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مبلغ تضمین )ریال(برآورد )ریال(محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه 

اجرای عملیات بخشی از خط انتقال 97-4-233
4,956,330,534248,000,000جاریفاضالب شهر افوس)با ارزیابی کیفی(

توسعه شبکه فاضالب در سطح منطقه 97-4-234
2,498,680,472125,000,000جاریشش اصفهان )قرارداد باز(

آسفالت و ترمیم ترانشه در سطح 97-4-235
2,497,411,450125,000,000جاریمنطقه چهار اصفهان

اجرای خط انتقال آب از پروژه آبرسانی به 97-4-242
29,279,285,0451,464,000,000جارینطنز، اردستان، بادرود )با ارزیابی کیفی(

  گالیه رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی  
استان از بی توجهی به امدادرسانی در مهندسی بافت شهری؛

توسعه بیست 
امدادرسانی صفر
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 پیام امیر قلعه نویی پس از پایان 
نیم فصل اول لیگ برتر؛

 بیشتر عاشق کارم خواهم بود

64

نمایندگان اصفهان دیروز هم در صحن علنی مجلس حاضر نشدند. 18 
نماینده استان اصفهان سفت و سخت پای استعفای خود ایستاده اند 
و آن طور که از شواهد و قرائن پیداست، کوتاه بیا هم نیستند. پس از 
حدود دو هفته که از استعفای 18 نماینده می گذشت، سرانجام رییس 
مجلس با تذکر نماینده بوشهر، قبول کرد تا میزبان نمایندگان مستعفی 
بوده و صحبت های آن ها را بشــنود. این دیدار هم اما مشکل را حل 
نکرد و شنیده شد الریجانی قول هایی برای اختصاص ردیف بودجه به 
آب شرب استان داده است. قرار بود صبح دیروز هم نمایندگان استان 
ما با »نوبخت« رییس سازمان برنامه و بودجه جلسه ای داشته باشند 
و در صورتی که به توافق رسیدند، در مجلس حاضر شوند. این جلسه 
قرار بود به منظور بررســی قرارگیری طرح های آبرسانی اصفهان در 
بودجه ۹8  تشکیل شود که تشکیل نشد و نمایندگان استان اصفهان 

هم  تصمیم گرفتند در کمیســیون و صحن شرکت نکنند تا جلسه با 
رییس ســازمان برنامه و بودجه انجام شود و مشخص شودکه حداقل 
ردیف بودجه برای آب شرب قرار می دهند یا خیر . نمایندگان مستعفی 
در تالش بودند تا هرطور شده جلسه ای را با »نوبخت« برگزار کنند . 
این جلسه روز گذشته برگزار شــد  و آقای نوبخت باالخره نمایندگان 

اصفهان را فراخواند! 
دو هفته از استعفای نمایندگان اســتانی که هم اکنون برابر 12 تا 14 
استان مالیات پرداخت می کند و کمترین بودجه را می گیرد، گذشته 
و حتی از دفتر رییس جمهور با این نمایندگان تماس هم گرفته نشده 
است . توهین از این آشــکارتر؟ بی محلی رییس دولت به نمایندگان 
استانی که بیشترین شهید را تقدیم اسالم و انقالب کرده، تا کی و کجا 
ادامه دارد؟ استعفای نمایندگان اصفهان حتی اگر »صوری« هم باشد، 
اما در بطن خود »درد« مردم این استان را به همراه دارد. حق اصفهان 

این نیست... 

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان  در نشست خبری با اصحاب 
رسانه اظهار کرد: اورژانس پیش بیمارستانی یکی از واحدهای درمانی اصلی وزارت بهداشت 
است، معموال ماموریت آن از لحظه امدادخواهی شروع شده و منتظر بیمار نمی مانیم، شروع درمان نیز هم در 

حوزه حوادث ترافیکی و هم غیر آن از لحظه حضور همکاران ما در صحنه شروع می شود...

برگزاری جشنواره ارتقای 
تحرک هوا نیروز

با حضور فرمانده هوا نیروز ارتش جمهوری 
اسالمی صورت گرفت؛
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  معاون شهرسازی و معماری شهردار:  

 ۱۴ گام در برنامه جامع شهر 
اصفهان با رویکرد نوین

 رصد می شود

اجالسیه شهدا و ایثارگران 
 روحانی استان
 برگزار می شود

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
حضرت صاحب الزمان)عج( خبر داد:
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کارخانجات عامل گرانی ها 
هستند، نه اصناف

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان:
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دنبال ریاست نرویم، ریاست تبعات دارد
حضرت آیت ا... خامنه ای، صبح دیروز در ابتدای درس خارج فقه به شــرح حدیثی از پیامبر اعظم 

صلوات ا... علیه آله درباره  »درباره تبعات اخروی ریاست« پرداختند. 
ُر َرُجٌل َعلی َعَشَرٍة َفما َفوَقُهم  ااِّل ِجی َء بِِه یَوَم  رهبر انقالب فرمودند: عن النبی صلی  ا... علیه و آله قال: ال یَُؤمَّ

القیاَمِة َمغلولًَة یَُدُه اِلی ُعُنِقه َفاِن کاَن ُمحِسناً ُفکَّ َعنُه َو اِن کاَن ُمسیئاً زیَد ِغاّلً اِلیِغلِِّه. 
ُر َرُجٌل َعلی َعَشَرٍة َفما َفوَقُهم  ااِّل ِجی َء بِِه یَوَم القیاَمِة َمغلولًَة یَُدُه اِلی ُعُنِقه ال یَُؤمَّ

صفحه   2این حدیث درباره  بنده و امثال بنده است...

زینب ذاکر

»اصفهان« ِ مظلوم مهجور محکوم!

ادامه در صفحه 2

پاسخ رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان به کمبود پزشک در اردستان:

کم لطفی می کنند!

رهبر انقالب در ابتدای درس خارج فقه  روز گذشته:
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حضرت آیت ا... خامنه ای، صبــح دیروز در 
ابتدای درس خارج فقه به شــرح حدیثی از 
پیامبر اعظم صلوات ا... علیه آله درباره  »درباره 

تبعات اخروی ریاست« پرداختند. 
رهبر انقالب فرمودند: عن النبى صلى  ا... علیه و آله 
ُر َرُجٌل َعلى َعَشَرةٍ َفما َفوَقُهم  اِّل ِجى َء بِِه یَوَم  قال: ل یَُؤمَّ
القیاَمِة َمغلولًَة یَُدُه اِلى ُعُنِقه َفاِن کاَن ُمحِسناً ُفکَّ َعنُه 

َو اِن کاَن ُمسیئاً زیَد ِغاّلً اِلىِغلِِّه. 
ٍة َفما َفوَقُهم  اِّل ِجى َء بِِه یَوَم  ُر َرُجٌل َعلى َعَشــرَ ل یَُؤمَّ

القیاَمِة َمغلولًَة یَُدُه اِلى ُعُنِقه
این حدیث درباره  بنده و امثال بنده اســت؛ ]رسول 
اکرم صلى ا... علیه و آله[  فرمود که هیچ کس نیست 
که بر ده نفر یا بیشتر ریاست و امارت داشته باشد- هر 
کســى که بر ده نفر، نه حال بر هشــتاد میلیون نفر 
امارت و ریاست داشته باشد؛-»اِّل جى َء بِِه یَوَم القیاَمِة 
َمغلولًَة یَُدُه اِلى ُعُنِقه «، ]مگر اینکه[ این آدِم رییس را 
که این قدر در دنیا محترم است و رییس است و مدیر 
است،  چنین آدمى را در روز قیامت وقتى که مى آورند، 
دست او را به گردنش بسته اند؛ یعنى دست بسته او را 
وارد محشر مى کنند، آن هم به این شکل که دستش 
به گردنش بسته است. نفس این مسئولیت و آمریت 

و ریاست، یک تبعاتى دارد که ایجاب مى کند این را.
در آن حوزه  ماموریت که ما آنجا رییسیم، مدیریم، 
یک کاره ای هستیم، بعضى از کارها انجام مى گیرد که 
ما مى توانستیم مانع آن بشویم و نشدیم؛ حال یا غفلت 
کردیم ]وارد[ نشدیم، یا از روی تنبلى وارد نشدیم؛  
این کار خالف، زیر نظر ما و در پست نگهبانى ما انجام 
گرفت- پست نگهبانى ما اســت دیگر- یا بعضى از 

کارها باید انجام مى گرفت در حوزه  ماموریت ما که 
انجام نگرفت؛ یا به خاطــر اینکه ما نفهمیدیم، دقت 
نکردیم، تعقیب نکردیم، مشورت نکردیم، پرس و جو 
نکردیم و ندانســتیم، یا نه، دانستیم، تنبلى کردیم، 
امروز و فردا کردیم، ]گفتیم[ حال ان شــاءا... بعدا، 
فردا، و ضایع شــد، فوت شــد. اگر ماها عقل داشته 
باشیم، باید دنبال ریاســت ندویم؛ واقعا این جوری 
است. باید دنبال ریاســت نرویم؛ ریاست این تبعات 
را دارد. بعضى مى دوند دنبال ریاســت، نمى فهمند 
که نفس این آمریت و ریاســت، این خطرات را دارد 
که روز قیامت وقتى او را بیاورند، مغلول مى آورند؛ این 
چیز خیلى مهمى است. مغلول مى آورند او را در پای 

محاسبه  الهى.

َفاِن کاَن ُمحِسناً ُفکَّ َعنه
اگر چنانچه او آدم خوبى بود، درستکار بود، در آنچه 
انجام گرفته بود تقصیــری و گناهى متوجه او نبود، 
اینجا رها مى کننــد او را. بالخره شــارع مقدس و 
پروردگار عالم موازینــى دارد؛ یک جاهایى ممکن 
است که انسان معفو باشد به دلیلى؛ قصورش قصور 
عن تقصیٍر نباشــد-گاهى ما قاصریــم، جاهلیم اما 
جهل مان عن تقصیٍر اســت، گاهى نــه، واقعا تالش 
خودمان را کرده ایم، زحمت مان را کشیده ایم، آخرش 
این ]نتیجه[ درآمده-ایــن ]قصور[، اینجا مورد عفو 
الهى است. پس اگر »محسن« باشــد این آمر و این 

رییس، ُفکَّ َعنه.
َو اِن کاَن ُمسیئاً زیَد ِغاّلً اِلى ِغلِّه

اما اگر نه، انســان نیکوکاری نبوده اســت در دنیا، 
خودش هم آدم بدکار و بدعملى بوده است-هرجور 
بدعملى ای که فرض کنید-  اینجا آن گرفتاری و آن 
غل و زنجیری که به او بسته شده است، افزایش پیدا 

مى کند.
اینها را باید ما بفهمیم؛ اینهــا را باید بفهمیم. دنبال 
ـ چه ریاست اجرایى،  کرسى های ریاســت ]بودن[ـ 
چه ریاست تقنینى؛ مى بینید برای نمایندگى مجلس 
بعضى خودشان را مى کشــند، اگر چنانچه راه پیدا 
نکنند به هر دلیلى یا مثال فرض کنید صالحیتش را 
تایید نکنند یا رای نیاورد و غیره، خودش را به آب و 
آتش و در و دیوار مى زند که چرا نشد- عقل نیست، 
تدبیر نیســت. مالحظه کردید؟ اگــر چنانچه این 
ریاست، مایه  یک چنین دغدغه ای است، خب انسان 
رها کند؛ مگر اینکه واقعا متوجه انسان بشود و واجب 

باشد برای انسان؛ آن ]جا[ بله ]لزم است[.
بنده دوره  دوم ریاست جمهوری، قطعا عازم  بودم به 
اینکه نامزد ریاست جمهوری نشوم- حال دوره  اول 
که تحمیل شد بر ما، هیچ-  دوره  دوم دیگر یقینا گفتم 
من قطعا نامزد نمى شــوم؛ امام به من فرمودند بر تو 
واجب عینى و تعیینى است- هر دو را گفتند- گفتند: 
هم واجب عینى است، هم واجب تعیینى است؛ خب 
بنده هم بر خالف میل خودم قبــول کردم و رفتم. 
درست این است که اگر چنانچه تکلیفى وجود ندارد، 
واجب بر انسان نیست، انسان نرود به سراغش و دنبال 
نکند آن را. بله، اگر چنانچه ناچار شد، ناگزیر شد، به 
گردن انسان گذاشته شد، آنجا »ُخذها بُِقوَّة«؛ بایستى 

با قوت انسان دنبال بکند. 

 هشدار پلیس فرانسه
 به دولت مکرون

پلیس فرانسه اعالم کرد در اعتراض به سیاست های 
ناعادلنه دولت امانوئل مکرون روز چهارشــنبه 
)۱۹ دسامبر( تمامى کمیساریاها و مراکز پلیس 
در سراسر این کشــور بلوکه و تعطیل خواهد بود. 
ســندیکای پلیس )آلیانس( با اعــالم »وضعیت 
اضطراری« نیروهــای امنیتى و پلیــس، از یک 
فرســایش روانى و تحلیل قوا در بین این نیروها 
خبر داد.این ســندیکا به تلویزیون LCI فرانسه 
گفت، باید دولت یک برنامه فوری برای نیروهای 
پلیس داشته باشد در غیر این صورت این نیروها 
نمى توانند خطرات تروریستى و ... را در جشن های 
پایان سال دفع کنند. سندیکای پلیس اعالم کرد 
دولت ۳۲ میلیون ســاعت اضافه کاری نیروهای 

پلیس را پرداخت نکرده است.

آغاز آتش بس در الحدیده یمن
آتش بس در الحدیده در غرب یمن بر اساس توافق 
سوئد آغاز شد.سازمان ملل نیز اعالم کرد که کمیته 
مشترک مسئول بر اجرای توافق الحدیده فورا کار 
خود را آغاز خواهد کرد.توافق بر سر شهر الحدیده 
و بندر راهبــردی آن و نیز توافــق درباره کاهش 
تنش در شــهر تعز، مهم ترین دستاوردی بود که 
در چهارمین دور از مذاکرات طرف های یمنى در 
استکهلم سوئد حاصل شد. هیئت های اعزامى به 
استکهلم هر چند نتوانستند درباره دیگر پرونده ها 
از جمله بازگشایى فرودگاه صنعا، بحران اقتصادی، 
آتش بس، بازگشــایى گذرگاه های اســتان های 
مختلف برای ارســال کمک های بشردوستانه و 
چارچوب سیاسى حل بحران یمن به توافق برسند؛ 
اما توانستند با موافقت بر ســر برگزاری دور دوم 
مذاکرات یعنى از اواخــر ژانویه آینده، راهى برای 

حل مسائل باقى مانده بگشایند.

 روسیه ادعاهای اسراییل را 
رد کرد

روســیه ادعاهــای اســراییل مبنى بــر اینکه 
زیرساخت های تاسیسات هسته ای در سوریه در 
پایگاه الکبر وجود داشته و اسراییل آن را در سال 
۲۰۰۷ بمبــاران کرده اســت را رد کرد.میخائیل 
اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان های بین 
المللى گفت که زیرساخت توسعه برنامه  هسته ای 
در سوریه به هیچ وجه وجود نداشته و این داستان 
کامال ساختگى است. او گفت که نمایندگان ایالت 
متحده پس از این ادعــا، اطالعاتى را به دبیرخانه 
آژانش بین المللى انرژی اتمى ارائه داده و مدعى 
شدند که تاسیسات هسته ای در سوریه وجود دارد 
که پلوتونیوم جنگى را تولید مى کند.»اولیانوف« 
در مصاحبه با نووستى گفت: تفسیر منطقى از این 
داستان وجود ندارد و کسى نیست که به تاسیسات 

نیاز داشته باشد. 

مشاور امنیت ملی سابق ترامپ 
زندانی شد

مشاور امنیت ملى ســابق »دونالد ترامپ« روانه 
زندان شــد.اتهام فلین دروغ گفتن به اف بى آی 
)پلیس فدرال آمریکا( در جریان تحقیقات دخالت 
روســیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکاســت.این در 
حالى است که دو تن از شرکای فلین نیز بازداشت 
شده اند.»بیژن کیان« شــریک ایرانى - آمریکایى 
»مایکل فلین« مشاور ســابق امنیت ملى دونالد 
ترامپ، به اتهــام لبى غیرقانونى برای اســترداد 
فتح  ا... گولن به ترکیه بازداشــت شد.بیژن کیان 
روز دوشنبه در دادگاه فدرال الکساندریا در ایالت 
ویرجینیا حاضر شد.مطابق کیفرخواستى که علیه 
کیان صادر شده، وی به عنوان رییس گروه تجاری 

فلین فعالیت مى کرده است. 
مایــکل فلین در فوریــه ۲۰۱۷ به دنبــال دادن 
اطالعات غیر دقیق درباره تماس هایش با ســفیر 
روسیه در واشنگتن، از سمت مشاور امنیت ملى 

کنار گذاشته شد.
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به دعوت رسمی» اردوغان«؛
 رییس جمهور به آنکارا

 سفر می کند
رییس جمهــور بــه دعوت رســمى رجب 
طیب اردوغان، رییــس جمهور ترکیه و برای 
شــرکت در پنجمین جلسه شــورای عالى 
روابط راهبردی دو کشــور به آنکارا سفر مى 
کند.معاون ارتباطات و اطالع رســانى دفتر 
 رییس جمهور ضمن اعالم این مطلب، افزود: 
حجت الســالم روحانى در صدر هیئت بلند 
پایه ای از اعضای سیاســى و اقتصادی کابینه 
امروز  برای سفری دو روزه عازم پایتخت ترکیه 

مى شود.

 ایران در کویت
 سفیر جدید معرفی کرد

محمد ایرانى، سفیر جدید جمهوری اسالمى 
ایران در کویت طى مراســم رســمى در کاخ 
البیان، اســتوارنامه خود را به شــیخ صباح 
الحمــد، امیر کویــت تقدیم کــرد.در این 
مراســم شــیخ صباح الحمد الصباح ضمن 
خوشامدگویى به سفیر ایران در آغاز ماموریت 
رســمى وی گفت: ایران را به عنوان همسایه 
خود در منطقه مى دانیم و به توسعه و گسترش 
همکاری سودمند با تهران عالقه مند هستیم.

ســفیر کشــورمان در کویت پس از تقدیم 
اســتوارنامه خود ضمن ابالغ ســالم ریاست 
جمهوری کشــورمان به شیخ صباح الحمد، 
روابط دو کشور را دوستانه و برادرانه توصیف 
کرد.محمد ایرانى خاطرنشان کرد که ثبات و 
امنیت منطقه از اهمیت فــوق العاده ای برای 
جمهوری اسالمى ایران برخوردار است و تحقق 
این امر بــدون همکاری کشــور های منطقه 

امکان پذیر نیست.

آملی الریجانی
 رییس قوه قضائیه:

معاون اول رییس جمهــوری گفت: بودجه دولت 
به گوشــت قربانى تبدیل شده اســت و هر کس 
مرکز مطالعاتى، دانشگاهى یا کاری دارد از بودجه 

دولتى استفاده مى کند.
»اسحاق جهانگیری« افزود: ده ها دستگاه موازی 
در کشور درست شــده و همه بودجه بگیر دولت 
شده اند و کشور و بودجه تحمل این همه دستگاه 
موازی را ندارند، بودجه کشور کالن است و فروش 

نفت نیز کاهش یافته است. 
وی ادامه داد:در حال حاضر رقــم بودجه بیش از 
4۰۰ هزار میلیارد تومان است که بخش عظیمى 
از این بودجه به مســیرهایى رفته که بازدهى آن 
محدود است. معاون اول رییس جمهوری در پایان 
گفت: بر اساس دســتور رهبر معظم انقالب مقرر 
شد بودجه ســال ۹۸ براساس شــرایط تحریمى 
کشور مورد توجه قرار گیرد و بودجه سال آینده در 

مسیر خلق توسعه حرکت کند.

بودجه دولت به گوشت 
قربانی تبدیل شده است

معاون اول رییس جمهور:

کافه سیاست

سرمقاله

»اصفهان«ِ  مظلوم مهجور 
محکوم!

ادامه از صفحه اول
حق اصفهان این نیست که فقط ایام انتخابات که 
مى شود، وقتى همه مسئولن در حرم امام امت 
هســتند تا با بزرگمردی که تا زنده بود، دغدغه 
مردم و مســتضعفان را داشــت ، تجدید بیعت 
کنند، برای مراسم تشییع پیکر امام جمعه فقید 
اصفهان به این شهر و استان بیایید و شعارهای 
بنفش بدهید و بعد هم رای خوبى از همین مردم 
بگیرید و بروید و پشت سرتان را نگاه نکنید. کاش 
نامزدهای انتخاباتى قبل از کاندیدا شدن حداقل 
یک بار وصیت نامه سیاسى - الهى پیرجماران را 
با دقت مى خواندند و بــه آن عمل مى کردند تا 
حال دغدغه رییس جمهور ما، رهاشدن از حاشیه 
های انتصاب دامادش به معاونت وزارت صمت 
نباشد و کمى هم به فکر مردم این استان باشد؛ به 
فکر دست های پینه بسته و چشم های پراز اشک 
آن کشاورزی که هرســال به زیارت خانه خدا 
مى رفت و حال برای آمدن تا شهر هم پول ندارد 
و از شرمندگى زن و بچه اش به خانه نمى رود و 

روی تراکتورش مى خوابد. 
در این شهر و استان، درب هر خانه را بزنید، مادر 
یا پدر شهیدی در را به روی شــما باز مى کند. 
کشاورزان اســتان با عکس فرزندان شهیدشان 
کنار جاده مى نشینند شاید یک نفر به دادشان 
برســد و آن وقت آقای رییس جمهور در جمع 
همشهریانش جوک تعریف مى کند و مى خندد ! 
به یک نماینــده مجلس به تعبیــر خودش در 
گمرک توهین شده ، به ۲4 ســاعت نکشیده، 
مجلس وزیر اقتصــاد را احضــار و او را وادار به 
عذرخواهى مى کند. استیضاح وزیر با 4۰ امضا 
کلید مى خورد. آن وقت اســتانى که در مرکز 
ایران است، 5 میلیون جمعیت دارد، کویر پشت 
درهای آن رســیده و اگر به وضعیت این استان 
رسیدگى نشود، تمام ایران تحت تاثیر این بى آبى 
و خشکســالى قر ار گرفته و باید بــا عواقب آن 
دســت و پنجه نرم کنند، مدت هاست »درد« 
دارد ، مشــکل دارد. تامین آب شرب مردمانش 
به سختى صورت مى گیرد و هیچ مقام مسئولى 
حتى حالى از ما نمى پرسد. از ما که وفاداری مان 
به این نظام را با خون شهیدان مان نشان دادیم، از 
مایى که  سال هاست با وصله »برخوردار« از حق 

و حقوق مان دور مانده ایم . 
آقای رییس جمهور، آقای وزیــر، آقای رییس 
مجلس ، آقای مســئول که دســتت مى رسد 

کاری بکن . 
یاد حضرت روح ا... به خیــر که مى گفت : »آن 
روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز 
است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم.« 
مى گفت: »مردم ِدین خودشان را به جمهوری 
اسالمى تاکنون ادا کردند، به تکلیف خودشان، 
مردم، عمل کردند، اشــکال در ماست، باید ما 
جواب مردم را بدهیم.« کجاست که ببیند این 

روزها ... 
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پیشنهاد سردبیر:

رییس قوه قضائیــه با تاکید بــر اینکه حل 
مشــکالت اقتصادی بابرخوردهــای صرفا 
قضائى ممکن نیســت وبــه تدبیردولت نیاز 
دارد، به دادســتان های سراسر کشور دستور 
داد که درچارچوب قانون به موضوع گرانى ها 
ورودکنند. آیت ا... آملــى لریجانى با تاکید 
بر ضرورت توجه هر چه بیشتر دستگاه های 
نظارتى و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی دولت 
برای کنترل قیمت ها اظهار کرد: زمانى برخى 
بى تدبیری ها موجب افزایــش بى رویه نرخ 
ارز شد. در حال حاضر نیز نباید اجازه داد که 
پاره ای بى تدبیری ها موجب وارد آمدن فشار 
بر مردم شود. برخى به بهانه اینکه قیمت ارز 
بال رفت، قیمت کالهای خود را افزایش دادند 
و امروز هم که نرخ ارز سیر نزولى دارد باز هم به 
بهانه اینکه اجناس را به قیمت بال خریداری 

کرده اند، همچنان گران فروشى مى کنند.

بی تدبیری ها موجب 
افزایش نرخ ارز شد

سیدمحمود علوی 
وزیر اطالعات: 

امام جمعه موقت تهران گفت: اســتانداران تقریبا 
اختیاری ندارند؛ چرا که اگر مســئولیتى داشتند با 
تحول در کشــور روبه رو مى شدیم، بنابراین تربیت 
انســان ها و عمران و آبادانى از دیگر مسائل مورد 
توجه اســت. ابوترابى فرد با اشــاره به اینکه گره 
خوردن  موضوعات نفتى به درآمد کشــور ســبب 
تخریب اقتصاد،  مدیریت و دیانت ما شــده اســت 
افزود: دولت باید  تصمیماتى را برای افزایش اختیار 
اســتانداران  متناســب با وظایف آن ها اتخاذ کند 
تا ضمن  کاهش هزینه های اداره کشــور، مسائل و 
مشــکالت نیز با اجماع برطرف شود؛ چراکه بدون 
اجماع هیچ مشکلى میســر نمى شود و این امر جز 
با کنار گذاشــتن ســالیق، هوا و هوس ها به دست 
نمى آید. اگــر دولت نیمــى از وقتــى را که برای 
اجماع ســازی با جامعه جهانى گذاشــته بود برای 
 اجماع ســازی داخلى به کار مى گرفت برجام پیش 

مى رفت.

 استانداران تقریبا
 اختیاری ندارند

امام جمعه موقت تهران: 

وزیر اطالعــات گفت: اعطــای گرین کارت 
به مقامــات ایرانى و فرزندان شــان در زمان 
مذاکرات هسته ای به هیچ وجه صحت ندارد.

سیدمحمود علوی ادامه داد: اگر این مسئله در 
تاریخ بماند، آینــدگان درباره ما چه قضاوتى 
خواهند کرد؟ در شرایطى که منافع ملى در 
برجام باید مورد نظــر قرار مى گرفت، چگونه 
مى شــود که مذاکره کننــدگان و برخى از 
مسئولن کشور دنبال منافع خودشان باشند. 
وی تاکید کرد: ما در وزارت اطالعات بر روند 
مذاکرات هسته ای و چه مذاکرات عمومى و 
چه مذاکرات خصوصى اشراف کامل داشته 
و  تمام مــوارد مذاکرات و حواشــى آن را در 
اسرع وقت به اســتحضار  مقامات عالى نظام 
رســانده ایم. حتى آن جا که آقای عراقچى، 
قلم به سمت وزیر امور خارجه آمریکا پرتاب 

مى کرد هم آن حاشیه و صحنه گزارش شد.    

اعطای گرین کارت به 
مقامات ایرانی صحت ندارد

پیشخوان

بین الملل

 فرمانده نیروی دریایى ارتش گفت: هیچ محدودیتى برای پیشرفت 
در دریا نداریم و به برکت انقالب اسالمى و هدایت های هوشمندانه 

رهبر معظم انقالب به اوج بالندگى و اقتدار دفاعى رسیده ایم.
امیر خانزادی ادامه داد: تمدن دریایى موجب قدرت دریایى و زمینه 
ساز رشد و پیشرفت است؛ اما متاسفانه تمدن دریایى در کشور ما و در 
مجاورت دریا شکل نگرفته است، به عنوان مثال درسواحل مکران که 

تنها بندر اقیانوسى ایران در آنجاست، جمعیتى ساکن نشده تا تمدن 
و شکوفایى دریایى شکل بگیرد. عدم ورود بخش خصوصى به حوزه 
دریا و شکل نگرفتن تمدن دریایى یکى دیگر از مسائل کشور برای 
رشد در حوزه دریاست که موجب شده شاهد شکوفایى و پیشرفت 
دریایى نباشیم. وی افزود: دشمنان با تحریم مى خواستند دسترسى 
ایران به دریا را محدود کنند؛ اما نیروی دریایى هیچ گاه نگاه به عقب 

نداشته و پیشرفته ترین تجهیزات را تولید کرده است و در اقیانوس 
ها حضور دارد و با قاطعیت مى توانم بگویم دشمن نتوانسته به اهداف 
خود از تحریم برسد. خانزادی در پایان خاطرنشان کرد: مى توان با 
قاطعیت گفت هیچ محدودیتى برای پیشرفت در دریا نداریم و به 
برکت انقالب اسالمى و هدایت های هوشمندانه رهبر معظم انقالب 

به اوج بالندگى و اقتدار دفاعى رسیده ایم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش: 
در اوج اقتدار دفاعی هستیم

  رهبر انقالب در ابتدای درس خارج فقه  روز گذشته:  

فــرش قرمــز بــرای 
نورچشمی ها

برادران عرب ما را تحقیر 
نکنید

داماد روحانــی رفت؛ اما 
اقوام  بقیه هستند

اتوبوسی با گنجایش زیاد

شایعه نظر آیت ا... مکارم درباره استیضاح وزیر تکذیب شد
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمى گفت: نقل قول منتشر شده از بنده مبنى بر اینکه آیت ا... مکارم 
عنوان کرده اند که استیضاح وزیر خارجه حرام است، کذب محض است و من و ایشان چنین نکته ای را مطرح 

نکرده ایم.
حجت السالم مجتبى ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمى گفت: نقل قولى از من منتشر 
شده که در این نقل قول آمده است )ذوالنوری به نقل از آیت ا... مکارم گفته که استیضاح ظریف حرام است و 
به همین خاطر ۱5 نفر از ۲4 نماینده استیضاح کننده امضاهای خود را پس گرفته اند( که چنین نقل قولى 
کذب محض است و نه آیت ا... مکارم چنین نکته ای را مطرح کرده اند و نه من چنین موضوعى را نقل کرده ام.

وی افزود: آنچه من از آیت ا...مکارم در این باره نقل کردم این بود که )آیت ا... مکارم فرمودند استیضاح های 
مکرر وزرا، دولت را تضعیف مى کند و در شرایط فعلى به صالح نیست(.

درخواست از دادستان کل درباره ادعای »ظریف«
بیش از 4۰ دفتر بسیج دانشجویى از دانشگاه های سراسر کشور طى نامه ای از دادستان کل  خواستند تا صحت 
یا عدم صحت سخنان ظریف درمورد پولشویى در کشور را معین کند. در این نامه خطاب به دادستان کل کشور 
آمده اســت: » با توجه به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف پیرامون مسئله 
پولشویى که بازتاب گسترده ای در سطح بین المللى داشته و منجر به ایجاد جنگ روانى علیه جمهوری اسالمى 
توسط رسانه های معاند شده است، آن هم در شرایطى که کشور مورد هجمه ها و تحریم های بسیاری قرار دارد، 
این مطالبه ای بدیهى و حداقلى است که مسئولین ما عواقب سخنان و رفتارهای خود را بسنجند و مسئولیت آن را 
نیز بپذیرند.در این مورد خاص مدعى العموم لزم است در راستای لزوم مسئولیت پذیری مسئولین! به ویژه اینکه 
اظهارات ایشان در مجامع بین المللى به عنوان سند بر له یا علیه کشور مورد استفاده قرار مى گیرد، صحت یا عدم 

صحت سخنان دکتر ظریف پیرامون مسئله مذکور را معین کند.

چهره ها
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رکورد جدید تولید روزانه چدن در ذوب آهن اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

یادداشت

بودجه ریزی عملیاتی)1(
نظام بودجــه ريزي يكي از خــرده نظام هاي 
موجــود در يك نظــام اقتصادي،سياســي و 
اجتماعي به عنوان يك موجود زنده اســت كه 
وظيفه انتقال خــون حيات بخش درآمدهاي 
دولت به اجــزاي مختلف جامعــه و اقتصاد را 
برعهــده دارد.  بــه هميــن دليل هــر گونه 
اختالل، گرفتگــي و بيماري در اين شــريان 
كل پيكره كشــور را با بحران مواجه مي كند. 
نظام هاي ســنتي بودجه ريزي تنها به دنبال 
كنترل اين هستند كه مبالغ بودجه اي»كجا« 
و»چگونه« هزينه مي شود و در پي اين نبوده اند 
كه اين هزينــه ها براي »چــه اهدافي« انجام 
مي شود. ساختار ســنتي بودجه »كنترل« را 
تنها»كنترل« مقدار مصــرف بودجه و فرآيند 
هزينه آن قلمداد مي كند. اين ساختار هيچ گونه 
شفافيتي در مورد رابطه ميان»منابع« مصرف 
شــده و »نتايج« به دســت آمده از برنامه ها و 
سازمان ها به دســت نمي دهد و نيز اثربخشي 

برنامه ها را در ابهام فرو مي برد.
با توســعه وظايف دولــت و افزايش ســريع 
هزينه هاي دولتي و پيوند آن با وضعيت عمومي 
اقتصاد كشــور، كنترل مخارج اهميت خود را 
از دســت داد و نياز به بهبود در سيستم هاي 
برنامه ريزي،كنتــرل و مديريــت منابع بخش 
عمومي مطرح شد تا تصميم گيرندگان را قادر 
ســازد ديد وســيع تري پيدا كرده و اطالعات 
وسيعي در مورد نتايج عملكردها و هزينه هاي 
اجراي فعاليت ها داشته باشد. اين امر موجب 
توجه دولت هــا به اقتصــادي بودن،كارايي و 
اثربخشــي منابع دولت و به عبارتي مديريت 
مالي دولت شــد. مواجهه با اين شرايط نه تنها 
نياز به بهبود روش ها و رويه هاي بودجه بندي 
موجود بــراي افزايش هماهنگي سيســتم را 
مطرح كرد، بلكه بعد جديــدي براي تصميم 
گيري در مديريــت و مديريــت مالي دولتي 
افزود، يعني سيســتم بودجه ريزي عملياتي و 
برنامه اي را براي بازنگــري و ارزيابي مديريت 
فعاليت هاي دولتي مطرح كرد.  ويژگي و وجه 
تمايز اين سيســتم از سيستم بودجه متداول، 
تاكيد روي اهــداف، نتايج و منابــع حاصل از 
هر يك از اقــالم هزينه ها و يافتن پاســخ به 
اين سوال بود كه درآمدها به چه منظور خرج 
مي شود. نظام بودجه ريزي عملياتي به عنوان 
يك نظام مديريتي بــراي ارتقــاي كارايي و 
اثربخشي مصرف منابع ســازماني مورد توجه 
جدي دولت ها در ســطوح ملي و محلي بوده 
است. در اين نظام اعتبارات بودجه اي بر مبناي 
عملكرد واحدهاي سازماني در راستاي توليد 
خروجي ها)محصــوالت و خدمــات( يا همان 
اهداف كوتاه مدت و يا دســتيابي به پيامدها 
و يا همــان اهداف بلند مــدت، تخصيص مي 
يابد و بدين ترتيب ســازمان به علت افزايش 
شــفافيت در نحوه مصرف منابع بــراي انجام 
فعاليت هــا، توليد خروجي ها و دســتيابي به 
اهداف و استراتژي ها و نيز پاسخگويي بيشتر 
ســوق مي يابد. بودجه ريزي در ايران، به رغم 
جايــگاه ممتاز برنامــه ريــزي و اهميتي كه 
بودجه در تهيه و اجــراي برنامه هاي عمراني 
دارد، ابــزاري ناكارآمد اســت. تهيه و تصويب 
بودجه براي هــر دوره مالي، توان قابل توجهي 
از نيروهاي كارشناسي دســتگاه ها را به خود 
اختصاص مي دهد و بحث هاي گســترده اي 
را بين قواي اجرايي و قانون گذاري مطرح مي 
كند. در مقايسه با دگرگوني هاي بسياري كه 
طي دهه هاي اخير در مفاهيم و ماموريت هاي 
بودجه در اداره امور عمومي كشورها پديد آمده 
اســت، ســازماندهي، مديريت تهيه و اجراي 
بودجه در ايران هنوز هــم پايبند صورت هاي 
گذشــته و درگير قانونمندي هاي مالي قديم 

بوده و از تحوالت مزبور به دور مانده است. 
تنظيم بودجه براي برآورد و سنجش عملكرد 
ســازمان هاي دولتي ضروري است و يك ابزار 

مديريتي سودمند به شمار مي آيد.
مهدی سلیمیان
میثم معمار

کارشناس مسئول نباتات علوفه ای 
سازمان جهاد کشاورزی استان:

کود سبز باعث افزایش کمی و 
کیفی تولیدات می شود

كارشناس مسئول نباتات علوفه ای سازمان جهاد 
كشاورزی استان اصفهان گفت: گرانی، تخريب 
خاک، فرسايش زمين زراعی، شور شدن خاک، 
آلودگی آب هــای زير زمينی، خطرات زيســت 
محيطی و به خطر افتادن ســالمت شهروندان از 
مشكالت اصلی كودهای شيميايی است، اما كود 
سبز هيچ كدام از اين مشــكالت را ندارد.شاپور 
سهرابی، اســتفاده از كود ســبز را دارای مزيت 
اقتصادی دانســت و اظهار كرد: كود شــيميايی 
گران اســت و در دراز مدت موجب شوری خاک 
و فرسايش زمين می شود در حالی كه كود سبز 
عالوه بر اينكه دارای قيمت پايين و ارزان است، 
موجب تقويت خــاک و افزايش كمــی و كيفی 
توليدات كشــاورزان می شود.ســهرابی اضافه 
كرد: ميزان اســتفاده از انواع مختلف كود ســبز 
همچون ماشك، منداب و شبدر در استان اصفهان 
متفاوت است؛ اما آمار دقيق استفاده از اين كود 
در زمين های زراعی استان اصفهان مربوط به دو 
هزار و ۲۰۰ هكتار از اراضی اين استان در غرب و 

مركز آن می شود.

معاون امالک و حقوقی راه وشهرسازی 
استان اصفهان اعالم کرد:

 تثبیت مالکیت دولت 
در بیش از 1100 هکتار اراضی 

معاون امالک و حقوقی راه وشهرســازی اســتان 
اصفهان ازتثبيت مالكيت دولت در بيش از 11۰۰ 
هكتار اراضی در محدوده و حريم شهرهای استان 
اصفهان در ســال جاری خبر داد.حسين ساالری 
مقدم گفت: اين حوزه با توجــه به وظايف ويژه، در 
چند بخــش از جمله امالک، حقوقی، شناســايی 
اراضی دولتی در حريم و محدوده قانونی شهرها و 
تهيه نقشه های مربوط به اين اراضی، واگذاری زمين 
در قالب عقود مختلف ،تفاهم ها و دستورالعمل های 
ابالغی فعاليت می كند.معاون امالک و حقوقی راه 
وشهرسازی استان اصفهان با ارائه آمار در اين رابطه 
بيان داشت: آمار كلی عملكرد فوق شامل تهيه ۲11 
مورد صورت مجالس تفكيكــی اراضی و 48 مورد 
صورت مجالس تفكيكی آپارتمان ها در شهرستان ها 
و 1۰6 مورد در شــهر اصفهان، اخذ بيش از 1۲۰۰ 
مورد سند تك برگی اراضی دولتی و تحصيل اراضی 
و تثبيت مالكيت دولت در بيــش از 11۰۰ هكتار 
اراضی در محدوده و حريم شهرهای استان در سال 

جاری بوده است.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان:
کارخانجات عامل گرانی ها 

هستند، نه اصناف
مدير بازرســی و نظارت اصناف اســتان اصفهان با 
بيان اينكه قوانين قضائی برخورد با متخلفان صنفی 
به روز نيســت، گفت: متاسفانه بيشتر گران فروشی 
ها از سوی كارخانجات رقم می خورد و برخورد كه 
نظارت بر آن ها بر عهده بازرسی اصناف نيست.جواد 
محمدی فشاركی ، در خصوص گرانی روزانه اجناس 
به خصوص كاالهای اساســی و گاليه مردم نسبت 
به اين موضوع، اظهار كرد: تخلف واحدهای صنفی 
غيرقابل انكار نيست؛ اما بايد توجه داشت كه اصناف 
سرچشمه گرانی ها نيســتند.وی با تاكيد بر اينكه 
ريشه گرانی ها به مســائل ديگر برمی گردد، افزود: 
بازرسی اصناف به شدت با گران فروشی ها برخورد 
می كند و آنچه مردم در بازار با آن مواجه هســتند، 
گرانی است.مدير بازرسی و نظارت اصناف استان با 
بيان اينكه امروز در بازار بيشتر از گران فروشی شاهد 
گرانی هستيم، تاكيد كرد: متاسفانه برخی اجناس 
موجود در بازار صادر می شود و اين موجب افزايش 
قيمت ها می شود، از ســوی ديگر برخی كاالهای 
وارداتی حــدود 6 ماه پيش، بــا ارز 17 هزار تومان 
ثبت سفارش شــده بودند، بنابراين واردكنندگان 
ديگر نمی توانند با قيمت پايين تــر، محصول را در 
بازار عرضه كنند.وی همچنين افزود: توليد برخی 
محصوالت كشاورزی طی دو سال گذشته به دليل 
خشكسالی، سرمازدگی، شيوع آفات گياهی و ... با 
كاهش مواجه شده است، در اين شرايط با افزايش 
تقاضا قيمت ها باال می رود.محمدی فشــاركی در 
خصوص اينكه چرا قيمت برخی از كاالهای اساسی 
هر هفته و يا دو هفته يك بار افزايش می يابد، گفت: 
به طور معمول ســوپرهای مواد غذايــی به عنوان 
عامــل توزيع كننده، تمايلی بــرای گرانی ندارند و 
متاسفانه بيشتر گران فروشی از سوی كارخانجات 
رقم می خورد كه برخورد و نظارت بر آن ها بر عهده 

بازرسی اصناف نيست.

امالک ايرانی ها در گرجســتان به سرنوشت تلخ 
امــالک دبی تبديل شــد؛ مردمی كــه در آرزوی 
محقق شــدن يك رويا فقط كابوسی وحشتناک 
نصيب شان شد. طی هفته های اخير، خبر بدرفتاری 
و كارشكنی مقامات گرجستانی در برابر سفر ايران 
ها به اين كشور، موجی از نگرانی ها در مورد امالک 
و مستغالت ايرانيان در اين كشــور را ايجاد كرد. 
بسياری از افراد به اميد گرفتن اقامت دائم در اين 
كشور و در نهايت پيوســتن گرجستان به اتحاديه 
اروپا، سرمايه های خود را تبديل به امالكی كرده اند 
كه حاال بايد بــرای اقامت در آنهــا از هفت خوان 

فرودگاه و اداره مهاجرت اين كشور عبور كنند.
رشد آگهی های فروش امالک گرجستان 

ايرانی هــا به خانه هــای گرجستانی شــان چوب 
حراج زدند. حاال ســايت های ديوار و شــيپور، پر 
از آگهی های فــروش ملك در تفليــس و باتومی 
اســت. آپارتمان 8۰متری در ورا واكــه، آپارتمان 
1۰۰متری مبله در ســابورتالو باگبی، شركت در 
جيكيا اورتاچاال و... اينها عنوان اطالعيه هايی است 
كه ايرانی ها برای فروش امالک و دارايی هايشان در 
گرجستان منتشر كرده اند. مسابقه فروش امالک 
در حالی در شبكه های مجازی داغ شده است كه 
ايرانيان تاكنون چيزی در حدود 3۰ ميليارد دالر 
در اين كشور سرمايه گذاری كرده اند. رشد خريد 
ملك به خصوص  با ايجاد ركورد تورمی در صنعت 
ساختمان ايران و كاهش نرخ پول ملی در كشور در 
ماه های گذشته رشد چشمگيری داشت. بر اساس 
برآوردهــا در حالی كه هر متر مربــع آپارتمان در 
مناطق مسكونی گرجســتان چيزی در حدود يك 
ميليون بود؛ اما در تهران بايد حداقل چيزی بين 8 
تا 1۲ميليون هزينه پرداخت می شد وحاال همين 
خريداران مشــتاق بايد برای فــروش امالک خود 

ضررهای چند ميليونی متحمل شوند.
سرمایه هایی که از امارات خارج می شوند

ســاكنان دبی نيز مانند ايرانيان ســرمايه گذار در 
گرجستان، طی روزهای اخير به دليل فشارها ناچار 
شده اند تا ســرمايه هاو امالک خود را از اين كشور 
خارج كنند. در راســتای تحركات ضد ايرانی اين 
كشور، دبی نظارت بر فعاليت سرمايه گذاران و تجار 
ايرانی را افزايش داده و حتی اقامت آنان را تمديد 

نكرده اســت؛ به خصوص اقامت كســانی كه طی 
شش ماه گذشته به ايران سفر كرده اند. بانك های 
محلی در دبی ديگر به ايرانی ها وام نمی دهد و برخی 
صرافی ها نيز به اتهام پولشــويی به نفع ايران بسته 
شده است. اين اقدامات به شدت سير بازار سرمايه 

در اين كشور را با افت مواجه كرده است.
 بر اساس گزارشــی كه بلومبرگ به آن پرداخته، 
شاخص سهام اصلی دبی از آغاز سال ۲۰18 تاكنون 
۲4 درصد كاهش يافته است. به نظر می رسد عالوه 
بر عدم تمايل سرمايه گذاران خارجی برای ورود به 
اين بازار كه بدترين بازار بورس ســال ۲۰18 بوده، 
سرمايه گذاران خارجی فعال در اين بازار نيز به روند 
فروش ســهام های خود ادامه دهند. بخش بزرگی 
از سرمايه های بيرون كشيده شــده از بازار بورس 
امارات مربوط به شــركت های ايرانی می شود كه 

در حال خروج از اين كشور هستند. همچنين بانك 
مركزی امارات متحده عربی اخيــرا اعالم كرد كه 
قيمت امالک در دبی طی سه ماهه سوم سال جاری 
7/4درصد كاهش يافته كــه اين ميزان 5/8درصد 
نسبت به سه ماهه دوم ســال جاری كاهش نشان 

می دهد.
ایرانیان و ســرمایه هایی که سرگردان 

است
شــايد اگر زير ســاخت های دولتی و توليد ملی و 
صادرات، جريان روان و درستی داشت اين سرمايه 
ها به سرعت وارد كشــور می شدند و می توانستند 
تحولی عظيم در بازارهای ملی ايجاد كنند؛ اما در 
شرايط كنونی دولت عمال سياســت های ناقص و 
ناكارآمدی را  در زمينه امــالک و  توليد و صادرات 
انجام داده و عمال سرمايه داران تمايلی برای ورود به 

بازارهای داخلی ندارند. هر چند كه هنوز هم بورس 
و انرژی در ايران جزو سود ده ترين بازارهای مالی 
منطقه است؛ اما بمباران روانی آمريكا و متحدانش 
به خوبی توانسته اســت مديريت بازار را از دست 

ايران خارج كند. به نظر می رسد 
برخی از كشــورهای منطقه مانند قطر و تركيه به 
راحتی بتوانند بخش بزرگی از اين ســرمايه ها را 
جذب كنند. تركيه همچنان توانسته است با ايجاد 
آرامش و تسهيالت در بازارهای مسكن خود سرمايه 
ها در بخش امالک را جذب كرده و نيز با روی باز از 
سرمايه های خارجی و ايرانيان متقاضی ثبت شركت 
اســتقبال می كند. با توجه به گرمی روابط ايران و 
قطر در ماه های اخير بعيد نيســت كه تسهيالت 
 ويژه ای بــرای بازرگانــان ايرانی در اين كشــور

 اتخاذ شود.

 تعبیر وارونه یک رویا
   سرمایه ایرانی ها در گرجستان و دبی حراج شد  

تالشگران ذوب آهن اصفهان در روز های پايانی آبان به بيشترين توليد روزانه چدن دست يافتند.مدير كوره بلند 
شركت ذوب آهن اصفهان، ركورد قبلی توليد روزانه اين محصول را هشت هزارو 5۰۰تن اعالم كرد و گفت: با وجود 
مشكل در تامين پايدار مواد اوليه به ويژه ســنگ آهن، صنعتگران مادر صنعت ايران با دستيابی به توليد روزانه 
هشت هزار و 965تن چدن در كوره های بلند شماره يك و دو بيشترين توليد روزانه اين محصول را ثبت كردند.

تدين افزود: با حفظ روند كنونی توليد به زودی می توان به ثبت ركورد ماهانه توليد چدن همچنين ثبت ركورد 
توليد در ديگر بخش های اين شركت دست يافت.

رکورد جدید تولید 
روزانه چدن در ذوب 

آهن اصفهان

عت
صن

رییس اتحادیه میوه و سبزی فروش اصفهان:
مردم  قدرت خرید ندارند

رييس اتحاديه ميوه و ســبزی فروش اصفهان گفت: هيچ گونه كمبودی در عرضه ميوه شب يلدا در بازار 
اصفهان نداريم؛ اما قدرت خريد مردم بسيار كاهش يافته است.نوروزعلی اسماعيلی با اشاره به اينكه طی 
سال جاری قيمت انواع ميوه با افزايش سرسام آور روبه رو شــده و سيرصعودی همچنان ادامه داد، اظهار 
داشت: در حال حاضر نرخ ميوه  در بازار اصفهان آنقدر گران شده است كه ديگر ظرفيت گرانی بيش از اين 
وجود ندارد.وی پيرامون اينكه قيمت انواع ميوه نسبت به يك ماه گذشته كاهش نداشته و برخی از ميوه ها 
به دليل ورود محصوالت تازه به بازار افزايش نرخ هم داشته، افزود: قدرت خريد مردم در مقايسه با سال 
گذشته بسيار پايين آمده و استقبال برای خريد ميوه در اين روزها نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 

شدت كاهش يافته است.

مدیرکل راهداري وحمل ونقل جاده ای استان:
اصفهان پایلوت طرح مطالعات جامع مجتمع هاي بین راهي کشور شد

مديركل راهداري وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان از انجام طرح جامع مطالعاتي مجتمع های بين راهی 
كشور به صورت پايلوت توسط كارشناسان اين اداره كل خبر داد. مهدي خضري  اظهار كرد: سند چشم انداز 
توسعه استان اصفهان نگاه ويژه ای به توسعه صنعت گردشگري دارد.وي با بيان اينكه سفر در بستر جاده ها و 
با استفاده از سيستم های حمل ونقل عمومي ارتباط مستقيمي با اين نهاد دارد، گفت: سرعت توسعه و ارتقای 
زيرساخت های گردشگري، تعداد سفرها و تعداد مجتمع های بين راهی بايد با يكديگر هماهنگ باشد.خضری 
خاطرنشان كرد: يكي از شاخصه های راه های مواصالتي استان يكنواختي است كه در بسياري از موارد موجب 
بروز حوادث جاده ای می شود.وي تصريح كرد: احداث مجتمع های بين راهی در محورهاي مواصالتي می تواند 

تصادفات جاده ای را كاهش دهد.

مدیر پولســاز، برنامــه ای با 20 
موضوع مهم و  بیش از 500 مطلب 
کاربــردی برای مدیران اســت 
که شــامل موارد زیر می باشــد: 
موفقیت فــردی ، مدیریت زمان ، 
فروش ، داســتان های مدیریتی، 
دانستنی های حقوقی،نظریه های 
مدیریت ، اســتخدام و اخراج ، 
طنزهــای مدیریتــی ، مدیریت 

بازاریابی ، مدیریت تبلیغات و ... .

مدیر پولساز

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

ششمين برنامه از دهمين جشنواره »نخستين واژه آب« با حضور بيش از 
5۰۰ دانش آموز مقطع اول ابتدايی با همكاری آموزش و پرورش ناحيه 

يك وآبفای منطقه 3 برگزار شد .
علی فاضلی، مدير آبفای منطقه 3 گفت: درحال حاضر بيش از 9۰ درصد 
مشتركين در آبفای منطقه 3 مطابق با الگو، آب مصرف می كنند اما با اين 
وجود ما همچنان اقشار مختلف را ترغيب به مصرف بهينه آب می كنيم.

وی افزود: در سال های اخير عالوه براينكه آبفای منطقه 3 با اداره آموزش 
و پرورش ناحيه يك همكاری بســياری ســازنده ای پيرامون مصرف 
صحيح آب داشته، توانسته از ظرفيت ائمه جمعه و جماعات در مساجد 

در خصوص رهنمود كردن مردم به مصرف صحيح آب بهره مند شود .

مدير آبفای منطقه 3 با اشــاره به فعاليت اكيپ مروجين گفت:در تمام 
روزهای سال به طور مستمر اكيپ مروجين منطقه 3 با حضور در تمام 
محالت و اماكن عمومی ،آموزشی ،درمانی و تفريحی مردم را به مصرف 
صحيح آب راهنمايی می كنند و راه های بهينه مصرف كردن را به آنان 

آموزش می دهند. 
فاضلی با بيــان اينكه از تمام ارگان ها ، ســازمان ها و مراكز آموزشــی 
خواســتيم كه تجهيزات كاهنده مصرف نصب كننــد، عنوان كرد:طی 
تعاملی با ادارات ،ســازمان ها و مراكز آموزشــی كه در محدوده آبفای 
منطقه 3قرار دارند درخواست كرديم كه به منظور مصرف بهينه آب اقدام 
به نصب لوازم كاهنده مصرف كنند. اين در حالی است كه مراكز صنعتی 
 بزرگی در محــدوه آبفای منطقه 3 فعاليت می كنند كه در اين راســتا
 می توان به پااليشگاه ،نيروگاه شهيد منتظری وصنايع غذايی اشاره كرد.

در ادامه اين برنامه ايمان توانا نيا ،مدير مدرســه پسرانه امام صادق)ع( 
واحد شهيد مطهری گفت: ازسال 95 تا كنون اين مدرسه عضو باشگاه 
حاميان آب است و مسئوالن در اين مدرسه  آموزش مبانی درست مصرف 
كردن آب را با جديت دنبال كرده اند. ازدانش آموزان خواستيم در محيط 
مدرسه ،خانواده و در جمع دوستان با عنوان حاميان آب، هر فردی كه 
آب را درســت مصرف نمی كند با مهربانی ورعايت ادب روش مصرف 

صحيح آب را به آنها گوشزد كنند.
وی با اشاره به فعاليت هايی كه پيرامون ترغيب دانش آموزان به مصرف 
صحيح آب در دستور كار قرار دادند، اظهارداشت: تهيه بروشورهايی با 

مضامين راه های مصرف بهينه آب،ايجاد گروه حاميان آب ،تهيه لگوی 
حاميان آب و الصاق آن بر فرم مدارس،برگزاری جشن آب و نيز تعامل 
با اداره آبفا درخصوص برگزاری مراســم زنگ آب و برگزاری جشنواره 

نخستين واژه آب بوده است.
ســميرا شــيرانی، مادر يكی ازدانش آموزان كالس اول مدرســه امام 
صادق)ع( گفت: پسرم  به عنوان حامی آب از طرف مدرسه معرفی شده 
و نظارت كامل بر چگونگی مصرف آب را در خانه دارد و ما هم به عنوان 

الگو، نهايت دقت را در مصرف بهينه آب به خرج می دهيم.
اميرعلی هاشمی، دانش آموز كالس اول گفت: در اين برنامه ياد گرفتم 

در طول 5 دقيقه حمام كنم تا آب هدر نرود.    

دربرگزاری ششمین برنامه از دهمین جشنواره نخستین واژه آب عنوان شد:

بیش از 90 درصد مشترکین در آبفای منطقه 3 مطابق با الگو، آب  مصرف می کنند
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اشتراک پذیر ی بیش از 800مشترک گاز طبیعی در شهر خور

پیشنهاد سردبیر:

مفاد آراء
9/152 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139760302027003912 مورخ 1397/04/19 خدامراد رئیسي اسدآبادي 
فرزند بخشعلي بشماره شناسنامه 81 صادره از شهرکرد بشماره ملي 4621962345 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي 
از اصلي 9333 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 256/50 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
2- راي شماره 139760302027003913 مورخ 1397/04/19 وحید رئیسي اسدآبادي 
فرزند خدامراد بشماره شناسنامه 609 صادره از شهرکرد بشماره ملي 4623486095 در 
چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1 فرعي از اصلــي 9333 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 256/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
3- راي شماره 139760302027005239 مورخ 1397/05/21 زهرا زماني نهوجي  فرزند 
فرج اله  بشماره شناسنامه 29 صادره از اردستان بشماره ملي 1189756749 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 165/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

سید جواد ابرقویی و سید محمد ابرقویی.
4- راي شماره 139760302027005297 مورخ 1397/06/06 محمد مستقیمي فرزند 
اسداله بشماره شناسنامه 51 صادره از نائین بشــماره ملي 1249901677 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1و2و3 فرعي از اصلي 43 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 54/46 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي حسین زارعی .
5- راي شماره 139760302027006212 مورخ 1397/07/02 حسن مسجدي فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 7389 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283775697 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9508 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/71 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي خانم سلطنت نیکلی .
6- راي شــماره 139760302027006213 مورخ 1397/07/02 زهره دهقانیان فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه 66 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283920913 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9508 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/71 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي خانم سلطنت نیکلی .
7- راي شــماره 139760302027006261 مــورخ 1397/07/04 مریم مقضي فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 613 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284703703 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 5034 فرعي از اصلي 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 196/82 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
8- راي شماره 139760302027006650 مورخ 1397/07/15 سیدعلي شاه زیدي فرزند 
سیدحسن بشماره شناسنامه 28269 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282210211 در چهار 
و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
4889 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 212 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
9- راي شماره 139760302027006653 مورخ 1397/07/15 زهره آبدار فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 32487 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282250205 در یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4889 
فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 212 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
10- راي شــماره 139760302027006969 مورخ 1397/07/24 حسینعلي شفیعي 
ینگابادي فرزند رضا بشماره شناسنامه 87 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649632804 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 139 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي نعمت اله زارعی.
11- راي شماره 139760302027007034 مورخ 1397/07/26 ریحانه منصوري حسن 
آبادي فرزند محمد بشماره شناسنامه 3216 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288432763 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 15234 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 141/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي شهرداری خوراسگان.
12- راي شــماره 139760302027007149 مــورخ 1397/07/30 علیرضا ماهری 
خوراســگانی فرزند حسن بشــماره شناســنامه 126 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291505938 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6480 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 20/84 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
13- راي شماره 139760302027007178 مورخ 1397/08/01 عباس رحیمی اصفهانی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 181 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291305262 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6234 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 173/05 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسن چنگانی .
14- راي شــماره 139760302027007195 مورخ 1397/08/02  مریم ترابي فرزند 
محمدحسن بشماره شناســنامه 1203 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287996361 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 
فرعي از اصلي 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
15- راي شماره 139760302027007196 مورخ 1397/08/02 عباس وفائي گندماني 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 409 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284616819 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 
فرعي از اصلي 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
16- راي شماره 139760302027007393 مورخ 1397/08/10 داوود کسرائی فرزند 
مرتضي بشماره شناســنامه 2643 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1292554916 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15191 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 122/73 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
17- راي شماره 139760302027007394 مورخ 1397/08/10 صغری دهقانی ارداجی 
فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 186 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283649268 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 5944 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 95/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حسن شاهدلی.
18- راي شــماره 139760302027007396 مورخ 1397/08/10 محمدرضا حبیبي 
خوراســگاني فرزند محمد علي بشماره شناســنامه 269 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291431225 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6395 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد حسینی خوراسگانی .
19- راي شــماره 139760302027007407 مورخ 1397/08/12 رضا شجاعی فرزند 
علي بشماره شناسنامه 24 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291360999 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15 فرعي از اصلي 12953 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 37/24 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي علی محمد آزما.
20- راي شــماره 139760302027007409 مورخ 1397/08/12 رضا شجاعی فرزند 
علي بشماره شناسنامه 24 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291360999 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15 فرعي از اصلي 12953 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 354/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي علی محمد آزما .
21- راي شــماره 139760302027007418 مورخ 1397/08/12 رضا شجاعي فرزند 
علي بشماره شناسنامه 24 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291360999 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15 فرعي از اصلي 12953 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 37/42 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي علی محمد آزما .
22- راي شــماره 139760302027007423 مورخ 1397/08/12 سید رضا سجادي 
محمد آبادي فرزند سید محمد بشــماره شناســنامه 4 صادره از محمد آباد بشماره ملي 
5649594082 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
3764 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 365/28 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.

23- راي شــماره 139760302027007442 مــورخ 1397/08/12 رســول باقریان 
ســرارودي فرزند حجت اله بشــماره شناســنامه 4260 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288443196 در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 7 فرعي از اصلي 5934 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 162 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رضا صادقیان خوراسگانی فرزند حسن 

و عصمت قیصری خوراسگانی.
24- راي شــماره 139760302027007446 مورخ 1397/08/12 رجبعلي میرزاخاني 
دستجردي فرزند علي بشماره شناسنامه 74 صادره از دستجرد بشماره ملي 6609724581 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 201/74 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
25- راي شماره 139760302027007447 مورخ 1397/08/12 آمنه حسن دخت فرزند 
جالل بشماره شناسنامه 85 صادره از دولت آباد بشماره ملي 6609763615 در سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 201/74 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
26- راي شماره 139760302027007452 مورخ 1397/08/12 حجت اله یعقوبي ریزي 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 201 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288554737 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 84/38 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي رضا سازش .
27- راي شماره 139760302027007453 مورخ 1397/08/12 زهرا یزداني باغملکي 
فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 4 صادره از مبارکه بشماره ملي 5419436043 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 84/38 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي رضا سازش .
28- راي شــماره 139760302027007566 مــورخ 1397/08/14 رضا جهان تاب 
فرزند رجبعلي بشماره شناسنامه 6678 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283768550 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7215 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 102/15 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
29- راي شــماره 139760302027007644 مــورخ 1397/08/19 رضــا نیــک 
بخت نصرآبادی فرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه 68 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287585086 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
4466 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 126/65 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
30- راي شماره 139760302027007647 مورخ 1397/08/19 بتول عبداللهی  فرزند 
رمضان بشماره شناســنامه 11443 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283814961 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 9593 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157/33 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
31- راي شماره 139760302027007663 مورخ 1397/08/20 عبدالعظیم منتظري 
شــاتوري فرزند محمد علي بشــماره شناســنامه 546 صادره از کوهپایه بشماره ملي 
5659232329 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 164/17 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي هاشم اخالقی بوزانی.
32- راي شماره 139760302027007675 مورخ 1397/08/20 محمود امیني قلعه نوئي 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 3742 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293402631 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9372 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 84/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد علی اعتباریان .
33- راي شماره 139760302027007677 مورخ 1397/08/20 عبداله امیني قلعه نوئي 
فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 73 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283975270 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9372 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 84/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد علی اعتباریان .
34- راي شماره 139760302027007805 مورخ 1397/08/22 و رای اصالحی شماره 
139760302027008555  مــورخ 1397/09/13 احمدرضا نظــام زاده فرزند علیرضا 
بشماره شناســنامه 1183 صادره از کوهپایه بشــماره ملي 5659189210 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 161/36 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین قاسمی تودشکچویه.

35- راي شماره 139760302027007806 مورخ 1397/08/22 و رای اصالحی شماره 
139760302027008556  مورخ 1397/09/13 حسین محسنی فرزند عبدالعلي بشماره 
شناسنامه 15 صادره از کوهپایه بشــماره ملي 5659756913 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 161/76 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین 

قاسمی تودشکچویه.
36- راي شــماره 139760302027007843 مورخ 1397/08/26 سید احمد محمدي 
موسوي فرزند ســیدهمزه بشماره شناســنامه 174 صادره از فریدونشــهر بشماره ملي 
1129401324 در ششدانگ یکباب خانه و مغازه  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 106 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عروجعلی گلشاه.
37- راي شــماره 139760302027007893 مورخ 1397/08/26 شــکراله دهقاني 
مبارکه فرزند امراله بشماره شناسنامه 114 صادره از اردستان بشماره ملي 1189207494 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 5029 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 145/78 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
38- راي شــماره 139760302027007943 مورخ 1397/08/27 محمد اکبرپورمقدم 
فرزند حیدرعلي بشماره شناسنامه 113 صادره از حبیب آباد بشماره ملي 6609859183 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 45896 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 158/05 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
39- راي شماره 139760302027007946 مورخ 1397/08/27 جواد زارعی خوراسگانی 
فرزند علی بشماره شناســنامه 484 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291532730 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
 7949 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 262/22 مترمربــع. خریداري طي 

سند رسمي.
40- راي شــماره 139760302027007947 مورخ 1397/08/27 اشرف خانم رجبیان 
خوراســگانی  فرزند عباس بشــماره شناســنامه 696 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283913941 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 262/22 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
41- راي شــماره 139760302027008435 مورخ 1397/09/11 طلعت ترابي پوده 
فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 70 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملي 5129812654 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
163 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 167/30 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
42- راي شــماره 139760302027008437 مورخ 1397/09/11 علي محمد یزداني 
بخش پوده فرزند حبیب اله بشــماره شناســنامه 37 صــادره از دهاقان بشــماره ملي 
5129789237 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 163 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

167/30 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
43- راي شــماره 139760302027008438 مورخ 1397/09/11 حســین نساج پور 
اصفهانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 422 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286234247 
در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2558 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 277/75 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
44- راي شــماره 139760302027008439 مورخ 1397/09/11 عفت باطني فرزند 
رجبعلي بشماره شناسنامه 48597 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281583030 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2558 
فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 277/75 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
45- راي اصالحی شماره 139760302027008904 مورخ 1397/09/21 فاطمه سادات 
موسوی نژاد فرزند سید حسین بشماره شناسنامه 18872 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283891662 در ســه دانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12484 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 119/01 مترمربع. خریداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رســمي صدیقه فروغی ابری صحیح می باشد که در رای شماره 

139760302027003503 به اشتباه ثبت شده بود
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/13

م الف: 320155 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 

شــهردار کلیشاد و ســودرجان  کلیشاد
گفت: پــروژه احــداث زمین چمــن مصنوعی در 
راســتای هدف توزیع عادالنه امکانــات و خدمات 

شهری بین محالت در دست اقدام است.
حامد اخگر، با بیان اینکه طرح هــای عمرانی را به 
سمت  تحول هدایت می کنیم، اظهار کرد: در حال 
حاضر دو پروژه عمرانی و فرهنگی شاخص با هدف 

آبادانی و پیشرفت در حال اجراست.
وی افزود: این دو پروژه شامل باند شمالی کمربندی 
خیابان به طول ۶۲۶ متر و با اعتباری بالغ بر چهار 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال همچنین احداث زمین 
چمن مصنوعی است.شهردار کلیشاد و سودرجان 
با بیان اینکه شهرداری ها در فرآیند توسعه شهری 
و ایجاد خدمات مورد نیاز شهروندان با چالش های 
متعددی در زمینه های مختلف روبه رو هســتند، 
گفت: یکــی از مهم ترین چالش هــای پیش روی 
مدیران شهری کمبود منابع درآمد مورد نیاز برای 

ارائه خدمات شهری است.
وی با بیان اینکه رضایت شهروندان یکی از مهم ترین 
اصول است، تصریح کرد: باتوجه به مشکالت ناشی 
از افزایش ســرانه خودرو و افزایــش ترافیک معابر 
سطح شهر، فاز یک و دو پروژه باند شمالی کمربندی 
خیابان بهارســتان را به اتمام رساندیم تا بتوانیم از 
این طریق بســتری برای تحول عمرانی و رضایت 

شــهروندان ایجاد کنیم.اخگر با بیــان اینکه تمام 
تالش خود را به کار گرفته ایم تا خدمات را به صورت 
عادالنه در محالت محروم توزیع کنیم، اضافه کرد: 
پروژه احداث زمین چمن مصنوعــی با هدف ارائه 
توزیع عادالنه امکانات و خدمات شهری بین محالت 
در دســت اقدام اســت.وی ادامه داد: شهرداری به 
سمت برنامه ریزی مشــارکتی گام برداشته است و 
سعی دارد در تغییر نظام مدیریتی در مسیر پایداری 

منابع گام های بلند بردارند.

شــهردار کلیشاد و ســودرجان ادامه داد: در سالی 
که بنا بــه فرمایش مقــام معظم رهبــری به نام 
»فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی« 
نام گذاری شــده اســت، تحریم و کاهش اعتبارات 
دولتی نمی تواند بهانه ای برای ایجاد وقفه در اجرای 
پروژه ها باشد.اخگر افزود: در شــرایط عادی همه 
می توانند مدیریت کنند و مهم است که در شرایط 
سخت و بحرانی بتوانیم همانند شــرایط عادی به 

مردم خدمات رسانی کنیم.

خدمات را در مناطق محروم عادالنه توزیع می کنیم

در راستای رفاه و آسایش عمومی و بهره مندی از نعمت  خور
گاز طبیعی، پروژه بزرگ گازرسانی به شهر خور به روش انتقال گاز 
طبیعی فشرده اجرایی شــد و تاکنون اشتراک پذیری بیش از 8۰۰ 
مشترک صورت گرفته اســت.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان اصفهان، سید مصطفی علوی، مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان، با بیان اینکه این پروژه بزرگ همزمان با هفته دولت ســال 

جاری با حضور استانداراصفهان و جمعی از مسئوالن به بهره برداری 
رسید، گفت: برای گازرسانی به شهر خور ایستگاهی با ظرفیت ۲ هزار 
متر مکعب بر ساعت تحت عنوان » ایستگاه دختر« به منظور تخلیه 
گاز از تانکرهای حامل گاز CNG به شبکه شهری و با اعتباری بالغ بر 
۵۵میلیارد ریال اجرایی شده است. وی  افزود: در این پروژه حدود ۵8 
کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن اجرایی شده و طی بهره برداری از آن 

بیش از۲ هــزار و ۲۰۰خانوار معادل ۶هزارو ۷۶۵نفــر از نعمت گاز 
طبیعی بهره مند می شوند که در حال حاضر اشتراک پذیری  بیش از 
8۰۰ مشترک صورت پذیرفته اســت.علوی، بیان داشت: از آنجا که 
شهرستان خور و بیابانک از خط انتقال گاز دور بوده، گازرسانی به این 
 شهرســتان از طریقCNG و بر مبنــای بهترین اســتانداردهای

 بین المللی صورت گرفته است.

اشتراک پذیر ی بیش از 800مشترک گاز طبیعی در شهر خور 

 شهردار کلیشاد و سودرجان:

اخبار

عکس خبر

درخواست ساربان فداکار 
زواره ای از مسئوالن

یک ماه از فداکاری آقای »احمد 
عامری شهرابی« ساربان فداکار 
روستای شهراب از توابع بخش زواره می گذرد؛ او 
با اقدام به موقع اش از برخورد قطار مســافربری 
تهران به یزد با یک دســتگاه تریلی که روی ریل 
راه آهن واژگون شده بود، جلو گیری کرد.عامری 
شهرابی از مسئوالن خواست جاده زواره به شهراب 
را که یکــی از محورهای پرتردد وســایل نقلیه 
سنگین است،آسفالت کنند و اورژانس شهراب که 
توسط اهالی و خیرین روستا ساخته شده دوباره راه 
اندازی شود.عامری شهرابی می گوید : اورژانس 
برقرار شــده اما برای جــاده زواره به شــهراب، 
مســئولین قولی نداده اند. وی از مســئوالن می 
خواهد در روستای شهراب پایگاه بسیج یا کالنتری 
هم دایر کنند و پزشک هم به این روستا اعزام شود.
عامری از مسئوالن راه آهن کشور هم گالیه کرد و 
گفت: در حالی که سایر مسئوالن با برپایی مراسم 
از او تقدیر می کنند؛ اما تاکنــون از راه آهن با او 

تماس هم گرفته نشده است.

خدمت رسانی به بیش از ۱۲ 
هزار مسافر در برخوار

برخوار مدیر عامل سازمان حمل و نقل 
عمومی شهرستان برخوار گفت: روزانه به بیش از 

۱۲ هزار و ۵۰۰ مسافر سرویس دهی می شود.
محمد علی تبریزیان، با اشاره به روز حمل و نقل 
اظهار کرد: در شهرســتان برخوار ۴۲ دســتگاه 
اتوبوس، یک هزار و ۲۰۰ تاکسی عمومی، آژانس 
و سرویس مدارس روزانه از شهرهای دولت آباد، 
حبیب آباد، دستگرد، خورزوق، کمشچه، شاپور 
آباد و سین به مردم خدمت رسانی می کنند.وی 
گفت: از ســال ۹۵ تا کنون ثبت نام و ساماندهی 
بیش از ۹۵۰ خودروی دیزل در شهرستان برخوار 
انجام شده اســت. تبریزیان از آغاز بازسازی پنج 
اتوبوس در خط حبیب آباد - اصفهان خبر داد و 
افزود: تاکنون دو دستگاه اتوبوس با یک میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون ریال بــا جدیدترین تجهیزات به 
روزسانی شده و تا پایان سال دو دستگاه دیگر به 

روز رسانی خواهد شد.

قنات های شهرضا با اختصاص ۳ 
میلیارد تومان مرمت می شوند

فرماندار شهرضا گفت: با اختصاص  شهرضا
۳ میلیارد تومان از منابع ملی، قنات های شهرضا در 
مدت سه سال بازسازی و مرمت می شوند.علی اصغر 
رفیعی نژاد با بیان اینکه ۴۵۰ حلقه چاه کشاورزی و 
۱۱۰ رشته قنات، آب بخش کشاورزی شهرستان 
شــهرضا را تامین می کند، اظهارداشــت: به طور 
میانگیــن در هرثانیه ۶ لیتر آب از ایــن منابع آبی 
برداشــت می شــود. وی افــزود: بــا توجــه بــه 
خشکسالی های اخیر بهره برداران با مشکل کم آبی 
مواجه هستند و احیا و بازسازی قنوات شهرستان 

می تواند مشکل کم آبی کشاورزان را حل کند.

 آسفالت سطح معابر
 در فالورجان

در راستای ارائه خدمات مطلوب  فالورجان
به شهروندان در زمینه بهبود عبور و مرور شهری 
با عنایت به حفاری های صورت گرفته توســط 
ادارات خدماتی شهر )اداره آب و فاضالب، اداره 
برق، اداره گاز،اداره مخابــرات و ...( و همچنین 
فرسوده شدن آسفالت سطح معابر سطح شهر، 

لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر آغاز شد.

خبر

پاسخ رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان به کمبود پزشک در اردستان:

کم لطفی می کنند!
رییس دانشگاه علوم پزشکی  اردستان
اصفهان گفت: برای اردستان توزیع پزشک بر 
اساس تعداد پزشک طرحی است که در اختیار 
ما قرار می دهنــد؛ متخصصین بــرای طرح و 
تعهدات معرفی می شوند.طاهره چنگیز در پاسخ 
به انتقاداتی مبنی بر اینکه نه دوره قبلی و نه در 
دوره کنونی ریاست دانشــگاه علوم پزشکی به 
مسائل درمانی اردستان رسیدگی نشده،اظهار 
داشت: در این مورد کم لطفی کرده اند.وی افزود: 
طبیعی است که همه شهرســتان ها متقاضی 
هستند که متخصصین همه رشته ها را تامین 
کنیم و در آنجا حضور داشــته باشــند؛ میزان 
اعتبارات ما برای  تامین پزشک محدود است و 
تعداد پزشکی که در اختیار داریم، زیاد نیست و 
ناچاریم با همین تعداد کم مدیریت کنیم.رییس 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان بیان کرد: به 
همین شکل مشترک نیازهای شهرستان ها را بر 
حسب ماموریت بیمارستان ها تامین می کنیم، 
بیمارستان اردستان بیمارستان کوچکی است و 
در بیمارســتان کوچک فقــط تخصص های 
اصلی را باید تامین کنیم. وی خاطرنشان کرد: 
مواردی مانند اورژانــس، جراحی داخلی و 
اطفال و زنان وبیهوشــی را اگر امکان داشته 

باشد حتما تامین می کنیم .
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۲۳۴ مورد اقدام به خودکشی در اصفهان گزارش شد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

سوژه

تجربه های نزدیک به مرگ
»سمینار بررسی مســائل تجربه های نزدیک 
به مرگ« به مناســبت هفته پژوهش با حضور 
اساتید و دانشجویان در دانشگاه اصفهان برگزار 
شد.در آغاز این سمینار، عباس موزون محقق، 
پژوهشگر و کارگردان در حوزه تجربیات نزدیک 
به مرگ، با بیان اینکــه در جوامع دنیا نگرش 
اشتباهی راجع به»NDE« یا تجربه نزدیک به 
مرگ، وجود دارد، اظهار کرد: در غرب و آمریکا 
نگرش علمی و پژوهشی در این باره آغاز شده 
اســت.وی با اشــاره به تاریخچه NDE گفت: 
تابلوی نقاشی به نام )صعود برادران( از سال های 
)۱۵۰۵-۱۵۱۵میالدی( در ونیز ایتالیا وجود 
دارد که فرشتگان در حال انتقال ارواح به مکانی 
دیگر هستند و همچنین بر اســاس شواهد و 
قرائن در ایران باســتان مردم و کاهنان معابد 
زرتشــتی نیز به زندگی پس از مــرگ اعتقاد 
داشتند.موزون افزود: بر اساس آماری که سال 
۲۰۰۱ میالدی منتشر شد در میان ۷۸۷ نفری 
که در جهان با نــژاد و مذاهب و ملیت مختلف 
تجربه نزدیک به مرگ داشــته اند، ۵۴ درصد 
افراد، مشــاهداتی شــبیه به هم از دنیای پس 
از مرگ گزارش کرده انــد. وی اضافه کرد: این 
افراد پس از تجربه نزدیک به مرگ دیدگاه شان 
به دنیا، انســان ها، طبیعت، زندگی و عشــق 
تغییر کرده اســت؛ چرا که نســبت به مادیات 
جهان بی تفاوت می شوند و به روابط معنوی و 
انسانی، محبت و عشق در زندگی  بیشتر اهمیت 
می دهند. غالمحسین توکلی، استاد دانشگاه و 
متخصص حوزه فلســفه اخالق نیز  با اشاره به 
اینکه علوم به دو گروه تجربی و عقلی تقســیم 
می شــوند، افزود: اثبات کردن در علوم تجربی 
باید مشــاع و مشترک باشــد و در علوم عقلی 
 NDE فقط با استدالل به نتیجه می رسیم اما
تجربه و تعقــل ندارد، شــهود عرفانی و وحی 
هم نیست، منبع دیگری از تجربه است که در 
صورت تایید شدن باید به رشته های تحصیلی 
اضافه شود. همچنین محمد باقر کجباف، استاد 
دانشگاه و متخصص حوزه روان شناسی در این 
سمینار با بیان اینکه از دو سال پیش تا کنون 
پژوهش هایی در خصــوص تجربه های نزدیک 
به مرگ از سوی دانشجویان انجام شده است، 
اظهار کرد: برخی از دانشــمندان در ۴۰ سال 
اخیــر ۱۳۰۰ نفر تجربه گر NDE را بررســی 
کردند، چرا کــه روان شناســی، تجربه کردن 
است.کجباف ادامه داد: امروز روان شناسان در 
برخی دیدگاه ها معتقد به وجود روح هستند و 
معنویت را به عنوان یک روش درمانی استفاده 
می کنند.وی گفت: ما در بررســی تجربه های 
نزدیک به مرگ به دنبال تکرار پذیری بین افراد 
با فرهنگ، نژاد و اعتقادات متفاوت هستیم؛ در 
یکی از مطالعات حدود ۹ ویژگی در بین افراد 
مختلف شــبیه به هم مشاهده شــد پس این 
بررسی ها نوعی تجربه تکرار پذیر، قابل اثبات 
یا انکار است.این اســتاد دانشگاه تصریح کرد: 
در مبنای نظری روان شناســی درباره تجربه 
نزدیک به مرگ، هوشیاری در کنار ناهوشیاری 
مطرح است، ناهوشــیاری و هوشیاری در یک 
 پیوســتگی همواره از آغاز خلقت انسان وجود 

داشته است.

احتمال تعطیلی خطوط تولید 
دو برند معروف پفک

سخنگوی سازمان غذا و دارو از احتمال تعطیلی 
موقت یا دائم برخی خطوط تولید دو برند معروف 
پفک که از ذرت دام در تولید محصوالت شــان 
اســتفاده کرده اند، خبر داد. کیانــوش جهانپور 
اظهار کرد: در تامین خــوراک دام که ذرت نیز 
از جمله آنهاســت، از منابع ارز دولتی ترجیحی 
استفاده می شود؛ اما به ذرتی که برای محصوالت 
اسنک پف کرده و سایر صنایع غذایی استفاده می 
شود، ارز سامانه نیما تعلق می گیرد که قیمت آن 
حدود دو برابر ارز دولتی اســت. بحثی که درباره 
این دو برند اســنک پف کرده مطرح اســت، در 
درجه اول این است که از ارز دولتی برای واردات 
این ذرت استفاده شده ولی در جایی دیگر به کار 
گرفته شده است. جهانپور گفت: بررسی ها حاکی 
از آن است که حداقل دو شــرکت این تخلف را 
داشــته اند و موضوع هم از جنبه علمی و فنی و 
هم از جنبه رعایت مقررات پایبند بودن به اصول 
اولیه، در دست بررسی های تکمیلی و اقدام است 
و قطعا هر شرکتی که این اتفاق را رقم زده باشد، 
مدیرعامل و مســئول فنی اش پاسخگو خواهند 
بود و حتی ممکن اســت به تشــخیص مراجع 
ذی صالح و حســب مقررات، منجر به تعطیلی 

موقت یا دائم برخی از خطوط تولید هم شود.

بر اثر بارش باران و برف صورت گرفت؛
لغزندگی محور های مواصالتی 

در استان اصفهان
رییس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جــاده ای اســتان اصفهان گفت: 
محور های مواصالتی در اســتان اصفهان بر اثر 
بارش باران و برف لغزنده اســت. مرضیه فراست 
بیــان کــرد: محورهــای اصفهان -شــهرکرد، 
داران -بویین میاندشــت - الیگودرز، گلپایگان 
- خوانســار، گلپایگان- خمین  و فریدونشــهر 
-پشــتکوه به دلیل بارش برف و بــاران  لغزنده  
 اســت.وی افزود: همچنین به دلیــل بارش ها، 
محورهای کاشان -نطنز  و کاشان-قم نیز لغزنده 

است.

دستگیری 2 متخلف شکار و صید 
در شهرضا

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
شــهرضا گفت: دو متخلــف شــکار و صید در 
شهرستان شهرضا دســتگیر و به مراجع قضائی 
معرفی شدند.باقر یعقوبی با اشاره به دستگیری  
دو متخلف شــکار وصید در شهرضا بیان داشت: 
از این متخلفین هفت قطعه چکاوک وحشــی به 
همراه دوقبضه اســلحه بادی دوربین دار کشف 
شــد.وی ادامه داد: دو متخلف شــکار وصید در 
شهرضا  پس از واریز جریمه ضرر و زیان محیط 
زیســت به مراجع قضائی معرفی شدند.گفتنی 
است؛ شکار و اقدام شــروع به شکار در زیستگاه 
های حیات وحش توسط متخلفان جرم و طبق 
ماده ۱۰ و ۱۵ قانون شکار و صید، قابل تعقیب و 

مجازات است.

خرید خدمت سربازی در سال 
۹۸ امکان پذیر است؟

جانشــین ســازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: به 
»احتمال قــوی« اجرای طرح جریمه مشــموالن 
غایب در ســال آینده متوقف خواهد شد؛ بنابراین 
مشــموالن غایب تا پایان امسال، وضعیت سربازی 
خود را تعیین تکلیف کنند.سردار ابراهیم کریمی 
درخصوص خرید خدمت سربازی در سال ۹۸ اظهار 
داشت: به احتمال قوی در سال آینده طرح جریمه 
غیبت سربازی متوقف خواهد شد.جانشین سازمان 
وظیفه عمومی ناجا تصریح کرد: قانون گذار تعیین 
کرده است که مشموالن غایب که بیش از هشت سال 
غیبت از خدمت سربازی دارند، می توانند در طرح 
جریمه مشموالن غایب ثبت نام کنند.وی با اعالم این 
مطلب که فقط چند ماه برای ثبت نام در طرح فوق، 
فرصت باقی مانده است به مشموالن غایب توصیه 
کرد: حتما وضعیت سربازی خود را تعیین تکلیف 
کنند؛ چرا که ســازمان نظام وظیفه درصدد است 
تا در ســال آینده محدودیت های بیشتری را برای 
مشموالن غایب اجرا کند.سردار کریمی خاطرنشان 
کرد: فقــط ۳ ماه بــرای ثبت نام در طــرح جریمه 
مشموالن غایب باقی مانده و این افراد می توانند با 
پرداخت مبلغ جریمه کارت معافیت خود را دریافت 
کنند.به گزارش فارس، جانشــین سازمان وظیفه 
عمومی ناجا افزود: افراد متاهــل از ۵ درصد و افراد 
دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند از ۵ درصد تخفیف 

جریمه غیبت از سربازی برخوردار هستند.

مسئول سامانه ام سی ام سی استان اصفهان گفت: با 
استفاده از سامانه »ام ســی ام سی« می توان به ارائه 
خدمات به بیماران تسریع بخشید و در مواقع بحرانی 
برای مراجعه مصدومان حــوادث، مدیریت بهتری 
داشت.احمد باهنر با بیان اینکه در سامانه  »ام سی  ام 
سی« داده ها از بیمارستان  به صورت مستقیم دریافت 
و پایش می شــود، اظهار کرد: این داده ها به منظور 
اســتفاده در تصمیم گیرهای کالن وزارت بهداشت 
از نظرهماهنگی، نظارت و ارتباط ســریع پردازش 
می شود.وی به فعالیت دو مرکز »ام سی  ام سی« در 
استان اصفهان اشاره کرد و افزود: این سامانه از سال 
۹۴ در اصفهان آغاز بــه کار کرد که یکی از مراکز در 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دیگری در دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان فعالیت دارد.مسئول سامانه  »ام 
سی  ام سی« اســتان اصفهان گفت: استان اصفهان 
در زمینه  »ام سی  ام ســی« به صورت درون استانی 
فعالیت داشته و در ســال جاری به سامانه کشوری 
پیوسته است.وی افزود: این سامانه در واقع واحدی 
اســت که مدیریت و نظارت برخــی از فرآیندهای 

گسترده را بر عهده دارد  و به راحتی مشکالت اعزام ها 
تحت بررســی قرار می گیرد.باهنر با بیان اینکه به 
محض ورود اطالعات فرم اعزام بیمــار، این فرم در 
سطح دانشگاه و وزارت بهداشت قابل رؤیت خواهد 
بود تا فرآیند به صورت صحیح انجام شود، خاطر نشان 
کرد: سامانه   »ام سی  ام سی« باعث می شود ارتباط 
سه جانبه بین بیمارستان، دانشگاه و وزارت بهداشت 

برقرار شود.

مسئول سامانه ام سی ام سی استان مطرح کرد:
تسریع خدمات رسانی به بیماران باسامانه »ام سی ام سی«

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان 
گفت: طی شش ماه نخست ســال جاری ۲۳۴ مورد 
اقدام به خودکشی در سطح استان اصفهان به اورژانس 
اجتماعی گزارش شده است.مجتبی ناجی، در خصوص 
خودکشــی های اخیر دختران در اصفهان اظهار کرد: 
هنوز انگیزه این افراد را به صــورت دقیق نمی دانیم و 
مطالعات بالینی در این خصوص در حال انجام اســت.

وی با بیان اینکه به صــورت کلی انگیزه های مختلفی 
برای اقدام به خودکشی احصا شده است، افزود: از نظر 
آماری بیشترین علت خودکشــی در استان اصفهان 
اختالالت خلقی و افسردگی است، به خصوص افرادی 
که احساس پوچی و یأس دارند و نسبت به زندگی آینده 
نا امید هستند و به  این نتیجه می رسند که این زندگی 
ارزش ادامه دادن ندارد.معاون امور اجتماعی اداره کل 
بهزیستی استان اصفهان  ادامه داد: از نظر روانپزشکی 
معموال در همه خودکشــی ها، رگه هایی از اختالالت 
خلقی وجــود دارد و با توجه به بررســی های صورت 
گرفته روی موارد مختلف اختالالت شــخصی نیز این 
امر را تشدید می کند.وی با بیان  اینکه افرادی که اقدام 

به خودکشی می کنند ممکن است رفتارهای انزجاری 
و تک گانه ای داشته باشند و به طور ناگهانی تصمیم به 
خودکشی گرفته و اقدام کنند، اضافه کرد: چنانچه بعد از 
خودکشی ناموفق با این افراد به گفت وگو بنشینید اغلب 
نمی دانند چطور این اتفاق افتاده است.ناجی افزود: این 
افراد دارای رگه هایی از افســردگی هستند که ممکن 
است به دلیل مشکالت خانوادگی، شکست های عاطفی 

و یا شکست های تحصیلی اتفاق افتاده باشد .

طی شش ماه سال جاری؛
2۳۴ مورد اقدام به خودکشی در اصفهان گزارش شد

بهزیستیخبر

پس از هشدارهای کارشناسان بهداشتی در 
مورد کمبود ویتامین های ضروری و آهن در 
بدن شهروندان، عنوان شد که نان می تواند 
یکی از اصلی ترین منابعی باشد که می تواند 

این مواد ضروری را به بدن منتقل کند.
 ســال گذشــته بود که طرح افزودن آهن و اسید 
فولیک به آرد نان های ســنتی تصویب شــد. این 
طرح تالشــی بود برای تامین بخشی از آهن مورد 
نیاز بزرگساالن با افزودن ۳۰ میلی گرم آهن و نیم 
میلی گرم اسید فولیک به یک کیلوگرم آرد گندم. 
طرح مذکور، پس از آن انجام شد که اداره بهداشت 
جهانی هشــدارهای جدی را مورد عوارض کمبود 
آهن در میان بزرگساالن و عوارض و بیماری های 

ناشی از آن ارائه داد. 
اگر چه سال هاست در کشورهای دنیا غنی سازی 
آرد نان انجام می شــود؛ اما در ایران این کار سابقه 
طوالنی ندارد و چند سالی اســت که این روش به 
صورت پایلوت در چند شــهر اجرا شده و حاال قرار 
است غنی ســازی با آهن و ویتامین  D در سراسر 
کشــور صورت بگیرد. کمبود ویتامین D  در کشور 
بسیار جدی است، در حال حاضر ۳۰ تا ۵۰ درصد 
جمعیت کلی جهان با کمبــود ویتامین D مواجه 
هستند و در ایران نیز این مسئله یکی از مشکالت 

جدی تغذیه ای است. 
کمبود ویتامیــن D پیامدها و عوارضــی از جمله 
راشیتیسم، تاخیر رشد و کوتاهی قد، افزایش ابتال 
به آسم و آلرژی، افزایش خطر ابتال به بیماری های 
غیرواگیر از جملــه بیماری های قلبــی و عروقی، 
سرطان پروستات، سینه، کولورکتال، مری و سایر 
و بیماری هــای اتوایمیون )آرتریــت روماتوئد، ام 

اس( را بــه دنبال دارد. عالوه بر ارائــه مکمل ها در 
مراکز بهداشت و مدرسه ها غنی سازی آردها با این 
ویتامین ضروری نیز در دستور کار قرار گرفته است.
 غنی سازی آرد می تواند تاثیرات خوبی در کاهش 
بیماری های ناشی از فقر ویتامین D داشته باشد؛ 
اما این کار به عقیده برخی از پزشکان بدون عوارض 

نیز نخواهد بود.
 به عقیــده برخــی از کارشناســان بهداشــتی، 
برخی از نــان های طبخ شــده در ایــران قابلیت 

 غنــی ســازی ندارنــد و در صــورت انجــام،
 می توانند عوارض زیادی بــرای مصرف کننده به 
دنبال داشته باشــند. نان لواش از جمله نان هایی 
است که به دلیل انجام نشــدن فرآیند تخمیر روی 
خمیر آن نمی توان از مکمل ها در آن استفاده کرد؛ 
چرا که حاوی جوش شیرین و سیتات است که جذب 
آهن و فلزات دو ظرفیتی را در بدن مخدوش می کند. 
به عقیده پزشکان، بهتر اســت به جای غنی سازی 
آرد به صورت کامل این روش را برای شــیر و روغن 

مایع به کار برد. اگر چــه نگرانی هایی در مورد زیاد 
شدن مصرف روغن با غنی سازی وجود دارد؛ اما این 
کارشناسان معتقدند مصرف اندک این فرآورده ها 
نیز می تواند نیازها را تامین کند.هر چند این طرح 
تنها تا مرحله پایلوت فقط در چند شــهر پیشرفت 
داشت. وجود آردهای غنی شده به شرطی در میزان 
ســالمت و ارتقای مولفه های بهداشتی موثر است 
که استانداردهای اعمال شده حداقلی مانند حذف 

جوش شیرین از آرد نان های لواش رعایت شود.

مدیرکل بهزیســتی تهــران از اجرای طرح حمایــت غذایی از 
اقشار کم درآمد  خبر داد و گفت: این طرح صرفا به افراد تحت 
پوشش کمیته امداد و بهزیستی مربوط می شود و در مرحله اول 
تنها ویژه مســتمری بگیران دائمی و پشت نوبتی های دریافتی 

مستمری از کمیته امداد و بهزیستی خواهد بود.
داریــوش بیات نژاد ، با اشــاره به اجرای طــرح حمایت غذایی 

از اقشــار کم درآمد اظهار کرد: بدین وســیله افراد با شــرایط 
می توانند بــرای دریافــت ســبد حمایتی غذایی بر حســب 
 بعد خانــوار به فروشــگاه های طرف قــرارداد طــرح مراجعه 
کننــد. وی درخصوص فروشــگاه های طرف قــرارداد توضیح 
داد: فروشــگاه های تعاونــی مصرف کارکنان دولت )اســکاد( 
فروشــگاه های تعــاون مصــرف روســتاییان، فرهنگیــان، 

فروشــگاه های زنجیره ای سپه، اتکا، فروشــگاه های زنجیره ای 
رفاه، شــهروند و تعاونی مصرف محلی از فروشــگاه های طرف 

قرارداد هستند.
بیات نژاد اضافــه کرد: خانواده هــا می توانند برای بررســی و 
اطالعات مربوط به ســبد حمایتی کاال از طریق شــماره تلفن  

6۳۴6۸۸۸۸  موضوع راپیگیری کنند.

آغاز اجرای طرح حمایت غذایی از اقشار کم درآمد

مشاور سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان، مهم ترین عامل ایجاد 
حادثه در کارخانجات صنعتی را عملیات جوشکاری دانست و گفت: 
با توجه بــه ایجاد جرقه هنگام جوشــکاری و همچنیــن وجود مواد 
آتش زا در کارخانجات صنعتی در این زمینه الزم است، نکات ایمنی 
به درستی رعایت شود.حسین حســین زاده اظهار کرد: متاسفانه در 
برخی کارخانه ها اصول مرتبط با عملیات جوشکاری رعایت نمی شود، 
زیرا کانون ارتفاع جرقه حاصل از جوشــکاری مشــخص نیست و در 
بسیاری از مواقع شــاهد تلفات بزرگ مالی و جانی بوده ایم.وی تاکید 
کرد: در کارخانجات صنعتی اگر هر شخص برای حفظ سالمتی خود 

استانداردهای ایمنی را رعایت کند از آسیب ها پیشگیری خواهد شد 
و یکی از مهم ترین مسائل در زمان بروز حادثه طلب یاری و کمک در 
کوتاه ترین زمان از سازمان آتش نشــانی است، متاسفانه برخی مواقع 
کارکنان کارخانه ها بــر این باورند که توانایی مهــار آتش را دارند در 
صورتی که هر چقدر نیروهای آتش نشــانی زودتر بــه محل حادثه 
برسند، تلفات کمتر خواهد بود.مشاور سازمان آتش نشانی شهرداری 
اصفهان ادامه داد: از آنجایی که خدمات سازمان آتش نشانی رایگان 
اســت و همچنین این نهاد با داشــتن نیروهای متخصص و امکانات 
می تواند در اطفای حریق کمک رســان باشــد، در هنگام حادثه ابتدا 

باید با شماره ۱۲۵ تماس حاصل کنند.وی با اشاره به خطرات ناشی از 
سیگار کشیدن در کارخانجات صنعتی خاطرنشان کرد: از آنجایی که 
در کارخانجات مواد سریع االنتشار زیادی وجود دارد، سیگار می تواند 
به عنوان یک عامل خطر به حساب آید همانطور که تا کنون به خاطر 
ســهل انگاری شاهد مشــتعل شــدن برخی از مواد آتش زا بوده ایم.

مشاور سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان اضافه کرد: با برگزاری 
برنامه های آموزشــی و مانورهای دوره ای می توان آمار حوادث را در 
کارخانجات به صفر نزدیک کنیم؛ البته به هیچ وجه نمی توان انتظار 

داشت در بروز حادثه به صفر برسیم.

کارشــناس پیش بینی اداره کل هواشناســی اصفهان گفت: بــا گذر موج 
 ناپایدار، بارش برف در مناطق غربی این اســتان از صبح دوشنبه آغاز شده

 است.
فاطمه زهرا ســیدان افزود: بارش برف در شهرستان های فریدونشهر، داران 
و بوئین و میاندشت از شهرســتان های واقع در مناطق غربی استان اصفهان 

آغاز شد.

وی با بیان این که نقشه های هواشناسی بیانگر عبور سامانه ناپایدار از روی 
استان است، گفت: شدت این سامانه برای بخش های مرکزی استان ضعیف 

بوده؛ اما در مناطق غربی بارش برف را به دنبال دارد.
 کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناســی اصفهان اظهار داشت: احتمال 
 بارش های پراکنده در مناطق مرکزی، شــمالی و جنوبی استان هم وجود 

دارد.

هوا
 و 

بارش برف در مناطق آب
غربی استان اصفهان 

آغاز شد

پریسا سعادت

مکمل ها روی دکه های نانوایی
   طرح غنی سازی آردها با ویتامین D آغاز شد؛  

توصیه ها و هشدارهای ایمنی در کارخانجات صنعتی

آگهی فقدان سند مالکیت
 - ۹۷ ۹ شــماره: ۲۰۲۷۰۳6۰۷۳/ /۱۸۰
۹۷/۹/۲۷ چــون بنیاد مســتضعفان انقالب 
اسالمی اصفهان نسبت به ۱۴/ ۳۳6۸۱ سهم 
مشاع از ۳۵۰۰۰ ســهم ششدانگ با تسلیم  ۲ 
برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود 
رسماً گواهی شده و به تایید دفتر ۵6 اصفهان 
رسیده مدعی اســت که سند مالکیت تمامت 
۳۳6۸۱/۱۴ ســهم مشــاع از ۳۵۰۰۰ سهم 
ششدانگ پالک ۴۴66/ ۱۰۳۵۳ واقع در بخش 
۵ ثبت اصفهان به شماره چاپی ۸۵۳۲۳۹ در 
دفتر الکترونیک  ۱۳۹۷۲۰۳۰۲۰۲۷۰۲۰۷6۹ 
به نام بنیاد ســابقه ثبت و سند صادر و تسلیم 
گردیــده و طبق گواهی دفتــر امالک معامله 
دیگری انجام نشــده و در رهــن و وثیقه نمی 
باشد. به علت جابه جایی سند مالکیت مفقود 
گردیده اســت و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است. طبق تبصره یک اصالحی 
ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هرکس مدعی انجام معامله ) غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نسبت به آن 
یا ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل ســند 
مالکیت  و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل ســند بــه ارایه کننده 
مستردد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرســد و یا درصورت اعتراضی اصل سند ارایه 
نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
 متقاضی تسلیم خواهد شد.  م الف: ۳۲۲۱۰۱ 

شبان/ رئیس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان
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 ازدواج مجدد دیوید بکهام
 با ستاره دنیای مد

دیویــد بکهام، فوتبالیســت ســابق تیم های 
منچســتر یونایتــد و 
رئال مادرید و تیم 
انگلســتان  ملی 
که یکی از خوش 
یــن  ش تر پو
ی  لیســت ها تبا فو
تاریخ به شمار می رود، 
به همراه »بال حدید«، ســوپر مدل مشــهور 
آمریکایی از میهمانان ویژه فشــن شوی برند 
»دیور« بودند.گفته می شود بکام قصد ازدواج 
با این ســتاره دنیای مد را دارد.بکهام و حدید 
پیش از این یک بار دیگر نیز همراه با هم دیده 
شده بودند؛ آن ها زمستان سال گذشته دیدار 
برگشت دو تیم رئال مادرید و پاریس سن ژرمن 
را در پاریس تماشا کردند که توجه بیش از حد 
دیوید بکهام به بال حدید و عکس هایی که از این 

دو منتشر شد با حواشی مختلفی همراه شد.

درگیری کاپیتان الهالل 
عربستان با سرمربی!

تیم فوتبال الهالل یکی از حریفان اســتقالل 
در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیاســت. تیم 
عربســتانی روزهــای 
خوبــی را ســپری 
نمی کند. این تیم 
در هفته سیزدهم 
عربســتان  لیگ 
نخســتین شکست 
خود را متحمل شــد 
و برابر الحزم بازی را واگذار کرد.رســانه های 
عربستانی نوشتند که بعد از این دیدار کارلوس 
ادواردو، کاپیتان تاثیر گذار الهالل با سرمربی 
پرتغالی این تیم درگیری لفظــی پیدا کرد و 
ممکن اســت که از تیم کنار گذاشته شود.به 
نوشته یورو اســپورت عربی، استفاده کردن از 
ادواردو در پست غیر تخصصی اش و همچنین 
تعویض شــدن های زیاد او باعث اعتراض این 
بازیکن به خسوس، ســرمربی تیم شده است.

ادواردو، یکــی از تاثیرگذارتریــن و بهتریــن 
بازیکنان الهالل اســت و در بین هواداران هم 
از محبوبیت زیادی برخوردار است و در صورتی 
که از تیم کنار گذاشته شود، اعتراض هواداران 

را به دنبال خواهد داشت.

»نیمار« مصدوم است
پاری ســن ژرمن خــود را آماده دیــدار برابر 
اورلیــان در جام حذفی فرانســه می کند. این 
دیــدار در مرحله یک 
نهایــی  هشــتم 
برگزار می شــود 
و نیمــار به خاطر 
گی  ید ســیب د آ
نمی تواند به میدان 
برود. توماس توخل، 
سرمربی آلمانی  این تیم در این باره گفت : نیمار 
با حضور در بیمارستان میزان آسیب دیدگی اش 
را ســنجید. او نمی تواند ما را در دیــدار برابر 
اورلیــان در جــام حذفــی همراهــی کند.

توخل،درباره قرعه تیمــش در لیگ قهرمانان 
اروپا هم، اضافــه کرد: منچســتریونایتد تیم 
بسیار با تجربه ای است و ســابقه قهرمانی در 
لیگ قهرمانــان را دارد. من همیشــه احترام 
خاصی به تیم های با تجربــه می گذارم. بازی 
کردن در اولدترافورد اصال آســان نیست؛ اما 
 باید بگویم که ما برای صعود به دور بعد تالش 

می کنیم.

چینی ها مشتری جدید 
»مالکوم«

یک باشگاه چینی پیشــنهادی سنگین برای 
جذب مالکوم از بارســلونا داده است.باشــگاه 
بارســلونا بــه تازگی 
از  پیشــنهادی 
سوی یک باشگاه 
بــرای  چینــی 
مالکــوم دریافت 
رقــم  و  کــرده 
پیشــنهادی آنها ۶۵ 
میلیون یورو اســت.این مهاجم ۲۱ ســاله که 
در تابســتان از بوردو به بارســلونا پیوست به 
نظر می رســد نتوانســته انتظارات را برآورده 
کند و همچنیــن مصدومیت های بیش از حد 
او باعث شده تا آبی اناری ها به فکر فروش این 
بازیکن بیفتند.البته باشــگاه رم هم که رقیب 
بارســلونا برای جذب او بود همچنان نســبت 
به جذب او عالقه مند اســت، ولی پیشنهادی 
 چینی ها ممکن اســت همه معادالت را بر هم 

بزند.

بیرانوند و جهانبخش؛ نامزد توپ طالی آسیا ۲۰۱۸

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

در هفته بیست و دوم رقابت های لیگ دسته اول انگلیس ناتینگهام 
فارست در خانه دربی کانتی به میدان می رود و کریم انصاری فرد 
نیمکت نشین است.از هفته بیست و دوم رقابت های لیگ دسته 
اول انگلیس، ناتینگهام فارســت در خانه دربی کانتی به میدان 
می رود.بر این اســاس ترکیب ناتینگهام فارســت برای این بازی 
اعالم شد که کریم انصاری فرد بر روی نیمکت ذخیره ها قرار دارد.

نیمکت نشینی لژیونر ایرانی

سرور جباروف هافبک 3۶ ساله ازبکســتانی می تواند از انتقال های 10
مهم در زمستان باشد. او از استقالل جدا شد و به ژتیسوی قزاقستان 
پیوست؛ اما حاال صحبت های بازگشت دوباره او به جمع آبی پوشان 
جدی شده است. جباروف برای ژتیســوی قزاقستان دوران چندان 
درخشانی را سپری نکرد. او تنها در ۵ دیدار به میدان رفت و در ۵ بازی 

یک گل به ثمر رسانده است.

آمار جباروف در ژتیسوی قزاقستان
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 پیام امیر قلعه نویی پس از پایان 
نیم فصل اول لیگ برتر؛

 بیشتر عاشق کارم خواهم بود
سرمربی ســپاهان با انتشار پســتی اینستاگرامی 
نوشــت:» »نیمه اول فصل برای ما به پایان رسید. 
هفته آخــر از خودمان راضی نبودیــم؛ اگرچه آن 
اتفاقات ناخوشــایند قبلی تکرار شد تا نشان بدهد 
روزهای سخت تری در انتظار ماســت. از هواداران 
صبور و همراه ســپاهان برای عشق همیشگی شان 
ممنونــم. از هوادارانی که حمایت شــان دلگرمی 
بزرگی برای ایســتادگی روزهای اخیر بود. در این 
وقفه طوالنی، آنچه می ماند سختکوشــی و تقویت 
برای نیم فصل دوم است تا خاطره ای شیرین برای 
سپاهان طالیی رقم بزنیم. می گویند مورینیو گفته 
مربی گری را بیشتر از روزهای قبل دوست دارم چون 
سخت تر شده است؛ در روزهای سخت آینده بیشتر 
عاشق کارم خواهم بود. لیگ فشــرده این فصل به 
خواب زمستانی رفت و اکنون نوبت تیم ملی است. 
آرزوی ســربلندی و موفقیت هم بــرای تیم ملی و 
 کارلوس کی روش دارم تا قهرمانی چهارم میســر 

شود.«

سپاهان منتظر پاسخ مس کرمان 
در مورد جذب »تیکدری«

امیر قلعه نویی، سرمربی تیم فوتبال سپاهان درصدد 
تقویت تیمش برای نیم فصل دوم است و مهاجم مس 
کرمان یکی از بازیکنانی است که مدنظر قلعه نویی 
قرار دارد.سپاهانی ها منتظر پاسخ مس و تیکدری 
هستند و هنوز حضور این بازیکن در جمع زردپوشان 
اصفهانی قطعی نشده است.براساس این گزارش، 
تیکدری مورد توجه باشــگاه نساجی مازندران نیز 
قرار دارد و این باشگاه و جواد نکونام هم برای جذب 

مهاجم مس ابراز عالقه کرده اند.

اتهام شرط بندی به دروازه بان 
تراکتورسازی

۹۰ در برنامه این هفته بنگاه های شرط بندی فوتبال 
و تبانی را ســوژه خود قرار داد.در بخشی از برنامه 
فردوســی پور بعد از گفت وگو با نماینده پلیس فتا 
با مسئوالن کمیته اخالق گفت وگو کرد.نکته مهم 
اما جایی بود که مسئول کمیته اخالق اعالم کرد که 
»در پرونده یک بازیکن لیگ برتری او به خاطر شرط 
بندی همسرش محروم شده بود نه به خاطر حجاب 
همسرش«.شاید کمتر کسی نداند که تنها محروم 
کمیته اخالق به خاطر همســرش محسن فروزان 
دروازه بان حال حاضر تراکتور است.باید دید فروزان 

چه واکنشی در مورد این صحبت نشان خواهد داد.

در حاشیه

 درخشش ورزشکار اصفهان
 با کسب نشان برنز

 در مســابقات یخ نوردی کمباین قهرمانی جهان 
در روسیه، محمدرضا صفدریان از نیروهای زبده 
آتش نشانی اصفهان که عنوان قهرمانی جهانی را 
در کارنامه خود دارد، به مدال برنز رسید.صفدریان 
پس از دو روز رقابت سنگین با ورزشکاران یخ نورد 
از کل جهان در دو گرایش سرعت و سر طناب که 
هر یک حرفه ای تخصصی برای خود است و کمتر 
یخ نوردی در هر دو رشــته فعالیت دارد، موفق 
شد در شهر مسکو پایتخت کشور روسیه و مهد 
یخ نوردی جهان باوجود شرایط اقلیمی متناسب 
با این رشــته تخصصی به کسب رتبه دوم در سر 
طناب و چهــارم در ســرعت و درمجموع با یک 
امتیاز اختالف با حریف خود مدال برنز مسابقات 
یخ نوردی کمبایــن )ترکیبی از لید و ســرعت 
( قهرمانی جهــان را  به دســت آورد.صفدریان، 
باالترین امتیاز انفرادی را برای تیم ملی چهار نفره  
یخ نوردی ایران کســب کرد و باعث شد تیم ملی 
ایران اولین سکوی نایب قهرمانی تیمی را پس از 

کشور روسیه به دست آورد.

منهای فوتبال

پیشخوان

 کی روش: هدف ما تسخیر 
قلب مردم است

طی موافقت رییس جمهور بــا فرآیند خصوصی 
ســازی دو باشگاه پرســپولیس و اســتقالل، بار 
دیگر این پروسه به جریان افتاد تا شاید در پایان 
ســال جاری کالف ســردرگم خصوصی سازی 
سرخابی های پایتخت باز شــود و این دو باشگاه 
بزرگ تهرانی از چتر حمایتی دولتی برای همیشه 

خارج شوند.
داســتان خصوصی ســازی دو تیم اســتقالل و 
پرســپولیس از حدود ۶ ســال پیش مطرح شد، 
جایی که نمایندگان مجلس شورای اسالمی طبق 
اصل 44 قانون اساســی از قوه مجریه درخواست 
کردند تا خصوصی ســازی این دو باشــگاه را در 
دستور کار خود قرار دهد؛ اما این موضوع در دولت 
دهم مسکوت باقی ماند تا اینکه در دولت یازدهم 
یکی از برنامه های مهم سازمان خصوصی سازی 
وزرات اقتصاد  بر مبنای  واگذاری این دوتیم قرار 
گرفت و  صحبــت هایی برای عملی شــدن این 
برنامه از طریق مزایده  مطرح شــد؛ صحبت هایی 
که در آن زمان با وجود اعــالم چهار دوره مزایده 
فرصت تحقق را پیدا نکرد؛ چرا که دولت یازدهم 
در سال ۹4  فرآیند واگذاری تیم های استقالل و 
پرسپولیس را از طریق مزایده  به دلیل اینکه طبق 
مصوبه دولت این دو باشگاه فرهنگی و هنری بودند 
و نمی توانســتند به بخش خصوصی واگذار شوند 
را از دستور کار خارج کرد. این اتفاق با واکنش و 
حواشی بسیاری همراه شــد، برخی در آن زمان 
نوشــتند رانت این دو تیم برای سیاسیون بیشتر 
از منفعتی اســت که دولت در کاهش هزینه های 
این دو تیم در صورت خصوصی ســازی به دست 
می آورد و برخی دیگر هم این طور مطرح کردند 
که زمزمه هایی مبنی بر خروج ســهام سرخابی ها 
از لیســت واگذاری های دولتی به گوش می رسد 
تا درصورت قطعی شدن، استقالل و پرسپولیس 
برای همیشــه دولتی باقی بمانند. در آن زمان در 

حالی که رسانه ها و نمایندگان مجلس، پای دولت 
را در اجرایی نشــدن این فرآینده به میان کشیده 
بودند، وزیر وقت اقتصاد اعالم کرد که  دولت برای 
نحوه و چگونگی واگذاری ســهام این باشــگاه ها 

منتظر طرح مجلس است. 
در همین راستا  فراکســیون ورزش مجلس ابتدا 
در زمان برگزاری مزایده های سرخابی ها، مسئله 
توقف واگذاری سهام این دو باشگاه را با یک طرح 
دو فوریتی مطرح کردند؛ امــا این طرح با امضای 
۱3۵ نماینده مجلس شورای اسالمی، هرگز مطرح 
و به قانون تبدیل نشــد و در ادامه این فراکسیون 
قبل از برگــزاری مزایده چهارم بــه منظور تغییر 
مکانیزم واگذاری دو تیم پرسپولیس و استقالل به 
بخش خصوصی، باز هم از تعداد قابل مالحظه ای از 
نمایندگان امضا جمع کرد و با تقدیم این امضاها 
به رییــس مجلــس و موافقت اکثــر نمایندگان، 
داســتان تغییر مکانیزم واگذاری پرســپولیس و 
اســتقالل را رقم زدند که بر مبنای آن، 4۹ درصد 
سهام باشــگاه به هواداران و ۵۱ درصد به بخش 
خصوصی واگذار شــد.ولی با ایــن وجود ماجرای 

واگذاری ســرخابی ها دســت نخورده باقی ماند 
تا اینکه با تالش های مســعود ســلطانی فر، وزیر 
ورزش و جوانان این طرح به تصویب دولت رسید.
به گفته رییس ســازمان خصوصی سازی، این دو 
باشــگاه دوباره وارد چرخه واگذاری و خصوصی 
ســازی شــده اند  و زمان مزایده این واگذاری به 

زودی اعالم می شود.
سید میر علی اشرف حســینی با بیان اینکه قصد 
داریم تا قبل از عید مزایده واگذاری اســتقالل و 
پرســپولیس را انجام دهیم گفت : مراحل ارزیابی 
و قیمت گــذاری دو باشــگاه حداکثر تــا دو ماه 
آینده انجام  می شــود و قطعا قیمت پایه به گونه 
ای خواهد بود که در دســترس عالقــه مندان و 
پیشکسوتان دو باشــگاه قرار بگیرد.معاون توسعه 
ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان  
نیز بر اهتمام دولت بر اجــرای این کار خبر داد و 
گفت: وقتی که استقالل و پرسپولیس دو باشگاه 
پرطرفدار هســتند، طبیعی است که وقتی دولت  
بخواهــد آنهــا را اداره کند بــا پارادوکس همراه 
خواهد بود چون شرایط این دوباشگاه با سه سال 

پیش متفاوت اســت. این دو باشگاه قبال وضعیت 
نابسامانی داشــتند و تکلیف بدهی آنها مشخص 
نبود، پرونده های مختلفی در دادگاه AFC داشتند 
و یکی از مشکالت نگرفتن مجوز حرفه ای گری به 

این خاطر بود که این دو باشگاه یک متولی دارد.
محمدرضا داورزنی  ادامه داد: آقای ســلطانی فر 
تاکید کردند در این مدت  وضعیت حسابرســی و 
مالی و بدهی این دوباشگاه حل شود. با تالش های 
که صورت گرفت و تعامالتی که با AFC داشــتیم 
جمع بندی کردیم که چقدر بدهی انباشــته شده 
و در این دو ســال تمام تالش ما ایــن بود که این 
شفافیت ایجاد شود. ۹۰ درصد بدهی ها پرداخت 
شد و ۱۰ درصد مابقی به خاطر این بود که برخی 
از طلبکارها پیگیر کار خــود نبودند. در این مدت 
بعضی از طلبــکاران پیگیر پرونده خــود بودند و 
اگر ۱۰ درصد باقــی مانده نیز مراجعــه کنند به 
کار آنها نیز رسیدگی خواهد شــد. بیشتر بدهی 
مالیاتی این دوباشــگاه به خاطر مالیات عملکرد 
بود که با تعاملــی کــه وزارت ورزش و جوانان با 
 وزارت دارایــی انجام داد این مشــکل را نیز حل

 کردیم.
به گفته معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، 
اقدامی کــه وزارت ورزش و جوانان قرار بود انجام 
دهد و قولی که به مردم داده بود این بود که خود 
مردم و هواداران سهم داشته باشند. این دو باشگاه 
در هر کجای ایران طرفدار دارند.اراده کلی دولت 
بر واگذاری ۱۰۰ درصدی این دو باشگاه است، ولی 
تا به این جای کار وزارت ورزش و جوانان هر کاری 
که باید انجام می داده را انجام داده و مابقی کار به 

عهده سازمان خصوصی سازی است.
حاال باید به انتظار بنشینیم و ببینیم که آیا باالخره 
این کالف سردرگم  باز می شود یا اینکه هم چنان 
این دو باشــگاه پرطرفدار تهرانــی در پیچ و خم 
دست انداز های خصوصی ســازی توسط دولت و 
نمایندگان مجلس پیچ و تاپ می خورند و دولتی 

باقی می مانند.

 کالف سردرگم باز می شود؟
  اهتمام دولت بر واگذاری سرخابی ها به بخش خصوصی؛ 

  عکس روز

ستارگانیکهدرتیمرقیبهمبهمیدانرفتهاند
قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد.بر این اساس شالکه به مصاف 
منچستر سیتی می رود، لیورپول با بایرن مونیخ مصاف می دهد، بارسا با لیون دیدار دارد، آژاکس 
با رئال روبه رو می شود، اتلتیکو مادرید با یوونتوس جدال خواهد داشت و منچستر یونایتد هم با 
پاری سن ژرمن فرانسه رقابت خواهد کرد. به بهانه این دیدارها، تصویری از ستارگانی که پیش از 

این در تیم های رقیب تیم فعلی شان حضور داشته اند منتشر شده است.

 شفر: رحمتی صددرصد 
مورد حمایت من است!

دروازه بان جنجالی استقالل، جایگزین بیرانوند می شود؟
علیرضا بیرانوند، عالقه زیادی دارد که در همین پنجره نقل و انتقاالت زمستانی از پرسپولیس جدا شده و به 
دنبال رویاهایش برود. او در حالی که چند پیشنهاد بسیار خوب داشت، در جمع سرخ پوشان ماند تا تیم هنگام 
محرومیت از جذب بازیکن، دست خالی نماند اما حاال پیشنهادات خوبی به دستش رسیده و شاید همین امر، 
منجر به جدایی بیرانوند شود.در این میان، خیلی ها به دنبال پیدا کردن جانشین برای او هستند و نام های 
نسبتا زیادی نیز شنیده می شود. مثال برخی اعتقاد دارند در صورت جدایی بیرانوند، باشگاه پرسپولیس با 
محمدرشید مظاهری از ذوب آهن در نیم فصل دوم به لیگ برمی گردد. بحث فرناندو دخسوس و حامد لک 
نیز مطرح شد و حتی در بین شایعات، نام سیدحسین حسینی هم به میان آمد اما اینها فقط در حد گمانه زنی  

است باید منتظر روزهای آینده ماند که در صورت رفتن بیرانوند چه کسی جایگزین او می شود.

بیرانوند و جهانبخش؛ نامزد توپ طالی آسیا ۲۰۱۸
نشریه تیتان اسپورت چین، چند سالی اســت که تالش کرده با الگو برداری از کار فرانس فوتبال فرانسه در 
دادن توپ طال، در فوتبال آســیا نیز با کمک روزنامه نگارها و خبرنگاران ورزشی بهترین بازیکن سال فوتبال 
آسیا را انتخاب کند.بر این اساس، فهرست اولیه ۲4 نفره ســال ۲۰۱۸ که با نظر تیم کارشناسی تهیه شده، 
منتشر شد که در آن نام علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس و علیرضا جهانبخش 
هافبک تیم ملی فوتبال ایران و برایتون دیده می شــود.بهترین بازیکن سال ۲۰۱۸ در هفته پایانی این سال 
اعالم و توپ طال را به دست خواهد آورد.البته نفرات شــاخصی چون بغداد بونجاح، سون هیونگ مین، آرون 
موی و تاکاشی اینوی در این فهرست حضور دارند.سون هیونگ مین، برنده سه دوره این جایزه بوده  است تا 

در این زمینه رکورددار باشد.

رؤسای بازنشسته هیئت ها؛

 چالش به میز چسبیده ها!
در حالی که تعدادی از فدراسیون ها همچنان در انتظار مشخص شدن تاریخ برگزاری مجمع انتخابات 
خود به سر می برند؛ اما هنوز از سوی وزارت ورزش زمانی برای تاریخ برگزاری انتخابات این فدراسیون ها 
اعالم نشده است. به نظر می رسد بازهم پای قانون منع به کار گیری بازنشسته ها در میان باشد. ظاهرا 
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هنوز درگیر رفع این تناقض هستند که رؤسای هیئت های استانی 
هم مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند یا خیر؟ همین موضوع هم باعث شده تا فعال 
خبری از برگزاری انتخابات فدراسیون ها نباشد.البته در حال حاضر خود فدراسیون ها هم بالتکلیف اند 
و نمی دانند تکلیف شان دقیقا با رؤسای هیئت های بازنشسته چیســت؟ در این میان شاهد تناقضی 
آشکار هستیم؛ چراکه بر اســاس قانون منع به کارگیری بازنشستگان در برخی فدراسیون ها رؤسای 
بازنشسته هیئت ها مجبور به استعفا شــده اند؛ اما در برخی دیگر از فدراســیون ها رؤسای هیئت ها 
همچنان برسرکار هستند. بحث اصلی این روزهای ورزش کشور برگزاری انتخابات فدراسیون هاست، 
با توجه به بالتکلیفی که در مورد هیئت های اســتانی وجود دارد، اگر وزارت ورزش بخواهد انتخابات 
فدراسیونی را برگزار کند، تکلیف هیئت ها چه می شود؟ آیا رؤسای هیئت های بازنشسته می توانند در 
مجمع انتخاباتی فدراسیون شرکت کنند یا خیر؟ باید این شرایط به نظر می رسد وزارت ورزش باید 
ابتدا تکلیف هیئت ها را مشخص کند و بعد سراغ فدراسیون ها برود. البته به نظر می رسد تعیین تکلیف 
برای مسئله مشمول بودن یا نبودن رؤسای هیئت های استانی خیلی زمان برده و در این میان ضرر آن 
متوجه ورزش کشور شده است زیرا در حالی که فدراسیون ها باید به فکر برنامه های خود برای حضور 
در المپیک ۲۰۲۰ باشند، هنوز درگیر برگزاری انتخابات هســتند. این بالتکلیفی فدراسیون ها روی 
هدف گذاری کمیته ای که مسئول بررسی برنامه های فدراسیون ها برای المپیک ۲۰۲۰ است نیز اثر 

گذاشته؛ چراکه فعال فدراسیون هایی که رییس ندارند، در اولویت بررسی نیستند.

 سروش رفیعی: هیچ حسی 
به تیم ملی کشــورم ندارم؛ 

فرزندان جنگ!

کی روش: وزراتی ها حق 
گرفتن عکس یــادگاری در 

بازگشت تیم ملی ندارند

سمیه مصور
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برگزاری جشنواره ارتقای تحرک هوا نیروز
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

 برگزاری سومین سالگرد 
شهادت شهدای مدافع حرم 

»کاظمی و یوسفیان« 
سومین سالگرد شهید مدافع حرم عبدالحسین 
یوســفیان با ســخنرانی حجت االسالم حسین 
جوشــقیان و مداحی کربالیی جــواد حیدر و با 
حضور و مشارکت مردم اصفهان  فردا در دستگرد 
برخوار، مســجد حضرت ابوالفضــل )ع( برگزار 
خواهد شد.همچنین مراسم سومین سالگرد شهید 
عبدالمهدی کاظمی به همــراه رونمایی از اذن 
دخول حرم مطهر حضرت زینب )س( و حضرت 
رقیه )س( فردا ســاعت 14 در خیابــان آیت ا... 
اشــرفی اصفهانی، خیابان نبوی منش، خیابان 
شــهید فهمیده، آســتان مقدس امامزاده سید 
نجم الدین )ع( جوی آباد برگزار خواهد شد.این 
مراســم با سخنرانی حجت االســالم سید احمد 
دارســتانی از قم، مداحی حاج مجید صابری و با 
روایتگری مهدی گنجی برگزار خواهد شد.گفتنی 
است شــهید عبدالمهدی کاظمی از شهرستان 
خمینی شــهر در نبرد با تکفیری ها و داعشی ها 
در جبهه های ســوریه و در دفاع از حرم حضرت 
زینب کبری)س( به شهادت رسید.عبدالحسین 
یوسفیان نیز از شهر دستگرد برخوار و از اعضای 
گردان 104 امام حسین)ع( شاهین شهر بود که 
29 آذر 94 در کشور سوریه در حال دفاع از حرم 

حضرت زینب)س( به مقام شهادت نائل شد.

 استقبال کم نظیر 
از جایزه جمالزاده

دبیر اجرایی نخســتین جایــزه جمالزاده ضمن 
اشاره به اســتقبال بی نظیر شرکت کنندگان در 
جایزه جمالزاده به ارسال 1547 اثر به دبیرخانه 
این جایزه اشاره کرد.رضا روحانی اظهار کرد: اگر 
بخواهیم بگوییم ایــن متقاضیان بودند که تاریخ 
مهلت ارســال آثار به این جایزه را تمدید کردند، 
بیراه نگفته ایم. روز بیســتم آذر ماه سایت جایزه 
جمالزاده با حجم باالی درخواســت از سراســر 
کشور و حتی خارج از کشــور روبه رو شد . شدت 
این اســتقبال به حدی بود که سایت از دسترس 
خارج شد.وی افزود: شورای سیاستگذاری جایزه 
جمالزاده که پیش از این تمدید مهلت ارســال را 
غیر ممکن اعالم کرده بود برای جلب رضایت این 
شرکت کنندگان مهلت ارسال آثار را تا 2۳ آذر ماه 
تمدید کرد و به این ترتیب فرآیند ثبت نام بیش از 

هزار متقاضی  با موفقیت انجام شد.
روحانی تعداد آثار ارسال شــده به دبیرخانه این 
جایزه را 1547 اثر اعالم کرد و گفت: بیشــترین 
اثر در بخش داســتان آزاد ارسال شده که شامل 
97۸ داستان اســت . در بخش داستان اصفهان 
نیز پذیرای 411 اثر بوده ایم.وی ادامه داد: تعداد 
15۸ اثر نیز در بخش زندگی نگاره ثبت شده که 
مجموع این آثار در مقایســه با آثار ارســال شده 
به دیگر جوایز ادبی کشــور رقمی بی نظیر است 
و نشــان از اقبال عمومی مردم به برگزاری جایزه 
جمالزاده در اصفهان دارد.دبیر اجرایی نخستین 
جایزه جمالزاده، ســپس به تنوع ترکیب شرکت 
کنندگان در این جایزه و فراگیری آن اشاره کرد 
و گفت: اینکه شــرکت کنندگانی از کشورهای 
کانادا، آمریکا، فرانسه و ایتالیا، همچنین شهرهایی 
چون سیستان و بلوچســتان، هرمزگان، ایالم، 
خراســان رضوی و شــمالی، آذربایجان غربی و 
شرقی، کرمان، لرستان، گیالن، تهران، یزد، همدان 
و... آثار خود را به دبیرخانه جایزه ارسال کرده اند، 
نشان می دهد که جایزه جمالزاده در نخستین دوره 
فعالیت خود به مخاطب فراگیر دست یافته است. 
 تعداد آثار پذیرفته شــده در هر بخش و اسامی

 راه یافتگان به زودی اعالم خواهد شد.

 برگزاری کارگاه »تربیت مربی 
مهارت های بیان تفسیر قرآن«  

کارگاه تربیت مربی مهارت های بیان تفسیر قرآن 
کریم در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان 
اصفهان برگزار می شود.معاون فرهنگیـ  تبلیغی 
حوزه علمیه خواهران اســتان اصفهان گفت: با 
توجه به اهمیت تقویت علمی و مهارتی اساتید 
تفســیر حوزه های علمیه و مهجوریت زدایی از 
قرآن کریم و وارد کردن قرآن در فرهنگ و زندگی 
مردم »کارگاه مقدماتی تربیت مربی مهارت های 
بیان تفسیر« برگزار می شود.بهشتی  با اشاره به 
همکاری موسسه فرهنگی قرآن و عترت تمهید 
و معاونت فرهنگی تبلیغی مرکــز مدیریت در 
برگزاری این کارگاه آموزشی، افزود: این کارگاه 
در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته 
جاری با شرکت 77 نفر از اساتید تفسیر مدارس 
علمیه و دانش آموختگان رشــته تفسیر استان 
برگزار می شود.معاون فرهنگی-تبلیغی حوزه 
علمیه خواهران استان اصفهان خاطر نشان کرد: 
این کارگاه در قالب دو کالس و شامل ۳2 ساعت 
آموزشی با سرفصل آشــنایی با مفاهیم مرتبط 
تفسیر، مقدمات ورود به ســوره توسط اساتید 

مجرب از قم برگزار می شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
حضرت صاحب الزمان)عج( خبر داد:
اجالسیه شهدا و ایثارگران 

روحانی استان برگزار می شود
دبیر دهمین اجالسیه شهدا و ایثارگران روحانی 
اســتان اصفهان گفت: این اجالســیه با حضور 
آیت ا... عباس کعبی، عضو هیئت رییسه مجلس 
خبرگان رهبری در مجموعه تخت فوالد اصفهان 
برگزار می شود.حجت االسالم رحمت ا...صادقی 
در نشست خبری با اصحاب رسانه با گرامیداشت 
یاد و خاطره همه شهدا اظهار داشت: هیچ نیکی 
باالتر از شهادت نیســت و مقام شهدا به گونه ای 
است که علما در بهشت به آنان احترام می گذارند، 
رهبر انقالب فرمودنــد در زمان تهاجم فرهنگی 
برگزاری کنگره و یادواره های شهدا و کاروان های 
راهیان نور سبب شده است نسل جوان با فرهنگ 
ایثار و شــهادت آشنا شود.مســئول نمایندگی 
ولی فقیه در ســپاه حضرت صاحب الزمان)عج( 
با بیان اینکه برگزاری یادواره هــا و برنامه هایی 
همچون »شــهید آبروی محله«، پیام شــهدا را 
به نسل جوان می رســاند، افزود: استان اصفهان 
رتبه نخست ایثار و شــهادت در حوزه روحانیون 
با 590 شــهید روحانی و طلبه دارد، این استان 
افتخار دارد که یک هزار و 112 نفر از روحانیون 
در دوران دفاع مقدس حضور داشته اند. صادقی 
تصریح کرد: شهیدان ردانی پور، میثمی، بهشتی، 
اشــرفی اصفهانی، مدرس، نواب صفوی، اژه ای، 
طباطبایی نژاد و جالل افشــار از جمله شــهدای 
شاخص این استان هســتند که قبل از پیروزی 
انقالب تا دوران دفاع مقدس به شهادت رسیده اند، 
همچنین شــهید قنبری و شــهید حسینی دو 
نفر از شــهدای طلبه مدافع حرم استان اصفهان 
هســتند که شــهید قنبری به عنوان یک طلبه 
بسیجی در ســامرا و شهید حســینی در سوریه 
به شــهادت رسیده اســت.وی خاطرنشان کرد: 
دهمین اجالســیه شــهدا و ایثارگران روحانی 
اســتان اصفهان فردا  از ســاعت ۸ الــی 11 در 
حسینیه همدانیان واقع در مجموعه تخته فوالد 
اصفهان برگزار می شود،در گذشــته یادواره ها 
و اجالسیه های شــهدای طلبه در مجموعه های 
سپاه و یا حوزه های علمیه برگزار شد که امسال 
این برنامه با هدف آشنایی همه اقشار به شهدای 
طلبه و روحانی و مردمی شدن این اجالسیه در 

حسینیه همدانیان برگزار می شود.

استاندار اصفهان:
 اندیشه های دفاعی اصفهان

 در دوران مقدس تجلی یافت

اســتاندار اصفهان در دیدار فرماندهان و امیران 
ارتش و مدیــران آجا اظهار کرد: اندیشــه های 
دفاعی که در استان اصفهان وجود دارد در دوران 
دفاع مقدس تجلــی یافت و این اندیشــه های 
دفاعــی در تک تک فرماندهــان و خدمتگزاران 

ارتش وجود دارد.
عباس رضایی با بیان اینکــه ارتش امروز ایران با 
اســتفاده از رهنمودهای مقام معظم فرماندهی 
کل قوا، از صالبت ویژه ای برخوردار است، افزود: 
استفاده از علم و فناوری در ارتش به خوبی دیده 
می شــود و این از افتخارات آن به شمار می رود. 
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه توان امروز ارتش 
متکی به توان داخلی و اســتفاده از دیپلماســی 
دفاعی اســت، افزود: این امر باعث اقتدار ارتش 
شــده و امروز این نهاد در کنار مردم قرار دارد و 
به خودکفایی رســیده است.اســتاندار اصفهان 
سالمت و ســادگی ارتش و دوری از تشریفات و 
در کنار آن اقتدار را مایه مباهات خواند و افزود: 
ارتش یک نهاد دفاعی اســت که دفاع آن مبتنی 
بر ارزش های اســالمی خواهد بود  و بسیار مهم 
است.وی خواستار توانمند سازی سربازان وظیفه 
شــد و افزود: توانمند ســازی و مهارت آموزی 
ســربازان می تواند در آینده آنان و آینده کشور 
بسیار تاثیرگذار باشد.عباس رضایی ضمن اعالم 
حمایت از برنامه های ارتش جمهوری اســالمی 
ایران، گفت: ارتش باید برای ســازندگی به ویژه 
در مناطق محروم در کنار مدیریت اســتان قرار 
گیرد.اســتاندار اصفهان در پایان خاطر نشــان 
کرد: همه برای این نظام و در جهت منافع مردم 
تالش می کنیم و ارتــش از آن ملت و ملت از آن 
ارتش است و این افتخار بزرگی برای نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود.

 معــاون شهرســازی و معماری شــهردار 
اصفهان در هفدهمین سلسله نشست های 
»سه شنبه ها با رسانه، پاسخگویی در مسیر 
امید«، اظهارکرد: برنامه های حوزه معاونت 
شهرســازی بر اساس ســه رویکرد برنامه  
اصفهان ۱۴۰۰، برنامه سنجش پذیر شهردار و 

مفهوم حق به شهر تعریف شده است.
سید احمد حسینی نیا افزود: مفهوم »حق به شهر« 
از دو منظر حق مشارکت شهروندی و تخصیص فضا 
با رویکرد شهروندی از مهم ترین مولفه های معاونت 
شهرســازی به شــمار می رود؛ اهدافی که در این 
راستا دنبال خواهد شد حفاظت از محیط زیست، 
تحقق شهر هوشمند، مشارکت شهروندان و تقویت 

حکمروایی خوب شهری است.
معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان 
گفت: در برنامه سنجش پذیر شــهردار کلید واژه 
تحقق توســعه شــهری مورد توجه قرار گرفته و 
برای این مفهوم هدف گذاری شــده اســت؛ یکی 
از مولفه های مهم، تحقق پذیری اســت که در این 
راستا تنها به برخی آمار و نقشــه بسنده نخواهیم 
کرد و تحقق پذیری طرح ها را به عنوان مولفه اصلی 

دنبال می کنیم.
حســینی نیا با بیان اینکه از دیگر موارد ســنجش 
پذیر، بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های فرسوده 
شهری است، اظهار کرد: 2۳0 هکتار بافت فرسوده 
مصوب شــورای عالــی معماری ایران در اســتان 
اصفهان داریم که از این مقــدار 500 هکتار بافت 

تاریخی و مابقی بافت های روستایی و میانی است.
 وی با بیــان اینکه معاونت شهرســازی و معماری 
شهرداری اصفهان گنجینه ای مملو از متخصصان 
و کارشناسان توانا و اندیشــمند است که توانسته 
در ارتباطی موثر با جامعه علمی و کارشناسی شهر 
اصفهان و کشور منشأ خدماتی بزرگ باشد، افزود: به 
جرأت می توان این معاونت را مغز متفکر شهرداری 
نامید چرا که افق آینده دورنما و جهت گیری شهر و 

شهرداری از این حوزه خالق نشأت می گیرد.

معــاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان 
ادامه داد: تشکیالت ســازمانی معاونت شهرسازی 
و معماری شــهرداری اصفهان در چارت جدید به 
طور اختصار شــامل اداره کل نظــارت بر ضوابط 
شهرســازی، اداره کل طرح های توسعه شهری و 
منطقه ای و مدیریت کمیســیون های ماده 100 

است.
حســینی نیا اظهار کرد: با توجه به تغییر مدیریت 
در معاونــت شهرســازی و معماری شــهرداری 
اصفهان شاهد به ثمرنشستن 141 اقدام با رویکرد 
حکمروایی خوب شهری، شفافیت، اداره ارزان شهر، 
حقوق شــهروندی، درآمد پایدار، شهرزیست پذیر 
و شهرهوشمند، بازآفرینی شــهری پایدار، عدالت 
اجتماعی شهر و مدیریت دانش در ماه های مرداد، 

شهریور و مهر سال جاری هستیم.
وی به گوشه ای از فعالیت ها و اقدامات انجام شده 
در هر بخش اشاره کرد و گفت: در بخش حکمروایی 
شــهری همکاری در جهت تهیه برنامه جامع شهر 
اصفهان با رویکرد جدید، تشــکیل شــورای عالی 
برنامه ریزی شهری و سیاســت گذاری طرح های 
عمرانی و کمیسیون بررســی و تصویب طرح های 
عمرانی، تدوین تکنیک های مشــارکت ذی نفعان 

)شــهروندان( در تهیه طرح های توســعه شهری، 
اخذ مصوبــه ورودی محور تشــریفات در کارگروه 
امور زیربنایی، تدوین مدل های تحلیل ذی نفعان 
در تهیه طرح های توسعه شهری، مطالعات و طرح 
احیای دولت خانه صفوی، تشــکیل کمیته سیما و 
منظر شهری و همچنین تدوین سند سیما و منظر 
شــهری به منظور بازخوانی و نگه داشــت عناصر 
هویتی قدیم و جدید منظر شهری انجام شده است.
معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان به 
اقدامات انجام شــده در راســتای اداره ارزان شهر 
اشــاره و تصریح کرد: در این راســتا اصالح و روان 
ســازی روند صدور پروانه ســاختمان در 1۸ روز، 
تشــکیل کارگروه اصالح و روان سازی روند پاسخ 
استعالم ایســتایی، وحدت رویه و بومی سازی فرم 
ها و فرآیندها براساس ضوابط و مقررات جاری در 
شهرداری و بسترسازی تحقق آن از طریق آموزش 

پرسنل انجام شده است.
حسینی نیا با بیان اینکه تکمیل فاز اول شهرسازی 
الکترونیک و ایجاد بســتر اجرای فاز دوم در قالب 
ســرای نو )شهروندسپاری( در راســتای شفافیت 
انجام شده است، گفت: از دیگر اقدامات انجام شده 
در راستای شفافیت می توان به ایجاد وحدت رویه 

در بانک اطالعات توصیفی مکانی و آرشــیو امالک 
در مناطق 15 گانه، تشکیل کارگروه امور مهندسان 
ناظر و طراح، مســئله یابی و تعیین اولویت مسائل 
حوزه معاونت شهرسازی و معماری همچنین کنترل 

اجرای ساختمان و نظارت عالیه اشاره کرد.
وی به اقدامات انجام شــده در اداره کل نظارت بر 
ضوابط شهرسازی اشاره کرد و افزود: در این بخش 
پیرامون اســتفاده از انرژی خورشــیدی مصوبات 
الزم از کمیســیون ماده پنج دریافت شد و مشکل 
کوی فرزانگان در منطقه 14 شهرداری اصفهان که 
سال ها بالتکلیف مانده بود با تعامل سازمان جهاد 

کشاورزی رفع شد.
وی با بیان اینکه برنامه جامع شهر اصفهان با رویکرد 
نوین در دســتور کار معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری اصفهان قرار گرفته و در این راستا تفاهم 
نامه ای بین استانداری، شهرداری و اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان امضا شده است، ادامه 
داد: 14 گام مهــم در برنامه جامع شــهر اصفهان 
با رویکرد نوین رصد می شــود و هشــت کانون در 
دستور کار این برنامه قرار می گیرد که به موضوعات 
شهرســازی، حمل و نقل، مدیریت بحران و دیگر 

پارامترها می پردازد.
حســینی نیا گفت: عــده ای این ســوال را مطرح 
می کنند که چرا باید برنامه جامع داشــته باشیم، 
پاسخ این سوال این است که برنامه های شهرداری 
اصفهان متاثــر از طرح ها و برنامه های فرادســتی 
مصوب است، در حال حاضر مصوبه طرح جامع شهر 
اصفهان مربوط به سال 1۳۶7 است و دغدغه های 
امروز شــهر از جمله تاب آوری شهرها، فرونشست 
زمین، مسئله شهر زیست پذیر و مدیریت تشکیالت 
اراضی زمین در شهرها در آن لحاظ نشده و بیشتر 
نگاه کالبدی داشــته اســت و اگر مروری بر سیر 
برنامه ریزی شــهری داشته باشــیم بعد از جنگ 
جهانی دوم تهیه نقشــه های کالبدی مطرح بوده و 
در تکامل آن ها باید برنامه جامع عقالنی، سیستمی 
و مشارکتی تدوین شــود؛ امروز نیاز کالن شهرها 
 باید با نگاه مشــارکتی مبتنی بر همه جانبه نگری 

باشد.

 ۱۴ گام در برنامه جامع شهر اصفهان با رویکرد نوین رصد می شود
  معاون شهرسازی و معماری شهردار:  

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی   
استان اصفهان  در نشســت خبری با اصحاب رسانه 
اظهار کرد: اورژانس پیش بیمارستانی یکی از واحدهای درمانی اصلی 
وزارت بهداشت است. معموال ماموریت آن از لحظه امدادخواهی شروع 
شده و منتظر بیمار نمی مانیم، شروع درمان نیز هم در حوزه حوادث 
ترافیکی و هم غیر آن از لحظه حضور همکاران ما در صحنه شــروع 
می شود. غفور راستین در ادامه به بیان آمار در سال گذشته پرداخت و 
افزود: بیش از 20۶ هزار ماموریت در سال گذشته انجام دادیم که از 
این بین 140 هزار ماموریت امدادخواهی مربوط به حوادث غیرترافیکی 
از جمله بیماران قلبی و آســمی، مادران باردار، مصدومان سقوط از 
ارتفاع و ... بودند؛ نزدیک به ۶0 هزار مورد از این ماموریت ها مربوط به 
حوادث غیرترافیکی و ترافیکی بود، از این مجموعه بیش از 70 درصد 
حوادث ترافیکی در شهرها بوده است و ۳0 درصد را حوادث جاده ای و 

ترافیکی جاده ای تشکیل داده اند.
وی در ادامه با اشاره به ماموریت های سال گذاشته، گفت: در 20 آبان 
سال گذشته شاهد زلزله 7/۳ ریشتری در ســرپل ذهاب، تازه آباد و 
ازگله بودیم، در راستای ماموریت امدادرسانی 20 دستگاه آمبوالنس 
به منطقه زلزله زده شده فرستاده شد و یک بیمارستان صحرایی نیز 
در آنجا ایجاد شــد که همچنان خدمات می دهد؛ تا نزدیک نوروز 97 
همکاران ما بر اساس برنامه وزارت بهداشــت ماموریت خود را انجام 
می دادند. راستین با اشــاره به اجرای طرح زمستانه در سال گذشته، 

عنوان کرد: بیش از 50 هزار مورد از ماموریت هایی که گفته شــد در 
زمان اجرای طرح زمستانه  صورت گرفت و 12 هزار مورد هم حوادث 

ترافیکی بود.
آغاز طرح امداد زمستانی از 22 آذرماه

راســتین، از آغاز طرح امداد زمستانی امســال از 22 آذرماه و ادامه 
آن تا 22 اســفندماه خبر داد و بیان کرد: در این طرح 150 اورژانس 
پیش بیمارستانی به صورت آماده باش هستند و کل جاده های اصلی را 
تحت پوشش خود قرار می دهند. در کنار ما همکاران نیروی انتظامی، 
هالل احمــر و در بعضی مناطــق نیروهای حمل و نقــل جاده ای با 
تجهیزات و نیروهای خود در کنار پایگاه های اورژانس مستقر می شوند.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان با 
اشاره به این که یکی از مشکالت گذشته بحث ناوگان آمبوالنسی بود، 
مطرح کرد: در یکی دو سال گذشــته با بهترین آمبوالنس های دنیا 
در حال جایگزینی ناوگان خود هســتیم، 90 درصد پایگاه ها بهترین 
آمبوالنس ها را دارند، آمــوزش اختصاصی در مورد مدیریت صحنه و 
برخورد با مصدوم را نیز برای تکنسین های اورژانس داشتیم که مهارت 

همکاران ما در حال تکمیل شدن است.
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی استان اصفهان 
با بیان این که بزرگ ترین زیرســاخت امدادی بی سیمی تحت عنوان 
DMR را ما در کشور داریم، گفت: ۶0 دستگاه آمبوالنس را مجهز به 
دستگاه های تله مدیسین کرده ایم، 2 طرح 247 به معنی 24 ساعت 

هفته است که طرح خدمات رسانی به بیماران قلبی است که بیمار به 
بیمارستان مخصوص قلب منتقل می شود، طرح 724 را نیز داریم که 
طرح امدادرسانی به سکته های مغزی است، موفقت در طرح 247 صد 
درصد است، در طرح 724 که برای بیماران مغزی است داروهایی داده 
می شود که لخته خون را حل کند و ۸0 درصد بیماران هیچ عارضه ای 
نداشــته اند. وی با بیان اینکه 10 درصد ماموریت هــای اورژانس را 
نظرســنجی می کنیم به خصوص آنهایی که مشــکل داشته باشند، 
گفت: درصد رضایت مردم در این نظرسنجی ۸0 درصد بوده است، در 
رابطه با تعادل در توزیع پایگاه های امدادی هر جا مکان پیدا کرده ایم 
پایگاه ایجاد شده است، اما لطف مسئوالن باید شامل حال ما شود تا 
کدهای جدید را استقرار دهیم، برای ایجاد پایگاه به مکانی حداقل در 

حد کانکس های بازیافت سطح شهر نیاز داریم.
راستین در ادامه عنوان کرد: توسعه شــهر اصفهان عالی و بر مبنای 
مهندسی بافت شهری اســت؛ اما دریغ از اینکه در گوشه این توسعه 
گوشــه ای از امدادرســانی دیده شده باشــد، اگر در خیابان ها الین 
امدادرسان ایجاد شود امکان نجات درصد زیادی از مصدومان وجود 
دارد. از مسئوالن شهری تقاضا کردیم که نرده های بی.آر.تی برداشته 
شــود و در مســیرهای جدید نیز دیگر نرده ای برای جداسازی این 
مسیرها استفاده نشده، این مشکالت در ســطح شهر اصفهان است 
که قطعا رضایتمندی مردم را کاهــش می دهد البته بحث امکانات و 

تجهیزات و نحوه رفتار تکنسین ها نیز مطرح است.

گالیه رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان  از  بی توجهی به امدادرسانی در مهندسی بافت شهری؛

توسعه بیست، امدادرسانی صفر

با حضور فرمانده هوا نیروز ارتش جمهوری اسالمی صورت گرفت؛

برگزاری جشنواره ارتقای تحرک هوا نیروز

جشنواره ارتقای تحرک هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی با حضور امیر 
سرتیپ خلبان یوسف قربانی و امیر ســرتیپ علی پور، معاونت آماد و 
پشتیبانی نیروی زمینی ارتش و فرماندهان پایگاه های هوانیروز و خلبانان 
و مهندسین نمونه هوانیروز ارتش با میزبانی پایگاه چهارم هوانیروز ارتش 
برگزارشد.در این جشنواره امیر سرتیپ قربانی، فرمانده هوانیروز با اشاره 
به افتخارات هوانیروز ارتش طی سال های گوناگون در راستای اجرای 
منویات والیت و رهبری و تولید قدرت بازدارنده از تالش های همکاران 
خود قدردانی کرد.سرتیپ قربانی تسلیح بالگردهای ترابری و شناسایی 
هوانیروز و تولید و ارتقای موشک های هوا به زمین و مجهزشدن بالگردها 
به سامانه های دید درشب تاکتیکی را حاصل توجه و توسل به توان علمی 
جوانان کشور دانست. وی از حرکت شتابان هوانیروز برای ارتقای کمی 
و کیفی تجهیزات پرنده خود در آینده نزدیک خبر داد. در این مراسم از 
کارکنان نمونه و مهندسین نگهداری و تعمیر هوایی تقدیر به عمل آمد. 

 حدیث زاهدی
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یادداشت

احساس رضایت در زندگی از جمله مسائلی است که روان شناسان 
همیشه به آن توصیه می کنند؛ چرا که وقتی شیوه زندگی تان 
با اهداف و تجربیات شــما هماهنگ باشد و خودتان از وضعیت 
زندگی راضی باشید، احساس شادی می کنید. از سوی دیگر اگر 
به هر دلیلی وضعیت فعلی تان با آنچه واقعا می خواهید و انتظار 
دارید متفاوت باشد، ناراضی و ناراحت خواهید شد. شادی، یک 
محصول جانبی اســت.نکته جالب این است که شادی، هدفی 
نیست که بشود به تنهایی آن را تعیین کرد، به سمت آن حرکت 
کرد یا آن را به دست آورد. شادی، به معنای درک رو به رشد یک 
ایده آل ارزشمند است. هر گاه احساس کنید که قدم به قدم در 
حال حرکت به سمت چیزی هستید که برایتان مهم است؛ یعنی 
حرکت به ســمت مهم ترین هدف هایتان. شــادی، پنج عنصر 
تشــکیل دهنده دارد؛ ضعف در هر یک از این حوزه ها می تواند 
باعث بروز اضطراب و ناراحتی شود و شما را در وضعیتی قرار دهد 

که حس کنید کنترل زندگی خود را در دست ندارید.
سالمتی و انرژی

شاید این مهم ترین عامل برای برخورداری از یک زندگی خوب 
باشــد. ما در واقع همه عمرمان را برای کسب سالمتی و انرژی 
صرف می کنیم. در بسیاری از موارد سالمتی » نیاز دوران ضعف 
« است یعنی تا زمانی که از سالمتی محروم نشوید خیلی به آن 

فکر نمی کنید.
روابط خوب

حدود 85 درصد شادی یا ناراحتی شما از روابطی که با دیگران 
دارید ناشی می شوند. توانایی شــما در ایجاد و حفظ یک رابطه 
عالی با همسر، فرزندان، دوســتان، همکاران، مقیاس حقیقی 
سنجش شــخصیت و میزان ســالمت روانی شماست. افرادی 
که از عزت نفس باالیی برخوردارنــد و برای خود احترام زیادی 
 قائل هســتند بهتر با دیگران کنار می آیند و در زندگی شادتر 

خواهند بود.

به سمت شاد بودن در زندگی حرکت کنید

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

جایــی  شــویم.بزرگ 
برای تغییــر کردن ندارد.

وقتــی مظروف، درســت 
به انــدازه ظرف بشــود، 
دیگر چگونه تغییری در 
مظروف ممکن می شود 
جز ریختن بر زمین و تلف 

شدن؟!

 »نادر ابراهیمی« 
یک عاشقانه  آرام

بیاییــد صادقانه قبول 
بســیار  کــه  کنیــم 

کوچک هستیم

بگــذار خالصانــه قبول 
کنیــم کوچکیــم، تــا 
بتوانیــم بزرگ شــویم، 
عــوض شــویم، رشــد 
دیگــری  و  کنیــم 

در فرهنگ ماسایی، مردان جوان برای نشان دادن توانایی فیزیکی و جذب 
زنان قبیله به طور سنتی شیر شکار می کردند؛اما این سنت ماسایی ها در 
کنار عوامل دیگر باعث سرعت بخشیدن به کاهش جمعیت شیرهای آفریقا 
شد.در تاریخ 22 دسامبر 2012 بنیاد حیات وحش آفریقا با کمک های مالی 
و پشــتیبانی های تدارکاتی از این سنت، بازی های المپیک ماسایی ها در 
جنوب کنیا را به راه انداخت.شرکت کنندگان ماسایی به جای شکار، ورزش 
را برگزیدند .دختران ماســایی امروزه دیگر با شکار شیر به مردان ماسایی 
دل نمی بندند بلکه چهارچشمی مهارت آنها را در ورزش در نظر می گیرند.

خواستگاری متفاوت در  قبیله »ماسا« 
اگر از افسردگی زمستانی رنج می برید، شاید بخواهید در برنامه  تعطیالت تان 
برای سال 201۹ تجدید نظر کرده و شادترین نقطه  روی زمین یعنی دیزنی لند 
توکیو )Tokyo Disneyland( را انتخاب کنید. اینستاگرام براساس تعداد 
ایموجی های لبخندی که در سال 2018 در تصاویر استفاده شده است، دیزنی را 
به عنوان شادترین مکان در دنیا معرفی کرد.تصاویری که در رسانه های اجتماعی 
به اشتراک گذاشته شده است،  بازدیدکنندگانی از همه  گروه های سنی را نشان 
می دهد که از این پارک سرگرمی خانوادگی لذت می برند و حتی برخی از آن ها 

تصمیم گرفته اند که در این محل ازدواج کنند.

شادترین نقطه روی زمین معرفی شد

اداره کل گمرک های عربستان سعودی، همزمان با نزدیک شدن جشن های پایان 
سال میالدی، واردات درخت کریسمس را ممنوع کرد.این اداره از طریق حساب 
رسمی خود در توییتر در پاسخ به پرسش یکی از کاربران نوشت: »سالم به شما، 
ورود درخت میالد )درخت کریســمس( ممنوع است، از تماس شما خوشحال 
شدیم.«گفتنی است، اداره امر به معروف و نهی از منکر عربستان سعودی در پایان 
هر سال میالدی بر شهروندان سعودی، موسسات و هتل ها درباره عدم به کارگیری 

و استفاده از هر گونه نشانه ها و مظاهر جشن های عید میالد سخت می گیرد.

کشوری که درخت کریسمس را ممنوع کرد!

کویر ورزنه 
اصفهان

زیبایی کویــر ورزنه در 
نوع خود بی نظیر است 
و لذت کویرنوردی و راه 
رفتن روی ماســه های 
 داغ را به شــما ارزانی 

می دارد.

در طول یک سال محقق شد؛
کاهش 17 درصدی هدر رفت آب شهر تودشک  در استان اصفهان

 

فوالدسازان اسپانسر تامین کنندگان می شوند

مدیر آبفای شــهر کوهپایه گفت: در ســال ۹6 میزان هدر رفت آب 
در شهر تودشک 35 درصد بوده که این رقم در پایان آبان ماه سال 

جاری  به 18 درصد رسید.
مرتضی یادگاری بــه اقداماتی  که باعث کاهش هــدر رفت آب در 
شهر تودشک شد، پرداخت و تصریح کرد:در طول یک سال گذشته 
با تعویض 800 کنتور فرســوده،اصالح 8 هزار متر شــبکه فرسوده 
آب،اصالح 300 فقره انشــعاب آب و کاهش فشار شــبکه توزیع از 
8 بار به 2 بار، کاهش 17 درصدی هدر رفت آب در شــهر تودشک 
تحقق یافــت.وی کاهش قابل توجــه وقوع حــوادث را  یکی دیگر 
از مهم ترین عواملی دانســت که موثر در میــزان کاهش هدر رفت 
آب درشهر تودشــک بوده و تصریح کرد:در ســال ۹5 تعداد 170 
مورد حادثه شبکه آب  در شهر تودشــک به وقوع پیوست. این رقم 
درسال ۹6 به 31 مورد رسید و دراواسط آذر ۹7 به 11 مورد کاهش 
یافت. مدیر آبفای شــهر کوهپایه اجرای اقدامات فنی و فرهنگی را 
از جمله عواملی برشمرد که کاهش سرانه مصرف را به دنبال داشت 
وخاطرنشان کرد:در سال گذشته سرانه مصرف آب در شهر تودشک 
180 لیتر درشبانه روز برای هر نفر بوده که این رقم در 8 ماهه سال 
جاری به 161 لیتر در شــبانه روز کاهش یافت.یــادگاری، توزیع 
عادالنه و دسترسی پایدار به آب شرب را، از مهم ترین اهداف اجرای 
طرح آبرسانی به شهر تودشک برشــمرد و افزود:در سال 8۹ اجرای 

طرح آبرسانی به تودشک 
در دســتور کار قرار گرفت 
که تا سال ۹6 این پروژه به 

60 درصد پیشرفت فیزیکی رسید به طوری که تنها  18 کیلومتر از 
خط انتقال اجرا شد. 

وی ادامه داد: در ســال جاری 12 کیلومتر باقی مانده از خط انتقال 
آب شهرتودشک اجراشد. احداث 2 باب ایســتگاه  پمپاژدر دستور 
کار قرار گرفــت همچنین  یک بــاب مخزن هــزار مترمکعبی که 
احداث آن درسال 8۹ آغاز و تا ســال گذشته به 80 درصد پیشرفت 
فیزیکی رســیده بود  با تکمیل آن در ســال جاری به بهره برداری 
رســید. مدیر آبفای کوهپایه اعالم کرد: با اجرای خط آبرســانی به 
تودشک مشکل افت فشار و قطعی آب  بالغ بر 5 هزارنفر به ویژه در 
 فصل تابستان مرتفع شد و در دسترســی پایدار به آب شرب تحقق

 یافت.یادگاری، به اجرای فاز اول شبکه فاضالب شهر تودشک اشاره 
کرد و بیان داشت:  درآذر ماه سال جاری فاز اول پروژه شبکه فاضالب 
شهر تودشک با مشــارکت بنیاد مسکن انقالب اســالمی عملیاتی 
شد.وی اجرای شبکه فاضالب را در شهر تودشک ضروری برشمرد و 
اظهارداشت:سطح آب های زیرزمینی در این منطقه بسیار باالست 
و جنس خاک غیر قابل نفوذ اســت ،درچنین شرایطی چاه هایی که 
برای دفع فاضالب در نظر گرفته شده است بعد از حدود یک ماه باید 
تخلیه شود. این امر عالوه بربار مالی که برای ساکنان این منطقه دارد 
آلودگی زیست محیطی را هم رقم می زند.مدیر آبفای کوهپایه عنوان 
کرد: هزینه اجرای فاز اول پروژه شبکه فاضالب تودشک که حدود 5 
کیلومتر است 2 میلیارد 
 تومــان بــرآورد شــده

 است.

بهرام ســبحانی، رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایــران با بیان 
اینکه نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی  فوالد ایران با هدف آشنایی 
فوالدسازان با پتانســیل های داخلی برگزار می شود، گفت:به جرأت 
می توان گفت صفر تا صد کارخانه هــای فوالدی در ایران قابل انجام 
اســت؛ چرا که هم در بخش تکنولوژی و هم تجهیزات به خودکفایی 

رسیده ایم.
وی با تاکید بر ایــن که ماهیت این رویداد متفاوت با ســایر همایش 
های تخصصی در این حوزه اســت، افزود: هدف این است که شرکت 
ها و تامین کنندگانی که در توسعه و پشــتیبانی صنعت فوالد نقش 
داشته اند، نظیر تامین کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی، امکانات خود 
را در معرض نمایش بگذارند.قصد داریم با این رویداد، بانک اطالعاتی 
برای بهره گیری فوالدســازان فراهم ســازیم و سیستم ارتباط میان 

تأمین کنندگان و فوالدسازان را برقرار کنیم. 
سبحانی خاطرنشان کرد: شرکت ها و ســرمایه گذاران باید به تولید 

داخل روی بیاورند.
رییس انجمن فوالد در ادامه گفت: از افرادی که بیشترین فعالیت را 
برای اعتالی صنعت فوالد داشته اند، به طور ویژه تقدیر خواهیم کرد.

روز ملی فوالد در تقویم ثبت می شود
وی تصریح کرد: پیشنهاد ثبت روزی با عنوان »روز ملی فوالد « را ارائه 

کرده ایم که این امر در کشورهای دیگر نیز مرسوم است.
سبحانی، همچنین اشاره ای به آمارهای هشت ماهه سال ۹7 داشت 
و گفت: در مدت مذکــور، در زمینه محصوالت فــوالدی و نوردی به 
تولید 1۴ میلیون و 232 هزار تن رســیدیم که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 10 درصد رشد داشته و بیشترین افزایش مربوط به بخش 
میلگرد با رشد 22 درصدی بوده است. وی افزود: در بخش بیلت و بلوم 
با تولید ۹ میلیون و 258 هزار تن، رشــد 23 درصدی تولید به ثبت 
رسید. همچنین در تولید اســلب به 7 میلیون و 382 هزار تن دست 
یافتیم که رشد 11 درصدی داشته است. سبحانی در ادامه اشاره ای 
به میزان تجارت خارجی فوالد داشت و گفت: امیدواریم با تمهیدات 
فوالدسازان، رشد صادرات به رغم تحریم ها تداوم یابد. وی ادامه داد: 
8 تا 10 میلیون تن مازاد تولید در سال جاری در کشور وجود دارد و 
چنانچه تمهیداتی اندیشیده نشود، شاهد افت تولید واحدها خواهیم 
بود. مایه افتخار است که بگوییم به جایی رسیده ایم که مازاد نیاز داریم 

و یکی از صادرکنندگان در منطقه شناخته می شویم.
تولید باید در فضای غیرامنیتی صورت بگیرد

ســبحانی در ادامه درباره اتفاقات ماه های اخیر در حوزه فوالد گفت: 
در برهه ای از زمان تقاضای کاذبی در بازار پدید آمد و دولت به دنبال 
همین تقاضــای کاذب، محدودیت هایی بــرای عرضه فوالدی ها در 
بورس صورت داد؛ در همین راســتا، انجمن جلســاتی با وزارتخانه 
برای حذف محدودیت ها برگزار کرد. اعتقاد مــا این بود که با وجود 
محدودیت های ناشی از تحریم، محدودیت های داخلی معنا ندارد و 

در نهایت این الزامات و محدودیت ها برداشته شد.
رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد افزود: هدف از این بخشــنامه ها 
حذف واسطه ها و منتفع شدن مصرف کننده نهایی بود؛ اما در عمل 
مصرف کننده هیچ نفعی از این دستورالعمل ها نبرد. هنوز هم بخشی 
از چالش های این بخشنامه ها باقی اســت، درحالی که تولید باید در 

فضای امن صورت گیرد.
وی ،گاز را مزیت نسبی برای فوالد ایران دانست و اظهار داشت: تصمیم 
گیران باید این مســئله را در نظر بگیرند تا با اقداماتی نظیر افزایش 
قیمت گاز مصرفی فوالدسازان، شــوکی به صنعت فوالد وارد نشود و 
ســرمایه ها از این حوزه خارج نگردد. نکته دیگر اینکه دولت همواره 
در سا ل های اخیر بر این نکته تاکید کرده است که گاز را نه خام، بلکه 
در قالب ارزش افزوده باالتر صادر کند و به همین دلیل، ایجاد ظرفیت 
آهن اسفنجی در المرد فارس مطرح شــد. وی با اشاره به این که در 
هشت ماهه اول امسال که محدودیت صادراتی وجود نداشت و تحریم 
مطرح نبود، 5 میلیون تن فوالد میانی و محصوالت فوالدی صادر شد 
گفت: ا گر محدودیت ها نبود، تا پایان ســال صادرات فوالد کشور به 

8/7 میلیون تن می رسید که ارزش آن معادل 3/ 5 میلیارد دالر بود.
درآمد و مخارج ارزی فوالدسازان، باالنس است

سبحانی تا کید کرد: فوالد 120 دالر هزینه ارزی در هر تن دارد. تمامی 
ارز حاصل از صادرات فوالدی ها به ســامانه نیما وارد شــده و شاهد 
باالنس درآمد ارزی و واردات در صنعت فوالد هستیم، درواقع حدود 
3 میلیارد دالر نیاز ارزی و 3 میلیارد دالر درآمد ارزی در صنعت فوالد 
وجود دارد.وی ادامه داد: ارزآوری صادرات فوالد بیش از 3/ 5 میلیارد 
دالر نبوده است؛ اما برخی تصور رقمی بیش از این داشتند و فوالدی ها 
را متهم به عدم عرضه ارز به سامانه نیما کردند؛ درحالی که فوالد ی ها 
ارز حاصل از صادرات را برای نیاز خود ثبت ســفارش کردند و اقالمی 

مثل الکترود را پوشش دادند.
رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد تاکید کرد: برگشت ارز حاصل از 

صادرات فوالد برای مسئوالن شفاف سازی شده است.
فوالدسازان اسپانسر تامین کنندگان می شوند

مهندس سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران و دبیر نخستین جشنواره و نمایشــگاه ملی فوالد ایران در این 
نشست خبری گفت: ایران در تولید فوالد به رتبه دهم جهان رسیده 
و این بالندگی صنعت فوالد است که پتانســیل باالی صنایع معدنی 
ایران را نشان می دهد. فوالد نیز پتانسیل باالیی دارد و پس از نفت و 
پتروشیمی، در جایگاه بعدی قرار می گیرد.وی افزود:  باید مشکالت 
موجود در تامین تجهیزات و قطعات و مواد اولیه را مدیریت و شرکت 

های توانا را شناسایی کرد.
خلیفه ســلطانی در ادامه گفت: در این جشــنواره، فوالدسازان برای 
تامین کنندگان نقش اسپانســر دارند و ریســک تولیــدات آن ها را 

تاحدودی می پذیرند.
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