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مدیرکل جهاد کشاورزی استان اصفهان:

کاشت برنج در استان اصفهان به صفر خواهد رسید
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نماینده مردم اصفهان درمجلس مطرح کرد:
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چرا آب بهجای زایندهرود
راهی خلیج فارس شد؟

استانداراصفهان:

پیمانکارتونلسومکوهرنگ
انتظارات را برآورده نکرده است

اســتاندار اصفهــان تصریــح کــرد :پیمانــکار تونــل ســوم کوهرنگ
از توانایــی الزم بــرای اجــرای ایــن طــرح برخــوردار نبــوده و
انتظــارات را بــرآورده نکــرده اســت .عبــاس رضایــی در نخســتین
شــورای اداری اســتان اصفهــان در ســال جدیــد افــزود :پیمانــکار
تونــل ســوم ،آن چابکــی کــه مــورد انتظــار ماســت ،نــدارد زیــرا
تونــل و ســد ســوم کوهرنــگ تنهــا طرحــی اســت کــه مشــکل
مالــی نــدارد .وی در عیــن حــال گفــت :امــا از آنجایــی کــه
پیمانــکار در حــال فعالیــت بــر اســاس فهرســت هــای ســال 88
اســت کارشناســان معتقدنــد کــه تغییــر پیمانــکار بــه مصلحــت
نیســت .اســتاندار اصفهــان افــزود :در حــال اتخــاذ تمهیداتــی
هســتیم تاایــن مشــکالت بصــورت اساســی حــل و فصــل شــود
زیــرا آب اصفهــان چیــزی نیســت کــه مشــکالتش با چنــد جزوه
برطــرف شــود .وی بــا بیــان اینکــه  95درصــد از وقــت خــود را
صــرف حــل مشــکالت آب اســتان کــرده ام ،گفــت :حتــی قبــل
از تصــدی اســتانداری 27 ،ســاعت کاری بــا کارشناســان ،مســائل
آب اســتان را بررســی کــرده بــودم .رضایــی بیــان کــرد :بر اســاس
بررســی هــای کارشناســی انجــام شــده ،مشــکالت زاینــده رود
بــدون تفضــل الهــی و بــه بهــره بــرداری رســیدن پــروژه تونــل
و ســد ســوم کوهرنــگ و کنتــرل برداشــت هــای غیرمجــاز در
باالدســت حــل نخواهــد شــد و مــن نیــز بشــدت بــه ایــن موضوع
اعتقــاد دارم کــه بــرای حــل ایــن مشــکل ،تونــل و ســد ســوم
کوهرنــگ را بایــد هرچــه ســریعتر بــه بهــره بــرداری برســانیم.
عملیــات اجرایــی تونــل ســوم کوهرنــگ در ســال  ۱۳۷۷بــا هدف
تامیــن آب بــه میــزان حــدود  ۲۵۵میلیــون مترمکعــب در ســال
بــرای تامیــن بخشــی از کمبــود آب منطقــه مرکــزی ایــران آغــاز
شــد .قــرارداد ســاخت ســد تونــل ســوم کوهرنــگ نیــز در ســال
 1389بســته شــد و قــرار بــود ســال  93بــه بهــره بــرداری برســد
امــا پیشــرفت فیزیکــی کنونــی طــرح کمتــر از 20درصــد اســت.
عملیــات ســاخت تونــل ســوم کوهرنــگ مراحــل پایانــی خــود را
طــی مــی کنــد امــا عملیــات اجرایــی ســد مخزنــی ایــن تونــل
در چنــد ســال اخیــر بدلیــل مشــکالتی از جملــه منابــع مالــی
متوقــف مانــده بــود 12 .تیــر ســال گذشــته ‹علــی مقــدس زاده›
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری اصفهان در شــورای
اداری ایــن اســتان گفتــه بــود :بــا تامیــن منابــع مالــی مــورد نیاز،
عملیــات اجرایــی ســد تونــل ســوم کوهرنــگ پــس از پنــج ســال
از ســر گرفتــه شــد.
حل مشکل بیکاری در استان به اصالح قوانین نیاز دارد
اســتاندار اصفهــان در ادامــه بــه موضــوع اشــتغال در اســتان
اشــاره کــرد و گفــت :بیــکاری و اشــتغال مســاله ای نیســت کــه
در اصفهــان بتــوان آن را حــل کــرد بلکــه بــر اســاس قوانیــن
موجــود  99درصــد مشــکالت صنایــع ایــن خطــه خــارج از عهده
مدیریــت اســتان اســت بنابــر ایــن در این زمینــه نیازمنــد اصالح
قانــون هســتیم .وی افــزود :مــا در جنــگ اقتصــادی قــرار داریــم و
مصوبــات و قوانیــن موجــود متناســب با شــرایط جنــگ اقتصادی
نیســت بنابرایــن انتظــار داریــم کــه مجلــس و دولــت در زمینــه
اصــاح قوانیــن اقــدام کننــد.
اختیارات الزم به فرمانداران استان تفویض شده است
اســتاندار اصفهان در بخشــی از ســخنان خــود به اظهــارات برخی
از نماینــدگان شهرســتان هــای اصفهــان در مجلس که خواســتار
افزایــش اختیــارات فرمانــداران شــده اند ،اشــاره کــرد و خطاب به
فرمانــداران گفــت :کــدام اختیــار را خواســته ایــد که من نــداده ام.
وی بیــان کــرد :براســاس قانــون ،فقــط اختیــار کمیســیون مــاده
پنــج را نمــی تــوان بــه فرمانــداران تفویــض کــرد کــه بــرای حــل
ایــن مشــکل نیز بــه معــاون امور عمرانــی خــود ماموریــت داده ام
تــا مشــکل خــاص هــر یــک از شهرســتان هــا در ایــن زمینــه بــا
حضــور معــاون امــور عمرانــی در همــان شهرســتان ،بررســی و
حــل و فصــل شــود.
گزارش هایی از فسادهای مالی دارم
اســتاندار اصفهــان در ادامــه نظــارت بــر عملکــرد نیروهــا را از
وظایــف مدیــران بیــان کــرد و افــزود :گــزارش هایی از فســادهای
مالــی برایــم ارســال شــده اســت کــه امیــدوارم دروغ باشــد.
رضایــی اظهــار داشت:کســانی کــه بــا روحیــه مــن آشــنایی دارند
مــی داننــد کــه چنانچــه نظــارت مدیــران بر زیــر مجموعــه های
خــود ضعیــف باشــد ،نــام آنهــا را خواهــم بُــرد و بــه مــردم معرفی
خواهــم کــرد .وی اضافــه کــرد :از بازرســی و دیــوان محاســبات
نیــز مــی خواهــم کــه بــا جدیــت بــه ایــن مســائل ورود کننــد.
اســتاندار اصفهــان ادامــه داد :مــردم از مدیــران و مســئوالن
انتظاردارند تا ســاده زیســت ،شایســته ســاالر و پاکدســت باشــند
و مدیــران ارشــد بایــد از خــود شــروع کننــد و ایــن فرهنــگ را
تعمیــم دهنــد.
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چرا بارانهای سیلآسا سد زایندهرود را پر نکرد؟

آبهست،مدیریتنیست
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فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

آیـت اهلل سید یوسف طباطبایینژاد:

پرداخت وام بالعوض برای خانههای سیلزده پلدختر؛

دستگیری  ۶اخاللگر نظام اقتصادی

رونق تولید ،عالج واقعی برون رفت

ی  ۹۵درصد ساختمانهای
ارزیاب 

در اصفهان
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از مشکالت اقتصادی کشور اسـت
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خسارتدیده
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با برگزاری هفدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت دام و طیور و دامپزشکی:

رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان بیان کرد:

رییس اتحادیه نانوایان اصفهان:

معتبرترینرویداد نمایشگاهیدام و

رشد  ۲۷درصدی هزینههای

«خمیرمایه» با وجود افزایش قیمت

طیورکشور در اصفهان برگزار میشود
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استاناصفهان

همچنان کمیاب است

هزینه پارک حاشیهای برای یک روز کامل خودروهای سواری ،وانت ،ون و مینی بوس بالغ بر  ۱۲هزار تومان :
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پارک خودرو در ۳۰خیابان اصفهان پولی شد
خبر

چه چیزی دالر را ارزان کرد؟

بانــک مرکــزی بــرای مقابلــه بــا فشــارهای درهمــی از ابــزار پایــدار و جدیــدی اســتفاده
کــرد کــه منجــر بــه مدیریــت بــازار ارز و ریــزش قیمت هــا شــده اســت .بــازار ارز درحالی
روزهــای آرامــی را ســپری مــی کنــد کــه بانــک مرکــزی از ابزارهــای مدیریــت پایــداری
بــرای توقــف نوســان هــای شــدید قیمتــی در ارز اســتفاده کــرده اســت .فعــال شــدن
روزنــه هــای موجــود در بــازار دبــی از ســوی بانــک مرکــزی مهمتریــن خبــری اســت
کــه امــروز در بــازار ارز پیچیــد؛ بــازاری هــا از ایــن خبــر بعنــوان ســیگنالی بــرای کاهــش
قیمــت ارز نــام بــرده انــد .باتوجــه بــه اینکــه هــم اکنــون فشــار اصلــی امریــکا بــرای
تشــدید نوســان در بــازار ارز ،درهــم دبــی اســت؛ بانــک مرکــزی از روش هــای جدیــد و
پایــداری بــرای مقابلــه بــا ایــن فشــار اســتفاده کــرده اســت .برهمیــن اســاس و بــا توجــه
بــه فشــارهای درهمــی ،سیاســت عمومــی بانــک مرکــزی اساسـاً باقــی مانــدن در دبــی
نیســت ( و همیــن حــاال هــم نقــش دبــی در نقشــه ارزی ایــران ،بســیار تضعیــف شــده
اســت) امــا علــی الحســاب بانــک مرکــزی قصــد دارد دبــی باقــی بمانــد .بانــک مرکــزی
همانطــور کــه اعــام کــرده بنــا دارد مصــارف ارزی را بجــای درهــم ،روی ســایر ارزها بویژه
دینــار عــراق منتقــل کنــد .هــم اکنــون وزارت خزانــه داری امریــکا بــرای فشــار روی بازار
ارز ،از درهــم اســتفاده مــی کنــد بانــک مرکــزی راه مقابلــه را پیــش گرفته اســت .هرچند
از تابســتان ســال  96اســتفاده از درهــم دبــی تضعیــف شــده اســت ولــی االن ابزارهایی از
ســوی بانــک مرکــزی بــرای جلوگیــری از فشــار طــرف مقابــل فراهــم شــده اســت .یکی
از روش هایــی کــه بانــک مرکــزی بــرای اســتفاده از منابــع جدیــد درهــم بــکار گرفتــه،
خریــد اســکناس در دبــی اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه اســکناس درهــم در دبــی دریافــت
مــی شــود و در تهــران معــادل آن دالر و یــورو را تحویــل مــی دهنــد .از آنجایــی که منابع
ارزی در دبــی خیلــی زیــاد اســت ،طبیعتـاً منابــع بســیار زیادی بــه بانک مرکــزی منتقل
مــی شــود .قابــل توجــه اینکــه اوفــک ( )ofacبــرای برهــم زدن آرامــش بــازار ارز از دو
روش اســتفاده مــی کننــد روش نخســت فشــار درهمــی اســت و دیگــری افزایــش لفظی
معامــات نقــدی خــرد در بــازار از ســوی دالل هــا .علــت اینکــه تــا بــه حــال و بــه ایــن
شــدت از ایــن ابــزار از ســوی طــرف مقابــل اســتفاده نمــی شــد؛ آن بــود کــه گمــان مــی
کــرد ایــران هیــچ گزینــه ای بجــای درهــم نــدارد امــا حــاال کــه گزینــه هــای متعــدد از
جملــه دینــار روی میــز بانــک مرکــزی اســت ،آنهــا هــم نگــران ایــن هســتند که تــا کی
مــی تواننــد بــرای فشــار بــر ایــران از ایــن ابــزار اســتفاده کننــد و بــه همیــن خاطــر ایــن
فشــار را تشــدید کــرده انــد علــت تشــدید هــم ایــن اســت کــه مــی داننــد ایــن فشــار
خیلــی پایــدار نخواهــد بود .هرچنــد راه انــدازی بــازار متشــکل ارزی و نمایان شــدن تاثیر
آن در بــازار ارز ،بــه زمــان نیــاز دارد ولــی دشــمنان بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه ایــن
بــازار مــی توانــد معامالتــی کــه هــم اکنــون در دبــی انجام می شــود را جبــران کنــد و در
آینــده نزدیــک ایــران دیگــر نیــاز چندانــی بــه بــازار دبــی نخواهــد داشــت.

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 97
ازطریق سامانه  www.evat.irحداکثر تا  31فروردین ماه سالجاری است.
(روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان)
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آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درنظردارد
ازطریق مناقصه عمومی خرید را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

شماره مناقصه

موضوعمناقصه

نوع بودجه مبلغ تضمین (ریال)

98-1-7/2

خرید  30تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه
فاضالب شاهین شهر

جاری

750/000/000

98-1-9/5

خرید  2دستگاه الکتروپمپ جهت ایستگاه پمپاژ مبارکه

جاری

250/000/000

98-1-10/4

خرید  30تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه
های فاضالب شمال و جنوب شهر اصفهان

جاری

750/000/000

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق:292
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از ساعت  8صبح روز یکشنبه به تاریخ 1398/2/8
محلدریافتاسناد:
سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.abfaesfahan.ir
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
www.iets.mporg.ir
شماره تلفن گویا( - 031-36680030-8 :داخلی )388
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تاریخ انتشار1398/01/27:

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

2

سال سوم  -شماره 558
سه شنبه  27فروردین ماه  10 - 1398شعبان 1440

خبر

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

دستگیری  ۶اخاللگر نظام اقتصادی
در اصفهان
فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان
از دســتگیری شــش نفــر کــه
بــا ثبــت قانونــی شــرکت
تجــاری اقــدام بــه اخــذ
 ۹۶۷میلیــارد ریــال
تســهیالت بانکــی کــرده
و متــواری شــده بودنــد،
خبــر داد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری
پلیــس ،ســردار مهــدی معصــوم
بیگــی در ایــن بــاره اظهــار کــرد:
کارآگاهــان اداره مبــارزه بــا جرایــم اقتصــادی پلیــس آگاهــی
فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان در راســتای مقابلــه بــا
اخاللگــران نظــام اقتصــادی کشــور و در پــی شــکایت نماینــدگان
حقوقــی ســه بانــک از مدیران ســه شــرکت تجــاری ،موضــوع را به
صــورت ویــژه در دســتور کار خــود قــرار دادنــد.
وی افــزود :پــس از کســب اطالعــات الزم و انجــام تحقیقــات
گســترده مشــخص شــد ،شــش نفــر بــا ثبــت قانونی ســه شــرکت
تجــاری صــادرات و واردات اقــدام بــه اخــذ تســهیالت بانکــی بــه
مبلــغ  ۹۶۷میلیــارد ریــال کــرده انــد امــا نــه تنهــا هیــچ گونــه
فعالیــت تجــاری انجــام نــداده انــد بلکــه پــس از موعــد مقــرر از
پرداخــت بدهــی خــود نیــز امتنــاع کردنــد.
ایــن مقــام ارشــد انتظامــی عنــوان کــرد :با توجــه به اینکــه عامالن
اخــذ تســهیالت بانکــی متــواری شــده و نشــانی هــای منــدرج در
مــدارک ارائــه شــده بــه بانــک و اداره ثبــت شــرکت هــا تغییــر
یافتــه بــود ،بــه همیــن دلیــل هیــچ گونــه ردی از آنهــا وجــود
نداشــت.
ســردار معصــوم بیگــی ،خاطر نشــان کــرد :ســرانجام پــس از تالش
شــبانه روزی کارآگاهــان و انجــام اقدامــات علمــی و تحقیقاتــی
گســترده ،مخفیــگاه هــای متهمــان شناســایی و در ســه عملیــات
جداگانــه تمامــی متهمــان ایــن پرونــده هــا دســتگیر و بــرای
اقدامــات قانونــی تحویــل مراجــع قضائــی شــدند.
فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه ،پلیــس اجــازه
نــا امنــی و دســتبرد بــه امــوال بیــت المــال را بــه افــراد فرصــت
طلــب و ســودجو نخواهــد داد ،گفــت :بــا تشــکیل پلیــس امنیــت
اقتصــادی در نیــروی انتظامــی و تعامــل گســترده دســتگاه قضائی
بــا ایــن نیــرو قطعـاً مقابله بــا اخاللگــران نظــام اقتصادی کشــور با
شــتاب بیشــتری دنبــال مــی شــود و فضــا بــرای ایــن گونــه افــراد
روز بــه روز نــا امــن خواهــد شــد.

آیت اهلل سید یوسف طباطبایینژاد:

رونق تولید ،عالج واقعی برون رفت از
مشکالت اقتصادی کشور اسـت
امــام جمعــه اصفهــان گفــت:
کلیــدواژه و راهبــرد «رونــق
تولیــد» کــه از ســوی
مقـــام معظـــم رهبـــری
مــورد تأکیــد قــرار
گرفتــه اســت ،راه
اصلــی و عــاج واقعــی
بــرون رفــت از مشــکالت
اقتصــادی کشــور اســت.
بـــه گـــزارش شــرکت فــوالد
مبارکــه ،آیــت اهلل ســید یوســف
طباطبایینــژاد در دیــدار بــا مدیرعامــل فــوالد مبارکــه
اظهــار کــرد :کلیــدواژه و راهبــرد رونــق تولید کـــه از ســوی
مقــام معظــم رهبــری مـــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت ،راه
اصلــی و عــاج واقعــی بــرون رفــت از مشــکالت اقتصــادی
کشور اســـت.
وی بـــه اشــاره بــه نقــل شــرکت فــوالد مبارکــه در اقتصــاد
و جامعــه تصریــح کــرد :هــر گامــی کــه در راســتای عـــزت
نظــام مقـــدس جمهــوری اســامی و بهبــود وضعیــت
اقتصــادی و معیشــتی مــردم برداشــته میشــود بــدون
شــک در راســتای رضــای خداونــد اســت.
در سال رونق تولید مسئولیت تولیدکنندگان
سنگینتر است
حجــت االســام ســید مهــدی موســوی ،امــام جمعــه مبارکه
نیــز تصریــح کــرد :نامگــذاری ســال بــا عنــوان رونــق تولیــد
از ســوی مقــام معظــم رهبــری مبیــن آن اســت کــه بایــد
بیــش از پیــش بــه تولیــد و دســتاوردهای آن توجــه کنیــم،
از ایــن رو در ســال رونــق تولیــد مســئولیت تولیدکننــدگان
و بــه ویــژه فــوالد مبارکــه ســنگینتر اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :رهبــر معظــم انقــاب اســامی
همــواره بــر توجــه حداکثــری بــه صنایـــع مــادر از جملــه
صنایــع فوالدســازی تاکیــد کردهانــد.
امــام جمعــه مبارکــه گفــت :شــرکت فــوالد مبارکــه بــه
عنــوان شــرکتی بــا ثبــات در تولیــد و ســودآوری ،در حــوزه
مســـئولیتهای اجتماعــی نیــاز بــه خوبــی ایفــای نقــش
کــرده و علــی رغــم وجــود مشــکالت ،هنــگام حــوادث
طبیعــی از جملــه زلزلــه کرمانشــاه و جــاری شــدن ســیل
در بعضــی اســـتانهای کشــور نیــاز بــه موقــع بــه یــاری
مــردم آســیب دیــده شــتافته اســت.
وی گفــت :امیدواریــم فــوالد مبارکــه همچنــان در راســتای
خیررســانی بــه مــردم و پویایــی اقتصــاد کشــور نقــش
آفرینــی کنــد.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه طــی برنامههــای جداگانــه بــا
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهـــان و امــام جمعــه
مبارکــه دیــدار و گفــت و گــو کــرد.
در ایــن دیدارهــا مدیرعامــل فــوالد مبارکــه گزارشــی
از دســتاوردهای ایــن شــــرکت در حـــوزه تولیــد انــواع
محصــوالت فــوالدی و اقدامــات آن در حوزه مســئولیت های
اجتماعــی شــــرکت در ســــال  ۹۷و برنامههــای گــروه
فــوالد مبارکــه در ســال جدیــد ارائــه کــرد.

دستمزد ساالنه کمتر از  ۳۳میلیون تومان از مالیات معاف شد

طبــق بخشــنامه ســازمان امــور مالیاتــی ،دســتمزد
ســاالنه کمتــر از  ۳۳میلیــون تومــان از مالیــات
معــاف شــد.
بــه گــزارش ســازمان امــور مالیاتــی ،محمدقاســم
پناهــی رییــس کل امــور مالیاتــی کشــور بــا ابــاغ
بخشــنامهای میــزان معافیــت ســاالنه حقــوق و
همچنیــن نــرخ مالیــات بــر درآمــد حقــوق ســال
 ۱۳۹۸را اعــام کــرد.
بــر اســاس ایــن بخشــنامه بــا اســتناد بــه مقــررات
بنــد (الــف) تبصــره شــش قانــون بودجــه ســال ۱۳۹۷
کل کشــور مقــرر شــده اســت:
 -١ســقف معافیــت مالیاتــی موضــوع مــاده  ۸۴قانــون
مالیاتهــای مســتقیم مصــوب چهــارم اســفندماه
ســال  ۱۳۶۶و اصالحــات بعــدی آن در ســال ۱۳۹۸
ســاالنه مبلــغ  ۳۳میلیــون تومــان اســت.
 -۲نــرخ مالیــات بــر کل درآمــد کارکنــان دولتــی و
غیــر دولتــی اعــم از حقــوق و مزایــای فــوق العــاده

و کارانــه مــازاد بــر معافیــت مذکــور تــا یــک و نیــم
برابــر آن مشــمول مالیــات ســاالنه  ۱۰درصــد و
نســبت بــه مــازاد یــک و نیــم برابــر تــا دو و نیــم
برابــر آن مشــمول مالیــات ســاالنه  ۱۵درصد و نســبت
بــه مــازاد دو و نیــم برابــر تــا چهــار برابــر آن مشــمول
مالیــات ســاالنه  ۲۰درصــد و نســبت بــه مــازاد چهــار
برابــر تــا شــش برابــر مشــمول مالیــات  ۲۵درصــد و
نســبت بــه مــازاد شــش برابــر  ۳۵درصــد اســت.
 -۳حقــوق اعضــا هیئــت علمــی دانشــگاهها بــا
رعایــت مــاده ( )۵قانــون اصــاح پــارهای از مقــررات
مربــوط بــه اعضــای هیــأت علمــی (آموزشــی و
پژوهشــی) شــاغل و بازنشســته دانشــگاهها و
مؤسســات آمــوزش عالــی مصــوب ۱۶اســفندماه
ســال  ۱۳۶۸بــا اصالحــات و الحاقــات بعــدی ،بــا
رعایــت معافیتهــای مقــرر در قانــون مالیاتهــای
مســتقیم ،در ســال  ۱۳۹۸مشــمول مالیــات بــه نــرخ
 ۱۰درصــد خواهــد بــود.

 -۴بــر اســاس مــاده  ۵قانــون اصــاح پــارهای از
مقــررات مربــوط بــه پایــه حقوقــی اعضــا رســمی
هیــأت علمــی (آموزشــی و پژوهشــی) شــاغل و
بازنشســته دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی
از درآمــد مشــمول مالیــات حقــوق اعضــای هیئــت
علمــی موضــوع ایــن قانــون ،بــا رعایــت معافیتهــای
مقــرر در قانــون مالیاتهــای مســتقیم حداکثــر ۱۰
درصــد بــه عنــوان مالیــات کســر میشــود .بــا توجــه
بــه اینکــه در بنــد «الــف» تبصــره مذکــور عبــارت
«کارانــه خــارج از مــوارد اســتثنا شــده مربــوط بــه
حقــوق اعضــای هیــأت علمــی بــه کار رفتــه اســت،
بنابــر ایــن کارانــه دریافتــی توســط اعضــای هیئــت
علمــی مشــمول نــرخ  ۱۰درصــد نبــوده و بــا توجــه به
میزانــی کــه حقــوق و مزایــای اعضــای هیــأت علمــی
دانشــگاهها نــرخ پلکانــی مقــرر را پوشــش میدهــد.
بــه نرخهــای بعــدی مشــمول مالیــات خواهــد بــود .به
عنــوان مثــال :چنانچــه حقــوق و مزایــای فــوق العــاده
اعضــای هیــأت علمــی مبلــغ  ۱۱۵میلیــون تومــان
باشــد ،کارانــه دریافتــی بــه نرخهــای مربــوط بــه
درآمــد مــازاد بــر مبلــغ یــاد شــده (حســب مــورد ۲۰
درصــد ۲۵ ،و  ۳۵درصــد) مشــمول مالیــات خواهــد
بــود.
خاطــر نشــان میشــود ،معافیــت حقــوق موضــوع
مــاده  ۸۴قانــون مالیاتهــای مســتقیم ابتــدا بــه
حقــوق و مزایــای فــوق العــاده اعضــا هیــأت علمــی
اعمــال میشــود ،در صورتیکــه معافیــت مذکــور
مــازاد بــر حقــوق و مزایــای فــوق العــاده باشــد ،مــا
زاد معافیــت مذکــور قابــل اعمــال بــه کارانــه دریافتــی
اعضــا هیــأت علمــی نیــز خواهــد بــود
بــا توجــه بــه اســتثنای احــکام تبصرههــای ( )۱و ()۲
مــاده  ۸۹قانــون مالیاتهــای مســتقیم و اصالحــات
بعــدی آن از مقــررات بنــد (الــف) تبصــره شــش یــاد
شــده ،کلیــه احــکام صــادره تبصرههــای یــک و
دو مــاده واحــده قانــون اصــاح مــاده  ۸۶اصالحــی
قانــون مالیاتهــای مســتقیم مصــوب /۲۷/۴( ۹۶اعــم
از نــرخ) مطابــق مقــررات تبصرههــای فــوق در ســال
 ۱۳۹۸کمــاکان الزماالجــرا اســت.

روابط عمومی توزیع برق استان اعالم کرد:

اختصاص حقوق یک روز کارکنان توزیع برق استان به سیلزدگان

مدیــر روابــط عمومــی توزیــع بــرق اســتان اصفهــان
گفــت :حقــوق یــک روز کارکنــان ایــن شــرکت بــه
ســیلزدگان مناطــق مختلــف کشــور اختصــاص
یافــت .امیــر رمضانــی در مــورد اقدامــات انجــام شــده
از ســوی ایــن شــرکت بــرای کمــک بــه ســیلزدگان
اظهــار کــرد :عــاوه بــر تخصیــص یــک روز حقــوق،
اعتباراتــی بــه مبلــغ دو میلیــارد ریــال نیــز بــه ایــن

امــر تخصیــص داده شــد.
وی افــزود :ایــن اعتبــارات شــامل هزینــه اردوی
مشــهد مقــدس اعضــای پایگاههــای بســیج در
ســالهای  ۹۷و  ،۹۸هزینــه اردوی راهیــان نــور در
ســالهای  ۹۷و  ،۹۸هزینــه اردوی بانــوان ســال ،۹۸
هزینــه همایــش ایثارگــران ســال  ۹۸و هزینــه جشــن
نیمــه شــعبان  ۹۸اســت.
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افزایش  ۲تا  ۱۵میلیون تومانی قیمت خودروها

گــزارش قیمــت خــودرو حکایــت از افزایــش  ۲تــا ۱۵
میلیــون تومانــی قیمــت تعــدادی از خودروهــای داخلــی
در بــازار دارد.
بــا نزدیــک شــدن بــه اواخــر فروردیــن مــاه هنــوز عرضه

خــودرو توســط شــرکت هــای خودروســاز آغــاز نشــده و
همیــن امــر عاملــی شــده تــا بــازار پــر تالطــم خریــد و
فــروش خــودرو شــاهد افزایــش قیمــت انــواع محصوالت
باشــد .عــاوه بــر ایــن افزایــش حــق بیمه شــخص ثالث

هــم بــر ایــن افزایــش قیمــت هــا دامــن زده اســت.
بــه نظــر میرســید بــا بــه کارگیــری سیاســتها در
صنعــت خــودرو ،ســال  98بــازار شــاهد افزایــش قیمــت
هــا آنهــم بــه ایــن ســرعت نباشــد امــا متأســفانه هنــوز
یــک مــاه از ســال جدیــد نگذشــته بــازار خــودرو بــا
افزایــش  2تــا  15میلیــون تومانــی قیمتهــا روبــه رو
شــده اســت.
بــازار خریــد و فــروش خــودرو پرایــد  111بــا افزایــش
 2میلیــون و  500هــزار تومانــی بــا قیمــت  47میلیــون
و  500هــزار تومــان ،پــژو  206تیــپ  2بــا افزایــش 9
میلیــون تومانــی با قیمــت  81میلیــون تومان ،پــژو206
تیــپ  5بــا افزایــش قیمــت  94میلیــون تومــان،
پــژو 405بــا افزایــش  12میلیــون تومانــی بــا قیمــت
74میلیــون و  500هــزار تومــان ،اســتپ وی بــا افزایــش
 15میلیــون تومانــی بــا قیمــت  162میلیــون تومــان و
 H30بــا افزایــش  8میلیــون تومانــی بــا قیمــت 116
میلیــون تومــان مــورد معاملــه قــرار میگیــرد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید  10دستگاه مه پاش
جهت مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
به آدرس  poshtibani.mui.ac.irمراجعه و یا با شماره تلفن  031-37924005تماس حاصل فرمایند.
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

آگهی مزایده عمومی

واحدمزایده گزار :بیمارستان گلدیس شاهین شهر
موضوع مزایده :واگذاری داروخانه به صورت اجاره بهای ماهیانه
مبلغ تضمین شرکت در مزایده 270/000/000 :ریال
نوع تضمین شرکت در مزایده :فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی
مدت تضمین شرکت در مزایده :جهت ضمانتنامه بانکی سه ماه
تاریخ توزیع اسناد مزایده :از روز سه شنبه مورخ  1398/1/27لغایت روز شنبه مورخ 1398/1/31
محلتوزیعاسنادمزایده:
 -1اصفهان :خیابان هزارجریب  -دانشگاه علوم پزشکی  -ستاد مرکزی  -ساختمان شماره سه  -طبقه اول  -اتاق  - 203واحد کمیسیون مناقصات
-2شاهینشهر:بیمارستان گلدیس شاهین شهر
آخریــن مهلــت ارســال اســناد مزایــده ازطریــق پســت پیشــتاز :روز ســه شــنبه مــورخ  1398/2/10بــه آدرس :خیابــان هزارجریب -
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی اســتان اصفهان  -ســاختمان شــماره دو  -دبیرخانــه مرکــزی  -کدپســتی 8174673461
زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده :روز دوشنبه مورخ  1398/2/16راس ساعت  10در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی
 / 435044م الف
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اقتصاد

پرداخت وام بالعوض برای خانههای سیلزده پلدختر؛

ی  ۹۵درصد ساختمانهای
ارزیاب 
خسارتدیده

مدیــرکل بنیــاد مســکن
انقــاب اســامی اســتان
اصفهــان گفــت :در چنــد
روز آینــده وامهــای
بالعوضهــای معیشــتی
بالعوضهــای
و
تعمیــرات خانههــای
تعمیــری ســیلزدگان
پلدختــر بــه حســاب آنهــا
واریــز میشــود.
غالمحســین خانــی بــا اشــاره بــه
امدادرســانی بــه ســیلزدگان شهرســتان پلدختــر ،اظهــار
داشــت :بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان اصفهــان از
روز ســیزدهم فروردیــن بــه عنــوان یــک از ســتادهای معیــن
در شــهر پلدختــر مســتقر شــد و بــا در اختیــار داشــتن
 160دســتگاه ماشــین آالت و همــکاری نیروهــای ســپاه،
ارتــش ،شــهرداری و نیروهــای مردمــی در رفــع مشــکالت
مربــوط بــه آبگرفتگــی و گل و الی مشــارکت دارنــد.
وی افــزود :طبــق ارزیابیهــای صــورت گرفتــه تــا کنــون
 3هــزار واحــد مســکونی و تجــاری در پلدختــر در ســیل
خســارت دیدنــد و تــا کنــون  90درصــد پاکســازی ایــن
واحدهــا انجــام شــده اســت.
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان اصفهــان
بــا بیــان اینکــه  95درصــد ارزیابــی خانههــا و واحدهــای
تجــاری خســارت دیــده انجــام شــده اســت ،گفــت :در ایــن
راســتا خســارتهای معیشــتی ،ســرمایهای و تجــاری مــردم
ســیلزده پلدختــر مشــخص میشــود و بــرای تعمیــر یــا
احــداث واحــد اقــدام خواهیــم کــرد.
وی تصریــح کــرد :تعــدادی از واحدهــای مســکونی تخریــب
شــده در حریــم رودخانــه هســتند کــه بعــد از مشــخص
شــدن حریمهــا ،زمیــن معــوض بــه آنهــا داده میشــود و
کار ســاخت آنهــا در دســتور کار قــرار میگیــرد.
خانــی ادامــه داد :بــرای بازســازی واحدهــای مســکونی
شــهری و روســتایی و خریــد اثاثیــه منــزل و مســائل
معیشــتی آنهــا وامهایــی در نظــر گرفتــه شــده کــه مقــداری
از آنهــا بالعــوض و مقــداری بــا درصــد پاییــن بــه حســاب
آنــان واریــز میشــود.
وی بــا اشــاره بــه ارائــه تســهیالت و خدمــات فنــی بــه
ســیلزدگان پلدختــر ،اظهــار داشــت :تســهیالتی بــرای
احــداث مســکن از جملــه در اختیــار قــرار دادن پروانــه
ســاخت و نقشــههای ســاخت بــه صــورت رایــگان و
اقدامــات نظــام مهندســی بــدون هزینــه انجــام میشــود و
در جایــی کــه نیــاز بــه معرفــی پیمانــکار و تامیــن مصالــح
ســاختمانی باشــد بــا کمتریــن قیمــت ایــن کار انجــام
میشــود.

با برگزاری هفدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت دام و طیور
ودامپزشکی:

معتبرترینرویدادنمایشگاهیداموطیور
کشور در اصفهان برگزار میشود
هفدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی
صنعــت دام ،طیــور،
دامپزشــکی و آبزیــان از 27
فروردینمــاه در اصفهــان
آغــاز میشــود تــا ایــن
شــهر بــه مــدت چهــار
روز میزبــان معتبرتریــن
رویــداد نمایشــگاهی دام
و طیــور کشــور باشــد.
بــه گــزارش اداره رســانه
شــرکت نمایشــگاههای بینالمللــی
اســتان اصفهــان ،ایــن نمایشــگاه کــه تــا  30فروردینمــاه در
محــل برگــزاری نمایشــگاههای بینالمللــی اســتان واقــع در
پــل شهرســتان برپــا خواهــد بــود ،شــرایطی را فراهــم خواهد
آورد تــا  113شــرکت توانمندیهــا و دســتاوردهای خــود
را در معــرض بازدیــد متخصصــان ایــن عرصــه قــرار دهنــد.
در نمایشــگاه امســال ،شــرکتهای فعــال در زمینههــای
دامپــروری (دام ،طیــور و آبزیــان) ،داروهــای دامپزشــکی،
آزمایشــگاه و تجهیــزات ،خــوراک دام و افزودنیهــا،
مکملهــای دام و طیــور و تجهیــزات و ماشــینآالت صنعتــی
و کشــتارگاهی حضــور خواهنــد داشــت و محصــوالت ،کاالهــا
و خدمــات خــود را در  8500مترمربــع فضــای نمایشــگاهی
بــه نمایــش میگذارنــد.
در کنــار شــرکتهای فعــال حاضــر در هفدهمیــن نمایشــگاه
بینالمللــی صنعــت دام ،طیــور ،دامپزشــکی و آبزیــان،
دانشــگاهها و مراکــز علمــی و تحقیقاتــی نیــز حضــور
مییابنــد تــا آخریــن یافتههــا و تحقیقــات خــود را بــرای
توســعه ایــن صنعــت در دســترس عالقمنــدان و فعــاالن
اقتصــادی ایــن بخــش قــرار دهنــد.
شــرکتهایی از اســتانهای اصفهــان ،تهــران ،البرز ،گلســتان،
چهارمحــال و بختیــاری ،مرکــزی ،اردبیــل ،مازنــدران ،قزوین،
فــارس ،یــزد و خراســان مرکــزی در نمایشــگاه امســال حضور
ن کشــورهای ایتالیــا و آلمــان
دارنــد .همچنیــن برپایــی پاویــو 
در ایــن نمایشــگاه ،از جملــه جذابیتهــای ویــژه هفدهمیــن
نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت دام ،طیــور ،دامپزشــکی و
آبزیــان اصفهــان بــه شــمار مـیرود.
ایــن رویــداد نمایشــگاهی در حالــی برگــزار میشــود
کــه هــدف خــود را بــر معرفــی محصــوالت و تولیــدات
شــرکتهای دام و طیــور متمرکــز کــرده و نمایشــگاهی بــا
اهمیــت در ایــن صنعــت محســوب میشــود .شــرکتهای
ملــی و بینالمللــی حاضــر در ایــن نمایشــگاه ،راهکارهــا و
نوآوریهــای خــود را در زنجیــره «از علوفــه تــا غــذا» ارائــه
خواهنــد کــرد.
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مدیرکل جهاد کشاورزی استان اصفهان:

رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان بیان کرد:

کاشت برنج در استان اصفهان به صفر خواهد رسید

مدیــرکل جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان گفــت :در ســال
گذشــته حــدود هــزار هکتــار اراضــی اســتان اصفهــان زیــر
کاشــت برنــج قــرار داشــت و بــا توجــه بــه جوســازی علیــه
کاشــت برنــج در ایــن اســتان بــا دســتور اســتاندار تصمیــم
گرفتــه شــد ایــن میــزان کاشــت برنــج نیــز بــه صفــر برســد.
محســن کریمیــان در نشســت با مســئوالن و صنف کشــاورزان
شهرســتان لنجــان اظهــار کــرد :بارندگیهــای اخیــر در کشــور
و اســتان اصفهــان بــرکات بســیاری همــراه داشــت و ایــن
بارشهــا ســبب پــر شــدن حــدود  ۷۰درصــد از ســدهای
کشــور شــده اســت ،البتــه وقــوع ســیالب در برخــی اســتانها
مشــکالتی بــرای مــردم ایجــاد کــرده اســت کــه امیدواریــم بــا
مدیریــت صحیــح پیامدهــای اینگونــه حــوادث شــاهد کاهــش
آالم مــردم باشــیم .وی افــزود :ســال گذشــته بــا تصویب هیئت
وزیــران کاشــت برنــج فقــط در اســتانهای گیــان و مازنــدران
و براســاس الگــوی کاشــت وزارت جهــاد کشــاورزی مجــاز
اعــام شــده و در دیگــر اســتانهای کشــور بــه دلیــل وضعیــت
خشکســالی ممنــوع اعــام شــد و تحقــق ایــن امــر مهــم بــه
عنــوان یــک تکلیــف بــر عهــده اســتانداران ،فرمانــداران ،جهــاد
کشــاورزی و دیگــر دســتگاههای متولــی قــرار گرفــت .مدیرکل
جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان تصریــح کــرد :در روزهــای
پایانــی ســال  ۱۳۹۷جلســات متعــددی در وزارت نیــرو در
خصــوص کاشــت برنــج برگــزار شــد و دیــدگاه کشــاورزان
و اســتانهایی همچــون فــارس ،خوزســتان و اصفهــان کــه
در آنهــا کاشــت برنــج انجــام میگرفــت مطــرح شــده و در
نهایــت دســتورالعملی بــرای ایــن مســئله تهیــه و تدویــن شــد.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه موضــوع خشکســالی بحثهایــی
در خصــوص بحــران زاینــده رود در شــورای امنیــت ملــی
کشــور و کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلس
مطــرح شــد و بــه دلیــل اهمیــت موضــوع اجــرای تونــل
بهشــت آبــاد و تونــل ســوم بــه دنبــال طــرح ایــن موضوعــات
بودیــم کــه فیلمــی توســط نمایندگان چهــار محــال و بختیاری

در خصــوص کاشــت برنــج پخــش شــد کــه مســیر جلســه را
بــه طــور کلــی تغییــر داد .کریمیــان اضافــه کــرد :بایــد توجــه
داشــت در ســال گذشــته حــدود هــزار هکتــار اراضــی اســتان
اصفهــان زیرکاشــت برنــج قــرار داشــت و بــا توجه به جوســازی
علیــه کاشــت برنــج در اســتان بــا دســتور اســتاندار تصمیــم
گرفتــه شــد ایــن میــزان کاشــت برنــج نیــز بــه صفــر برســد تا
دیگــر مســئلهای در خصــوص محکــوم کــردن اســتان اصفهــان
در مــورد مصــرف آب در کشــاورزی مطــرح نشــود و بتوانیــم
مســائل کالن زاینــده رود را مرتفــع کنیــم .وی عنــوان کــرد:
طــی ســالهای گذشــته در ســازمان تحقیقــات و معاونــت
بهبــود تولیــدات گیاهــی اســتان اقداماتــی در خصوص کاشــت
جایگزیــن برنــج انجــام دادهاند و برهمین اســاس حذف کاشــت
برنــج در اســتان اصفهــان در دســتور کار قــرار گرفــت تــا
میــزان کاشــت آن بــه صفــر برســد .مدیــرکل جهاد کشــاورزی
اســتان اصفهــان خاطرنشــان کــرد :گزارشــات متعــددی در این
خصــوص ارائــه و جلســات کارشناســی بســیاری برگــزار شــد و
 ۱۱فرودیــن مــاه  ۹۸جلسـهای برگــزار و تصمیــم گرفتــه شــد
میــزان کاشــت برنــج در اســتان اصفهــان بــه صفــر برســد و بــر
همیــن اســاس انتظــار م ـیرود تمامــی دســتگاهها در تحقــق
ایــن امــر مهــم همراهــی الزم را داشــته باشــند .وی یادآور شــد:
شــورای هماهنگــی حــدود  ۵۰۰میلیــون متــر مکعــب آب در
اختیــار جهــاد کشــاورزی اســتان قــرار داده و تصمیــم گرفــت
کشــاورزان شهرســتانهای شــرق و غــرب اســتان اصفهــان
کاشــت جایگزیــن غلــه را در دســتور کار خــود قرار دهنــد و آب
نیــز بــر اســاس ممنوعیت کاشــت برنــج و انجــام کاشــت پاییزه
در زاینــده رود رهاســازی شــده اســت.
کریمیــان متذکــر شــد :چنانچــه کشــاورزان قصد کاشــت برنج
داشــته باشــند نیــز  ۲۰خردادمــاه آب رهاســازی نخواهــد شــد
و قطعــا حفــظ ایــن محصــول امــکان پذیــر نخواهــد بــود از
ایــن رو بایــد کاشــتی انجــام گیــرد کــه صرفــه اقتصــادی بــرای
کشــاورزان داشــته باشــد.

رشد ۲۷درصدیهزینههایاستاناصفهان

اکبــری بــا اشــاره بــه تخصیــص هــزارو  ۸۲۲میلیــارد اعتبــار
عمرانــی اســتان افــزود ۵۷ :درصــد تخصیــص ایــن اعتبــارات
بــه صــورت نقــدی ،اســناد یکســاله و دوســاله بــوده اســت.
همچنیــن در ســال  ۹۷از ظرفیتهایــی کــه بــه صــورت
ملــی در قانــون بودجــه تصویــب شــده بــود بــه حــد قابــل
مالحظـهای بهــره بردیــم.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از ظرفیتهایــی کــه در ســال
 ۹۷ایجــاد شــد ،اوراق تســویه خزانــه بــود ،تصریــح کــرد :بــا
همــت مجموعــه دارایــی و ذیحســابها توانســتیم هــزار و
 ۲۵۰میلیــارد تومــان از بدهیهــای اســتان را تســویه کنیــم
کــه ایــن خــود فرصــت بســیار خوبــی بــود هرچنــد هدفــگ
ذاری مــا دوهــزار میلیــارد تومــان بــود.
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان اصفهــان در
خصــوص اســتفاده از تبصــره  ۱۹گفــت :در مجمــوع بیــش
از اعتبــارات عمرانــی اســتان توانســتیم از دو تبصــره قریــب
بــه دو هــزار میلیــارد تومــان بهــره ببریــم همچنیــن اعتبــار
 ۲۵دســتگاه اجرایــی اســتان مشــمول بودجــه اســتانی بــا
رقــم  ۶۲میلیــارد تومــان بــوده اســت اگرچــه همچنــان بابت
ســالهای  ۹۶و  ۹۷دســتگاههای اســتان مطالباتــی دارنــد
کــه امیدواریــم در ســال جدیــد تســویه شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بودجــه مصــوب  ۹۸هنــوز در اختیار
دســتگاهها قــرار نگرفتــه اســت ،اظهــار کــرد :هفــت هــزار
و ۱۰۰میلیــاردی کــه قــرار بــود در ســال  ۹۷بــه حســاب
خزانــه واریــز شــود امســال بــه هشــت هــزارو  ۵۰۰میلیــارد
افزایــش یافتــه کــه  ۱۸.۳درصــد رشــد داشــته اســت.
اکبــری بــا تاکیــد بــر اینکــه اعتبــارات هزینـهای و تملکــی
اســتانهای کشــور  ۱۳.۳درصــد رشــد داشــته ،افــزود :ایــن
در حالــی اســت کــه اعتبــارات هزین ـهای و تملکــی اســتان
اصفهــان  ۱۶.۴درصــد رشــد داشــته اســت و بــا اینکــه
هزینههــای اســتانها  ۲۲درصــد رشــد داشــته ایــن میــزان
در اســتان اصفهــان  ۲۷درصــد بــوده اســت.

رییــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان اصفهــان
گفــت :اعتبــارات هزینــهای و تملکــی اســتانهای کشــور
 ۱۳.۳و در اصفهــان  ۱۶.۴درصــد رشــد داشــته اســت؛ بــا
اینکــه هزینههــای اســتانها  ۲۲درصــد رشــد داشــته ایــن
میــزان در اســتان اصفهــان  ۲۷درصــد بــوده اســت.
نعم ـتاهلل اکبــری در اولیــن جلســه اداری اســتان اصفهــان
اظهــار کــرد :ســال گذشــته بــا فرازونشــیبهای مختلفــی
در موضــوع بودجــه روبـهرو بودیــم؛ بودجــه مصــوب اســتان
در ســال  ،۹۷هفــت هــزار و  ۱۰۰میلیــارد تومــان بــود در
حالــی کــه  ۶هزارمیلیــارد تومــان آن تحقــق یافــت و بــه
نحــوی بــا عــدم تحقــق  ۱۵درصــدی درآمدهــای اســتانی
روب ـهرو شــدیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر درآمدهــای ملــی را بــه
درآمدهــای اســتانی بیفزاییــم با تحقــق  ۹۷درصــدی بودجه
اســتان روب ـهرو بودیــم ،افــزود :اگرچــه درآمــد شــش هــزار
میلیــارد تومانــی نیــز رشــد قابــل مالحظ ـهای نســبت بــه
ســال  ۹۶داشــت و هیچگونــه فشــاری بــه مودیــان مالیاتــی
وارد نکــرد و ایــن توفیــق مدیــون همــکاری مدیــران اســتان
هســتیم.
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان اصفهــان
در خصــوص اعتبــارات عمرانــی گفــت :اعتبــارات عمرانــی در
مجمــوع هــزار و  ۸۲۲میلیــارد تومــان و شــامل طرحهــای
ملــی اســتانی و اســتانی ویــژه اســت؛ ســال گذشــته بــا
اجــرای  ۷۹طــرح ملــی  ۶۰درصــد ایــن اعتبــار تخصیــص
داده شــد.
وی در خصــوص تخصیــص اعتبــارات آب بــه اســتان اظهــار
کــرد ۸۱ :درصــد اعتبــارات آب در ســال  ۹۷تحقــق یافــت
کــه بــه فراخــور از  ۲۰تــا  ۸۰درصــد تخصیــص داشــتهایم؛
ن از  ۳۴۵میلیــارد تومــان
همچنیــن در اعتبــارات ویــژه اســتا 
 ۶۳درصــد میانگیــن تخصیــص بــرای اســتان اصفهــان بــوده
اســت.

خبر

خبر

رییس اتحادیه نانوایان اصفهان:

«خمیرمایه» با وجود افزایش قیمت
همچنان کمیاب است
رییــس اتحادیــه نانوایــان اصفهــان
گفــت :پــس از افزایــش قیمت
چنــد برابــری خمیرمایه در
ســال گذشــته ،قیمت آن
بــه هــر کیلــو  ۱۴تــا ۱۵
هــزار تومــان رســید ،در
ســال جدیــد قیمــت آن
ثابــت مانــده امــا همچنان
در بــازار کمیــاب اســت.
محمــود پهلــوان زاده در
گفتوگــو بــا ایمنــا اظهــار کــرد:
کاهــش تولیــدات در کارخانههــا و ورود برخــی از ســودجویان
بــه بــازار خمیــر مایــه نانوایــان باعــث شــده اســت تــا ایــن
محصــول مهــم در بــازار کمیــاب شــود و در صورتــی کــه
مســئوالن ایــن مهــم را پیگیــری نکننــد بــازار نــان نیــز در
دســت ســودجویان و احتکارکننــدگان قــرار خواهــد گرفــت.
وی افــزود :دژمایــه ،رضــوی و فریمــان ســه کارخانــه اصلــی
تولیــد خمیــر مایــه در ایــران اســت امــا مدتــی اســت ایــن
کارخانــه هــا خمیرمایــه تولیــد نمــی کننــد و یــا اگــر تولیــد
هــم دارنــد ،بــه بــازار تزریــق نمیشــود.
رییــس اتحادیــه نانوایــان اصفهــان بــا بیــان اینکــه بــه علــت
کامــا بهداشــتی بــودن خمیرمایــه ،نانوایــان قــادر بــه تولیــد
آن نیســتند ،تصریــح کــرد :تــا پیــش از اســتفاده خمیــر مایــه
بــرای پخــت نــان از جــوش شــیرین اســتفاده مــی شــد ،امــا
مضــرات جــوش شــیرین بــرای ســامتی افــراد موجــب شــد تا
ایــن محصــول جایگزیــن بــرای اســتفاده در نانوایــی هــا تولیــد
شــود.
مشکل توزیع و تهیه آرد نانواییهای اصفهان رفع شد
پهلــوان زاده اعــام کــرد ۹۸ :درصــد نانواییهــای فعــال در
اصفهــان از خمیــر مایــه اســتفاده میکننــد زیــرا اســتفاده از
جــوش شــیرین بــرای پخــت نــان جــرم اســت و بــا نانوایانــی
کــه از ایــن مــاده بــرای پخــت نــان اســتفاده کننــد ،برخــورد
خواهــد شــد.
وی افــزود :قیمــت جــوش شــیرین بــه مراتــب کمتــر از
خمیرمایــه اســت امــا مضــرات آن بــرای ســامتی مصــرف
کننــدگان اســتفاده از آن در نانوایــی هــا را ممنــوع کرده اســت.
رییــس اتحادیــه نانوایــان اصفهــان در بخــش دیگــری از
ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه وضعیــت تولیــد و توزیــع
آرد در نانوایــی هــای اصفهــان خــوب اســت ،گفــت :مشــکل
توزیــع و تهیــه آرد نانوایــی هــای اصفهــان رفــع شــد و
هــم اکنــون در وضعیــت مناســبی قــرار دارد .قیمــت ایــن
محصــول نیــز طبــق مصوبــه ،در تمــام بــازار بــا یــک نــرخ بــه
فــروش میرســد.

هزینه پارک حاشیهای برای یک روز کامل خودروهای سواری ،وانت ،ون و مینی بوس بالغ بر  ۱۲هزار تومان:

پارک خودرو در  ۳۰خیابان اصفهان پولی شد

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان
گفــت :پــارک خــودرو در  ۳۰خیابــان از شــهر اصفهــان
مســتلزم پرداخــت هزینه از ســوی شــهروندان اصفهانی
شــد .علیرضــا صلواتــی در جلســه علنــی شــورای
اســامی شــهر اصفهــان اظهــار داشــت :بــه منظــور
جلوگیــری از ازدحــام خودروهــای پــارک شــده در
حاشــیه خیابانهــای اصفهــان ،پــارک در  ۳۰خیابــان
شــهر اصفهــان مســتلزم دریافــت هزینــه شــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح تــا آبــان مــاه ســال
جــاری بــه صــورت آزمایشــی بــه اجــرا درخواهــد آمــد،
بیــان داشــت :هزینــه پــارک حاشــیهای بــرای یــک روز
کامــل خودروهــای ســواری ،وانــت ،ون و مینــی بــوس

بالــغ بــر  ۱۲هــزار تومــان و بــرای موتورســیکلت ســه
هــزار تومــان مشــخص شــده اســت.
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان
بیــان داشــت :خیابانهــای توحیــد پــل آذر تــا چهــارراه
پلیــس ،چهاربــاغ بــاال ،شــریعتی خیابــان چهاربــاغ بــاال
تــا خیابــان توحید ،شــمس آبــادی ،شــیخ بهایی ،شــیخ
صــدوق میانــی و جنوبــی ،طالقانــی ،چهــارراه شــمس
آبــادی تــا کاشــانی و چهــارراه جهــاد تــا چهارســوق
شــامل ایــن طــرح میشــود.
صلواتــی ادامــه داد :خیابــا هایــن نظرشــرقی ،نظرغربــی،
نظــر میانــی ،نیکبخــت غربــی ،اســتانداری از خیابــان
ســپه تــا بلــوار هشــت بهشــت و از آنجــا تــا چهــارراه

فلســطین ،بــاغ گلدســته میــدان امــام حســین تــا
خیابــان آمــادگاه ،شــهید دکتــر بهشــتی ،حافــظ،
میرشــیخ صــدوق تــا چهــارراه نظــر و از چهــارراه شــیخ
صــدوق تــا میــدان فیــض ،بلــوار هشــت بهشــت ،ســپه،
حکیــم نظامــی پــل فلــزی تــا چهــارراه حکیــم نظامــی
و از آنجــا ســه راه حکیــم نظامــی ،عبدالــرزاق ،عالمــه
مجلســی ،ولیعصــر ،ســعادت آبادمیــدان آزادی تــا
خیابــان مالصــدرا و از آنجــا تــا چهــارراه شــیخ صــدوق
نیــز شــامل ایــن تعرفــه میشــود.
تعرفه پارک حاشیهای برای معلوالن رایگان است
وی بــا اشــاره بــر اینکــه کوچههــای منتهــی بــه طــرح
نیــز بــرای جلوگیــری از پــارک خودروهــا مدیریــت
خواهنــد شــد ،افــزود :ایــن طــرح بــرای خــودروی افــراد
دارای معلولیــت و نیــز  ۳۰دقیقــه اول پــارک تمــام
خودروهــا رایــگان اســت.
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان بــا
اشــاره بــه اینکــه هماکنــون در حــال فرهنــگ ســازی
پیــش از آغــاز اجــرای آزمایشــی طــرح هســتیم ،گفــت:
بــا دریافــت هزینــه از پــارک حاشــیهای در خیابانهــا
میتوانیــم هزینــه ســاخت  ۳۰درصــد خیابانهــا را
تأمیــن کنیــم.
وی ادامــه داد :برقــراری تعرفــه پــارک حاشــیهای ۱۳۶
خیابــان اصفهــان را مــورد بررســی قــرار داد کــه در
نهایــت مقــرر شــد ایــن الیحــه بــا پیشــنهاد اعضــای
شــورای شــهر تــا آبانمــاه  ۹۸بهطــور آزمایشــی بــه
اجــرا درآیــد.
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نماینده مردم اصفهان درمجلس مطرح کرد:

چرا آب بهجای زایندهرود راهی
خلیج فارس شد؟

نماینــده مــردم اصفهــان با بیــان اینکه
هنــوز  ۶۵درصــد از ســد زاینــده
رود خالــی اســت ،گفــت:
چــرا یــک میلیــارد و ۴۰۰
میلیــون مترمکعــب آب بــه
جــای زاینــده رود راهــی
خلیــج فــارس شــد؟
بــه گــزارش خانــه ملــت ،
حیدرعلــی عابدی در نشســت
علنــی مجلــس شــورای اســامی
در خصــوص حــوادث ســیالب هــای
اخیــر در کشــور از تمامــی دســتگاه هــا اعــم از نیروهــای مســلح،
شــهرداری هــا ،هــال احمــر و ســایر نیروهــای امــدادی کــه تمــام
تــاش خــود را بــرای کاهــش خســارت و آالم مــردم به کار بســته و
بــه موقــع در محــل حادثــه حضــور یافتند ،تشــکر کرد و گفــت :در
شهرســتان ســمیرم و فریدون شــهر خســاراتی به مردم وارد شــده
و در شهرســتان هــای نائیــن و اصفهــان ســیل ســبب شــده اســت
کــه قنــات هــای متعــددی دچــار آســیب شــده و بــرای کشــاورزان
مشــکالتی ایجــاد کنــد .نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس
شــورای اســامی بــا طــرح ســوالی مبنی بــر اینکــه چرا سدســازی
در کشــور حــدود هشــت ســال تعطیل شــده اســت ،افــزود :افرادی
بــا تحریــک افــکار عمومــی مانــع توســعه سدســازی در کشــور
شــده انــد در حالــی کــه ایــن ســدها مــی توانســت بــرای کشــور
یــک فرصــت باشــد لــذا بایــد ایــن افــراد کــه جوســازی کــرده انــد
شناســایی و وزارت نیــرو کــه مســئول مســتقیم ایــن حادثه اســت،
پاســخ ایــن جوســازی هــا را دهــد .وی بــا بیــان اینکــه وزارت نیرو
بایــد امــروز پاســخگو باشــد کــه چــرا  ۶۵درصــد ســد زاینــده رود
خالــی اســت ،ادامــه داد :تمــام گنجایــش ســد زاینــده رود یــک
میلیــارد و  ۴۰۰میلیــون مترمکعــب اســت کــه عــددی ناچیــز در
برابــر ده هــا میلیــارد آبــی بــوده کــه بــه خلیــج فــارس راه پیــدا
کــرد ،چــرا وزارت نیــرو مدیریــت نکــرد و ســاخت ده هــا ســدی
را کــه مــی توانســت بــه عنــوان یکــی از ذخایــر اصلــی کشــور
ســال هــای آینــده را تامیــن کنــد ،پیــش بینــی نکــرد .ســخنگوی
کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســامی بــا تاکید
بــر اینکــه هنــوز  ۹۵درصــد تــاالب گاوخونــی خشــک اســت،
تاکیــد کــرد :هنــوز  ۹۵درصــد ایــن تــاالب آبگیــری نشــده کــه
بــا ایــن وضعیــت نبایــد توهــم بــرای کســانی کــه در باالدســت
بــه زاینــده رود تجــاوز کــرده انــد ایجــاد شــود تــا طــرح هــای
غیرقانونــی خــود را توســعه دهنــد .نماینــده مــردم اصفهــان در
مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد :وزارت نیــرو بایــد در
موضــوع ســد بهشــت آبــاد و ســایر ســدهای ذخیره ســازی اســتان
اصفهــان بــه درســتی عمــل کنــد و تســلیم جوســازی هــا نشــود.

پایش زیست محیطی ۴۵۵واحد
صنعتی و خدماتی در کاشان

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان کاشــان گفــت:
 ۴۵۵واحــد صنعتــی و خدماتی این شهرســتان در ســال  ۹۷پایش
زیســت محیطی قــرار گرفت .حســین خادمی در جمــع خبرنگاران
اظهــار کــرد :براســاس جمــع بنــدی عملکــرد شهرســتان کاشــان
در ســال  ۹۷تعــداد  ۴۵۵واحــد صنعتــی مــورد پایــش زیســت
محیطــی قــرار گرفــت کــه  ۲۶مــورد آن منجــر بــه نمونــه بــرداری
و آنالیــز در آزمایشــگاه اداره و صــدور اخطاریــه در مســائل مختلــف
زیســت محیطــی بــرای  ۱۵۲واحــد شــد .وی بــا اشــاره بــه ۳۲
مــورد ماموریــت پایــش شــبانه نیــز در ایــن مــدت انجــام افــزود:
لیســت صنایــع آالینــده نیــز براســاس اطالعــات جمع آوری شــده
مــورد بازنگــری قــرار گرفــت .خادمــی ادامــه داد :حدود هفــت هزار
نفــر ســاعت گشــت و کنتــرل مناطــق آزاد و حفاظــت شــده قمصر
و بــرزک توســط یــگان حفاظــت محیــط زیســت انجــام گرفت که
منجــر بــه  ۳۶مــورد دســتگیری متخلفیــن شــکار و صید و کشــف
و ضبــط  ۱۴قبضــه اســلحه مجــاز و چهــار اســلحه غیــر مجــاز بــه
همــراه تعــداد ادوات شــکار و صیــد از آنهــا شــده اســت .خادمــی،
بــا تاکیــد بــر آمــوزش ،ترویــج و اشــاعه فرهنــگ زیســت محیطــی
در ســطح جامعــه ،مــدارس و دســتگاههای مرتبــط نیــز انجــام
فعالیتهــا و اقدامهــای مختلــف فراخــور مناســبتهای زیســت
محیطــی در طــول ســال گفــت :ایــن اقدامــات در روز طبیعــت،
هفتــه زمیــن پــاک ،هفتــه محیــط زیســت ،هفتــه هــوای پــاک و
روز درختــکاری بــا اجــرای مراســم متنــوع فرهنگــی آموزشــی از
جملــه شــرکت در برنامههــای آموزشــی کانونهــای تابســتانه و
حضــور برنامــه کاشــانه در منطقــه حفاظــت شــده و برنامههــای
متنــوع دیگــر توســط واحــد روابــط عمومــی و آمــوزش مرتبــط بــا
اهــداف ســازمانی انجــام گرفــت.

آگهی مزایده

نوبت اول

شــهرداري ســده لنجــان باســتنادمجوز شــماره  /919ش 97/مــورخ  1397/12/01شــورای محتــرم اســامی شــهر درنظــردارد زمینهــای
کشــاورزی خــود را طبــق مشــخصات اعــام شــده در جــدول زیــر ازطریــق مزایــده بــه متقاضیــان واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.
نشانی زمین

خبر

حسین ناظم الرعایا  -شهردار سده لنجان
info@simayeshahr.ir

نوبت دوم

شــهرداری کلیشــاد و ســودرجان بــه اســتناد مصوبــه شــماره
 97/5/1667مــورخ  1397/11/13شــورای محتــرم اســامی
شــهر درنظــردارد امتیــاز بهــره بــرداری و اجــاره تابلــو هــای
تبلیغاتــی بــا ســازه هــای فــک متحــرک ســطح شــهر کلیشــاد
و ســودرجان را ازطریــق برگــزاری مزایــده بــه مــدت یــک ســال
بــه کانــون هــای تبلیغاتــی و یــا نمایندگــی هــای دارای مجــوز
معتبــر واگــذار نمایــد .لــذا از متقاضیــان دعــوت مــی گــردد
مطابــق اطالعــات ذیــل بــه شــهرداری مراجعــه نماینــد.
مهلت بازدید و اخذ اسناد

 1398/01/20الی 1398/02/08

مهلت تحویل اسناد

 1398/01/20الی 1398/02/09

بازگشایی اسناد

1398/02/10
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مســئله آب زمانــی در ســطح کالن کشــور بــه
درســتی مدیریــت میشــود کــه بــا نگاهــی
عادالنــه ،جامــع و علمــی بــه آن پرداخــت در ایــن
صــورت اســت کــه میتــوان بــا برنامهریــزی
پیــش بینــی صحیــح و بــه موقــع از بحــران و حتی
تهدیــد بالیــای طبیعــی بــه نحــوی مطلوبتــر
فرصتســازی کــرد.
بــه گــزارش تســنیم  ،در کشــورهای در حــال
توســعه تامیــن و توزیــع آب شــرب دیــدگاه کالن
دولتهــا را بــه ســمتی فراتــر از مســائل سیاســی
و قومیتــی میکشــاند .ایــن موضوع در کشــورهایی
ماننــد ایــران کــه نقاط نیمهخشــک دارد و تقســیم
آب بهطــور غیریکنواخــت توزیــع میشــود،
چالشــی اساســی بــرای برنامــه ریــزی در مقیاســی
بزرگتــر اســت.
اســتفاده از پتانســیل خلیــج فارس ،دریــای عمان و
حتــی دریــای خــزر طبــق قوانیــن عادالنــه مبتنی
بــر توجیــه اقتصــادی و زیســت محیطــی یکــی
از روشهــای تامیــن و توزیــع آب بــا البتــه بــا
روشهــای فنــی و مــدرن اســت .اکنــون بــا توجــه
بــه شــرایط اقلیمــی و جغرافیایــی ،اســتانهای
فــات مرکــزی ماننــد یــزد ،کرمــان و اصفهــان
بیــش از ســایر اســتانهای کشــور دچــار کــم آبــی
و بحــران آب شــدهاند.
اســتان اصفهــان بــا برداشــتهای بیرویــه و
غیرقانونــی آب از زاینــدهرود ،در تامیــن آب شــرب
و آب مــورد نیــاز کشــاورزان بــا بحــران روبــرو
اســت کــه بــه گفتــه برخــی از نماینــدگان اصفهان

بــه دلیــل امــکان پذیر نبــودن برگشــت روال انتقال
حقآبــه اصفهــان ،قــرار شــد کمبــود آب اصفهــان از
طریــق احــداث تونــل بهشــت آبــاد و ســد ســوم
کوهرنــگ جبــران شــود ،بهعبارتــی بدهــی دولــت
بــه مــردم اصفهــان از ایــن طریــق صــاف شــود؛
امــا ایــن طرحهــا بــا کــش و قوسهــای فــراوان
متاســفانه در میانــه راه متوقــف شــد.
عملیــات اجرایــی تونــل ســوم کوهرنــگ در ســال
 1377و بــا هــدف تامیــن آب بــه میــزان حــدود
 255میلیــون متــر مکعــب در ســال بــرای تامیــن
بخشــی از کمبــود آب منطقــه مرکــزی ایــران
آغــاز شــد کــه قــرارداد ســاخت ســد تونــل ســوم
کوهرنــگ نیــز در ســال  1389بســته و قــرار بــود
ســال  93بــه بهــره بــرداری برســد امــا عملیــات
اجرایــی ســد مخزنــی ایــن تونــل در چنــد ســال
اخیــر متوقــف مانــد.
عــاوه بــر ایــن بــا اجــرای طــرح بهشــتآباد،
آب صنعــت و کشــاورزی اصفهــان ،یــزد و کرمــان
تــا  20ســال آینــده تأمیــن و از هــدر رفــت آب
شــیرین بــه خلیــج فــارس جلوگیــری میشــد کــه
ایــن طــرح نیــز بــا مخالفتهایــی روبــرو و متوقــف
شــد و اکنــون شــاهد ورود آبهای ناشــی از ســیل
غــرب و جنــوب غــرب کشــور بــه دریــا هســتیم.
مدیریت آب ،مدیریت سازهای است
مهــدی بصیــری ،عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه
صنعتــی اصفهــان در ایــن خصــوص میگویــد :بــر
اســاس یــک قاعــده کلــی انتقــال آب زمانــی مجــاز
اســت کــه بــه محــل مبــدا خســارتی وارد نشــود و

آگهی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شــماره 478/97 :ش اول شــورا  -تاریــخ- 98/1/24 :
نظربــه اینکــه خواهــان وحیــد جاللــی تبــار فرزنــد مجتبــی
دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه وجــه بمبلــغ 35/155/000
ریــال بشــماره  768002سررســید  97/2/20و مطالبــه کلیــه
هزینــه هــای قانونــی و پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه
بــه طرفیــت محبوبــه شــریفی بــه مجتمــع شــوراهای حــل
اختــاف کاشــان تقدیــم کــه پــس از ارجــاع بــه شــعبه اول
حقوقــی شــورای حــل اختــاف بــه کالســه  478/97ثبــت و
بــرای تاریــخ  98/2/29ســاعت  10:30وقــت رســیدگی تعییــن
گردیــده از آنجــا کــه خوانــده فــوق الذکــر مجهــول المــکان
بــوده لــذا بــه تجویــز مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی
دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی مراتــب بــه
نامبــرده ابــاغ مــی گــردد کــه در وقــت مقــرر در جلســه
رســیدگی حاضــر شــوند ضمن ـاً نامبــرده مــی توانــد تــا قبــل
از جلســه رســیدگی جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت
و ضمائــم آن بــه دفتــر شــورا مراجعــه نماینــد .انتشــار ایــن
آگهــی بــه منزلــه ابــاغ محســوب شــده درصــورت عــدم
حضــور ،شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــود.
مســئول دفتــر شــعبه اول شــورای حــل اختــاف کاشــان -
 / 433130م الــف
آگهی حصروراثت
کبــری دهقانــی عشــرت آبــاد بــه شناســنامه شــماره  8بــه
شــرح دادخواســت بــه کالســه  22/98ش  2از ایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح
داده کــه شــادروان علــی دهقانــی عشــرت آبــاد بــه شناســنامه
شــماره  3در تاریــخ  1396/7/25در اقامتــگاه دائمــی خــود
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر
اســت بــه -1 :متقاضــی :کبــری دهقانــی عشــرت آبــاد (دختــر)،
 -2فاطمــه دهقانــی عشــرت آبــاد (دختــر) -3 ،زهــرا دهقانــی
عشــرت آبــاد (دختــر) -4 ،مصطفــی دهقانــی عشــرت آبــاد
(پســر) -5 ،منصــور دهقانــی عشــرت آبــاد (پســر) اینــک بــا
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را یکمرتبــه
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف
یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد
شــد .محمدرضــا ســودخانی رئیــس شــعبه دوم حقوقــی
شــورای حــل اختــاف شهرســتان ناییــن  / 430923 -م الــف
رونوشت آگهی حصر وراثت
شــماره - 97-964 :تاریــخ - 1398/01/21 :آقــای شــفیع
شــرفی فرزنــد محمــود دارای شــماره شناســنامه 18973
بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه  1397/964از ایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح
داده کــه شــادروان محمــود شــرفی فرزنــد محمدتقــی بــه
شــماره شناســنامه  168در تاریــخ  1397/10/23در اقامتــگاه
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آن مرحــوم منحصــر
اســت بــه -1 :اشــرف کلبعلــی  -فرزنــد ســلمان  -بــه شــماره
شناســنامه  - 1081صــادره از فریدونشــهر  -همســر متوفــی،

چرا بارانهای سیلآسا سد زایندهرود را پر نکرد؟

آب هست ،مدیریت نیست

محــل مقصــد نیــز براســاس نیــاز حیاتــی و مهــم
درخواســت انتقــال داده باشــد .در ایــن صــورت
بــرای انتقــال آب از خوزســتان بــه اصفهــان ایــن
حــرف صــادق اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حرفهــای دیگــری
مبنــی بــر اینکــه جانــوران در آب ممکــن اســت در
اثــر انتقــال آســیب ببینــد ،تصریــح میکنــد :در
شــرایط فعلــی ایــن حــرف مصداقــی نــدارد زیــرا
در ســال  1333آب از کارون بــه زاینــده رود ،بــدون
هیــچ مشــکلی انتقــال داده شــد ،منتهــا مصارفــی
کــه آب بــرای آنهــا آورده میشــود بایــد عاقالنــه
و منطقــی باشــد.
ایــن اکولوژیســت معتقــد اســت کــه جــدای
از اختالفــات سیاســی و قومیتــی بــر ســر آب،
بیشــترین ضعــف در مدیریــت ســرزمین اســت
کــه بــه صــورت علمــی بــه آن نــگاه نمیشــود.
در واقــع مدیریــت آب بیشــتر مدیریــت ســازهای
اســت ،امــا متاســفانه فاکتورهــای مدیریــت،
توســعه و بهرهبــرداری نادیــده گرفتــه شــده کــه
اگــر ایــن مســائل مطــرح بــود توســعه بــه انــدازه
ظرفیــت صــورت میگرفــت.
بقای مدیران در تفرقه
حســینعلی حاجــی دلیگانــی ،نمانیــده مــردم

 -2فاطمــه شــرفی  -فرزنــد محمــود  -بــه شــماره شناســنامه
 - 18459صــادره از خوانســار  -دختــر متوفــی -3 ،زهــرا
شــرفی فرزنــد محمــود بــه شــماره شناســنامه  210صــادره از
خوانســار  -دختــر متوفــی -4 ،شــریف شــرفی فرزنــد محمــود
بــه شــماره شناســنامه  65صــادره از خوانســار  -پســر متوفــی،
 -5رفیــع شــرفی فرزنــد محمــود بــه شــماره شناســنامه 332
صــادره از خوانســار  -پســر متوفــی -6 ،شــفیع شــرفی فرزنــد
محمــود بــه شــماره شناســنامه  18973صــادره از خوانســار
 پســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــیدرخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا
هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او
مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه شــورا
تحویــل دهیــد ،بدیهــی اســت باانقضــای مهلــت مقــرر گواهــی
انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد .رئیــس شــورای حــل
اختــاف شــعبه دوم شــهری خوانســار رجبعلــی بهارلوئــی -
 / 431766م الــف
رونوشت آگهی حصر وراثت
شــماره - 98-33 :تاریــخ - 1398/01/21 :خانــم زهــرا
زینعلــی فرزنــد حبیــب الــه دارای شــماره شناســنامه
 1220052604بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 1398/33
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حبیــب الــه زینعلــی فرزنــد
علــی بــه شــماره شناســنامه  758در تاریــخ  1397/07/28در
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آن مرحــوم
منحصــر اســت بــه -1 :منوچهــر زینعلــی  -فرزنــد حبیــب
اهلل  -بــه شــماره شناســنامه  - 1905صــادره از خوانســار -
پســر متوفــی -2 ،رضــا زینعلــی  -فرزنــد حبیــب اهلل  -بــه
شــماره شناســنامه  - 693صــادره از خوانســار  -پســر متوفــی،
 -3زهــرا زینعلــی فرزنــد حبیــب الــه بــه شــماره شناســنامه
 1220052604صــادره از خوانســار  -دختــر متوفــی،
 -4ســکینه بهرامــی کرچــی فرزنــد پرویــز بــه شــماره
شناســنامه  783صــادره از بوئیــن میاندشــت  -همســر متوفــی،
 -5منــور اســمعیلی فرزنــد میــرزا بــه شــماره شناســنامه 973
صــادره از فریــدن  -مــادر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از
متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر
آگهــی بــه شــورا تحویــل دهیــد ،بدیهــی اســت باانقضــای
مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد.
رئیــس شــورای حــل اختــاف شــعبه دوم شــهری خوانســار
رجبعلــی بهارلوئــی  / 430540 -م الــف
رونوشت آگهی حصر وراثت
شــماره 19/98 :ش ح  1وراثــت  -تاریــخ- 98/1/21 :
آقــای علیرضــا قربانــی ســینی دارای شناســنامه شــماره
 5100066423بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 19/98
ش ح  1وراثــت از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان رضــا
قربانــی ســینی بشناســنامه  1862در تاریــخ  81/4/2اقامتــگاه
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن
مرحــوم منحصــر اســت بــه  -1زهــرا قربانــی ســینی ش ش

شاهینشــهر ،میمــه و برخــوار در مجلــس شــورای
اســامی بــا بیــان اینکــه یکــی از مشــکالت کنونی
کشــور عــاوه بــر اقتصــاد ،موضــوع ســیالبهای
اخیــر در کشــور اســت ،میگویــد :ضعــف
مدیریــت در بخــش آب بســیار مشــهود اســت
کــه پیشبینیهــای الزم را نکردهانــد و اکنــون
یــک طــرف بــا ســیل و یــک طرف بــا خشکســالی
مواجــه هســتیم.
وی بــا اشــاره بــه  5برابــر شــدن میــزان بارندگــی
در کوهرنــگ نســبت بــه ســال گذشــته و بــا اظهار
تاســف نســبت بــه خســارتهای وارده ناشــی از
ســیل بــه اســتانهای لرســتان و خوزســتان،
تصریــح میکنــد :حجــم 14میلیــارد مترمکعبــی
ســدهای خوزســتان چنــد بــار تخلیــه و مجــددا ً
پــر شــده اســت امــا ســد زاینــدهرود تنهــا 402
میلیــون مترمکعــب آبگیــری شــده اســت و این در
صورتــی اســت کــه همچنــان میــزان آب ذخیــره
پشــت ســد زاینــده رود بــه میــزان قابــل قبولــی
نرســیده اســت.
حاجــی دلیگانــی در ادامــه خاطرنشــان میکنــد
کــه میــزان آبــی کــه قــرار بــود از پــروژه
بهشــتآباد وارد اصفهــان شــود ســالیانه 260
میلیــون مترمکعــب بــود ،در حالیکــه بالــغ بــر 3
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هــزار و  100مترمکعــب آب شــیرین در هــر ثانیــه
از کشــور وارد دریــای شــور میشــود بــه عبارتــی
آب شــیرین یکســاله اصفهــان در یــک شــبانهروز
وارد دریــای شــور میشــود.
ضعف مدیریتی ،قضاوتهای بیجا ایجاد
میکند
وی بــا ابــراز اینکــه ایــن امــر مشــکل مدیریتــی
وزارت نیــرو اســت ،میگویــد :وزیــران نیــرو
نمیخواهنــد یــک مســئله را ریشــهای حــل
کننــد و بایــد در قالــب یــک گفتمــان قــرار
گیــرد؛ مــردم اصفهــان ،خوزســتان ،چهارمحــال
و بختیــاری بــا یکدیگــر هیــچ مشــکلی ندارنــد
امــا وقتــی مدیریــت مشــکل داشــته باشــد ایــن
امــر بــرای برخــی افــراد توهــم ایجــاد میکنــد
تــا قضاوتهــای بیجــا کننــد .هیــچ خوزســتانی
راضــی نیســت اســتان اصفهــان تشــنه بمانــد و
هیــچ اصفهانــی هــم راضــی نیســت خانههــای
خوزســتانیها و لرســتانیها تخریــب شــود،
وزارت نیــرو در هــر دوره بایــد پاســخگو باشــد.
متأســفانه برخــی مدیــران بقــای خودشــان را در
ایــن گونــه اختالفهــا میبیننــد ،بــه هــر حــال
بــه مــردم اصفهــان و چهارمحــال و بختیــاری
ظلــم میشــود.
نماینــده مــردم شاهینشــهر ،میمــه و برخــوار
در مجلــس بــا اظهــار تاســف از اینکــه برخــی
نماینــدگان در گذشــته و شــاید هــم اکنــون
بخشــینگری داشــته و دارنــد ،تصریــح میکنــد:
در طــرح بهشــتآباد کــه مطالعــات آن در ســال

 5110203733فرزنــد حســین (همســر) -2 ،جواد ش ش ،57
 -3علیرضــا ش ش  -4 ،5100066423الهــه ش ش ،3944
 -5ملیحــه ش ش  5110742553همگــی قربانــی ســینی و
فرزنــدان آن مرحــوم مــی باشــند .اینــک بــا انجــام تشــریفات
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در ســه نوبــت پــی در پــی
ماهــی یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی
دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر
نخســتین آگهــی ظــرف ســه مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال
گواهــی صــادر خواهــد شــد .رئیــس شــعبه اول شــورای حــل
اختــاف برخــوار  / 430215 -م الــف
ابالغیه
آقــای محمــد کمالــی دولــت آبــادی فرزنــد رجبعلــی
دادخواســتی بــه خواســته الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی پرایــد
 897ل  - 22ایــران  43بــه طرفیــت علــی نصیــری فرزنــد
جمــال بــه ایــن شــورا تســلیم کــه بــه کالســه 97/ 1014
ثبــت و بــرای روز  98/2/30ســاعت  5عصــر وقــت رســیدگی
تعییــن شــده اســت نظربــه اینکــه خوانــده مجهــول المــکان
مــی باشــد لــذا حســب مــاده  ۷۳قانــون آییــن دادرســی مدنــی
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامههــای کثیراالنتشــار
طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل
مــی آیــد جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم
بــه دفتــر شــورا مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت
رســیدگی حاضــر شــود .درصــورت عــدم حضــور دادخواســت
ابــاغ شــده محســوب و شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد
نمــود چنانچــه بعــد نیــازی بــه آگهــی باشــد فقــط یــک نوبــت
درج و مــدت آن ده روز اســت .دبیــر شــعبه اول شــورای حــل
اختــاف شهرســتان برخــوار  / 428795 -م الــف
رونوشت آگهی حصر وراثت
شــماره - 98-37 :تاریــخ - 1398/01/21 :آقــای علــی
مومنیــن فرزنــد حیدرعلــی دارای شــماره شناســنامه 354
بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه  1398/37از ایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح
داده کــه شــادروان عشــرت محرابیــان فرزنــد محمــود بــه
شــماره شناســنامه  15057در تاریــخ  1397/10/11در
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آن مرحــوم
منحصــر اســت بــه -1 :منصــور مومنیــن  -فرزنــد حیدرعلــی
 بــه شــماره شناســنامه  - 17689صــادره از خوانســار  -پســرمتوفــی -2 ،علــی مومنیــن  -فرزنــد حیدرعلــی  -بــه شــماره
شناســنامه  - 354صــادره از خوانســار  -پســر متوفــی-3 ،
اعظــم مومنیــن فرزنــد حیدرعلــی بــه شــماره شناســنامه
 54صــادره از خوانســار  -دختــر متوفــی -4 ،اکــرم مومنیــن
فرزنــد حیدرعلــی بــه شــماره شناســنامه  296صــادره از
خوانســار  -دختــر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا
هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او
مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه شــورا
تحویــل دهیــد ،بدیهــی اســت باانقضــای مهلــت مقــرر گواهــی
انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد .رئیــس شــورای حــل
اختــاف شــعبه دوم شــهری خوانســار رجبعلــی بهارلوئــی -
 / 430483م الــف
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گزارش

 81کلیــد خــورد و برخــی از نماینــدگان ســایر
اســتانها ســبب متوقــف شــدن آن شــدند کــه
ایــن اشــکال نیــز بــه خــود مجلــس برمیگــردد،
تــا قبــل از ایــن داســتان در فضــای مجلــس و
دولــت یــک نــوع اصفهانســتیزی وجــود داشــت،
امــا امیدواریــم ایــن موضــوع باعــث شــود کــه بــا
مســائلی همچــون آب بایــد بــا دیــد ملــی نــگاه
کننــد نــه اســتانی و بخشــی.
اکبــر ترکــی ،نماینــده مــردم فریدن ،فریدونشــهر،
چــادگان و بوئیــن میاندشــت در مجلــس شــورای
اســامی در خصــوص خالــی بودن ســد زاینــده رود
بــا وجــود آب مــازاد ســیلها میگویــد :در حــال
حاضــر امــکان انتقــال ایــن آبهــا بــه دلیــل اینکه
راهــی وجــود نــدارد ،نیســت و حتــی اجــازه پیــاده
ســازی پروژهــای مرتبــط بــا ایــن مســئله داده
نشــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مســئوالن درایــت الزم را
نداشــتند و درگیــر مســائل حاشــیهای شــدند ،بیان
میکنــد :زمانــی کــه مدیــر ارشــدی ماننــد وزیــر
نیــرو تــا چنــد ســال قبــل معتقــد بــود ایــران در
خشکســالی خواهــد مانــد و بایــد بــا صرفــه جویــی
و تغییــر معیشــت کشــاورزان آب را مدیریت کرد و
اکنــون نظــر خــود را تغییــر داده و گفتــه اســت که
از ایــن بــه بعــد ایــران در دوره ترســالی خواهــد
بــود ،چگونــه میتــوان فهمیــد بــر چــه مبنایــی
صحبــت میکنــد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
شــماره - 98-31 :تاریــخ - 1398/01/21 :آقــای حســین رضــا
ســلطانی فرزنــد جعفــر دارای شــماره شناســنامه  8بــه شــرح
دادخواســت بــه کالســه  1398/31از ایــن شــورا درخواســت
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه
شــادروان خانــم آقارضــا ســلطانی فرزنــد ســیدزین العابدیــن
بــه شــماره شناســنامه  168در تاریــخ  1363در اقامتــگاه
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن
مرحــوم منحصــر اســت بــه -1 :مجتبــی رضــا ســلطانی -
فرزنــد کریــم  -بــه شــماره شناســنامه  - 9صــادره از خوانســار
 پســر متوفــی -2 ،اقــدس رضــا ســلطانی  -فرزنــد کریــم  -بــهشــماره شناســنامه  - 51صــادره از خوانســار  -دختــر متوفــی،
 -3زهرارضــا ســلطانی فرزنــد کریــم بــه شــماره شناســنامه
 31صــادره از خوانســار  -دختــر متوفــی -4 ،فاطمــه رضــا
ســلطانی فرزنــد کریــم بــه شــماره شناســنامه  1170صــادره
از خوانســار  -دختــر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای
از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر
آگهــی بــه شــورا تحویــل دهیــد ،بدیهــی اســت باانقضــای
مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد.
رئیــس شــورای حــل اختــاف شــعبه دوم شــهری خوانســار
رجبعلــی بهارلوئــی  / 430489 -م الــف
رونوشت آگهی حصر وراثت
شــماره - 98-17 :تاریــخ - 1398/01/21 :آقــای ولــی الــه
احمــدی فرزنــد علــی اکبــر دارای شــماره شناســنامه 28
بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه  1398/17از ایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح
داده کــه شــادروان علــی اکبــر احمــدی فرزنــد حاجــی اقــا بــه
شــماره شناســنامه  14592در تاریــخ  1396/01/22در اقامتــگاه
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آن مرحــوم منحصــر
اســت بــه -1 :نعمــت الــه احمــدی  -فرزنــد علــی اکبــر  -بــه
شــماره شناســنامه  - 27صــادره از خوانســار  -پســر متوفــی،
 -2ولــی الــه احمــدی  -فرزنــد علــی اکبــر  -بــه شــماره
شناســنامه  - 28صــادره از خوانســار  -پســر متوفــی -3 ،اســداله
احمــدی فرزنــد علــی اکبــر بــه شــماره شناســنامه  61صــادره از
خوانســار  -پســر متوفــی -4 ،عبــاس احمــدی فرزنــد علــی اکبــر
بــه شــماره شناســنامه  57صــادره از خوانســار  -پســر متوفــی،
 -5ســکینه احمــدی فرزنــد علــی اکبــر بــه شــماره شناســنامه
 14صــادره از خوانســار  -دختــر متوفــی -6 ،رقیــه احمــدی
فرزنــد علــی اکبــر بــه شــماره شناســنامه  18صــادره از خوانســار
 دختــر متوفــی -7 ،معصومــه احمــدی فرزنــد علــی اکبــر بــهشــماره شناســنامه  621صــادره از خوانســار  -دختــر متوفــی
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در
یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و
یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه
از تاریــخ نشــر آگهــی بــه شــورا تحویــل دهیــد ،بدیهــی اســت
باانقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد
شــد .رئیــس شــورای حــل اختــاف شــعبه دوم شــهری خوانســار
رجبعلــی بهارلوئــی  / 430539 -م الــف

