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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان 
مطرح کرد:

 احتمال رونق نسبی
 بازار طال در ماه جاری

گزارش

رییس اتحادیه طــا و جواهر اصفهان 
گفت: بــازار طا به دلیل نبــود تقاضا 
همچنــان در رکــود به ســر می برد و 
شــاید یکی از عوامل نبــود تقاضا قرار 
گرفتن در ماه محرم و صفر بود.هوشنگ 
شیشه بران با تحلیل بازار جهانی طا، 
اظهار کرد: در حالی کــه گمانه زنی ها 
نشــان می دهد توافق تجاری آمریکا و 
چین احتماال با تاخیــر روبه رو خواهد 
شد و سرمایه گذاران در انتظار روشن 
شدن سیاســت های پولی و نرخ بهره 
فدرال رزرو آمریکا هستند، قیمت طا 
روز گذشته تغییر چندانی نداشت.وی 
افزود: قیمت هر اونس طا به ۱۴۹۲ دالر 
رسیدکه نسبت به روز سه شنبه تغییر 
محسوســی نکرد.رییس اتحادیه طا 
و جواهر اصفهان با بیان اینکه سرمایه 
گذاران بیــن المللی انتظــار دارند که 
فدرال رزرو آمریکا در پایان نشســت 
خود نرخ بهــره را ۰.۲۵ درصد کاهش 
دهد، یادآور شد: این برای سومین بار در 
سال ۲۰۱۹ خواهد بود که بانک مرکزی 
آمریکا نرخ بهره را کاهش می دهد. وی 
با اشــاره به اینکه تازه ترین نظرسنجی 
از صندوق های ســرمایه گذاری نشان 
می دهد احتمال کاهش نرخ بهره فدرال 
رزرو آمریکا به ۹۴ درصد رسیده است، 
اظهار کرد: اگر بانک مرکزی آمریکا در 
دورنمای سیاســت پولی خود رویکرد 
تســهیلی نشــان دهد، برای باال بردن 
قیمت طا کافی خواهد بــود؛ اما اگر 
نرخ های بهره را ثابت نگه دارد برای طا 
منفی خواهد بود، زیرا بازده اوراق خزانه 
باالتر می رود و جذابیت سرمایه گذاری 
در طا را کمتر می کند.شیشــه بران 
همچنین با تحلیل وضعیت طا در بازار 
ایران بعد از چند روز تعطیلی، اظهار کرد: 
نرخ طا در ایران طی چند روز گذشته با 

کاهش نسبی همراه شده است.

 بر اساس اعالم سازمان حج و زیارت استان اصفهان؛

اعزام به عتبات فعال  کنسل شد
5

7

مدیرکل سابق دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست:

اجرای پروژه انتقال آب بن- بروجن خالف قانون است
مدیرکل سابق دفتر مشــارکت های مردمی ســازمان حفاظت محیط زیســت با بیان اینکه اجرای طرح بن- بروجن 
خسارت های زیســت محیطی به دنبال دارد، گفت: هیچ کدام از طرح های انتقال آب از جمله پروژه بن- بروجن مجوز 

زیست محیطی ندارد مگر اینکه در دوره کنونی ریاست سازمان محیط زیست به آنها مجوز داده باشند. 

رییس پلیس فتای اصفهان خبر داد:

انتقام جویی از دختر جوان در فضای مجازی
رییس پلیس فتای اصفهان گفت: فردی که با ایجاد یک صفحه اینستاگرامی در فضای مجازی و درج مطالب غیراخاقی 
و توهین آمیز علیه یکی از شــهروندان، موجب آبروریزی و هتک حیثیت وی شــده بود توسط کارآگاهان پلیس فتای 

استان شناسایی و دستگیر شد. 

اقدام آتش به اختیار جوانان انقالبی اصفهان؛

آشنایی 300 گردشگر خارجی با امام حسین )ع(
جمعی از جوانان زبان دان، مومن و انقابی در یک حرکت »آتش به اختیار«، با گردشــگران خارجی پیرامون حضرت 

سیدالشهدا )ع( گفت وگو کردند.

صفحه 3

صفحه 5

صفحه 7

 توصیه مقام معظم رهبری درباره ناآرامی های عراق ولبنان: 

اولویت اصلی، عالج ناامنی است
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مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان:

 بهره برداری بیش از 3۷0 طرح گردشگری اصفهان
 به رونق صنعت گردشگری می انجامد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اصفهان گفت: بهره برداری بیش از ۳۷۰ طرح  
گردشگری در حال اجرای این استان به رونق صنعت گردشگری می انجامد.

فریدون الهیاری با بیان اینکه بخش خصوصی برای اجرای این طرح ها ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه 
کرده است، افزود: احداث هتل، اقامتگاه های ســنتی، توسعه بوم گردی، راه اندازی مجتمع و کمپ های 
گردشگری، سفره خانه های سنتی و احیای خانه های تاریخی از مهم ترین این طرح های گردشگری است 
که بخشی از آنها تا پایان امسال به بهره برداری می رســد. وی اضافه کرد: بخش زیادی از طرح ها نظیر 
مراکز بوم گردی، سفره خانه ها و مجتمع های گردشــگری در شهرستان های این استان به بهره برداری 
خواهد رسید. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان با اشاره به اینکه در پنج سال 
گذشته شمار تخت های اقامتگاه های استان به بیش از ۳۰ هزار تخت رسید، خاطرنشان کرد: این آمار در 
مقایسه با قبل رشد سه برابری داشته که این اتفاق موجب ایجاد اشتغال و افزایش درآمد در این منطقه 
شده است. وی، به رشد پنج درصدی بازدیدهای گردشــگران خارجی از مناطق تاریخی و افزایش  ۲۰ 
درصد سفرهای داخلی به استان اصفهان طی۶ ماهه امسال اشاره کرد و گفت: این مسیر توسعه و رشد به 
رونق اقتصادی در این استان منجر خواهد شد. الهیاری یادآورشد: سفر گردشگران به این استان موجب 
خرید سوغات، دریافت خدمات و بهره برداری از ظرفیت ها می شود که این چنین وضعیتی رونق تولید و 

رشد اقتصادی را به همراه دارد.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی جدی برای توســعه گردشگری در شهرســتان های اصفهان وجود دارد، 
تصریح کرد: در گذشته سهم جذب گردشگر این مناطق استان تنها ۳۰ درصد بود که این شاخص به بیش 
از ۵۰ درصد رسیده که البته نقطه مطلوب و مورد نظر در حوزه گردشگری استان ۲۰ درصد بیشتر از وضع 
موجود است. به اعتقاد وی، ظرفیت های زیادی در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی در 
شهرستان های اصفهان وجود دارد که سرمایه گذاری برای معرفی و جذب گردشگر در آن مناطق موجب 
افزایش جذب توریســت داخلی و خارجی و همچنین ماندگاری مسافران در استان را افزایش می دهد.

الهیاری گردشگری طبیعی، معنوی و ســامت را از قابلیت های این مناطق معرفی کرد و اظهارداشت: 
شهرها و روستاهای اســتان اصفهان هر کدام دارای قابلیت های خاصی در حوزه گردشگری هستند و 
بسیاری از مسافران کمتر این چنین ظرفیت هایی را دیده اند.به گفته الهیاری، بستر برای سرمایه گذاری 
در حوزه گردشگری شهرستان ها باید بیش از گذشته فراهم شده و مسئوالن محلی همراه با مردم در این 
عرصه وارد شوند. وی، توســعه بوم گردی و احیای خانه های قدیمی را از مولفه های مهم گردشگری در 
شهرها و روستاهای این استان بیان کرد و گفت: در حال حاضر تعداد خانه های بوم گردی این استان به 

۴۵۰ باب رسیده که شهرستان ها بیشترین ظرفیت را در این حوزه دارند.
استان اصفهان به عنوان قطب گردشگری کشور دارای ۱۰۷ شــهر و یکهزار و ۹۳۴ روستاست؛ بیش از 
۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی در این استان شناسایی شده و یکهزار و ۸۵۰ مورد آن به ثبت ملی و چهار اثر آن 
به نام های میدان امام)ره( )نقش جهان(، کاخ چهلستون، باغ فین کاشان و مسجد جامع به ثبت جهانی 

رسیده است.
این استان در حوزه گردشگری سامت و همچنین گردشگری دینی و معنوی قابلیت های زیادی دارد.

ســاالنه تعداد زیادی از گردشگران به ویژه از کشــورهای همســایه برای پیگیری امور درمانی خود و 
گردشگری سامت به اصفهان سفر می کنند.

وجود مراکز متعدد درمانی )گردشگری سامت(، ارزان بودن نســبی ارز ایرانی، جاری بودن رودخانه 
زاینده رود و وجود اماکن متعدد زیارتی در اســتان از جمله عواملی هستند که در استقبال گردشگران 

آسیایی به ویژه کشورهای مسلمان به عنوان یک مقصد گردشگری موثر بوده است.
به گفته معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،  ۲۶ درصد آمار گردشگران 

ورودی به کشور در نیمه اول سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

خبر

شکل کارمندان 20 سال پس از کار کردن بدون ورزش
تابناک: کارشناسان، هشدار داده اند اگر کارمندان ادارات در محیط کاری خود تغییر ایجاد نکنند، در طول فقط بیست سال، به ظاهر خاص و قابل تاملی 
می رسند. آنها نمونه یک کارمند با حجم طبیعی به نام »اما« را ساخته اند تا شــکل کارمندان دفاتر در آینده را نشان دهند. »اما« از مجموعه مشکات 
سامتی ناخوشایند از جمله گوژپشتی دائم، واریس و چشمان قرمز، رنج می برد. این عروسک به دلیل نشستن در وضعیت نامناسب برای ساعت ها پشت 
خمیده ای پیدا کرده، رگ های واریسی ناشی از جریان خون ضعیف، شکم گرد ناشــی از وضعیت پایدار و بدون تغییر، چشمان خشک و قرمز از ساعات 

طوالنی خیره شدن به صفحه کامپیوتر شرایط خاصی را برای او از نظر سامتی ایجاد کرده است.

عکس خبر

 تاکید فرماندار
  اصفهان به انتخاب

  گزینه اصلح 
در انتخابات

با برگزاری مسابقات فنی 
و تخصصی باید فرهنگ 
 خدمت رسانی مطلوب
 به مردم ارتقا یابد
8 7

سرکار خانم ناهید تاج الدین
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي

روزنامه زاینده رود

درگذشت مادر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض کرده و 
از خداوند منان برای آن مرحوم غفران و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر 

جمیل و اجر جزیل خواستاریم.

 از حمایت استانی برای برگزاری نمایشگاه کتاب برخوردار نیستیم 
  مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در جمع اصحاب رسانه مطرح کرد: 

عکس: تابناک

رنا
 ای

س:
عک
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هفدهمین مراســم مشــترک دانش آموختگی و 
تحلیف دانشــجویان دانشــگاه های افسری ارتش 
جمهوری اســامی ایــران صبح دیــروز با حضور 
حضرت آیت ا... خامنه ای، فرمانده معظم کل قوا در 
دانشگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص( برگزار شد.

حضرت آیت ا... خامنه ای در ابتدای ورود به میدان با 
حضور بر مزار شهیدان و قرائت فاتحه، یاد و خاطره 

مدافعان فداکار اسام و میهن را گرامی داشتند.
فرمانــده کل قوا ســپس از یگان های مســتقر در 
میدان سان دیدند. رهبر انقاب اسامی همچنین 
جانبازان ســرافراز حاضر در میــدان را مورد تفقد 

قرار دادند.
حضرت آیت ا... خامنه ای سپس در سخنانی، حفظ 
امنیت را مســئولیت مقدس و حســاس نیروهای 
مسلح جمهوری اســامی برشــمردند و با اشاره 
به طراحی دشــمنان برای ســلب امنیت از برخی 
کشورهای منطقه، گفتند: دلسوزان عراق و لبنان 
بدانند اولویت اصلی آنان، عاج ناامنی است و مردم 
این کشورها نیز بدانند مطالبات بحق آنها فقط در 

چارچوب ساختارهای قانونی قابل تامین است.
رهبر انقاب اسامی همچنین بار دیگر مسئوالن و 
موثران فکری و همچنین آحاد ملت را به هوشیاری 
در قبال تــاش بــرای تخریب محاســباتی آنان 
فراخواندند و تنها راه مقابله با آن را بصیرت دانستند 
و چند نکته مهم را نیز گوشزد کردند: باید به آینده 
و تحقق وعده های الهی امیدوار بود، نباید به دشمن 
اعتماد کرد، از تحرکات دشمن نباید لحظه ای غفلت 
کرد، به پیروزی ها غره نشویم و نیروهای مسلح باید 

آمادگی الزم برای مقابله با فتنه را داشته باشند.
فرمانده کل قوا در ابتدای ســخنان خود به اهمیت 
موضــوع امنیت برای هــر جامعــه و وظیفه مهم 
نیروهای مســلح برای تامین امنیت اشاره کردند 
و افزودند: اگر در جامعه ای امنیت نباشــد، امکان 
فعالیت های اقتصادی، علمی و تحقیقاتی و کارهای 
فکری و فرهنگی وجود نخواهد داشــت، بنابراین 
حفظ امنیت یک وظیفه فوق العاده با ارزش اســت 

که باید قدر آن دانســته 
شود.

ایشان بزرگ ترین لطمه به 
یک کشور را سلب امنیت 
آن دانستند و با اشاره به 
برنامه ریزی دشــمنان 
برای آشوب و سلب امنیت 
برخی کشورهای منطقه، 

گفتند: عامل ایــن خباثت هــا و کینه ورزی های 
خطرناک، شناخته شــده هســتند و در پشت این 
قضایا، آمریــکا و ســرویس های اطاعاتی غربی با 
پشتوانه پول برخی کشورهای مرتجع منطقه قرار 
دارند.رهبر انقاب اســامی خطاب به دلســوزان 
عراق و لبنــان تاکید کردند: اولویــت اصلی، عاج 
ناامنی است و مردم این کشورها نیز متوجه باشند 
که دشمن به دنبال برهم زدن ساختارهای قانونی 
و ایجاد خأل در این کشورهاست و تنها راه رسیدن 
مردم به مطالبات بر حقی که دارند، پیگیری آنها در 

چارچوب ساختارهای قانونی است.
حضــرت آیت ا... خامنــه ای خاطرنشــان کردند: 

چنیــن  دشــمنان 
فکرهایی را برای کشــور 
عزیز ایران هم داشــتند؛ 
امــا خوشــبختانه ملت 
هوشــیارانه و به موقع به 
میــدان آمــد و نیروهای 
مسلح نیز آماده بودند و آن 

توطئه خنثی شد.
حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: نظام اســامی، 
نیروهای مســلح خود را اعم از ارتش، سپاه، بسیج 
و نیروی انتظامی مورد ارج قرار می دهد و آنها جزو 

عناصر موثر و مهم نظام اسامی هستند.
ایشــان، تحول در ســازماندهی و در تاکتیک های 
عملیاتی و در فکر و فرهنــگ و جهت گیری ها را از 
ویژگی های بارز ارتش جمهوری اسامی خواندند 
و ســپس در خصوص وظایــف آینــده نیروهای 
مســلح از جمله ارتش، نکاتی را بیان کردند.رهبر 
انقاب اســامی بــه تبیین مختصــات یک ملت 
آزاده پرداختند و گفتند: ملتی کــه آزادانه اراده و 
آزادانه عمل کند و منافع حقیقی خود را به درستی 

تشخیص دهد و با استقال، اراده و عمل، آن منافع 
را تامین کند، یک ملت آزاده است.

ایشــان با تاکیــد براینکــه تخریب محاســباتی 
مســئوالن و مردم، همچون وارد کردن بدافزار به 
یک سیسســتم رایانه ای و دســتکاری اطاعات و 
وارد کردن اطاعات غلط است، خاطرنشان کردند: 
گاهی اوقات دشمن در رایانه عمومی مدیریت یک 
کشور و در اندیشه و محاسبات آنها اثر می گذارد؛ اما 
یک ملت آزاده هیچگاه از این اقدام تاثیر نمی پذیرد 
و شــجاعانه به دنبال منافع ملی خود می رود.رهبر 
انقاب اســامی الزمه تاثیر نپذیرفتن از تخریب 
محاسباتی دشــمن را »بصیرت« دانستند و تاکید 
کردند: اگر چشم باز و هوشیاری نباشد، نه می توان 
منافع حقیقی و راه رســیدن به آن را تشــخیص 
داد و نه می تــوان فردی را که باید ایــن بار بزرگ 
 را به دوش بکشــد، به درســتی شــناخت.حضرت 
آیت ا... خامنه ای با تاکید بر اینکه اگر این مختصات 
وجود داشته باشــد، ملت به نتایج مطلوبی خواهد 
رســید، گفتند: همه آحاد مــردم به ویژه نیروهای 
مسلح باید احســاس تکلیف کنند و مراقب باشند 
 که دشــمن در محاســبات فکری آنان تاثیرگذار 

نشود.
ایشان ســپس در جمع بندی مباحث مطرح شده 
چند نکته را بیان کردند: ۱- به دشمن نباید اعتماد 
کرد و نباید به او خوش بینی ســاده لوحانه داشت. 
۲- نباید لحظه ای از تحرکات دشمن چشم برداشت 
و غافل شد. ۳- نباید دشمن را ناتوان و حقیر شمرد، 
بلکه باید آن را در اندازه های خود شــناخت و برای 
مقابله آماده بود. ۴- نباید به پیروزی ها غره شد، چرا 
که یک لحظه غفلت می توانــد همانند جنگ احد، 
پیروزی را تبدیل به شکســت کند حتی با حضور 

پیامبر )ص( در میدان.
ایشان در پایان سخنان خود تاکید کردند: به لطف 
خداوند، راهپیمایی های بازگشت در غزه، روزی به 
بازگشت فلسطینی ها به سرزمین خودشان منجر 

خواهد شد.

 رسوایی دیپلماتیک
 برای رژیم صهیونیستی

در پی اعتصاب دیپلمات ها و وابســته های نظامی 
رژیم صهیونیستی به دلیل یک نزاع طوالنی با وزارت 
دارایی اسراییل در ارتباط با دستمزد و مزایایی که 
به فرستاده های این رژیم پرداخت می شود، تمامی 
سفارتخانه ها وکنسولگری های رژیم صهیونیستی 
در سراسر جهان )چهارشنبه( تعطیل شد. بیانیه های 
که بر وب ســایت های هیئت های دیپلماتیک رژیم 
صهیونیستی قرار گرفته بود، در این خصوص اعام 
کرد: »به واسطه تصمیم وزارت امور مالی اسراییل 
در نقض تفاهماتی که در تاریخ ۲۱ ژوئیه ۲0۱9 به 
توافق و امضای مدیرکل وزارت دارایی رسیده بود و به 
دلیل اعمال یک روند یکجانبه که پروتکلی را تغییر 
می دهد که چندین دهه فعال بوده است، ما مجبور 
به تعطیل کردن سفارتخانه شدیم«. در این بیانیه 
همچنین نوشته شده بود: »هیچ خدمات کنسولی 
ارائه نخواهد شد و هیچ کس حق ورود به سفارتخانه را 
نخواهد داشت«. جدال پیش آمده در خصوص مزایا 
و هزینه هایی است که به دیپلمات های اسراییلی و 
نمایندگان وزارت جنگ این رژیم که در کشورهای 

خارجی مستقر هستند، پرداخت شده بود.

مجلس آمریکا »نسل کشی 
ارامنه« را به رسمیت شناخت

مجلس نمایندگان آمریکا بــا ۴0۵ رای موافق در 
مقابل ۱۱ رای مخالف به قطعنامه ای رای داد که بر 
اساس آن، کشته شدن ۱.۵ میلیون ارامنه توسط 
ترک های عثمانی از ۱9۱۵ تا ۱9۳۵ »نسل کشی« 
برشمرده می شود. این رای گیری، نخستین بار طی 
۳۵ سال گذشته در مجلس نمایندگان آمریکا به 
شمار می رود که اکثریت نمایندگان این مجلس 
به آن رای داده اند. کمی پس از رای گیری درباره 
این قعطنامه، قانون گــذاران مجلس نمایندگان 
آمریــکا از دو حزب همچنیــن از قانونی حمایت 
کردند که در آن از دونالد ترامپ، رییس جمهوری 
آمریکا خواسته شده تا تحریم هایی را علیه ترکیه 
بابت حمله این کشور به شمال سوریه اعمال کند؛ 
اقدامی که باعث بدتر شــدن روابط بین دو کشور 

می شود.

 درگیری شدید مرزی
 میان افغانستان و پاکستان

به دنبال درگیری مرزی نیروهای ارتش پاکستان 
با نظامیان افغانستانی که در مرز چترال به وقوع 
پیوست دســت کم 6 سرباز پاکســتانی کشته و 
۱۱ نفر از جمله شهروندان عادی زخمی شدند. 
نیروهای ارتش پاکستان در پاســخ به سربازان 
افغانســتانی پســت های مرزی کندی و دلبر را 
هدف قــرار دادند. این در حالی اســت که هفته 
گذشــته مقامات امنیتی در والیــت »قندهار« 
در جنوب افغانســتان اعام کردند در پی حمله 
نیروهای ارتش پاکستان به نیروهای مرزی افغان 
در منطقه »اســپین بولدک« ۸ نفر از نظامیان 

پاکستانی کشته شدند.

پاسخ »العامری« به درخواست 
»مقتدی صدر«

رییس ائتاف الفتح و دبیر کل ســازمان بدر به 
درخواست رهبر جریان صدر در عراق پاسخ داد. 
هادی العامری، رییس ائتــاف الفتح و دبیر کل 
سازمان بدر به درخواســت مقتدی صدر، رهبر 
جریان صدر در عراق پاسخ داد. ادی العامری در 
واکنش به درخواست ســید مقتدی صدر برای 
همکاری با وی جهت تشکیل دولت جدید، بدون 
اشــاره به جزییات آن گفت کــه در چهارچوب 
منافع ملی آماده همکاری است. العامری تاکید 
کرد که با هدف »تحقق مصالح ملت عراق و نجات 
کشور در چهارچوب منافع ملی« آماده همکاری 
است. کشور عراق در حال حاضر شاهد اعتراضات 
مردمی علیه اوضاع معیشتی و شرایط نا به سامان 

اقتصادی است.

اولویت اصلی، عالج ناامنی است

دستاوردهای سفر سه روزه 
هیئت پارلمانی ایران به ترکیه

رییــس هیئــت پارلمانــی اعزامــی ایــران، 
دستاوردهای سفر سه روزه هیئت پارلمانی ایران 
به ترکیه را تشریح کرد. سیده فاطمه ذوالقدر با 
اشاره به دستاوردهای سفر هیئت پارلمانی ایران 
به ترکیه برای شــرکت در اجاس سه روزه بین 
المجالس آســیایی بیان کرد: در این نشست به 
چند موفقیت دست پیدا کرده و به تمام اهدافی 
که مورد نظر داشتیم، رســیدیم. ما در این سفر 
جلسات مشترکی با هیئت های روسیه، ترکیه، 

آذربایجان و رییس مجلس قطر نیز داشتیم. 

 ناوشکن »الوند«
 عازم دریاهای آزاد شد

شــصت و چهارمین ناوگــروه اطاعاتی-رزمی 
نیروی دریایی ارتش متشــکل از ناوشکن الوند 
و ناو پشــتیبانی بندرعباس برای انجام ماموریت 
دریانوردی عازم دریاهای آزاد و بین المللی شدند. 
امیر دریادار دوم تاشک با اشاره به اینکه ناوگروه 
شــصت و ســوم ارتش بعد از طی ۱۵000 مایل 
دریایی و گذشــت ۱00 روز دریانوردی توانست 
با افتخار پرچم جمهوری اســامی ایــران را در 
آب های آزاد و بین المللی بــه اهتزاز درآورد و به 
کشور بازگردد، گفت: یکی از مولفه های افزایش 
توان زرم ایجاد عمــق راهبردی اســت که این 
دریانوردی ها باعث افزایش عمق راهبردی نظام 

مقدس جمهوری اسامی ایران خواهد شد.

 واکنش ایران
 به استعفای »الحریری«

ســخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به 
شرایط کنونی لبنان و استعفای الحریری گفت: 
امیدواریم ملت و دولت لبنان این دوره خطیر و 
حساس را با موفقیت و همدلی پشت سر بگذارند. 
سید عباس موسوی با توجه به شرایط جاری در 
لبنان به ویژه تقدیم استعفا توسط سعد الحریری 
به میشل عون، رییس جمهور این کشور اظهار 
داشــت: امیدواریم ملت و دولت لبنان این دوره 
خطیر و حســاس را با موفقیت و همدلی پشت 
سر بگذارند. موسوی خاطرنشان کرد: جمهوری 
اســامی ایران بر لزوم یکپارچگــی، وحدت و 
همدلی همه طوایف، احزاب و شــخصیت های 
لبنانی به منظور حفظ ثبات و امنیت این کشور 
و پاسخگویی به مطالبات مشروع مردم لبنان در 

فضایی آرام تاکید دارد.

اولین اظهار نظر مدیرکل 
جدید آژانس درباره ایران

»رافائــل گروســی« مدیرکل جدیــد آژانس 
بین المللی انرژی اتمی که به تازگی به ریاست 
این نهاد بین المللی انتخاب شــد، گفت: درباره 
ایــران بی طرفانه عمــل خواهم کــرد. رافائل 
گروســی، دیپلمات آرژانتینی از سوی شورای 
حکام آژانس بین المللــی انرژی اتمی به عنوان 
مدیــرکل آژانس و جانشــین »یوکیــا آمانو« 
انتخاب شد. نامزد آژانس بین المللی انرژی اتمی 
باید حد نصاب دو ســوم آرا را برای احراز پست 
مدیرکلی به دست آورد. دوره مدیرکلی آژانس 

بین المللی انرژی اتمی چهار سال است.

سفیر انگلیس در اسراییل:
  لندن قاطعانه به برجام 

پایبند است
ســفیر انگلیس در ســرزمین های اشغالی در 
مصاحبه ای تاکید کرد که این کشــور قاطعانه 
به توافق هســته ای با ایران پایبند است. »نیل 
ویگان« که با پایگاه »عاروتص شوع« مصاحبه 
می کرد،  بــر پای بندی کشــورش بــه برجام 
ومخالفت با اعمال تحریم ها علیه تهران تاکید 
کرد. ویگان، ســفیر انگلیس در سرزمین های 
اشغالی اضافه کرد: »ما به دنبال تغییر رژیم در 
ایران نیستیم بلکه به جای آن انگلیس به دنبال 

تغییر رفتار رژیم ایران است.«

محمود واعظی
رییس دفتر رییس جمهور:

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار کرد: 
این مطلب که پس از درج شــروط پیشــنهادی 
مرکز پژوهش های مجلس در الیحه دولت درباره 
پیوســتن به CFT همه مخالفان از جمله من در 
کمیســیون امنیت ملی به این الیحه رای مثبت 
داده ایم، کذب محض است. حجت االسام مجتبی 
ذوالنوری با اشــاره به اینکه مشــروح مذاکرات 
کمیسیون از جمله اظهارات خودش در مخالفت 
با CFT موجود است، گفت: این اکاذیب و اتهامات 
نمی تواند چهره کریه و محتوای دشــمن پســند 
CFT را روتوش و زمینه بســته شــدن بیشــتر 
راه دور زدن تحریم هــا را فراهم کنــد. بنابر این 
گزارش، علیرضــا رحیمی نماینــده مردم تهران 
در مجلس اخیرا عنوان کــرده بود که پس از درج 
شــروط پیشــنهادی مرکز پژوهش های مجلس 
به الیحــه دولت، همــه مخالفــان از جمله آقای 
 ذوالنوری در کمیسیون امنیت به CFT رای مثبت

 دادند.

 موافقت اعضای کمیسیون 
امنیت با CFT کذب است

رییس کمیسیون امنیت ملی:

کافه سیاست

عکس  روز 

 شادی مردم لبنان
 پس از استعفای »حریری« 

اولویت اصلی، عالج ناامنی است

پیشنهاد سردبیر:

رییــس دفتر رییــس جمهور گفــت: اگر در 
مذاکرات و رفت و آمدهایی کــه جریان دارد 
اتفاقی نیفتــد، قطعا گام چهــارم را در زمان 
مقرر برمی داریــم. »محمود واعظــی« ادامه 
داد: کمیتــه ای، موضوع گام چهــارم کاهش 
تعهدات هسته ای ایران را بررسی می کند. اگر 
در مذاکرات و رفت و آمدهایی که جریان دارد 
اتفاقی نیفتد، قطعا گام چهارم را در زمان مقرر 
برمی داریم. رییس دفتــر رییس جمهوری در 
پاسخ به ســوال دیگری درباره بحث رفراندوم 
و انتقاداتــی که درخصوص اظهــارات رییس 
جمهوری مطرح شد، گفت: من متوجه نیستم 
کســانی که مخالف یک اصل قانون اساســی 
هستند،مشکل شان چیست. باالخره این یک 
اصل مترقی است که در قانون اساسی ما وجود 
دارد و بعد از انقاب هم هر زمان که مراحل آن 

طی شده از آن استفاده کرده ایم.

 گام چهارم
 را برمی داریم

 مرتضی طالیی
فعال سیاسی:

عضو فراکســیون والیی مجلس گفت: از آنجایی که 
رییس جمهور به خوبی می داند که مردم دیگر اقبالی 
به جریان اصاحات و اعتدال ندارند، با دوقطبی سازی 
به دنبال پیروزی آنها در انتخابات اســت. محمدعلی 
پورمختار، ادامه داد: با وجود آنکه چند ماه تا انتخابات 
مجلس باقی مانده؛ اما دولتی ها دخالت آشکاری در 
روند انتخابات مجلس داشته و خبرهایی داریم مبنی 
بر اینکه آنان برای بررســی این مســئله در روزهای 
تعطیل جلساتی را به صورت مخفیانه برگزار می کنند. 
وی با اشــاره به دوگانه ســازی های رییس جمهور، 
افزود: البته بیان دوقطبی هایــی چون جنگ و صلح 
از سوی رییس جمهور مســئله تازه ای نیست و وی 
بارها چنین مباحثی را مطرح کرده اســت و در زمان 
انتخابات ریاست جمهوری هم شاهد چنین ادبیاتی 
از سوی روحانی بودیم. پورمختار تصریح کرد: هدف 
رییس جمهور از دوقطبی سازی در جامعه صرفا برای 
این است که روی عملکرد ضعیف اش در بخش های 

مختلف سرپوش بگذارد و از پاسخگویی فرار کند.

 روحانی با دوقطبی سازی
 به دنبال پیروزی است

عضو فراکسیون والیی مجلس:

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: باالی ۷0-۸0 
درصد نماینــدگان فعلی در بیــن افکار عمومی 
جایگاهی ندارنــد و در انتخابــات رای نخواهند 
آورد. مرتضی طایی ادامه داد: بنابر اخباری که 
دریافت کردیم و تماس هایی که با دوستان برقرار 
می کنیم می توان گفت چشم انداز روشن و امیدوار 
کننده را بین نیروهای انقاب شاهد هستیم؛ چرا 
که جریان هــای گوناگون اصولگــرا حول محور 
ساختاری که پیش بینی شــده است، دست به 
دست هم داده و پا به عرصه انتخابات می گذارند 
به همین جهت امیدواریم ما در انتخابات پیش رو 
شاهد یکپارچگی بین نیروهای اصولگرا باشیم. 
وی درخصوص همگرایی قالیباف با اصولگرایان 
افزود: شواهد، قرائن و ارتباطاتی که بین قالیباف 
و دیگر بزرگان و فعاالن عرصه انتخابات در جریان 
نیروهای انقاب وجود دارد نشان می دهد که آنها 

در کنار هم هستند.

80 درصد نمایندگان فعلی 
رای نمی آورند

پیشخوان

بین الملل

 توصیه مقام معظم رهبری درباره ناآرامی های عراق ولبنان:
بن بست حریری

عصر پسا خلیفه

تحریم ها تاثیر بیشتری بر 
اقتصاد ایران نخواهد داشت

آمریکایی ها دم شیر  مرده 
را بریدند 

وزیر ارتباطات در کنفرانس امنیتی مونیخ:
ایران ۳۳ میلیون حمله سایبری را دفع کرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات گفت: ایران به عنوان یکی از قربانیان حمات سایبری، پوشش دفاعی 
خود را در برابر این حمات از طریق سامانه دژفا ارتقا داده است براین اساس توانسته ۳۳ میلیون حمله 
سایبری طی یک سال گذشته را دفع کند. وی افزود: ســامانه های دژفا شامل ۱0 سامانه مجزا و وابسته 
به هم است، سامانه هایی که مانند دژی محکم کشور را از حمات سایبری تا حدود بسیار زیادی محافظت 
می کند. این ســامانه ها با هدایت و فرماندهی مرکــز ماهر )مرکز مدیریت امــداد و هماهنگی عملیات 
رخدادهای رایانه ای( بومی سازی و راه اندازی شده است. محمد جواد آذری جهرمی در ادامه برنامه های 
خود در قطر، افزود: تهدیدات سایبری امروز امنیت شــهروندان و طیف گسترده ای از خدمات مربوط به 

زندگی شهروندان را تهدید می کند. 

توصیه شریعتمداری به حشدالشعبی:
سفارت آمریکا و عربستان را اشغال کنید

»حسین شریعتمداری« نوشت: اوایل آبان ماه در یادداشت کوتاهی با عنوان »چرا درِ این جاسوسخانه را نمی بندید«؟! 
به ناآرامی های اخیر عراق پرداخته و با اشاره به شعارهای تعداد کم شماری از تظاهرکنندگان نتیجه گرفته بودیم که 
این شعارها نمی تواند خواسته مردم عراق و از جمله معترضانی باشد که خواسته های مشروع خود را دنبال می کنند. 
امروزه تمامی اســناد موجود به وضوح حکایت از آن دارند که فتنه اخیر در عراق از سوی سفارتخانه های آمریکا و 
عربستان مدیریت می شود، بنابراین بدون کمترین تردیدی می توان نتیجه گرفت که تسخیر این دو کانون فساد و 
فتنه، اولین گام برای مقابله با ناآرامی های اخیر عراق است و از توده های عظیم جوانان عراق که سپاه حماسه آفرین 
حشدالشعبی یکی از نمادهای آن است، انتظار می رود که در انجام این مهم لحظه ای را هم از دست ندهند و آن بخش 
از مردم مظلوم عراق که با خواسته مشروع خود به میدان آمده اند را در میان توطئه گران غربی و عبری تنها نگذارند.

چهره ها

ملتی که آزادانه اراده و آزادانه عمل 
کند و منافع حقیقی خود را به درستی 

تشخیص دهد و با استقالل، اراده و عمل، 
آن منافع را تامین کند، یک ملت آزاده است
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نرخ خرید تضمینی گندم  باید بیشتر شود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

بانک های مالزی حساب 
ایرانی ها را می بندند

ایرانی هــای ســاکن مالزی مــی گویند 
بانک هــای مالــزی حســاب های بانکی 
اشخاص و شرکت های ایرانی را می بندند. 
گرچه به نظر می رســید بانک های مالزی 
نســبت به کشــورهای دیگر در برخورد با 
ایرانی ها محتاط تر هستند، ولی برخی افراد 
و یکی از مقامات ســفارت ایــران گفته اند 
که طی ماه های اخیر چندین حســاب در 
 این کشور جنوب شرق آســیا بسته شده

 است. 
صمدی، مدرس دانشــگاه در بین ده هزار 
ایرانی است که در مالزی زندگی می کنند 
 CIMB و در ماه اوت متوجه شد که بانک
مالزی حساب 14 ســاله او را بسته است. 
وی گفــت، ایــن بانک ها کاســه داغ تر از 
آش شــده اند. صمدی اضافه کــرد که در 
کشــورهای غربی باز کردن حساب هیچ 
مشــکلی ندارد. آنها فقط در مورد انتقال 
پول به خصوص مقادیر باال حساس هستند. 
وی ادامه داد، بالفاصله پس از اینکه بانک 
به او هشــدار داده که حسابش را می بندد، 
پولش را از این حســاب خــارج کرده ولی 
هنوز می تواند به صورت آنالین به حسابش 
دسترسی داشته باشــد. مشخص نیست 
که بسته شــدن این حســاب ها ربطی به 
ردگیری یک نفتکش ایرانــی در آب های 
مالزی در سال جاری میالدی داشته باشد 
یا نه. این خبر آمریکا را عصبانی کرده بود. 
وزارت امــور خارجه آمریکا و ســخنگوی 
نخســت وزیر مالزی هم پاســخی در این 
مــورد نداده انــد. بســیاری از ایرانی های 
ســاکن مالزی می گویند چندیــن تن از 
هموطنان شان اخطاریه هایی از بانک های 
CIMB و RHB دریافت کرده اند. سفارت 

ایران در مالزی اعــالم کرد، تالش می کند 
این مســئله را حل کند. ســفارت ایران با 
اشاره به اینکه شرکت های ایرانی هم تحت 
تاثیر قرار گرفته اند، گفت: »ما امیدواریم با 
همکاری مقامات مالزی، مذاکرات به نتایج 
مثبتی برســد«. در حال حاضر ایرانی های 
ساکن پایتخت مالزی سرگردانند که چگونه 
شهریه مدارس و صورتحساب بیمارستان ها 
را پرداخت کنند. یکــی از ایرانی ها گفت: 
»بدون حســاب بانکی ما باید از روش های 
قدیمی اســتفاده کنیم و پول های خود را 
زیر بالش و در قوری نگه داریم. این عادالنه 

نیست«.

بازار

فالسک

 به منظور جلوگیری ازخسارت 
100 درصدی آفت صورت گرفت؛
 کنترل آفت مگس میوه 
مدیترنه ای در اصفهان

آفت مگس میوه مدیترانه ای در وســعت 300 
هکتار از باغ های آلوده شهرستان اصفهان کنترل 
شد. در این طرح از خرداد امسال تاکنون، با نصب 
تله های پارافرمونی جلب کننده در باغ های تمام 
مناطق شهرستان، پایش و ردیابی این آفت آغاز 
شد و مراحل اجرای آن شــامل طعمه پاشی با 
پروتئین هیدرولیزات مسموم، استفاده از کارت 
زرد و نوار زرد و شکار انبوه با تله های سراتراپ در 
وسعت 300 هکتار باغ های آلوده این شهرستان 
است. این آفت خطرناک با داشتن خصوصیاتی 
همچون قدرت تولیدمثل باال در میوه های انار، 
خرمالو، هلو، گیالس، زردآلو، زالزالک و انجیر، 
داشتن قدرت انتشار سریع، توانایی بقا در شرایط 
سخت آب و هوایی و قدرت پرواز باال از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.

رییس انجمن حمایت از کشاورزان 
استان:

 نرخ خرید تضمینی گندم
 باید بیشتر شود

رییس انجمن حمایت از کشــاورزان اســتان 
اصفهان، با تاکید بــر اینکه نــرخ فعلی خرید 
تضمینی گندم هیچ تناســبی بــا هزینه های 
کشــاورزان ندارد، گفت: اعضــای نظام صنفی 
کشاورزی هر نرخی پایین تر از ۲۷00 تومان را 
ظلم دولت به کشاورزان می دانند. همچنین الزم 
است به جای شورای اقتصاد، وزارت کشاورزی 
مســئول تعیین قیمت خریــد تضمینی گندم 
باشــد. محمدرضایی در خصوص نــرخ خرید 
تضمینی گندم گفت: قیمت ۲۲00 تومانی اعالم 
شده توسط شورای اقتصاد برای خرید تضمینی 
گندم به هیچ وجه قیمت مناســبی نیســت و 
در این زمینه باید تجدید نظــر صورت گیرد تا 
با افزایــش نرخ خرید تضمینــی گندم، امنیت 
غذایی کشورمان لطمه نبیند. وی افزود: اعضای 
نظام صنفی کشــاورزی با تشکیل جلسه ای هر 
نرخی پایین تر از ۲۷00 تومــان را ظلم دولت 
به کشاورزان می دانند چون به واقع هزینه های 
کشــت گندم و به طور کلی کشاورزی افزایش 
یافته است و کشاورزان که عمدتا در دهک های 
پایین جامعه قرار دارند، نمی توانند از پس این 
هزینه ها برآیند. هر چند برخی از آنان مجبورند 
دوباره به کشــت گندم بپردازند ولی در نهایت 

سودی نصیب آنها نمی شود.

تغییرات قیمت خوراکی ها در مهر ماه؛
چای ۹۰ درصد گران شد

مرکز آمار ایران متوســط قیمت اقالم خوراکی 
مناطق شــهری در مهر مــاه ۹۸ را اعالم کرد. 
مرکــز آمــار در جدیدترین گــزارش خود در 
خصوص متوسط قیمت اقالم خوراکی مناطق 
شــهری اعالم کرده کــه در مهر مــاه 13۹۸، 
اقالم »پرتقال محصول داخل« )۲/3۹درصد(، 
»سیب زمینی« )۲3/۸درصد( و »سیب درختی 
زرد« )1۷/۲درصد( نســبت به ماه قبل کاهش 
قیمت داشــته  اند. در این ماه اقــالم »خیار« 
)۷/۲۷درصــد(، »چــای خارجی بســته ای« 
)۲/6درصــد( و »پنیــر ایرانی پاســتوریزه« 
)۲/4درصد(   نســبت به ماه گذشــته، افزایش 

قیمت داشته اند.

مدیرکل »هما« در استان خبر داد:
 راه اندازی پرواز

 تبریز-اصفهان-تبریز
مدیرکل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران »هما« در اســتان اصفهــان از برقراری 
پرواز بین دو شــهر اصفهان و تبریــز خبر داد. 
محمدرضا محمدی گفت: این پرواز در روزهای 
دوشنبه و چهارشــنبه با بهره گیری از ناوگان 
ایرباس A3۲0 ایران ایر انجام خواهد شــد. وی 
همچنین به برقراری پرواز اصفهان-رامســر-

اصفهان توســط هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران »هما« اشــاره کرد و گفت: این پرواز نیز 
در روزهای یکشــنبه و چهارشــنبه هر هفته 
با اســتفاده از نــاوگان ATR۷۲-۶۰۰ ایران 
ایر انجــام می شــود. وی ادامه داد: بــا اضافه 
شــدن این پروازها به برنامه پــروازی ایران ایر 
در اصفهان، در حال حاضــر ۵0 پرواز هفتگی 
توســط هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران 
 »هما« در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان انجام

 می شود.

فالسک رضا کد 1510 
گنجایش 1 لیتر

 36,700
تومان

فالسک گل یخ مدل 
p100 ظرفیت 1 لیتر

 113,000
تومان

فالسک رگال مدل 119 
ظرفیت 1.9 لیتر

 389,000
تومان

رییس دستگاه مالیاتی کشــور گفت: آمار دریافتی مربوط به سال 
گذشته از سیستم بانکی نشــان می دهد 300 هزار نفر بیش از یک 
میلیارد تومــان درآمد مشــمول مالیات دارند کــه ۵۲ درصد این 
میلیاردرها به هیچ وجه پرونده مالیاتی ندارند. امیدعلی پارسا اظهار 
داشــت: کم بودن درآمدهای مالیاتی ناشــی از معافیت ها، فرارها و 
تعداد کم پایه های مالیاتی اســت. وی در ادامه ضمن تاکید بر لزوم 

مبارزه جدی با پدیده فرار مالیاتی و همچنیــن تجدیدنظر در پایه 
و معافیت های مالیاتی در کشــور گفت: مالیات در استقالل اقتصاد 
مملکت و کاهش وابستگی به نفت بسیار حائز اهمیت است. رییس 
دستگاه مالیاتی کشور افزود: موضوع مالیات باید به صورت یک فرهنگ 
جدی و عمومی تبدیل شــود و هر شــهروندی به این باور برسد که 
بهره مندی از امکانات عمومی نیازمند هزینه است. پارسا افزود: اعالم 

خبری مبنی بر اینکه نیمی از میلیاردرهای کشور مالیات نمی دهند 
دیگر برآورد و تخمین نیســت بلکه یک حقیقت مسلم است. پارسا، 
ضمن اشــاره به اینکه ۵۲ درصد این میلیاردرها به هیچ وجه پرونده 
مالیاتی ندارند، افزود: اکنون سازمان مالیاتی با این ریز داده هایی که در 
اختیار دارد فرآیند شناسایی و وصول مالیات از میلیاردرهای دارای 

فرار مالیاتی و بدون پرونده مالیاتی را به شدت آغاز کرده است.

رییس دستگاه مالیاتی کشور:
۳۰۰ هزار ایرانی، درآمد باالی یک میلیارد تومان در سال گذشته داشتند

 حدود یک سال پیش، بازار ارز حال و هوای عجیبی 
داشت، قیمت ها نه روز به روز بلکه لحظه ای تغییر 
می کرد، صف های خرید و فــروش طوالنی ایجاد 
می شــد و مردم برای خرید ارز ســاعت ها جلوی 
صرافی ها به انتظار می نشســتند و حتی در برخی 
روزها ارزی نصیب شان نمی شد. در طرف دیگر بازار، 
دالالن بودند که با جهش بی منطق نرخ ارز روزهای 
خوشــی را ســپری می کردند و با تعیین نرخ های 
لحظه ای به غول های افسار گسیخته بازار ارز تبدیل 
شده بودند؛ اما این خوشــی دوام چندانی نداشت. 
اگرچه ابتدای امسال بازار ارز شروع خوشی نداشت 
و حتی تا اردیبهشــت ماه شاهد روند صعودی نرخ 
ارز بودیم به طوری که دالر به باالی 1۵ هزار تومان 
و یورو بــه بیش از 1۷ هزار تومــان صعود کرد؛ اما 

تابستان داغ، آغاز سردی بازار ارز بود.
برعکس انتظار اکثر افراد جامعه و حتی تحلیلگران 
زبده بازار که نرخ دالر را برای سال ۹۸ بیش از ۲0 
هزار تومان تصور می کردند، قیمت دالر تابســتان 
امســال از حدود 13 هزار تومان بــه نیمه کانال 
11 هزار تومان رســید و قیمت یورو نیز به همین 
ترتیب نزولی شــد و از 1۵ هزار تومان به 1۲۵00 
تومان ســقوط کرد؛ این ریزش باعث شد بازار ارز 
دیگر مانند گذشته جذابیتی برای سرمایه گذاری 
نداشته باشــد و همین کم رنگ شدن محبوبیت و 

تقاضا، بیشــتر بر کاهش 
نرخ ارز دامن زد.بررســی 
بازار ارز طی یک ماه اخیر 
نیز حاکی از ادامه حرکت 
کاهشی قیمت دالر و یورو 
اســت، بهای این ارزهای 
پرطرفدار طــی چند روز 
اخیر ریزش محسوســی 

داشته و از همین رو انتظار می رود این روند ادامه دار 
باشد به طوری که بســیاری از فعاالن اقتصادی و 

کارشناسان بازار احتمال 
می دهند که دالر به کانال 
10 هزار تومان نیز راه پیدا 
کند. برخی از کارشناسان 
معتقدنــد تقاضای کاذب 
در بــازار ارز از بین رفته و 
روند فروش ارز در سامانه 
نیما از تامین ارز واردات، 
پیشی گرفته و همین امر ممکن است قیمت دالر 
را کاهش دهد؛ هرچند که در نیمه دوم سال تقاضا 

برای ارز افزایش می یابد. در همین راســتا محمد 
الهوتی، عضو کمیتــه ارزی اتــاق بازرگانی ایران 
معتقد اســت که با شــرایط فعلی بازار ارز، فروش 
نفت و تحریم هایی که به اوج رســیده، کاهش نرخ 
ارز را تا کانال ده هزار تومانــی می توان پیش بینی 
کرد، ضمــن اینکه پایین آمدن بیــش از حد آن را 
هم باید غیرمحتمل دانســت. بر این اساس، بهای 
دالر نســبت به ابتدای مهرماه ۲۵0 تومان کاهش 
یافته و دو روزی اســت که با نــرخ 111۵0 تومان 
در بازار فروخته می شــود؛ یورو نیز در همین مدت 
۲۵0 تومان ارزش خود را از دســت داده و با قیمت 
1۲4۵0 تومان به فروش می رســد. از سوی دیگر، 
برخی صرافان نیز معتقدند که دخالتی از ســوی 
بانک مرکزی در بازار ارز وجود نــدارد و قیمت در 
این بازار بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می شود. 
به گفته این صرافان، در حال حاضر تقاضای کاذب 
برای خریــد ارز از بین رفته که یکــی از مهم ترین 
کاهش نرخ ارز و ثبات بازار است. طبق این گزارش، 
اگرچه بانک مرکزی تا کنــون با وجود چالش های 
متعدد سیاسی و اقتصادی به خوبی توانسته کنترل 
بازار ارز را در دست بگیرد؛ اما باید به این نکته هم 
توجه داشت که سرکوب و کنترل بیش از حد نرخ 
ارز در بلندمدت به نفع اقتصاد کشــور نخواهد بود 
و همانطور که بســیاری از فعاالن اقتصادی تاکید 
کرده اند، ارز باید مانند بسیاری از کاالها در بازار و 

توسط عرضه و تقاضا تعیین شود.

دالر، جذابیت خود را از دست داد
 کاهش قیمت دالر تا کجا ادامه دارد؟

استاندار اصفهان گفت: با توجه به هماهنگی و همدلی بین نمایندگان استان با مدیریت استان آب بیشتری را به استان 
خواهیم آورد، بیش از ۹0 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود که با اصالح الگوی کشت باید درست شود، زمان 
کشت غرقابی گذشته است. عباس رضایی با تشویق کشاورزان برای کشت گلخانه ای تصریح کرد: برای کشت گلخانه ای 
هیچ محدودیتی نداریم و با اعطای وام ۹ درصدی از کشاورزان گلخانه ای حمایت می کنیم، شهرستان تیران توانسته 
در جهت کشت گلخانه ای پیشرفت داشته باشد به طوری که در خیلی از جاها با کمبود نیرو مواجه شده است. رضایی، 
کشت زعفران را در استان در ابتدای راه خواند و گفت: مهم ترین مسئله کیفیت است و رقابت باید توأم با رفاقت باشد، 

بسته بندی های زیبای زعفران باعث پیشرفت فروش و بازاریابی خواهد بود. 

کشت زعفران در 
اصفهان ابتدای راه 

است

استاندار اصفهان: خبر

  عکس روز

گشایش نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان اعالم کرد:

 پیگیری مشکالت فعاالن اقتصادی
 توسط نماینده اتاق اصفهان در بانک مرکزی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اصفهان گفت: میز اتاق بازرگانی اصفهان در مقر 
اصلی بانک مرکزی در تهران تشکیل شده است و نماینده اتاق اصفهان دو روز در هفته با حضور در 
این میز به بررسی و پیگیری مشــکالت فعاالن اقتصادی استان در بانک مرکزی می پردازد. مسعود 
گلشیرازی با اشاره به ســفر اخیر عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی به اصفهان و حضور وی در 
جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی این استان، اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، مقرر شد که مشکالت و معضالت آن دسته از 
فعاالن اقتصادی که با اتاق بازرگانی در ارتباط هســتند، پس از ساماندهی و بررسی دقیق از طریق 
نماینده اتاق بازرگانی اصفهان در بانک مرکزی به صورت کارشناســی پیگیری شــود. رییس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان تصریح کرد: هم اکنون نماینده اتاق بازرگانی اصفهان 
در مقر بانک مرکزی مستقر شــده و دو روز از هر هفته به بررسی و کارشناسی مشکالت و معضالت 
فعاالن اقتصادی اســتان اصفهان اختصاص یافته و به این ترتیب تعداد زیادی از مشــکالتی که به 
اتاق بازرگانی ارجاع داده شده بود، حل و فصل شده است. گلشــیرازی اضافه کرد: محدودیتی که 
موجب می شــد فعاالن اقتصادی نتوانند به راحتی به صورت حضوری در بانک مرکزی حاضر شوند 
و با کارشناســان و مســئوالن این نهاد مذاکره کنند، از طریق میز اتاق بازرگانی اصفهان در بانک 
مرکزی، برطرف شــده اســت و به جای اینکه بانک مرکزی با تعداد زیادی از ارباب رجوع در حوزه 
مشکالت اقتصادی روبه رو باشد، به صورت ســاختاری به همه مشکالت رسیدگی می کند و اتالف 

وقت به کمترین حد ممکن رسیده است.

بیست و پنجمین نمایشــگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماســیون اداری و دومین نمایشگاه 
تکنولوژی، نوآوری و استارت آپ ها در اصفهان گشایش یافت.

 با شرایط فعلی بازار ارز، فروش 
 نفت و تحریم هایی که به

 اوج رسیده، کاهش نرخ ارز 
را تا کانال ده هزار تومانی 

می توان پیش بینی کرد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:
پرداخت ۴۰۴ میلیارد برای بهسازی مسکن روستایی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: امسال 404 میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی و مقاوم 
سازی مسکن روستایی به صاحبان واحدهای مســکونی آسیب دیده ناشی از سیل استان پرداخت شده 
است. منصور شیشه فروش با بیان اینکه ۲6 میلیارد تومان کمک بالعوض هم به سیل زدگان استان اعطا 
شده، اظهار داشت: همچنین حدود ۵4 میلیارد تومان از محل اعتبارات مدیریت بحران سال ۹۷ به منظور 
بازسازی و تعمیر سه هزار و ۷4 واحد مســکونی اختصاص یافت که تاکنون ۹0 درصد آن پرداخت شده 
است. به گفته وی، تسهیالت طرح ویژه بهسازی و بازسازی مسکن روســتایی در قالب وام 40 میلیون 
تومانی با بازپرداخت ۵ درصد و به صورت 1۵ ساله برای مقاوم سازی هر واحد مسکونی فرسوده پرداخت 
می شود. شیشه فروش افزود: این تسهیالت به مالکان واحدهای روستایی و شهری )زیر 1۲ هزار نفر( که 

اقدام به نوسازی و تخریب و بازسازی واحدهای مسکونی خود کنند، پرداخت خواهد شد.

مدیرکل سابق دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست:
اجرای پروژه انتقال آب بن- بروجن خالف قانون است

مدیرکل سابق دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه اجرای طرح بن- بروجن 
خسارت های زیست محیطی به دنبال دارد، گفت: هیچ کدام از طرح های انتقال آب از جمله پروژه بن- بروجن 
مجوز زیســت محیطی ندارد مگر اینکه در دوره کنونی ریاست سازمان محیط زیست به آنها مجوز داده باشند. 
محمد درویش اظهار کرد: حوضه آبریز زاینده رود به شدت با کمبود آب مواجه است و هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد 
که بخش دیگری از آب زاینده رود به حوضه کارون انتقال دهند. وی با بیان اینکه طرح انتقال آب بن- بروجن 
خسارت های زیست محیطی دارد، افزود: اجرای این پروژه به طور کامل اشــتباه است؛ بعید می دانم در دوره 
ریاست قبلی سازمان حفاظت محیط به این طرح مجوز داده باشند زیرا معاونت انسانی وقت سازمان در نامه ای 
تمام طرح های انتقال آب را رد کرد و مجوز زیست محیطی به این پروژه ها نداد. درویش تاکید کرد: هیچ کدام از 

طرح های انتقال آب از جمله بن- بروجن مجوز زیست محیطی ندارد .

فاطمه اکبرخانی
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گشایش سومین جشنواره 
گل های زینتی پاییزه در درچه

سومین جشنواره گل های زینتی  درچه
جشــنواره گل و گیاهان زینتی پاییــزه در بازار 
بین المللی گل وگیاهان زینتی سپاهان درچه در 
شهرستان خمینی شهر گشایش یافت. دبیر این 
دوره از جشــنواره در بازار بین المللی گل وگیاه 
سپاهان درچه گفت: در این دوره ازجشنواره 230 
تولید کننده و پرورش دهنده انواع گل وگیاه زینتی 
اســتان تولیدات خود را با 20 درصد تخفیف در 
سالن های تخصصی به مساحت 24 هزار مترمربع 
برای عرضه به عالقه مندان گل وگیاه ارائه کرده اند. 
محمد باقر مشــتاقیان افــزود: همچنین در این 
رویداد اقتصادی 550 گونه انواع گل های کاکتوس 
و ساکولنت، انواع گیاهان آپارتمانی، گل های فصلی 
انواع درختچه های زینتی و ابزار و ادوات مرتبط با 
گل زینتی ازجمله گلدان، خاک، بذر و کود و سموم 

عرضه شده است. 

برگزاری آیین سنتی - مذهبی 
گلباران خورشید در یزدل 

آران و بیدگل
مدیر اجرایی حــرم حضرت  آران و بیدگل
بی بی زینــب )س( گفت: به همــت هیئت انصار 
الحسین )ع( یزدل، آیینی سنتی -مذهبی گلباران 
خورشید، با حضور دلدادگان امام رضا )ع( در جوار 
بارگاه ملکوتی حضرت بی بی زینب )س( برگزار شد. 
محمود توحیدی افزود: این مراسم با الگو پذیری از 
زنان نوغان مشهد که پس از شهادت حضرت علی بن 
موسی الرضا )ع( مهریه خود را بخشیده و در تشییع 
جنازه امام هشتم شــرکت کرده و تابوت آن امام را 
گلباران کردند، برگزار می شود. وی با بیان اینکه ندای 
لبیک یا حسین )ع( و یا امام رضا )ع( در این مراسم 
طنین انداز بود، گفت: تشییع و گلباران کردن تابوت 
نمادین مطهر امام هشتم و برپایی جلسه سخنرانی 
و روضه خوانــی در امامزاده بی بــی زینب )س( 
خواهر امام رضا )ع( از دیگر برنامه های عزاداران 

ضامن آهو در آران و بیدگل بود. 

 ناجا

۳۰ هکتار از شهر تیران در بافت فرسوده قرار دارد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

 جاساز ۶۲ کیلو تریاک
 زیر جعبه های انار

انتظامــی  فرمانــده  شاهین شهر
شهرستان شــاهین شهر اظهار داشــت: در پی 
دریافت اخبــاری مبنی بر حمــل و جابه جایی 
محموله مواد مخدر، بررسی موضوع در دستور کار 
ماموران پلیس مبارزه بامواد مخدر شهرســتان 
شاهین شهر قرار گرفت. سرهنگ حسین بساطی 
افزود: در این رابطه یک کامیونت ایسوزو شناسایی 
و متوقف شد که در بازرسی از آن مقدار ۶2 کیلو 
تریاک که زیر جعبه های انار جاساز شده بود، کشف 
شد. سرهنگ بساطی ادامه داد: در این خصوص 

یک سوداگر مرگ تحویل مراجع قضایی شد.

 توقیف کامیون کشنده رنو 
با محموله ۲۰ میلیاردی پارچه

فرمانده انتظامی شهرســتان  شهرضا
شهرضا اظهار داشــت: ماموران ایستگاه بازرسی 
شهید امامی شهرستان »شهرضا« به یک کامیون 
کشنده رنو کانتینردار مشکوک و جهت بررسی 
بیشتر آن را متوقف کردند. سرهنگ صادق کاظم 
زاد، با اشاره به اینکه در بارنامه خودرو ذکر شده بود 
که این خودرو حامل بار قانونی کاغذ است، بیان 
داشت: در بازرسی به عمل آمده فقط ردیف اول 
کاغذ بود و در ردیف های بعدی ۱4 تن انواع پارچه 
خارجی فاقد مدارک گمرکی کشف شد. این مقام 
انتظامی اظهار داشت: کارشناسان ارزش محموله 

کشف شده را 20 میلیارد ریال برآورد کرده اند.

 کشف 3۰۰ کیلو تریاک
 در نایین

فرمانده انتظامی شهرستان نایین  نایین
از کشــف 300 کیلو و 50 گرم تریاک توســط 
ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید شرافت 
خبر داد. ســرهنگ ایرج کاکاوند اظهار داشــت: 
ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید شرافت، 
حین کنترل خودروهای عبوری به یک ســواری 
سمند مشکوک و قصد متوقف کردن آن را داشتند 
که راننده به دستور ماموران توجهی نکرد. وی با 
اشاره به اینکه خودرو با سرعت زیادی از ریموت راه 
بند عبور کرد و چرخ های خودرو پنچر شد، بیان 
داشت: در بازرسی از این خودرو، مقدار 300 کیلو 

و 50 گرم تریاک کشف شد. 

شــهردار تیران وکرون اظهار  تیران و کرون
کرد: حریم این شــهر که در مرکز شهرستان قرار 
گرفته، ســه هزار و 500 هکتار و محدوده آن ۷00 
هکتار است. حسن شــفیعی با بیان اینکه مساحت 
بافت فرسوده شهر تیران 30 هکتار است، خاطرنشان 
کرد: بر اســاس مطالعات انجام شــده و با توجه به 
قدمت مناطق مختلف این شــهر، این مساحت در 
ســال های آینده به بیش از ۱00 هکتــار افزایش 
خواهد یافت. شهردار تیران وکرون ادامه داد: اقدامات 
اولیه و تدابیر الزم برای بازآفرینی این بافت شهری 
انجام شده و با وزارت راه و شهرسازی رایزنی شده تا 
جانمایی هــا و طرح های الزم اجرا و تدوین شــود. 
شفیعی با بیان اینکه فضای تاریخی و فرسوده شهر 
تیران وکرون در هم تنیــده و تفکیک آن در بعضی 
موارد بسیار مشکل است، تصریح کرد: بیش از ۱0 
درصد مساحت این شهر در محدوده بافت فرسوده و 
تاریخی قرار گرفته که مقدار زیادی از آن در قسمت 
مرکزی و بافت میانی شــهر قــرار دارد. وی گفت: 
مرکزیت بافت تاریخی این شــهر از اهمیت خاصی 
برخوردار اســت و احیــا و مرمت آن مهم اســت و 
وضعیت کنونــی آن اجرای طرح هــای عمرانی و 
بهسازی را در این محدوده با مشکل مواجه می کند. 
شــهردار تیران وکرون اضافه کرد: با توجه به اینکه 
مهاجرت شهروندان از بافت تاریخی، هسته مرکزی 
و بافت فرسوده ویژگی غالب شهرهاست در تیران و 

کرون نیز جمعیت زیادی 
در ایــن مناطق ســاکن 
نیستند و بسیاری از سکنه 
قبلی بــه دیگــر مناطق 
مهاجرت کرده اند. شفیعی 
ادامه داد: مهاجرت سکنه 
بافت فرســوده و میانی به 

سایر مناطق شهری سبب تغییر در توازن جمعیتی 
و شــلوغی بعضی مناطق دیگر شده اســت؛ اما در 

صورت اجرای طرح های 
بازآفرینی و احیا، جمعیت 
زیــادی از شــهروندان 
متقاضی ســکونت در آن 
هســتند. وی گفت: بافت 
تاریخی و آثار قدیمی شهر 
نماد هویت شــهروندان 
است و جایگاه ویژه ای در فرهنگ هر منطقه دارد که 
باید حتما به آن توجه شــود و این شــهر نیز از این 

قاعده مستثنی نیست. شهردار تیران وکرون افزود: 
بافت تاریخی نباید تخریب شود یا خسارت دیگری 
به آن وارد شود، احیای بافت تاریخی و توانمندسازی 
آن با استفاده از طرح های بازآفرینی تاثیر زیادی در 
رونق گردشگری شهری و جذب توریست دارد و از 
حاشیه نشــینی جلوگیــری می کنــد. شــفیعی 
خاطرنشان کرد: مدیریت شــهری تخفیف هایی را 
برای صدور پروانه ســاختمانی در بافت تاریخی و 
فرســوده در نظر گرفتــه و بســته های حمایتی و 
تشویقی برای سرمایه گذاری در این بخش از شهر 
قرار داده است. وی با بیان اینکه سال گذشته طرح 
احیای بافت فرسوده و تاریخی شهر در کمیسیون 
شهرســتانی تصویب و برای جذب اعتبار به ستاد 
بازآفرینی اســتان فرستاده شده اســت، گفت: در 
بودجه امسال احیای بافت فرسوده و تاریخی شهر با 
اولویت، در سرفصل عمرانی اعتبارات شهرداری در 
نظر گرفته شــده اســت و در صورت اجرای طرح 
بازآفرینی شهری این اعتبار به صورت ویژه در سال 
آینده اختصاص خواهد یافت. شهردار تیران وکرون 
اظهــار کــرد: احیــای بافــت فرســوده و تامین 
زیرساخت های آن مانند ساماندهی خیابان ها، ارائه 
تخفیف پروانه ساختمانی برای مالکان ساختمان در 
این منطقه و اعتبار بخشی به پروژه های مورد نیاز در 
بخش بافت فرســوده، جزو برنامه هــای مدیریت 

شهری است که پیگیری و دنبال می شود.

۳۰ هکتار از شهر تیران در بافت فرسوده قرار دارد

شهردار باغبادران با بیان اینکه استفاده از سیستم  باغبادران
حمل و نقل امن و راحت از حقوق اولیه شهروندان است، اظهار کرد: 
تامین نیازهای اجتماعی شهروندان، رفع مشکالت محیط زیستی 
و  ترافیــک  مشــکل  رفــع  هــوا،  آلودگــی   به ویــژه 
جابه جایی و انتقال آسان و راحت مردم از اهداف و خواسته های اصلی 
مدیران شهری و مردم است که با توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی 
شهری امکان پذیر است. حجت ا...امینی افزود: شهرداری متولی حمل 

و نقل درون شهری است که با تالش شرکت حمل و نقل بار و مسافر 
جمعی انجام می شود. شهردار باغبادران گفت: در حال حاضر تنها یک 
دستگاه اتوبوس وظیفه حمل و نقل شــهروندان باغبادرانی را انجام 
می دهد و باوجود اینکه با تمام ظرفیت مشــغول به فعالیت اســت، 
رضایتمندی شهروندان را تامین نمی کند. امینی، با بیان اینکه باید از 
مردم باغبادران به خاطر نبود امکانات مناســب حمل و نقل عمومی 
عذرخواهی کنیم، تاکید کرد: علت اصلی نارضایتی شــهروندان آن 

است که تنها اتوبوس فعال این شهر باید همه محالت شهر را پوشش 
دهد که حداقل دوساعت زمان نیاز دارد و باعث طوالنی شدن ساعات 
انتظارخواهد شــد. وی ادامه داد: ناوگان حمل و نقل عمومی شهر 
باغبادران متناسب با حجم درخواست مردم نبوده و قطعا توسعه حمل 
و نقل عمومی کار ساده ای نیست؛ اما با توجه به درخواست شهروندان 
به دنبال آن هســتیم که سه دســتگاه مینی بوس را جایگزین تنها 

اتوبوس واحد شهری کنیم.     

شهردار باغبادران مطرح کرد:
بهسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری باغبادران

  شهردار تیران و کرون خبر داد: 

بافت تاریخی و آثار قدیمی شهر نماد 
هویت شهروندان است و جایگاه 
ویژه ای در فرهنگ هر منطقه 
دارد که باید حتما به آن توجه شود

مفاد آراء
8/32  آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
1- رأی شــماره 2233 مــورخ 98/07/13 هیأت : آقای ســیدعلی موســویان فرزند 
سیدحسین شماره شناسنامه 948 ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر مغازه بمساحت 
1277.21 مترمربع شماره پالک 476 فرعی مفروز و مجزی شــده از 1 فرعی از پالک 
 1 اصلی واقع در ســرداریه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رســمی

 شرکت گل آراسنگ 
2- رأی شــماره 2234 مورخ 98/07/13 هیأت : خانم اعظم مس فروش فرزند محمود 
شماره شناســنامه 2113 ششــدانگ یکباب کارگاه سنگ بری بمســاحت 1270.43 
مترمربع شــماره پــالک 477 فرعی مفــروز و مجزی شــده از 1 فرعــی از پالک 1 
 اصلی واقع در ســرداریه بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رســمی

 شرکت گل آراسنگ 
3- رأی شــماره 1932 و 1933 مورخ 98/06/25 هیأت : خانــم کفایت نوروزپور مقدم 
بیدگلی فرزند علی محمد شماره شناســنامه 5987 و خانم راضیه سرمدی بیدگلی فرزند 
محمدرضا شماره شناســنامه 9134 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 175.10 
مترمربع شــماره پالک 3223 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 
حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالک رســمی و ابتیاعی از مالک رســمی محمدرضا سرمدی 

بیدگلی
4- رأی شــماره 2237و2238 مورخ 98/07/13 هیأت : آقای محســن صابری سه ده 
فرزند محمدعلی شماره شناسنامه 1250273961 و خانم معصومه یزدان دوست فرزند 
جواد شــماره شناســنامه 6190097448 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
160 مترمربع شــماره پالک 982 فرعی مفروز و مجزی شــده از 102 فرعی از پالک 6 
 اصلی واقع در حســین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین

 رسمی حسین آباد
5- رأی شــماره 1940و1941 مورخ 98/06/25 هیأت : آقای ابوالفضل خالقی بیدگلی 
فرزند علی حسین شماره شناسنامه 6190042015 و خانم عارفه حاجی زاده بیدگلی فرزند 
محسن شماره شناســنامه 6190089909 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
136.50 مترمربع شماره پالک 984 فرعی مفروز و مجزی شده از 102 فرعی از پالک 6 
اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی 

شهرداری آران و بیدگل
6- رأی شــماره 2221و2222 مــورخ 98/07/11 هیأت : آقای ابوذر اشــتردار بیدگلی 
فرزند محمدرضا شــماره شناســنامه 549 و خانم زهره ناظمی بیدگلی فرزند حســین 
شماره شناســنامه 1250118921 )بالمناصفه( ششــدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
140.66 مترمربع شــماره پــالک 986 فرعی از پــالک 6 اصلی واقع در حســین آباد 
 بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رســمی حســین ناظمی احد

 از ورثه احمد ناظمی
7- رأی شماره 1936و1937 مورخ 98/06/25 هیأت : آقای خیراله رمضانی بیدگلی فرزند 
ماشااله شماره شناسنامه 227 نسبت به چهار دانگ و آقای حسین رمضانی بیدگلی فرزند 
خیراله شماره شناسنامه 6190053785 نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ دوبابخانه 
بمساحت 197 مترمربع شماره پالک 70 فرعی مفروز ومجزی شده از 4 فرعی از پالک 
105 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رســمی 

وراث حسین عنایتی
8- رأی شماره 1634 مورخ 98/05/27 هیأت : آقای محمد چتری بیدگلی فرزند حسین 
شماره شناسنامه 7944 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 120.50 مترمربع شماره پالک 219 
فرعی مفروز و مجزی شــده از 2 فرعی از پالک 972 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل . مالک رسمی و ابتیاعی از مالکین رسمی وراث حسین چتری بیدگلی
9- رأی شماره 1968 مورخ 98/06/27 هیأت : آقای عباس قندانی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 466 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 216 مترمربع شماره پالک 28 فرعی مفروز 
و مجزی شده از 1 فرعی از پالک 1356 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی وراث حسن بقال زاده و عذرا معروفی
10- رأی شماره 1922و1923و1926 مورخ 98/06/25 هیأت : آقای حسین باخدا آرانی 
فرزند حسن شماره شناسنامه 299 نسبت به ســه دانگ و خانم طاهره باخدا آرانی فرزند 
حسین شماره شناسنامه 10001 نســبت به یک و نیم دانگ و آقای حسین جمالی آرانی 
فرزند تقی شماره شناسنامه 8560 نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 147.25 مترمربع شــماره پالک 13 فرعی مفروز و مجزی شده از 3و8و9و11 
فرعی و مشاعات متعلقه از پالک 1704 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 
بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی حســن باخدا آرانی و خانم مطهره باخدا آرانی احد از ورثه 

حسن باخدا آرانی
11- رأی شماره 2241 مورخ 98/07/13 هیأت : آقای محمد گلستانی فرزند علی شماره 
شناسنامه 172 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 351.73 مترمربع شماره پالک 317 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 15 فرعی از پالک 1965 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی ابوالقاسم نوحیان بیدگلی
12- رأی شــماره 1673 مورخ 98/05/30 هیأت : آقای حســین دشــتی آرانی فرزند 
حسن شماره شناســنامه 298 ششدانگ قســمتی از یکبابخانه بمساحت 84.3 مترمربع 
شــماره پالک 87 فرعی مفروز و مجــزی شــده از25 فرعی از پــالک 2081 اصلی 
 واقــع در اماکن بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل . ابتیاعی از مالکین رســمی وراث 

حسن دشتی آرانی
13- رأی شــماره 1673 مورخ 98/05/30 هیأت : آقای حســین دشــتی آرانی فرزند 
حسن شماره شناســنامه 298 ششدانگ قســمتی از یکبابخانه بمساحت 93.7 مترمربع 
شــماره پالک 88 فرعی مفروز و مجــزی شــده از25 فرعی از پــالک 2081 اصلی 
 واقــع در اماکن بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل . ابتیاعی از مالکین رســمی وراث

 حسن دشتی آرانی
14- رأی شماره 2227 مورخ 98/07/11 هیأت : خانم زهرا محبوبی فرزند احمد شماره 
شناسنامه 454 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 294 مترمربع شماره پالک 15 فرعی مفروز 
و مجزی شــده ازپالکهای 8 إلی 14 فرعی از پالک 2346 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی وراث احمد محبوبی
15- رأی شــماره 1970 مــورخ 98/06/27 هیــأت : آقای حســین بابــا آرانی فرزند 
نعمت اله شماره شناســنامه 192 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 150 مترمربع شماره 
پــالک 3337 فرعی مفروز و مجــزی شــده از 26 فرعی از پــالک 2638 اصلی واقع 
 در احمدآبــاد بخش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل . ابتیاعی از مالکین رســمی وراث 

خانم آغا جدی آرانی
16- رأی شــماره 2205 مورخ 98/07/10 هیأت : آقای عباس سمیعی زاده فرزند احمد 
شماره شناسنامه 1288 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 175 مترمربع شماره پالک 3343 
فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از 

مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
17- رأی شــماره 2207 مورخ 98/07/10 هیأت : آقای عباس سمیعی زاده فرزند احمد 
شماره شناسنامه 1288 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 175 مترمربع شماره پالک 3344 
فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از 

مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
18- رأی شماره 2199 مورخ 98/07/10 هیأت : خانم اعظم عباسیان آرانی فرزند نعمت 

اله شماره شناسنامه 542 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 175 مترمربع شماره پالک 3345 
فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از 

مالکین رسمی احمد مالنژاد و وراث کوکب شاگردی
19- رأی شماره 2243 مورخ 98/07/13 هیأت : آقای مسعود رسولیان آرانی فرزند علی 
شماره شناسنامه 555 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 120.5 مترمربع شماره پالک 3346 
فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از 

مالک رسمی رمضانعلی حاجی پور
20- رأی شماره 2245 مورخ 98/07/13 هیأت : آقای مسعود رسولیان آرانی فرزند علی 
شماره شناسنامه 555 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 107 مترمربع شماره پالک 3347 
فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از 

مالک رسمی رمضانعلی حاجی پور
21- رأی شــماره 1972و1973 مــورخ 98/06/27 هیــأت : آقای علی اکبر بخشــی 
آرانی فرزند حســین شــماره شناســنامه 178 و خانم لیــال کامل آرانی فرزند حســن 
شماره شناســنامه 245 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 136.50 مترمربع 
شــماره پالک 1985 فرعی مفروز و مجزی شــده از 127و128 فرعی از پالک 2640 
 اصلی واقع در آران دشــت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رســمی

 شهرداری آران و بیدگل
22- رأی شــماره 2215 مــورخ 98/07/11 هیأت : خانــم عطیه قنائی مقــدم آرانی 
فرزند مسلم شماره شناســنامه 7982 ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت 183.30 
مترمربع شماره پالک 1990 فرعی مفروز و مجزی شــده از 183 فرعی از پالک 2640 
 اصلی واقع در آران دشــت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رســمی 

سید احمد عباس زاده
23- رأی شــماره 2225 مورخ 98/07/11 هیأت : آقای ابوالفضــل پورک فرزند عباس 
شماره شناسنامه 1250082961 ششدانگ یکباب کارواش بمساحت 1995.75 مترمربع 
شماره پالک 6365 فرعی مفروز و مجزی شده از 4294 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع 
در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی خانم 

مرضیه داودآبادی
24- رأی شــماره 2213 مورخ 98/07/11 هیأت : آقای خیرالــه حفیظی بیدگلی فرزند 
عزیزاله شماره شناســنامه 93 ششدانگ یکباب کارگاه تراشــکاری بمساحت 173.04 
مترمربع شماره پالک 6366 فرعی مفروز و مجزی شــده از 163 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک 

رسمی آقای عزت اله حفیظی
25- رأی شــماره 2217و2218 مورخ 98/07/11 هیأت : آقای داود افشاری مهر فرزند 
اصغر شماره شناسنامه 9212 و خانم زینب ساکنی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 
9865 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 111 مترمربع شماره پالک 6367 
فرعی مفروز و مجزی شده از 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار 
آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رســمی خانم فاطمه گلی احد از 

ورثه عباسعلی گلی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/07/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/08/09

م الف : 631233 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
ابالغ رای

8/33 شــماره دادنامه: 9809973633200707 ، تاریخ تنظیم: 1398/05/19 ، شماره 
بایگانــی شــعبه: 970331 ، 970275 ، شــماره پرونــده : 9709983633200327 ، 
9709983633200271 ، خواهــان: آقای وحید زنگ زرد فرزند اســداله با وکالت آقای 
غالمحسن استکی فرزند داراب به نشانی: اســتان اصفهانـ  شهرستان اصفهانـ  شهر 
اصفهانـ  خ شیخ صدوق شمالی ســاختمان رضاـ  طبقه اول ، خواندگان:1.اداره تصفیه 

امور ورشکستگی استان اصفهان ،رئیس اداره ورشکستگی استان به نشانی:اصفهانـ  خ 
نیکبخت 2.دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهرـ  دادستان به نشانی استان 
اصفهانـ  شهرستان خمینی شهرـ  بلوار دانشجوـ  دادگستری خمینی شهر 3.آقای رضا 
قاسمی تودشکچوئی فرزند محمدعلی به نشانی: اصفهانـ  خ برازندهـ  خ آل بویه شمالی 
ـ کوچه شــماره 42ـ  پ134 . 4.آقای وحید پهلوی خواه فرزند محمود به نشانی: استان 
اصفهانـ  شهرستان خمینی شهرـ  منظریه بلوار فیض االسالمـ  خیابان صفاـ  کوچه صفا2 
ـ پالک52 طبقه دوم کدپستی 8419165413 ، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای وحید زنگ زرد فرزند اسداله با وکالت آقای 
غالمحسین استکی به طرفیت 1. اداره محترم تصفیه امور ورشکستگی استان اصفهان و 
مجلوبین ثالث به نام های 2.دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر 3. 
آقای رضا قاسمی فرزند محمدعلی 4. آقای وحید پهلوی خواه به خواسته تقاضای صدور 
حکم ورشکســتگی خواهان در مورد خواندگان ردیف اول و دوم بلحاظ عدم توجه دعوا 
مستنداً به م 84 ق.آ.د.م قرار رد دعوا صادر و اعالم می گردد و پیرامون سایرین با مالحظه 
دادخواســت و ضمائم آن و اســتماع اظهارات طرفین و تحقیقات انجام شده طی نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری در خصوص موضوع که حکایت از توقف خواهان از پرداخت 
دیون دارد مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقیمانده اســت و دادنامه های محکومیت 
 علیه خواهان مبنی بر پرداخت دیون به شــرح مضبوط در پرونده نیز موید همین موضوع 
می باشــد لذا دادگاه با احراز توقف نامبرده از پرداخت دیون خود مستنداً به مواد 2 و 412 
و 415 و 416 و 427 و 433 و 440 قانون تجارت حکم به اعالن توقف و ورشکســتگی 
خواهان از تاریخ 1396/1/12 و تعیین آقای سعید کبیریان )کارشناس رسمی دادگستری( 
بعنوان مدیر تصفیه و مدیر محترم دفتر کل دادگستری خمینی شهر 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 استان 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: 642719  محمدمهدی تقدیسی رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی 

)حقوقی( شهرستان خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی 

8/38 نظر به اینکه خواهان  مصطفی بازرگانی پور به طرفیت 1- محمد فرهمند جعفرآبادی  
به خواسته مطالبه وجه )تامین خواسته( دادخواستی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران 
و بیدگل تقدیم نموده است که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی آران و بیدگل به کالسه 
پرونده 2/432/98 ثبت و برای تاریخ 98/9/30 ســاعت 9 صبح وقت رســیدگی تعیین 
گردیده و از آنجاییکه خوانده فوق مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده، ضمنا 
نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن 
به شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل مراجعه نماید. م الف: 645008 

عباسعلی دهقانی رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی آران و بیدگل  

اعالم مفقودی 
ســند خودرو پیکان ســواری  مدل 1382 به شــماره 
شــهربانی ایــران 43-315 ب 21 و شــماره موتــور 
11158275392 و شماره شاسی 82463448  به نام آقای  
علی محمد قورچی سیبکی به شماره ملی 1129699341  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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۳۸ شکارچی غیرمجاز در استان اصفهان دستگیر شدند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

اعتبار اسناد مالکیت 
دفترچه ای تا پایان سال

به دارندگان اســناد مالکیــت دفترچه ای از 
سال آینده خدمات ارائه نمی شود. مدیرکل 
ثبت اسناد و امالک گفت: مردم می توانند تا 
پایان امسال نسبت به تعویض اسناد مالکیت 

دفترچه ای به کاداستری اقدام کنند.
 مهدی هاشــمی افزود: بر اســاس ماده ۱۱ 
قانون جامع حد نگار مصوب ســال ۱۳۹۴ 
ضروری است تمام اسناد مالکیت دفترچه ای 
تا پایان سال به اســناد مالکیت کاداستری 
تبدیل شــوند. وی تصریح کــرد: اداره های 
ثبتی تابعه این اداره کل در سراســر استان 
آماده تعویض اســناد مالکیت متقاضیان در 
سریع ترین زمان ممکن هســتند. مدیرکل 
ثبت اســناد و امالک گفت: پس از انقضای 
این مدت و با توجه به منع قانونی، از ســال 
آینده هیچ گونه خدماتی به اســناد مالکیت 

دفترچه ای ارائه نمی شود.

اطالعات بیماران مبتال به 
»HIV« محرمانه باقی می ماند

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت بهداشــت از ارائه خدمــات درمانی 
رایگان و محرمانگی اطالعات بیماران مبتال 
به »اچ آی وی« در سراســر کشور خبر داد. 
کیانوش جهانپور با اشاره به آخرین وضعیت 
درمان بیمــاران مبتال به ایــدز در لردگان، 
گفت: در لردگان نیز مانند سایر مناطق کشور 
مبتالیان به این بیمــاری همه خدمات را به 
صورت رایگان، همــه جانبه و با فناوری های 
روز دریافت می کنند. وی با بیان اینکه درمان 
بیماران در لردگان تفاوتی با سایر نقاط کشور 
نخواهد داشت، افزود: افرادی که رفتار پرخطر 
داشــتند یا به هر دلیلی نزدیکان شان مبتال 
بوده اند می توانند به مراکز مشــاوره رفتاری 
وزارت بهداشت در اســتان ها مراجعه کرده 
و با غربالگری های اولیه و آزمایشــات بعدی 
ازبیماری خود و حتی درمان آن مطلع شوند. 
جهانپور با تاکید بر اینکــه نباید نگرانی در 
خصوص آزمایش هــای مربوط بــه ایدز و 
محرمانگی اطالعات وجود داشــته باشــد، 
تصریح کــرد: حتی در صــورت ابتال به این 
ویروس در خصوص ارائه خدمات مشاوره و 
درمانی آن هم نزدیــکان بیمار نباید نگرانی 

داشته باشند.

رییس پلیس فتای اصفهان خبر داد:
 انتقام جویی از دختر جوان 

در فضای مجازی
رییس پلیس فتــای اصفهان گفت: فــردی که با 
ایجاد یک صفحه اینستاگرامی در فضای مجازی 
و درج مطالب غیراخالقی و توهین آمیز علیه یکی 
از شــهروندان، موجب آبروریزی و هتک حیثیت 
وی شده بود توسط کارآگاهان پلیس فتای استان 
شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ سید مصطفی 
مرتضوی گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان 
مبنی بر اینکه فردی با درج مطالب غیراخالقی و 
توهین آمیز و همچنین درج شماره همراه وی در 
شبکه اجتماعی اینســتاگرام باعث آبروریزی وی 
شده بود، بررسی موضوع در دستور کار این پلیس 
قرار گرفت. وی افزود: با جمع آوری مستندات و ادله 
الکترونیک و انجام تحقیقات الزم در فضای مجازی 
توسط کارشناسان این پلیس متهم که پسری جوان 
بود، شناســایی و با هماهنگی دستگاه قضایی در 
مخفیگاه خود دستگیر شد. این مقام انتظامی بیان 
داشت: متهم که در مواجهه با مدارک و مستندات 
این پلیس چاره ای جز اعتراف نداشت، انگیزه خود 
را هتک حیثیت شاکی به دلیل اختالفاتی که در 

زمان دانشجویی با خانم جوان داشته، عنوان کرد.

۳۸ شکارچی غیرمجاز در استان 
اصفهان دستگیر شدند

۳۸ متخلف شــکار و صید طی یک مــاه اخیر در 
زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده استان اصفهان 
شناسایی و دستگیر شدند. فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان گفت: از متخلفان 
دستگیر شده در مناطق حفاظت شده این استان 
سه قبضه سالح غیرمجاز، ۱۶ قبضه سالح مجاز، 
یک قبضه سالح جنگی، انواع فشنگ، ۷ دستگاه 
دوربین چشمی، تور ماهیگیری، چاقو، یک دستگاه 
پروژکتور، یک قایق بادی و سایر ادوات شکار و صید 
کشــف و ضبط شد. مرتضی جمشــیدیان اظهار 
داشــت: در این مدت همچنین به ۴۹ مورد صید 
غیر مجاز آبزیان، ۵۶ مورد شکار غیرمجاز پرندگان 
و ۱۱ مورد شکار غیرمجاز پستانداران رسیدگی و 

برخورد قانونی شد. 

ناآرامی ها در عراق باالخره مــوج ورود ایرانی ها به 
این کشــور را متوقف کرد و پس از اطالعیه وزارت 
امور خارجه مبنی بر هشدار و ممنوعیت سفر اتباع 
ایران به عراق، رییس سازمان حج و زیارت اصفهان 
نیز از متوقف شدن اعزام کاروان های این سازمان 
به عراق خبر داد. به تازگــی مدیرکل حج و زیارت 
استان اصفهان گفته اســت طبق آخرین اطالعیه، 
کلیه ســفرها تا ۱۱ آبان به ســمت عراق لغو شده 
و آغاز اعزام ها بعد از این تاریــخ منوط به برقراری 

آرامش در این کشور است. 
غالمعلی زاهدی اظهار کرد: قرار بــود از اول آبان 
اعزام کاروان های حج و زیارت بــه عتباب عالیات 
در عراق آغاز شــود که به دلیل شــرایط ویژه این 
کشــور، این اتفاق رخ نداد. مدیرکل حج و زیارت 
استان اصفهان با اشــاره به اهمیت امنیت زائران 
عنوان کرد: تا زمانی که امنیت کامل برقرار نشــود 
اعزام زائر نخواهیم داشت. زاهدی در پاسخ به این 
سوال که زائران اســتان اصفهان در حال حاضر در 
عراق حضور دارند گفت: اگر کســی برای اربعین 
رفته باشــد نمی دانیم اما کاروان هایی که از طرف 
حج و زیارت اعزام می شوند، حضور ندارند. به گفته 
زاهدی، آمار نهایی زائران اربعین اســتان اصفهان 
بیــش از ۳0۶ هزار نفر بودند همچنین بر اســاس 
اعالم مســئوالن، مرز مهران به عنوان اصلی ترین 
مرز تردد زائران و مســافران میان ایران و عراق نیز 
تا اطالع ثانوی بســته خواهد بود. به گفته معاون 
امنیتی، انتظامــی و اجتماعی اســتانداری ایالم، 
تنش و ناآرامی های فعلی کشور عراق عامل مسدود 
بودن مرز مهران اســت. محمد نوذری با اشــاره 
به صادرات از مــرز مهران افزود: خــروج کامیون 
و ماشــین های کاپوتاژ و ترانزیتــی به خاک عراق 

تا زمان بهبود وضعیت این کشــور ممنوع اســت؛ 
اما ممنوعیتی بــرای تحویل بار بــه کامیون های 
طرف عراقی در پایانه مرزی مهــران وجود ندارد. 
ممنوعیــت پروازها از فرودگاه اصفهان به ســمت 
عراق در حالی صورت می گیرد که در سال های اخیر 
پروازهای ایران به عراق ۹ برابر شده است همچنین 
فرودگاه اصفهان یکی از بیشترین پروازها به سمت 
فرودگاه های این کشــور را داشــته است و همین 
مسئله موجب شــد تا ایر الین العراقیه مطرح ترین 
خط هوایی عراق در اصفهان آغــاز به کار کند. در 

زمان اربعین هم بیشــترین سفرها پس از فرودگاه 
 امام)ره(، از اصفهان به ســمت عراق صورت گرفته

 است.
 ممنوعیت سفر ایرانی ها به عراق می تواند وضعیت 
اقتصادی و معیشــتی مردم عــراق را در وضعیت 
بغرنج تری قرار دهد؛ چرا که گردشــگری ایرانی ها 
در عراق ســالیانه بخش مهمی از درآمدهای ارزی 
عراق را شامل می شــود. البته این مسئله آن روی 
دیگری هم دارد و اینکه تعداد مســافران عراقی به 
ایران نیز بدون شک کاهش خواهد یافت. مسئله ای 

که به خصوص در این روزها می تواند معضلی برای 
صنعت توریسم ایران به شمار بیاید. عراقی ها طی 
سال های اخیر در صدر گردشگران ورودی به ایران 
و به خصوص اصفهان بوده اند .کاهش روابط و یا هر 
گونه تنش می تواند ورود گردشــگران را با مشکل 
مواجه ســازد به خصوص آنکه بر اســاس مسائل 
سیاسی، مخالفت با ایران به صورت موجی گسترده 
در میان عراقی ها پدیدار شــده است و بدون شک 
 صنعت توریسم هم از این مسئله مستثنی نخواهد 

بود.

اعزام به عتبات فعال  کنسل شد

یک فوق تخصص آنکولوژی زنــان گفت: جراحی های زیبایی در 
بروز و یا تشدید سرطان سینه در زنان تاثیری ندارد. فهیمه ثابت با 
بیان اینکه سرطان سینه شایع ترین سرطان در بین زنان و دومین 
علت مرگ و میر بعد از سرطان ریه است، اظهار کرد: ساالنه ۱۳ 
هزار مورد جدید از این ســرطان در ایران گزارش می شود؛ سن 
شــیوع این ســرطان به دلیل عوامل ژنتیکی در ایران ۱0 سال 

کمتر از کشورهای دیگر است و میانگین سن بروز در ایران باالی 
۴0 سال و در ســایر کشورها باالی ۵0 سال اســت. وی با تاکید 
بر اینکه در صورتی که تشــخیص در مراحل اولیه صورت گیرد 
پاسخ به درمان قطعی باالی  ۹0 درصد است، گفت: این تشخیص 
زودرس می توانــد باعث طول عمر طبیعی بیماران شــود و باید 
همه زنان آگاهی کامل در مورد روش های غربالگری و تشخیص 

زودرس سرطان پستان داشته باشند. وی در خصوص تاثیر اشعه 
ماموگرافی و جراحی های زیبایی در بروز سرطان پستان، اظهار 
کرد: اشعه ماموگرافی بسیار ضعیف اســت و باعث بروز سرطان 
پستان نمی شــود، تشــخیص ماموگرافی ۳0 درصد مرگ و میر 
ناشی از سرطان پستان را کاهش می دهد و جراحی های زیبایی 

هم تاثیری در افزایش میزان سرطان پستان ندارد.

جراحی های زیبایی، عامل افزایش سرطان سینه نیست

 بر اساس اعالم سازمان حج و زیارت استان اصفهان؛

تحدید حدود اختصاصی
8/37 شــماره نامــه:139885602033002029-1398/08/02 چــون تحدید حدود 
ششدانگ  یکباب طویله پالک ثبتی 1976 فرعی از 25  اصلی واقع در چیمه جزء بخش 
10 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای نوروز علی مرادی چیمه 
فرزند ماشــاله  در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 1398/09/03  ســاعت 10 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین 
یا مجاوریــن مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلــس تحدیدی تا 
 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:644349  علی جوانی رئیس اداره ثبت اســناد 

و امالک نطنز
ابالغ وقت رسیدگی

8/34 شماره: 1454/98 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:45 صبح روز سه شنبه مورخه 
1398/09/12 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی انتظاری ، با وکالت خانم 
اکرم صالح پور ، نشــانی: بروجن گندمان بلوار اصلی روبروی دادگســتری ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: محمدهادی صرامی فروشانی ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
مبلغ 1/710/000 ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل 
، دالیل خواهان: کپی چک و عدم برگشت چک ، 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: 642976 

رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

8/36 شماره: 1381/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 09:15 صبح روز یکشنبه مورخه 
1398/09/10 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی انتظاری ، نشانی: خمینی 
شهر خ پاسداران کوی آزادگان ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: غالمعلی هلیلی 
موگوئی ، خواســته و بهای آن: مطالبه یک فقره چک به شماره 497993-97/6/19 به 
مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال عهده بانک سپه ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک 
و گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر 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: 642978 رئیس شعبه یازدهم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

8/35 شماره: 326/98 حل2 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شــهر به نشــانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
 مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:00 بعدازظهر روز 
سه شنبه مورخه 1398/09/12 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سیدهادی 
مجیدی ، نام پدر: سیدمهدی ، نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر جنب کوچه 101 فروشگاه 
فجر ؛ مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: امین نورپور ، نــام پدر: بهلول ، 2- نام 

 و نام خانوادگی: اســماعیل معینی ، خواســته و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.
خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه هــای عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجــرای قانون مذکور 
خالصه دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
 رسیدگی حاضر گردد. م الف: 643311 رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف

 خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

8/40 شماره: 776/98 حل 2، مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 

شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 4:45 بعد از ظهر روز یک شنبه 
مورخه 1398/09/10 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سعید مقصودی فرزند 
یوسف به نشانی اصفهان خمینی شهر خ 17 شــهریور کوی گلستان پ 99 ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: مجتبی مظلوم الذاکرین فرزند علی ، خواسته و بهای آن: 
مطالبه وجه 100/000/000 ریال ، 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 رســیدگی حاضر گردد. م الف: 646901 رئیس 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

آگهی تغییرات شــرکت فنی مهندســی نفیس طرح 
اسپادان سهامی خاص به شماره ثبت 44206 

و شناسه ملی 10260620922 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/06/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد :عبدالعلی نادری شورابی به شماره ملی 4622973561 
به سمت رئیس هیئت مدیره - سلیمان نادری لردجانی به شمارملی 
4669537660 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - فاطمه 
نادری لردجانی به شماره ملی 4660135357به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره تا تاریخ 1400/3/27 انتخاب شدند. 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداســالمی با امضاء سلیمان نادری لردجانی 
به عنوان مدیر عامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )642956(

آگهی تغییرات شرکت سامان انرژی نیرو سهامی خاص 
به شماره ثبت 42182 و شناسه ملی 10260599624 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
1398/06/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی سال 1397 
مورد تصویب قرار گرفت . مسعود مهرشاد به کدملی 1285150465 
و مهین پهلوان صادق به کد ملی 1280272414 و اعظم عبداللهی 
به کد ملی 1280363258 به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب شدند. محسن مهرشاد به کد ملی 1284965228 و 
عماد چلونگر به کد ملی 1272239985 به ترتیب به عنوان بازرس 
اصلی و علی البدل برای یک سال انتخاب شدند .روزنامه زاینده رود 
به منظور درج آگهی و دعوتنامه های شــرکت تعیین شد . اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )643502(

آگهی تغییرات شرکت بهزیست آیریک نوین دارو 
سهامی خاص به شماره ثبت 1723 

و شناسه ملی 14007278835 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/07/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مصطفی محمدی به شــماره ملــی3090629860 
به ســمت مدیر عامل ، رئیس هیــات مدیره و الناز قدیری به شــماره 
ملی1271149834به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شایان محمدی 
به شمارملی 1272244652به سمت عضو هیات مدیره به مدت دو سال 
تعیین شدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها وعقود اسالمی با امضاء مدیر عامل و رئیس 
هیات مدیره مصطفی محمدی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری خمینی شهر )643593(

آگهی تغییرات شــرکت بهزیســت آیریک نوین دارو 
سهامی خاص به شماره ثبت 1723 

و شناسه ملی 14007278835 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/07/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مصطفی محمدی به شماره 
ملی3090629860 و الناز قدیری به شــماره ملی1271149834 و 
شایان محمدی به شماره ملی 1272244652 به عنوان اعضای هیئت 
مدیره و مژگان پناهی کدملی 5490001658 به سمت بازرس اصلی 
و رویا اسماعیلی کدملی 1160140081 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار زاینده 
رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود 
و زیان شرکت منتهی به سال1397 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری خمینی شهر )643594(

تاسیس شرکت ســهامی خاص نگین پیشگامان کویر سبز مهاباد 
درتاریخ 1398/08/04 به شماره ثبت 962 

به شناسه ملی 14008720243 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهــی میگردد. موضوع فعالیت :تاســیس و 
خدمات دفتر پیشخوان دولت،خرید فروش و خدمات کامپیوتر،نصب انواع دوربین 
و دزدگیر، خرید و فروش و تعمیر لــوازم الکترونیکی،خرید و فروش کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی، شــرکت در مناقصات و مزایدات بخــش خصوصی و دولتی ، عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام و اعتبار و دولتی و خصوصی صرفًا در 
راستای تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان، 
شهرستان اردستان ، بخش مرکزی ، شــهر مهاباد، محله شهرک شهیدکریمی ، 
کوچه فرعی 4 ، خیابان 45متری شــهرداری ، پالک 60 ، طبقه همکف کدپستی 
8443119557 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال 
نقدی منقسم به 1000 ســهم 100000 ریالی تعداد 1000 ســهم آن با نام عادی 
مبلغ 100000000 ریال توسط موسســین طی گواهی بانکی شماره 2604-82-

119 مورخ 1398/07/22 نزد بانک کشاورزی شــعبه مهاباد با کد 2604 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای شــهرام پیرحاجاتی مهابادی به شماره ملی 
1180005155و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال آقای پرویز پیرحاجاتی مهابادی به شماره ملی 1189494647و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال خانم شادی پیرحاجاتی مهابادی به شماره ملی 1189953110و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته، 
بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء 
منفرد مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقای اسماعیل خدایاری ده نایبی به شماره ملی 1180046854 
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سیدمرتضی کسائیان زاده 
مهابادی به شــماره ملی 1189922487 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال 
مالی روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اردستان )643745(

آگهی تغییرات شرکت کیمیا کابل اردستان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 52249 و شناسه ملی 14003182670 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/18 
موسسه حسابرسی تدبیر ارقام اسپادانا به شناسه ملی 14008140550 به سمت 
بازرس اصلی و آقای علیرضا فالح نژاد به شماره ملی 1272150070 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)645110(

پریسا سعادت
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حضور قطعی مسی در 
آل کالسیکوی آمریکای جنوبی

چیزی کــه در ابتدا به یک شــایعه نزدیک بود، 
حــاال رنــگ واقعیت 
گرفته اســت. طبق 
گزارش رسانه های 
آرژانتینی، لیونل 
مسی پس از اتمام 
دوران محرومیتش 
به بازی هــای ملی باز 
خواهد گشت و اگر اتفاق غیرمترقبه ای همچون 
مصدومیت برایش رخ ندهد، تیم ملی آرژانتین 
را در دو بازی دوســتانه برابر برزیــل و اروگوئه 
همراهی می کند.24 آبان، آلبی سلسته با مسی 
در عربســتان به مصاف برزیل خواهد رفت و 4 
روز بعد نیز مسی برابر تیم ملی اروگوئه و دوست 
صمیمی اش لوئیس ســوارز قرار خواهد گرفت. 
لیونل مسی، انگیزه و شور زیادی برای بازگشت به 
تیم ملی دارد و پس از مشاهده بازی های دوستانه 
اخیر آرژانتیــن، از روند رو به رشــد تیم کامال 
خوشحال است. او با لیونل اسکالونی، سرمربی 
آرژانتین نیز همفکر و هم نظر است و او را مربی 

مناسبی برای آلبی سلسته می داند.

گلف، دلیل مصدومیت های 
»گرت بیل« است!

آلفونســو دل کورال، رییس سابق کادر پزشکی 
رئال مادریــد بین ســال های 1994 تا 2007، 
ادعای جالبــی را درباره 
ی  میت هــا و مصد
گرت بیــل مطرح 
کــرده اســت. او 
گفــت:» اگر من 
امروز هنوز هم رییس 
کادر پزشــکی رئــال 
مادرید بــودم، قطعا گلف را ممنــوع می کردم. 
ورزش گلف فشار زیادی به مهره های کمر وارد 
می کند. فشار به عضالت پشتی روی تمام نقاط 
بدن فشار ایجاد می کند و به همین خاطر شما 
باید از حرکاتی که باعث فشار به کمر می شود، 
اجتناب کنید. من فکر می کنــم که گرت بیل 
بیش از حد به عضالت خود فشــار می آورد. او 
توانایی استارت زدن، سریع دویدن و پرش های 
بلند را ندارد چرا که عضالتــش محدود یا پاره 
شده اند. از نظر من گلف یکی از اصلی ترین دالیل 

مصدومیت های او بوده است.«

بایرن دوباره به دنبال جذب 
»لروی سانه« است

شبکه تلویزیونی اسکای اس  پرتز گزارش داد که 
بایرن مونیخ با وجود اینکه مدیران باشگاه اخیرا 
عالقه ای به اعالم تمایل 
دوباره شان برای به 
گرفتن  خدمــت 
لروی ســانه نشان 
نداده انــد ولی این 
باشگاه در واقع قصد 
دارد به زودی بار دیگر 
تمام تالش خود را برای جذب این وینگر آلمانی 
منچسترسیتی به عمل بیاورد. بایرن مونیخ در 
تابســتانی که گذشــت هم قصد جذب سانه را 
داشــت و مذاکرات دو طرف تا مراحل پیشرفته 
جلو رفته بود که ناگهان مصدومیت سانه باعث 
شد مذاکرات متوقف شده و او در منچسترسیتی 

ماندگار شود. 
بایرن مونیخ که در پست وینگر به تقویت نیاز دارد 
به عنوان راه حل کوتاه مدت ایوان پریشیچ را از 
اینتر جذب کرد ولی حاال به عنوان یک راه حل 

بلندمدت به دنبال جذب سانه است.

»مانژوکیچ« نخستین خرید 
زمستانی الدحیل

باوجود آنکه مهاجم کروات یوونتوس پیشنهادهای 
اروپایی خوبی داشــت؛ اما او راهی لیگ ستارگان 
قطر خواهد شد. به نقل 
از الــرای، جدایــی 
ماریو مانژوکیچ از 
یوونتــوس قطعی 
است و او جایی در 
تفکرات ساری ندارد. 
رسانه های قطری پیش 
از این از توافق الریان با مانژوکیچ خبر دادند؛ اما این 

انتقال نهایی نشد. 
الرای نوشت که مانژوکیچ با وجود پیشنهاد اروپایی 
خوبی که داشت راهی لیگ ستارگان قطر خواهد 
شــد و با الدحیل به توافق رسیده است. به نوشته 
این روزنامــه قطری مانژوکیچ نخســتین خرید 
زمســتانی الدحیل خواهد بود و در آستانه نهایی 
کردن قراردادش است. الدحیل به دنبال جایگزینی 
شایسته برای یوسف العربی، مهاجم گلزن سابق 

خود است که راهی لیگ یونان شد.

ابهام در میزبانی عراق  از ایران و بحرین

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

ظاهرا باشگاه اســتقالل هزینه عمل جراحی داریوش شجاعیان 
که در بازی با سایپا مصدوم شد را پرداخت نمی کند و این بازیکن 
خودش باید این هزینه را بدهد. طبق آخرین اخبار عمل جراحی 
زانو حدود 20 میلیون تومان هزینه دارد که شجاعیان این مبلغ را 
باید از جیب خودش بدهد و باشگاه استقالل فعال توانایی پرداخت 

آن را ندارد.

هزینه عمل زانوی »شجاعیان« چقدر است؟

مصدومیت جالل حسن، کاپیتان اول عراق باعث شد تا سرکوکاتانچ 23
در بازی های قبلی خود در مقدماتی جــام جهانی 2022 از دروازه 
بان دیگری در ترکیب بهره ببرد. رسانه های عراقی با نزدیک شدن 
به بازی عراق با ایران و بحرین مدعی شدند با بهبودی کامل جالل 
حسن، سرکو کاتانچ نام این دروازه بان را در فهرست نفرات منتخب 

خود برای بازی حساس با ایران و سپس بحرین قرار خواهد داد. 

بازگشت کاپیتان اول عراق مقابل ایران
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 ابهام در میزبانی عراق 
از ایران و بحرین

تظاهرات و اغتشاشات روزهای گذشته در عراق، 
اتفاقات ورزشی در سطح این کشور را نیز تحت 
الشعاع قرار داده اســت تا جایی که فدراسیون 
فوتبال عراق در آســتانه سومین شوک از سوی 
مجامع بین المللــی قرار دارد. بعــد از این که 
کنفدراســیون فوتبال آســیا میزبانی جوانان 
این قاره در شــهر کربال را باز پس گرفت، نوبت 
به اتحادیه فوتبال کشــورهای عرب رســید تا 
میزبانی نیروی هوایــی عراق از مولودیه الجزایر 
را به حالت تعلیق درآورده و برگزاری این بازی 
در جام باشــگاه های عرب را بــه زمان دیگری 
موکول کند. در سومین شوک حاال رسانه های 
عراقی از ورود فیفا به مسئله میزبانی این کشور 
در مقدماتی جام جهانی 2022، با آغاز تحرکات 
جدی ایران و بحرین خبر می دهند. الکره العراق 
نوشت فدراسیون های ایران و بحرین دو رقیب 
آتی و مهــم عراق در مقدماتی جــام جهانی در 
تالش برای خــارج کردن بازی از شــهر بصره 
هســتند و از ورود مقامات فیفا به این موضوع 

خبر داد.

جشن قهرمانی پرسپولیس 
امروز در آزادی

 جــام قهرمانــی ســوپرجام فصــل 97-9۸ 
پرسپولیس امروز نیم ساعت بعد از پایان مسابقه 
با ماشین سازی تبریز در ورزشگاه آزادی به تیم 
پرسپولیس اهدا خواهد شــد. طبق آیین نامه 
مسابقات، تیم قهرمان در لیگ برتر و جام حذفی 
به عنوان قهرمان سوپرجام نیز شناخته می شود. 
دیدار پرسپولیس و ماشین سازی ساعت16:30 

آغاز می شود.

 واکنش اینستاگرامی »دانشگر« 
به لغو تمرینات استقالل

تمرینات تیم فوتبال اســتقالل صبح سه شنبه 
به دلیل شرایط نامســاعد زمین تمرین لغو شد. 
این در حالی است که این تیم در این هفته باید 
در یکی از سخت ترین بازی های این فصل خود 
به مصاف تراکتور برود. در همین ارتباط محمد 
دانشگر، مدافع جوان این تیم با انتشار یک پست 
در صفحه رســمی اینســتاگرام خود نسبت به 
این موضوع واکنش نشان داد و اعتراض خود را 
نسبت لغو تمرینات نشــان داد. او در این پست 
نوشته اســت: »واقعا نمیدونم چی بگم، امروز 
به خاطر نداشــتن زمین چمن تمرین تعطیل 
شــد. به خدا االن تیم لیگ 3 هــم زمین داره، 
تغذیه، غذا، همه چی با خــود بازیکناس خوب 
بگیــن خودمونم زمین بگیریم. خیلی مشــکل 
و بدبختی داریم، نمیدونم کدومشــو بگم، حاال 
هی پیشکسوتا بیان ما با کادرو بکوبن و بگن این 
لباس براشون گشــاده، این لباسو کسای دیگه 
گشــاد کردن، بدبخت من بازیکن با تو هوادار. 
داریوش توهم خودت برو عمل کــن، اینا پوله 

عمل دو سال پیشتو نمی دن«

در حاشیه
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جمعه 
10 آبان

فصل جاری رقابت های لیگ برتر در حالی امروز به 
ایستگاه نهم می رسد که طالیی پوشان نصف جهان 
برای حفظ جایگاه صدرنشینی، دیداری سخت و 
حساس را در ورزشگاه تختی جم در پیش دارند و 
دیگر تیم اصفهانی برای رهایی از بحران، چاره ای 

جز از میان برداشتن تیم شاهین بوشهر ندارد.
پارس جنوبی و سپاهان

تیم ســپاهان در حالی عصر امروز مهیای نهمین 
دیدار خــود در فصل جــاری رقابت هــای لیگ 
برترمی شــود که ترمز پیروزی هــای متوالی این 
تیم طی چند هفته اخیر این مســابقات در هفته 
گذشته کشیده شد و شاگردان امیر قلعه نویی تن 
به تساوی بدون گل مقابل تیم پیکان دادند. طالیی 
پوشان که یکی از آماده ترین تیم های این دوره از 
رقابت های لیگ برتر فوتبال شناخته می شوند و 
چند هفته ای اســت که به صدر جدول رده بندی 
این مسابقات تکیه داده اند، در آخرین دیدار خود 
در این رقابت ها از کسب پیروزی باز ماندند تا راه 
صدرنشینی را برای دیگر تیم های مدعی هم چون 
پرسپولیس تهران، تراکتوسازی تبریز، پدیده شهر 

خودروی مشــهد در ادامه این رقابت ها بازکنند. 
سپاهانی ها برای حفظ جایگاه صدرنشینی چاره ای 
جز پیروزی مقابل تیم پارس جنوبی ندارند و باید 
برای کسب سه امتیاز کامل این دیدار پا به میدان 
رقابت بگذارند. حضور محبی و حسینی آماده در 
دو جناح ســپاهان، در کنــار نورافکن، کی روش 
استنلی و شــهباززاده، طالیی پوشــان را در خط 
حمله تبدیل به تیمی کامال خطرناک و زهر آلود 
کرده که قادر به باز کردن هر دروازه ای هســتند 
و این مســئله در کنار خط دفاعی محکم از نکات 
قوت این تیم محسوب می شــود. سپاهانی ها در 
هشت بازی گذشــته خود تاکنون گلی را دریافت 
نکرده اند و اگر بتوانند در بازی هــای آینده روند 
گل نخوردن شــان را حفظ کنند بــه رکورد قابل 
توجهی در تاریخ ادوار لیگ دست یافته اند. معضل 
اصلی سپاهان در بازی روز پنجشــنبه، عالوه بر 
گرمای هوا، زمیــن ناهموار و چمــن بی کیفیت 
ورزشگاه تختی جم است که قطعا برای شاگردان 
قلعه نویی دردسرساز خواهد شــد. در آن سو تیم 
پارس جنوبی نیز با وجود مشکالت گسترده مالی 
تیم خوبی نشان داده که در خانه به راحتی امتیاز 
از دست نمی دهد. شــاگردان کمالوند در ۸ هفته 

گذشته یک برد، 4 تساوی و 3 شکست را به دست 
آورده اند کــه تاکنون در ورزشــگاه خانگی هیچ 
شکستی نخورده است. تیم کمالوند بازیکنان خوبی 
در خط حمله داشــته و در فاز تهاجمی عملکرد 
مثبتــی دارد؛ اما در خط دفاع عملکــرد این تیم 
متوسط بوده و زمانی که تحت فشار قرار می گیرد، 
دروازه اش به راحتی باز می شود. هر دو تیم بازیکن 
محرومــی برای این دیــدار ندارند؛ اما ســپاهان 
ممکن اســت ایران پوریان، مســلمان، بحیرایی، 
 کومان و نقی زاده را به دلیل مصدومیت در اختیار 

نداشته باشد.
ذوب آهن- شاهین شهرداری بوشهر  

سبزپوشــان اصفهانی در حالــی روز جمعه و از 
ساعت 1۸ در ورزشــگاه فوالد شهر از تیم شاهین 
شهرداری بوشهر پذیرایی می کنند که آنها در این 
دوره از مسابقات تاکنون موفق به کسب پیروزی 
نشده اند. ذوبی ها در پایان هشت هفته برگزار شده 
از دیدارهــای فصل جاری رقابت هــای لیگ برتر 
تنها موفق به کســب چهار امتیاز شده اند تا یکی 
از ضعیف ترین دوره های حضــور این تیم در این 
مســابقات رقم بخورد. علیرضا منصوریان که این 
روزها با فشــار برکناری از کادر فنی سبزپوشان  

مواجه اســت برای بقا روی نیمکت این تیم و رها 
شــدن از بحران چاره ای جز از ســرراه برداشتن 
تیم شاهین شهرداری بوشهر ندارد. چالش بزرگ 
منصوریان در این دیدار، بازگرداندن نظم تاکتیکی 
و کم کردن فاصله بین خطوط تیم ذوب آهن است. 
فاصله یک هفته ای این دیــدار با بازی قبلی ذوب 
آهن، فرصت مناســبی در اختیار منصوریان قرار 
داده است تا بتواند تیمش را از نظر روحی و روانی 
بازسازی کند. در آن سو تیم شــاهین بوشهر نیز 
شــرایط خوبی ندارد، این تیم که در فصل جدید 
رقابت ها بعد از گذشت ۸ سال از آخرین حضورش 
بار دیگر به لیــگ برتر صعود کــرده تاکنون تنها 
یک امتیاز به دست آورده و با یک تساوی و هفت 
شکست در قعر جدول رده بندی جای گرفته است. 
هر دو تیم برای جدا شــدن از این شرایط بحرانی 
نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز این دیدار دارند و 
همین مسئله می تواند بر جذابیت های این دیدار 
بیفزاید. تیــم ذوب آهن با ترکیــب کامل در این 
بازی حاضر است؛ اما در تیم شــاهین شهرداری 
بوشهر، امیرحســین موســی زاده هفته گذشته 
مقابل پرســپولیس اخراج شــده و در این دیدار 

محروم است.

دوئل جذاب و حیاتی در جم
 جدال ناکامان در فوالد شهر؛ 

  عکس روز

صندلی مربیگری خبرساز »مارادونا«
دیگو مارادونا، با خیمناســیا به ورزشــگاه تیم قدیمی اش نیوولز اولدبویز برگشت و آنقدر 
استقبال از او باشکوه بود که روی یک مبل نشســت و تیمش را هدایت کرد. جالب تر اینکه 
بازگشت به خانه قدیمی برایش خیلی خوش یمن بود و تیم رده بیست وسومی اش با 4 گل 

حریف رده هفتمی را درهم کوبید!

چند ماه پیش و زمانی که ایرج عرب در تالش بــود تا مبلغ قرارداد 
برانکو ایوانکوویچ را تهیه کند تا جدایی ایــن مربی کروات کمترین 
تبعات را داشته باشد، ناچار شد بلیت فروشی فصل نوزدهم لیگ برتر 
سرخ پوشان را به یک شــرکت تجاری واگذار کند. عرب برای اینکه 
بتواند چاله های مالی باشــگاه را پر کند مبلغ 7 میلیارد تومان از این 
شرکت دریافت کرد و متعهد شــد که بلیت فروشی فصل نوزدهم را 
در اختیار آنها قرار خواهد داد و به مرور زمــان این 7 میلیارد تومان 
تسویه خواهد شــد. با این حال هنوز لیگ نوزدهم شروع نشده بود 

شــرکت توســعه و تجهیز اماکن ورزشــی به عنوان فروشنده بلیت 
دیدارهای استقالل و پرسپولیس مسئولیت را برعهده گرفت. هر چند 
که مشخص نیست این شرکت بر چه اساســی و با سفارش و توصیه 
چه کسی این مســئولیت را پذیرفت؛ اما قراردادی که پرسپولیس با 
شرکت تجاری بســته بود همچنان با قوت خود باقی بود. مسئوالن 
این شرکت که از بد عهدی مسئوالن پرسپولیس گالیه داشتند بارها 
تالش کردند تا دوســتانه این مشــکل را حل کنند و به حق قانونی 
خود برسند؛ اما شــرکت توســعه با اهرم هایی که در اختیار داشت 

بلیت فروشی را آغاز کرد. شرکت مذکور که نتوانسته بود پولش را از 
باشگاه پرسپولیس دریافت کند ناگزیر به مراجع قضایی مراجعه کرد 
تا شاید بتواند از این راه به پولی که داده بود دست پیدا کند. ظاهرا به 
این شرکت عنوان شده از آنجایی که قراردادش با پرسپولیس قانونی 
است می تواند بلیت فروشی دیدارهای این تیم را شروع کند. به همین 
خاطر در هفته های اخیر این شرکت هم در کنار شرکت توسعه بلیت 
فروشی دیدارهای پرســپولیس را آغاز کرده و سعی دارد به آنچه در 

قرارداد آمده عمل کند.

تیرانداز اصفهانی تیم ملی مطرح کرد:

قطر، آخرین شانس کسب سهمیه المپیک
مسابقات تیراندازی قهرمانی آســیا از 12 تا 22 آبان ماه در قطر برگزار می شود. این مسابقات آخرین 
مرحله توزیع سهمیه المپیک 2020 است. نجمه خدمتی و آرمینا صادقیان تنها نمایندگان تیراندازی 
ایران هستند که سهمیه المپیک را کســب کرده اند. این در حالی است که برای المپیک 2016 پنج 
تیرانداز ایران سهمیه حضور در بازی ها را کسب کرده بودند و اکنون باید دید که آیا ملی پوشان در قطر 
تعداد سهمیه های ایران را افزایش می دهند یا خیر. گلنوش سبقت اللهی، ملی پوش ایران که در المپیک 
2016 نیز حضور داشت در مورد وضعیت آمادگی خود قبل از اعزام به قهرمانی آسیا  گفت: به تازگی 
از اردوی هانوفر برگشتیم و آنجا در بخش خفیف تمرینات خوبی داشتیم. بعد از بازگشت نیز تمرینات 
و اردوی مان را در تهران ادامه دادیم. تمام تالش خود را می کنیم تا به آنچه شایستگی داریم، برسیم. 
وی در این مورد افزود: تمام تالشم را کردم تا آماده باشم. عالوه براین از نظر ذهنی هم شرایط خوبی 
دارم؛ اما همه چیز به روز مسابقه برمی گردد. سبقت اللهی در مورد احتمال کسب سهمیه المپیک در 
قطر بیان کرد: تمام تالشم در جهتی است که سهمیه المپیک بگیرم؛ اما نمی گویم که این موضوع قطعا 
اتفاق می افتد.  وی در مورد فشار ذهنی قهرمانی آسیا به عنوان آخرین مرحله توزیع سهمیه المپیک 
گفت: فشار زیادی به ما وارد می شود. قهرمانی آسیا آخرین مسابقه کسب سهمیه است و اگر نتوانیم 
سهمیه بگیریم باید چهار سال دیگر صبر کنیم که این موضوع فشار زیادی را به ورزشکاران وارد می کند 
با این حال سعی می کنیم خودمان را مدیریت کنیم تا اتفاقات خوبی رقم بخورد. سبقت اللهی در مورد 
مشکالت تیم در راه قهرمانی آسیا گفت: مشــکل کمبود فشنگ همیشه وجود داشته؛ اما االن گفتن 
دردی را دوا نمی کند و آنقدر نزدیک مسابقات هستیم که برای حل مشکالت وقتی نمانده است. تیم 
ملی ایران در سه رشته تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی و در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن 

در این رقابت ها حضور پیدا می کند که در سه گروه اعزام می شوند.

دو بلیت فروشی برای یک مسابقه؛

 پیش خور ۷ میلیاردی، دردسر پرسپولیس

سمیه مصور
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معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به 
علل بروز پدیده زباله گردی در سطح شهر اظهار داشت: عدم مشارکت 
برخی از شــهروندان و واحدهای تجاری با طرح تفکیــک از مبدأ و 
همکاری نکردن با ایســتگاه ها یا خودروهای مجاز جمع آوری سبب 
می شــود تا افراد غیرمجاز دسترسی بیشتری به پسماندهای خشک 
داشته باشند و در فرآیند غیرمجاز با عنوان زباله گردی، این پسماندها 
را جمع آوری کنند. محمد منوچهری در خصوص روند فعالیت زباله 
گردان و آسیب های ناشی از این فعالیت ها، ابراز داشت: این افراد عموما 
انبارهای غیرمجاز را برای نگهداری و ذخیره سازی پسماندهای خشک 
اجاره می کنند و در فرآیندی غیربهداشــتی و محیطی آلوده اقدام به 
جداسازی پسماندهای خشک کرده و آنها را برای تبدیل به کارگاه های 

غیرمجاز، تحویل می دهند.
احکام قضایی در انتظار زباله گردها

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در خصوص 
نحوه برخورد شهرداری با این اقدام غیرمجاز بیان داشت: شهرداری 
طی حکمی که از سوی دادستان محترم اصفهان صادر شده، می تواند با 
افرادی که اقدام به جمع آوری پسماند خشک می کنند، برخورد کند اما 
انبارهای غیرمجاز نیاز به دریافت احکام جداگانه برای برخورد قانونی 
دارند که در این زمینه هم پس از شناسایی انبارها و اخطارهای قانونی 

و حکم دادستانی اقدام به پلمب صورت می شود.
همکاری مردم با زباله گردها

وی، نقش برخی شــهروندان در همکاری با عوامل غیــر مجاز را در 
این زمینه موثر دانسته و تاکید داشــت: اگر چه برخی افراد غیرمجاز 
پســماندهای خشــک را با قیمت باالتری خریــداری می کنند و یا 

برخی شهروندان به بهانه پایین بودن قیمت از همکاری با ایستگاه ها 
یا خودروهای جمــع آوری خودداری می کنند؛ اما باید دانســت که 
پیمانکارانی که به صورت مجاز، رســمی و بهداشــتی در این زمینه 
فعالیت می کنند ناچار به پرداخت هزینه هایی مانند حقوق پرسنل، 
بیمه و مالیات و ... هستند. منوچهری تاکید کرد: به همین دلیل این 
افراد نمی توانند این اقالم را مانند دوره گردی که هیچ هزینه ای بر عهده 

نداشته و عملیات تفکیک و بازیافت را به طور کامال غیر بهداشتی انجام 
می دهد، با قیمت باال خریداری کنند، بنابراین شهروندان باید در این 
زمینه رویکردی زیست محیطی و بهداشتی را برای خود و آیندگان 
در نظر داشته باشند و با افزایش مشارکت در تفکیک از مبدأ، زمینه 
بهبود فرهنگ بازیافت و جلوگیری از آســیب های زیست محیطی را 

فراهم کنند.
پیمانکاران غیرمجاززباله گردی مجوز فعالیت ندارند

وی در خصوص راهکارهای مناســب برای سازماندهی زباله گردان و 
حذف تدریجی این پدیده از سطح شهر، اضافه کرد: افرادی که به طور 
غیر مجاز در این حوزه فعال هستند، باید بدانند که این روند به لحاظ 
قانونی و همچنین زیست محیطی صحیح نبوده و برای ادامه فعالیت 
می توانند در زمینه تفکیک به مجتمع پردازش پسماند خشک مراجعه 
کرده و در این حوزه مشغول شــوند. معاون اجرایی سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان بیان داشت: امکان دیگری که وجود دارد 
این اســت که با دریافت کد و بنر به عنــوان خودروهای جمع آوری 
پسماند خشک شب فعالیت کنند و بار خود را به مرکز پردازش تحویل 
دهند تا عالوه بر اینکه فعالیت شان وجهه قانونی پیدا کند، از تبدیل غیر 
بهداشتی پسماندهای خشک به مواردی مانند جعبه شیرینی، جعبه 

پیتزا و ظروف پالستیکی جلوگیری  به عمل آید.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:

انبارهای غیرمجاز زباله گردهای اصفهان در نوبت دریافت حکم قضایی است

 از حمایت استانی برای برگزاری نمایشگاه کتاب برخوردار نیستیم
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

اقدام آتش به اختیار جوانان انقالبی 
اصفهان؛

آشنایی 300 گردشگر 
خارجی با امام حسین )ع(

جمعی از جوانان زبان دان، مومن و انقالبی در 
یک حرکت »آتش به اختیار«، با گردشگران 
خارجــی پیرامون حضرت سیدالشــهدا )ع( 
گفت وگو کردنــد. این جوانان بــا حضور در 
مســجد جامع اصفهــان کــه از مکان های 
پربازدید گردشگری اســت با 300 گردشگر 
خارجی حاضر در این مسجد تاریخی درباره 
قیام امام حسین )ع( و اهداف قیام آن حضرت 
گفت وگو کردند. این جوانان اصفهانی که یک 
گروه ۵ نفره از اســتادان زبان انگلیسی و یک 
گروه چند نفره نیروهای فعال فرهنگی بودند، 
با نشــان دادن عکس های پیاده روی اربعین 
و گفت وگو با گردشــگران درباره امام )ع(، با 
شربت و شیرینی از توریســت ها پذیرایی به 

عمل آوردند.

برگزاری نشست علمی »کتاب 
و گام دوم انقالب« در اصفهان

نشســت علمی »کتاب و گام دوم انقالب« به 
همت اداره کل پژوهش دفتر تبلیغات اسالمی 
اصفهان و پژوهشکده الهیات و خانواده برگزار 
می شود. رییس اداره امور پژوهشی اداره کل 
پژوهش دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان با اعالم 
این خبر گفت: نشست علمی کتاب و گام دوم 
انقالب با سخنرانی حجت االسالم دکتر محمد 
علی مهدوی راد، عضو هیئت علمی دانشــگاه 
تهــران و محقق حوزه و دانشــگاه و با حضور 
طالب و عالقه مندان برگزار خواهد شــد. وی 
افزود: در این برنامه از 8 عنوان کتاب منتشر 
شده در پژوهشکده الهیات و خانواده در حوزه 
قرآن و نظام اخالقی قرآن رونمایی خواهد شد. 
حجت االسالم محمدجواد شفیعیان در پایان 
گفت: این برنامه امروز ساعت 9 صبح در سالن 
اجتماعات دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان واقع 
در خیابان حافظ ویژه طــالب و عموم عالقه 

مندان برگزار خواهد شد.

 دیدار نوجوانان شهر
 در »به وقت نوجوانی«

همایش بزرگ نوجوانان با عنــوان »به وقت 
نوجوانی« امروز  از ســاعت ۱۵ در تاالر ادب 
برگزار می شود. مدیر دفتر تخصصی نوجوان 
گفت: همایش بزرگ نوجوانــان با عنوان »به 
وقت نوجوانی«  در جشــن پایــان دوره اول، 
به مناســبت روز دانش آموز، امــروز در تاالر 
ادب با اجراهای متفاوت و جــذاب نوجوانان 
برگزار خواهد شد. اسما سادات نکویی اظهار 
کرد: از ابتدای تابســتان امســال برنامه »به 
وقت نوجوانی«  به تشکیل ۱۴ کانون با هدف 
اســتعداد پروری و اســتعدادیابی نوجوانان 
شهر در مناطق ۱۵ گانه شــهرداری اصفهان 

پرداخت.
 وی با بیان اینکه نوجوانان در این کانون ها کار 
حرفه ای را تجربه کردند، افزود: این کانون ها 
فعالیت های زیادی دارند که همه در یک روز 
برای نوجوانان شهر به اجرا می پردازند. مدیر 
دفتر تخصصی نوجوان در تشریح برنامه های 
همایش»به وقت نوجوانی«  گفت: کانون های 
کتاب خوانی و شعر و ادبیات چهار قصه ایرانی 
 را انتخاب کرده اند که کانون تئاتر آنها را اجرا 

می کند.
 نکویی ادامه داد: تئاترهای باران آفتاب، قصه 
کاشی، شــاهزاده غمگین، دیو و دلبر و شتر 
باصفا و موش خودنما اجرا می شــود و کانون 
نقاشــان، هم زمان نقاشــی این تئاترها را به 

تصویر می کشد. 
وی خاطرنشــان کرد: ســرودی به مناسبت 
۱3 آبان توســط کانــون آواهــا و نماها اجرا 
می شود، همچنین کانون ســرگرمی و بازی 
حین اجرای برنامه ها در غرفه هایی به برگزاری 
بازی های فکری هیجانــی می پردازند. وی با 
بیان اینکه دفتر تخصصی نوجوان وابســته به 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان به عنوان تسهیلگر اجرای این برنامه 
توســط نوجوانــان فعالیت می کنــد، بیان 
کرد: در ایــن برنامه ۶ مجــری از کانون فن 
 بیان اجرای»به وقت نوجوانــی«  را به عهده

 دارند.

تاکید فرماندار اصفهان به 
انتخاب گزینه اصلح در انتخابات

فرماندار اصفهان در پانزدهمین همایش بزرگ 
رضویون شــهر هرند با اشــاره به اینکه بعد از 
انقالب و ســرنگونی رژیم شاهنشاهی، عزت و 
اســتقالل ایران را در بین ملت های دنیا شاهد 
هســتیم، اظهار کرد: انقالب اســالمی عزت و 
آرامش و آســایش را برای ما به ارمغان آورد و 
این عزتمنــدی ایران، در بیــن همه ملت های 
جهان بیش از گذشــته جلوه گر است. حسین 
سیســتانی افزود: بعد از انقالب به طور متوسط 
هر سال یک انتخابات در کشور برگزار شده است 
و این بدان معناست که این نظام با اعتقاد راسخ 
به جمهوریت و با تکیه بر مبانی اســالم، به آرا و 
حضور مردم و اینکه مردم در تعیین سرنوشت 
خودشــان آزادی داشته باشــند، اعتقاد راسخ 
دارد. وی تاکید کرد: امروز به برکت خون شهدا و 
شجاعت همه افرادی که در قالب دفاع از امنیت 
جان می دهند، استقالل و عزت داریم و در مقابل 
آمریکا ایستاده ایم و با تأسی از شعار »هیهات من 
الذله«، مفهوم عزت را درک کــرده و در مقابل 
همه خواســته هایی که آمریکا از ما می خواهد، 
»نه« گفته  و با اقتدار ایستاده ایم. سیستانی در 
پایان با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس، 
با تاکید به حضور حداکثری مردم در انتخابات، 
خاطر نشان کرد: یک انسان خداگونه و عزتمند 
بایســتی در انتخاب اصلح بداند که چه کســی 
را انتخاب کنــد که در صندلــی مجلس بتواند 

تصمیم گیری عزتمندانه داشته باشد.

حضور شهرداری اصفهان 
در نمایشگاه اتوکام و معرفی 

سامانه های شهروندی
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شــهرداری اصفهان اظهــار کرد: در بیســت 
و پنجمین نمایشــگاه بین المللــی کامپیوتر، 
اتوماســیون اداری، مخابــرات و اســتارت آپ 
اصفهان سامانه های شــهرداری اصفهان جهت 
اطالع و استفاده عموم در اختیار بازدیدکنندگان 
قرار می گیرد، ضمن اینکــه آموزش های الزم 
برای اســتفاده کاربردی از این ســامانه ها نیز 
به شــهروندان ارائه می شود. ســیدحمیدرضا 
ابطحی با اشاره به معرفی سامانه های شهرداری 
اصفهان، ادامه داد: سامانه یکپارچه شهرسازی 
و درآمــد معاونــت شهرســازی و معمــاری 
شــهرداری اصفهــان )ســرا 8( از جمله این 
سامانه هاســت که اعالم ضوابط ساخت و ساز، 
محاســبه تراکم مصوب، اعالم مقدار در مسیر، 
تصدیق گواهی های صادره در شــهرداری و... 
از کاربردهای آن محســوب می شود. ابطحی، 
دیگر ســامانه قابل ارائه در بیســت و پنجمین 
نمایشــگاه بین المللی کامپیوتر، اتوماســیون 
اداری، مخابــرات و اســتارت آپ اصفهــان را 
»ســامانه مدیریت دانش« عنوان کرد و افزود: 
کاربردهای سازمانی این سامانه نهادینه سازی 
فرهنگ، به اشــتراک گذاری دانــش، افزایش 
بهره وری و تحــول در ســازمان از طریق ثبت 
تجارب کارکنان، طرح های پژوهشــی و توسعه 
شهری شــهرداری اصفهان، مقاالت کارکنان، 
پایان نامه ها و کتاب های مدیریت شهری، تالش 
برای جلوگیری از اتالف ســرمایه های دانشی، 
انجام دوباره کاری ها و اتالف سرمایه های فکری 
و مادی سازمان، انواع جست وجو در اطالعات 
و اسناد دانشــی ثبت شــده، امکان استفاده از 
طرح های پژوهشــی کالن شــهرهای تهران و 
مشــهد، اتصال به فرآیند ارزشــیابی کارکنان، 
برنامه ریزی جهت اشتراک دانش بین شهرها و 
روستاهای استان و ایجاد بانک دانشی شهرداری 
است. مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شــهرداری اصفهان اضافه کرد: نحوه 
دسترسی و استفاده عموم از این سامانه از طریق 
knowledge.isfahan. نشانی الکترونیکی

ir اســت. وی با معرفی ســامانه پایان نامه های 
دانشجویی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهرداری اصفهان، تصریح کرد: ارزیابی 
اولیه دانشجویان از حیث رزومه علمی و اجرایی، 
اعالم رویدادهای مهم )همایش ها، تاریخ دفاع 
پایان نامه های تحت حمایت شــهرداری و...(، 
معرفی پایان نامه ها و پروژه های پژوهشی انجام 
شده در شــهرداری اصفهان، دستیابی به بانک 
اطالعاتی از دانشــجویان، کاهش صرف انرژی 
و زمان پرســنل شــهرداری برای پاسخگویی 
به مراجعان و کاهش حجــم فیزیکی فرم های 
ارزیابی و مــدارک دانشــجویان از کاربردهای 

سازمانی این سامانه محسوب می شود.

برگزاری چند رویداد مهم فرهنگی 
در آبان ماه، بهترین بهانه بود برای 
حضور مرد اول فرهنــگ و هنر اســتان در میان 
اصحاب رسانه. حجت االسالم محمدعلی انصاری 
که ارتباط چندان فعالی با رســانه ها ندارد، صبح 
دیروز پذیرای سواالت خبرنگارانی شد که از شرایط 
این روزهای فرهنگ و هنر استان راضی نبوده و به 
هیچ عنوان آن را مناسب استان هنر خیز اصفهان 
که هنرمندانی بزرگ را نه تنها به کشــور بلکه به 
جهان معرفی کرده، نمی دانستند. مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان کمبود اعتبارات را 
مهم تریــن مشــکل ســدراه ایــن اداره کل در 
مسیراجرای برنامه های فرهنگی در استان دانست؛ 
اما به خبرنگاران این اطمینــان را داد که با وجود 
مشــکالت مختلف موجود در ایــن زمینه از هیچ 
تالشی جهت اعتالی فرهنگ و هنر دیار گنبدهای 
فیــروزه ای کوتاهی نخواهــد کــرد. در ادامه به 
گزیده ای از صحبت های حجت االسالم انصاری در 

این نشست مطبوعاتی اشاره می شود:
  سه رویداد فرهنگی برگزاری اختتامیه جشنواره 
مطبوعات، نمایشــگاه بــزرگ کتــاب اصفهان و 
برگزاری جشــنواره تئاتر در آبان ماه برنامه ریزی 

شده است.
  جشنواره مطبوعات یکی از عوامل توسعه رسانه 
است که در ســال جاری این فرصت حاصل شد تا 
جشنواره ای را برای رسانه ها برگزار کنیم. اهداف 
این جشــنواره توســعه کیفی مطبوعات، تقدیر و 
تشکر از تالشگران حوزه رسانه، ایجاد انگیزه، ایجاد 
بستری برای ابراز توانمندی ها و قابلیت های افراد 
توانمند در مطبوعات و هــدف آخر ایجاد تعامل و 
همدلی بین اهالی رسانه است. جشنواره مطبوعات 
اســتان اصفهان در ســال جاری کامال به بخش 
خصوصی واگذار شــده و خانــه مطبوعات وظیفه 
برگزاری جشــنواره را دارد. داوری جشــنواره نیز 
 برخالف سال های گذشته بر عهده داوران اصفهانی

 است.
   یکی از شــاخص های توســعه یافتگی میزان 
اهمیت کتاب در یک جامعه بوده؛ اما سرانه مطالعه 

در کشور بسیار پایین است و این عدد به هیچ عنوان 
درشأن کشــور ایران نیست. اســتان اصفهان نیز 
وضعیت خوبی در ســرانه مطالعه ندارد؛ اما باز هم 
مطالبه گری خوبی در استان وجود دارد. نمایشگاه 
کتاب در سال گذشته تبدیل به میدان بزرگی برای 
حضور کتاب دوستان و خرید کتاب تبدیل شد. به 
رغم افزایش قیمت کتاب و مشــکالت اقتصادی، 
نمایشــگاه کتاب فروش خوبی را ثبــت کرد. این 
نمایشــگاه از ۱8 تا ۲3 آبان مــاه در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی اصفهان )پل شهرستان( 

دائر خواهد بود.
  در نمایشــگاه کتاب نــگاه ویژه ای به ناشــران 
اســتان اصفهان داشتیم و ۵0 ناشــر از استان در 
این نمایشگاه حضور دارند، ضمن اینکه ۶00 ناشر 
کشوری نیز در نمایشگاه حاضرخواهند بود. بیش 
از ۱00 هزار عنوان کتاب نیز در اختیار عالقه مندان 
قرار خواهد گرفت و تاکنون یــک میلیارد و 300 
میلیون تومان بــن کتاب در اختیار اســتان قرار 

گرفته اســت. مجموع تخفیف در نمایشــگاه 30 
درصد است که ۲0 درصد آن در بن ها و ۱0 درصد 

از سوی ناشران اعمال می شود.
  برخالف دیگر استان های کشــور در برگزاری 
رویدادهایی مثل نمایشگاه کتاب از حمایت استانی 
خوبی برخوردار نیستیم. با تمام این مسائل سعی 
داریم تا نمایشگاه کتاب امسال را بهتر از سال های 
گذشــته برگزار کنیم. البته مشــکالت حوزه نشر 
بسیار زیاد است و تاثیر بســزایی در فروش و نشر 

کتاب گذاشته است.
    از اطالع رســانی نمایشــگاه کتاب در ســال 
گذشته ناراضی بودم؛ اما تبلیغات دست ما نیست 
و دستگاه های دیگر باید همکاری کنند. شهرداری 
وعده هایی نسبت به تابلوهای تبلیغاتی شهر داده 
و صداوســیما نیز قول هایی داده کــه امیدواریم 

تحقق یابد.
   نمایشگاه کتاب اصفهان با کمترین هزینه اداره 
می شــود و کمبود بودجه را همکاران ما با تالش 

بیشــتر جبران می کنند. بخشی از بودجه از طرف 
وزارت خانه تامین می شــود و مــی گویند بقیه را 
از داخل اســتان تامین کنید. با توجه به وضعیت 
اقتصادی دستگاه های استان ســال گذشته هیچ 

کمکی به این نمایشگاه نشد.
  جشنواره تئاتر ۲0 تا ۲۴ آبان ماه برگزار می شود. 
در تئاتر ارکان هــای مختلف هنــر گردهم جمع 
می آیند تا یک اثر هنری روی صحنه رود. نمایش 
در فرهنگ کشــور ما برای ارائه درست، صحیح و 
زیبا یک اندیشه و پیام فرهنگی است.30 اثر برای 
حضور در جشــنواره تئاتر اســتان اعالم آمادگی 
کردند. در این جشــنواره نیز داوری هــا بر عهده 
داوران اصفهانی اســت که ۱0 اثر به بخش اصلی 
جشــنواره و پنج اثر در بخش جنبی انتخاب شده 

است.
  تئاتر ســابقه طوالنی در اصفهــان دارد؛ اما در 
بخش زیرساخت ها و سالن های حرفه ای تئاتر، در 
استان ضعف وجود دارد. زمینی که در اتوبان شهید 
کشوری اســت و قرار بود تئاتر شهر شود به دلیل 
مســائل اقتصادی و ضعف تعامالت دستگاه های 

درون استان رها شده است.
    در گذشته اداره ارشــاد با اعتبارات دولتی دو 
گروه تئاتر را راه انــدازی و اداره می کرد. اکنون اما 
سیاست گذاری تغییر کرده و معتقدیم همه گروه ها 
باید حمایت شــوند. تئاتر اصفهان امــروز فاصله 
زیادی تا دوران اوج این هنر در شــهر دارد. وضع 
تئاتر عالی نیست، ولی بخشی از قضاوت ها دقیق و 

منصفانه نبوده است.
    تاکنون فعالیت های زیادی بــرای تئاتر انجام 
داده ایم و اینکه بســیاری از تئاتری های استان از 
من گالیه دارند، شــاید کم کاری از خودشان بوده 
است. اگر مشکل ســالن وجود دارد، دلیل بر کم 
کاری نیست. ســاخت اماکن فرهنگی و هنری در 
گذشــته های دور اینگونه جا افتــاده که بر عهده 
دولت اســت؛ اما اکنــون به این نتیجه رســیدیم 
که این سیاســت غلطی بوده ضمن اینکه بودجه 
 الزم نیز برای ســاخت اماکن فرهنگــی و هنری

 وجود ندارد.

 از حمایت استانی برای برگزاری نمایشگاه کتاب برخوردار نیستیم
 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در جمع اصحاب رسانه مطرح کرد:

نمایش شاد و موزیکال »خاله سوسکه« در مجتمع فرشچیان
تئاتر شــاد و موزیکال»خاله سوسکه«تا ۱3 آبان ماه از ســاعت ۱7:30 در سالن اصلی مجتمع فرهنگی 
فرشچیان به روی صحنه می رود. کارگردان تئاتر»خاله سوسکه« گفت: این تئاتر از سوی گروه تئاتر نگار 
سبز زنده رود، مرکز مهارت آموزی و آموزشگاه آزاد هنرهای نمایشی سایه و با همکاری دفتر تخصصی 
تئاتر و تاالر هنر وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان تهیه شده است. امیر 
شیخ جبلی با بیان اینکه در این اثر نمایشی خردساالن و کودکان در کنار بازیگران حرفه ای به ایفای نقش 
می پردازند، اظهار کرد: این تئاتر یک قصه کهن را با ساختاری فانتزی و شاد روایت می کند که در آن بیش 
از 30 بازیگر بازی می کنند. وی بیان کرد: داستان این نمایش قصه»خاله سوسکه«را روایت می کند که 

برای مالقات با عمو رمضون به سفر می رود و در راه با مشکالت و سختی هایی روبه رو می شود.

سفری جادویی روی صحنه نمایش
تئاتر »سفر جادویی« تا ۱3 آبان در ســالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان به کارگردانی امیر شیخ 
جبلی به روی صحنه می رود. کارگردان تئاتر ســفر جادویی گفت: این اثر نمایشی در مرکز مهارت آموزی و 
آموزشگاه آزاد هنرهای نمایشی سایه و توسط گروه تئاتر نگار سبز زنده رود با همکاری دفتر تخصصی تئاتر 
و تاالرهنر وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان تهیه شده است. امیر شیخ جبلی 
اظهار کرد: تئاتر موزیکال »سفر جادویی« پیرامون دخترکی به نام دوروتی است که با همه چیز و همه کس 
اختالف دارد. وی با بیان اینکه سفر جادویی در فضایی خالق مخاطب را با دنیای جدیدی از هیجان و تخیل در 
قاب صحنه همراه می کند، افزود: این اثر اخالقی تربیتی در قالب فانتزی به انسان دوستی، همدردی با مردم 

و صلح در سرزمینی بدون اختالف می پردازد و کینه، انتقام، ظلم و دروغ را صفات ناپسندی عنوان می کند.

میثم محمدی- شهردار زرین شهر

»تجدید آگهی مزایده«)نوبت اول(
شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 333 مورخ 98/۵/۲0 شورای 
اسالمی شهر در نظر دارد نســبت به واگذاری ساختمان متعلق به شهرداری 
واقع در بلوار شهید فهمیده زرین شهر به صورت اجاره برای مدت دو سال از 

طریق مزایده عمومی اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل 
می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کســب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار 

تا پایان وقت اداری مورخ 98/8/۲3 به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند. 

م الف:647270
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
  هر گاه فرزندی برايت متولد شد، در گوش 

راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگو ؛ زيرا 
در اين صورت ، شیطان به او گزند نمی رساند.
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یادداشت

اگر می خواهید مطمئن باشید که گفت وگو با دیگران به خوبی 
پیش می رود، قوانینی وجود دارد که هم در مورد آنچه صحبت 
می کنید و هم در مورد نحوه صحبت کردن به شــما اطالعاتی 
می دهد. این قوانین تناقضی با شخصیت و ترجیحات فرد و سبک 
گفت وگوی منحصر به فردش ندارد. در اینجا مواردی وجود دارد 
که شما هرگز در گفت وگو با دیگری نباید بپرسید یا انجام دهید.

یک شنونده فعال باشید: وقتی کســی نسبت به یک 
وضعیت خاص، احساســی دارد با »نباید« آن را پاسخ ندهیم. 
قضاوت در مورد افرادی که احساسی را تجربه می کنند، به آنها 
حال بدی را منتقل می کند. بنابراین فقط یک شــنونده فعال 

باشید و سنگ صبور.
عذرخواهی را با جمالت دیگری جایگزین کنید: اغلب   
ما بیش از حد عذرخواهی می کنیــم! تنها در صورتی از چیزی 
عذرخواهی کنید که خالف اخالق و ارزش های شما باشد و در آن 
حال احساس گناه داشته اید. عذرخواهی را با جمالت دیگری 
جایگزین کنید. مثال به جای اینکه بگویید »ببخشــید که دیر 
کردم«، بهتر اســت بگویید که »از اینکه منتظر من هســتید 
متشکرم«. مطمئن باشید این تغییرات در گفت وگو با دیگران 

شگفت آور است.
در گفت وگو به کسی نگویید که او اشتباه می کند:   
حتی اگر می دانید که فردی اشتباه می گوید؛ اما از نظر ارتباطات 
صحیح نیست که به او بگویید اشتباه می کند. هیچ کسی دوست 
ندارد اشتباه کند و گفتن شما به او کمکی نخواهد کرد. شواهد و 

منطق هایتان را بیاورید تا نظر او را تغییر دهید.
 در مورد اینکه چقدر سرتان شلوغ است، حرف نزنید: 
حتی اگر یک لیست بلند باال از کارهای بی پایان دارید، نباید در 
گفت وگو جزییات آن را توضیح دهیــد. در معادالت مطرح در 
گفت وگو با دیگران اینکــه ما چقدر کار داریــم، هیچ کمکی 

نمی کند.
 

در گفت وگو با دیگران این کارها را انجام ندهید

عکس روز

دوخط کتاب

بی شماری تکرار شود، هر 
کاری که در زندگی انجام 
دهیم، بار مسئولیت تحمل 
ناپذیــری دارد. بــار هر چه 
سنگین تر باشد، زندگی ما 
به زمین نزدیک تر، واقعی تر 

و حقیقی تر است.

 »بار هستی«
 میالن کوندرا

مســئولیت های ســنگین 
و تحمــل ناپذیــری کــه در 

زندگی داریم
باید تصور کرد که یک روز 
همه چیــز، همانطور که 
پیــش از این بــوده، تکرار 
می شــود و ایــن تکــرار تا 
بی نهایــت ادامــه خواهد 
یافت! اگــر هــر لحظه از 
زندگی مــان بایــد دفعــات 

تا به حال فکر کرده بودید ناخن هایی که می گیریم و دور می ریزیم، ممکن 
است کاربرد دیگری هم داشته باشد؟ برای شما هم مثل ما عجیب و غیرقابل 
باور است که بتوان از دل همین ناخن ها به »الماس« رسید! بله، الماس! این کار 
را یک ژاپنی انجام داده و با فیلمبرداری از روند کار، در نهایت یک انگشتر با 
الماس مشکی ساخته که به گفته خودش هر زنی دلش می خواهد آن را داشته 
باشد، البته به شرط اینکه ندانند از چه چیزی ساخته شده است! کیوامی که در 
فضای مجازی به دلیل چالش هایی که با چاقو داشته، معروف است، حاال برای 

گرفتن این ویدئو یک سال صبر کرده و ناخن هایش را جمع می کرده است.

الماسی که از ناخن های مرد جوان استخراج شد!

یکی از ســاکنان شــهر توکیوی ژاپن بعد از پارک کردن دوچرخه خود کنار 
خیابان متوجه شد که زین دوچرخه اش را دزدیده اند. او به پلیس مراجعه کرد و 
ماموران بعد از مشاهده دوربین های مداربسته اقدام به دستگیری سارق کردند. 
آکیو هاتوری ۶۱ ساله سارقی است که عالقه زیادی به زین دارد و پلیس پس از 
دستیگری او به مجموعه ای از ۱۵۹ زین به سرقت رفته در خانه اش دست یافت. 
آکیو پس از حضور در دادگاه علت ســرقتش را تعریف کرد. بنابر اعترافات این 
سارق، یک سال پیش او قربانی چنین سرقتی شده بود، بنابراین او از روی انتقام 

تصمیم گرفت تا هر دوچرخه ای را که می بیند، زینش را به سرقت ببرد.

سرقت عجیب سارق ژاپنی همه را شوکه کرد

تصاویری که به تازگی منتشر شده است وقوع حادثه در حین برگزاری یک رژه 
نظامی در کشور اندونزی را نشــان می دهد. نزدیک شدن زیاد یک فروند هلی 
کوپتر Mil Mi-۳۵ ساخت روسیه به زمین موجب تخریب جایگاه VIP شد. 
این حادثه در پایگاه هوایی »هالیم پرداناکوسوما« در جاکارتا، پایتخت مالزی 
و در مراســمی که در تاریخ ۵ اکتبر برای هفتاد و چهارمین ســالگرد تشکیل 
ارتش اندونزی برگزار می شد، رخ داد. در یکی از تصاویر منتشر شده سربازان با 
یونیفرم های متحدالشکل را در حال رژه در مقابل جایگاه VIP نشان می دهد. .

هلی کوپتر جایگاه VIP رژه نظامی را فرو ریخت!

چشمه ثریا؛ چشمه ای 
جوشان در دل کویر 

بوراالن
چشــمه ثریا در شمالی ترین 
نقطه جغرافیایــی ایران بین 
مرز ایران و ترکیه در اســتان 
آذربایجان غربــی و از توابع 
شهرســتان ماکو قرار دارد. 
چشمه ثریا چشمه ای بزرگ و 
دیدنی است که آب آن بسیار 
زالل بوده و حتی قابل قایقرانی 
است. از این منطقه کوه آرارات 
دیده می شــود، نمای کوه و 
چشمه زیبایی خاصی به منطقه 

می بخشد.

مهسا احمدی

برای اولین بار در شرکت فوالد مبارکه صورت گرفت؛

 اجرای موفقیت ساز تعمیرات تخصصی و اساسی کوره شماره 2 واحد آهک سازی

حمیدرضا امیرخانی در نشستی مشترک با حضور حسن کامران، نماینده مردم 
در مجلس شورای اسالمی از تکمیل پروژه های نیمه تمام و آغاز به کار پروژه های 

راه سازی در شرق اصفهان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با حضور حسن کامران نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی، حمیدرضا امیرخانی مدیرکل راه 
وشهرسازی اســتان، معاونین و کارشناســان این اداره کل، مسائل و مشکالت 
پروژه های حوزه راه وشهرســازی در شرق اصفهان مورد بررســی قرار گرفت. 
کامران در این نشست ضمن پیگیری پروژه های مورد نظر شهرستان، خواستار 
تکمیل پروژه های اژیه - ورزنه، جیالن آباد - کلمنجان، پل مزرعه شور، دشتی 
- بهارستان، مزرعه عرب و محور جیالن آباد - فســاران - دستگردمار - تیمیار 
و ورودی شهر کوهپایه شــد. مدیرکل راه وشهرسازی استان نیز از آغاز عملیات 
اجرایی پروژه های شرق اصفهان طی هفته جاری خبر داد و گفت: مصمم هستیم 
تا پروژه های نیمه تمام را در شرق اصفهان تکمیل و پروژه های مورد درخواست 

را شروع کنیم.
وی اظهار داشــت: در خصوص محور اژیه- ورزنه با توجه به وجود تیرهای برق 
در مسیر که عاملی بر کندی احداث پروژه شــده بود، مقرر شد تا با جابه جایی 
تیرهای برق توسط اداره برق و تامین قیر مورد نیاز از سوی سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای، عملیات اجرایی این پروژه در اســرع وقت آغاز شود. پروژه 
جیالن آباد - کلمنجان نیز بحث انتقال اعتبار از راهداری پیگیری و بالفاصله کار 

توسط پیمانکار آغاز می شود.
 امیرخانی با توجه به اتمام احداث پروژه پل مزرعه شــور توسط این اداره کل، 
گفت: احداث پل مزرعه شور توسط این اداره کل انجام و به اتمام رسیده و احداث 
راه های دسترسی آن توســط شــهرداری و طی هفته جاری انجام خواهد شد. 
وی افزود: پروژه های محور جیالن آباد- فســاران-کوهان- دستگردمار و پروژه 
دشتی - بهارستان نیز جهت انجام عملیات راه سازی و طی هفته جاری به مناقصه 
گذاشته خواهد شد و پروژه پل مزرعه عرب نیز با توجه به اختصاص یک میلیارد 

تومان از ابتدای هفته آینده آغاز به کار خواهد کرد.

برای اولین بار در فرآیند تعمیرات ســاالنه کوره شــماره دو آهک سازی فوالد 
مبارکه، عملیات تعویض پینیون اصلی کوره و ســنگ زنی و تنظیمات کرانویل 
این تجهیز، که از فعالیت های تخصصی در این زمینه به شمار می آید، به دست 
توانمند کارکنان و پیمانکاران داخلی فوالد مبارکه انجام شــد. سرپرست واحد 
آهک ســازی ضمن اعالم این خبر گفت: واحد آهک سازی فوالد مبارکه وظیفه 
تامین آهک پخته موردنیاز ناحیه فوالدسازی را بر عهده دارد. این واحد دارای دو 
کوره از نوع دوار با پیش گرم کن عمودی است و به منظور حفظ کیفیت محصول 
تولیدی و حفظ آماده به کاری کوره ها، به صورت ســاالنه، برای تعمیرات اساسی 
کوره ها برنامه ریزی می کند. مجید نیک اقبال با بیان اینکه این تعمیرات با بیش 
از 3000 نفر ســاعت تعمیراتی از ۱۱ تا 2۵ مهرماه سال جاری انجام شد، گفت: 

ازجمله فعالیت هایی که برای اولین بار در این تعمیرات ساالنه انجام شد می توان 
به تعویض پینیون اصلی کوره شماره دو، سنگ زنی و انجام تنظیمات کرانویل آن 
اشاره کرد که ازجمله فعالیت های تخصصی محسوب می شود. وی خاطرنشان 
کرد: بهره برداری و کنترل فرآیند صحیح، که از تعمیرات اساســی قبلی تاکنون 
بیش از ۱2 ماه فعالیت مداوم را در پی داشــته، حجم نسوزکاری داخل کوره و 
هزینه های تعمیراتی را به کمترین حد ممکن رساند.سرپرست واحد آهک سازی 
از هماهنگی کارکنان تولیــد، تعمیرات و نظارت دفاتر فنــی تولید و تعمیرات 
به عنوان مهم ترین دالیل اجرای این برنامه تعمیراتی بزرگ یاد کرد و از تمامی 
واحدهای سرویس دهنده و پشتیبانی، شامل تعمیرات و تعمیرگاه مرکزی، واحد 

نسوز، دفاتر فنی و تعمیرات، ایمنی و خدمات عمومی قدردانی کرد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان:

راه وشهرسازی استان بر تکمیل پروژه های نیمه تمام شرق اصفهان مصمم است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مراسم پایانی مرحله استانی مسابقات فنی و تخصصی بهره برداری شرکت های آب وفاضالب 
کشور گفت: از بهره برداران انتظار می رود در پایان این مســابقات بیش از پیش فرهنگ ارائه خدمات مطلوب و پایدار به مشتر کین را در دستور 

کار قرار دهند.
مهندس هاشم امینی با اشــاره به نقش بارز بهره برداران در ارائه خدمات پایدار به مشترکین عنوان کرد: فعاالن در حوزه بهره برداری با نگهداری 
اصولی و بهره برداری صحیح از تاسیسات و منابع، نقش بارزی در ارائه خدمات پایدار به مردم دارند. وی تعهد، تخصص، پشتکار، دقت و تالش شبانه 
روزی را از ویژگی های بهره برداران برشمرد و خاطرنشــان کرد: ویژگی های منحصر به فرد بهره برداران که همان تعهد، تخصص، پشتکار، دقت، 
سرعت و تالش شبانه روزی است منجر به استمرار ارائه خدمات بهینه به مردم می شود. مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان چگونگی کیفیت 
و کمیت ارائه خدمات به مشــترکین را مرتبط با مهارت و دانش بهره برداران در بهره برداری از منابع و تاسیسات دانست و ادامه داد: برخورداری 
بهره برداران از دانش روز و مهارت کافی در بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و منابع، ارتباط مستقیمی در ارائه خدمات مستمر به مردم دارد که 

مطمئنا با برگزاری این مسابقات شاهد افزایش مهارت بهره برداران در حوزه های مختلف بهره برداری خواهیم بود.
مهندس هاشم امینی با اشاره به تامین آب شرب بیش از ۴ میلیون نفر از طریق تصفیه خانه آب باباشیخعلی اعالم کرد: تصفیه خانه آب باباشیخعلی 
که تامین کننده آب شرب بیش از ۴ میلیون نفر  است، توسط بهره برداران نگهداری و در مدار قرار می گیرد پس می طلبد بهره برداران با ارتقای 
سطح دانش درصدد خدمات رسانی بهینه بیش از گذشته به مردم باشند. وی، برگزاری مسابقات را بهانه ای دانست تا از این طریق به نقاط ضعف و 
قوت در بخش بهره برداری بیش از گذشته پی ببریم و افزود: قطعا برگزاری این مسابقات در شناسایی نقاط قوت و ضعف حوزه بهره برداری بسیار 
موثر است که این امر تاثیر بسزایی در افزایش راندمان در بخش بهره برداری دارد. مهندس امینی، اصفهان را پیشگام در صنعت آبفای کشور دانست 
و بیان داشت: استان اصفهان با بیش از نیم قرن سابقه در فعالیت صنعت آب و فاضالب یکی از قدیمی ترین استان ها درکشور به شمار می آید براین 
اساس فعاالن در صنعت آبفای اصفهان باید پیشرو در رشد وشکوفایی این صنعت در کشور باشند. الزم به یادآوری است پس از پایان برگزاری مرحله 
استانی مسابقات فنی و تخصصی مهارت های بهره برداری شرکت های آب وفاضالب در کشور در نهایت در بخش تعمیرات خطوط لوله آب شرکت 
آبفای روستایی اصفهان به مرحله بلوکی راه یافت و تیم های آبفای منطقه 3 ویک به ترتیب به مقام های دوم و سوم دست یافتند. در بخش نصب 
انشعاب آب، تیم آبفای خوروبیابانک به مرحله بلوکی رسید و تیم های آبفای روستایی اصفهان و آبفای نجف آباد در رده های بعدی قرار گرفتند. در 
بخش نصب انشعاب فاضالب، تیم آبفای کوهپایه به مرحله بلوکی راه یافت و تیم های آبفای منطقه یک و آبفای روستایی خوروبیابانک به ترتیب 
به مقام دوم و سوم دست یافتند. در بخش عیب یابی مدار فرمان تابلوهای برق، تیم آبفا، لنجان به مرحله بلوکی صعود کرد و تیم های آبفای ستاد 

مرکزی و تصفیه خانه فاضالب شمال به ترتیب به مقام های دوم و سوم رسیدند.
در بخش آزمون کنترل شیمیایی آب، خانم محدثه السادات شاهمردای و شیما شــاپور بلند به مرحله بلوکی راه یافتند و سید محسن حسینی و 

ریحانه نصر اصفهانی مقام دوم و فاطمه عقدایی و مریم پور عباسی مقام سوم را کسب کردند. 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

 با برگزاری مسابقات فنی و تخصصی
 باید فرهنگ خدمت رسانی مطلوب به مردم ارتقا یابد

سرکار خانم شفیعی
مدیرمحترم فرهنگسرای رسانه شهرداری

درگذشت پدر گرامی تان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض کرده و آرزوی صبر و سالمتی برای 

بازماندگان مسئلت می نماییم.
روزنامه زاینده رود
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