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سیاسی، اقتصادی  و ورزشی

سخنگوی ستاد حذف یارانه ها اعالم کرد:

اصفهان، رکورددار حذف یارانه
3

 بی توجهی دردسرساز
وقتی برخی از شهروندان تیشه به نابودی ریه نصف جهان می زنند؛ 

7

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان مطرح کرد:

تحویل حقابه گاوخونی تا نیمه آبان
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: به زودی وزارت نیرو پیش از نیمه آبان ماه در خصوص 

کشت پاییزه کشاورزان اصفهان تصمیم گیری خواهد کرد.

رییس جست وجو و نجات جمعیت هالل احمر استان خبر داد:

امدادرسانی هالل احمر به 314 آسیب دیده
رییس جست وجو و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان  گفت:  طی هفته گذشته ۱۰۵ حادثه گزارش شد که در 

این حوادث ۳۱۴ آسیب دیده بودند و ۱۱۴ تیم عملیاتی برای امدادرسانی به حادثه دیدگان اعزام شدند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

فراخوان طراحی مبلمان شهری گلستان شهدا
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان می گوید: امسال با همکاری شهرداری منطقه شش، فراخوان مبلمان 

شهری گلستان شهدا را اعالم عمومی کرده ایم.
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    اجرای بیمه همگانی سالمت دراصفهان کلید خورد؛  

5آغوش باز بیمه برای سالمتی

نصف جهان  و صادراتی که صادرکننده واقعی ندارد؛

سِد احتیاطِ  اصفهانی ها
اگرچه اصفهان با داشتن بیش از ۹ هزار واحد صنعتی و یدک کشــیدن الفاظی همچون قطب طال، سنگ، فرش و ... توان و پتانسیل باالیی در 
صادرات دارد و آمارهای گمرک استان نیز حاکی از افزایش صادرات به لحاظ ارزی است؛ اما به گفته فعاالن این حوزه در عمل هنوز نتوانسته ایم 
از این ظرفیت ها در راستای صادرات پایدار استان بهره ببریم. با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه صادرات به خصوص در دوران تحریم ها، 
اما امروز صادرکنندگان هنوز با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می کنند. یکی از صادرکنندگان اصفهان نیز در خصوص شرایط صادرات 
در استان و کشور، به ایسنا می گوید: صادرات تا سال گذشته وضعیت خوبی داشت؛ اما دو اقدام سبب شد تا این روند با کاهش مواجه شود. یکی 
از این اقدامات بحث تعهد ارزی اســت که دولت برای صادرکنندگان مطرح کرد و دیگری کاهش نرخ ارز بود. این دو اقدام باعث شده که روند 
صادرات امروز به خوبی انجام نشود و یا دچار ضرر شود.به اعتقاد شوشــتری، صادرات اصفهان باتوجه به امکانات و پتانسیل های بسیار آن در 
مقایسه با دیگر استان ها، رشد باالیی نداشته، اما در مقایسه با سایر استان ها خوب عمل کرده است. وی به مشکالت پیش روی صادرکنندگان 
اشاره می کند و می گوید: با وجودی که در گذشته صادرکنندگان از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف بودند؛ اما در یک 
سال گذشته صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و انجام تعهد ارزی شده اند تا سازمان امور مالیاتی برای آنها مالیاتی در نظر 
نگیرد.این صادرکننده با گالیه از عملکرد محتاط برخی از صادرکنندگان اصفهانی می گوید: متاســفانه بسیاری از صادرکنندگان اصفهانی به 
سبب احتیاط در مقوله تعهد ارزی و پرداخت مالیات، صادرات خود را متوقف می کنند. از سوی دیگر اداره مالیات استان اصفهان به نسبت دیگر 
استان ها بخشنامه های تصویب شده را به ســرعت وارد مرحله اجرا می کند و به این دلیل صادرکنندگان با مشکالتی مواجه می شوند. از سوی 
دیگر برخی فعاالن حوزه صادرات، متاسفانه با وجود پتانسیل های بسیار تنها برخی شعارها را یدک می کشند. به گفته فرشته امینی، عضو هیئت 
رییســه اتاق بازرگانی اصفهان، مثال برای فرش تنها گالیه می کنیم که چرا فروش این کاال کاهش یافته، در حالی که با وجود فعالیت اتحادیه 
بین المللی صادرکنندگان فرش در اصفهان هنوز به نگاه و سلیقه بازارهای بین المللی برای صادرات توجه نکرده ایم؛ اما باید دید این اتحادیه 
تحقیقات بازار خود را انجام داده است یا خیر تا اطالع رسانی درست و به روزی به بافندگان و تجار داشته باشد. متاسفانه این اتفاق در بسیاری از 
کاالها و محصوالت تولیدی استان که افتخار ملی ماست، در حال رخ دادن است.به اعتقاد این صادرکننده، فرهنگ سازی حوزه صادرات امری 
یک روزه نیست و کاری طوالنی مدت است، البته به دلیل افزایش نرخ ارز و صرفه اقتصادی برخی کاالها برای صادرات، آمار صادرات استان در 
سال ۹۸ افزایش داشته است، اما اگر بخواهیم با همین دســت فرمان پیش رویم، اتفاق خاصی در صادرات اصفهان رخ نمی دهد. وی با اعتقاد 
بر اینکه امروز تعداد صادرکنندگان حرفه ای استان و کشور بسیار اندک است، می گوید: صادرکننده به این معنا نیست که دالل و واسطه گری 
کاالی وی را خریداری و به کشور دیگر ارسال کند و در این فضا نمی توان ادعای صادرکننده داشت، به طور قطع صادرات تنها در سایه بازاریابی 
و تحقیقات بازار محقق می شود و این نیاز به زمانی طوالنی دارد.به گفته این صادرکننده، متاسفانه امروز حتی بسیاری از شرکت های خوشنام 
کشور و حتی اصفهان به جای بازاریابی و تحقیقات بازار، تنها با کمک دالالن و واسطه ها صادرات دارند و تنها به این شرایط بسنده می کنند و 

برنامه ریزی طوالنی مدت و هدف گذاری مدونی ندارند.

گزارش

آگهی ابالغ اداره کل 
امور مالیاتی استان  
اصفهان

 تیم فوتبال، 
ویترین باشگاه 
ذوب آهن است
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 پلیس، مانع اقدام به خودکشی یک جوان
 در اصفهان شد

 سنگ نورد مصدوم اصفهانی
 از بخش مراقبت های ویژه مرخص شد

ماموران انتظامی صبح دیروز مانع اقدام به خودکشی یک جوان 
۲۳ ساله در اصفهان شدند. سرهنگ جواد درستکار، رییس مرکز 
اطالع رســانی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت : صبح 
روز گذشته، جوان ۲۳ ســاله ای با ادعای شکست در یک رابطه 
احساسی، تصمیم به پرت کردن خود از پل خیابان خواجه عمید 
در محدوده شرق این کالن شهر را داشت که ماموران انتظامی با 

حضور به موقع، مانع  وی شدند.

انتقال آرمان غیاثی، ســنگ نورد هشــت ســاله اصفهانــی از بخش 
مراقبت هــای ویژه به بخــش جراحی اطفــال بیمارســتان الزهرا، 
امیدپزشکان را برای ترخیص وی در روزهای آتی افزایش داد. جمعه 
۲۹ شهریور امسال یک پسر هشت ساله به نام آرمان غیاثی بر اثر سقوط 
در حین مسابقه سنگ نوردی در فوالدشهر از توابع شهرستان لنجان در 
غرب اصفهان، صدمه جدی دید و در بیمارستان الزهرا بستری شد و در 

حالت کما با سطح هوشیاری پایین قرار داشت.



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2823 | سه شنبه 30 مهر 1398 | 23 صفر 1441

وزیر امورخارجه اخیرا مدعی شــده است که امضای 
رییس جمهــور آمریکا را برای برجــام اخذ کرده که 
بررسی سخنان مقامات عالی کشــور، این ادعا را زیر 
ســوال می برد. محمدجواد ظریف  به تازگی با برخی 
فعاالن حوزه فضای مجازی دیــدار و از کارنامه خود 
و دستگاه دیپلماسی در حصول توافق هسته ای دفاع 
کرد. ظریف در بخشی از سخنانش به ماموریت خود 
برای اخذ امضا از رییس جمهــور آمریکا ذیل برجام 
اشــاره کرد و گفت: »به من دســتور دادند اول باید 
اوباما امضا کند که تحریم ها برداشته شود و بعد از آن، 
تعهدات متقابل اجرایی شود. ماموریت من این بود که 
این امضا را بگیرم و من هم گرفتم!« اما در این میان، 
فرمایشات مقام معظم رهبری و برخی دیگر از مقامات 
کشور درخصوص اخذ تضمین های الزم در برجام، به 
خصوص امضای رییس جمهور آمریکا ادعای ظریف را 
زیر سوال می برد. شــرط رهبری در تایید برجام اخذ 
تعهد و امضای آمریکایی ها بود. مهم ترین سند در عدم 
اخذ امضا باراک اوباما، رییس جمهور ســابق آمریکا 
 را می توان فرمایشــات رهبر معظم انقالب دانست.

 آیت ا...خامنــه ای در جریــان بازدید از دانشــگاه 
فرهنگیان در ۱۹ اردیبهشــت ۱۳۹۷ فرمودند: »به 
مســئولین بارها گفتیم قبل از هر قــرارداد، از طرف 
مقابل تضمین هــای واقعی بگیرید و بــه حرف آنها 
اعتماد نکنید؛ یکی از شروط بنده در پذیرش برجام، 
تضمین کتبی و امضای رییــس جمهور وقت آمریکا 

نسبت به برداشته شدن تحریم ها بود. البته مسئوالن 
محترم تالش کردند؛ اما نتوانستند و نتیجه اش این 
شد که بعد از دو سال و نیم عمل کردن ایران به همه 
تعهدات، رییس جمهور آمریکا ضمن خروج از برجام، 
ملت ایران را تهدید می کند.« همچنین علی مطهری 
نایب رییس سابق مجلس شورای اسالمی و نماینده 
مردم تهران نیز در ۲۵ اردیبهشــت ۱۳۹۷ در صحن 
علنی مجلس، گفت: »این موضوع بسیار خوبی بود که 
از رییس جمهور آمریکا در جریان مذاکرات هسته ای 

امضا گرفته می شد، ولی زور تیم مذاکره کننده برای 
این کار نرسید.«

به قول شفاهی »جان کری« نمی شود اعتماد 
کرد

در همین رابطه علی اکبر والیتی، عضو هیئت نظارت 
بر برجام در ۲۱ تیر سال ۱۳۹۵ گفته بود: »رهبر معظم 
انقالب فرمودند که اوباما باید تعهدات آمریکایی ها را 
بنویسد و امضا کند ولی این کار اتفاق نیفتاد.« والیتی 
همچنین گفته بود، »جان کری در ســفری به یکی 

از کشــورهای اروپایی و در جمع شــماری از فعاالن 
اقتصادی، اطمینان خاطر داده بود که آنها می توانند با 
ایران معامله کنند؛ اما یکی از مسئوالن اقتصادی پس 
از آن جلسه طی مصاحبه ای گفته بود که آمریکایی ها 
باید این مطلب را بنویسند، زیرا به قول شفاهی کری 

نمی توان اعتماد کرد.«
قول »اوباما« محترم است و آن را می پذیریم

محمدجواد ظریف در حالی از اخذ امضای اوباما برای 
برداشته شــدن تحریم ها می گوید که وی پیش تر 
در مصاحبه ای با شــبکه PBS آمریکا در شــهریور 
۱۳۹۳ گفته بود: »اگر اوباما بــه ما قول می دهد که 
کاری بکند، ما آن را می پذیریــم و به قولش احترام 
می گذاریم.« ظریف در جمع فعاالن فضای مجازی 
اخذ تضمین های الزم در برجام به خصوص امضای 
باراک اوباما را به عنوان دســتوری از سوی مقامات 
باالی کشور مطرح می کند درحالی که این ماموریت 
به اذعان عمده مقامات کشور به درستی انجام نشد، 
اما وزیر امور خارجه می گوید: »دســتوری که به من 
دادند این بود که امضا بگیرید و من هم گرفتم! دستور 
به من این نبوده که دختــر اوباما را گروگان بگیرم تا 
اجرا بکند!«، این در حالی اســت که باید این نکته را 
یادآوری کرد که هیچ کس از محمدجواد ظریف چنین 
درخواستی نداشت و تنها ماموریت تیم مذاکره کننده 
اخذ امضای باراک اوباما بوده است که شواهد از عدم 

تحقق آن حکایت می کند.

 ضرب االجل جدید ترکیه
 به کردها

وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد که اگر نیروهای کرد 
ظرف ۳۵ ساعت از شمال شرق سوریه عقب نشینی 
نکنند، عملیات »چشمه صلح« را ازسرمی گیریم. 
مولود چاووش اوغلــو گفت: در زمانــی که ترکیه 
برای ایجاد منطقه امن در ســوریه با آمریکا تالش 
می کند، واشــنگتن به حمایت از یگان های مدافع 
خلق کرد ادامه می دهد. آنها برای ایجاد یک دولت 
تروریستی در مجاورت با مرزهای ما تالش می کردند 
و ما طرح شــان را شکســت دادیم. وی افزود: ۳۵ 
ســاعت زمان باقی مانده و اگر کردها از منطقه امن 
عقب نشینی نکنند عملیات »چشمه صلح«  ازسر 
گرفته خواهد شــد. مولود چاووش اوغلو گفت: ما از 
آغاز عملیات چشمه صلح شاهد کمپین هایی برای 
گمراهی و خدشه دار کردن وجهه مان بودیم. از همان 

حین مقوله ترک ها و کردها مطرح شد.

 اتحادیه اروپا برگزیت را 
به تاخیر می اندازد

ســاندی تایمز گزارش داده اســت اگــر بوریس 
جانسون نخست وزیر انگلیس نتواند توافق حاصل 
شده بر ســر برگزیت را به تصویب پارلمان برساند، 
اتحادیه اروپا مهلــت قانونی برگزیــت را تا فوریه 
۲0۲0 به تاخیــر خواهد انداخــت. دیپلمات های 
اروپایی و مقامات رســمی گفته اند که گزینه های 
تمدیــد مهلــت برگزیت بســتگی بــه تحوالت 
بعدی در لنــدن خواهد داشــت و می تواند از یک 
 ماه تا پایان نوامبر یا حتی شــش ماه آینده باشــد.
»مت هانکوک« وزیر بهداشت انگلیس طی اظهاراتی 
گفت: در شرایط کنونی هیچ دلیلی برای به تاخیر 
انداختن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وجود ندارد و 

۳۱ اکتبر از این اتحادیه خارج خواهیم شد. 

چین صادرات لباس های مشکی 
به هنگ کنگ را ممنوع کرد

به دنبال استفاده گســترده معترضان و شورشیان 
هنگ کنگ از لباس های مشــکی، چین صادرات 
این محصوالت و برخی از اقالم دیگر به این منطقه 
را ممنوع کرد. روزنامه ساوت چاینای هنگ کنگ 
گزارش کرد به همه شــرکت های ذی ربط ارسال 
مرسوله های پســتی در اســتان گوانگ دونگ در 
جنوب چین و همجوار با هنگ کنگ اعالم شــده 
است که حق ارسال پوشاک مشکی رنگ به هنگ 
کنگ را ندارند. بسیاری از معترضان در هنگ کنگ 
رنگ مشکی را برای اعتراضات انتخاب کرده اند و در 
جریان شورش ها و ناآرامی ها عمدتا تی شرت های 
سیاه رنگ، شلوار و کفش سیاه می پوشند و ماسک 
مشکی به صورت می زنند. دولت محلی هنگ کنگ 
در ماه جاری میالدی تصویب کــرد که از این پس 
معترضان حق استفاده از ماسک را ندارند استفاده از 
ماسک فقط برای برخی از مشاغل در هنگ کنگ در 

زمان حاضر آزاد است. 

روز سیاه مطبوعات استرالیا
صفحه اول تمام رسانه های استرالیایی در اعتراض به 
عقب گرد آزادی مطبوعات و گسترش پنهان کاری 
در دولت این کشور سیاه چاپ شدند. این اعتراض 
البته به رسانه های چاپی محدود نماند؛ به گزارش 
خبرگزاری فرانسه تمام شبکه های تلویزیونی این 
کشور هم با پخش تبلیغ از مخاطبان خود می پرسند: 
»وقتی دولت حقیقت را از شما پنهان می کند، چه 
چیز را از شــما پنهان می کند؟« ایــن کارزار برای 
»دسترسی به حق آگاهی« در دفتر کانال تلویزیونی 
ای بی سی و خانه آنیکا، یکی از خبرنگاران نیو کورپ 
به راه افتاده اســت. این دو رسانه مطالبی را منتشر 
کردند که باعث به دردسر افتادن دولت محافظه کار 
شده بود. در سال ۲0۱۷، شــبکه تلویزیونی ای بی 
سی در مجموعه برنامه ای درباره افغانستان از اسناد 
محرمانه ای پرده برداشــت که نشان می داد مردی 
اهل افغانستان و فرزند شش ســاله اش در خانه 
خودشان به دست سربازان استرالیا کشته شدند.

آیا ظریف امضای »اوباما« را گرفت؟ روحانی به »باکو«  می رود
رییــس جمهور بــه جمهــوری آذربایجان 
ســفر خواهد کرد. حجت االســالم حســن 
روحانی، به منظور شرکت در »اجالس سران 
کشورهای عدم تعهد« آخر هفته جاری عازم 
باکو می شــود. این اجالس در سطح سران 
کشورهای عضو طی روزهای جمعه و شنبه در 
پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار خواهد 
شد. بر اساس این گزارش، محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه کشورمان نیز روحانی را در 

این سفر همراهی خواهد کرد.

آخرین خبرها از کشتی 
نفتکش »سابیتی«

مدیرعامل مجتمع کشتی ســازی وصنایع 
فراســاحل ایران )ایزوایکو( گفــت: باتوجه 
بــه توانمندی و تخصــص نیروهای مجتمع 
ایزوایکو، تعمیر کشتی نفتکش »سابیتی« که 
۱۹ مهرماه جاری از ناحیه بدنه آسیب دیده 
بود، به دست متخصصان ایرانی انجام می شود. 
حمید رضاییان خبر افزود: بــا وجود اینکه 
تانکر نفتکش ســابیتی )MT-SABITI( از 
ناحیه بدنه اصلی آسیب دیده بود، امیدواریم 
که هرچه سریع تر این مشکل رفع شود. وی 
اظهارامیدواری کرد: ما درجنگ اقتصادی با 
دشمن قرار داریم و دراین راه برای خودکفایی 
در صنایع کشتی ســازی همه دستگاه ها و 
سازمان ها در تعمیر و بازســازی این شناور 

نفتکش همکاری داشته باشند.

نشنال اینترست مدعی شد:
  اف-5 های ایران مشابه 

با اف-۱۸ هستند
نشنال اینترســت در گزارشی مدعی شد که 
تهران تمایل به تولید جنگنده های ســاخت 
داخل دارد و نیروی هوایی ایران در سال های 
گذشته پیشــرفت خود را در تولید چندین 
هواپیمای جنگنده داخلی نشان داده است. 
اف-۵ یک جنگنده آمریکایی اســت، وجود 
سکان های شبیه به اف- ۱۸ باعث شده تا در 
برخی گزارش های ایرانی این هواپیما دارای 

قابلیت های مشابه با اف-۱۸ معرفی شود. 

برخی موارد گام چهارم به 
سازمان انرژی اتمی ابالغ شد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تحقیقات 
درباره اقدام خصمانــه در حمله به نفتکش 
ایرانی ادامه دارد و گــزارش آن به زودی به 
مردم ارائه می شــود. همچنین گزارشــی به 
سازمان ملل و شورای امنیت ارائه خواهد شد. 
سیدعباس موسوی درباره گام چهارم ایران 
برای کاهش تعهدات برجامــی اضافه کرد: 
گام چهارم طراحی شــده و برخی مواردی 
که ســازمان انرژی اتمی اعالم کرده شامل 
این موارد می شــود و مواردی نیــز در حال 

جمع بندی است. 

واعظی
رییسدفتررییسجمهور:

دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اســالمی اظهار کرد: 
بر اســاس معیارهایی فعالیت نمایندگان را بررســی 
کرده ایم. در مورد تهران معتقدیم وضعیت نمایندگان از 
مجموع کل کشور بهتر بوده است. افراد شاخصی بوده اند 
که مطالبات مردم را بیان کرده اند؛ اما در شهرستان ها 
متاسفانه اینگونه نبود و بعضا افرادی انتخاب شدند که 
نمی توانستند در لیست باشند. شکوری راد ادامه داد: 
در انتخابات مجلس ائتالف دقیقه نودی شکل گرفت 
که اصالح طلبان هم از آن راضی نبودند؛ اما مصلحت 
بود. در انتخابات ریاســت جمهوری دور دوره دوم و 
شــوراها هم ائتالفی صورت نگرفت. وی در پاسخ به 
سوالی درباره سرلیست اصالح طلبان برای انتخابات 
مجلس ســال جاری و احتمال انصــراف محمدرضا 
عارف  گفت: من مستقیما از آقای عارف چنین چیزی 
را نشنیدم؛ اما شنیده هایی وجود دارد و احتماال آقای 
ناصری بر اساس شــنیده ها این را گفت اند، چون از 

کارهای عارف بی اطالع نیستند.

عارف، سرلیست 
اصالح طلبان نمی شود

دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران:

کافه سیاست

عکس  روز 

»ظریف« در کنفرانس 
حقوق بین الملل

رییس جمهور تا یازده شب کار می کند

پیشنهاد سردبیر:

رییس دفتــر رییس جمهور با بیــان اینکه 
هیچ کدام از رؤسای جمهور قبلی با خانه احزاب 
جلسه نداشتند، گفت: اگر وقت باشد ما به این 
کار خواهیم رسید. محمود واعظی در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه رییس جمهور طی ۶ سال 
گذشته جلسه ای با خانه احزاب نداشته است 
و چه زمانی می خواهد برای این نهاد صنفی 
وقت بگذارد؟ اظهار داشت: من از این قراری 
که می فرمایید خبر نــدارم. وی افزود: به هر 
حال هر جلسه ای خوب است که برگزار شود 
به شرط اینکه وقت رییس جمهور را »االهم 
فاالهم« کنیم، زیــرا قطعا رییس جمهور هم 
مانند همه ما صبح ســاعت ۷:۳0 الی ۸ که 
می آید تا ساعت ۱0 الی ۱۱ شب به یک مقدار 
از کارهای کشور می رسد و توقعات از ایشان 

هم الی ماشاءا... است.

رییس جمهور تا یازده شب 
کار می کند

محمدجوادظریف
وزیرامورخارجه:

ســخنگوی دولت گفت: روحانی منکر موجودیت 
و قانونیت نهاد شــورای نگهبان نیست و االن هم 
با وجود شــورای نگهبان این امکان وجود دارد که 
مردم بتواننــد به گزینه های متنوعــی رای دهند. 
علی ربیعی، در مورد ســخنان اخیر روحانی گفت 
این سخنان بازتاب وسیعی در رسانه ها داشت و به 
رغم استقبال گسترده ای که از این مواضع در میان 
مردم و نخبگان صــورت گرفت، معدود افرادی هم 
مانند همیشه برداشت های خاصی از این اظهارات 
کردند که براساس همان برداشــت ها راه تخریب 
را پیش گرفتند. ربیعــی تصریح کرد: در واقع همه 
نخبگان نظام این را قبول دارند که قانون اساسی ما 
ظرفیت های بسیاری دارد که همواره می تواند بقای 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را تضمین کند. 
خب این وظیفه کیســت که این ظرفیت ها را فعال 
کند؟ خود قانون اساسی این مسئولیت را بر عهده 

رییس جمهور گذاشته است.

 روحانی، منکر قانونی بودن 
شورای نگهبان نیست

سخنگوی دولت:

وزیر امور خارجه درباره هشدار »اف ای تی 
اف« به جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت: 
جمهوری اســالمی ایران در قوانین داخلی 
خود مبارزه با پولشــویی را بــه عنوان یک 
ضرورت و هدف دنبال می کند. تصمیم اف ای 
تی اف کامال سیاسی است و ما با آن مخالف 
هستیم؛ اما به خاطر منافع ملی خودمان تمام 
اقدامات الزم را برای مبــارزه با تامین مالی 
تروریســم و مقابله با پولشویی انجام دادیم. 
محمد جواد ظریف، تصویب آیین نامه مبارزه 
با پولشویی در دولت و قوه قضاییه را گام مهم 
ایران در این زمینه برشمرد و گفت: این آیین 
نامه قانون مفصل و کاملی است و امیدوارم 
با همگرایی داخلی و اقدامــات بعدی برای 
گرفتن بهانه از دست کسانی که منافع ایران 

را دنبال نمی کنند، فراهم شود.

 تصمیم »اف ای تی اف« 
کامال سیاسی است

پیشخوان

بین الملل

یک منبع آگاه در گفت وگو با »تابناک«، در مورد زمزمه هایی که 
برخی درباره عدم اجرای گام بعــدی کاهش تعهدات برجامی از 
ســوی ایران مطرح می کنند، عنوان کرد: مهلت دو ماهه تعیین 
شده از سوی جمهوری اسالمی در گام سوم، پانزدهم آبان ماه تمام 
خواهد شد و موعد اجرای گام چهارم کاهش تعهدات هسته ای از 
سوی جمهوری اســالمی در همین روز فراخواهد رسید. وی در 

خصوص تصمیم گیری برای اجرا و نحوه اعالم گام چهارم کاهش 
تعهدات هســته ای نیز گفت: این موضوع همچون گام های قبلی 
که برای کاهش تعهدات صورت گرفت، بعد از بررســی و تصمیم 
گیری در شورای عالی امنیت ملی انجام خواهد شد. این منبع آگاه 
در خصوص قطعی بودن برداشــتن گام چهارم کاهش تعهدات 
هسته ای در پانزدهم آبان ماه خاطرنشــان کرد: همانطور که از 

ابتدای کاهش تعهدات هســته ای هم اعالم کردیم، این موضوع 
کامال به رفتار اروپایی ها بســتگی دارد. اگر شاهد اقدمات عملی 
برای عمل به تعهدات باشیم، تصمیم دیگری خواهیم گرفت؛ اما 
اگر روال سابق ادامه پیدا کند، مطابق با فرمایش های رهبر انقالب، 
تاکیدات رییس جمهور و بر اســاس تصمیم شورای عالی امنیت 

ملی کاهش تعهدات برجامی ادامه دار خواهد بود.

ایران مصمم به اجرای گام چهارم کاهش تعهدات برجامی

  ماجرای دستوری که اجرا نشد؛

نفوذ دولتی ها در بدنه بانک 
مرکزی

گره گشایی با دانشگاه و 
صندوق رای

عقب نشــینی در برابر 
انقالب واتس آپی

معمای زم

چهره ها

پرواز پرهزینه »الریجانی« به بلگراد جنجالی شد
پس از گذشت حدود دو ســال از بحران ارزی و افزایش 
نرخ ارز، باالخره هیئت رییســه مجلس تصمیم گرفت 
مسافرت های نمایندگان به خارج از کشور که با بودجه 
مجلس انجام می شــود را اقتصادی کــرده و بلیت های 
»بیزینس کالس« نمایندگان را حذف کند. در این میان 
سایت رسمی مجلس شورای اسالمی خبری را منتشر 
کرد که درمورد  ســفر اخیر رییس مجلــس به بلگراد  
بوده و ادعا شده که»الریجانی با پرواز عادی سفر کرده 

است«. اما براساس اطالعاتی که ســایت معتبر و مرجع »فالیت رادار«]داده های پروازی[ منتشر کرده 
است، »ایرباس ۳۲۱« روز بازگشت الریجانی یک پرواز رفت و آمد به بلگراد داشته است و البته آنطور که 
در اطالعات این سایت آمده، مبدأ و مقصد نهایی این پرواز هم فرودگاه مهرآباد )THR( بوده نه فرودگاه 
امام خمینی )IKA( و همین موضوع تقریبا جای تردیدی باقی نمی گذارد که ایرباس تشــریفاتی برای 

بازگرداندن رییس خانه ملت، بار سفر به بلگراد را بسته است.
حجت ا... امینی باغبادرانی- شهردار باغبادران 

آگهی مزایده نوبت  اول)چاپ دوم(

شهرداری باغبادران به استناد مجوز ۲۷۲ مورخ ۱۳۹۸/0۶/۲4 
شورای محترم اســالمی شــهر باغبادران در نظر دارد نسبت به 
فروش ۱۲ پــالک با کاربری هــای تجاری و مســکونی از طرح 
تفکیکی های 4۱۳ پالک و کوه آب در شــهر باغبادران با قیمت 

کارشناسی به شرایط ذیل اقدام نماید .
۱- متقاضیان می توانند از روز ســه شنبه مورخ ۱۳۹۸/0۷/۳0 
لغایت روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/0۸/۱۲ با واریز مبلغ ۳00/000 
ریال به حساب 0۱0۸0۷۵0۹۱00۲نزد بانک ملی بنام شهرداری 

باغبادران نسبت به اخذ مدارک مزایده اقدام نمایند .
۲- پیشنهاد دهندگان می بایســت معادل ۵ درصد قیمت پایه 

کارشناسی را به صورت سپرده به حساب ۳۱0000۵۱۹00۸ این 
شهرداری نزد بانک ملی ضمیمه پیشنهاد خود نمایند .

۳-ســپرده نفرات اول تا ســوم مزایده اگر حاضر به عقد قرارداد 
نشوند ضبط خواهد شد .

4- شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار می باشد .
۵-ســایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده 

درج گردیده است .
۶- متقاضیان می بایست نســبت به تحویل قیمت پیشنهادی 
خود تا آخر وقت اداری روز دوشنبه ۱۳۹۸/0۸/۱۳ به دبیرخانه 

محرمانه شهرداری اقدام نمایند .

م الف:630523
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باعرضهکنندگانطالیغیراستانداردبرخوردمیشود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

اعتصاب دوباره خدمه پرواز 
لوفت هانزا

اتحادیه مهمانداران آلمان اعــام کرد که در 
زیرمجموعه های شرکت هواپیمایی لوفت هانزا 
خدمه پرواز دســت به اعتصــاب می زنند. این 
اعتصاب به دلیل اعتــراض کارکنان به حقوق 
و مستمری انجام شده اســت. این اعتصاب ها 
در شــرکت های زیرمجموعه لوفت هانزا به نام 
جرمن ویگنز، یورو ویگنز، لوفت هانزا ســیتی 
الین و سان اکسپرس انجام می شود و در ابتدا 
قرار بود تنها بین ســاعات 3 تا 9 صبح شاهد 
اعتصاب خدمه پرواز باشــیم؛ اما پس از تهدید 
کارفرمایان این اعتصاب از صبح تا نیمه شــب 

انجام می شود.

 تالش غول نفتی آمریکا
 برای فعالیت در ونزوئال

شرکت بزرگ نفتی شورون آمریکا امیدوار است 
که دولــت ترامپ با صدور معافیــت تحریمی به 
این شــرکت اجازه دهد تا به فعالیت در ونزوئا 
ادامه دهد. ری فوهر، سخنگوی این شرکت طی 
بیانیه ای اعام کرد ما حضور مثبتی بر ونزوئا داریم 
و امیدواریم که مجــوز عمومی معافیت تحریمی 
مجددا تمدید شــده تا بتوانیم به فعالیت خود در 
ونزوئا در بلندمدت ادامه دهیم. جدای از شورون 
4 شرکت چند ملیتی دیگر نیز در قالب معافیت از 
تحریم های ونزوئا توانسته اند به فعالیت خود در 
این کشور ادامه دهند که از جمله آنها می توان به 
شرکت های شــلمبرژر، هالیبرتون، بیکرهیوز و 

ودرفورد اشاره کرد.

امید روسیه به ذخایر طالی 
۲۲۰۰ تنی برای تحمل نفت 

ارزان
آنتن ســیلوانوف، وزیر دارایی روسیه گفت این 
کشــور می تواند کاهش شــدید قیمت نفت را 
با دارایی های طای خود و تــاش دولت برای 
کاهش وابســتگی به منابع انرژی تحمل کند. 
سیلوانف در یک مصاحبه گفت، اقتصاد روسیه 
هنوز هم وابســته به تولیــد و پاالیش نفت خام 
است، بنابراین شرایط بازار می تواند بر آن تاثیر 
بگذارد. مســکو از قیمت فعلی نفت خام راضی 
اســت و آشــفتگی احتمالی بازار به بودجه آن 
شــوک وارد نمی کند. بنابراین حتی اگر قیمت 
نفت به 30 و یا 20 دالر در هر بشــکه برسد، ما 
می توانیم بودجه خود را برای 3 سال بدون هیچ 
مشکلی تامین کنیم. روسیه فعاالنه خزانه خود 
را با طا پر کــرده و در ســپتامبر 12 تن از این 
فلز گرانبها را به ذخایر خود افزوده اســت. طبق 
آخرین اطاعات بانک مرکزی، کل دارایی های 
طای روسیه در حال حاضر 72/1میلیون اونس 
معادل 2242.56 تن است و حدود 108 میلیارد 

دالر ارزش دارد. 

بازار

اسکیت بورد

عملیات ساخت آزاد راه 
اصفهان- شیراز در حال اجراست

عملیــات ســاخت آزاد راه اصفهان- شــیراز از 
سمت شیراز تا ایزدخواســت در حال اجراست و 
تا شهریورماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

آزادراه اصفهان- شیراز از جمله طرح هایی است 
که مطالعات آن از حدود 40 سال پیش آغاز شد 
و در حالی که قرار بود اوایــل دهه 90 تکمیل و 
به شبکه راه های کشــور بپیوندد، اینگونه نشد 
و حاال که نزدیک به 10 ســال از ورود این پروژه 
به مرحله اجرایی می گــذرد همچنان تا تکمیل 
آن راه زیــادی باقی مانده اســت. اهمیت پروژه 
آزاده اصفهان- شــیراز در اتصال این دو شــهر 
گردشگرپذیر به یکدیگر خاصه نمی شود، مسیر 
ترانزیتی شمال به جنوب کشور از خط اتصال این 
دو کان شهر به هم می گذرد و بهره برداری از این 
آزادراه می تواند عاوه بر کوتاه کردن مسیر سفر از 
شمال به جنوب کشور، مصرف سوخت را کاهش 
داده و آمار تصادفات ناشی از تردد در جاده کنونی 
مواصاتی میان دو استان اصفهان و فارس را نیز 

کاهش دهد.

مردم چقدر از تلفن همراه و 
ثابت شکایت دارند؟

وضعیت شــکایت های ثبت شــده از هر یک از 
اپراتورها در حوزه تلفن همراه و ثابت در گزارش 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی 
اعام شــده اســت. مهم ترین نتایــج حاصل از 
تحلیل داده هــای استخراج شــده حاکی از آن 
اســت که تعداد کل شــکایت های ثبت شده از 
شــرکت همراه اول در بازه شــهریورماه نسبت 
به مردادماه ســال جاری شــش درصد کاهش 
داشته اســت. بیشترین شکایت مشــترکین از 
شــرکت همراه اول مربوط به عــدم آنتن دهی 
 )4G 3 وG عدم دسترسی به شــبکه پرسرعت(
و پیامک متنی اســت. از مجموع 1428 شکایت 
ثبت شده در بازه شــهریورماه 893 مورد )حدود 
63 درصد( رسیدگی شده است. از طرفی تعداد 
کل شکایت های ثبت شده از شرکت ایرانسل در 
بازه شهریورماه نســبت به مردادماه سال جاری 
تغییر محسوسی نداشته است. بیشترین شکایت 
مشترکین از شرکت ایرانسل مربوط به خدمات 
مالکیــت و ســیم کارت،  پیامک متنــی و عدم 
 3G آنتن دهی )عدم دسترسی به شبکه پرسرعت
و 4G( اســت. همچنین تعداد کل شکایت های 
ثبت شــده از شــرکت رایتل در بازه شهریورماه 
نسبت به مردادماه ســال جاری، افزایش 29.5 
درصدی داشــته اســت. بیشــترین شــکایت 
مشترکین از شــرکت رایتل مربوط به خدمات 
مالکیت و سیم کارت بوده است. از مجموع 294 
شکایت ثبت شده در بازه شهریورماه 218 مورد 

)74.2( رسیدگی شده است.

سخنگوی ستاد حذف یارانه ها اعالم کرد ؛
اصفهان، رکورددار حذف یارانه

 پس از تهران، استان های اصفهان با 2/8 درصد، 
فارس با 7/5درصد، خراسان رضوی با 6/9 درصد 
و استان مازندران با 4/4 درصد در رده های بعدی 
دارای بیشترین جمعیت حذف شدگان از دریافت 
یارانه نقدی قــرار گرفته اند. حســین میرزایی، 
ســخنگوی ســتاد حذف یارانه ها بــا اعام این 
موضوع به فارس گفت: »تاکنون 20 درصد دالیل 
معترضان به حذف یارانه نقدی رد نشــده است 
و باید در مورد ادله آنها همچون ورشکســتگی، 
بیماری صعب العاج و... راســتی آزمایی مجدد 

انجام شود.«

 بیشترین نرخ بیکاری متعلق
 به کدام استان هاست؟

 مدیرکل دفتر سیاســت گذاری و توســعه بازار 
کار گفت: افزایش ســن آمارگیری نیروی کار از 
10 به 15 سال چشم انداز دقیق تری از وضعیت 
بازار کار در اختیار سیاست گذاران قرار می دهد.

عاءالدین ازوجی با اشاره به تغییر نحوه محاسبه 
آمارگیری نیروی کار از 10 به 15 سال و بیشتر، 
اظهار داشــت: تغییر این نحوه آمارگیری چند 
ویژگی مهم و مثبت دارد که باید به آن توجه شود. 
ازوجی همچنیــن گفت: بر اســاس آمارگیری 
جدید بازار کار در تابستان، نرخ بیکاری در استان 
هایی که بیشــترین جمعیت بیکار را داشتند، از 
جمله کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان 
و ایام کمتر شده که بخشی از آن به دلیل اجرای 
برنامه های اشتغال فراگیر و اشــتغال روستایی 

است.

SK94 اسکیت بورد زد ایکس کد

 89,000
تومان

SBB001-S اسکیت بورد مدل

 250,000
تومان

Notebook اسکیت بورد مدل

 700,000
تومان

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقاب اسامی 
اصفهان گفت: در ســال جاری یک هزار و 215 میلیارد و 500 
میلیون ریال تســهیات بانکی به صاحبان واحدهای مسکونی 
آسیب دیده از سیل این استان پرداخت شده است. محسن قوی 
بیان افزود: این میزان تسهیات پرداختی در مجموع سه هزار و 
320 واحد مسکونی خسارت دیده از سیل را پوشش می دهد. به 

گفته وی، این میزان اعتبار مربوط به 328 واحد احداث شــده 
شــهری، یکهزار و 752 واحد روســتایی و یکهزار و 240 واحد 
تعمیری شهری و روســتایی است. معاون بازســازی و مسکن 
روستایی بنیاد مسکن انقاب اسامی اصفهان از معرفی 2 هزار 
و 250 پرونده واحدهای سیل زده به بانک های عامل این استان 
خبر داد و اضافه کرد: از این تعداد تاکنــون یکهزار و 162 فقره 

عقده قرارداد شده است. وی ادامه داد: تا امروز حدود 40 درصد 
متقاضیان این واحد برای دریافت تســهیات به بانک ها معرفی 
شدند و بیش از 30 درصد پیشــرفت فیزیکی از پی کنی تا پایان 
کار در این واحدها وجود دارد. قوی بیان خاطرنشان کرد: تعمیر 
واحدها مســکونی تاکنون به طور تقریبی 93 درصد پیشــرفت 

داشت و کار تعمیر حدود 70 درصد آنها به پایان رسیده است.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان:
۱۲۱۵ میلیارد ریال وام به سیل زدگان اصفهان پرداخت شد

در حالی که جنجال بر سر ســهمیه بندی و گران 
شدن قیمت بنزین عما شبکه توزیع آن را مختل و 
اعتراضات زیادی را به همراه داشت و موضوع سهمیه 
بندی و یا هر گونه تغییر قیمت منتفی شد، به نظر 
می رســد طی روزهای اخیر زمزمه های بهارستان 
نشــینان برای افزایش قیمت بنزین بار دیگر این 
موضوع حســاس را در میان مردم بر ســر زبان ها 
انداخته است. با وجود اینکه طی ماه های اخیرهمواره 
نمایندگان مجلس یکصدا گفته اندکه مخالف افزایش 
قیمت بنزین هســتند؛ اما به تازگی بختیار، یکی از 
نمایندگان اســتان اصفهان دراظهاراتی کم سابقه 
اعام کرد که مجلس با افزایش »تدریجی« قیمت 
بنزین موافق اســت. این عضو کمیســیون انرژی 
مجلس شورای اســامی گفت: اگر دولت افزایش 
تدریجی 10 تا 15 درصــدی قیمت ها را پیگیری 
کند، مجلس مخالفتی نخواهد داشــت؛ اما افزایش 
جهشــی قیمت بر نرخ تورم و شــاخص های کان 
اقتصادی اثر می گذارد. این اظهارات در حالی است 
که مجلس تا پیش از این دولت را از هر گونه افزایش 
قیمت و یا انجام ســهمیه بندی بــه دلیل تحمیل 
تورم و عدم کشــش اقتصادی منع کرده بود؛ اما با 
زمزمه های دولتی ها و وزارت نفــت مبنی بر لزوم 
ســهمیه بندی و مدیریت مصرف حاال نمایندگان 
هم اعام کرده اند موافق این کار هســتند، هر چند 

اعضای کمیسیون انرژی 
به دولت هشــدار داده اند 
دولت حق ندارد سرخود و 
بدون هماهنگی با مجلس 
و به بهانه یارانه های پنهان 
و هزینه های تحمیلی آن 
تغییری در قیمت بنزین 

ایجاد کند. بختیار در پاســخ به این ســوال که آیا 
مخالفت مجلس با افزایش قیمت حامل های انرژی، 
افزایش قیمت گاز در نیمه دوم ســال را نیز شامل 

می شــود،گفته اســت: 
»مجلس معتقد است که 
اقدام دولت در چهارچوب 
اختیاراتی که پیش از این 
مجلــس به دولــت داده 
مشکلی را ایجاد نخواهد 
کرد؛ اما دولت باید قوانین 
را رعایت کند و مجلس نیز بــر این موضوع نظارت 
خواهد کرد«. با این وجود محمدرضا پورابراهیمی 
با اشــاره به موضوع احتمال افزایش قیمت بنزین و 

ســایر حامل های انرژی گفته که مجلس به دولت 
برای افزایــش قیمت اختیار داده اســت. این عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مجلس به 
دولت اجازه داده که متناســب با شرایط موجود در 
زمینه حامل های انرژی تصمیم گیری الزم را انجام 
دهد؛ گویا دولت باید در این زمینه با کارشناســی 
دقیق و متناسب با شرایط و مقتضیات روز تصمیم 
گیری کند. همچنین غامرضا تاجگردون، رییس 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که 
ســناریوی تغییر قیمت حامل های انــرژی وجود 
دارد و اینکه بعد از تغییر قیمــت، منابع صرف چه 
چیزی شود؟ در این باره اجماع نظر وجود دارد که 
هر چقدر قیمت ها افزایش یابد، درآمد حاصله صرف 
معیشت مردم شود ولی این که با چه سناریویی این 
اتفاق بیفتد و این که آیا این کار انجام می شود یا نه، 

روشن نیست.
 به نظر می رسد اصل افزایش قیمت بنزین که راهی 
به جز آن پیش روی مدیریت مصرف در کشورمان 
نیست، مورد موافقت دولت و مجلس قرار گرفته است 
و تنها مشکل در این شرایط میزان افزایش آن و اینکه 
چه کسی و چطور این مسئله را اعمال خواهد کرد. در 
این شرایط که دوباره زمزمه افزایش قیمت بنزین به 
رسانه ها بازگشته و تقریبا روزی نیست که مسئولی 
یا مدیری در این باره اظهارنظر نکرده باشد، اظهارات 
ضد و نقیضی که نه رد می شــود و نه تایید تحمل 

شرایط سخت این روزها را دو چندان کرده است.

مجلس،موافقافزایشتدریجیقیمتبنزین
 شایعات افزایش قیمت بنزین در حال جدی شدن است؛

رییس اداره جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: کاشت جنگل های دست کاشت 
در سه هزار و 500 هکتار از اراضی منابع طبیعی استان اصفهان آغاز شده است. مرتضی برزو  ادامه داد: اجرای این 
طرح با اختصاص 35 میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی در سه هزار و 500 هکتار از اراضی منابع طبیعی 
شهرستان های شاهین شهر و میمه، تیران و کرون، سمیرم و فریدون شهر اجرا می شود. وی، بادام کوهی و تلخ، 
ارژن و بنه را از بذرهای در نظرگرفته شده برای کاشت در عرصه های منابع طبیعی اعام کرد و افزود: جلوگیری از 
فرسایش آبی و خاکی و حفظ پوشش گیاهی و تامین سفره های آب زیرزمینی، از ویژگی مهم این طرح است که 

اجرای آن تا یک ماه آینده به پایان می رسد.

کاشت بذر در اراضی 
منابع طبیعی استان 

اصفهان عی
طبی

بع 
منا

 

  عکس روز

مراحل بسته بندی سیب درختی در سمیرم

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان:

 بارگذاری های جدید بر منابع آب زاینده رود
 تا اطالع ثانوی ممنوع است

دبیر اجرایی نظام صنفی کشــاورزی اســتان اصفهان گفــت: بارگذاری های جدیــد بر منابع آب 
زاینده رود تا اطاع ثانوی ممنوع اســت و این ممنوعیت تا زمان تعییــن تکلیف تخصیص های هر 
استان و شفاف سازی در مصارف آب در این حوضه است. اســفندیار امینی اظهار داشت: در جلسه 
دهم شورای عالی آب به صراحت آورده شده است که مطابق با بند 2، بارگزاری جدید بر منابع آب 
زاینده رود تا پیش از تعیین تکلیف تخصیص های هر استان و شفاف سازی مصارف آب در این حوضه 
ممنوع خواهد بود. وی بیان داشــت: در بندهای ب و د مصوبات جلسه پانصد و دهم شورای امنیت 
کشور نیز مصوب شــد که بارگذاری جدیدی بر رودخانه زاینده رود انجام نشود. دبیر اجرایی نظام 
صنفی کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: طی جلسه 24 شورای عالی آب آورده شده که مطابق 
بند شش اطاع رسانی الزم انجام شــود که مردم اطاع و اطمینان از اجرای قاطع مصوبات شورای 

عالی آب داشته باشند. 
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت: بر اساس مصوبات در صورت کاهش آب انتقالی 
به زاینده رود سامانه های فوق، توزیع آب بین هر یک از مصرف کنندگان سه گانه )اصفهان، کاشان 
و چهارمحال و بختیاری( متناسب با میزان کاهش، کاسته خواهد شد.  وی اعام کرد: در بند 3 آمده 
است که در هر شرایطی )از جمله خشکسالی های سخت( در صورتی که سایر بخش های مصرف وزیر 
صنعت و شرب نیازمند به برداشت و استفاده از سهم حقابه داران باشند، موظف به تامین خسارت 
به حقابه بران و ســهم آبه بران خواهند بود. برنامه سال 93 توسط وزارت نیرو در خصوص تغییرات 

در سهم حقابه بران و سهم آبه بران ارائه خواهد شد.

مجلس به دولت اجازه داده 
که متناسب با شرایط موجود 

در زمینه حامل های انرژی 
تصمیم گیری الزم را انجام دهد

مدیرکل استاندارد استان:
با عرضه کنندگان طالی غیر استاندارد برخورد می شود

صاحبان 80 واحد طافروشی به علت فروش کاالی غیر اســتاندارد به مراجع قضایی معرفی شدند. مدیرکل 
استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه این واحدهای متخلف شناسایی شده طی یک سال گذشته تا 90 میلیون 
تومان جریمه شدند، گفت: همچنین کد تولیدی 900 واحد کاال )مصنوعات طا( باطل شد. غامحسین شفیعی 
افزود: استاندارد طای جهانی که همان طای 18 عیار اســت، برای طا شماره 750 است و به صاحب واحد 
صنفی دارای طا با عیار 745 و بیشتر اخطار می دهیم و پایین تر از 745 هم به عنوان کم فروش معرفی می شوند. 
وی با بیان اینکه خرید و فروش هرگونه مصنوعات طای بدون کد شناسایی کارگاه تولید یا مصنوعات طای 
دارای کدهای شناسایی ابطال شده ممنوع و در صورت مشاهده، مصنوعات توقیف و افراد خاطی به مراجع قضایی 
معرفی می شوند از عرضه کنندگان و خریداران طای ساخته، خواست به کدهای استاندارد مصنوعات طا توجه 

کنند.575 واحد تولیدی طا در استان اصفهان دارای کد معتبر هستند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان مطرح کرد:
تحویل حقابه گاوخونی تا نیمه آبان

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: به زودی وزارت نیرو پیش از نیمه آبان ماه در 
خصوص کشت پاییزه کشاورزان اصفهان تصمیم گیری خواهد کرد. حسن ساسانی با اشاره به ذخیره 440 میلیون 
مترمکعبی سد زاینده رود، اظهار کرد: در حال حاضر ورودی سد زاینده رود 12 و خروجی آن 24 مترمکعب برثانیه 
است. وی، در خصوص نحوه توزیع آب برای کشت پاییزه، گفت: هنوز شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود درباره 
نحوه توزیع آب کشت پاییزه برای سال آبی جدید تشکیل جلسه نداده و به طورقطع بعد از هرگونه تصمیم گیری، 
استان اصفهان همان گونه عمل خواهد کرد. به گفته ساسانی، به زودی وزارت نیرو پیش از نیمه آبان ماه در خصوص 
کشت پاییزه کشاورزان اصفهان تصمیم گیری خواهد کرد. ساسانی درباره آخرین زمان تحویل حقابه گاوخونی، اظهار 
کرد: در حال حاضر حداقل آب جاری در زاینده رود، به سمت تاالب در حرکت خواهد بود و تاکنون از بند رودشت 
بیش از سه میلیون مترمکعب و از بند شاخ کنار به بعد نزدیک سه میلیون مترمکعب روانه گاوخونی شده است. 

مرضیه محب رسول
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آدرسادارهمنبع مالیاتی اصل مالیات  درآمد مشمول مالیات سال عملکردتاریخ برگ تشخیصشماره برگهکد ملینام مودیردیف
2044مشاغل 1,385,544,000  4,160,000,000 128480534435701398/04/301392 حمید صرافان چهارسوقی 1
2044جرائم موضوع ماده 169 ق.م.م 644,000,000  32,200,000,000 128480534435751398/04/301392 حمید صرافان چهارسوقی 2
اصفهان2044مشاغل 12,715,770  71,150,000 128088254936821398/04/301392 صدیقه گوهریان 3
اصفهان2044جرائم موضوع ماده 169 ق.م.م 15,200,000  760,000,000 128088254936871398/04/301392 صدیقه گوهریان 4
اصفهان2044مشاغل 81,639,260  335,800,000 128279511237581398/04/301392 مهین ملکیان 5
اصفهان2044جرائم موضوع ماده 169 ق.م.م 72,000,000  3,600,000,000 128279511237611398/04/301392 مهین ملکیان 6
2044مشاغل 1,825,403,700  5,423,399,893 128735238335831398/04/301392 نرجس خاتون عبدی نیان 7
2044جرائم موضوع ماده 169 ق.م.م 216,720,000  7,224,000,000 128735238338201398/04/301392 نرجس خاتون عبدی نیان 8
اصفهان2044مشاغل 2,683,514,730  7,872,200,000 128465573337841398/04/301392 محمد مصلحی 9
اصفهان2044جرائم موضوع ماده 169 ق.م.م 1,700,000,000  85,000,000,000 128465573337891398/04/301392 محمد مصلحی 10
2044مشاغل 468,901,560  1,538,400,000 128720839836271398/04/301392 زهرا افقری 11
2044جرائم موضوع ماده 169 ق.م.م 324,800,000  16,240,000,000 128720839836331398/04/301392 زهرا افقری 12
اصفهان2044مشاغل 15,323,160  84,200,000 128916663337481398/04/301392 محمد صادق محمود زاده 13
اصفهان2044جرائم موضوع ماده 169 ق.م.م 18,200,000  910,000,000 128916663337521398/04/301392 محمد صادق محمود زاده 14
2044مشاغل 130,020,290  508,930,073 413089863939141398/04/301392 محمد مقدسی 15
2044جرائم موضوع ماده 169 ق.م.م 19,889,262  662,975,396 413089863939171398/04/301392 محمد مقدسی 16
2044مشاغل 228,252,500  826,935,900 413078614839191398/04/301392 فرزانه مقدسی 17
2044جرائم موضوع ماده 169 ق.م.م 33,000,000  1,100,000,000 413078614839221398/04/301392 فرزانه مقدسی 18
اصفهان2044مشاغل 11,534,543,460  33,186,167,472 175446526941061398/04/311392 محسن جباری اشکفتکی 19
اصفهان2044جرائم موضوع ماده 169 ق.م.م 1,327,446,699  44,248,223,296 175446526941111398/04/311392 محسن جباری اشکفتکی 20
2044مشاغل 521,663,740  1,689,300,000 128338631339901398/04/301392 اصغر ابراهیمی 21
2044جرائم موضوع ماده 169 ق.م.م 297,520,000  13,400,000,000 128338631339951398/04/301392 اصغر ابراهیمی 22
2044مشاغل 145,835,000  550,000,000 128028476536081398/04/301392 محسن کیانی 23
2044جرائم موضوع ماده 169 ق.م.م 44,000,000  2,200,000,000 128028476536131398/04/301392 محسن کیانی 24
اصفهان2044مشاغل 4,076,093,300  11,855,318,786 578970708437201398/04/301392 سید ضیاء ایمانی 25
اصفهان2044جرائم موضوع ماده 169 ق.م.م 188,312,280  6,277,075,986 578970708437251398/04/301392 سید ضیاء ایمانی 26
2044مشاغل 773,577,610  2,409,774,386 128830744640581398/04/301392 مجید نصر 27
2044جرائم موضوع ماده 169 ق.م.م 96,390,975  3,213,032,516 128830744640611398/04/301392 مجید نصر 28
2044مشاغل 55,736,980  249,197,115 114022028441721398/04/311392 سید رحیم نوربخش 29
اصفهان2044مشاغل 670,299,960  2,114,400,000 128718936936991398/04/301392 داود غفوری دستجردی 30
اصفهان2044جرائم موضوع ماده 169 ق.م.م 453,200,000  22,660,000,000 128718936937021398/04/301392 داود غفوری دستجردی 31
اصفهان2044مشاغل 9,848,192,880  28,363,200,000 128098270536621398/04/301392 غالمحسین غفوری دستجردی 32
اصفهان2044جرائم موضوع ماده 169 ق.م.م 6,080,000,000  304,000,000,000 128098270536671398/04/301392 غالمحسین غفوری دستجردی 33
اصفهان2044مشاغل 365,480,500  1,242,615,476 004134365440181398/04/301392 منصور یزدی زاده شتربانی 34
اصفهان2044جرائم موضوع ماده 169 ق.م.م 82,841,031  2,761,367,713 004134365440211398/04/301392 منصور یزدی زاده شتربانی 35
اصفهان2044جرائم موضوع ماده 169 ق.م.م   -    - 472163034437221398/04/301392 آیدا آینه چی 36

شماره برگ تشخیصتاریخ برگ  تشخیصسال عملکرد درآمد مشمول مالیات  اصل مالیات منبع مالیاتیادارهآدرس مودیشرح فعالیتکالسه پروندهنام ونام خانوادگیردیف
13921398/04/3117123 32,400,000  4,973,520 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانسایر1814محمدتقی بطحائی1
13921398/04/2213069 211,500,000  46,322,120 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگان سیب زمینی1872مهری طاالری2
1398/07/2414089 73,008,000  13,087,000 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانلوله1895محمداسماعیل فیاضی3
13921398/04/3016023 44,250,000  7,341,150 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانآهن1897امیر فضائلی4
13921398/04/3116363 96,000,000  17,680,800 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانذرت1900محمدی محمدی5
13921398/04/3016007 128,760,480  25,657,930 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانکشاورزی1901علی ابراهیمی6
13921398/04/3016029 24,850,000  3,723,770 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانگوسفند1902مجتبی فضائلی7
13921398/04/3116966 180,000,000  38,455,000 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانداروی دامی1905سلیمان مناجاتی8
13921398/04/2814986 15,750,000  2,360,140 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانسایر1906محمد علی فتاحی9
13921398/04/2915156 18,000,000  2,697,300 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانداروی دامی1909سیدمرتضی منیری10
13921398/04/2915354 45,156,000  7,522,170 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانسایر1913داود فصاحت11
13921398/04/2915348 47,175,000  7,925,560 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگان سیب زمینی1914سیدصدرا آقامیری12
13921398/04/3117400 58,500,000  10,188,300 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانکشاورزی1924علی اصغر مجیدی13
13921398/04/3117251 131,400,000  26,317,150 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگاناغذیه1923رضا بهرامیان14
13921398/04/2815013 12,600,000  1,888,110 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگاننجاری1841مهدی نیکبخت15
13921398/04/2815023 3,750,000  561,940 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانسایر1857علی نبوی16
13921398/04/3016070 36,000,000  5,692,800 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانمصالح ساختمانی16070یداله یاوری17
13921398/04/2213300 1,275,000,000  376,803,750 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگان سیب زمینی1810علی اکبر رفعتی18
13921398/04/3016012 120,600,000  23,619,850 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانچوبدار گاوی1792حسن مظفری 19
13921398/04/2915142 120,750,000  23,657,310 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانآهن1820حسین طوسیان20

شماره برگ تشخیصتاریخ برگ  تشخیصسال عملکرد درآمد مشمول مالیات  اصل مالیات منبع مالیاتیادارهآدرس مودیشرح فعالیتکالسه پروندهنام ونام خانوادگیردیف
921398/03/197229 156,600,000  32,610,850 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانشرکت زارعیپیمانکار3056ابوبکر ابراهیم زاده1
921398/03/015674 24,120,000  3,614,380 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانسررباطانخرید اتومبیل4871کمال م2
921398/04/2514224 27,000,000  4,045,950 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانشهرک صنعتی گلپایگانالکتروموتور5139سکینه اشفعی3
921398/04/2614387 462,000,000  119,461,400 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانشهرک صنعتی گلپایگانسایر5143علی اصغر جعفرلو4
921398/04/3116268 16,800,000  2,517,480 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانجاده تیکندامداری5146غالمعلی علیشاهی5
921398/04/3117224 42,120,000  6,915,580 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانمیدان ولیعصرلبنیات5156سیدمحمد حسینی نژاد6

منبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسالتاریخ برگ تشخیصشماره برگهکد ملینام مودیردیف
مشاغل007076674641951398/04/311392120479588004155616749پدرام رهبران1
007076674742011398/04/31139215813945066474418352169پدرام رهبران2

م الف: 639788

آگهی ابالغ

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان  اصفهان

مودیان محترم مالیاتی آخرین مهلت استفاده از تسهیالت بخشودگی صددرصدی جرایم قابل بخشش مالیاتی پایان مهر ماه می باشد

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد. ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به 

اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .
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امدادرسانی هالل احمر به ۳۱۴ آسیب دیده

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

 افزایش حمایت شهرک علمی
  و تحقیقاتی اصفهان
 از واحدهای فناور

رییس شــهرک علمی و تحقیقاتــی اصفهان 
گفت: حمایت های این شهرک از شرکت های 
دانش بنیان و واحدهای فنــاور به ترتیب ۲۷ 
و ۴۸ درصد افزایش می یابــد. جعفر قیصری 
افزود: سال گذشــته ۱۶ درصد از بودجه این 
شــهرک به منظور حمایت های مالی مستقیم 
از شــرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور 
تخصیص یافت که امسال به ۲۷ درصد می رسد. 
وی، بدون اشاره به میزان بودجه امسال شهرک، 
اظهارداشــت: حمایت های مســتقیم شامل 
توانمندسازی، طرح های صنعتی سازی، توسعه 
فناوری، ایده محوری و نیمه صنعتی سازی می 
شود. قیصری با بیان اینکه سال گذشته حدود 
۳۲ درصد از بودجه شهرک به حمایت های غیر 
مستقیم از شرکت های دانش بنیان و واحدهای 
فناور تخصیص یافت، ادامه داد: امســال سهم 
ایــن حمایت ها بــه ۴۷ درصد می رســد. وی 
حمایت های غیر مستقیم را شــامل مشاوره، 
آموزش، شرکت در نمایشگاه ها، زیرساخت ها، 

شبکه اینترنت و فضای کاری عنوان کرد.

تکذیب جذب پرستار خارجی 
در کشور

معاون پرســتاری وزارت بهداشــت با تکذیب 
اخباری مبنی بر جذب پرســتاران اتباع بیگانه 
در کشور گفت: اساسا این موضوع صحت ندارد 
و متاســفانه افرادی که خود را به ظاهر مدافع 
پرســتاری قلمداد می کنند با اهداف مشخص 
چنین اخباری را عنوان کرده اند. مریم حضرتی 
ادامه داد: به گروه های پرستاری و دلسوزان واقعی 
حرفه پرســتاری اطمینان می دهم تا زمانی که 
خدمتگزار جامعه فهیم پرستاری هستم، اجازه 
نخواهم داد که افرادی منفعت طلب و سودجو 
از احساسات پاک پرستاران عزیز سوء استفاده 
کنند و با شایعه ســازی، بهره برداری شخصی از 
آن کنند. وی با توصیه بــه افراد به تقوا در عمل 
و گفتار گفت: خوشبختانه نهادهای نظارتی به 
خوبی به وظایف خــود عمل می کنند و کارنامه 
فعالیت های افراد، همواره روشــن بوده است و 
بدون شک با کسانی که به چنین رفتارهای غیر 
حرفه ای و غیر اخالقی دامــن می زنند، مطابق 

قانون برخورد خواهد شد.

شایع ترین سرطان های زنان 
ایرانی اعالم شد

رییــس مرکــز تحقیقــات پیشــگیری از 
بیماری های زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، با بیان اینکه سرطان رحم از شایع ترین 
ســرطان ها در بین زنان اســت، ادامه داد: در 
رابطه با سرطان های زنان شامل پستان، رحم، 
تخمدان، دهانه رحم و قســمت های بیرونی، 
به ترتیب ســرطان رحم، بعــد تخمدان و بعد 
دهانه رحم در ایران شایع تر هستند و متاسفانه 
ســرطان تخمدان در کل دنیا قابل پیشگیری 
نیست و روش غربالگری مناسبی برای آن وجود 
ندارد.دکتر فرزانه  با تاکید بر ضرورت و اهمیت 
ارتقای آگاهی و سواد سالمت بانوان و نقش این 
آموزش ها در پیشــگیری از بروز بیماری های 
زنان، گفت:  بســیاری از بیماری هــای زنان از 
جمله ســرطان ها و بیماری های عفونی با ارائه 
آموزش و ارتقای آگاهی افراد قابل پیشگیری 
است. وی همزمان با هفته ملی سالمت بانوان 
با اشــاره به برخی از طرح های تحقیقاتی این 
مرکز، عنوان کرد: دستیابی به روش های نوین 
پیشگیری از بروز بیماری  و بررسی میزان شیوع 
بیماری ها برخــی از زمینه های تحقیقاتی این 
مرکز اســت. همچنین طی این طرح ها میزان 
آشنایی زنان با روش های پیشــگیری از بروز 
بیماری هــای دوران بــارداری، خونریزی ها، 
نازایی و همچنین آگاهــی از روش های کمک 
کننده مانند تغذیــه، ورزش و رفتاری جهت 
پیشگیری از بروز یا پیشرفت بیماری، بررسی 

و دنبال می شود.

 انهدام باند سارقان منزل 
در شاهین شهر

فرمانده انتظامی شهرســتان شــاهین شهر از 
شناســایی و دستگیری ۳ ســارق که از منزلی 
ســرقت کرده بودند، خبر داد. سرهنگ حسین 
بساطی اظهار داشــت: در پی دریافت اخباری 
مبنی بر ســرقت منزل در ســطح شهرستان، 
شناسایی سارق یا ســارقان احتمالی در دستور 
کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت. این 
مقام انتظامی افزود: ماموران کالنتری ۱۱ پس 
از وقوع ســرقت منزلی، با انجام اقدامات خاص 
پلیســی موفق به شناسایی ۳ ســارق حرفه ای 
منزل شدند. وی در ادامه بیان داشت: ماموران 
پس از اخذ مجوز قانونی و هماهنگی های الزم 
در یک عملیات ســنجیده هر ۳ نفر ســارق را 

دستگیر کردند.

اهدای سیم کارت با شماره رند 
ترفند جدید کالهبرداران

رییس پلیــس فتای اســتان از شناســایی و 
دستگیری فردی که در فضای مجازی با ارسال 
پیامی با عنوان هدیه ســیم کارت با شماره رند، 
اقدام بــه کالهبرداری از شــهروندان می کرد، 

خبرداد.
 ســرهنگ ســید مصطفی مرتضوی گفت: در 
پی شکایت شــهروند اصفهانی مبنی بر اینکه با 
هدف دریافت سیم کارت با شماره رند مبلغ ۶0 
میلیون ریال از حساب وی به صورت غیر مجاز 
برداشت شده است، کارشناسان پلیس را بر آن 
داشت تا موضوع را در دستور کار خود قرار دهند. 
وی افزود: شاکی در اظهارات خود گفت که در 
یکی از شــبکه های اجتماعــی پیامی دریافت 
کردم که من را برنده ســیم کارت با شماره رند 
معرفی کرد و پس از تماس با شــماره مربوطه 
فرد مورد نظر درخواســت پرداخت مبلغ ۲00 
هزار ریال از طریق لینک ارســالی جهت ارسال 
پســتی ســیم کارت کرد که پس از واریز مبلغ 
کل موجودی حساب که ۶0 میلیون ریال بوده 
است برداشت می شود. این مقام انتظامی عنوان 
داشت: در بررسی های اولیه مشخص می شود، 
درگاه بانکی که شــاکی از طریــق آن اقدام به 
واریز وجه کرده اســت، درگاهــی جعلی بوده 
که اطالعات حساب بانکی شــاکی را به سرقت 
برده اســت، در نهایت کارشناســان با اقدامات 
 تخصصی خود موفق به شناسایی فرد کالهبردار

 می شوند.

توقیف انباری با محموله 
میلیاردی انواع کاالی قاچاق 

در اصفهان
سرپرست پلیس آگاهی اســتان از کشف یک 
محموله انواع کاالی خارجــی قاچاق به ارزش 
۲ میلیارد و 500 میلیون ریال در بازرسی ازیک 
انبار خبر داد. سرهنگ حســین ترکیان اظهار 
داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی 
اقدام به دپو و انبار محموله ای شامل انواع کاالی 
قاچاق کرده، کارآگاهــان اداره مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز پلیس آگاهی وارد عمل شــدند. وی 
افزود: پس از هماهنگی های الزم از انبار مذکور 
بازرسی شد که ۱۱ هزار و ۸۶۷ عدد انواع لوازم 
الکتریکی، 5۱5 عدد چراغ فانوسی، ۳9۶ عدد 
پیچ گوشتی، تعداد 5 دســتگاه سوئیچ، تعداد 
50 عدد انواع باتری موتور و ماشــین شارژی، 
تعداد ۳۸ عدد پنل پخش خودرو و تعداد ۳۸0 
 عدد آالن بــی، همگی فاقد مــدارک گمرکی 

کشف شد.
 این مقام انتظامی با اشــاره بــه اینکه یک نفر 
در این رابطه دستگیر شــد بیان داشت: ارزش 
محموله کشــف شــده توســط کارشناسان ۲ 

میلیارد و 500 میلیون ریال اعالم شده است.

دبیر شورای عالی ســازمان نظام پزشکی گفت: 
ســازمان امور مالیاتی باید در خصــوص نحوه و 
میزان رقم مالیات پزشکان با سازمان نظام پزشکی 
به تعامل برســد تا نتیجه مطلوب حاصل شــود. 
محسن مصلحی  اضافه کرد: الزام به اتصال دستگاه 
کارتخوان به سامانه مالیاتی، تعیین ضرب االجل 
و لحاظ کردن جریمه برای کســانی که تا تاریخ 
مدنظر اقدام به نصب کارتخــوان نکنند، از جمله 
موضوعاتی است که جامعه پزشکی نسبت به آن 
گالیه مند اســت. به اعتقاد مصلحی، پرداختن به 
موضوع ثبت کارتخوان توسط پزشکان یک بحث 
انحرافی است، چراکه این قانون در خصوص سایر 
صنوف هم باید پیاده شود. وی تاکید کرد: نکته ای 
که از سوی برخی رسانه ها به جامعه القا می شود 
عدم ثبت دستگاه کارتخوان در سامانه امور مالیاتی 
برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشــکان است در 
حالی که جامعه در مورد نحــوه و میزان مالیات 
پرداختی پزشــکان دغدغه مند نیست؛ بنابراین 
اینکه با انحراف افکار عمومی، موضوع کارتخوان 

را به مطالبه عمومی جامعه ســوق دهیم در واقع 
نوعی قلب واقعیت اســت. به گفته دبیر شــورای 
عالی نظام پزشکی کشور، جامعه پزشکی با نصب 
کارتخوان مشــکلی ندارد؛ اما صحبت این است 
که چرا به شــکل مبهم بحث ســامانه یا صندوق 
فروش که ســنخیتی با کار پزشــکی و خدماتی 
 ندارد با یک جوسازی علیه جامعه پزشکی اجباری

 می شود.

دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی مطرح کرد:

انحراف افکار عمومی در موضوع کارتخوان پزشکان
رییس جســت وجو و نجات جمعیــت هالل احمر 
استان اصفهان  گفت:  طی هفته گذشته ۱05 حادثه 
گزارش شــد که در این حوادث ۳۱۴ آسیب دیده 
بودند و ۱۱۴ تیم عملیاتی برای امدادرسانی به حادثه 
دیدگان اعزام شــدند. محمد محمدی در خصوص 
وضعیت امدادرســانی جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان درحوادث هفته گذشته، اظهار کرد: از تاریخ 
۲0 تا ۲۷ مهرماه تعداد ۱05 مورد حادثه اتفاق افتاد 
که این حوادث شامل ۴۶ مورد حوادث جاده ای، ۲۸ 
مورد خدمات حضوری، یک مورد دریایی و ساحلی، 
۲۲ مورد حوادث شهری، یک مورد ریزش آوار و شش 
مورد حادثه صنعتی و کارگاهی بوده که به جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان گزارش شده است.وی با 
تاکید بر اینکه مجموع کل آســیب دیدگان حوادث 
هفته گذشــته ۳۱۴ نفر بودند، گفت: تعداد 9۴ نفر 
مجموع نجات یافتگان حوادث هفته قبل بودند که 
خدمات امدادرسانی و انتقال ۸۶ نفر به بیمارستان 
برای تکمیل درمان و خدمات درمانی سرپایی برای 
هشــت نفر انجام گرفت. محمدی خاطرنشان کرد: 

درحوادث جاده ای هفته گذشــته اسکان اضطرای 
در پایگاه های بین شهری برای 5۳ نفر انجام شد که 
بیشتر موارد به دلیل نقص فنی خودروها، تصادفات 
جاده ای، خستگی و خواب آلودگی رانندگان در طول 
مسیر و اسکان زائران اربعین در راه مانده که در حال 
بازگشت به استان دچار مشکالتی شدند و برای امداد 
رسانی و ارائه خدمات تحت پوشش اسکان اضطراری 

جمعیت هالل احمر اصفهان قرار گرفتند.

رییس جست وجو و نجات جمعیت هالل احمر استان خبر داد:

امدادرسانی هالل احمر به ۳۱۴ آسیب دیده

هالل احمر نظام پزشکی

بیمه در کشور ما با چالش های زیادی روبه رو  بوده و 
این مسئله طی چند سال اخیر موضوعی چند وجهی 
شده است. از سویی سازمان بیمه تامین اجتماعی با 
نپرداختن مطالبات شبکه بهداشت و درمان کشور 
عمال بسیاری از پزشکان و بیمارستان های خصوصی 
و حتی دولتــی را از چرخه درمانی خــارج کرده و 
تعداد زیادی از پزشکان هم اکنون به دلیل انباشت 
بدهی حاضر به قبول دفترچه های تامین اجتماعی 
نیستند و از سوی دیگر وزارت بهداشت برنامه های 
گســترده ای را برای تغییر و تحــول در نظام بیمه 
سالمت کشور در دست اجرا دارد که قرار است یکی 
از محوری ترین آنها در اصفهان و اغلب نقاط کشور 
کلید بخورد. اجرای بیمه ســالمت که طی ماه های 
اخیر وزارت بهداشت وعده اجرایی شدن آن را داده 
بود، در سراسر اســتان اصفهان اجرا خواهد شد. هر 
چند همچنان تردیدهای جدی برای تامین منابع آن 
وجود دارد؛ اما کارشناسان معتقدند این مسئله در 
همه جای دنیا وجود دارد و تنها مختص ایران نیست. 
بر اساس آنچه کارشناســان حوزه اقتصاد سالمت 
می گویند، هیچ کشــوری نمی تواند اقدام جادویی 
برای تامین منابع مالی بیمه های سالمت انجام دهد، 
بلکه به مرور زمان باید ســاختارها به شکلی توسعه 
پیدا کند تا به یک نظام هزینــه اثربخش اقتصادی 
دست یافت و هزینه های درمانی را مقرون به صرفه 
کرد. از طرفی باید دید چطــور می توان هزینه های 

درمانی را کاهش داد و در 
عین حال کیفیت درمان 
را بهتر کــرد. این موضوع 
در ایــران وارد فاز بحرانی 
شده اســت و نمونه آن  را 
می توان در رویارویی اخیر 
دانشگاه های علوم پزشکی 
و سازمان تامین اجتماعی 

دید.با این وجود امــا دولت مصمم به اجرای کامل و 
باقی مانده در قالب طرح جامع سالمت ایرانیان است. 
بر اساس برنامه های پیش بینی شده در نظام جامع 

سالمت همه ایرانی ها باید 
تــا ســال ۱۴00 از نوعی 
بیمه برخوردار باشــند .بر 
اســاس آمار 9۱.5 درصد 
مــردم کشــورمان بیمه 
هســتند. این تعداد حتی 
شــامل مهاجران قانونی 
داخل کشور هم می شود 
بر این اســاس قرار است با اجرا شــدن قانون بیمه 
اجباری ســالمت ۸.5 درصد باقی مانــده مردم نیز 
تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. بر اساس آنچه پیش 

ازاین اعالم شد، هدف اصلی از اجرای این طرح تحت 
پوشش قرار دادن افراد کم درآمدی است که نه تحت 
پوشش بهزیستی هستند و نه کمیته امداد. به همین 
دلیل اگر درآمد متقاضیان کمتر از ۴0 درصد حداقل 
حقوق بر اســاس قانون کار باشد، دولت صد در صد 
حق بیمه آنهــا را پرداخت می کند. حســین بانک، 
مدیر کل بیمه سالمت اســتان اصفهان اعالم کرده 
است افرادی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی 
و یا سازمانی نیستند می توانند به منظور درخواست 
اســتفاده از این خدمت درمانی تا چند روز آینده به 
دفاتر پیشخوان دولت برای ثبت نام مراجعه کنند. 
حسین بانک افزود: متقاضیان دریافت بیمه سالمت 
تا شــش ماه پس از زمان ابالغ آغاز طرح می توانند 
برای اســتفاده از خدمات این نوع بیمه اقدام کنند. 
وی با بیان اینکه براســاس این طرح خدمات بیمه 
سالمت برای دهک های یک تا چهار جامعه رایگان 
است، ادامه داد: دهک های چهار به باال برای دریافت 
این خدمت درمانــی از 50 درصد تخفیف بهره مند 
می شوند و دهک های هفت به باال نیز باید حق بیمه 
خود را به صورت کامل پرداخت کنند. همچنین بر 
اساس اعالم وزارت بهداشت روستاییان تازمانی که 
دفترچه آنان تا دو ســال آینده اعتبار داشته باشد، 
می توانند از خدمات رایگان بیمه ســالمت استفاده 
کنند و دهک بندی نمی شــوند و هنگامی که برای 
تمدید دفتر چه مراجعه کنند مورد دهک بندی قرار 
می گیرند. آنچه در بحث بیمه سالمت مطرح است 

ناشناخته بودن آن برای اقشار مردم است

آغوش باز بیمه برای سالمتی

 رییس کمیســیون حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی 
شهر اصفهان با بیان اینکه شــهرداری باید نقش کلیدی در کنترل 
این آالیندگی داشته باشــد، گفت: ایجاد مراکز معاینه فنی خودرو، 
نحوه تردد خودروها، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و گازسوزی 
وســایل حمل و نقل عمومی از وظایف شــهرداری در بهبود وضع 
آالیندگی اســت. امیراحمد زندآور افزود: برای کنترل آلودگی هوا 

قرار شد ایستگاه های پایش آلودگی هوا با کمک شهرداری و محیط 
زیست در شهر اصفهان از ۱۶ به ۲۱ ایســتگاه و شاخص آلودگی با 
نصب تابلوهای نشانگر در سطح شهر به اطالع عموم برسد. وی ادامه 
داد: مطابق ماده 5 نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، شهرداری و نیروی 
انتظامی با همکاری یکدیگر در خصوص نداشــتن معاینه فنی باید 
همکاری کنند و  احداث این زیرســاخت ها در اولویت باشد. زندآور 

افزود: مینی بوس و خوشبختانه نوســازی و بازسازی ناوگان در حال 
انجام است. بنابراعالم معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان، 
در اجرای طرح برخورد با خودروهای آالینده در کالن شهراصفهان، 
در نیمه امسال،۲۶ هزار دســتگاه خودروی دودزا جمع آوری، هزار 
خودرو فاقد معاینه فنی شناسایی و ۶ هزار و 500 دستگاه خودرو به 

تعمیرگاه ها ارجاع داده شد. 

خودرو، متهم اصلی آلودگی هوا در کالن شهراصفهان

  اجرای بیمه همگانی سالمت دراصفهان کلید خورد؛  

 متقاضیان دریافت بیمه سالمت 
تا شش ماه پس از زمان ابالغ آغاز 
طرح می توانند برای استفاده از 
خدمات این نوع بیمه اقدام کنند

کارشناس مسئول پیش بینی هوای اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: 
امروز  وزش باد شدید موقتی، رگبارهای متناوب، گاهی همراه با رعد و برق در 
اکثر مناطق استان به ویژه نواحی غربی و ارتفاعات استان پیش بینی می شود. 
فاطمه زهرا سیدان، با بیان اینکه بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر جوی 
ناپایدار بر استان طی چند روز آینده است، اظهار کرد: بر این اساس وضعیت 
جوی به صورت کمی ابری، به تدریج افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید و در 

ساعات بعدازظهر و شب وزش باد شــدید موقتی، رگبارهای متناوب، گاهی 
همراه با رعد و برق در اکثر مناطق اســتان به ویژه نواحی غربی و ارتفاعات 
استان پیش بینی می شود. وی با اشــاره به اینکه، دمای هوا در اکثر مناطق 
استان تغییر محسوسی نخواهد داشت، اعالم کرد: دمای هوای شهر اصفهان 
در گرم ترین ساعات به ۲۷ درجه ســانتی گراد و در سردترین ساعات به ۱۱ 

درجه سانتی گراد خواهد رسید.

هوا
 و 

کارشناس اداره هواشناسی استان:آب
باد شدید و  رگبار آسمان 

اصفهان را درمی نوردد

پریسا سعادت

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی
شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی ذیل از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نماید.

م الف:6۳7۳8۳

نوبت دوم

موضوع مناقصهشماره فراخوان
مبلغ برآورد 

)ریال(
مدت قرارداد

مبلغ ضمانتنامه 
شرکت در 

مناقصه )ریال(
شرایط

۲09۸00۱۳9۷0000۲۳

مناقصه خرید، حمل 
و اجرای آسفالت 

پرکننده معابر اصلی 
و فرعی شهر جدید 
مجلسی بصورت 
۱00 درصد تهاتر

 ۲۴/۳۱9/500/000
بصورت مقطوع 
به مدت ۱0 ماه

۱/۲۲0/000/000
بصورت ضمانتنامه 

بانکی

شخصیت 
حقوقی دارای 
حداقل پایه 
5 در رشته 

راه و باند

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور : 9۸/۷/۲۸ 
- شرایط زمانی دریافت اســناد مناقصه از سامانه: حداکثر تا ســاعت ۱9 روز پنج شنبه 

مورخ 9۸/۸/۲ 
- مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ 9۸/۸/۱۳ 

- زمان بازگشائی پاکات: ساعت ۱0 صبح روز سه شنبه 9۸/۸/۱۴ 
نشــانی کارفرما: اصفهان، کیلومتر ۲0 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- بلوار 

ارم شرکت عمران مجلسی
تلفن: 03152472733    

   دورنگار: 52472214-031                  کدپستی: 86316-45775
www.majlessi-ntoir.gov.ir : سایت شرکت عمران مجلسی

شهرداری نصرآباد

آگهی مزایده عمومی مرحله اول
 این شهرداری در نظر دارد به اســتناد به بند دوم صورتجلســه مورخ 9۸/0۲/0۴ و بند 
چهارم صورتجلســه مورخ 9۸/0۶/۲۳ شورای اسالمی شهر نســبت به برگزاری مزایده 
عمومی و فروش ۱ پالک با کاربری کارگاهی- خدماتی و ۱ پالک با کاربری مسکونی اقدام 
نماید متقاضیان می توانند تا تاریخ 9۸/0۸/۱۲ جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری 

مراجعه نمایند.

 آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده پایان وقت اداری
 روز دوشنبه مورخ ۱۳9۸/0۸/۱۳ می باشد. 

تاریخ بازگشایی پاکتها 9۸/0۸/۱۶ خواهد بود.
شهرداری در رد و یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد
م الف:6۳2۳99

چاپ دوم
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منچستر یونایتد، فروشی نیست
مدیر اجرایی باشگاه منچستریونایتد، اعالم کرد 
که این باشگاه فروشی 
نیســت و مالــکان 
آمریکایــی قصد 
تــرک الدترافورد 
را ندارند. خانواده 
گلیزر ابتدا در سال 
2003 بخشی از سهام 
باشــگاه منچســتر یونایتد را خریدند و سپس 
در ســال 2005 به طور کامل این باشگاه را در 
اختیار گرفتند. در حالی که نتایج چند فصل اخیر 
منچستر یونایتد، نارضایتی هواداران را به همراه 
داشته، شایعاتی در مورد تالش محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان، برای خرید این باشگاه مطرح 
شده اما وودوارد تاکید کرد که گلیزرها همچنان 
به دنبال ادامه حضور در این باشــگاه هستند. 
او بــه United We Stand گفت: با توجه به 
پیشنهادها یا قیمت هایی که مطرح شده، چیزی 
که من متوجه شــده ام این است که هیچ بحثی 
برای اعالم قیمت برای باشگاه یا هر چیزی مانند 

این وجود ندارد.

 یورگن کلینزمن 
سرمربی اکوادور می شود

یورگــن کلینزمن بعــد از پایان همــکاری با 
فدراسیون فوتبال آمریکا 
هدایت هیچ تیمی 
را برعهده نگرفته 
است. روزنامه اکیپ 
فرانسه نوشت که 
سرمربی سابق تیم 
ملی فوتبال آمریکا با 
فدراســیون فوتبال اکوادور برای قبول هدایت 
تیم ملی این کشــور به توافق نهایی رســیده و 
با قراردادی 3 ســاله تا 2022 هدایت این تیم 
را برعهده خواهد گرفت. کلینزمن با پیشــنهاد 
اشــتوتگارت برای برعهده گرفت پســت مدیر 
ورزشی در این تیم مخالفت کرد و پیشنهادهای 
هم از تیم های حوزه خلیج فارس داشت که پاسخ 
مثبت به آنها نداد تا اینکه به نظر می رسد هدایت 
اکوادور را برعهده گرفته است. اکوادور در کوپا آمه 
ریکا ناامید کننده ظاهر شد و از مرحله گروهی 
حذف شد تا ســرمربی این تیم برکنار شود و در 

نهایت هم جای خود را به کلینزمن بدهد.

»زالتکو دالیچ« در یک قدمی 
االتحاد عربستان

اوضاع برای االتحاد در لیگ عربســتان و لیگ 
قهرمانان آســیا آن طور 
که انتظــار می رفت 
خوب پیش نرفت 
تا پایه های صندلی 
ســییرا  چیــرو 
سرمربی اهل شیلی 
ببرهای جده حسابی 
لرزان شــود. شــاید به همین خاطر هم بود که 
از مدت ها قبل شــایعات پیرامون برکناری این 
مربی قوت گرفت و شرق االوسط در گزارشی از 
تالش های مالکان االتحاد برای بازگرداندن مربی 
مشهور کروات به جده پرده برداشت. به نوشته 
این روزنامه مطرح باشگاه االتحاد از چند هفته 
قبل مذاکراتی را با مدیربرنامه های زالتکو دالیچ، 
سرمربی سابق العین امارات و الهالل عربستان 
برای قبول هدایت این تیم آغاز کردند؛ اما از آنجا 
که دالیچ قراردادی تا سال 2020 با فدراسیون 
کرواســی دارد، هنوز طرفین به توافقی در این 

زمینه نرسیده اند.

 واکنش طعنه آمیز »مورینیو«
 به اظهارات کلوپ

ژوزه مورینیو که برای تحلیــل بازی تیم های 
و  منچســتریونایتد 
لیورپول به شــبکه 
اســکای اسپورت 
رفته بــود، پس از 
بازی بــه اظهارات 
یورگن کلوپ مبنی بر 
اینکه منچستریونایتد 
همیشه مقابل تیم های او تدافعی بازی می کند 
واکنش نشان داد. مورینیو گفته: »منچستر با 
توجه به مصدومانی که دارد سعی کرد با 5 مدافع 
بازی کند و موفق شد به حریفش موقعیت ندهد. 
یورگن کلوپ از منویی کــه جلویش قرار دادند 
خوشش نیامد! او گوشت دوست دارد اما امشب 
جلویش ماهی گذاشــتند! لیورپول نتوانست 
مقابل تیمی که دفاعی بــازی می کند راه حلی 
پیدا کند. لیورپول نتایج درخشــانی گرفته؛ اما 
مقابل چنین تیم هایی به مشــکل می خورند. 
لیورپول مقابل تیم های هجومی به راحتی پیروز 

می شود«.

داوری ها با سطح لیگ همخوانی ندارد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

هافبک عراقی تیم فوتبال پرسپولیس در تمرینات تیم نیروی هوایی 
بغداد حضور یافت. به گزارش السومریه نیوز عراق، مدیر برنامه های 
بشار رســن اعالم کرد: »این بازیکن برای تمدید ویزای خود باید در 
عراق می ماند. بشار رسن برای حفظ آمادگی خود با همبازیان سابقش 
در تیم نیروی هوایی بغداد به تمرین پرداخت.  او ظرف روزهای آینده 

به تمرینات تیم پرسپولیس در تهران ملحق خواهد شد.«

هافبک پرسپولیس در تمرین تیم عراقی!

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان روز یکشــنبه در جم به یک تساوی با 05
ارزش برابر پارس جنوبی رسید، عیسی آل کثیر مهاجم این تیم که در 
این بازی حضور نداشت و اسکوچیچ از وی استفاده نکرده بود، با انتشار 
استوری در صفحه اینستاگرامش، از هواداران این تیم خداحافظی کرد. 
هنوز مشخص نیست آل کثیر به خاطر مسائل مالی خداحافظی کرده 

یا با دراگان اسکوچیچ به مشکل برخورده است.

خداحافظی »آل کثیر« از نفت آبادان
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 اتهام بزرگ »ویسی«
 به بازیکنان شاهین

عبدا... ویسی، مربی مستعفی تیم شاهین بوشهر 
دلیل جدایی خــود از این تیــم را فنی نمی داند 
و معتقد اســت بازیکنان این تیم علیه او توطئه 
کرده اند، به خصوص در بازی با ماشین سازی. در 
این بازی همه چیز برای تیم شاهین بوشهر خوب 
پیش می رفت و با کســب یک امتیاز از این بازی 
خارج از خانه فاصله ای نداشــت؛ اما در 5 دقیقه 

پایانی دو گل خورد و بازی را 4-2 باخت. 
شاهین بعد از این بازی هم با هدایت عبدا...ویسی 
میزبان تیم فوالد بود و یک بر صفر شکست خورد 
و بعد از این بازی عبدا... ویســی از ســمت خود 
اســتعفا کرد. بنا برا گزارش مهر، ویســی گفته 
اســت: »دلیل جدایی من فنی نبود. ما بیرون از 
بوشــهر بهتر بازی می کردیم. در بازی با ماشین 
سازی هم تا دقایق پایانی مساوی بودیم ولی در 
عرض 5 دقیقه اتفاقات بدی افتاد و توطئه بود که 
آن نتیجه رقم خورد. نمی خواهم بیشــتر از این 
به گذشته برگردم. شــاهین در لیگ بازی دارد و 
نمی خواهم به حاشیه برود و برای این تیم آرزوی 

موفقیت می کنم«.

اتفاق ناخوشایند برای 
»جهانبخش« رخ می دهد؟

علیرضا جهانبخش این روزها متاســفانه یکی از 
سکونشینان برایتون است. جهانبخش که با امید 
زیادی راهی انگلیس شــد فعال جایی در ترکیب 
برایتون ندارد و خیلی وقت است در لیگ برتر بازی 
نکرده است. او بعد از دعوت نشدن به تیم ملی حتی 
بازی آخر تیمش مقابل استون ویال را هم از روی 
سکو دنبال کرد. همین اتفاق باعث شده که برخی 
رسانه ها  به خصوص رسانه های انگلیسی از پایان 
راه لژیونر ایرانی و برایتون صحبت کنند. اتفاقی که 
با توجه به وضعیت این روزها شــاید نیم فصل رخ 
دهد. البته که طرفداران جهانبخش اصال دوست 
ندارند این اتفاق برای او رخ دهد و همه امیدوارند 
علیرضا خیلی زود به روزهای خوب خودش که در 

هلند گذراند، برگردد.

بازیکن سابق سپاهان سرمربی 
تیم ملی جوانان عراق شد

سایت »اســپورت« عراق خبر داد که عماد رضا، 
مهاجم ســابق تیم ملی این کشــور بــه عنوان 
ســرمربی جدید تیم ملی جوانان عراق انتخاب 
شد. عماد با فدراســیون عراق قراردادی 3 ساله 
امضا کرد. این مهاجم، سابقه بازی برای تیم های 

سپاهان و فوالد خوزستان را در کارنامه دارد.

در حاشیه

اتفاق جالب برای »سهراب« در 
مسابقات گزینشی وزنه برداری

ســهراب مرادی که به تازگی از بند مصدومیت 
رها شــده و تمرینات خود را بــا احتیاط کامل 
دنبال می کند، تا چنــد روز دیگر از هانوفر آلمان 
به ســوییس ســفر خواهد کرد تا در رقابت های 
گزینشــی المپیک به میزبانی این کشور شرکت 
کند. این وزنه بردار ایرانــی که طالی المپیک و 
جهان را در کارنامه دارد، احتمــاال نمی خواهد 
ریسک کند و وزنه های ســنگینی را در سوییس 
آزمایش نخواهد کرد. با این حال وقتی به لیست 
اولیه مسابقات سوییس نگاه می کنیم، نام آشنایی 
به چشــم مان می خورد. تیان تائــو، وزنه بردار 
چینی که در غیاب سهراب مرادی امسال قهرمان 
وزن ۹۶ کیلوگرم شد و در سال های اخیر رقابت 
نزدیکی با وزنه بــرداران ایرانی داشــته نیز در 
ســوییس وزنه خواهد زد.تیان تائو هم در مسیر 
المپیک در این مسابقات شــرکت کرده و قطعا 
شانس نخســت قهرمانی است. شــاید سهراب 
مــرادی نتواند در ســوییس خیلی بــا او رقابت 
کند؛ اما برای المپیک 2020 شــرایط متفاوت 

خواهد بود.

منهای فوتبال

مدیرعامل جوان باشــگاه فرهنگی 
ورزشــی ذوب آهن صبح دیروز به 
میــان اصحاب رســانه آمد تــا در اولین نشســت 
خبری اش پاسخگوی ســواالت مختلف خبرنگاران 
درباره فعالیت این باشــگاه در رشــته های مختلف 
ورزشی باشد. جواد محمدی که اواخر مردادماه سال 
جاری جانشین سعید آذری در باشگاه ذوب آهن شد 
در این جلســه از رفع دو محرومیت فیفا و فیبا، 42 
میلیارد بدهی سنواتی، تقویت تیم های مختلف و نیاز 
بــه بودجــه 100 میلیاردی بــرای ســاماندهی 
فعالیت های باشــگاه ســخن گفت و تاکید کرد که 
پایبند به مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. گزیده ای 
از صحبت های مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در ادامه 

می آید:

ذوب آهن باشگاهی است که بیش از 50 سال قدمت 
دارد و وابسته به یک امپراتوری به نام ذوب آهن است 
که سرمایه عظیم مالی و سخت افزاری پشتیبان آن 
است، باشگاه ذوب آهن جزئی از این امپراتوری است 
که موفقیت های بین المللی بسیاری در بخش بانوان 

و آقایان کسب کرده است.

هواداران این باشگاه سرمایه ما و مورد تاکید مدیران 
و دســتگاه های باالدســتی ما هســتند؛ فراموش 
نکرده ایم که روزی این باشــگاه نایب قهرمان جام 
باشگاه های آسیا شد که این موفقیت در پی حضور 
هواداران پرشور در فوالدشهر بود و در این مدت دو 

جلسه با آنها برگزار کردیم.

افراد بســیار خوبی در باشــگاه داریم کــه باید از 
ظرفیت های این افــراد به خوبی اســتفاده کنیم و 
تغییرات صورت گرفته در باشگاه به دنبال استفاده 
از تجارب این افراد اســت. کربکندی، منت سر من 
گذاشــته و قبول زحمت کرده و در باشــگاه حضور 
پیدا کرده است، حضور او در باشگاه قوت قلبی برای 
باشــگاه به خصوص در رده های پایه و بزرگساالن 

است.

تیم خوبی داریم که تلفیقــی از جوانان و باتجربه ها 
کنار هم هســتند و برای هماهنگی نیــاز به زمان 
و حمایــت دارند، همه جــوره مــا از آن ها حمایت 
می کنیم، 3 بازیکن سرباز در بین هجمه های خاص 
به تیم اضافه می شوند و کم کم جایگاه خود را در تیم 
پیدا می کنند و مصدومان در حال بازگشت هستند. 
مطئمنا با درایت مسئوالن فنی در آینده وضعیت تیم 
بهتر و با صالبت تر خواهد بــود و خوب فوتبال بازی 
می کنند و به زودی در نتیجه گیری هم موفق خواهند 
شــد؛ انتقادات  و راهکارهایی که شما همکاران ارائه 

می کنید، می تواند به تیم کمک کند.

جلسات خوبی با منصوریان داشــتیم و موضوعات 
مفیدی را مطرح کردند.  انتظار از تیمی که بیش از 
40 میلیارد بسته شده این است که در نیمه باالیی 
جدول باشد ولی باید شــرایط را در نظر بگیریم که 
تمامی مســابقات دشــوار ما در ابتدای فصل بوده، 
بازیکنان ســرباز از هفته سوم رســیدند و بازیکن 

مصدوم هم که داشتیم.

چندین میلیــارد تومان بدهی ســنواتی داریم که 
امسال کمک شرکت ذوب آهن به باشگاه 25 میلیارد 
تومان تعیین شده اســت؛ تیم فوتبال ما با بیش از 
45 میلیارد تومان بســته شــده و روزی که آمدم، 
تیم بسته شده بود و من و هیئت مدیره هیچ نقشی 
در قراردادها نداریم ولی قانونــا پای همه قراردادها 

ایستاده ایم.

 تنها ســرمربی که من انتخاب کردم مهران حاتمی 
سرمربی تیم بستکبال بود و او در شرایطی انتخاب 
شــد که همه تیم ها و بازیکنان جذب شده بودند و 
بهترین گزینه ای که می توانستیم را انتخاب کردیم؛ 
تصمیم بر آن شد که امســال به جوانان با صالحیت 

اصفهانی میدان دهیم و عمده کار برای آنها باشد.

عالوه بر هزینه های جاری باشــگاه، پرســنل، تیم 
فوتبال و ... 25 تیم دیگر هم داریم که حدودا 100 
میلیارد تومان می شــود که جذب آن کار ساده ای 
نیست و نیاز به تالش باالیی دارد. طی دو ماه بیش 
از 500 طلبکار به باشــگاه مراجعه کردند؛ تیم های 
پایه دختران سال گذشــته هیچ پولی نگرفته بودند 

و از روزی که آمدم به دســتور مقام قضایی حساب 
باشگاه توقیف شد. یا به عنوان مثال بدهکاری اکنون 
در خارج از ایران وجود دارد که می گوید چرا طلب 3 
ساله ما را نمی دهید و ما هم متعهد هستیم که این 

بدهی ها را پرداخت کنیم.

یک تیم هم در زمان ما در ذوب آهن تعطیل نشــده 
و همه آن ها با قدرت کار خــود را ادامه خواهند داد، 
ضمن اینکه مدیریت و برنامــه ریزی کردیم، اجازه 
ندادیم امور اجرایی باشگاه روی زمین بماند. بازیکنی 
در بســکتبال داریم که چند ســال بدهی داشت و 
بدهی به 205 هزار دالر رســیده بود و ما در لیست 
سیاه فیبا قرار گرفته بودیم ولی در زمان ما 50 هزار 
دالر بدهی او تســویه شد و ما از لیســت سیاه فیبا 
خارج شدیم. کی روش استنلی 70 هزار دالر بدهی 
داشت که از سوی فیفا پنجره نقل و انتقاالتی ما در 
حال بسته شدن بود ولی با کمتر از 50 هزار دالر به 
 توافق رسیدیم و این محرومیت هم برطرف شد و در 
همین دو مورد حــدود 400 هزار دالر را   تســویه 
کردیم و محرومیــت فیفا و فیبا را از روی باشــگاه 

برداشتیم.

ذوب آهن به یک تیم فوتبال ختم نمی شود و باشگاه 
ما باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن است و یکی از 
تیم های این باشگاه تیم فوتبال ماست ولی ویترین 
افتخار ماســت پس قطعا ویترین افتخارات حفظ و 
تقویت خواهد شد؛ 25 میلیارد تومان کمک ساالنه 
مجمع به باشــگاه اســت و باید ریل گذاری کرده و 
اعتبارات ریالی خوبی را از جاهای دیگر به باشــگاه 

تزریق کنیم.

نه کســی به من گفته و نه خودم تصمیم گرفتم که 
ممنوع المصاحبه باشم و این که جمشیدی سخنگوی 
باشگاه باشد، تصمیم من نیســت و پیش از من در 
هیئت مدیره تصمیم گرفته شــد و تصمیم بجایی 
هم بود ولی نباید فرامــوش کنیم که مدیرعامل هم 

مجری پیگیری مصوبات هیئت مدیره است.

 تیم فوتبال، ویترین باشگاه ذوب آهن است
 »جواد محمدی« در نشست خبری با خبرنگاران مطرح کرد:

  عکس روز

گلف بازی کردن کالدرون پس از برد مقابل پیکان
گابریل کالدرون، سرمربی پرســپولیس که یکشنبه شــب تیمش موفق شد از سد پیکان 
بگذرد، صبح  دیروز به همراه رییس فدراســیون گلف در مجموعه انقالب حاضر شــد و به 

بازی گلف پرداخت.

سرمربی تیم فوتسال نامی نو:

داوری ها با سطح لیگ همخوانی ندارد
سرمربی تیم فوتســال بانوان نامی نو در خصوص بازی تیمش در هفته دهم لیگ برتر فوتسال بانوان، 
اظهار کرد: میهمان تیم پارس آرا در شیراز بودیم. بازی خیلی سختی بود، تیم شیراز واقعا خوب ظاهر 
شد و خط دفاعی خوبی داشت. این موضوع کار گلزنی را برایمان ســخت کرد؛ اما با تمریناتی که در 
طول هفته داشتیم خوشحالم که توانستیم سه امتیاز را بگیریم و به شرایط مطلوب مان نزدیک شویم. 
میترا چین سری افزود: البته می توانستیم گل های بیشــتری بزنیم که دفاع خوب دو بازیکن پارس 
آرا فرصت های زیادی را از ما گرفت. ســرمربی تیم نامی نو ادامه داد: امســال از همان هفته نخست 
لیگ مشخص بود که لیگ منظم و بانشاطی را خواهیم داشــت و با گذشت 10 هفته کیفیت بازی ها 
نیز بهتر می شود که با شرایطی که برای تیم ستارگان دشت ورامین به وجود آمده و انصراف این تیم 
هنوز وضعیت بازی های دور برگشت مشخص نیست که آیا قرعه کشی مجدد خواهد شد یا خیر. چین 
ســری در خصوص وضعیت تیمش گفت: مصدوم داریم که تالش می کنیم در 3 بازی آخر نیم فصل 
آنها را داشته باشــیم. یک محروم نیز داریم که بی دلیل این اتفاق رخ داد. نمی دانم در مورد داوری ها 
چه بگویم، می دانم که درست نیست در مورد آن اظهار نظر کنیم؛ اما یک تیم مدت ها تالش می کند و 
برای هر بازی خود بر اساس نفراتی که دارد برنامه ریزی دارد، یک سوت اشتباه می تواند تمام برنامه ها 
را از بین ببرد و این درست نیست. وی تصریح کرد: می دانم که فدراسیون برای داوران به صورت منظم 
دوره های مختلفی برگزار می کند، اعتقاد دارم داوران بســیار خوبی داریم؛ اما به نظر می رسد آنها در 
مدیریت بازی ها بیشتر مشکل دارند. در بسیاری از بازی ها صحنه هایی می بینیم که بازیکنان بی دلیل 
اخطار می گیرند یا اخراج می شوند. همان گونه که ســطح مربیان و بازیکنان باال می رود نیاز است که 
همه چیز باهم همخوانی داشته باشد؛ اما هم اکنون به نظر می رسد مثلث پیشرفت مربیان، بازیکنان 

و داوران هماهنگ نیست.

وضعیت برق شــیراز و فجرسپاســی در فوتبال ایران خوب 
نیست. اولی که به لیگ دسته سوم سقوط کرده و فجرسپاسی 
هم بعد از چند سال هنوز موفق نشــده به لیگ برتر برسد و 
در لیگ یک حضور دارد. غالمحسین پیروانی در گذشته هم 
سرمربی برق بود و هم فجرسپاســی.پیروانی به تازگی روی 

خط برنامه »سالم صبح بخیر« شبکه سوم سیما رفت و درباره 
وضعیت این دو باشگاه گفت: »برق شیراز 80 سال قدمت داشت 
اما از روزی که گفتند خصوصی سازی تمام تیم های ایران به جز 
ملوان انزلی، برق شیراز، فجر سپاسی حمایت شدند. من فکر 
می کنم عدالت در این زمینه برقرار نشده است. برای دو تیم 
پایتخت پول خرج می کنند که البته حق هم هست و تیم های 
پرطرفداری هســتند و نمی گوییم نکنند؛ اما درباره تیم های 
دیگر اگر حمایت صورت نگیرد همه آنها به این سرنوشت دچار 
می شوند. ابومسلم خراســان هم تیم بزرگی بود که متاسفانه 

اینها حمایت مالی نشدند. در تیم های بزرگ قدری پول نرسد 
اعتصاب می کنند و تمرین نمی کننــد.« پیروانی ادامه داد: 
ملوان روزی سفیر ایران بود. علی نیاکانی و غفوری جهانی و... 
که چند سال با آنها بازی کردم در این تیم بودند؛ اما به آنها بها 
ندادند و تا پول نباشد کاری نمی شود کرد و گذشت روزی که 
تیم با 900 میلیون بسته می شد. اکنون تمام مدیران از ترس 
جان خود برای اینکه عوض نشوند تیم های پایه را رها کرده اند 
و به کسانی که دو تا روپایی هم نزده اند می گویند از بچه های 

مردم پول بگیر.«

 افشاگری پیروانی از کسانی که
 از »بچه مردم« پول می گیرند
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 بی توجهی به اصفهان  برای کشور خسارت  بار است
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

 روایتی مذهبی عاشقانه
 در هنرسرای خورشید

تئاتر »اســب هایی که در خواب هایم می دوند« 
به کارگردانی منصور قربانــی با موضوع مذهبی 
عاشقانه در حال اجراســت.کارگردان این تئاتر 
گفت: استفاده از ظرفیت هنرمندان، احیای سنت 
تعزیه خوانــی و برگزاری تئاتــر می تواند بیانگر 
زندگی ائمه معصوم و بیانات آنها برای مردم و به 
ویژه نسل جوان باشد. وی با بیان اینکه این تئاتر 
برای ایام اربعین در نظر گرفته شده است، گفت: 
تئاتر »اســب هایی که در خواب هایم می دوند« 
روایتی عاشــقانه از مرد جوانی اســت که عاشق 
دختری می شــود و خانواده دختــر برای مهریه 
او مواردی را تعیین می کننــد و مرد جوان برای 
به دســت آوردنش باید به اولین جنگ پیش رو 
برود و آن جنگ واقعه کربالســت.منصور قربانی 
افزود: این تئاتر به نویسندگی محمدرضا آریانفر و 
سرپرستی رئوف ابرقویی نژاد، از ۲۵ تا ۲۹ مهرماه 
در هنرسرای خورشید، از ۳۰ مهرماه تا ۳ آبان ماه 
در کانون امام خمینی )ره( و از ۴ تا ۷ آبان ماه در 
سالن کوثر از ساعت ۱۹ اجرا می شود .قربانی افزود: 
تئاتر»اســب هایی که در خواب هایم می دوند«  
از ســوی دفتر تخصصی تئاتر وابسته به سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و 
با همکاری گروه هنری بهشــت آیین و دانشگاه 

فرهنگ و هنر اصفهان در حال اجراست.

موزه هنرهای معاصر اصفهان 
میزبان آثار هنرمندان چینی

مدیر مــوزه هنر هــای معاصر اصفهــان گفت: 
نمایشگاه »سمفونی دوستی راه ابریشم« با تعداد 
۵۰ اثر از کودکان هنرمند چینی روز چهارشنبه 
یکم آبان ســاعت ۱۰:۳۰ صبح در موزه هنر های 
معاصر اصفهان افتتاح می شــود. مهدی تمیزی، 
مدیر موزه هنر های معاصر اصفهان گفت: هدف 
نهایی دیپلماسی فرهنگی، نفوذ، رشد و پرورش 
افکار یک فرهنگ در فرهنــگ ملت های دیگر و 
یکی از راه های آن اشاعه هنر دیگر کشور هاست لذا 
وقتی از هنر صحبت می شود سخن از ارتباط انسان 
در پیکره جهان است.  وی ادامه داد: موزه هنر های 
معاصر وابســته به ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان نیز در همین راستا 
به وسیله هنر تعامل صحیح، تبادل و همکاری در 
سطح اشخاص، سازمان ها و جوامع مدرن بشری 

را ممکن ساخته و توسعه داده است.

رییس شورای اسالمی شهر :
  بی توجهی به اصفهان

 برای کشور خسارت  بار است
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان درخصوص 
دیدار با معاون اول رییس جمهور اظهار کرد: جمعی 
از معتمدان شــهر اصفهان، سازمان های مردم نهاد 
و برخی از نمایندگان شــهر اصفهان با معاون اول 
رییس جمهور دیدار کردند. محور اصلی این دیدار 
در خصوص توجه به اصفهــان بود، اصفهان متعلق 
به کشور اســت و بی توجهی به این شهر می تواند 
خسارت  بار باشد.علیرضا نصر اصفهانی خاطرنشان 
کرد: بیشــتر مطالبات مطرح شــده در خصوص 
توانمندی اصفهان در قبال مســائلی است که می 
تواند بر کشور تاثیر مثبت بگذارد  و معاون اول رییس 
جمهور از برخی مباحث مطرح شده استقبال کرد. 
البته در این دیدار محوریــت مباحث تنها مربوط 
به شــهر اصفهان نبود و مســائل کالن استانی نیز 

مطرح شد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری:

داوودی ها به سطح شهر 
می آیند

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان با اشاره به برگزاری جشنواره گل های داودی 
در شهر اصفهان، گفت: گل های داوودی مخصوص 
پاییز اســت و به دلیل تنوع رنگی زیــادی که دارد 
می تواند در زمانی که درختان هنوز خزان زده نشده 
اند، صحنه های زیبایی برای شهر و شهروندان خلق 
کند . فروغ مرتضایی نژاد، ادامه داد: در این نمایشگاه 
که در باغ گل های شــهر اصفهان برگزار می شود، 
۳۰ هزار گلــدان داودی در ۲۰۰ واریته و نوع برای 
نمایش عموم عرضه خواهد شد. ساعت برگزاری این 
نمایشگاه از ۸ صبح تا ۲۰ است. مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
این گونه ها در مرکز تحقیقات محمودآباد وابسته به 
سازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان 
پرورش یافتــه اند و در حال حاضــر در این مرکز 

موفق به تولید ۳۰۰ رقم گل داودی شده ایم.

اگر در ایــن روزها که هوا رو به ســردی می گذارد 
گذرتان به پارک ناژوان افتاده باشــد، حتما شاهد 
روشن کردن آتش شهروندان در گوشه گوشه این 
منطقه بوده ایــد، پدیده ای نا به هنجــار که افزون 
بر خطــر از بین رفتن ریه نصف جهان، مشــکالت 
زیســت محیطی فراوانی برای مردمان ســاکن در 
ســکونتگاه های اطراف این منطقه گردشــگری 
هم چون باغ فردوس، قائمیه، آتشــگاه، نصر آباد و 

محله های هم جوار ایجاد کرده است.
پــارک طبیعی ناژوان با وســعت بیــش از ۱۲۰۰ 
هکتاری از معــدود باغ های اصفهان اســت که از 
جریان توسعه و گسترش شهر تا اندازه ای ایمن مانده 
و به خاطر وجود درختان بی شماری که در آن وجود 
دارد لطافت و تازگی خاصی به هوای شهر می بخشد. 
این منطقه گردشــگری یکی از نقاط سرســبز و 
خرم حاشــیه زاینده رود بوده که سرچشمه اکثر 
مادی های اصفهان از این منطقه است. ویژگی های 
منحصر به فرد و خاص ناژوان سبب شده تا به یکی 
از مناطق پررفت و آمد شــهروندان اصفهانی برای 
گذراندن اوقــات فراغت تبدیل شــود، منطقه ای 
که حاال سال هاســت در گیر بــی توجهی برخی از 
شهروندان شــده به طوری که حیات درختان آن و 
مردمی که نزدیک آن زندگی می کنند به مخاطره 
افتاده است. افراد برای گذراندن اوقات فراغت بدون 
دل نگرانی چوب درختان ناژوان را می شکنند و با آن 

آتش روشن می کنند تا در 
هوای گرم قلیانی مصرف 
کنند یا کبابی آماده سازند 
یا در هوای ســرد با آتش، 
خودشان را گرم کنند و در 
نهایت بدون اینکه مطمئن 
شوند آتش خاموش شده، 
چوب های سوخته را رها 

می کنند و چه بسیار که همین بی توجهی درختان 
زیادی از این منطقه را دچار حریق و نابودی کرده 

است. اقدام شــهروندان 
به روشــن کردن آتش در 
حالی صورت می گیرد که 
در پــارک طبیعی ناژوان 
امکانــات و تجهیــزات 
ایمنــی برای طبــخ غذا 
فراهــم شــده و مبلمان 
شــهری در طــول هفته 
پاســخگوی مراجعه کنندگان به این پارک است؛ 
اما بازهم عده ای در اوج بی خیالی اقدام به روشــن 

 کــردن آتــش می کنند تا تیشــه به نابــودی ریه
 نصف جهان بزنند.

مدیرطرح ســاماندهی نــاژوان با اشــاره به اینکه 
روشــن کردن آتش در ناژوان عالوه بر وارد کردن 
خسارت به درختان، فضای سبز و المان های پارک 
موجب تشدید آلودگی هوای شهر می شود، در این 
باره می گوید: این تشــدید آلودگی باعث می شود 
تا حجم زیادی دود از ســطح پارک به ســمت باال 
حرکت کند همچنین اغلــب اوقات به دلیل پدیده 
اینورژن در الیه هــای پایینی جو باقــی می ماند و 
باعث بروز مشــکالتی برای بیماران تنفسی، قلبی 
و کهنســاالن به ویژه خردساالن می شــود. اما با 
وجود این هشدار و سایرتذکرات مسئوالن شهری 
در این مورد و حتــی جریمه هایی که قانون در این 
باره قرار داده است، همچنان شــاهد برپایی آتش 
در ناژوان هســتیم و گوش شــنوایی برای شنیدن 
هشدارهای مسئوالن نســبت به پیامدهای ناگوار 
این موضوع وجود ندارد و برخی از شــهروندان بی 
 توجه به همه این مســائل، همه چنان به کار خود 

ادامه می دهند.
 آن چه در این میــان اهمیت دارد این اســت که 
حفظ ریه نصف جهان نیازمند مســئولیت پذیری 
شــهروندان درباره این نقطه حیاتی شــهر است و 
این که شــهروندان نباید اجازه دهند ناژوان طعمه 
زبانه های این مهمان ناخوانده شود و آتش، حیات 
همه درختان، حتی انســان های حاضر در پارک را 

تهدید کند.

بی توجهی دردسرساز

مدیرعامل سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: با 
توجه به اینکه در صدد اســتفاده از تمــام ظرفیت ها و تجربیات 
اســاتید و فرهیختگان دارای تخصص در زمینه طراحی مبلمان 
شهری هســتیم، امســال با همکاری شــهرداری منطقه شش، 
فراخوان مبلمان شهری گلستان شهدا را اعالم عمومی کرده ایم.

حســن موذنی با بیان اینکه نوع طراحی هــا و المان هایی که در 

گلستان شــهدا انجام می شــود باید ویژگی ها و آیتم های خاص 
داشته باشد، افزود: با توجه به اینکه گلستان شهدا در دل مجموعه 
تخت فوالد قرار گرفته باید طراحی های ویژه  و در شأن این مکان 
مقدس داشته باشــد.مدیرعامل ســازمان زیباسازی شهرداری 
اصفهان با اشــاره به موضوع فراخوان اعالم شــده، تصریح کرد: 
موضوع فراخوان طراحی مجموعه مبلمان شهری، مبلمان تلفیقی، 

طراحی عناصر مناسبتی در بافت گلستان شهدا )طاق سبز، مسیر 
ویژه نمایشگاهی، ســایبان، سکوی نشــیمن پرتابل، سقاخانه 
و...( اســت.موذنی اظهار کرد: معیارهای داوری طرح ها خالقیت 
و نــوآوری، زیبایی، کارایــی، خوانایی، طراحی پایــدار، توجیه 
اقتصادی، قابلیت تولید، رعایت الزامات ارگونومی، هماهنگی و هم 

خانوادگی عناصر پیشنهادی )انسجام طراحی( است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان مطرح کرد:
فراخوان طراحی مبلمان شهری گلستان شهدا

  وقتی برخی از شهروندان تیشه به نابودی ریه نصف جهان می زنند؛ 

شهروندان نباید اجازه دهند ناژوان 
طعمه زبانه های این مهمان ناخوانده 
شود و آتش، حیات همه درختان حتی 

انسان های حاضر در پارک را تهدید کند
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دفتر کل دادگستری خمینی شــهر به عنوان عضو ناظر و امر به مهر و موم اموال و دارائی 
های خواهان صادر و  اعالم می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشد در ضمن رعایت ماده 536 
قانون تجارت با توجه به م 25 قانون اداره امور تصفیه امور ورشکستگی جهت اعالن و نشر 
آگهی حکم ورشکستگی پس از قطعیت برای دفتر دادگاه الزامی است. م الف: 632994 

محمدمهدی تقدیسی رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان خمینی شهر
تبصره یک ماده 105 آئین نامه قانون ثبت

7/308 شماره نامه: 139885602006006700 ، شماره: 1398/07/22 ، بر اساس تقاضای 
خانم پریسا رضا زاده استادی فرزند احمد مبنی بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانی ششدانگ پالک 
120/2151 واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق متعلق است به 
خانم سلطان ابراهیمی ورنوســفادرانی فرزند عباس که در اجرای  تبصره یک ماده 105 
اصالحی آئین نامه قانون ثبت کارشناسی رسمی دادگستری میزان بهاء ثمنیه اعیانی پالک 
فوق الذکر را به مبلغ هشــتاد و چهار میلیون ریال برآورد و اعالم نموده اســت و متقاضی 
آن را به حساب سپرده ها طی فیش شــماره 9816127189798767 مورخه 98/7/9 به 
مبلغ هشــتادوچهار میلیون واریز نموده و چون متقاضی مزبور طی مشروحه وارده بشماره 
139821702006009630-98/7/22 اعالم داشته که از آدرس مالک بهاء ثمنیه اعیانی 
اطالعی نداشته و فاقد نشانی است لذا با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب 
فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود تا ذینفع یا قائم مقام قانونی نامبرده جهت دریافت 
بهاء تعیین شده به اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر مراجعه نماید و در صورتی که مدعی 
تضییع حقی باشد می تواند ا زتاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی 
مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره مذکور تســلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم 

ارائه گواهی طرح دعوی سند مالکیت متقاضی بدون استثناء بهاء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم 
خواهد شد. م الف: 632665 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

ابالغ وقت رسیدگی
7/309 شماره: 1042/98 حل12 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:30 صبح روز دوشنبه 
مورخه 1398/09/11 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حسین ملک زاده ، نام پدر: 
عنایت اله ، نشانی: خمینی شهر خ استاد طالیی ک افشار پ10 ؛ مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی: منصور اسماعیلی ، نام پدر: نعمت ، خواســته و بهای آن: مطالبه ، گردش 
کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف: 633758 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
7/310 شماره: 2424/97 حل12 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شــهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:تجدیدنظرخواهی منصور روح 
اللهی به طرفیت شــما ظرف ده روز پس از رویت جهت تبادل الیحه در دفتر شورا حاضر 
شوید ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: منصور روح اللهی ، نام پدر: حسینعلی، 
نشانی: خمینی شهر خ سلمان فارســی ک میالد5 پ19 ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی: سید برات ترابی ، نام پدر: میرعلم ، خواسته و بهای آن: تجدیدنظرخواهی ، گردش 
کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف: 632258 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
7/311 شماره: 1355/98 حل12 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:30 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1398/09/13 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مهدی زمانی سدهی ، 
نام پدر: مرتضی ، با وکالت علیرضا هاشمیان و امیرحسین علیشاهی ، نشانی: خمینی شهر 
خ شریعتی شمالی ک108 مقابل دبیرستان شهداـ  وکیل: خمینی شهر میدان قدس ابتدای 
بلوار آزادگان مجتمع دندانپزشکی غدیر طبقه سوم واحد3 ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی: احمد یداله نیا گودرزی ، نام پدر: حسن ، خواسته و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی 
از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف: 634250 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

فقدان سند مالکیت 
7/312 شــماره نامه: 139885602006006755 ، تاریخ: 1398/07/24 ، خانم معصومه 
حاج هاشمی فرزند محمدعلی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی است دهـ  بیست و هفتم سهم مشاع باستثنای بهای یک چهارم 

اعیانی از چهل سهم ششدانگ شماره فرعی 2370 از 87 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 
14 ثبت اصفهان که در دفتر 181 صفحه 482 مســبوق به ثبت و سند می باشد که در اثر 
جابه جایی مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 635227 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
اخطار اجرایی

7/314 شماره: 1904/97 حل 2 ،  مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:محمدامین 
صالح ، نام پدر: قربان ، شغل: آزاد ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام 
خانوادگی: مرتضی اشتریان ، نام پدر: محمدتقی ، شغل: آزاد ، نشانی: خمینی شهر مجتمع 
پردیسان بلوک جهاد دانشــگاهی طبقه5 واحد8 ، محکوم به:به موجب رای شماره 2451 
تاریخ 97/09/26 حوزه دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 3/840/000 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 97/04/04 لغایت اســتهالک کامل دین در حق محکوم له به 
انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت. ماده34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 636054 محمد رضایی قاضی شــعبه دوم شورای 

حل اختالف خمینی شهر 
اخطاریه افراز

7/313 شماره: 139885602006006762ـ  تاریخ: 1398/07/24 ، نظر به اینکه خواهان 
آقای محمد یادگاری خوزانی فرزند غالمعلی مالک یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالک 
159/250 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان با ارائه فرم درخواست افراز به این اداره و طبق 
ماده یک قانون افراز و فروش امالک مشــاعی مصوب 1357 تقاضای افراز سهم مالکانه 
خود از پالک مذکور را نموده و طی مرقومه وارده به شماره 139721702006018671 - 
98/07/13 اظهار داشته که از آدرس مالکین مشاعی )خواندگان( اطالعی ندارد. لذا با توجه 
به پرونده ثبتی به آقایان محمود و مسعود و سعید شهرت هر سه پیمانی فروشانی فرزندان 
مرتضی و عزت هادی فروشانی فرزند محمد و خانم ها محبوبه و فرشته و مرضیه شهرت هر 
سه پیمانی فروشانی فرزندان مرتضی و کلیه صاحبان حقوق اخطار می شود در روز دوشنبه 
مورخ 98/08/27 راس ساعت 10 در محل رقبه مذکور حاضر تا نسبت به عملیات افراز اقدام 
گردد عدم حضور مالکین مانع از انجام عملیات افراز نبوده و این اداره مطابق مقررات قانونی 
خود عمل خواهد نمود و متعاقباً نتیجه افراز در روزنامه منتشر خواهد شد و به جز آگهی مزبور 
آگهی دیگری منتشــر نمی گردد. م الف: 636198   نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت

7/315 شماره نامه: 139885602033001872-1398/07/18 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششــدانگ دو باب اطاق و یک صندوق خانه متصل به مســاحت 99 متر مربع به شماره 
پالک 1700 فرعی از یک اصلی واقع در طار جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز با حق عبور از 
مشاعات شــماره 1706 فرعی ذیل ثبت 10655 صفحه 479 دفتر 51 تحت شماره چاپی 
0114707 سری الف سال 87 بنام جلیل خانی فرزند محمد  ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 1398217020330004984 

مورخ 1398/07/11 به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء شــهود آن به شماره یکتا 
139802155884000491 و رمز تصدیق 811234 و شماره 66546 مورخ 1398/07/11 
که به تایید دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز  رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به 
علت اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق 
را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 636212 

علی جوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
فقدان سند مالکیت

7/316 شماره نامه: 139885602033001874-1398/07/18 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ یک باب خانه و باغچه به مساحت 930/50 متر مربع به شماره پالک 850 فرعی 
از یک اصلی واقع در طار جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنــز ذیل ثبت 10625 صفحه 392 
دفتر 51 تحت شماره چاپی 0644748 سری ب ســال 85 بنام جلیل خانی فرزند محمد  
ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 
139821702033000804 مورخ 1398/07/11 به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء 
شــهود آن به شــماره یکتا 139802155884000492 و رمز تصدیق 341052 و شماره 
66547 مورخ 1398/07/11که به تایید دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز  رسیده است مدعی 
است که ســند مالکیت آن به علت اسباب کشــی مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. م الف: 636240 علی جوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
حصر وراثت

7/317  خانم رقیه محســنی دارای شناسنامه شماره 10 به شــرح دادخواست به کالسه 
413/98  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسین محسنی دره بیدی به شناسنامه 588 در تاریخ 98/6/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- رقیه محســنی، ش.ش 
10، ت.ت 1331/1/4 فرزند حســن نســبت خواهر 2- کلثوم محسنی، ش.ش 7، ت.ت 
1324/1/15 فرزند حسن نسبت خواهر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الــف: 636055 کاظمــی رئیــس شــعبه اول حقوقی شــورای حــل اختالف

 بخش کرون 
ابالغ وقت رسیدگی

7/318  شماره: 4/697/97 بدین وســیله اعالم می گردد بانک مهر اقتصاد با وکالت علی 
رمضانی دادخواستی به طرفیت مجتبی عارف زاده مبنی بر مطالبه وجه در این شعبه مطرح و 
رسیدگی دارد. لذا به خوانده فوق ابالغ می گردد در تاریخ پنج شنبه 98/9/14 ساعت 9 جهت 
رسیدگی در شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل حاضر شود. ضمنا جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه مراجعه نماید. م الف: 636981 

عزیزاله شیرانی رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل 

 نرگس طلوعی
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در مصاحبه رادیویی» ب مثل برق مثل زندگی« با اشاره به تعداد 2 میلیون و 600 مشترک 
در سطح استان اصفهان گفت: ســاالنه در 6 دوره، 16 میلیون قبض کاغذی برق درکل اســتان اصفهان صادر و در اختیار شهروندان قرار 

می گرفت که با حذف قبوض کاغذی صرفه جویی عظیمی در مصرف کاغذ ایجاد شد.
حمید رضا پیرپیران،  این اقدام را از دو دیدگاه مورد بررسی قرارداد و گفت: با حذف قبوض برق مردم پل ارتباطی بیشتری با شرکت توزیع 
برق اصفهان با شماره تلفن 38121 برقرار می کنند و همچنین مدیریت بهینه مصرف انرژی جایگاه مناسب تری را در جامعه ایجاد می کند. 
وی در ادامه گفت: یکی از مباحث مهم در حفظ منابع ملی کشور، مدیریت مصرف است که این تنها در انرژی خالصه نمی شود بلکه تمام 
شاخص های زندگی را در بر می گیرد و وزارت نیرو با ابالغ حذف قبوض کاغذی، مصرف کاغذ در کشور را نیز مدیریت کرد و در همین راستا 
ماموران قرائت و توزیع نیز با این سیاست گذاری برای تسهیل فرآیند اطالع رسانی مشترکین از میزان مصرف خود می توانند در مدت زمان 
40 روز اطالعات مصرف را در اختیار مردم قرار دهند. وی درادامه خاطر نشان کرد: تا کنون 97 درصد شماره های تلفن مشترکین برداشت 
شده و 3 درصد باقی مانده نیز مربوط به ارگان های دولتی و خانه هایی بوده که سکنه ای درآن نبوده است که طی  چند روز آینده این 3 درصد 
نیز هم پوشانی می شود. وی در ادامه اعالم کرد: هرزمان که شماره همراه اشخاص تغییر کند می توانند طی تماس با شماره تلفن 38121، 
سامانه پیام کوتاه 2000121 رمز رایانه* و سایت شرکت قبوض مصرفی خود را دریافت کنند و در این زمینه برای تمام مشترکین ساده 
سازی شده است و همچنین دفاتر پیشخوان نیز می توانند اطالعات الزم را در اختیار همشهریان عزیز قرار دهند و به عبارتی تمام فرآیندها به 
صورت مکانیزه انجام می شود. وی، به بعضی از اشکاالت پیش آمده اشاره کرد و گفت: پس از بررسی های انجام گرفته در خصوص مشترکین 
مشخص شد که بعضی از شماره های همراه به درستی توسط مشترکین ثبت نشده که همین امر موجب شده که پیامک قبوض در اختیارشان 
قرار نگیرد به طوری که در مجموعه های مسکونی بزرگ این شماره ها توسط برخی از هیئت مدیره یا هیئت امنا گرفته شده که اشکاالتی 
در ارائه شماره های همراه وجود داشته است و همچنین در خصوص پیام های تکراری که برای کمتر از 20 نفر از مشترکین ارسال شد، علت 
آن خطایی بود که در سیستم ارسال پیامک ایجاد شده بود که به ســرعت پیگیری و رفع شد. وی، به افزایش نرخ 7 درصدی تعرفه برق از 
ابتدای اردیبهشت ماه سال 98 اشاره کرد و گفت: کلیه تعرفه ها، افزایش 7 درصدی داشته است و در بخش خانگی در صورت عدم رعایت 
الگوی مصرف 16 درصد به نرخ قبلی اضافه می شود که در کل افزایش 23 درصدی را شامل خواهد شد. وی، به الگوی مصرف تعریف شده 
در اصفهان اشاره کرد و گفت: طی 4 ماهه گرم سال از خرداد تا شــهریور ماه 300 کیلووات مصرف و برای مابقی سال الگوی مصرف 200 
کیلو وات ساعت  است، در صورتی که مشترکین خانگی از میزان یاد شده بیشتر مصرف کنند شامل نرخ افزایشی خواهند شد. وی یاد آور 
شد: نسبت طول دوره گرما و درجه حرارت تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر بود که همین امر میزان افزایش مصرف 
و به تبع آن هزینه مصرفی بیشتری را برای مشترکین به همراه داشت. مدیر عامل و رییس هیئت مدیره شرکت توزیع برق اصفهان تاکید 
کرد:81 درصد مشترکین تاکنون الگوی مصرف را رعایت کرده اند و 19 درصد مابقی شامل جریمه مازاد الگوی مصرف بوده اند. وی در پایان 
گفت: برای صحت سنجی پرداخت قبوض برق، شرکت توزیع برق اصفهان برای تمام مشترکین صنعتی، کشاورزی، تجاری، خانگی و ..... 
برچسبی را تهیه کرده که در آن رمز رایانه و شناسه قبض در آن درج شــده است که طی بررسی آن با پیامکی که برای هر مشترک ارسال 

می شود، شهروندان از پرداخت هزینه برق خود مطمئن و صحت آن پرداخت با انشعاب خود برای هر مشترک مشخص می شود.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، با بیان اینکه طرح حذف قبوض کاغذی 
گاز بها در این استان آغاز شده است؛ گفت: صورتحساب مشترکین گاز دراصفهان 
همگام با اجرای این طرح ملی در کشــور به روش پیامکی ارسال می شود. سید 
مصطفی علوی، افزود: مرحله نخســت این طرح، با دریافت شماره تلفن همراه 
مشترکین شروع شده و مشترکین می توانند شماره اشتراک خود را به سامانه پیام 
کوتاه 1000194 با الگوی )شماره اشتراک*1( ارسال کنند. وی، تصریح کرد: 
با استفاده از سرویس های پیامکی، وب سایت و مراجعه کنتورخوان، جمع آوری 
شماره تلفن همراه انجام خواهد شد. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گفت: 
طرح حذف قبوض کاغذی، اقدامی در جهت صرفه جویی مصرف کاغذ و صیانت 
از جنگل ها و منابع طبیعی و حفظ محیط زیست محسوب می شود. علوی، افزود: 

در صورت فراهم شدن همه شرایط تدریجا تا پایان سال جاری؛ قبوض کاغذی 
برای مشترکین گاز صادر نخواهد شد. وی، با اعالم اینکه برای ثبت شماره تلفن 
 همراه می توان به 3 روش شامل؛ مراجعه به وب سایت شرکت ملی گاز به آدرس
 www.nigc.ir، تکمیــل فرم ضمیمه شــده بــه قبــوض گاز و تحویل آن 
بــه مامــور قرائــت کنتــور و در نهایتا ارســال شــماره اشــتراک ده رقمی 
درج شــده در باالی قبض به ســامانه پیامکی 1000194 با الگوی )شــماره 
اشــتراک*1( اقدام کــرد، گفت: از مشــترکین محتــرم تقاضا می شــود به 
منظــور دریافت اطالعات صــورت حســاب گاز مصرفی خود در اســرع وقت 
 نســبت به ثبت شــماره تلفن همراه خــود به یکی از ســه روش فــوق اقدام 

کنند.

ظرفیت تولید توربیــن گازی نیروگاه فوالد مبارکه 10 مــگاوات افزایش یافت. 
رییس نیروگاه فوالد مبارکه گفت: با تکمیل و راه اندازی ســامانه خنک کاری 
هوای ورودی توربین گازی نیروگاه فوالد مبارکه در تابســتان امســال بیش از 
800 مگاوات ســاعت به تولید انــرژی الکتریکی این واحد در ســاعات پرباری 
شبکه افزوده شــد. محمد نصیری افزود: در تابستان امســال و در شرایط اوج 
بار برق شــبکه سراســری بیش از هزار مگاوات از مصرف شــبکه با استفاده از 
ســامانه های خنک ســازی هوای ورودی به توربین های گازی تامین شد. وی 
گفت: در شــرکت فوالد مبارکه نیز با راه اندازی این ســامانه و بهره برداری از 
آن 10 مگاوات به توان توربین گازی افزوده شــد که حاصل آن افزایش بیش از 

800 مگاوات ساعتی در انرژی الکتریکی تولیدی در تابستان بود. نصیری افزود: 
این سامانه ها با توجه به هزینه ســرمایه گذاری کم می توانند حدود 10 درصد 
افزایش تولید در توربین ها فراهم کنند و نقش موثری در تامین برق طی فصول 
گرم سال داشته باشــند. حمید قاسمی، کارشناس و مســئول این طرح با بیان 
اینکه توربین های گازی مانند دیگر موتورهای احتراقی با مکش، فشرده سازی، 
احتراق و انبساط سیال داغ انرژی حرارتی تولید شده را به انرژی مکانیکی تبدیل 
می کنند، گفت: ســپس انرژی مکانیکی با اســتفاده از یک ژنراتور که به شفت 
 توربین کوپل شــده، به انرژی الکتریکی تبدیل و به شبکه سراسری برق تزریق

 می شود.

با تالش متخصصان داخلی صورت گرفت؛

افزایش 10 مگاواتی ظرفیت تولید توربین گازی نیروگاه فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت گاز استان  مطرح کرد:

آغاز طرح حذف قبوض گاز مشترکین در استان اصفهان

در گزارش ارائه شده مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی پخش؛

 منطقه اصفهان در بخش عملکرد نقل و انتقال فرآورده
 موفق به کسب باالترین رتبه شد

 
شرکت ملی پخش منطقه اصفهان در بخش ناوگان حمل و نقل در بین مناطق 
37 گانه موفق به کسب باالترین رتبه در شاخص عملکرد نفتکش ها شد. معاون 
فنی و عملیاتی این منطقه در خصوص ناوگان حمل و نقل انبار نفت شهید محمد 
منتظری اصفهان گفت: منطقه اصفهان با دارا بودن بزرگ ترین انبار ذخیره سازی 
فرآورده های نفتی در کنار بزرگ ترین ناوگان حمل و نقل، بیشترین امتیاز در 
شاخص های عملکردی حوزه حمل و نقل فرآورده را کسب کرد. ساسان تیموری 
افزود: در گزارش رسمی ارائه شده از ســوی مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی 
پخش، عملکرد ناوگان حمل و نقل فرآورده های نفتی کشور در سال 97 مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گرفت و منطقه اصفهان در شــاخص عملکرد نفتکش ها با 
اختالف بسیار زیادی از سایر مناطق باالترین امتیاز را دریافت کرد. این منطقه 
عالوه بر حجم انتقال فرآورده، در شاخص های دیگری شامل کارکرد نفتکش ها، 
تعداد نفتکش فعال، میزان کرایه حمل و تعداد بارگیری نفتکش ها نیز، بیشترین 

امتیاز را از آن خود کرد.

مدیر عامل شرکت توزیع شهرستان اصفهان:

16 میلیون قبض کاغذی در اصفهان حذف شد

مسئول ستاد بازسازی عتبات اســتان اصفهان پیرامون تشریح آخرین وضعیت 
موکب های استان مســتقر در کربال در ایام اربعین 98 اظهار کرد: با وجود همه 
مشــکالت اقتصادی واجتماعی و تشدید مســائل مالی ولی به حول وقوه الهی و 
براساس تالش ملت عظیم ومحب عترت ا...، شاهد افزایش 32 درصدی در زمینه 
تعداد موکب های مستقر و رشد 3۵ درصدی در زمینه ظرفیت پذیرایی از زائران 

و محل اسکان هستیم. 
مصطفی نوریان بیان کرد: در سال گذشــته تعداد موکب ها حدود 7۵ عدد بوده 
که امسال به 116 عدد رسید و 8۵ هزار نفر ظرفیت اسکان موکب های استان در 
سال گذشته بود که امســال به 130 هزار نفر رسیده است همچنین سهم تغذیه 
روزانه در اربعین گذشته 2۵0 هزار پرس بوده که امسال به 4۵0 هزار پرس رسید. 
نوریان با اشــاره به اینکه موکب ها از لحاظ کمی وکیفی بسیار مجهزتر شده اند، 
گفت: امسال برای اولین بار سامانه ثبت اطالعات موکب داران به خوبی عمل کرد 
 و مسئولین موکب به هنگام وارد سامانه شدند واطالعات وتجهیزات خود را ثبت

 کردند.
 وی ادامه داد: امسال برنامه ریزی ها به خوبی جهت اعزام وسایل و موکب داران 
صورت گرفت، فقط به جهت رشد چشمگیر تعداد زوار اربعین و ازدحام مشکالتی 
برای ورود وسایل نقلیه حامل تجهیزات موکب ها در مرزها ایجاد شد که استقرار 

موکب ها را در کربال با تاخیر روبه رو ساخت. مسئول ستاد بازسازی عتبات استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: عملیات خدمت رسانی به زوار توسط موکب های استان 
اصفهان  صورت گرفت ومشــکل خاصی در زمینه اســکان وپذیرایی زوار وجود 
نداشت فقط مشکل حاد امسال بحث گرما، تامین آب شرب و یخ بود که در زمینه 
خنک سازی، موکب داران اســتان تاحدود زیادی با قراردادن کولرها مشکل را 

مرتفع کردند.
 نوریان ابراز کرد: تامین آب شرب روزانه و تامین یخ در کربال برای زوار ایرانی به 
یک بحران تبدیل شده وباید دولت عراق در این زمینه اقدام جدی برای سال های 
آتی داشــته باشــد.وی با تاکید مجدد بر افزایش دو برابری تعداد زوار ایرانی  در 
اربعین 98 عنوان کرد: قطعا برای سال های آتی باید در این زمینه تدابیری ویژه ای 
اندیشیده شود که یکی از نیازهای جدی برای سال های آینده  تامین زمین جهت 
استقرار موکب ها در کربالست چرا که سال به ســال ساخت وساز در شهر کربال 
رو به افزایش است.مسئول ســتاد بازسازی عتبات اســتان اصفهان یادآورشد: 
رینگ های 1 و 2 و 3 شهرکربال، برای استقرار موکب ها بسیار محدود شده است 
 وبرای این مشکل هم دولت عراق باید تدبیری ویژه بیندیشد؛ چرا که سال گذشته
 حدود 800 موکب از سراسر ایران بودند و امســال حدود 3 هزار موکب مستقر 

شده اند.

 برگزاری مسابقات مهارت های فنی و تخصصی بهره برداری
 شرکت های آب و فاضالب کشور در اصفهان

مسابقات مهارت های فنی و تخصصی بهره برداری شرکت های آب و فاضالب کشور به صورت عینی و واقعی در اصفهان برگزار شد.ناظر برگزاری مسابقات 
مهارت های فنی و تخصصی بهره برداری شرکت های آب و فاضالب کشور در اصفهان گفت: این دوره از مسابقات به بهترین شکل ممکن و به صورت عینی و 
واقعی در استان اصفهان برگزار شد.علی اکبرپورقاسمی اعالم کرد: در سال های گذشته در دیگر استان ها اصوال مسابقات مهارت های فنی و تخصصی در سالن 
های سرپوشیده برگزار می شد که این  امر بیانگرغیر واقعی بودن محیط برای انجام مسابقات بوده است.وی افزود: برای سنجش واقعی مهارت شرکت کننده 
در مسابقات مهارت های فنی و تخصصی باید زمینه های مورد نیاز مهیا شود که خوشبختانه آبفای استان اصفهان توانست با ایجاد سایت دائمی آموزش مهارت 
این امکان فراهم کند.پورقاسمی، ایجاد سایت دائمی آموزش در اصفهان را مزیتی برشمرد که دیگر استان ها از آن برخوردار نیستند و بیان کرد: این دوره از 
مسابقات در فضایی کامال واقعی برگزار می شود به طوری که نصب انشعاب و تعمیرات خطوط لوله در حالی انجام می گیرد که آب در شبکه جریان دارد. وی، 
سطح علمی و تخصصی شرکت کنندگان را قابل توجه برشمرد و اظهار داشت:با بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که شرکت کنند گان از نظر 
علمی و تخصصی از سطح باالیی برخوردار  هستند و رقابت تنگاتنگی را دنبال می کنند. ناظر مسابقات مهارت های فنی وتخصصی بهره برداری شرکت های 
آب و فاضالب کشور در اصفهان با بیان اینکه تیم های شرکت کننده در مسابقات، نکات ایمنی را به خوبی رعایت کردند، اظهار داشت: تیم های شرکت کننده 
در این مسابقات نکات ایمنی را به خوبی رعایت کردند؛ اما عدم حضور ماشین آتش نشانی در محل برگزاری مسابقات شاید تنها نقطه ضعف برگزاری این دوره 
از مسابقات در استان اصفهان بوده است.پورقاسمی اعالم کرد: نظم و  انضباط در برگزاری این مسابقات مثال زدنی بوده به طوری که تیم ها در ساعات مقرر با 
رعایت ضوابط مسابقات را شروع می کردند. ناظر  مسابقات مهارت های فنی وتخصصی بهره برداری شرکت های آب و فاضالب کشور، تهیه مستند محورهای 
مختلف مسابقات مهارت های فنی و تخصصی بهره برداری را ضروری برشمرد و عنوان کرد: پیشنهاد می شود از برترین تیم هایی که در کوتاه ترین زمان 

ممکن و به صورت کامال علمی و تخصصی اقدام به انجام محورهای مختلف مسابقه می کنند، مستندی تهیه شود.

مسئول ستاد بازسازی عتبات استان اصفهان بیان کرد:

استقرار 116 موکب اصفهان با ظرفیت اسکان 1۳0 هزارنفر در کربال
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