمومـى 97/5

مدیریت شعب بانک انصار استان اصفهان 

نام مزایده گزار: بانک انصار – مدیریت شعب استان اصفهان
موضوع مزایده: امالك تملیکى 

مدیریت شعب بانک انصار استان اصفهان در نظر دارد امالك ذیل رااز طریق مزایده عمومى به فروش 
رساند .متقاضیان مى توانند پس ازنشر آگهى جهت دریافت برگ شرایط وشرکت در مزایده به کلیه 
شعب بانک انصار استان اصفهان یا به  آدرس اصفهان – خیابان شمس آبادى –نبش کوچه باغ جنت 

طبقه دوم دایره ادارى وپشتیبانى  مراجعه نمایند .  
شرایط : 

1) مهلت تحویل پیشنهادات حداکثر تا آخر وقت ادارى روز  سه شنبه 1397/11/30
2) مبلغ سپرده شرکت در مزایده ، مطابق مبالغ مندرج در آگهى به حساب شماره 1401,2685,1 واریز و 
یک نسخه از فیش واریزى در پاکت پیشنهاد گذاشته و تحویل بانک گردد . ضمنا  در صورتیکه متقاضى 
برنده شناخته شد پس از گذشت 5 روز نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نکند و از خرید منصرف گردد 

سپرده وى به نفع بانک ضبط خواهد شد . 
3) زمان بازدید از محل فروش در تاریخ  97/11/17 با هماهنگى قبلى  مى باشد . 

4) مهلت دریافت اسناد تاآخر وقت ادارى روز    شنبه 1397/11/27
5) کلیه امالك باوضع موجود به فروش مى رسد .

6) هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد .
7) بازدید از امالك و مطالعه مدارك و ســوابق مربوطه قبل از شــرکت در مزایــده براى تمامى 
شرکت کنندگان در مزایده الزامى مى باشد و امضاى اوراق مزایده و شرکت در مزایده به منزله بازدید 
از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه توسط شرکت کننده بوده و هر گونه ادعایى بر خالف آن 

مردود مى باشد .
8) بانک در رد یا قبول یک و یا تمامى پیشنهادات خرید مختار است .

 جهت کسب  اطالعات بیشتر در ساعات ادارى با شــماره 18- 32368516- 031 داخلى 111 یا 117 
تماس حاصل فرمایید .

شرایط فروش : به صورت  نقد واقساط  
شرایط اقساط : 25٪ قیمت پیشنهادى نقد  ومابقى اقساط حداکثر  60 ماهه با نرخ 

مصوب بانکى .

شماره پالك ردیف
آدرس ملکثبتى

مساحت 
عرصه به متر 

مربع
مساحت تقریبى 
قیمت پایه (ریال)نوع ملکاعیان مترمربع

سپرده تودیعى
جهت شرکت در 
مزایده  (ریال )

اصفهان – خیابان نظر شرقى – کوچه سیچان 12378/7
20,160,000,0001,008,000,000آپارتمان 240قدر السهم –        بن بست الله – پالك 30 طبقه دوم 

اصفهان – خیابان نظر شرقى – کوچه سیچان –      22378/9
19,800,000,000990,000,000آپارتمان 225قدر السهم  بن بست الله – پالك 30 طبقه سوم 

بانک   انصار
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ى م ىیل م یل
اپایــان پایــان انا نپای ی پ
ان«خندوانه دواخ «خندوانهو«

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
خبر داد:

د
ح
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شــرکت هواپیمایى «آلیتالیا» پس  از شرکت هاى اروپایى 
«بریتیش ایرویز»، «ایر فرانس» و «کى ال ام» از اول ژانویه 
2019 پروازهاى مستقیم رم - تهران و پروازهاى غیرمستقیم 
میالن -رم- تهران را به دلیل تحریم هاى آمریکا متوقف کرد. 
اکنون برخى منابع خبرى ایتالیایى اعــالم کرده اند که این 
ایرالین ایتالیایى از ابتداى ماه مارس، پروازهاى تهران را از 
سر خواهد گرفت. همزمان با از سرگیرى بازگشایى این مسیر 
پرواز، طى توافق کالمى که میان رم و واشنگتن انجام شده 
است ورود هواپیماهاى شرکت  هواپیمایى ایرانى ماهان ایر به 

فرودگاه هاى ایتالیا ممنوع خواهد شد.
«ماهان ایر» در حال حاضر روزهاى یک شنبه و سه شنبه پرواز 

مستقیم تهران- میالن ارائه مى دهد و به  خصوص به  عنوان 
مسیر ترانزیت پروازهاى دهلى- تهران- میالن توانسته در 

جذب مسافران هندى موفق عمل کند.
21 ژانویــه آلمان طــى توافقى که با واشــنگتن کرده بود 
مجوزهاى ورود هواپیماهاى شرکت «ماهان  ایر» را در دو 
مسیر پروازى تهران- مونیخ و تهران- دوسلدورف به حالت 
تعلیق درآورد. اکنون به نظر مى رسد دولت راست گراى ایتالیا 
هم با دولت «دونالد ترامپ» بر سر توقف پروازهاى «ماهان 
ایر» به توافق کالمى رسیده است. ممنوعیت ورود پروازهاى 
این ایرالین ایرانــى به آلمان و ایتالیا به نفع شــرکت هاى 

هواپیمایى «لوفتانزا» و «آلیتالیا» خواهد بود.

جمعه شــب رامبد جوان با گذاشتن پســتى در صفحه 
اینستاگرام خود، تلویحاً از پایان برنامه «خندوانه» خبر داد 
و مخاطبان تلویزیون و عالقه مندان این برنامه را حسابى 
غافلگیر و البته متعجب کرد. این در حالى ا ســت که با 
شــناختى که طرفداران و دنبال کنندگان رامبد جوان از 
او دارند، معموًال در خصوص تصمیمات جدیدش به ویژه 
درباره برنامه «خندوانه» توضیحات کاملى مى داد و به 
چند جمله بسنده نمى کرد در حالى که این بار چنین کرده 
بود. روزنامه «خراسان» ماجرا را این گونه تفسیر مى کند:
«عالوه بر چند جمله کوتاه او که بــوى دلخورى از آن 
مى آید، حدود یــک ماه پیش رامبد جــوان در گفتگو با 

یکى از رسانه ها اعالم کرده بود، با وجود همه سختى ها 
تا زمانى که مردم بخواهند "خندوانه" را ادامه مى دهد و 
وقتى نظرات مردم را مى شنود احساس مى کند همچنان 
باید "خندوانه" را ادامه دهــد. بنابراین احتمال مى رود 
رامبد جوان نتوانسته براى ادامه دادن این برنامه با شبکه 
"نسیم" به توافق برســد و اکنون در اقدامى قهرآمیز به 
کار خود پایان داده است. یا شاید رامبد جوان قصد داشته 
با پایان دادن به پربیننده ترین برنامه شــبکه "نسیم" و 
البته تلویزیون، از سازمان صداوسیما امتیازاتى بگیرد و 
از این طریق مســئوالن را تا حدى براى برآورده کردن 

خواسته هایش متقاعد کند.» 

پروازها در مسیر رم - تهران 
از سر گرفته مى شود

دلیل احتمالى
 پایان «خندوانه»

روایتى از 
ادعاى پادشاه سعودى 

  خانه ملـت |على الریجانى در گفتگو با شـبکه 
«المیادیـن» لبنـان درباره رابطـه ایران و عربسـتان 
گفت: یـک بار بـا مرحـوم «ملک عبـدا...»، پادشـاه 
سعودى مالقات داشـتم و در حاشـیه مالقات به من 
گفت افرادى به من گفته اند ایران پنج میلیون پاسدار 
در عراق دارد. به او گفتم پدر آمرزیده! کل پاسدارهاى 
ما 200 هزار نفر هستند چطور ممکن است پنج میلیون 
پاسدار در عراق داشته باشـیم؟ اطالعات غلط به آنها 

مى دهند.

خدا امام راحل(ره) را 
مأمور کرد

  خبرگزارى حوزه | آیت ا... مصباح یزدى در دیدار 
جمعى از دانشجویان دانشگاه هاى سیستان و بلوچستان 
که در مؤسسه آموزشى و پژوهشـى امام خمینى(ره) در 
قم برگزار شد گفت: کسـانى که دنبال سئواالت نرفتند 
فکر مى کنند بى جواب است ولى باید دانست جواب آن 
1400 سال پیش داده شده است. خدا 55 سال پیش امام 
راحل(ره) را مأمور کرد که اى مردم شما براى رسیدن به 

مقام بلند برانگیخته شده اید.

حمله پناهیان به روحانى
  خبرگـزارى دانشـجو | حجـت االسـالم و 
المسلمین علیرضا پناهیان، استاد حوزه و دانشگاه اظهار 
کرد: من براى رئیس جمهور بخاطر این حرف عوامانه که 
گفتند انقالبیگرى هم یکسال دو سال، احساسات انقالبى 
یک مدتى و بعد از آن عقالنیت، متأسف و متأثر هستم. او 
اصًال انقالب را درك نکرده است. آیا اگر کسى سر منافع 
خودش حساس شد باید به او گفت که یکى دو سال سر 
منافعت حسـاس شـو و بعد بردگى کن، نوکر باش؟ این 
حرف ها چیست؟ واقعاً برداشت یک کسى در حد رئیس 

جمهور از انقالبیگرى این است.

نفت در برابر غذا؟
  نامـه نیـوز | یحیـى آل اسـحاق، فعال سیاسـى 
اصولگرا گفت: اروپایى ها مدت ها براى راه اندازى کانال 
ویژه مالى با ایران مذاکره کردند و در نهایت وعده دادند 
«SPV» را راه مى اندازند تا همه خسارات وارده بر ایران 
ناشـى از خروج آمریکا از برجام رفع شود اما امروز با یک 
پله تنزل، مکانیزم دیگرى را رونمایى کردند که مشـابه 
راهکار نفت در برابر غذاست، ضمن آنکه گفتند عملیاتى 

شدن این مکانیزم دو ماه زمان مى برد.

دودش 
به چشم خودشان مى رود!

  آفتاب نیوز | حجت االسالم و المسلمین ذوالنور، 
نماینده مردم قم در مجلس در خصـوص تفاوت دوران 
قبـل و بعد از انقـالب گفت: در گذشـته مـردم اختیارى 
نداشتند اما اکنون مردم اختیاراتى دارند که اگر به درستى 
از آن اسـتفاده نکننـد دودى به چشمشـان مـى رود که 
خودشان درست کرده اند. حجت االسالم ذوالنور گفت: 
پیشـرفت هاى جمهورى اسـالمى در هر عرصـه اى از 
جمله فنى، مهندسى، پزشکى، داروسازى، خدمات ریلى 
و جاده اى، نانو، شبیه سازى ژنتیکى و... محیرالعقول بوده 

و بیرق نظام همیشه باالست.

جدى ترین گزینه براى ارشاد
  صبـا | ایـن روزها بحـث تغییـر وزیـر فرهنگ و 
ارشاد اسالمى بسـیار داغ اسـت و گمانه زنى ها براى 
انتخاب جایگزین وى آغاز شـده است. در حال حاضر 
جدى ترین مذاکرات با ابوذر ابراهیمى ترکمان انجام 
شده است. ترکمان در سـابقه مدیریت فرهنگى خود 
ریاست سـازمان فرهنگ و ارتباطات را دارد و شهرت 
وى بیشـتر بـه دلیل ریاسـت بر این سـازمان اسـت. 
ترکمان حکم این ریاست را در سال 92 از على جنتى، 

وزیر وقت ارشاد گرفت.

خبرخوان
«نود» از امشب برمى گردد

  تسنیم | برنامه «نود»، بعد از یک وقفه کوتاه 
مدت به دلیل پخش ویژه برنامه جام ملت هاى آسیا 
از امشب روى آنتن شبکه 3 سیما مى رود. «نود» 
این هفته به دلیل پخش برنامه «هفت» که ویژه 
جشنواره فیلم فجر تدارك دیده شده، از ساعت 22 
و 20دقیقه پخش مى شود و مدت زمان محدودى 
خواهد داشــت اما این برنامه از هفته هاى آینده 
مطابق روال گذشــته در مدت زمان بیشترى به 

روى آنتن مى رود.

همچنان مهمان ترکیه ایم!
  چمدان | بر اساس گزارش اداره گردشگرى 
و فرهنگ استانبول، سال گذشته 13 میلیون و 433 
هزار و 101 گردشــگر خارجى از استانبول بازدید 
کرده اند که بیشتر آنها را شهروندان آلمان تشکیل 
مى دهند. بعد از آن، بیشــترین تعداد گردشگران 
خارجى اســتانبول به ترتیب از ایران، عربســتان 

سعودى، روسیه و عراق بوده است.

فراستى دوباره ذوق کرد!
  نامه نیــوز | مسعود فراستى، بعد از تعریف 
و تمجیِد فیلم «سرخپوســت»، فیلــم «طال» را 
هم پســندید و به همین دلیل به جشنواره امسال 
فیلم فجر تبریک گفت. فراستى که این شب ها در 
برنامه سینمایى «هفت» به نقد و بررسى فیلم هاى 
جشنواره سى و هفتم فجر مى پردازد، درباره فیلم 
«طال» به کارگردانى پرویز شهبازى گفت: «شوك 
دوم من در جشنواره امسال، تعریف از فیلم "طال" 
است که در حد سینماست؛ یک فیلم اندازه، امروزى 
و واقعاً جاى تبریــک دارد دوتا فیلم خوب در یک 

جشنواره.» 

آنها«جشن طالق» مى گیرند
  آفتاب نیــوز | طاهره همیز، کارشــناس و 
مشاور خانواده در پاســخ به این سئوال که عمومًا 
کدام زوجین بعد از جدایى جشــن طالق برگزار 
مى کنند؟ توضیح مى دهد: این نوع جشن ها معموًال 
توسط خانواده هایى برگزار مى شود که مراسم هاى 
ازدواجشان را با تجمالت افسارگسیخته و اسراف 
شــروع کرده اند. زمانى که رفتارهاى ابتدایى هر 
کارى با فعالیت هاى اشــتباه آغاز شــود طبیعتاً با 

رفتارهاى اشتباه نیز به پایان مى رسد.

آمار شکایت از پزشکان
  ایســنا | معــاون انتظامى ســازمان نظام 
پزشکى با اشاره به افزایش 12 درصدى شکایت از 
پزشکان در سال 1396، درباره بیشترین رشته هاى 
پزشکى مورد شکایت گفت: در مجموع در بخش 
سرپایى بیشترین شــکایت از پزشکان عمومى و 
دندانپزشکان انجام شده که به لحاظ جمعیت حدود 

60 درصد از جامعه پزشکى را تشکیل مى دهند.

نمک مرگبار
  میزان | مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت، گفت: نمک دریا نمکى است تصفیه نشده 
که داراى انواع ناخالصى ها ازجمله فلزات سنگین 
است که خطر ســرطان زایى آنها به اثبات رسیده 
است و عالوه بر داشــتن ناخالصى ها، نمک دریا 
داراى میزان کم ید و یا حتى فاقد ید است که نیاز 

روزانه به ید را تأمین نمى کند.

52 میلیون گوسفند داریم
  اعتماد آنالین | بر اســاس نتایج اولیه این 
آمارگیرى، در مهر امسال تعداد 37/5 میلیون رأس 
گوسفند و بره و 14/5 میلیون رأس بز و بزغاله در 
دامدارى هاى کشور موجود بوده که نسبت به زمان 
مشابه در سال 1393، به ترتیب 20 و 17/6 درصد 

افزایش یافته است.

«مشترى هاى جگر مرغ و آشغال گوشت زیاد شده است 
اما قاچاقچى ها به  همین هم رحم نمى کنند و حاال سود و 
صرفه دالر گران کار را به قاچاق جگر مرغ هم کشــانده 
است.» این  موضوعى است که قصابى ها مى گویند. آنها 
مى گویند گوشت صد هزار تومانى و مرغ 14  هزار تومانى 
باعث شده است که مردم براى تأمین نیازشان به پروتئین 

به خرید دل و جگر و سنگدان  مرغ روى بیاورند.
مهدى یوسف خانى، رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و 
ماهى مى  گوید: «فروش جگر مرغ و ســنگدان افزایش 
پیدا کرده است و بســیارى از شهروندان سنگدان مرغ را 
چرخ  کرده و از آن به عنوان گوشــت چرخ کرده استفاده 

مى کنند.»  
اما قاچاق 665 کیلوگرم جگر مرغ یکى از خبر هاى جالب 
چند روز گذشــته بود. خبرى که در میــان  اخبار قاچاق 
سال هاى گذشته کمتر دیده مى شد و حاال افزایش چند 
برابر قیمت دالر قاچاق کاال هاى عجیب  و غریب را رقم 

زده است.  

یوســف خانى مى گوید: «قیمت جگر مرغ  در بازار ایران 
معادل نصف قیمت مرغ اســت. به عنوان مثال اگر مرغ 
کیلویى ده هزار تومان باشــد،  جگــر آن کیلویى5000 
تومان اســت. در صورتى که قیمت صادراتى آن باالتر 
اســت و احتمال دارد با  قیمت مرغ در کشور برابرى کند. 
این درحالى است که به دلیل کاهش هزینه هاى رسمى، 
قاچاق جگر  مرغ بــراى قاچاقچیان حتــى باصرفه تر از 

صادرات رسمى است.»  
او ادامه مى دهد: «قاچاق جگر مرغ بیشــتر به روسیه و 
کشور هاى آســیاى میانه انجام مى شــود، زیرا این ماده 
 غذایى در این کشــور ها طرفــداران زیــادى دارد و در 

رستوران هاى این کشور ها مورد مصرف قرار مى گیرد.»  
محمد یوســفى، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ 
گوشــتى مى گوید که نه تن ها تقاضاى  مســتقیم مردم 
براى خرید ســنگدان، جگر و پاى مرغ افزایش داشــته 
است، بلکه حاال بســیارى از قصابى ها هم  سنگدان مرغ 
را چرخ کرده و به جاى گوشــت به مردم قالب مى کنند. 

 یوسفى معتقد است شهرى چون تهران به دلیل جمعیت 
باال صدرنشین مصرف جگر مرغ و  سنگدان است و پس 

از تهران اســتان هاى محروم که تمکن مالى ندارند، به 
مصارف جگر و  سنگدان مرغ روى آورده اند.  

حاال جگر مرغ هم به ما فخر مى فروشد!

یک کارشــناس محیط زیســت درباره اخبار مختلفى 
که اخیراً مبنى بر حمله گرگ به انســان منتشــر شده 
به «مهر» گفــت: مدتى اســت خبرهــاى فراوانى از 
حمله گــرگ هــا در روســتاهاى مختلف کشــور در 

خبرگزارى هاى کشــور بازتاب داده مى شــود و حتى 
عکس هایى در دنیاى مجازى پخش مى شود که اینطور 
درتوضیح عکس ها بیان مى شود که گرگ باعث دریدن 

انسان بالغ شده است.  
 قادر رحمان زاده این اخبار را نادرست و غیر دقیق خواند 
و توضیح داد: متأسفانه چند سالى است به دلیل رهاسازى 
غیر اصولى توله سگ هاى ماده در طبیعت، شاهد رشد 

جمعیت حیوانــى غول پیکر از ترکیب گرگ و ســگ و 
خطرناك تر از ســگ و گرگ بوده ایم که «گرگاس» 
خوانده مى شود. گرگاس حیوانى درنده است که نتیجه 
جفتگیرى گرگ با سگ ماده است. این حیوان جسورتر 
از گرگ و باهوش تر از سگ است و 
بر خالف گرگ، از انسان نمى هراسد. 
این جســارت گرگاس هــا موجب 
کاهش ترس گرگ ها از انســان ها 
نیز شده اســت، همچنین گرگاس 
برخالف گــرگ از بــدو تولد داراى 
حالت درندگى است. سگ هاى گله 
در روســتاها نیز به لحاظ اینکه این 
حیوان مشترکات زیادى با آنها دارند 
تحرك خاصى نســبت به گرگاس 

نشان نمى دهند.
وى هشدار داد: نســبت دادن این حمالت به گرگ ها 
باعث تهدید این گونه در آینده خواهد شــد، این اخبار 
در حالى منتشــر مى شــود که خصلت گروهى زندگى 
کردن گرگ ها موجب مى شود که این حیوانات نزدیک 
اجتماعات انسانى نشــوند. قطعًا اگر غذاى گرگ ها در 
طبیعت تأمین شود اخبار مبنى به حمالت گرگ به دام ها 

نیز به حد خیلى پایین خواهد رسید. 

اینها گرگ نیستند، گرگاسند

چند روزى اســت که تصاویرى از بسته بندى استخوان 
گوشت گوسفندى تحت عنوان «ضایعات گوسفندى» 
توسط یکى از فروشگاه هاى زنجیره اى ارومیه به قیمت 
کیلویى 12 هزار تومان در فضاى مجازى منتشر شده و 

مسائلى مختلفى پیرامون آن مطرح شده است.

على صفر ماکنعلى، معاون بهداشــت و پیگیرى سازمان 
دامپزشکى در این باره گفت: براساس تعاریف مندرج در 
کتاب سازمان بهداشت جهانى دام همه بخش هاى قابل 
مصرف یک دام، گوشت تلقى مى شود و مى تواند مصرف 
شــود که این تعریف از کله پاچه تا فیله گوشت گسترده 
است. نکته اینجاست، شرکتى که وابسته به یک فروشگاه 
زنجیره اى بود، مجوز و اجازه بســته بندى استخوان به 
همراه تکه هاى گوشت گوســفندى را نداشت و بر این 
اساس با تخلف صنفى این واحد برخورد کردیم و تذکرات 
جدى به این واحد داده شده که نتیجه آن توقف بسته بندى 

و عرضه اقالم گوسفندى در این واحد است.
وى ادامه داد: اگر در بازار، تقاضا براى مصرف نوع خاصى 
از گوشــت قرمز یا ســفید وجود داشته باشــد و شرایط 
بهداشتى و ســالمت آن حفظ شود، بسته بندى و عرضه 
اینگونه گوشت هیچ مشکلى ندارد؛ کما اینکه در گذشته 
نیز بســته بندى پاى مرغ مجاز نبود اما پس از اینکه بازار 
مصرف آن ایجاد و شرایط بهداشتى آن رعایت شد، مجوز 

آن را صادر کردیم.

مجازات فروش استخوان گوسفند

آخرین کنســرت حمید عســگرى، خواننده پاپ که 10 
بهمن ماه در برج میالد تهران برگزار شد برایش حاشیه 
ساز شد. شوراى رسیدگى به اجراهاى صحنه اى موسیقى 
درباره تخلف اجرایى حمید عســگرى در این کنسرت 

تصمیم مى گیرد.
عسگرى در این کنســرت لحظاتى از آهنگ «کجاى 
دنیامى» را با گیتاریست زن گروهش همخوانى مى کند 
اما در این لحظه چند ثانیه پــس از آغاز همخوانى ترانه، 
ناگهان صداى میکروفن نگین پارســا قطع مى شود که 

حمید عسگرى میکروفن خودش را به او مى دهد و اجرا به 
تک خوانى یک زن بدل مى شود و پیداست که این آغاز 

حاشیه و ماجراست. 
حال دفتر موســیقى وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
با توجه به تخلفــات گروه حمید عســگرى از مجوز در 
اجراى اخیر اعالم کرد؛ شــوراى رســیدگى به اجراى 
صحنه اى، موضوع را بررســى مى کند و تا زمان بررسى 
و تصمیم گیرى، فعالیت گروه و مؤسسه برگزارکننده این 

کنسرت به حالت تعلیق درمى آید.

چرا فعالیت حمید عسگرى به حالت تعلیق در آمد؟ 
یکى از مقام هاى ارشد دولت واشــنگتن به «نیویورك 
تایمز» گفته، پوست خوب رئیس جمهور آمریکا حاصل 
«ژن خوب» اوست! وى که خواست نامش فاش نشود به 
«نیویورك تایمز» گفت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهورى 
آمریکا از مقدارى پودر بر روى صورتش پیش از حضور در 
تلویزیون استفاده مى کند. اما این پودر نیمه شفاف است و 

پوست صورت او را برنزه نمى کند.
اظهارات این مقــام آمریکایى با ادعاهاى مطرح شــده 
قبلى از سوى دستیار ســابق ترامپ درباره پوست رئیس 
جمهورى آمریکا در تضاد اســت. این دســتیار سابق در 
کتاب خود مکرراً گفته که رئیس جمهورى آمریکا اغلب از 

سوالریوم براى برنزه شدن استفاده مى کند.
«جیمز کومى»، مدیر سابق اف.بى.آى نیز در کتابش با 
عنوان «یک وفادارى برتر: حقیقت، دروغ ها و رهبرى» 
گفته «دونالد ترامپ» پوســتش را برنزه مى کند. کومى 
در این کتاب نوشــته، زمانى که براى نخستین بار رو در 
رو با ترامپ دیدار داشــته صورتش کمى رو به نارنجى 

مى زد و زیر چشــم هایش از سفیدى انگار دو نیمه هالل 
ماه بود و من آنجا حدس زدم کــه او از ابزار برنزه کردن 

استفاده مى کند.
اما سه مقام کاخ سفید که مدتى را در آن سپرى کرده اند، 
گفتند کــه چنین دســتگاهى در محــل اقامت رئیس 

جمهورى وجود ندارد.

ترامپ هم «ژن خوب» دارد!

کتاب «شدن» نوشته «میشل اوباما» که با ترجمه على 
سالمى در 25 دى ماه از ســوى مؤسسه «مهراندیش» 
منتشر شده اســت، هفته آینده به چاپ هفدهم مى رسد. 
این در حالى است که این ناشر چاپ اول تا شانزدهم این 
کتاب را با تیراژهاى 500 نسخه در هر بار چاپ کرده و در 
چاپ 17 به بعد تیراژ کتاب به 1000 نسخه در هر چاپ آن 

را افزایش داده است.
کتاب «شــدن» کــه در مــاه اول انتشــار در آمریکا 
به رکورد بیش از ســه میلیون نسخه رســید، کماکان 
پرفروش ترین کتاب در سایت «آمازون» است و در برخى 
از کشــورهاى جهان همچون آمریکا، کانادا، دانمارك، 
انگلستان، فنالند، آلمان، نروژ، پرتغال و سنگاپور رکورِد 

پرفروش ترین کتاب را از آن خود کرده است.
«شدن» روایتى از زندگى شخصى میشل اوباما،  همسر 

اولین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا، قبل و بعد از ورود 
به کاخ سفید است. 

«میشل اوباما» در ایران هم رکورد زد
12 بهمن 1365 بود. روز قبل دو نقطه از شهر «میانه» توسط 
هواپیماهاى دشمن بمباران شده بود و 31 نفر از مردم شهر، به 
شهادت رسیده بود و شب سختى بر مردم گذشته بود؛ شایعه 

بمباران دیگر هم در شهر پیچیده بود.

آن روز هم، مدرســه مثل هر روز چشــم انتظــار حضور 
دانش آمــوزان بود و آنها هــم آمدند و همه آمــاده برپایى 
جشن هاى انقالب بودند و کالس هاى درس از مدت ها پیش 

با وسایل تزیینى و پرچم ها آماده این جشن بودند.
عقربه هاى ساعت روى 10 و 30 دقیقه ماند؛ صداى آژیر بلند 
شــد و به فاصله اى خیلى کم صداى انفجار؛ مدرسه در دود 
و غبار احاطه شد. بوى ســوختنى مى آمد. انگار جایى آتش 
گرفته بود و ســکوت، سکوت و کمى 
بعد، صداى ناله و اشک؛ اینجا دختران 

دانش آموز در خون  غلطیده اند.
اما از چند کوچــه آن ورتر صداى فریاد 
به گوش مى رسید؛ همه فریاد مى زدند 
«مدرســه بمباران شد»؛ لحظاتى بعد، 
مردم، هراسان و با چشمانى اشکبار براى 
کمک آمدند. دختــرکان دانش آموز در 
خون غلطیده بودند و دیگر از آن شادى 

و هیاهوى دقایقى پیش خبرى بود.
در بمبــاران 12 بهمــن 1365 در 
دبیرستان زینبیه و دبستان فاطمه الزهرا(س)، 37 دانش آموز 
و یک معلم به شهادت رسیدند. این حادثه آنقدر تلخ بود که 

روزنامه هاى آن زمان نسبت به آن واکنش نشان دادند.

روزى که 37 دانش آموز شهید شدند
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افزایش سرمایه اتوبوسرانى 
تصویب شد

بــا واگــذارى 258 میلیــارد تومــان دارایــى 
از ســوى شــهردارى اصفهــان بــه شــرکت 
واحداتوبوسرانى، ســرمایه این شــرکت افزایش

 یافت.

مردان در جلسات مربوط به 
بانوان شرکت نمى کنند

فریــده روشــن، رئیــس کمیســیون فرهنگى و 
ورزشى شــوراى اسالمى شــهر اصفهان از حضور 
کمرنگ مردان در جلســات مربوط به بانوان انتقاد 

کرد.

بهره بردارى از100 پروژه 
در تیران 

مجید حججى، فرمانــدار تیران وکــرون از افتتاح 
100 پــروژه عمرانــى، اقتصــادى، خدماتــى و 
کشاورزى در این شهرســتان همزمان با دهه فجر

و چهلمیــن ســالگرد انقــالب اســالمى خبــر 
داد.

انتشارفراخوان چهارمین 
جشنواره «ترنم بیدارى» 

مدیر فرهنگسراى مهر ســازمان فرهنگى ورزشى 
شهردارى کاشــان از انتشــار فراخوان چهارمین 
جشــنواره نواهاى انقالبى باعنوان «ترنم بیدارى» 

خبر داد.
مهدى فخرئــى گفت:شناســایى اســتعدادهاى

جوان و خــالق براى برنامــه ریــزى و تولید آثار 
غنى هنرى و بهــره گیرى از ادبیــات مفاخر ملى 
و معرفى انقالب اســالمى به جهانیــان، از جمله 

اهداف برگزارى این جشنواره است.

افزایش کشف 14 درصدى 
سرقت در اردستان

غالمرضا هاشمى زاده،  فرمانده انتظامى اردستان 
گفت: میزان کشــف سرقت نســبت به سال قبل 
14درصد و میزان دســتگیرى ســارقان 93درصد 

افزایش داشته است.

گشایش نمایشگاه کتاب
 در نطنز

نمایشــگاه کتاب در اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
نطنز گشایش یافت.

در ایــن نمایشــگاه، 3000 جلد کتــاب با تخفیف 
50 درصد بــا موضوع هــاى کــودك و نوجوان، 
ادبیات، مذهبــى، رمــان، روان شناســى، زبان، 
کامپیوتر، معمارى، هنر، گردشــگرى، ورزشــى،
 آشپزى، اجتماعى، سیاســى وحقوقى عرضه شده 

است.
ایــن نمایشــگاه تــا 23 بهمــن در اداره فرهنگ 
و ارشــاد اســالمى شهرســتان نطنــز دایــر 

است.

پیشتازى اصفهان در اجراى 
طرح کارورزى پرستاران 

رئیس دانشکده پرســتارى و مامایى دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان گفت: این استان در اجراى طرح 
آزمایشى کارورزى براى دانشجویان سال آخر رشته 

تحصیلى پرستارى در کشور پیشتاز است.
فریبا طالقانى افزود: این طرح براى نخســتین بار 
در کشــور و با موافقت معاونت آموزشــى وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى براى یک دوره 
از دانشجویان پرستارى در بیمارستان الزهرا(س) در 
حال اجراست و به این دانشجویان ماهانه مبلغى به 

عنوان کمک هزینه پرداخت مى شود.

خبر

محمود اکبرى،  معاون فروش و بازاریابى شرکت فوالد 
مبارکه گفت: در صنایع باالدستى فوالد مبارکه درحدود 
2800 تأمین کننده مشــغول ارائه خدمات و تأمین مواد 
اولیه و مصرفى این شرکت هستند و در پایین دست نیز 
نزدیک به 4000کارخانه بزرگ و کوچک از محصوالت 
فوالد مبارکه به طور مســتقیم و غیرمســتقیم استفاده 

مى کنند.
وى ادامــه داد: در حال حاضر در فــوالد مبارکه به طور 
مســتقیم و غیرمســتقیم 350 هــزار فرصت شــغلى 
ایجادشده اســت. اکبرى بیان کرد: طى چهار سال اخیر 
بیش از 7300 میلیارد تومان درزمینه توسعه فوالد مبارکه 

سرمایه گذارى شده که نتیجه آن افزایش ظرفیت فوالد 
کشور، اشتغالزایى، جلوگیرى از واردات و افزایش توان 

صادراتى کشور بوده است.
وى کاهش مصرف آب به رغم افزایش تولید را یکى دیگر 
از دستاوردهاى این شرکت طى سال هاى اخیر اعالم و 
با بیان اینکه امروز الگــوى مصرف آب در فوالد مبارکه 
به یک الگوى جهانى تبدیل شــده، اظهار کرد: با انجام 
اقدامات اساسى در بازچرخانى آب در سیکل تولید و اجراى 
پروژه هاى متعدد، در حال حاضــر مصرف آب در فوالد 
مبارکه  از  16/6 مترمکعب بر تن تولید در سال 1370 به 

2/7مترمکعب کاهش یافته است.

معاون اشتغال و خودکفایى کمیته امداد امام خمینى(ره)
اســتان اصفهان گفت: در چهلمین سال فعالیت کمیته 
امداد، بیــش از صد هزار طرح خوداشــتغالى توســط 

مددجویان اصفهانى اجرا شد.
بهرام سوادکوهى اظهارکرد: تاکنون بیش از صد هزار 
طرح خوداشتغالى در زمینه هاى مختلف براى مددجویان 

و خانواده هاى آنها اجراشده است.
وى با اشــاره به تنگناهــاى مالى، کمبــود و کمیابى 
منابع در عرصه خیر و احســان، تأکیــد کرد: این باعث 
شده اســت که الگوى خودکفایى مددجویان به سمت 
خوداشــتغالى و کمک به راه اندازى کســب وکارهاى 

شــخصى حرکت کند، به  گونه اى کــه هزینه ایجاد 
یک شــغل براى مددجویان کمتر از آنچه باشد که در 
حالت طبیعى در ســایر بخش هاى اقتصــادى هزینه

 مى شود.
سوادکوهى نقش این نهاد در کمک به اشتغال مددجویان 
را منحصر در پرداخت تســهیالت ندانســت و گفت: 
آموزش به عنوان پیش نیاز انجــام هر کارى، در جایگاه 
شایسته خود در برنامه هاى توانمندى این نهاد قرار دارد 
و در 40 سال اخیر، بیش از 150 هزار نفر از مددجویان 
مخاطب آموزش هاى فنى و حرفه اى، پایدارســازى و 

ترویجى بوده اند.  

اجراى100 هزار طرح 
خوداشتغالى توسط مددجویان

سرمایه گذارى7300 میلیاردى 
فوالد مبارکه در 4 سال اخیر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: شش پروژه 
گاز رســانى با اعتبارى افزون بر 73 میلیارد ریال اعتبار، 

دهه فجر در این استان به بهره بردارى مى رسد.
مصطفى علوى افزود: این طرح ها شامل گازرسانى به 

شهرك صنعتى نهضت آباد با بیش از 15 میلیارد ریال، 
شهرك صنعتى اردستان با اعتبارى افزون بر 14 میلیارد 
ریال، مرحله دوم شهرك صنعتى اصفهان با بیش از 11 
میلیارد ریال و شهرك صنعتى تودشک با صرف بالغ بر 

شش میلیارد ریال است.
وى ساختمان پست امداد در شهر افوس با صرف بیش از 
16 میلیارد ریال و ساختمان پست امداد نصر آباد با اعتبار 
11 میلیارد ریال را از دیگر طرح هاى این شرکت برشمرد.
وى آغاز عملیات اجرایى ســاختمان پســت امداد شهر 
سجزى را از دیگر برنامه هاى این شرکت در دهه فجر 
اعالم کرد و گفت: براى این طرح بیش از 20 میلیارد ریال 

پیش بینى شده که در این دهه کلنگزنى مى شود. 

مدیرکل بیمه ســالمت اســتان اصفهان گفت: با 
کنترل و مدیریت هزینه ها ، بدهى هاى معوقه بیمه 
سالمت به مؤسسات دانشگاهى و خصوصى طرف 

قرار داد تا حد زیادى پرداخت شده است.
حســین بانک درخصوص بدهى هاى معوقه بیمه 
ســالمت اصفهان اظهار کرد: امسال سال سختى 
بــراى اداره کل بیمه ســالمت اصفهان بــود و در 
این ســال، عوامل متعددى ماننــد کاهش بودجه ، 
افزایش تعرفه ها  و افزایش قیمــت دارو و درمان بر 
این مشــکالت افزودکه البته هزینه هــا را تا حدود 

زیادى کنترل کردیم. 

پانزدهمین نمایشــگاه تخصصــى صنایع غذایى 
اصفهان از 16 بهمن ماه(فردا) با حضور 90 مشارکت 

کننده از سراسر کشور آغاز مى شود.
این نمایشگاه در 6000 مترمربع فضاى نمایشگاهى، 
با حضور شــرکت هــاى معتبرى از اســتان هاى 
اصفهان، تهران، یزد، بوشــهر، خراســان رضوى، 
مرکزى، همــدان، فارس، کرمــان، چهارمحال و 
بختیارى و آذربایجان شــرقى برگزار مى شــود تا 
ماشــین آالت، فرآورى، بسته بندى، محصوالت و 
خدمات مرتبط با این عنوان نمایشگاهى را در معرض 

بازدید عالقه مندان قرار دهد.
 پانزدهمین نمایشــگاه تخصصــى صنایع غذایى 
اصفهان به مدت چهــار روز و تا 19 بهمن ماه ادامه 

خواهد داشت.

کتاب «کاهش آسیب در معتادان و بهداشت مصرف 
مواد مخدر» به نویسندگى میالد شاه سنایى منتشر 

شد.
 شــاه ســنایى، مددیار اعتیاد- مددکارى اجتماعى 
خانواده و شاغل در مراکز درمانى اقامتى میان مدت 
ترك اعتیاد اســت. او در این کتاب که با همکارى دو 
فعال اجتماعى در حوزه اعتیاد، یک پزشک عمومى، 
یک روان شناس و یک متخصص اعصاب و روان به 
رشته تحریر درآمده است، در هفت فصل به موضوعات 
مختلف مرتبط با حوزه اعتیاد از جمله کاهش آسیب 
اعتیاد، مواد مخدر و بیمارى ها، بررسى فقهى کاهش 
آسیب هاى اجتماعى، مهارت زندگى با فرد معتاد و...  

پرداخته است. 
در شــرح پشــت جلد این کتاب آمده است:« اگرچه 
اطالعات ارائه شــده در این کتاب بــه اعتیاد افراد 
مصرف کننده به مــواد مخدر مربوط مى شــود، اما 
مى تواند براى کســانى هم که به عنوان افراد بهبود 

یافته هستند مفید باشد.» 
چاپ نخســت کتاب «کاهش آســیب در معتادان و 
بهداشت مصرف مواد مخدر» در سال جارى توسط 
انتشــارات «فرهنگ مــردم» با شــمارگان 3000 
نســخه و قیمت 15 هزار تومان منتشــر شده و در

 کتابفروشى هاى اصفهان در دسترس عالقه مندان 
است. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق شهرستان اصفهان 
گفت: در چشم انداز ســال 1405 تمام خدمات برق را 

100 درصد غیرحضورى مى کنیم.
حمیدرضا پیرپیران در خصوص فعالیت ها و پروژه هاى 

افتتاحى دهه فجر در استان اظهار کرد: در حال حاضر 
در بخش اجرا، تجهیز فازها، اســتفاده از فناورى ها و 
رؤیت پذیرى شبکه، کامًال از متخصصان داخلى بهره 

مند هستیم. 

وى افزود: در ابتداى انقالب، 5000 روستا و دو میلیون 
مشــترك و 7000 مگاوات و در حــال حاضر 57 هزار 
روســتا، 35 میلیون مشــترك از نعمت برق برخوردار 

هستند.

مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروى برق شهرســتان 
اصفهان با بیان اینکه بیش از 99 درصد مردم کشــور 
از برق برخوردار هســتند، ادامه داد: در کشور روستاى 
باالى 10 خانوار با سکنه دائم و بدون برق و در استان

 اصفهان روســتاى با ســکنه باالى پنج خانوار بدون 
برق نداریم. 

پیرپیران با بیان اینکه خاموشــى هاى تابستان گذشته 
مربوط به کمبود تولید بود و بخش توزیع در آن دخالت 
نداشت، افزود: توزیع برق در اســتان اصفهان به طور 
متوســط 800 دقیقه به ازاى هر مشــترك در ســال 
خاموشى داشت که در ســال 96 به 230 دقیقه رسیده 

بود.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروى برق شهرســتان 
اصفهان با اشــاره به عوامل کاهش خاموشــى برق، 
تصریح کرد: این عوامل شامل فناورى هاى نوین مانند 
سیستم اتوماســیون شبکه توزیع، سیســتم هوشمند 
در شــبکه توزیع، تجهیزات خط گرم، سیســتم هاى 
حفاظتى نوین در شــبکه توزیع، رؤیت پذیرى شــبکه
 در اتاق کنترل مرکزى و شــاخص هاى کیفیت توان 

برق است.
وى با بیان اینکه در چشم انداز سال 1405 تمام خدمات 
را 100 درصد غیرحضورى مى کنیم، افزود: همچنین 
تلفات شــبکه برق در اصفهان، 6/7 درصد است که در 
سال پیش رو در اصفهان به حدود 6 درصد خواهد رسید. 
وى ادامه داد:متوسط تلفات شــبکه برق در کشور 11 
درصد اســت که اصفهان در کاهش تلفات توزیع برق، 
جزو سه رتبه نخست کشور اســت و طبق چشم انداز 

اصفهان، به 5 درصد خواهد رسید.

تیرآهن بال شــیبدار 200 براى نخســتین بار در کشور 
همزمان با دهه مبارك فجر در شرکت سهامى ذوب آهن 

اصفهان طراحى و تولید شد.  
محمدامین یوسف زاده، مدیر مهندسى نورد شرکت ذوب 
آهن اظهار کرد: براى تولید صادراتى این محصول و براى 
تولید و توســعه پروفیل هاى طویل نوردى در راستاى 
دســتیابى به بازار محصوالت جدید در داخل کشور و با 
اهداف صادراتى، برنامه مطالعه و ارزیابى امکانات براى 
تولید این محصول، از حدود یک ماه و نیم گذشــته آغاز 
شــد.  وى با بیان اینکه در تولید این پروفیل از فوالد با 
گرید ST55 اســتفاده شده اســت، افزود: این پروفیل 
داراى اســتحکام مکانیکى باالتر و از اینرسى باالترى 

برخوردار است.  یوسف زاده تصریح کرد: این محصول 
پس از آبکارى با هدف افزایش مقاومت خوردگى، براى 
مصارف صنعتى در صنعت برق به عنوان پایه هاى کابل 

برق فشارقوى کاربرد دارد.   

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان خبر داد:

تمام خدمات برق غیرحضورى مى شود
انتشار یک کتاب جدید 

درحوزه اعتیاد

پرداخت بدهى هاى معوقه
 بیمه سالمت

نمایشگاه اصفهان میزبان 
صنایع غذایى کشور

عملیات اجرایى 1550 طرح عمرانى زود بازده بسیج در 
اصفهان آغاز شد.

فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان در این 
مراســم گفت: از مجموع1550پروژه محرومیت زدایى 
بسیج در استان اصفهان، 346 طرح در خصوص تکمیل 
و مرمت مدارس روســتایى، 270 طرح احداث، تکمیل 
و بهســازى خانه محروم، 140 طرح احداث، تکمیل و 
بهسازى کارگاه اشتغالزایى، 120 طرح احداث، تکمیل 
و بهسازى آبرسانى روستایى، 102 طرح احیا و الیروبى 

قنوات و احداث صد نیروگاه کوچک خانگى خورشیدى 
است.

غالمرضا سلیمانى اضافه کرد: همچنین 95 طرح انتقال 
آب، 54 طرح ساخت و تکمیل مسجد، 38 استخر ذخیره 
آب، 37 طرح ســاخت و تکمیل خانه عالــم، 30 طرح 
فاضالب روستایى، 30 احداث آب بند، 30 طرح فاضالب 
روســتایى، 30 مورد احداث و تکمیل پل هاى روستایى 
و ده ها طرح دیگر توســط گروه هاى جهادى بسیجى 

اجرایى مى شود.

معاون فناورى اطالعــات و آمار جمعیتــى اداره کل 
ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: دالیل عمده مرگ 
میر در اســتان اصفهان، به ترتیــب بیمارى هاى قلبى 
عروقى، سرطان  و تومور و بیمارى هاى دستگاه تنفسى

 است.
مجتبى یکتامنش با بیان اینکه طى 10 ماهه سال جارى 
62 هزار و 599  تولد در استان اصفهان ثبت شده است، 
اظهار کرد: از این تعداد، 31 هزار و 891 نفر پســر و 30 

هزار و 708 دختر بوده است.

وى افــزود: میانگیــن ســن والدین در هنــگام تولد 
نوزادان در بین مردان 33 و در بین زنان 29 ســال بوده

 است.
معاون فناورى اطالعــات و آمار جمعیتــى اداره کل 
ثبت احوال اســتان اصفهان با بیان اینکه طى ده ماهه 
ســال جارى 19 هزار و 555 فوت در اســتان اصفهان 
ثبــت شــده اســت، اظهــار کــرد: از این تعــداد، 
بــوده زن   8643 و  مــرد   912 و  هــزار  ده 

 است.

آغاز عملیات اجرایى1550 طرح زود بازده بسیج در اصفهان 

بهره بردارى از 6 پروژه گازرسانى 

عوامل مرگ و میر اصفهانى ها

تولید تیرآهن بال شیبدار 200 در ذوب آهن 

رئیس جمعیــت هالل احمر شهرســتان اصفهان 
گفت: همزمان با چهلمین دهه فجر پیروزى انقالب 
و با هدف خدمت رســانى به مردم مناطق محروم و 
کم برخوردار، کاروان سالمت و  نیکوکارى جمعیت 
هالل احمر اصفهان بــه بخش هاى جرقویه علیا و 

جرقویه سفلى این شهرستان اعزام شدند.
شهریار انصارى با اشاره به حضور فعال بیش از  110 
نفر از اعضاى جــوان و داوطلب هالل احمر در این 
کاروان گفت: مناطق شــمال غرب، جنوب غرب، 
شرق، جنوب و مرکزى جمعیت هالل احمر استان 

در این کاروان مشارکت دارند.

مدیر اداره امور قرآن کریم اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: اصفهانى ها با ثبت رکورد 20هزار 
و 872 نفر در سامانه مسابقات سراسرى حفظ و مفاهیم 
قرآن کریم نام خود را به عنوان دومین اســتان قرآنى 

کشور ثبت کردند.
یحیى قاسمى اظهار کرد: براساس هماهنگى هاى به 
عمل آمده و در راســتاى ترویج فرهنگ قرآنى، آزمون 
هفتمین دوره طرح ملى تربیــت حافظان قرآن کریم 
با هدف تقویت و انســجام برنامه هــا و فعالیت هاى 

سازمان ها و نهادهاى قرآنى، سنجش و ارزیابى کمى 
و کیفى آموزشى مؤسسات و مراکز قرآنى، ایجاد انگیزه 
در میان عموم جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان براى 
فراگیرى معارف قرآن و عترت، اسفند ماه سال جارى به 

صورت همزمان با سراسر کشور برگزار مى شود.
وى در ادامه افزود: این آزمــون که بزرگ ترین رویداد 
قرآنى نیز محسوب مى شود، با همکارى دیگر نهادهاى 
قرآنى و با رویکرد جلوگیــرى از برگزارى برنامه هاى 
موازى در قالب آزمون سراسرى حفظ و مفاهیم قرآن 

کریم برگزار مى شود.
مدیر اداره امــور قرآنى اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان اضافه کرد: این آزمون در 18 رشــته 
مختلف و سه گروه امتحانى شــامل حفظ قرآن کریم، 
مفاهیم قرآن کریــم و اهل بیــت(ع) و گروه آموزش 
الکترونیکى با سه رشــته، 9 اسفند ماه به صورت کتبى 
و همزمان با سراسر کشور برگزار مى شود و افرادى که 
بتوانند حدنصاب نمره قبولى را کســب کنند، به آنان 

مدرك معتبر اعطا مى شود.

اعزام کاروان سالمتپیشتازى اصفهانى ها در بزرگ ترین رویداد قرآنى کشور
 هالل احمر به مناطق محروم 

  شهردار نجف آباد گفت: مطالعات همه جانبه اى به منظور بازطراحى باغ بانوان نجف آباد به عنوان یکى 
از بزرگترین مجموعه هاى استان انجام شده که در صورت تصویب طرح تهیه شده در صحن شوراى 
شهر، این مجموعه به مجموعه فرهنگى تفریحى «باغ بهشت» با کاربرى هاى بسیار متنوع تر تبدیل 

خواهد شد.
مســعود منتظرى بیان کرد: این پروژه اولین طرح عمرانى شــهر محســوب مى شــود که پیش
 از ورود به فاز عملیاتــى، مطالعات همه جانبه و پیوســت فرهنگى آن به صورت دقیق انجام شــده

 است.  

بازطراحى
 بــاغ بانوان
 نجف آباد
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به مناســبت ورود تاریخى امام راحل(ره) در 12 بهمن 57 
به میهن اسالمى و همزمان با سراسر کشور، در اصفهان، 
آیت ا... طباطبایى نژاد نماینده ولى فقیه در اســتان و امام 
جمعه اصفهان و استاندار، زنگ انقالب را در دبیرستان دوره 
اول هیئت امنایى دخترانه «نیایش» در خیابان رکن الدوله 
شــرقى در ناحیه 2 آموزش و پرورش به صدا درآوردند و 

کیک چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى را بریدند.
در مراســم باشــکوهى که به همت روابط عمومى اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان، روابط عمومى آموزش و 
پرورش ناحیه 2 اصفهان و البته تالش مدیر، معلمان و کادر 
دبیرستان نیایش، در دومین روز از دهه فجر برگزار شد، ابتدا 
سرود پرافتخار جمهورى اسالمى ایران نواخته شد و سپس 
آیاتى از کالم ا... مجید تالوت شــد و دانش آموزان، قسم 

پرچم را به جا آوردند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در این مراسم با 
قدردانى از تالش هاى شبانه روزى همه همکاران خدوم در 
دبیرستان دخترانه نیایش و روابط عمومى هاى آموزش و 
پرورش استان و ناحیه 2 و تبریک چهلمین سالگرد پیروزى 
انقالب اســالمى گفت: تقارن این ایام با شهادت حضرت 
فاطمه زهرا(س) که به تعبیرى «فجر فاطمى» نامگذارى 

شده را به فال نیک مى گیریم.
محمد اعتــدادى افزود: انقالب اســالمى ذائقــه ما را با 
استقالل، آزادى و ارزش هاى خداوندى آشنا کرد. وى ادامه 
داد: چهار دهه تجربه آموزش و پرورش کشور با بهره گیرى 
از معلمان و کارشناســان خبره و... منجر به ایجاد تحولى 

عظیم در مسیر فعالیت آموزش و پرورش بوده است.
مطابق سند تحول عمل مى کنیم

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: بر اساس 
فعالیت هاى آموزش و پرورش در چهار دهه اخیر و سفارش 
رهبر معظم انقالب، امروز نقشه راه و سند تحول بنیادین 
تدوین شــده و آموزش و پرورش استان اصفهان نیز تمام 
سیاست ها و برنامه هاى خود را بر اساس سند تحول بنیادین 

آموزش و پرورش، عملیاتى مى سازد.
اعتدادى با بیان اینکه امروز دانش آمــوزان و فرهنگیان، 
بزرگ ترین افتخارات جهانــى را با جهاد علمى و اعتقادى 
کسب کرده اند، افزود: جهاد فرهنگى و علمى فرهنگیان 
و دانش آموزان، پرچم امام(ره)، شهدا و ایثارگران را بر قله 
تاریخ برافراشته و نغمه هاى یأس و ناامیدى را به امیدوارى 

تبدیل مى کنیم.
مطابق رسالت خطیرمان عمل مى کنیم

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان تأکید کرد: 
آموزش و پرورش استان اصفهان علیرغم همه کمبودها 
و مشکالت، مطابق بر رسالت خطیر خود مبنى بر تربیت 
نسلى نو و سرافراز مسیر خود را ادامه مى دهد و باید همواره 
کرامت معلمان در مدارس در این شرایط، حفظ شود که این 

امر در دبیرستان دخترانه نیایش رعایت شده است. 
اعتدادى که از دبیرستان دخترانه نیایش هم بازدید کرده 
بود به همکاران فرهنگى در این دبیرســتان قول داد تا با 
تمهیداتى نسبت به رفع برخى از مشکالت این دبیرستان 
اقدام شود تا کادر فرهنگى و خدوم آن، با آرامش بیشترى 

به فعالیت آموزشى بپردازند.
چرا «نیایش» انتخاب شد؟

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در خصوص 
انتخاب دبیرســتان نیایش براى به صــدا درآوردن زنگ 
انقالب گفت: ســه مدرســه در نواحى آموزش و پرورش 
اعالم آمادگى کردند که به علت ظرفیت، کادر آموزشى و 
دانش آموزان و عالقه زیاد آنان، تصمیم گرفته شد مراسم 
در این مدرسه برگزار شود که الحق همه چیز مطلوب پیش 

رفت و برنامه ریزى خوب بود که باید تشکر کنم.
■■■

اســتاندار اصفهان هم در این مراسم، با تأکید بر اینکه باید 
قدردان نعمت هایى که خداوند با پیروزى انقالب اسالمى به 
ما داده باشیم، گفت: شاید دانش آموزان دبیرستان دخترانه 
نیایش، کمتر از اهمیت پیروزى انقالب شنیده باشند اما من 
به عنوان کسى که قبل از انقالب حضور داشته ام و دوران 
انقالب را تجربه کــرده ام مى دانم که خداوند نعمت بزرگ 

انقالب را به ما عطا کرد که بــا ذکر این نعمات باید قدر آن 
را بدانیــم. عباس رضایى از مالقات خــود با رئیس هیئت 
الجزایرى در اصفهان در چند روز اخیر گفت و افزود: چند روز 
قبل هیئتى از الجزایر مهمان ما در اصفهان بودند که رئیس 
این هیئت تعریف کرد که پاسى از شب گذشته به راحتى و 
با آرامش در خیابان هاى اصفهان قدم زده و احساس امنیت 
مى کرده که این خود از دستاوردهاى انقالب است در حالى 
که در کشورى مثل آمریکا این امکان براى افراد وجود ندارد.

 اول، آموزش و پرورش
وى در بخش دیگر از سخنانش به مسائل آموزش و پرورش 
اشاره کرد و گفت: اعتقاد دارم براى درست کردن کشور، 
اول باید آموزش و پرورش درست شود و امروز تمام هّم و 

غّم ما در این راستاست.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه امروز بــه برکت انقالب، 
کارهاى بزرگى در زمینه هاى مختلف علمى صورت گرفته 
که منشــأ آنها از دانش آموزان در مدارس بوده، افزود: باید 
همه دست به دست هم دهیم و براى اشاعه علم و پیشرفت 

کشور و استان تالش کنیم.
رضایى همچنین گفت: خیرین مدرسه ســاز کاشان طى 
یکسال مى خواهند در زمینه آموزش، کاشان را از مدرسه 

بى نیاز کنند که امید دارم در اصفهان نیز اینگونه باشد.
وى اظهــار امیــدوارى کــرد دانش آمــوزان امــروز، 
شــخصیت هاى علمى آینده کشور باشــند و براى همه 
آرزوى توفیق و سربلندى کرد و یاد همه شهیدان را که با 
جانفشانى خود، این فرصت ها را براى مردم ایجاد کردند، 

گرامى داشت.
■■■

رئیس آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان هم با قدردانى 
از همه دست اندرکاران برگزارى این مراسم، از اینکه زنگ 
انقالب در چهلمین ســالگرد پیروزى انقالب در یکى از 
مدارس ناحیه 2 آموزش و پرورش به صدا درآمده اســت 

ابراز خرسندى کرد.
حبیب ا... عسگرى، پیروزى انقالب اسالمى در بهمن 57 
را باعث تعجب جهانیان و شبه معجزه دانست و اظهار کرد: 
پیروزى انقالب اسالمى، همه معادالت سیاسى جهان را به 
هم ریخت و دژ مســتحکم رژیم پهلوى را در هم کوبید و 
با ورود امام راحل(ره) تحوالت بسیارى رخ داد که یکى از 
ابعاد این تحوالت، بُعد فرهنگى بود و باعث شد آموزش و 
پرورش در انقالب نقش خود را ایفا کند و تا امروز اثرگذار 

باشد.
حضور 43 هزار دانش آموز در ناحیه 2

وى افزود: ناحیه 2 آموزش و پرورش اصفهان با 43 هزار 
دانش آموز در 226 واحد آموزشــى و 2500 همکار شاغل 
و 4560 همکار بازنشســته و وظیفه بگیــر فعالیت دارد. 
همچنین آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان 18 شــهید 
فرهنگى و 135 شــهید دانش آموز را تقدیم انقالب کرده 
و داراى 17 آزاده، 150 جانباز رزمنده، 70 فرزند شــهید و 
32 همسر شهید است و توانســته نقش خود را در انقالب 

به خوبى ایفا کند.

عسگرى دهه فجر را تولدى نو براى ملت ایران برشمرد و 
گفت: دهه فجر انقالب اسالمى فرصت بسیار مناسبى براى 

شناسایى آفات و برطرف کردن آنهاست.
 آفاتى که به آموزش و پرورش هجوم آورده 

است
رئیس آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان البته این نکته را 
نیز یادآور شد که آفاتى به آموزش و پرورش هجوم آورده 
که اگر به موقع براى آنها چاره اندیشى نشود آسیب به همراه 

خواهد داشت.
عســگرى توجه مســئوالن به فضاى فیزیکى مدارس، 
نیروى انسانى و تجهیزات در مدارس را یادآور شد تا ستون 
مستحکم انقالب آســیب نبیند. وى از وجود 25 مدرسه 
استیجارى که درصدد تخلیه آن هستند در ناحیه 2 آموزش 
و پرورش اصفهان خبر داد و گفت: اگر در این راستا به موقع 
گام برداشته نشــود آینده دیر خواهد بود ولى ما همچنان 
پایبندى به ارزش ها، افتخار به گذشــته و امید به آینده را 

مدنظر داریم و در راستاى آن گام برمى داریم.
■■■

ناهید تاج الدین، نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى 
اســالمى هم در این مراســم با تبریک چهلمین سالگرد 
پیروزى انقالب، چهلمین سال را ســال بلوغ و پیامبرى 
دانست و گفت: در طول 40 سال گذشته، ما فراز و فرودهاى 
زیادى داشتیم که توانستیم این شرایط را با سربلندى سپرى 

کنیم و تاکنون مسیر را با قوت ادامه داده و مى دهیم.
وى به مقایسه شرایط بانوان در قبل و بعد از پیروزى انقالب 
اسالمى اشاره کرد و افزود: علیرغم همه محدودیت ها براى 
بانوان، در 40 سال گذشته بانوان کشورمان در زمینه هاى 
مختلف، حرکتى روبه جلو داشته اند و به لطف خداوند، قطار 
پیشرفت بانوان سرعت گرفته و در دولت تدبیر و امید نیز 
30 درصد پست هاى مدیریتى به بانوان اختصاص یافته که 
امید مى رود در استان اصفهان بیش از پیش عملیاتى شود.

 زاینده رود، نیازمند نگاه ملى است
تاج الدین با اشاره به بازگشایى زاینده رود، اظهار کرد: درست 
است که بعد از 20 ماه، زاینده رود 20 روز بازگشایى شده و 
مردم خوشحالند اما مشــکل زاینده رود باید براى همیشه 

حل شود.
نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى 
خاطرنشــان کرد: ما نمایندگان همواره با صداى بلند در 
این مدت مشکل زاینده رود را اعالم کرده ایم و باید دانست 
مشــکل زاینده رود فقط مشــکل اصفهان نیست بلکه با 
خشک شــدن گاوخونى، 14 استان کشــور دچار مشکل 
مى شوند و باید براى حل مشکل زاینده رود، نگاه ملى شود.

■■■
مدیر دبیرستان دوره اول هیئت امنایى دخترانه نیایش هم 
گفت: در این جمع باید اذعــان کنم که معلمان و کادر این 
دبیرستان براى برگزارى این برنامه، به صورت شبانه روزى 
فعالیت کرده اند و سعى شد مراسم به شکل مطلوب برگزار 
شود که اگر موفقیتى هم به دست آمده مرهون کادر پرتوان 

و معلمان دلسوز بوده است.

مریم هاشمى عنوان کرد: دبیرســتان دخترانه نیایش در 
ناحیه 2 آموزش و پرورش اصفهان در چهار طبقه با 520 
دانش آموز، 60 نفــر کادر و 15 کالس درس، امر تحصیل 
دانش آموزان را عهده دار است. این در حالى است که 80 نفر 
از دانش آموزان این دبیرستان داراى معدل 20 بوده، 250 
دانش آموز همواره در زمینه هاى علمى، آموزشى و ورزشى 
رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و در جشنواره 
خوارزمى حرف اول را مى زنند و رتبه هاى ناحیه اى و استانى 

کسب کرده اند و دانش آموزانى توانمند هستند.
هاشــمى با قدردانى از تالش هاى اعضــاى انجمن این 
دبیرســتان، از مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
خواســت تا براى برطرف کردن برخى از مشــکالت این 

دبیرستان، تمهیداتى به کار گیرند.
■■■

دیگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى 
که از مهمانان این مراسم بود نیز به «نصف جهان» گفت: 
انقالب اســالمى ایران در 40 سال گذشته، مردمساالرى 
دینى را به عنوان بهترین دموکراسى جهانى به مردم جهان 

معرفى کرد.
حجت االسالم و المسلمین احمد سالک، دستاورد انقالب 
اسالمى براى دانش آموزان و دانشجویان را، شرکت هاى 
دانش بنیان دانست. وى ادامه داد: رمز موفقیت ما وحدت 

امت حول محور والیت است که باید با قدرت ادامه یابد.
■■■

معاون آموزش ابتدایى آموزش و پرورش استان اصفهان 
هم به «نصف جهان» گفت: امروز و در چهلمین سالگرد 
پیروزى انقالب اسالمى باید یاد و خاطره شهداى انقالب را 
گرامى داشت و با نگاهى توسعه یافته به کودکان سرزمین 
خود نگاه کرد و براى آنان گام برداشــت تا اندیشه ها فردا 

بتواند انقالب را پایدار نگه دارند.
شهین جوانى اظهار کرد: در طول 40 سال گذشته، اتفاقات 
خوبى به یمن خون شهدا افتاده، که بزرگ ترین آن تأمین 
امنیت اســت. وى گفت: در حوزه آموزش ابتدایى و رشد 
پژوهش در دانش آموزان فعالیت هاى چشــمگیرى انجام 
شد و در راستاى باسوادى دانش آموزان هم اتفاقات خوبى 
صورت گرفت و به سوى پایان بى سوادى گام برداشته شد.

جوانى خاطرنشــان کــرد: اقدامات بســیار خوبى براى 
دانش آموزان پایه اول ابتدایى که نیازمند توانایى هســتند 
صورت گرفت و براى توســعه عدالت آموزشى توجه ویژه 
به دانش آموزان عشایرى و مناطق غیر برخوردار در اولویت 
برنامه ریزى استان اســت به نحوى که استان اصفهان در 
این سال ها در زمره استان هاى مطلوب در این زمینه قرار 
گرفت و در حال حاضر 161 آموزشــگاه در استان، فضاى 

عشایرى دارند.
■■■

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز اســتان اصفهان نیز به 
«نصف جهان» گفت: در طول 20 ســال فعالیت مجمع 
خیرین مدرسه ساز استان اصفهان، خیرین، مدارس بسیار 

زیادى را در استان ساختند.
زهره میردامادیان اظهار کرد: در دیدار خیرین با رهبر معظم 
انقالب اسالمى، ایشان خیرین مدرسه ساز را پدیده مبارکى 

در کشور دانستند که به کمک دانش آموزان آمده اند.
وى ادامه داد: به همت زنان و مردان خیرى که دغدغه تعلیم 
و تربیت دارند ساخت و ساز مدرسه سرلوحه کارشان قرار 

گرفت تا دانش آموزان رشد کنند و شکوفا شوند.
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز اســتان اصفهان از همه 
خیرین و کسانى که به هر میزان توان مالى دارند خواست 
براى تجهیز مدارس به ویژه در رابطه با هنرستان ها که باید 
در آنها مهارت آموزى شود کمک کرده و براى ایجاد بستر 

کارآفرینى تالش کنند.
میردامادیان از همه خیرین مدرسه سازى و مدرسه یارى که 

همکارى کردند قدردانى کرد.
■■■

شایان ذکر اســت دانش آموزان دبیرستان دخترانه هیئت 
امنایى نیایش در این مراســم برنامه هاى متنوع، دکلمه و 
ســرود را به نحو بســیار زیبایى اجرا کردند که با استقبال 

مسئولین همراه بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در مراسم به صدا درآمدن زنگ انقالب:

4 دهه تجربه آموزش و پرورش، تحولى عظیم
 به وجود آورده است

ساسان اکبرزاده
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دهه فجردهه فجر

در دهه مبارك فجر و همزمان با چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى در سفر به اصفهان از پروژه استانداردسازى اورژانس 

بیمارستان غرضى اصفهان بازدید و آن را افتتاح کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى همچنین از طریق ویدیو کنفرانس درمانگاه 

تأمین اجتماعى در تیران و کرون را نیز افتتاح کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى در مراســمى که بــه همین منظور با حضور 
مسئوالن کشورى و استانى در تاالر اجتماعات بیمارستان غرضى اصفهان 
برگزار شده بود با تبریک چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى و با اشاره به 
دوران پیروزى انقالب اسالمى گفت: امام راحل(ره)، استقرار نظام را بر پایه دین 
پایه گذارى کرد و طى 40 سال گذشته انقالب اسالمى پیشرفت هاى زیادى 

در ابعاد مختلف داشته است.
محمد شریعتمدارى اظهار کرد: انقالب اسالمى ایران در 40 سالگى، با از خود 
گذشتگى جوانان در دوران جنگ تحمیلى و ایستادگى، امروز به جایى رسیده که 

ما در امنیت کامل مى توانیم در کنار هم تالش کنیم.
وى با بیان اینکه باید براى حفظ انقالب اسالمى راه امام راحل(ره) ادامه یابد، 
گفت: امام راحل(ره) مردمساالرى دینى را براى ما به امانت گذاشت که باید 

شکرگزار این امانت ارزشمند باشیم و براى حفظ انقالب این راه را ادامه دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى اظهار کــرد: باید تجربه انقالب و جنگ را به 
جوانان انتقال داد و از ابتکار، نوآورى و نشاط جوانان بهره گیرى کرد و عمل و 
اجرا را به جوانان شایسته سپرد تا مشکالت کشور حل شود و کشور نجات یابد.

 باید شفاف سازى کرد
شریعتمدارى بر به کارگیرى جوانان متخصص و کاربلد در پست هاى مختلف 
تأکید کرد و گفت: امروز نباید مدیرى که شــیمى خوانده را در یک سازمان 
فرهنگى تأمین اجتماعى به کار گرفت و باید شــرکت هاى ســازمان تأمین 
اجتماعى به کسانى سپرده شود که تخصص الزم را داشته باشند و باید شفاف 
عمل کرد و همه مطالب در سایت سازمان تأمین اجتماعى قابل رؤیت باشد تا 

اگر کارى خالف است از آن جلوگیرى شود.
وى ادامه داد: ما به عنوان مســئوالن همچون مدعى العموم بوده و از سوى 
دولت انتخاب شدیم و باید نظارت کنیم و در سازمان تأمین اجتماعى نیز باید 
سه جانبه گرایى رعایت شود و فقط دولت پاسخگو نباشد و کارگر و کارفرما هم 

پاسخگو باشند.

پرداخت حقوق و دستمزد منطقى باشد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى با بیان اینکه پرداخت حقوق و دســتمزد در 
سازمان تأمین اجتماعى باید به صورت منطقى باشد، گفت: اگر به یک رئیس 
هلدینگ سازمان تأمین اجتماعى ماهیانه 30 میلیون تومان پرداخت مى شود 
که دست درازى به مال بیمه شدگان محسوب مى شود، باید اگر کار خوبى است 
این رقم روى سایت قرار گیرد و توجیه داشته باشد و شفاف شود و اگر کارى 
غیرمنطقى است قطع شود تا مردم به شــفافیت در سازمان تأمین اجتماعى 

اطمینان کنند.
شریعتمدارى گفت: ما نیاز داریم در کنار مردم و با مردم باشیم و مردم هم بصیر و 
دانا هستند و مى فهمند و این امر را در جریان فوت مرحوم نوربخش، مدیرعامل 

سابق سازمان تأمین اجتماعى ثابت کردند و این عبرت تاریخ است.
وى خاطرنشان کرد: اگر در ســازمان تأمین اجتماعى افراد داراى تخصص و 
قوى منصوب شوند همه سود مى برند و اگر بر مبناى توصیه به کار گرفته شوند 

توصیه کننده هم خراب خواهد شد.

رشد شاخص دستمزد مطلوب نبوده
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: رشد شاخص دستمزد در مقایسه با قیمت 
کاال طى ایام گذشته مطلوب نبوده و ما مسئوالن باید بفهمیم اگر امروز از حداقل 

دستمزد منطقى صحبت مى کنیم این حرف براى خوش آمدن کارگر نیست.
شریعتمدارى با بیان اینکه امروز دارایى هاى بسیار باارزشى داریم که باید به آنها 
افتخار کنیم، گفت: وقتى انقالب اسالمى پیروز شد سازمان تأمین اجتماعى 
شش میلیون نفر را تحت پوشش داشت که امروز به 42 میلیون و 700 هزار نفر 
رسیده است و در سازمان بازنشستگى هم جمعیت شش برابر شده است و این 
افتخارى است که نباید با لکنت گفته شود. البته ممکن است ایراداتى هم باشد. 
این در حالى است که امروز ما در کشور بیش از 1000 تشکل کارگرى، 2500 
تشکل کارفرمایى داریم که اصوًال در قبل از انقالب نبوده است که در کنار هم 

فعالیت مى کنند و اینها بخشى از دستاوردهاست.
وى ادامه داد: مردم از مدیران پاکدست استقبال مى کنند. بنابراین نباید آرمان ها 

را فراموش کرد.

تأیید بدهى سنگین
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى با تأیید بدهى سنگین سازمان تأمین اجتماعى 
به دانشگاه هاى اصفهان و کاشان، آن را حرف حق دانست و قول داد با توجه به 
توافقات و دریافت 5000 میلیارد تومان وام مشارکت، بخش قابل توجهى از این 

بدهى تا پایان سال جارى پرداخت شود.
شریعتمدارى افزود: همه بازنشستگان در بخش هاى مختلف نباید زیرپوشش 
سازمان تأمین اجتماعى قرار  بگیرند و اینها اشتباهات بزرگى است که صورت 

گرفته و من جلوى آنها را مى گیرم.
وى آینده کشور را 100 درصد روشن دانست و کشور را داراى مزیت هاى نسبى، 
رقابتى و... دانست ولى گفت: فشار سلطه هم هست و استکبار زمانى کشور به 
کشور به دنبال زدن ما بودند اما امروز شرکت به شرکت علیه ما کار مى کنند ولى 
باید بدانند ما ایستاده ایم و قطعاً پیروزى از آن ماست و تصمیمات اندیشمندانه و 

خردمندى مردم، ملت را پیروز خواهد کرد.

بررسى ساخت یک بیمارستان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى اظهار کرد: ساخت بیمارستان شماره 2 تأمین 
اجتماعى به نام میالد در اصفهان را بررسى خواهم کرد و دلم با این کار است و 

سعى دارم تا در بودجه سال 98 پیش بینى شود تا کلنگزنى کنیم.
شریعتمدارى از اینکه همزمان با بازگشایى و جارى شدن آب در زاینده رود به 
اصفهان سفر کرد ابراز خرسندى کرد و دهه مبارك فجر را تبریک گفت و اظهار 
امیدوارى کرد اقدامات سازمان تأمین اجتماعى در شهرها و استان ها، منشأ خیر 

و برکت باشد و روند رو به رشد و توسعه پیدا کند.
■■■

استاندار اصفهان هم از اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى در هیئت دولت 
در جهت تصویب احیاى زاینده رود نظر بزرگوارانه داشت قدردانى کرد و گفت: 
جارى شــدن آب در زاینده رود اگرچه متأسفانه موقتى است اما فضاى امید و 

نشاط خاصى را نه فقط براى مردم اصفهان بلکه براى کل کشور فراهم کرد.
عباس رضایى از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى خواست تا مراتب تشکر مردم 
در این راستا را به اعضاى هیئت دولت به ویژه رئیس جمهور و معاون اول رئیس 

جمهور اعالم کند.

گام قابل تقدیر
وى توسعه بیمارستان غرضى در شمال اصفهان را گامى قابل تقدیر دانست اما 
گفت: توقع کارگران آن است که در اولین فرصت، بیمارستانى که زمین آن هم 
آماده است از سوى سازمان تأمین اجتماعى ساخته شود تا گام هاى بیشترى 

براى ارائه خدمات به این استان کارگرى برداشته شود.
استاندار اصفهان اظهار کرد: استان اصفهان از محرومیت هاى بسیار باالیى 
برخوردار اســت ولى مســئوالن در ســفر به اصفهان آن را نمى بینند، نمود 
محرومیت هایى که حتى در سیستان و بلوچستان مطرح نیست و من عنوان این 
محرومیت ها را «سندروم برترى» گذاشته ام و در بسیارى از بخش ها و در رأس 
آنها آب، نیازمند توجه بیشتر هستیم و ما اجرایى شدن مصوب هیئت دولت در 

زمینه آب را خواستاریم.

تعویق پرداخت به پزشکان
وى ادامه داد: پزشکان بیمارستان هاى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از مهرماه 
سال جارى مطالبات خود را که بیش از 520 میلیارد تومان است دریافت نکرده اند 
و در تأمین مواد اولیه خود مانده اند که از این میزان 95 میلیارد تومان مربوط به 
داروخانه هاى آموزشى است که داروهاى بیماران صعب العالج را تأمین مى کنند 

که باید تأمین و پرداخت شود. 
رضایى پیشــنهاد کرد: با توجه به اینکه کارگران استان اصفهان، جایگاهى 
همچون دیگر دستگاه ها براى گذران اوقات فراغت ندارند، وزیر تعاون، کار و 

رفاه اجتماعى مکان و هتلى احداث و به این کار اختصاص داده شود.
■■■

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان هم برگزارى اینگونه جلسات را 
پیش درآمد حرکات توسعه آفرینى دانست و گفت: اگر شبنمى از عشق در کار 

باشد، کار ارزشمند خواهد بود.
دکتر على اعتصام پور با ارائه گزارشى از روند فعالیت هاى انجام شده گفت: در 
استان اصفهان 75 هزار پرونده الکترونیکى مزمن داریم که 65 هزار پرونده 

دیابتى است.

بیمارستان ها نوسازى شده اند
وى کلنگزنى و افتتاح پلى کلینیک امام محمدباقر(ع) نجف آباد و گزبرخوار، 
افتتاح پلى کلینیک بیمارســتان غرضى و... را بخشى از فعالیت ها برشمرد و 
گفت: همه بیمارستان هاى ما نوسازى و بازسازى شده و بخش هاى اورژانس 
بیمارستان هاى شریعتى و غرضى مى تواند الگو باشد. این در حالى است که همه 
اقدامات انجام شده بر اساس نیازسنجى در حوزه مربوطه، صورت گرفته است.

طرح تحول سالمت ادامه یابد
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان با بیان اینکه ما به سوى نوبت دهى 
اینترنتى حرکت کردیم، افزود: اجراى طرح تحول سالمت از دستاوردهاى مهم 
بوده که البته چالش هایى هم داشت و امید است این طرح با نگاه ملى و برطرف 
کردن چالش ها ادامه یابد. وى گفت: هزینه هاى درمان ما در مدیریت تأمین 
اجتماعى استان اصفهان در سال 92، سیصد میلیارد تومان بود که این رقم در 

سال 95 به 1350 میلیارد تومان رسید.

بعضى از اقدامات انجام شده
دکتر اعتصام پور گفت: ما در حوزه درمان تأمین اجتماعى سه بیمارستان، ده 
پلى کلینیک و... براى بخش درمان مستقیم با 3600 پرسنل فعال داریم و در 

بخش درمان غیرمستقیم نیز 4000 طرف قرارداد داریم.
وى با گرامیداشت یاد و خاطره مرحومان نوربخش و تاج الدین گفت: دستگاه 
آنژیوگرافى خریدارى شده و امید است در سال آینده با توجه به اینکه نیروهاى 

این کار انتخاب شده اند، آماده راه اندازى شود.
مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان از افزایش چهار آمبوالنس به 
آمبوالنس هاى ســازمان تأمین اجتماعى هم خبر داد و گفت: ما آشپزخانه با 

تجهیزات بخارپز نیز ایجاد کردیم.
دکتر اعتصام پور مى گوید: استان اصفهان مى تواند به عنوان قطب گردشگرى 

و قطب توریسم درمانى در کشور مطرح باشد.
دکتر اعتصام پور گفت: علیرغم همه مشــکالت و بحران هــا، عبارت «ما 
مى توانیم» را مى توان به شرط اینکه به علم و عشق مجهز باشیم تحقق دهیم.
وى از تشکیل شوراى هم اندیشى ذینفعان، شوراى هماهنگى درمان، شوراى 
هم سویى بیمه ها و... در اســتان اصفهان خبر داد و گفت: احساس مى کنم با 

عشق، علم و گفتگو، مى توان فعالیت هاى اثربخش و ثمربخش داشت.
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان از همه پیمانکاران، شوراى تعاون و 
همه کسانى که براى ارائه خدمات مطلوب به مردم تالش کردند قدردانى کرد.

■■■
دکتر آرش علیزاده، رئیس بیمارستان فوق تخصصى غرضى هم گفت: اورژانس 
بیمارستان غرضى استانداردسازى شد و توسعه یافت به گونه اى که 17 تخت 
اورژانس به 33 تخت افزایش یافته و فضــاى اورژانس از 1200 مترمربع به 
2100 مترمربع رسیده و تنها بیمارستان شمال شهر اصفهان است که مى تواند 

در صورت بروز حوادث جاده اى در سریع ترین زمان، خدمات ارائه دهد.

اورژانس « غرضى» پذیراى روزانه 200 بیمار
وى ادامه داد: اورژانس بیمارســتان غرضى روزانه پذیراى بیش از 200 بیمار 
است. همچنین براى استانداردسازى و توســعه اورژانس این بیمارستان سه 
میلیارد و 750 میلیون تومان هزینه شده که از این میزان، بیش از دو میلیارد 
تومان هزینه ســاخت و ســاز و بیش از یک میلیارد تومان هزینه تجهیزات

 است.
■■■

رئیس درمانگاه تأمین اجتماعى تیران و کرون هم در سخنانى که به صورت 
ویدیو کنفرانس با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى و دیگر مسئوالن داشت، 
گفت: شهرســتان تیران و کرون 50 هزار بیمه شده تأمین اجتماعى را تحت 
پوشــش دارد و در ســال 94 کلنگ احداث درمانگاه تأمین اجتماعى در این 
شهرستان به زمین زده شد و امروز همزمان با چهلمین سالگرد پیروزى انقالب 

اسالمى افتتاح و تحویل شد.
دکتر کاظم زاد افزود: این درمانگاه در 5000 مترمربع در دو طبقه با هزینه 130 
میلیارد ریال احداث شد و امروز داراى پزشک عمومى، متخصص، بخش اطفال، 

واحد آزمایشگاه و... است.

پذیرش 210 بیمار در درمانگاه تیران
وى ادامه داد: درمانگاه تأمین اجتماعى شهرستان تیران و کرون که با پیگیرى 
مجدانه مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان، امروز راه اندازى شده داراى 
25 نفر پرسنل است و روزانه به طور متوسط 210 بیمار را پذیرش مى کند و با 
توجه به کیفیت بسیار خوب ارائه خدمات در این درمانگاه، تاکنون با استقبال 

خوبى از سوى مردم همراه بوده است.
■■■

فرماندار شهرستان تیران و کرون هم در ارتباط ویدیویى گفت: شهرستان تیران 
و کرون با جمعیتى افزون بر 75 هزار نفر در غرب استان اصفهان قرار دارد و در 

جاده ترانزیتى خوزستان به صورت طولى واقع است.
مجید حججى افزود: تیران و کرون از شهرستان هایى در استان اصفهان است 

که بیش از 60 درصد جمعیت آن روستایى است.

اهداى زمین توسط یک خیّر
وى با بیان اینکه جمعیت زیادى از بیماران شهرستان تیران و کرون به مرکز 
استان مراجعه مى کردند که مشکالتى همچون تردد، صرف هزینه و... از آن 
جمله بود، گفت: با پیگیرى مسئوالن و البته اهداى زمین از سوى یک خّیر به نام 
حمید شیرزاد این درمانگاه تأمین اجتماعى در شهرستان تیران و کرون احداث 

شد و تاکنون خدمات بسیار خوبى به بیماران ارائه کرده است.
حججى از آمادگى این خّیر براى واگذارى 3 مترمربع زمین دیگر براى توسعه 
درمانگاه شهرســتان تیران و کرون هم خبر داد تا ایــن درمانگاه به صورت 

تخصصى فعالیت را ادامه دهد.
■■■

مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان نیز به اولویت تأمین اجتماعى مبنى 
بر ایجاد رضایتمندى و پاسخگویى به بیمه شدگان اشاره کرد و گفت: از آذر ماه 
سال جارى براى اولین بار در بخش بیمه اى طرح اهداى گل به بیماران کلید 
زده شد و بر این اساس تمام شــعبات بیمه اجتماعى به این طریق از بیماران 

استقبال مى کنند.
محمد گورابى، استان اصفهان را سرزمین استعداد و خالقیت ها خواند و گفت: 
امروز تأمین اجتماعى داراى مدیرى قوى است و مدیر قوى، تیم قوى به کار 

مى گیرد و طبیعتاً کارها به خوبى پیش مى رود.

شایسته ساالرى مدنظر باشد
وى به خواسته همکاران اشاره و اذعان داشت: در حوزه منابع انسانى باید ارتقا 
و انتصاب افراد بر اساس فشار بیرونى نباشد و براى انتصاب، افراد متوسل به 
نمایندگان نشوند و از پله نردبانى که طراحى شــده، عدول نکنند و شایسته 

ساالرى مدنظر باشد.
گورابى با بیان اینکه 12 درصد جمعیت استان اصفهان تحت پوشش تأمین 
اجتماعى هستند، گفت: ماهیانه 430 میلیارد تومان از منابع تأمین اجتماعى در 
استان هزینه مى شــود که هزینه درمان تأمین اجتماعى هم به همین میزان 

است.
■■■

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان که نماینده کارگران 
هم هست در این مراسم خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: دولت 
امروز حدود 180 میلیارد تومان به تأمین اجتماعى بدهکار است که باید ترتیبى 

براى پرداخت آن فراهم شود.
عبدالوهاب سهل آبادى اظهار کرد: گذران معیشت کارگران با حدود 1/5 میلیون 
تومان در ماه، با این شرایط بسیار سخت بوده است. این در حالى است که علیرغم 
همه مشکالت، با جارى شدن آب در زاینده رود که مردم اصفهان زنده به آن 

هستند، شاهد نشاط مردم بودیم.

شرکت هاى تأمین اجتماعى به کسانى سپرده شود
 که تخصص دارند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى در مراسم استانداردسازى اورژانس بیمارستان غرضى اصفهان عنوان کرد:

ساسان اکبرزاده
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آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 

در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه 
 نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشــاعى افراد 
مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار گرفته 
است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه عصراصفهان  و نصف جهان  چاپ 
و منتشر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور معترض باشند از تاریخ 
انتشار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمایدو گواهى تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد 
بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، گواهى تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف 

مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »

1-رأى شماره 139760302009002325 مورخ 1397/09/28 خانم فرزانه ابوطالبى آدرگانى 
فرزند حسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 460/55   مترمربع مجزى شده ازپالك 

15-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى منصور باقرى
2- رأى شماره 139760302009002326 مورخ 1397/09/28 خانم فرزانه ابوطالبى آدرگانى 
فرزند حسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 82/06مترمربع مجزى شده ازپالك 15-

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى منصور باقرى
3- رأى شماره 139760302009002355 مورخ 1397/09/28 آقاى علیرضا شفیعى فرزند 
شکراله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 216/71 مترمربع مجزى شده ازپالك 7-اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى على کاشف
4- رأى شــماره 139760302009002358 مورخ 1397/09/28 آقــاى حبیب اله ترابى  
فرزندامیدعلى در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 216/21مترمربع مجزى شده ازپالك7-

اصلى بخش9 انتقالى به موجب قباله عادى از مالک رسمى زین العابدین راستى مبارکه
  5- رأى شــماره 139760302009002370 مورخ 1397/09/29  آقاى على خســروى 
اسماعیل ترخانى  فرزند عبدالکریم  در ششدانگ یک یکباب خانه  به مساحت 180 متر مربع 
مجزى شده از پالك 16- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رمضان 

باقریان  
6 - رأى شماره 139760302009002350 مورخ 1397/09/28  آقاى على صادقى قهنویه  
فرزند محمدعلى در ششدانگ  یکباب ســاختمان به مساحت 80/50متر مربع مجزى شده از 

پالك  12 - اصلى بخش8  انتقالى با واسطه از مالک رسمى عبدالخالق باروتى
7- رأى شــماره 139760302009002333 مورخ 1397/09/28  آقاى رضا جعفرى فرزند 
رحیم  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/65 متر مربع مجزى شده 
از پالك377/1- اصلى بخش9 و انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین کریمى

8- رأى شــماره 139760302009002335 مورخ 1397/09/28  آقاى حســین جعفرى 
دیزیچه  فرزند رحیم  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/65 متر مربع 
مجزى شــده از پالك377/1- اصلى بخش9 و انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

حسین کریمى
9- رأى شماره 139760302009002351 مورخ1397/09/28  خانم مژگان کریمى سعید 
ابادى  فرزند عباس  در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 166/80 متر مربع مجزى شده از 

پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور 
10- رأى شــماره 139760302009002328 مورخ 1397/09/28  آقاى اسماعیل مالکى  
فرزند پرویز در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 179 متر مربع مجزى شده از پالك 16 
فرعى از 4 - اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبداله سلیمانى شیخ 

آبادى  
11- رأى شــماره 139760302009002363 مورخ 1397/09/28  آقاى على موسى زاده 
طالخونچه  فرزند کریم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 225/43 متر مربع مجزى شده 
از پالك 601 فرعى از 40 - اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالکین رسمى على 

و عباسقلى فرهمند
12- رأى شــماره 139760302009002361 مورخ 1397/09/28  آقــاى نصراله باروتى 
شاهکوچکى  فرزند صفرعلى در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 188/50 متر مربع 
مجزى شده از پالك 12 - اصلى بخش8  انتقالى با واسطه از مالک رسمى صفرعلى باروتى 

شاهکوچکى
13- رأى شماره 139760302009002379 مورخ 1397/09/29  آقاى محمدرضا مختارى  
فرزند خیراله در چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 99/20 متر مربع 
مجزى شده از پالك یک - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله 

سعیدى
14- رأى شــماره 139760302009002380 مــورخ 1397/09/29  خانم مریم محمدى 
حسن آبادى  فرزند محمد در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 99/20 متر 

مربع مجزى شده از پالك یک - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 
یداله سعیدى

15- رأى شــماره 139760302009002346 مورخ 1397/09/28  خانم ســلطنت عرب 
طالخونچه  فرزند کریم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 332 متر مربع مجزى شده از 
پالك 210 - اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد جان بهرامى

16- رأى شماره 139760302009002348 مورخ 1397/09/28  آقاى على رضائى اشیانى 
فرزند ابوالقاسم  در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت216  متر مربع 
مجزى شده از پالك یک - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کاظم 

آقاجانیان
17- رأى شماره 139760302009002349 مورخ 1397/09/28  آقاى غالم رضائى  فرزند 
على در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 216 متر مربع مجزى شده 

از پالك یک - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کاظم آقاجانیان
18- رأى شماره 139760302009002365 مورخ 1397/09/28  آقاى على احسانى  فرزند 
طهماسب در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 212/80 متر مربع مجزى شده از پالك 882 
فرعى از 2 - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى سلطنت حسینیان 

مبارکه
19- رأى شــماره 139760302009002337 مورخ 1397/09/28  آقاى عبدالرحیم کیانى  
فرزند حسن در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 190/85 متر مربع مجزى شده از پالك 
یک فرعى از 4 - اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمدعلى کیانى

20- رأى شــماره 139660302009001870 مورخ 1396/04/25  آقاى مهدى گودرزى  
فرزند رحمت اله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 208/60 متر مربع مجزى شده از پالك 

321 فرعى از 5 - اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار کیانى
21- رأى شماره 139760302009002340 مورخ 1397/09/28  خانم شهال صادقى  فرزند 
ابراهیم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 195 متر مربع مجزى شده از پالك 360فرعى 
از19 - اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیروس صفایى (به استثناء 

ثمینه اعیانى)
22-رأى شــماره 139760302009002371 مورخ 1397/09/29  آقاى على توکلى  فرزند 
حسنعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 135/82متر مربع مجزى شده از پالك 10 - 

اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى داراب احمدپور مبارکه 
23- رأى شماره 139760302009002338 مورخ 1397/09/28  آقاى محمد پرتوى مقدم  
فرزند رضا در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 105/10 متر مربع مجزى شده از پالك 
یک اصلى  - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین قنبرى مبارکه 
24- رأى شــماره 139760302009001058 مــورخ 1397/04/30  آقاى مجتبى کاویان 
مبارکه  فرزند عبداله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 158/30 متر مربع مجزى شده از 

پالك یک- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى خیراله ایرانپور
25- رأى شــماره 139760302009002006 مورخ 1397/08/30  آقــاى ابراهیم قنبرى 
قهنویه فرزند نجفقلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 221/35 متر مربع مجزى شده 
از پالك 1262فرعى از 19 - اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیف 

اله خدارحمى
26-10/100- رأى شــماره 139760302009001062 مورخ 1397/04/30  خانم سهیال 
محمدى بداغ آبادى  فرزند قربانعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 192/70 متر مربع 
مجزى شــده از پالك 51 - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله 
باقرى بداغ آبادى. تاریخ انتشــار نوبت اول:   1397/11/1تاریخ انتشار نوبت دوم :  11/15/ 
1397 م الف: 352806 مظاهر نصرالهى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه  

10/449 /
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511849067- 97/10/24 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــد مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد

1- راى 139760302210001275 مورخ 1397/09/29 هیات اقاى اکبر دائى على کنجوانى 
به شماره شناســنامه 25 ملى 1291307761 صادره از اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ یک 
باب گاراژ به مساحت 274 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1677 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى شکراله نوذرى 
ینگابادى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/29 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 15 /1397/11 م 
الف: 349274 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/402
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702023024900  برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رســمى مستقر در واحد ثبتى منطقه 
مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000908 مورخ 97/10/19 آقاى بشیر آقاجان 
به شماره شناســنامه 1270609173 کدملى 1270609173 صادره از اصفهان فرزند مهدى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 235/10 مترمربع مفروزى از پالك شماره 134 
فرعى از 4629- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف محمدتقى 
آقاجان واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/10/29 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1397/11/15 م الف: 349348 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /10/404
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511849093- 97/10/24 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون 
تعیین تکایف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــد مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد

1- راى 139760302210001276 مورخ 1397/09/29 هیات اول خانم حورى شیرین پرور 
به شماره شناسنامه 5244 کدملى 1283542277 صادره از اصفهان فرزند رحیم بر ششدانگ 
یک باب باغ ویال به مساحت 1939/28 مترمربع مفروزى از پالك شماره 74 فرعى از 1762 
اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه 
از طرف  عباسعلى صیامپور. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1397/11/15 م الف: 350482 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق 

اصفهان /10/415
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139721702210025985- 97/10/25 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد
1- راى 139760302210001408 مورخ 1397/10/25 هیات اقاى مهرداد آشورى به شماره 
شناسنامه 898 ملى 1289515591 صادره از اصفهان فرزند مهدیقلى بر ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 113 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1762/79 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى حسین صیامپور 
اشکاوندى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/15 م 
الف: 350513 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/417
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511849244- 97/10/24 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــد مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد
1- راى 139760302210001398 مورخ 1397/10/24 هیات اقاى محمود ایزدى وصفى 
به شماره شناسنامه 5 ملى 1199672424 صادره از شهرضا فرزند غالمعلى بر ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 253/95 مترمربع مفروزى از پالك شماره 99 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى اسماعیل حیدرى 
موضوع سند شــماره 54803 مورخ 51/4/14 دفترخانه 29 اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 15 /1397/11 م الف: 350499 میرمحمدى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/419
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139760302210001411- 97/10/25 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد
1- راى 139760302210001411 مــورخ 1397/10/25 هیــات اقــاى امیر دانشــمند 
خوراسگانى به شماره شناسنامه 332 ملى 1291485821 صادره از اصفهان فرزند احمدرضا 
بر ششدانگ یک درب باغ مشجر به مساحت 1594 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2177 
اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از 
طرف خانم بیگم کاظمى راشنانى احدى از ورثه مرحوم سیف اله کاظمى راشنانى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 15 /1397/11 م الف: 351165 میرمحمدى- 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/434
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- بانک ملت با وکالت ساناز عاشق دل 
دادخواســتى به مبلغ 55/502ریال بطرفیت 1- مهدى قلى زاده حنیف 2- طاهره اســداله 
زاده فتح ى که اعالم شده مجهول المکان اســت تقدیم و به کالسه 591/97 در شعبه ششم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز 
چهارشنبه مورخ 97/12/22 ساعت 9 صبح در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به 
دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى 
ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 366820 شعبه ششم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /11/314
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511861441- 97/11/11 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــد مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد
- راى 139760302210001496 مورخ 1397/11/09 هیات خانم مهرى هاشم زاده موسى 
ابادى به شماره شناســنامه 20 ملى 1285658868 صادره از اصفهان فرزند محمدحسن بر 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 162/30 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/49 
اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از 
طرف آقاى سید اصغر اخوت. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
30 /1397/11 م الف: 368375 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق 

اصفهان /11/321
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صــادره هیأت/ هیأت هاى موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000912 مورخ 97/10/19 آقاى مرتضى مامن 
پوش به شماره شناسنامه 427 کدملى 1285298152 صادره از اصفهان فرزند عباس نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 129/82 مترمربع مفروزى از پالك شماره 7151- اصلى 
واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى  مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/30 

م الف: 368983 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /11/323

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان کاهش 
20 درصدى ترافیــک را از فواید اجــراى طرح «پارك 
حاشیه اى» در خیابان هاى شهر دانست و گفت: رویکرد 
اجراى این طرح، ســاماندهى پارك خودروها در حاشیه 

خیابان ها و حذف پارك  دوبله است.
علیرضــا صلواتى اظهار کــرد: به منظــور رفع معضل 
پارك هاى حاشیه اى غیرمجاز در خیابان هاى اصفهان، 
تاکنون طرح هاى مختلفى از جمله پارکومترهاى سکه اى، 
موبایل پارك و پارکبان اجرا شــده که با نقاط ضعف و 
قوت هایى همراه بود اما در نهایت با تجربه اجراى این 
طرح ها، شــهردارى اصفهان به این نتیجه رســید که 

طرحى مکانیزه و هوشمند را اجرا کند. وى با بیان اینکه 
در سال جارى پارکومتر به صورت پایلوت در تعدادى از 
خیابان هاى جنوبى شــهر اجرا و نقاط قوت و ضعف آن 
شناسایى شد، افزود: درحال دریافت مجوزهاى الزم از 
مراجع رسمى و شوراى ترافیک استان هستیم و در عین 
حال با شــرکت هاى دانش بنیان در حال انعقاد قرارداد 
هستیم تا در سال آینده خیابان هاى بیشترى از شهر را به 

این سیستم هوشمند مجهز کنیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان تأکید 
کرد: بدون شک اجراى این طرح منجر به استفاده بیشتر 

مردم از پارکینگ هاى عمومى خواهد شد. 

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان از واگذارى 4700 واحد 
مسکونى به مددجویان استان اصفهان خبر داد.

مرضیه فرشــاد اظهارکرد: با وجود شرایط خاص سازمان 
بهزیســتى، مســئوالن این مجموعه اهتمام ویژه اى در 
راستاى رفع نیازهاى افراد تحت پوشش بهزیستى دارند.
وى افزود: اقداماتى در مورد ساخت، خرید و واگذارى قریب 
به 7050  واحد مسکونى توســط سازمان بهزیستى انجام 
شــده که نزدیک به 4700 واحد آن به مددجویان واگذار 

شده است.
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان با بیان اینکه 32 میلیارد 
تومان از مجموع اعتبارات ابالغى و حســاب مشــارکت 

سازمان به ســاختمان ها تخصیص داده شده است، گفت: 
بقیه اعتبارات نیز که 9 برابر رقم اعالمى اســت، در قالب 
تسهیالت، کمک خیران و آورده جزیى مددجویان تأمین 
شده اســت و بر همین اســاس، بقیه واحدهاى مسکونى 
نیز در مرحله دریافت تســهیالت و یا تأمین منابع خیرین 
هستند و در تالش هستیم تا در اولین فرصت، تکمیل و به 
مددجویان واگذار شود. وى با اشاره به بهره بردارى از پروژه 
مسکن معلوالن تحت پوشش بهزیستى گفت: خوشبختانه 
همه جوانب عمرانى ویژه معلوالن بهزیســتى در ساخت
 پروژه ها درنظر گرفته مى شود و امیدواریم تا با ارائه خدمات

 شایسته تر، هر چه بیشتر از مددجویان حمایت کنیم.

ترافیک خیابان هاى شهر
 20 درصد کاهش مى یابد

واگذارى 4700 واحد مسکونى 
به مددجویان استان 

تخصیص اعتبارات عادالنه به 
روستاهاى کاشان 

على اکبر مرتضایى،  فرماندار کاشــان از تخصیص 
اعتبارات عادالنه در راســتاى تکمیــل پروژه هاى 
عمرانى و بهســازى وضعیت روستاهاى شهرستان 

کاشان خبر داد.

توسعه گردشگرى اصفهان و 
منطقه قفقاز

مدیر کل میــراث فرهنگى اســتان اصفهان گفت: 
فریدن در غرب اســتان اصفهان مى تواند به عنوان 
یکى از مهمترین محورهاى ارتباط فرهنگى اصفهان 
و گرجستان مطرح شود. فریدون اللهیارى اظهارکرد: 
توسعه گردشگرى قفقاز از سیاســت هاى اداره کل 

میراث اصفهان است.

مدیریت چند ناحیه آموزش و 
پرورش به زنان واگذار شود

استاندار اصفهان گفت: از مدیرکل آموزش و پرورش 
استان درخواســت کرده ایم که مدیریت چند ناحیه 

آموزش و پرورش را به زنان واگذار کند.
عباس رضایى افزود: اعتقاد ما بر این است که زنان در 
چنین برهه حساسى، از لحاظ اقتصادى و اجتماعى 
باید به کمک مردان بیایند و کشور را از این وضعیت 

نجات دهند.

خبر

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: مردم اصفهان 
گرفتار مشکالت ساخته دست برخى مسئوالن شده اند 
و این حق مردمى که ســهم زیادى در پیروزى انقالب 

اسالمى داشتند، نبوده است.
فتح ا... معین اظهارکــرد: جارى بــودن دائمى زاینده 
رود حق انــکار ناپذیر مــردم اصفهان اســت وگامى 
بــراى تأمین حقابه شــرعى و قانونى مــردم اصفهان

 است.
وى با بیان اینکه جارى شدن زاینده رود در دهه فجر گامى 
در جهت احقاق حق مردم اصفهان بوده است، ادامه داد: 
در آستانه چهلمین سالگرد جمهورى اسالمى ایران، تمام 
نهادها و ارگان ها باید به گونه اى عمل کنند که در خدمت 

به مردم تمام توان خود را به کار گیرند.
رئیس شوراى اســالمى شــهر اصفهان با بیان اینکه 
مشارکت مردم، انقالب را روى پا نگه داشته و هرگاه این 
همراهى مردم را داشته باشیم، موفق خواهیم بود، تصریح 
کرد: اســتفاده از آحاد مردم براى اداره کشور مهمترین 

دستاورد جمهورى اسالمى بوده است.
معین با بیان اینکه تالش براى خدمت بیشتر، جزو یکى 
از برنامه هاى انقالب اسالمى بوده است، تصریح کرد: 
الگوى خدمت به مردم در مدیریت شــهرى نیز رعایت 
شده که اصفهان در میان کالنشهرهاى کشور  باالترین 

جایگاه را دارد.

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه نباید نسبت به امنیت اخالقى و روانى شهر اغماض کرد، 
گفت: برخى از باغ تاالرهاى اصفهان نه تنها بدون مجوز فعالیت مى کنند، بلکه زمینه هاى فساد را هم فراهم مى سازند.

آیت ا... یوسف طباطبایى نژاد اظهارکرد: برخى از مدیران انگیزه کافى براى امربه معروف و نهى از منکر ندارند و تصورشان 
بر این است که صرفاً ستاد امربه معروف و نهى از منکر باید جلوى برخى مسائل را بگیرد، درحالى که قرآن بعد از نماز و روزه 

از امربه معروف و نهى از منکر به عنوان یک واجب و الزم دینى نام برده است. 
امام جمعه اصفهان گفت: اکنون باغ تاالرها در اطراف اصفهان به معضلى براى شهر تبدیل شده، به طورى که در برخى از 
آنها اتفاقات خالف شرع صورت مى گیرد. وى تصریح کرد: بر اساس اعالم مسئوالن، هیچیک از این باغ تاالرها مجوز 
قانونى ندارند و متأسفانه مسئوالن نیز در این زمینه اهتمامى ندارند که این باغ تاالرها را مجوزدار کنند و در این راستا، وقتى 
پلیس یا مأموران براى بررسى موضوع به این مکان ها مراجعه مى کنند، آنها مى گویند مهمانى خانوادگى است، درحالى که 
اگر این باغ تاالرها مجوز قانونى از مراجع ذیربط بگیرند، تخلف در آنها به حداقل مى رسد و تعداد معدودى هم که مى خواهند 
خارج از ضوابط شرع و قانون عمل کنند، مشخص مى شوند. استاندار اصفهان هم نبود مرجعى براى صدور مجوز باغ 
تاالرهاى اطراف اصفهان را نقطه ضعف بیان کرد و از کمیسیون نظارت بر اصناف و رئیس سازمان صمت خواست تا ظرف 
ده روز مرجع و متولى صدور مجوز این مراکز را معرفى کند. عباس رضایى گفت: اینکه تا االن مشخص نیست کدام مرجع 
مسئول رسیدگى و صدور مجوز باغ تاالرها هست، یک ضعف بزرگ است، چرا که در صورت نبود مجوز و ضوابط قانونى 
این مراکز به مراکزى براى لهو و لعب تبدیل مى شوند. على اصفهانى، دادستان عمومى و انقالب اصفهان نیز در این جلسه 
گفت: در خصوص باغ تاالرها باید به طورجدى با افرادى که مجوز ندارند و یا باغ هاى خود را در اختیار دیگران مى گذارند تا 
در آن مواد مخدر توزیع یا مشروبات الکلى استفاده شود و یا رفتارهاى خالف عفت عمومى صورت پذیرد برخورد صورت 
گیرد. وى با تأکید بر اینکه بر اساس برخى گزارش ها، رفتارهایى که در برخى از این باغ تاالرها صورت مى گیرد نگران کننده 
است، اشاره کرد: باید در اسرع وقت چارچوب ادارى و قانونى در این زمینه تعریف شود، پس ازآن دستگاه قضائى با افرادى 

که از این قانون تخطى مى کنند، به طورجدى برخورد خواهد کرد.

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان گفت: نقشه هاى هواشناسى بیانگر ادامه فعالیت سامانه بارشى 
در استان است که بر این اساس، از روز دوشنبه(امروز) شاهد افت شدید دما خواهیم بود.

فاطمه زهرا سیدان با بیان اینکه عمده فعالیت سامانه بارشى براى بخش هاى شمال غرب، شمال و شرق استان 
خواهد بود، افزود: بر این اساس، در این مناطق بارش ها را به شکل باران خواهیم داشت و براى دیگر نقاط استان 
نیز بارش هاى پراکنده باران پیش بینى مى شود.وى گفت: در روزهاى دوشنبه و سه شنبه(امروز و فردا) فعالیت 
این سامانه بیشتر خواهد شد و شرایط براى بارش برف مهیاست. سیدان اضافه کرد: به دلیل نفوذ هواى سرد، از 

روز دوشنبه تا چهارشنبه بین 8 تا 12 درجه سانتیگراد میانگین دماى هوا کاهش مى یابد.

اصفهان گرفتارمشکالت
 ساخته دست مسئوالن است

اولتیماتوم به باغ تاالرهاى اصفهان

هجوم جبهه هواى سرد به اصفهان
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آگهى تجدید مزایده نوبت دومنوبت دوم

على پیراینده- شهردار نطنز

شهردارى در نظر دارد با توجه به مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نســبت به اجاره 4 واحد تجارى در طبقه اول و زیرزمین از مجموعه تجارى پاساژ واقع در خیابان 
امام خمینى (ره) متعلق به شهردارى نطنز از طریق برگزارى مزایده عمومى به صورت تک تک اقدام نماید.

اجاره بهاى ماهیانه شامل: واحد شماره 8 طبقه اول مبلغ 500/000 ریال، واحد شماره 10 طبقه اول مبلغ 1/600/000 ریال واحد شماره 15 طبقه اول مبلغ 1/250/000 ریال، واحد 
شماره 21 طبقه زیرزمین مبلغ 900/000 ریال مى باشد. سپرده شرکت در مزایده شامل فیش واریزى به مبلغ 1/800/000 ریال به شماره حساب 0107157166009 بانک ملى بنام 

سپرده شهردارى نطنز (به پیشنهاداتى که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها مى باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد).
سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است.

در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردارى نطنز ضبط خواهد شد.
شهردارى در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت ادارى پنج شنبه 97/11/25 در محل دبیرخانه محرمانه شهردارى نطنز واقع در بلوار شهید 
مصطفى خمینى (ره) مى باشد.
تلفن تماس: 54222119- 031

پاپى رفت ولى شما باور نکنید

سعید کریمى، بازیکن تیم پرسپولیس با بیان اینکه آرزویم رسیدن به ترکیب ثابت این تیم است گفت: از برانکو بابت اعتمادى که به من کرده تشکر مى کنم و امیدوارم جواب اعتماد سرمربى را به بهترین شکل بدهم. 
کریمى در خصوص برد یک بر صفر پرسپولیس برابر سپیدرود و گل حساسى که در این بازى به ثمر رساند گفت: بازى سختى بود و اگر کار به وقت اضافه مى کشید قطعاً شرایط سخت تر مى شد. خدا را شکر که در 
ثانیه هاى پایانى به برد رسیدیم و خیلى خوشحالم که در این بازى گل زدم و پرسپولیس برنده از زمین بیرون آمد. وى در خصوص اینکه چگونه به پیراهن پرسپولیس رسید عنوان کرد: عضو تیم ذوب آهن بودم و در 
تیرماه امسال به پرسپولیس آمدم و از ذوب آهن به جایى که االن هستم رسیدم. با بسته بودن پنجره نقل و انتقاالت نمى توانستم به میدان بروم ولى با این حال قرارداد چهار ساله امضا کردم و خوشبختانه حاال مى توانم 
براى تیم محبوبم بازى کنم. از برانکو بابت اعتمادى که به من کرده تشکر مى کنم و امیدوارم جواب اعتماد سرمربى را به بهترین شکل بدهم. همچنین از بازیکنان پرسپولیس، بزرگ تر هاى تیم و بازیکنانى مثل سید 

جالل حسینى و شجاع خلیل زاده تشکر مى کنم که به من روحیه دادند. با کمک هم تیمى هایم مى توانم پیشرفت کنم.
کریمى در رابطه با اینکه آیا بازى کردن در ترکیب ثابت پرسپولیس سخت نیست اظهار کرد: آرزوى من این است که به ترکیب ثابت پرسپولیس برسم. در تیم ما بهترین ها حضور دارند و باید بیش از حد تالش کنم 

تا فرصت بیشترى براى بازى کردن داشته باشم.

 8 سال قبل وقتى فیفا طى تصمیمى بحث برانگیز میزبانى جام 
جهانى 2022 را به کشور قطر اعطا کرد، نه تنها شکل پیروزى قطر 
در انتخاب میزبان جام جهانى موضوع بحث سال هاى آینده بود 
و حاشیه هاى زیادى به همراه داشــت، بلکه اعطاى میزبانى به 
کشورى که هیچ سابقه اى در فوتبال نداشت، انتقادات فراوانى را 
به همراه داشت. این تفکر نه فقط در قاره هاى دیگر، بلکه در آسیا 

هم اینطور بود.
اما امروز کسى نمى تواند چنین ادعایى را براى قطر مطرح کند. 
قطر با پیروزى 3 بر یک در مقابل ژاپن در روز جمعه، براى اولین 
بار توانست قهرمانى در جام ملت هاى آسیا را جشن بگیرد و بر بام 
فوتبال قاره کهن بایستد. قهرمانى اى که به جرأت مى توان گفت 
با شایستگى تمام و کمال رقم خورد. پیش از شروع جام، با وجود 
مدعیان بزرگ در قاره آسیا، کسى قطر را به عنوان شانس قهرمانى 
تصور نمى کرد. اما زدن 19 گل و خوردن تنها یک گل در طول جام، 
با هر متر و معیارى، آنها را یک تیم شایسته در مسیر قهرمانى نشان 
مى دهد. قطر با فاصله زیاد بهترین تیم جام 2019 بود. اما این تنها 

یک بخش از ماجراست.

به عنوان مثال بیایید به عملکرد المعز على نگاهى بیاندازیم. او براى 
گلزنى در مقابل ژاپن مدعى در بازى فینال، تنها به 12 دقیقه زمان 
نیاز داشت. مقابل تیمى که براى پنجمین بار به فینال پاى گذاشته 
بود و به دنبال پنجمین قهرمانى در آسیا بود. از قضا او گلى زیبا به 
ثمر رساند تا خیلى زود ژاپن را هم یکى از قربانیان خود کند. المعز با 
گلزنى در این مسابقه، توانست رکورد على دایى را که به سال 96 بر 
مى گشت و براى 23 سال پابرجا بود، بشکند. همچنین اکرم عفیف 

هم توانست شمار پاس گل هایش را به عدد 9 برساند.
فقط 15 دقیقه بعد، یوشیدا مدافع باتجربه ژاپن که در ساوتهمپتون 
توپ مى زند و تورنمنت خوبى را با تیم ملى کشورش سپرى کرده 
بود، فرصت کار به عبدالعزیز حاتم را داد و این بازیکن بعد از گل 
حساســش در مقابل کره جنوبى در مرحله یک چهارم نهایى، در 

بازى فینال هم موفق شد گلى مهم را براى قطر به ثمر برساند.
ژاپن شب سختى را ســپرى کرد، در واقع سخت است که بتوان 
مسابقه اى را از ژاپن تصور کرد که آنها در مقابل یک تیم آسیایى، 
حرفى براى گفتن نداشته باشند. تیم قطر در حالى به قهرمانى در 
آسیا رسید که سانچز تیم جوانى را هم شکل داده است. 11 نفر از 23 
بازیکن قطر در امارات 2019، بیست و دو سال یا کمتر سن داشتند.

در ادامه مسابقه ژاپن باالخره توانست به گل روحیه بخش برسد، 
گلى که البته با گل تساوى همراه نشد اما حداقل توانستند رکورد 
گل نخوردن قطر را بشکنند. هیچکس پیش از جام تصورش را هم 
نمى کرد، قطر به فینال جام برسد و تا نیمه دوم بازى فینال هم گل 
نخورد! قطرى ها پاسخ خوبى به گل ژاپن نشان دادند و با کمک 
VAR، موفق شدند به پنالتى برسند و در نهایت با گلزنى، قهرمانى 

خود را تثبیت کنند.
این تصور مى رفت که فلیکس سانچز اسپانیایى که در سال 2017 
توسط قطرى ها به عنوان سرمربى تیم ملى معرفى شد، با نزدیک 
شدن به زمان برگزارى جام جهانى 2022، با یک مربى بزرگ و 
پرآوازه عوض خواهد شد. این کارى بود که کره جنوبى نیز پیش تر 
انجام داده بود. آنها 18 ماه قبل از شروع جام جهانى 2002، گاس 
هیدینک را آوردند و در نهایت با همین مربى به نیمه نهایى جام 
جهانى رســیدند. اما حاال این بحث در مورد سانچز بى معنا جلوه 
مى کند. در جامى که مربیان گرانقیمت و پرآوازه اى همچون لیپى، 
کى روش، زاکه رونى، اریکسن و بنتو حضور داشتند، این سانچز 

بود که باالتر از همه ایستاد.
نکته مهم در عملکرد کارى سانچز در تیم قطر این است که او تیمى 

یکدست را ساخته که سرشار از اعتماد به نفس و خودباورى است 
و خیلى هم متکى به ستارگان خود نیست (هرچند که در این تیم 
ستارگان درخشــش هاى فردى هم داشتند) با توجه به میانگین 
ســنى تیم، انتظار مى رود آنها تا زمان جام جهانى 2022 بهتر و 

بهتر هم شوند.
تجربه حضــور در کوپا آمریکا در تابســتان، فرصتى فوق العاده 
براى قطر اســت. یک تجربه بین المللــى در محیطى متفاوت 
براى تیمى جوان. دیدن این تیم پرنشاط و پر شور در برزیل قابل 
توجه است. بعد از شکست دادن سوئیس در اکتبر و تساوى مقابل 
ایسلند، دلیلى وجود ندارد که قطر در کوپا آمریکا نیز یقه بزرگان 
را نگیرد. در هر صورت، قطر اکنون با شایستگى و با افتخار بر بام 
فوتبال آسیا ایستاده است و تبدیل به یک قدرت پرخطر در قاره 

کهن شده است.
 در هر تورنمنت ملى، دســتکم یــک آتســایدر (تیم کوچِک 
عافلگیرکننده) ســر و کله اش پیدا مى شــود اما تیمى که همه 
بازى هایش را بُــرده و در نیمه نهایى و فینــال هفت گل زده، 
آتسایدر نیست؛ قدرِت مسلط است. شایسته ترین تیم، قهرمان 

آسیا 2019 شد.

حســین پاپى یکى از کاپیتان هاى تیم فوتبال 
سپاهان آخرین بازیکنى لقب گرفت که از لیست 
ســپاهان براى نیم فصل دوم مســابقات کنار 

گذاشته شد.
جذب پنج بازیکن و خروج تنها یک بازیکن طى 
پنجره تابستانى طالیى پوشــان سبب شد تا 
امیرقلعه نویى مجبور به خارج کردن یک بازیکن 
از لیست بزرگســاالن تیم باشد که نباید از عدد 

18 تجاوز کند.
 دیروز سه بازیکن زیر 23 سال از سپاهان راهى 
تیم هاى دیگر شدند تا به صورت قرضى در نیم 
فصل دوم براى تیم هاى دیگــر بازى کنند ولى 
سپاهان باید یک بازیکن بزرگسال دیگر را هم 
از لیست خود خارج مى کرد که با توجه به بررسى 
هاى امیرقلعه نویى؛  حسین پاپى به عنوان یک 
سپاهانى اصیل پیش قدم شــد تا سپاهان 18 

بازیکن نهایى اش را بشناسد.
براین اســاس پاپى که قدیمــى ترین بازیکن 

ســپاهان به شــمار مى رود و پانزدهمین فصل 
حضور خود را در این باشگاه تجربه مى کند، نیم 
فصل از فوتبال دور مى شود تا شاید فصل آینده 
به فهرست تیم بازگردانده شود. به در خواست 
قلعه نویى، حسین پاپى تا پایان فصل در کنار تیم 

خواهد ماند.
 طى روزهاى گذشــته از محمد ابراهیمى و خالد 
شفیعى به عنوان بازیکنانى که احتمال داشت از 
لیست کنار گذاشته شوند، نام برده شد ولى در 
نهایت حسین پاپى با توجه به شرایط سپاهان 

از تیم کنار رفت.
 اما امیر قلعه نویى ســرمربى تیم سپاهان یک 
روز پس از اینکه حسین پاپى را از فهرست این 
تیم خارج کرد، با پستى احساسى به این اتفاق 

واکنش نشان داد.
 سرمربى زردپوشان اصفهانى با انتشار پستى در 
اینستاگرام، از پاپى تشکر کرد. قلعه نویى نوشت:  

«واژه ها الل اند پیِش فداکارِى تو...
کار بزرگى که فقط یک نفر مى توانست انجامش 

دهد؛خودت. پسرم  در این دو دهه مربیگرى ام 
سرآمِد بازیکنان اخالق مدارى هستى که داشته 
ام. سپاهان ماِل توست حسین عزیز، باز خواهى 
گشت به تیمى که عاشــقانه دوستش دارى و با 
کمِک هم افتخارات دیگــرى را رقم خواهیم زد. 
سخت ترین تصمیم زندگِى ورزشى ام را تو چه 
بزرگوارانه آســان کردى و از خود گذشتى تا در 

مسیر سپاهان دست اندازى نیافتد.»
حسین پاپى هافبک 33 ساله تیم سپاهان در ادامه 
فصل در تمرینات تیم سپاهان شرکت خواهد کرد.

وى پیش از این در دوران ویسى یک بار در لیست 
خروج سپاهان گذاشته شــده بود که با رایزنى 
هاى خود مجدداً به جمع زردپوشــان بازگشت 
و حاال هم با توجه به اقدام اخیر خود که پســت 
خداحافظى اش را با عکس قلعه نویى و دلبرى از 
ژنرال گذاشته به نظر مى رسد که در فصل آینده 
دوباره به جمع زردپوشان بازگردد. بنابراین دورى 
و وداع او از ســپاهان را خیلى باور نکنید که این 

دورى کوتاه مدت خواهد بود.

سعید کریمى: از ذوب آهن به اینجا رسیدم

محمدرشید مظاهرى این روزها تمرینات سخت اما 
شادابى را همراه با ذوب آهنى ها پشت سر مى گذارد تا 

بار دیگر بتواند جزو ملى پوشان قرار بگیرد.
محمدرشــید مظاهرى یکى از بازیکنانى اســت که 
علیرضا منصوریان بــراى موفقیت در نیم فصل دوم 

مســابقات لیگ برتر و همچنین مرحله پلى 
آف لیگ قهرمانان آسیا حساب ویژه اى 

بر روى آن باز کرده است. ستاره اى 
کــه در چند فصــل اخیر یکى 

از بهترین هــاى تیمش 
محسوب مى شود و از 

همین رو مشتریان 
دست به نقدى را 

به خود مى بیند.

مظاهرى که قبل از شــروع جام ملت هاى آســیا بر 
ف  جام جهانى 2018 روســیه خــال

نهایــى  لیســت  از 
کارلوس کــى روش 
خط خورده بــود، این 
روزها تمرینات ســخت 
امــا پرانگیــزه اى را زیر نظر 
مربى اش در ذوب آهن پشــت 
ســر مى گذارد تا با ارائه نمایش 
درخشــان خود عالوه بــر اینکه به 
موفقیت سبزپوشان کمک مى کند و آنها 
را به جایگاه قبلى بازمى گرداند، 
دوباره به تیم ملى راه یافته 
و یکى از نفــرات منتخب 
براى اردوى اسفند 

ماه ایران باشد.
این دروازه بان در نقل و انتقاالت زمستانى مشتریان 
زیادى از لیــگ داخلى و همچنیــن خارجى به خود 
مى دید اما بعد از جلســه با مدیران و مربیان باشگاه 
تصمیم گرفت در ذوب آهن بمانــد و به وضعیت تیم 
سر و سامان ببخشد. به خصوص حاال که منصوریان 
از او در کنار قاسم حدادى فر و محمدرضا خلعتبرى به 
عنوان یکى از بزرگان تیم یاد مى کند و براى رهایى از 
این جایگاه در جدول مسابقات بر روى درخشش این 

سه بازیکن حساب ویژه اى باز کرده است.
ذوبى هاى اصفهان در اولین دیدار دور برگشت خود 
روز سه شــنبه(فردا) در خانه برابر نساجى مازندران 
قرار مى گیرند و امیدوار هستند تا برد در این دیدار به 
استقبال از اولین بازى مرحله پلى آف لیگ قهرمانان 

آسیا بروند.

 على منصور روى تو حساب کرده است

منصوریان: 
کارگر رستوران من 

از یک داور بیشتر پول مى گیرد!
سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: کارگران و کارمندان رستوران من بیشتر 

از یک داور لیگ برترى حقوق مى گیرند.
علیرضا منصوریان در جلسه هم اندیشى لیگ برترى با مسئوالن داورى گفت: گاهى 
اوقات داوران تصمیماتى مى گیرند که حتى کارشناسان داورى هم نظرات مختلفى 
در مورد آن مى دهند. به نظر من هم باید داورانى که شایسته هستند بیشتر قضاوت 
کنند. تیم ذوب آهن، هم در زمانى که امید نمازى سرمربى بوده و هم اکنون که من 
هدایت آن را بر عهد ه دارم، از داورى به شــدت لطمه دیده است. با این حال ما هم با 

داوران همکارى مى کنیم.
و ى با اشاره به دســتمزد کم داوران لیگ برترى گفت: مباحث ما لى داوران در حوزه 
کارى من نیســت ا ما وقتى یک داور لیگ برترى بر ا ى قضاوت یک مســابقه 750 
هزار تومان تا یک میلیون تومان پول مى گیرد، بهترین داور دنیا یعنى فغانى ا گر 20 
بازى قضاوت کند 20 میلیون از کمیته داورى پول مى گیرد. ا ما کارگران و کارمندان 
رستوران من بیشتر از یک داور لیگ برترى حقوق مى گیرند و حتى من در آ خر سال 
به آنها ســنوات و پاداش هم مى دهم. البته من از همه داوران شــریف و زحمتکش 
عذرخواهى مى کنم که چنین حرف هایى مى زنم. ا گر دستمزد داوران پنج برابر شو د و 

داوران پنج برابر روز هاى فعلى حقوق بگیرند، ضعف هاى آنها نیز برطرف مى شود.
سرمربى ذوب آهن با اشــاره به فضاى مجازى عنوان کرد: در فضاى مجازى نه تنها 
داوران که حتى بهترین بازیکنان دنیا مثل مســى و رونالدو هم از هجمه ها در امان 
نیستند. فضاى مجازى آرامشگاه آدم هاى خاص در جامعه ما شده است. در این فضا 
ا گر گل سرخ منتشر کنى فحش مى خورى ا گر گل آبى بگذارى باز هم به شما فحاشى 
مى شو د. ا گر گل سبز و زرد هم بگذارى باز به شما فحاشى مى شو د. فضاى مجازى 
کثیف است و با همین شرایط در دو سه سال آینده شاید هیچکس از خانه اش بیرون 

نیاید.
منصوریان با اشــاره به قدر و احترامى که فیفا بر ا ى فغانى قائل اســت، گفت: آنقدر 
که AFC و فیفا به فغانى احترام مى گذارند، در داخل کشــور به این داور که به نظر 
من بهترین داور دنیاســت احترام گذاشته نمى شــو د. روزگارى ما فکر نمى کردیم 

بایســتند ا ما على دایى این که یک ایرانــى بتواند باالتر از پلــه و مارادونا 
1996 حضور داشتم کار را کــر د. من در مقدماتــى تیم ملى 

مى کنم شرایط ما و افتخار سربازى در آن را داشتم. فکر 
خوب هم حالمان به گونه اى شده که حتى در روز هاى 
بدانیم. فغانى را خوب نیســت. باید قــدر فغانى را 
دنیا ندانیــم. او نمى توانیم از مفاخــر داورى فوتبال 

بهترین داور دنیاست.

محمد احمدى

بایســتند ا ما على دایى اینکه یک ایرانــى بتواند باالتر از پلــه و مارادونا 
1996 حضور داشتمکار را کــر د. من در مقدماتــى تیم ملى 

مى کنم شرایط ماو افتخار سربازى در آن را داشتم. فکر 
خوب هم حالمانبه گونه اى شده که حتى در روز هاى 
نیســت. باید قــدر فغانى را  بدانیم. فغانى راخوب
از مفاخــر داورى فوتبال  دنیا ندانیــم. اونمى توانیم

بهترین داور دنیاست.

على رضایى

محمدرشید مظاهرى این روزها تمرینات سخت اما 
شادابى را همراه با ذوب آهنى ها پشت سرمى گذارد تا 

بار دیگر بتواند جزو ملى پوشان قرار بگیرد.
محمدرشــید مظاهرى یکى از بازیکنانى اســت که 
علیرضا منصوریان بــراى موفقیت در نیم فصل دوم 

مســابقات لیگ برتر و همچنین مرحله پلى 
آف لیگ قهرمانان آسیا حسابویژه اى

بر روى آن باز کرده است. ستاره اى 
کــه در چند فصــل اخیر یکى 

از بهترین هــاى تیمش
محسوب مى شود و از 

مشتریان همین رو
دست به نقدى را 

به خود مى بیند.

مظاهرى که قبل از شــروع جام ملت هاى آســیا بر 
ف  8جام جهانى2018 روســیه خــال

نهایــى  لیســت  از 
کارلوس کــى روش 
خط خورده بــود، این 
روزها تمرینات ســخت 
نظر  امــا پرانگیــزه اى را زیر
مربى اش در ذوب آهن پشــت 
ســر مى گذارد تا با ارائه نمایش 
درخشــان خود عالوه بــر اینکه به 
موفقیت سبزپوشان کمک مى کند و آنها 
را به جایگاه قبلى بازمى گرداند، 
دوباره به تیم ملى راه یافته 
و یکى از نفــرات منتخب 
براى اردوى اسفند 

ماه ایر
در این
زیادى
مى دید
تصمیم
س سر و
از او در
عنوان
این جا
سه باز
ذوبى ه
روز س
قرار م
استقبا
آسیا بر
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 حاال دیگه قطر یعنى خطر!
آنها یک جرقه غافلگیرکننده نیستندآنها یک جرقه غافلگیرکننده نیستند
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همواره زبان را یکى کنید. هرکس باید که زبان خود نگه دارد. بسا شود 
که زبان سرکشى کند. به خدا سوگند، ندیده ام بنده اى را که پرهیزکارى 
کند و پرهیزکاریش   او را ســودمند افتد، مگر آنکه زبان خود نگه دارد. 
هر آینه زبان مؤمن در پس قلب اوســت و قلب منافق در پس زبان او. زیرا، 
مؤمن هنگامى که آهنگ گفتن کند، نخست در درون خود در آن بیاندیشد، 

موال على (ع)اگر نیک بود بر زبان آرد و اگر بد بود پنهانش دارد. 

تج دید آگهى مزایده نوبت اولنوبت اول

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

شهردارى گلدشت به موجب مصوبه شوراى اسالمى شهر در نظر 
دارد نســبت به اجاره جایگاه CNG گلدشت به مدت یکسال از 
طریق مزایده عمومى و بر اساس قیمت پایه کارشناسى رسمى 
اقدام نماید. لذا شرکت هاى واجد شرایط مى توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر و اخذ فرم پیشــنهادى تا تاریخ 97/12/02 به 
شهردارى مراجعه و پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز شنبه مورخ 97/12/04 به دبیرخانه حراست شهردارى 

تحویل نمایند.

آگهى مزایده نوبت دومنوبت دوم

سید حیدر ثمریان- شهردار خور 

شهردارى خور به استناد مصوبه شماره 85 مورخ 97/02/31 و 124 
مورخ 97/09/14 شوراى محترم اسالمى شهر خور در نظر دارد نسبت 
به فروش تعدادى از اراضى کارگاهى ضلع جنوبى و تجارى ضلع شرقى 
شــهر خور از طریق آگهى مزایده عمومى اقدام نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت، سایر مدارك و شرکت 
در مزایده مذکور تا پایان وقت ادارى ساعت 14:30 روز چهارشنبه 

مورخ 97/11/24 به شهردارى خور مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 03146323500 

آگهى مزایده عمومى 
(نوبت اول)

چاپ دومچاپ دوم

حمید عشقى- شهردار شاهین شهر 

شــهردارى شاهین شــهر به اســتناد مجوز شــماره 1383/ش مورخ 97/09/26 
شوراى محترم اسالمى شــهر در نظر دارد نســبت به واگذارى یک باب ساختمان به 
مساحت 200 مترمربع عرصه و حدود 120 مترمربع اعیانى واقع در خیابان شهید بهشتى
(مخابرات) داراى تجهیزات الزم جهت آشــپزى و طباخى اعم از (یخچال، گاز و فر و 
سایر لوازم آشــپزى) به صورت اجاره با مبلغ پایه ماهیانه 60/000/000 ریال از طریق 

مزایده عمومى اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات ادارى 
به واحد حسابدارى شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز 
شنبه مورخ 1397/11/27 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در 

رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى تصویب عوارض محلى سال 1398 
شهردارى درچه

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

بدینوســیله به اســتناد تبصره یک ماده 50 قانون 
مالیات بر ارزش افزوده، عوارض محلى ســال 1398 
شهردارى درچه که طى صورت جلسه شماره 45 مورخ  
1397/11/06 شوراى اســالمى شهر درچه به تصویب 

رسیده است، اعالم عمومى مى گردد.

مدیر عامل شــرکت برق منطقه اى اصفهان از بهره بردارى 20 پروژه 
زیربنایى این شــرکت با هزینه اى بالغ بر 860 میلیارد تومان، همزمان 

با چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى ودهه مبارك فجر خبر داد.
مهندس رســول موســى رضایى با اعالم این خبر گفت: شرکت برق 
منطقه اي اصفهان درراستاى برنامه ششم توسعه وهمزمان با چهلمین 
ســالگرد پیروزي شــکوهمند انقالب اســالمی و دهه مبارك فجر ،  
طـرح هاي مهمى  زیر بنایى که حاصل تالش و همت کارکنان سخت 
کوش و پــرتالش صنعـت برق اصفهان است را در سطح مناطق تحت 

مدیریت  آمـاده بهـره بـرداري کرده است.
 مهندس موســى رضایى یکى از  مهم ترین طرح هاى مورد اشــاره را 
ایستگاه 400 به 63 کیلوولت هاتف عنوان نمود و گفت : عملیات اجرایى 
این طرح از سال 1394 شــروع و با هدف افزایش پایداري شبکه، بهبود 
ولتاژ منطقه شرق اصفهان،اســتقرار صنایع و تامین برق شهرك هاي
 صنعتی و متقاضیان جدیــد، در زمینى به مســاحت 25 هکتار در 10 
کیلومترى شــهر کوهپایه اصفهان و با اعطاى تسهیالت توسط بانک 

توسعه اسالمى که یکى از موسسات بزرگ مالى توسعه اى بین المللى و از 
نهادهاى تخصصى سازمان کنفرانس اسالمى است احداث گردیده است. 
مدیر عامل برق منطقه اى اصفهان یکى دیگــر از این طرحهاى مهم 
را ایستگاه 230 به 63 کیلوولت DCS شهید نبوى منش اعالم کرد و 
گفت: عملیات اجرایى این ایستگاه  که از سال 1388آغاز شد و با هدف 
افزایش پایداري شبکه، بهبود ولتاژ،تامین برق قابل اطمینان براى بارمورد 
نیاز  منطقه و متقاضیان جدید، در غرب شهر اصفهان با  مساحت 14000 
متر مربع در خیابان شــهید نبوى منش  اصفهان احداث گردیده است. 
این ایســتگاه  از طریق 12 فیدر خروجى تغذیه ایستگاه هاي 63 به20 
کیلوولت دانشگاه صنعتى اصفهان ، غرب، کهندژ،  ، رهنان ، آبرسانى و 

شهید اشرفى را برعهده خواهد داشت.
وى ایســتگاه 230 به 63 بــه 20کیلوولــت GIS صفــه را از دیگر 
طرح هاى قابل بهره بردارى در این دهه برشمرد و گفت: عملیات اجرایى 
این ایستگاه از ســال 1388 آغاز شــد  با هدف افزایش پایداري شبکه، 
وتامین برق قابل اطمینان براى بار مورد نیاز  منطقه و متقاضیان جدید، 
در مرکزشهر با بهره گیرى ازجدیدترین فن آورى  روز دنیا یعنى سیستم 
GIS (Gas Insolation Substation) بــا حداقل مســاحت و 
تکنولوژى DCS (Disterbuted Control System) در منطقه 

کوهستانى صفه احداث گردیده است.
مدیر عامل برق منطقه اى اصفهان اضافــه کرد: با توجه به  قرارگرفتن 
ایســتگاه مذکور در منطقه گردشگرى با طبیعت کوهســتانى ، نماى 
ســاختمان با دقت خاص و منطبق با فضاى طبیعت طراحى و ســاخته 
شده است و از فضاى پشت بام ســاختمان این ایستگاه  براى تامین 50 
کیلووات انرژى خورشیدى اســتفاده گردیده به طورى که این منطقه 

تلفیقى از انرژى هــاى تجدید پذیر (باد و خورشــید) و فن آورى  جدید 
GIS شده است.

وى در ادامه به تونل زیر زمینی خط انتقال کابل 230 کیلوولت حد فاصل 
نیروگاه اصفهان- ایســتگاه صفه و در نهایت ایستگاه طالقانى در مرکز 
شهر اصفهان  به عنوان یکی از بزرگترین تونل هاي انتقال و توزیع انرژي 
کشور اشاره کرد و افزود: این تونل  وظیفه انتقال خط 230 کیلوولت کابلى 
ازطریق  تونل مابین نیروگاه اصفهان و مرکز شهر اصفهان با گذر از بستر 

زاینده رود برعهده دارد. 
مهندس موســى رضایى در پایان اضافه کرد:  احداث ایستگاههاى  63 
به 20 کیلوولت سیتى سنترو دیزلخانه و ایستگاههاى  سیار سفیددشت 
و جالل آباد ،افزایش ظرفیت پست  63/20 کیلوولت کوهپایه ، توسعه 
بى 230 کیلوولت در ایستگاه  نیروگاه شهید محمد منتظرى و  احداث 2 
بى خط 63 کیلوولت در ایستگاههاى  63/20 کیلوولت صائب ،حافظ و 
مشتاق و اجراى کابلهاى 230 کیلوولت اسالم آباد-اقارب پرست (مدار 
اول) و63 کیلوولت سیتى ســنتر، احداث خطوط 63 کیلوولت فرودگاه 
نظامى جاده نایین وکاشــان 1 به کاشــان 4  ،خط 400 کیلوولت فوالد 
مبارکه ، خط 132 کیلوولت لردگان به اوره لــردگان ، اتصاالت 400و 
63 کیلوولتایستگاه  هاتف و ورود و خروج خط 63 کیلوولت نجف آباد 2 ، 
خرید  و تعویض کلیدهاى63 کیلوولت و بهینه سازى و اصالح حفاظت 
ترانسفورماتورها و خطوط در ایستگاه 230 کیلوولت آبشار ، تهیه و اجراى 
پروژه تابلوهاى حفاظت و DCS سد زاینده رود، خرید و تعویض 4 عدد 
کلید 400 کیلوولت ایســتگاه تیران و تهیــه و  تعویض کامل فیدرخانه 
ایستگاه  63 کیلوولت شهید اشرفى را نیز از دیگر طرحهاى قابل افتتاح 

این شرکت در ایام مبارك دهه فجر اعالم کرد.

بهره بردارى از 20 طرح زیربنایى شرکت برق منطقه اى اصفهان
 با اعتبارى بالغ  بر860 میلیـارد تومــان

مهندس موسى رضایى مدیرعامل شرکت برق منطقه اى اصفهان همزمان با چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى  اعالم کرد


