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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی

ماجرای تخلف  یک شرکت نفتی در اصفهان و حمایت قوه قضاییه از افشای آن، توجهات را نسبت به نقاط تاریک فساد  در صنعت نفت کشور جلب کرده است؛

چشم روشنی!
3

حذف تدریجی یک قاتل 
 قرار نیست قلیان ها  به یکباره از سطح شهر جمع آوری شوند؛

5

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان:

نظام صالحیت حرفه ای در راستای کاهش نرخ بیکاری 
پیاده سازی شده است

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: سیستم صالحیت حرفه ای شاغلین صنایع و صنوف در راستای 
کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی طراحی و پیاده سازی شده است.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی:

تعداد کودکان کار در اصفهان کاهش داشته است
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان با تاکید بر اینکه تعداد کودکان کار کاهش یافته است، گفت: از نظر 

مشاهدات شخصی هم که نگاه کنید، کودکان کار در اصفهان کاهش پیدا کرده اند.

شهردار اصفهان خبر داد:

اضافه شدن 10 واگن به خط یک مترو تا پایان سال 98
شــهردار اصفهان در برنامه رادیویی »شهر پرسشگر، شهردار پاسخگو« با اشــاره به امکانات خط یک متروی اصفهان، 
اظهار داشت: خط یک متروی اصفهان با ۱۲ رام قطار و ۶۰ واگن فعال است و روزانه نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر را در شهر 

جابه جا می کند.

صفحه 3
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صفحه 7

 مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان در نشست خبری با خبرنگاران مطرح کرد: 

 به اندازه توان مان، در امور اقتصادی وارد شده ایم
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مراسم هفتمین روز درگذشت مرحومه »اعظم طالقانی«
 مراســم هفتمین روز درگذشــت مرحومه »اعظم طالقانی« فرزند مرحوم آیت ا... طالقانی صبــح دیروز »جمعه ۱۷ آبان ۹۸« در مســجد اعظم 

حسین آباد برگزار شد.

عکس خبر

بسته های حمایتی 
در حوزه کشاورزی 
استان ارائه شده است

افزایش 9 درصدی 
بودجه شهرداری ها 
نسبت به سال گذشته

8 8

عکس: ایمنا

هیات مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان

 آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی سالیانه 
انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان

به اطالع می رساند مجمع عمومی سالیانه انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان در روز 

دوشنبه ۹۸/۰۹/۰4 از ساعت ۱۶ تا ۱۸ به نشانی اصفهان، میدان فیض، ساختمان شماره ۲ اتاق 

بازرگانی اصفهان برگزار می شود.

بدین وسیله از اعضای محترم انجمن شرکت های دانش بنیان اســتان اصفهان که دارای کارت 

عضویت و یا بازرگانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان هستند دعوت می شود 

در این جلسه شرکت فرمایند.

دستور جلسه:

۱.استماع گزارش هیات مدیره و بازرس

۲.بررسی و تصویب صورت های مالی

3.انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان

4.تعیین روزنامه کثیراالنتشار

5.تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء و برنامه و بودجه پیشنهادی

۶.سایر موارد

خواهشمند است درخواســت کاندیداتوری خود، برای انتخاب به عنوان هیات مدیره و بازرس با 

رعایت شــرط عدم بدهی قطعی مالیاتی را تا تاریخ ۹۸/۰۸/3۰ کتبا به دبیرخانه انجمن ارسال 

کنید.

 برای کســب اطالعات بیشــتر با دبیرخانه انجمن با شــماره های تماس ۰3۱33۹3۲۱33 و 

۰۹۱3۱۸۶3۸۶3 و یا دبیرخانه مشترک کمیسیون ها و تشــکل های اقتصادی اتاق بازرگانی 

اصفهان به شماره ۰3۱3۶۶۱۲۰55تماس بگیرید.

انجمن شرکت های دانش 
بنیان استان اصفهان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی اصفهان
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ایران باالخــره پس از چندین هفتــه، گام چهارم 
عقب نشینی از تعهدات برجامی را برداشت و عمال 
فردو را به چرخه غنی سازی بازگرداند؛ موضوعی 
که واکنش هــا و بازخوردهای متعددی داشــت و 
همانگونــه که انتظار می رفت تعامالت هســته ای 
ایران و اروپا وارد فاز تازه ای از تنش ها شــد. اصوال 
در این گونه از رخدادها بازرسان آژانس نقش های 
پر رنگ تری در رسانه ها دارند، آنها می توانند با ارائه 
گزارش های جانبدارانه بر آتش اختالفات بیفزایند 
و یا مانند آنچه در پس از برجام اتفاق افتاد، مسیر 
درست ایران را تایید و از سطح تنش ها حداقل در 
شــواری حکام و آژانس بین المللــی انرژی اتمی، 
بکاهنــد. همانگونه که در دوره هــای پیش از این 
نیز اتفاق افتاد این بار هم باال رفتن ســطح تنش ها 
و غنی سازی ها در فردو و نطنز، پای بازرسان را به 
ماجرای هســته ای ایران باز کرد و در اولین اقدام، 
ایران از ورود یکی از بازرســان آژانس انرژی اتمی 
به تاسیسات نطنز به دلیل مشکوک شدن به ورود 
مواد آلوده به این سایت توسط این فرد جلوگیری 
کرد. پس از آن فرد مورد نظر  بازداشــت و وادار به 
ترک ایران شد. این برای نخستین بار است که یکی 
از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران 
بازداشــت و پس از لغو مدارک پذیرش در نهایت 
اخراج می شود. در واکنش به این اقدام، خبرگزاری 
فرانسه گزارش داد که یک نماینده اتحادیه اروپا در 
بیانیه ای خطاب به جلسه ویژه شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در وین نوشت: اتحادیه اروپا 
بابت اتفاقی که در رابطه با یک بازرس آژانس روی 
داده، عمیقا نگران است. وی افزود: ما می دانیم که 
این موضوع حل شده و از ایران می خواهیم اطمینان 
بدهد که در آینده دیگر چنین اتفاقاتی رخ نمی دهد. 
ماجرا اما به همین جا ختم نشد؛ در آخرین نشستی 
که شورای حکام برای بررسی ابعاد اقدامات ایران در 
وین تشکیل داد، یکی از بازرسان ادعای جدیدی را 
مطرح کرد که بر جنجال های این روزهای فعالیت 
هســته ای ایران افزود. بلومبرگ مدعی شده است 
یک بازرس ارشــد آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در نشســت غیرعلنی آژانس که پشــت درب های 
بسته در وین برگزار شده، در ادعایی به دیپلمات ها 
اعالم کرده است که ایران از اعالم تالش های خود 

برای کشــف منابع اورانیوم طفره رفته اســت. در 
همین ارتباط، بلومبرگ به نقــل از دو منبعی که 
نام شان فاش نشده، مدعی شده است که »ماسیمو 
آپارو«، دیپلمات ایتالیایی و بازرس ارشــد آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی به دیگــر دیپلمات ها این 
موضوع را مطرح کرده است. اعالم این خبر همزمان 
با برگزاری نشست شــورای حکام آژانس در وین 
صورت گرفته که به درخواســت »کورنل فورتا« از 
۳۵ عضو شورای حکام در روز پنجشنبه در وین و در 
ارتباط با آن چه »نگرانی های جدید« عنوان شده، 
برگزار شده اســت. ایران هم البته در نشست اخیر 
دفاعیات خود در مورد اقدامات خرابکارانه بازرسان 
آژانس را مطرح کرده و ادله خود را به این شورا ارائه 
کرده اســت. بر اســاس اعالم کاظم غریب آبادی، 
نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
این جلسه دغدغه ها و نگرانی های امنیتی ایران از 
اقدامات بازرسان تشــریح شده است. غریب آبادی 

اظهار داشته: در مورد فرد مشکوک با آلودگی های 
رادیواکتیو تنها یک بار از دیتکتور استفاده نشد. در 
محیط های مختلف از دیتکتور استفاده شد و حتی 
کیف دستی وی به طور مجزا در دیتکتور تست شد؛ 
اما باز هم دیتکتور ]مورد مشکوکی[ شناسایی کرد 
و آالرم داد. حتی دستشویی که آن بازرس از آنجا 
اســتفاده کرده بود، نیز مورد بررسی قرار گرفت و 
باز هم دیتکتور دیتکتور نشان داد که آنجا موادی 
شناسایی شده است. این دیپلمات ارشد کشورمان 
تصریح کرد: »این برای ما یک زنگ خطر است و ما 
نمی توانیم از کنار این موضوع به سادگی عبور کنیم. 
بازرسان دیگر نیز همراه این خانم بازرس بوده اند؛ 
اما دستگاه دیتکتور درباره آنها آالرمی نداد و فقط 
برای این بازرس، آن هم در ســه محیط مختلف، 
آالرم داد.« به نظر می رســد این توضیحات آژانس 
را تا حدودی قانع کرده است چرا که پس از نشست 
روز پنجشنبه این سازمان اعالم کرد به مشورت و 

تبادل با ایران در زمینه های همکاری های هسته ای 
ادامه خواهد داد. بازرسان در ماجراها و جنجال های 
دیگری از پرونده های هســته ای ایــران هم نقش 
داشته اند در ابتدای امسال و پس از ادعای بنیامین 
نتانیاهو، ایران از بازرســان آژانــس دعوت کرد تا 
از تورقوز آباد که اســراییل مدعــی انجام اقدامات 
هسته ای و نظامی در آن شده بود، دیدن کنند. این 
بازرسان از این محل دیدن و از خاک و اقالم موجود 
در آن نمونه برداری کردند؛ اما در نهایت چیزی از 
وجود مواد هسته ای توسط این بازرسان تایید نشد. 
آنها طی سال های اخیر از ســایت های هسته ای تا 
مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ایران را مورد بازرسی و 
نمونه برداری قرار داده اند و تقریبا همیشه دست خالی 
بازگشته اند؛ اما همچنان در هر تنش و بحرانی همین 
 بازرسان ســرباز خط مقدم حمله به ایران محسوب

 می شوند، کسانی که آزادانه در ایران تردد می کنند و 
در حال رصد فعالیت های هسته ای هستند.

وزارت دادگستری آمریکا اعالم کرد:
جاسوسی کارمندان توئیتر 

برای عربستان سعودی
وزارت دادگســتری آمریــکا گزارش ها درباره 
فعالیــت غیرقانونــی دو کارمنــد توئیتــر به 
نفع عربســتان ســعودی را تایید کرد. وزارت 
دادگستری آمریکا، دو مسئول سابق در توئیتر 
و یک تبعه عربســتان ســعودی را به فعالیت 
غیرقانونی به نفع عربستان سعودی متهم کرد. 
متهمــان، اطالعات خصوصی کاربــران توئیتر 
را که مخالف رژیم عربســتان سعودی هستند 
گردآوری می کردند. وزارت دادگستری آمریکا 
افزود: متهمان زیر نظر و با دســتور مســئوالن 

سعودی در آمریکا فعالیت می کردند.

تعقیب شرکت الفارژ فرانسه به 
دلیل کمک مالی به داعش

رؤسا و کارکنان شرکت فرانسوی »الفـــارژ«، 
به اتهام تامین مالی تروریســم در سوریه تحت 
تعقیــب قضایی قــرار می گیرند. این شــرکت 
فـــرانسوی که در زمینه تولید سیمان فعالیت 
دارد، متهم است در ازای ماندن در سوریه و ادامه 
دادن به فعالیت های اقتصادی اش در این کشـور، 
به گـروه های تـروریستی از جمله داعـش مبالـغ 
هنگفتی را پرداخت کرده اســت. این کمک ها 
 در حالی بوده که جـــنگ در سوریه آغاز شده

 بود.

بزرگ ترین ثروتمند یهودی 
در صحنه انتخابات آمریکا

مایکل بلومبرگ، ســرمایه دار و سیاســتمدار 
یهودی احتماال در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ آمریکا نامزد خواهد شد. یکی از مشاوران 
بلومبرگ اعالم کرد وی در حال بررسی موضوع 
ورود خود به انتخابات ریاست جمهوری است؛ 
اما هنوز تصمیم نهایی اش را نگرفته است. با این 
وجود، برخی کارکنان بلومبرگ برای جمع آوری 
امضاهای الزم برای نامزدی وی به ایالت آالباما 
رفته اند. بلومبرگ شــهردار پیشین نیویورک و 
مالک رســانه بلومبرگ و داده های مالی جهان 

است.

تهدید مرگ برای ۲۰۰ هزار 
سودانی

دفتر هماهنگی امور بشردوســتانه ملل متحد 
اعالم کرد، خطر مرگ، جان بیش از ۲۰۲ هزار 
نفــر را در منطقه »ابیی« در جنوب ســودان و 
شمال ســودان جنوبی تهدید می کند. در ادامه 
این گزارش آمده است، باران های سیل آسا که از 
ماه ژوئن تا سپتامبر ادامه داشته است، دستکم 
۴۰ هزار نفر را در بخش جنوبی منطقه ابیی آواره 
کرده و خسارت زیادی به راه ها، پل ها، تاسیسات 
زیربنایی و مزارع وارد کرده است، به طوری که 
کمک های فوری انسان دوستانه به ۱۵ هزار نفر 
ارائه شده است. مالکیت منطقه ابیی به مرکزیت 
شهری به همین نام، مورد ادعای سودان جنوبی 
اســت؛ اما هم اینک کنترل آن در دست دولت 

سودان است.

 ترامپ، دو میلیون
 دالر جریمه شد

دادســتان کل نیویورک دونالد ترامپ، رییس 
جمهور این کشور را به پرداخت ۲ میلیون دالر 
جریمه محکوم کرد. دادســتان نیویورک سال 
۲۰۱۸ این دادخواست ســوء استفاده ترامپ از 
بنیاد خیریــه خود را مطرح کــرده بود. ترامپ 
و فرزندانش در ســال ۲۰۱۶ با سوء استفاده از 
بنیاد ترامپ، اعتبارات ایــن خیریه را در کارزار 
انتخاباتی خود اســتفاده کــرده بودند. گفتنی 
اســت که بنیادهای خیریه در آمریکا از مالیات 

معاف هستند.

بازی بازرسان در روزهای عقب نشینی از برجام

»ظریف« به آنتالیا می رود
سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد: وزیر 
امور خارجــه در نشســت وزرای امور خارجه 
سازمان همکاری اقتصادی »اکو« که در آنتالیای 
ترکیه برگزار می شود، شــرکت می کند. سید 
عباس موســوی، از ســفر وزیر امور خارجه به 
ترکیه خبر داد و گفت: محمد جواد ظریف، وزیر 
امور خارجه کشــورمان در بیست و چهارمین 
نشســت وزرای امور خارجه سازمان همکاری 
اقتصادی »اکو« کــه در آنتالیای ترکیه برگزار 

می شود، شرکت می کند.

 واکنش نایب رییس مجلس
 به ادعاهای »جهرمی«

نایب رییس مجلس گفت: طرح ادعای ارســال 
لیســت تخلفات خدمات ارزش افزوده اپراتوری 
به قوه قضاییه در رسانه ها در صورتی که تکذیب 
شود، خواننده یا شنونده را سردرگم خواهد کرد. 
عبدالرضا مصری با اشاره به موضوع مطرح شده 
درخصوص خدمات ارزش افزوده و ادعای ارسال 
پرونده تخلف آنها به قوه قضاییه در حالی که کار 
صورت نگرفته اســت، گفت: جای طرح این نوع 
بحث ها در رسانه ها نیســت و مسئوالن نباید از 
طریق رسانه ها به هم پیغام دهند، همچنین باید 
واقعیت ها را در اختیار رسانه ها قرار دهیم، درواقع 
اگر قرار است تخلفی به قوه قضاییه ارجاع شود باید 
همراه با مستندات باشد سپس بعد از اثبات جرم، 
عناوین و لیست متخلفان را در رسانه ها منتشر 

کنیم و آنگاه تخلف ها رسانه ای شوند. 

ناکامی اسراییل در همراه 
کردن روسیه علیه ایران

معاون وزیر امور خارجه روسیه از تفاوت مواضع 
کشــورش با رژیم صهیونیستی بر سر موضوع 
هسته ای ایران خبر داد. ســرگئی ریابکوف، 
معاون وزیر امور خارجه روســیه پس از دیدار 
خود از اراضی اشغالی و گفت وگو در خصوص 
برنامه هســته ای ایران تاکید کرد که مواضع 
روسیه بر سر برنامه هســته ای ایران با مواضع 
رژیم صهیونیستی متفاوت است. وی با اشاره 
به دیدارش با مقامات صهیونیستی گفت: ما بر 
سر مسئله )هسته ای( ایران گفت وگو کردیم 
و بر ســر همه چیز با یکدیگر توافق نداریم و 
نمی توان انتظار داشت که بر سر تمامی مسائل 
به توافق برســیم؛ اما اقدامات مــا در برخی 

زمینه ها کامال به یکدیکر نزدیک است.

حمیدرضا ترقی
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه:

 فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی  در جمع 
نیروهای بســیجی و گروههای جهــادی، گفت: به 
دشمنان می گوییم، هر تهدیدی را دنبال کنید آن را 
به فرصت تبدیل می کنیم و شکست خواهید خورد، 
چرا که شما آموخته اید همیشه بازنده باشید و ما هم 
یاد گرفته ایم همیشه پیروز باشیم. سردار سالمی افزود: 
جنگ اقتصادی و عملیات روانی دشمن، عزت و اقتدار 
و سربلندی ما را هدف قرار گرفته بود؛ اما در دست یابی 
به اهداف شوم خود ناکام شد. فرمانده کل سپاه با تاکید 
بر اینکه شما جهادی ها که باشید، ایران همیشه روز و 
روشن است، گفت: شما جهادی ها که باشید ملت ما 
از سختی ها، ســاده تر عبور می کند و به اهداف بزرگ 
زودتر می رســد. وی خاطرنشان کرد: به دشمنان می 
گوییم، شما آموخته اید همیشه بازنده باشید و ما هم 

یاد گرفته ایم همواره پیروز باشیم.

 یاد گرفته ایم همیشه 
پیروز باشیم

فرمانده کل سپاه:

کافه سیاست

عکس  روز 

ترکیه، همسر ابوبکر البغدادی 
را بازداشت کرد

اردوغان، رییس جمهور ترکیه از بازداشت همسر 
ابوبکر البغدادی، سرکرده سابق داعش خبر داد. 
پیش از این نیز یک مقام بلنــد پایه ترکیه اعالم 
کرده بود، خواهر، همســر خواهر و عروس ابوبکر 
البغدادی در شمال شرق سوریه بازداشت شده اند.

یاد گرفته ایم همیشه  پیروز باشیم

پیشنهاد سردبیر:

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه گفت: درباره 
سر لیست شدن افراد از جمله قالیباف در تهران 
در حزب موتلفه و در شــورای وحدت بحثی 
نشده است. حمیدرضا ترقی ادامه داد: در حزب 
موتلفه و در شــورای وحدت در این باره بحثی 
نشــده و این مباحث، اظهارنظرهای پراکنده 
افراد است. تا زمانی که در شورای وحدت درباره 
مصداق ها بحث نشود این اظهارنظرها قطعیت 
ندارد. این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در 
پاسخ به این سوال که اگر جبهه پایداری خارج از 
چهارچوب شورای وحدت عمل کند در جریان 
اصولگرایی جای می گیرد یا خیر؟ تاکید کرد: 
وقتی جبهه ای عضو شــورای وحدت می شود 

نمی تواند ساز جدایی بزند.

پایداری نمی تواند ساز 
جدایی از اصولگرایان بزند

غالمرضا مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت که گام چهــارم، تلنگری جدی برای 
غربی ها نیست تا خواب زمســتانی حاکم بر برجام 
را برهم بزند. حشــمت ا... فالحت پیشه افزود: ایران 
در شــرایطی گام چهارم کاهش تعهدات برجامی را 
برداشــت که از حوزه تحقیقات خارج نشد و سعی 
کرد تنش زایی انجام ندهد. تنها درباره نسل جدید 
سانتریفیوژها تزریق کار صورت گرفت که این هم به 
معنای خارج نشدن ایران از مرحله تحقیقات و نوعی 
تالش برای کاهش تنش است. وی ادامه داد: ایران 
ابزارهای دیگری را در اختیار داشت که می توانست 
 NPT اســتفاده کند؛ اما ما در گام چهارم از برجام و
خارج نشدیم. نمی توانیم منتظر دیپلماسی تازه ای 
برای برجام باشــیم چون در حال حاضر اولویت ها 

عوض شده است.

ایران در گام چهارم وارد 
قلمرو تنش نشد

عضو کمیسیون امنیت ملی:

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام گفت: 
معتقدم احزاب باید برای انتخابــات برنامه ارائه 
کنند تا مردم به برنامه هــا رای دهند. غالمرضا 
مصباحی مقدم اظهار کرد: تاکنون برنامه ای ندیدم 
که احزاب برای انتخابات آینده ارائه کنند. وی به 
اظهارات یکی از مقامات آل سعود برای مقابله با 
ایران واکنش نشــان داد و گفت: عربستان باید 
حیثیت برباد رفته خود در ســوریه، عراق و یمن 
را جمع کند.مصباحی مقدم درباره دســتگیری 
سرشبکه کانال معاند آمدنیوز افزود: این قدرت 
اطالعاتی ایران اسالمی را نشان می دهد که در اوج 
قرار دارد و اروپایی ها و آمریکایی ها این قدرت 
اطالعاتی را ندارند و در این ماجرا سرویس های 

اطالعاتی اروپا رو دست خوردند.

 در ماجرای »زم« اروپا
 رو دست خورد

پیشخوان

بین الملل

 وقتی بازرسان، سربازان خط مقدم حمله به ایران می شوند
فردو، آخرین گام پیش از 

پایان؟

تقسیم کار پاریس- واشنگتن 
چــرا فرانســه همدســت 

آمریکاست؟

جمنای اصالحات، سرای 
اختالفات

غنی سازی در »فردو«

»وال استریت ژورنال« مدعی شد ایران در نامه ای به »سازمان بین المللی دریانوردی«، حمله به ۳ نفتکش این 
کشور در دریای سرخ را به اطالع این نهاد بین المللی رسانده است.  »وال استریت ژورنال« مدعی شد ایران در 
نامه ای به »سازمان بین المللی دریانوردی« در ۳۰ اکتبر، حمله به ۳ نفتکش این کشور در دریای سرخ طی ۶ 
ماه گذشته را به اطالع این نهاد بین المللی رسانده است. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، در این نامه آمده 
است کشتی نخست »نفتکش هپینس ۱« روز اول آوریل، »نفتکش هلم« ماه اوت و نفتکش سوم نیز ۱۱ اکتبر 
مورد حمله قرار گرفتند. این نامه می افزاید همه حمالت نزدیک سواحل عربستان سعودی اتفاق افتاده است. بنا 
بر گزارش این روزنامه آمریکایی، ایران در این نامه هشدار داده است که مسیر تجاری در دریای سرخ امن نیست. 

نماینده شاهین شهر:
 باید پرونده »روح ا... زم« مدیریت شود

نماینده شاهین شهر و عضو فراکسیون والیی مجلس شورای اسالمی، با تاکید بر اینکه پرونده زم، سرکرده کانال 
آمدنیوز، با امنیت کشور در ارتباط است، از ارائه اطالعات بیشتر در این پرونده اجتناب کرد و گفت: باید موضوع 
آمدنیوز و پرونده روح ا... زم فعال مدیریت شود، چون با امنیت کشور در ارتباط است و نباید اطالعات آن منتشر 
شود. حسینعلی حاجی دلیگانی، ادامه داد: دشمن در کشور شبکه جاسوسی راه انداخته و زم، بازیگر آن بود و 
نباید در حال حاضر به آن پرداخت. باید ابتدا تمامی ابعاد پرونده زم نمایان شود و بعد از آن اطالع رسانی کنیم. این 
نماینده اصولگرای مجلس در پاسخ به این پرسش که چه کسانی از نهادهای مختلف با کانال آمدنیوز در ارتباط 
بودند، گفت: نباید درباره این موضوع صحبت شود. وی درباره اخبار مبنی بر وقوع حادثه برای زم در زندان گفت: 

در گزارشی که ارائه شد، خبری مبنی بر اینکه برای روح ا...زم در زندان اتفاقی افتاده باشد اعالم نشد.

روزنامه آمریکایی مدعی شد؛
نامه ایران به »سازمان بین المللی دریانوردی«

مرضیه محب رسول

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد میمه

آگهی مزایده)نوبت دوم(
دانشگاه آزاد اسالمی واحد میمه درنظر دارد یک باب بوفه دانشجویی به مساحت ۸۰ متر مربع و یک باب انتشارات دانشجویی به 
مساحت ۴۶ متر مربع واقع در سایت اصلی خود را به طور جداگانه یا یکجا از طریق اجاره به شرکت ها و یا افراد واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از تاریخ انتشار 
این آگهی به سایت اینترنتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد میمه به آدرس www.iaumeymeh.ac.ir  )قسمت مزایده/ مناقصه( 

و یا دبیرخانه واحد مراجعه نماید.
شرایط مزایده:

1.ســپرده شــرکت در مزایده برای هریک از مکان های فوق الذکر ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ) ده میلیون ( ریال می باشد که می بایست به 
حساب شــماره ۰۲۱۶۲۳۰۴۱9۰۰7 بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اســالمی واحد میمه واریز و یا در قالب ضمانتنامه معتبر بانکی با 

موضوع شرکت در مزایده ارائه گردد.
2.پیشنهاد قیمت هریک از مکان های مذکور باید در پاکت های جداگانه باشد.

3.هزینه چاپ آگهی به طور مساوی برعهده برندگان مزایده می باشد.
4.دانشگاه در رد یا قبول هر کدام  از پیشنهادات اختیار تام دارد.

5.بابت خرید هریک از اسناد مبلغ ۱۰۰۰۰۰)یکصدهزار ریال( به حســاب شماره ۰۲۱۶۲۳۰۴۱9۰۰7 بانک ملی به نام دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد میمه واریز و اصل فیش را همراه با اسناد ارسال نمایند.

6.جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره همراه ۰9۱۳۲۰99۳۰7 آقای حدادی تماس حاصل فرمایید. 
آدرس: میمه- خیابان انقالب اسالمی- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسالمی واحد میمه- دبیرخانه کمیسیون واحد

تلفن:031-45422828
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کاهش بارش در سرشاخه های زاینده رود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

ادامه مذاکرات برای رسیدن 
به بزرگ ترین توافق تجاری 

جهان
مذاکرات کشورهای آسیایی برای شکل دادن 
بزرگ ترین توافق تجاری جهان در تایلند ادامه 
دارد. البتــه به نظر می رســد هندی ها در این 
زمینه خیلی روی خوش نشان نداده اند. انتظار 
می رفت در این توافق که با عنوان »شــراکت 
اقتصادی جامع منطقه ای« از ســوی چینی ها 
ارائه شــده است، حداقل شــاهد توافق موقت 
بین 16 کشور آسیایی در این زمینه باشیم. این 
توافق قرار است شامل 10 کشور عضو آسه آن، 
به همراه چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، استرالیا 

و نیوزیلند باشد.

 هشدار بانک جهانی 
درباره بحران اقتصادی لبنان

بانک جهانــی اعالم کــرد در حمایت از دولت 
لبنان کوتاهی نخواهد کرد و هشدار داد که این 
کشور برای رسیدگی به بحران اقتصادی خود 
که روز به روز شــرایطش بدتر می شود، زمانی 
برای هدر دادن ندارد. بانک جهانی خواســتار 
تشکیل هرچه زودتر کابینه جدید دولت لبنان 
شــد و پیش بینی کرد رکود اقتصادی لبنان 
باالتر از برآوردهای پیشــین این بانک خواهد 
بود. اعتراضات در لبنان باعث شــد که چندی 
پیش سعد حریری، نخســت وزیر این کشور 
استعفا دهد. هنوز نشــانه هایی از توافق برای 
تشــکیل کابینه جدید دولت به گوش نرسیده 
اســت. بانک جهانی پیش تر پیش بینی کرده 
بود که لبنان امســال با رکود و رشد اقتصادی 
0.۲ درصدی روبه رو خواهد بود که در هشدار 
جدیدش این برآورد را خوش بینانه دانســته 

است.

 صادرات آمریکا به ایران
 ۶۱.۴ میلیون دالر شد

صادرات آمریکا به ایــران در ماه های ژانویه تا 
سپتامبر امســال 61.۴ میلیون دالر بوده که 
این رقم نســبت به مدت مشابه سال قبل افت 
۷۹ درصدی داشته است. مبادالت تجاری دو 
کشور در ۹ ماهه نخست سال میالدی گذشته 
بالغ بر 3۷1/۷میلیون دالر بوده که این رقم در 
مدت مشابه امسال به 6۲/۷ میلیون دالر کاهش 
یافته اســت. واردات آمریکا از ایران در ۹ ماهه 
نخست امسال نیز با کاهش ۹8 درصدی به1/3 
میلیون دالر رسیده است. در مدت مشابه سال 
قبل واردات آمریکا از ایران 6۹/۴ میلیون دالر 

بوده است.

بازار

کیف دستی زنانه

 سیالب، شهر بهارستان را 
تهدید می کند

رییس پیمان شــرکت عمران بهارســتان گفت: 
باالدســت این شــهر نیازمند اجــرای طرح های 
آبخیزداری اســت در غیر این صورت سیالب این 
منطقه را تهدید می کند.مجتبــی مهاجری اظهار 
داشت: در محدوده باالدست شهر بهارستان منطقه 
حیات وحــش و کوه های کاله قاضــی وجود دارد 
و بارندگی هایی مانند آن چه نوروز امســال شاهد 
بودیم، سبب تهدید منطقه می شود. وی ادامه داد: 
از سوی دیگر بخشــی از جاده مهم و پر رفت و آمد 
اصفهان - شیراز مشرف به این منطقه است و وقوع 
پدیده هایی مانند سیالب این شریان حیاتی را هم با 
بن بست و توقف روبه رو خواهد کرد. رییس پیمان 
شرکت عمران بهارســتان افزود: در باال دست این 
منطقه نیاز است که به طول حدود 600 تا ۷00 متر 
سیل بند احداث شود و به غیر از آن ایجاد بند و دیگر 
سازه هایی که در مهار سیل نقش دارد، ضروری است.

امکان دریافت نماد الکترونیک 
در کمتر از چند ساعت

رییس مرکز توســعه تجــارت الکترونیک اظهار 
کرد: متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیک به 
زودی می توانند به جای چند روز در چند ساعت 
نماد خود را دریافت کنند. علــی رهبری افزود: 
فرآیند صدور نماد اعتماد الکترونیک پیش از این 
کارشناس محور بود و کارشناســان بعد از نوبت 
دهی مدارک، مجوزهایی را که صاحب سایت باید 
تهیه می کرد، مشخص کرده و متقاضی با اسکن 
مدارک و ارســال آن و تطبیق مــدارک ازجانب 
کارشناســان، امکان فعالیت پیدا می کردند. وی 
گفت: طرحی در دســت اجراست که این فرآیند 
به صورت کامال سیســتمی اجرا شود تا متقاضی 
برای دریافت نماد الکترونیــک زمان کمتری را 

از دست بدهد.

رییس سازمان فروش اموال تملیکی: 
جهت امحای ذرت های آلوده 

۶۵۰۰ تریلی نیاز است
رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
با بیان اینکه ذرت های آلــوده، دامی بوده و وارد 
کشور نشــده اســت، گفت: تحت هیچ شرایطی 
اجازه »مصرف ثانویه، فــروش داخل و فروش به 
کشــور همجوار« را نداریم. جمشــید قسوریان 
جهرمی با بیان اینکــه این محموله ها، ذرت های 
دامی هستند و مصرف انســانی ندارند، گفت: با 
توجه به اینکه این محموله در مناطق آزاد و ویژه 
وارد کشور قرار دارد، اعاده آن به مبدأ یا کشورهای 
دیگر )در صورت ارائه درخواست(، مشکلی از نظر 
حقوقی برای کشــور ایجاد نخواهد کرد. وی در 
پاسخ به این سوال که چرا به جای اعاده، اقدام به 
امحای این محموله نمی کنید،ادامه داد: با توجه 
به حجم محموله، امحا زمان بر است و هزینه های 
سنگینی را باید متقبل شویم. برای امحا به 6۵00 

تریلی نیاز داریم.

میزان افزایش حقوق کارمندان 
در سال ۹۹

رییس ســازمان برنامه و بودجه، از افزایش 1۵ 
درصدی حقوق کارکنان دولت در ســال آینده 
خبر داد. رییس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه 
افتتاح واحدهای مســکن محرومــان در گیالن 
گفت: با توجه به تحریم ها و شــرایط حســاس 
اقتصادی کشــور تالش کردیم تا در بودجه سال 
۹۹ افزایش 1۵ درصدی حقــوق برای کارکنان 
دولت، بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای 
حمایتی در نظر گرفته شــده اســت. محمدباقر 
نوبخت با بیان اینکه برنامه بودجه ۹۹ در مراحل 
پایانی قرار دارد، گفت: برنامه مدون بودجه تا نیمه 

آذر برای بررسی به مجلس تقدیم می شود.

 کیف دستی زنانه 
دوک مدل 1-2141 

 59,000
تومان

 کیف دستی زنانه پارینه 
 PLV94-1 مدل

 503,000
تومان

 کیف دستی زنانه کد 1989 

 94,000
تومان

تخلف یک شــرکت نفتی اصفهان و افشاگری آن 
توســط یک خبرنگار هرمزگانی، دفــاع تمام قد 
رییس قوه قضاییه از این موضوع را در پی داشت 
و بار دیگر مســئله پیچیده و گســترده فساد در 
پروژه های نفتی را مورد توجه قرار داد. بر اســاس 
ادعای یــک خبرنگار در هرمزگان، یک شــرکت 
نفتی ثبت شده در شــهرک صنعتی جی اصفهان 
متهم به دست داشتن در خام فروشی مواد اولیه 
تولید قیــر و تخلفات در زمینه اســتفاده از رانت 
برای صادرات شده بود. مبلغ این تخلف گسترده 
بالغ بر 680 میلیارد تومان اعالم شده است. آنچه 
مشخص شده این اســت که شرکت پاالیش نفت 
جی اصفهان در روندی چند ساله، وکیوم باتوم را 
به عنوان ماده اولیه تولید قیر به واســطه شرکت 
»همیار جــی بندرعباس« در هرمــزگان تحویل 
گرفته و صادر کرده اســت. بر اساس ادعای عضو 
هئیت رییسه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفتی نداشتن مجوز فعالیت، تخلف صورت گرفته 
شرکت پاالیش نفت جی در هرمزگان است. حامد 
حسینی در پاسخ به بی اعتبار بودن مجوز شرکت 
نفت جی در هرمزگان گفت: شرکت نفت جی در 
اصفهان تاسیس شــده و مجوز گرفته است و در 
بندرعباس با اجاره مخازن نفتی، سهمیه ای را به 
دســت آورد که در حقیقت درمحل فعالیت مجاز 
کارخانه جی نیست. حســینی افزود: البته امکان 
دارد شرکت های دیگری که دارای مجوز فعالیت 
در استان هرمزگان هســتند بتوانند برای شرکت 
جی، خرید وکیومی نفتی انجــام دهند. این ادعا 
البته توســط شــرکت نفت جی رد شده است. بر 
اساس اعالم قائم مقام شرکت پاالیش نفت جی، 

این شــرکت پروانه بهره 
برداری بــا ظرفیت یک 
میلیــون و 800 هزارتن 
دارد و مــواد اولیــه را از 
بورس کاال که ساز و کار 
استاندارد است خریداری 
می کند. سیفیان افزود:» 
از آنجا که بــورس کاال، 

بســتری برای تهیه مواد خام و محلی برای عرضه 
فرآورده های نفتی از جمله قیر بود، برایش تفاوتی 
نمی کند که این مواد خام از کدام بخش کشــور 
تهیه می شود ما هم برای تهیه مواد مصرفی خود 
با شــرکتی که در بندرعباس دارای مجوز اســت 
همکاری می کنیم«. اما مقامات ســازمان صمت 
هرمزگان مدعی هستند مجوز فعالیتی برای این 
شرکت دراین استان وجود ندارد و شرکت همیار 

جــی در بندرعباس نیز 
خارج از ظرفیــت پروانه 
وکیوم باتــوم خریداری 
کــرده و ســوخت یارانه 
 ای هــم دریافت می کرد.
 پیــروی منــش، معاون 
بازرســی  و  نظــارت 
سازمان صمت در استان 
هرمزگان در این زمینه گفت: از آنجا که از مهرماه 
ســال ۹6 هیچ گونه عرضه وکیوم باتوم در بورس 
کاال صــورت نگرفتــه، احتماال شــرکت پاالیش 
نفت جی، وکیوم مــورد نیاز خود را از مرجع دیگر 
تهیه کرده است و ســپس بدون آنکه وکیوم باتوم 
خریداری شده را به شرکت جی واقع در اصفهان 
انتقال دهد در مخازن موجود در اســکله شــهید 
رجایی نگهداری کرده اســت حال به چه منظور، 

معلوم نیست، زیرا این شرکت مجوز تولید قیر در 
استان هرمزگان را ندارد. نام شرکت پاالیش نفت 
جی که از آن به عنوان بزرگ ترین تولید کننده قیر 
در خاورمیانه هم از سوی وزارت نفت یاد می شود 
پیش از این نیز در پرونده های تخلف در امور نفتی 
و رانت هم دیده شده اســت. در سال گذشته و در 
پرونده ســلطان قیر نیز نام شــرکت نفت جی به 
عنوان یکی از شرکت هایی که مورد کالهبرداری 
از این شخص با همدســتی »خاوری« واقع شده 
بود،مطرح شــد. هر چند باقری مدعی شد ادعای 
این شرکت درست نیســت و مبالغ و ملکی که در 
ازای پول قیر دریافت کرده را در شکواییه نیاورده 
است. پیش تر نیز این شرکت متهم به ارائه نفت به 
پیمانکاران دولتی با توافق وزارت نفت و شــرکت 
راه و شهرسازی شده بود؛ مسئله ای که در نهایت 
منجر به فروش قیر پایین تر از قیمت در بازار شد 
و این مســائل در حالی مطرح شــد که موجی از 
انتقادات نســبت به رسانه ای شــدن این خبر در 
صدا و ســیما و خبرنگاری که توانست ثابت کند 
وکیوم باتوم تولید شــده در پاالیشگاه بندرعباس 
بدون آنکه به اصفهان برود و تبدیل به قیر شــود، 
مستقیما به انباری بزرگ در منطقه ویژه اقتصادی 
بندر شــهید رجایی رفته و از آنجا به صورت خام 
صادر می شــود، صورت گرفت؛ اما در نهایت این 
تخلف بر عکس تمامی رویه هــای پیش از این که 
با شــکایت شــرکت اصلی و در روندی پیچیده از 
دادرسی ها گرفتار می شــد، این بار مورد حمایت 
رییسی قرار گرفت. رییس دستگاه قضا تاکید کرد 
به جای فشــار و مواخذه بایــد خبرنگاری که این 
مسئله را اثبات و یا رســانه ای کرده است را مورد 
تشویق قرار داد؛ اتفاقی که می توان آن را کم سابقه 

یا بی سابقه دانست.

چشم روشنی!

 ماجرای تخلف  یک شرکت نفتی در اصفهان و حمایت قوه قضاییه از افشای آن، توجهات را نسبت به نقاط تاریک فساد
 در صنعت نفت کشور جلب کرده است؛

آمار مرتبط با تسهیالت دهی بانک ها در نیمه اول امسال حکایت از تغییر ترکیب هدف از پرداخت تسهیالت، به 
سمت توسعه و خرید کاالی شــخصی بوده؛ ضمن اینکه بانک ها رغبتی به وام دهی به خرید مسکن نداشتند. در 
نیمه اول امسال، به طور متوسط به ازای هر فقره تسهیالت بانکی، 86.3 میلیون تومان پرداخت شده است، این در 
شرایطی است که بررسی ها حکایت از آن ندارد که تغییر ترکیب هدف از پرداخت تسهیالت بیشتر به سمت توسعه 
و خرید کاالهای شخصی بوده است. بر اســاس آمارهای بانک مرکزی از عملکرد نظام بانکی در نیمه اول امسال، 
سهم تسهیالت مرتبط با توسعه افزایش ۴.6 درصدی داشته است که بر این اساس، سهم تسهیالت خرید کاالی 
شخصی نیز ۴.۲ درصد رشد مواجه بوده، این در حالی است که ســهم تسهیالت سرمایه در گردش نیز با کاهش 

6.1 درصدی مواجه بوده است.

 تغییر وام دهی بانک ها 
از توسعه به کاالهای 

شخصی
خبر

  عکس روز

کشتزعفرانبهروشآیروپونیکدرفریدونشهر

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان:

 نظام صالحیت حرفه ای در راستای کاهش نرخ بیکاری 
پیاده سازی شده است

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان گفت: سیستم صالحیت حرفه ای شاغلین صنایع و 
صنوف در راستای کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی طراحی و پیاده سازی شده است. آرش 
اخوان بیان داشت: سیستم صالحیت حرفه ای شاغلین صنایع و صنوف در راستای تحقق شعار رونق 
تولید، سیاست های اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی 
طراحی و پیاده سازی شده است. وی ضمن اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته در تحول آموزش های 
مهارتی افزود: زمانی که دولت تسهیل گر و بخش خصوصی آموزش دهنده باشد، آموزش ها مبتنی بر 
نیاز بازار کار همراه با تنوع مشــاغل در محیط کار واقعی انجام می گیرد که این امر از کارآمدی باالیی 
برخوردار است و این در حالی است که اگر فقط دولت آموزش دهنده باشد، تمرکز بر آموزش قبل از 
اشتغال از کارآمدی پایینی برخوردار است. اخوان، فرآیند سیستم صالحیت حرفه ای را بررسی و اصالح 
اهداف و چشم انداز شرکت ها، شناســایی، تعریف مشاغل و تدوین چارت سازمانی استاندارد، تعریف 
شایستگی های مورد نیاز و استانداردهای آموزشی هر یک از مشاغل، تعریف مسیرهای ارتقای شغلی، 
تامین نیروی جدید با ارتقای مهارت نیروی انسانی مورد نیاز و بررسی صالحیت حرفه ای افراد اعالم 
کرد و افزود: در این حالت فرد یا تایید صالحیت می شود یا دارای احصای کسری مهارت است که در 
این خصوص برای آنان برنامه ریزی آموزشی صورت می گیرد. وی با تاکید بر ارتقای مهارت شاغلین 
صنایع و صنوف افزود: یکی از معضالتی که در بازار اشتغال با آن مواجه هستیم، ضعف مهارتی است 
و بسیاری از کارگران کارخانه ها مهارت های الزم و مورد انتظار را نداشته و تولیدات از کیفیت پایینی 

برخوردار است.

نام شرکت پاالیش نفت جی که از 
آن به عنوان بزرگ ترین تولید کننده 
قیر در خاورمیانه یاد می شود پیش از 
این نیز در پرونده های تخلف در امور 

نفتی و رانت هم دیده شده است

محمدرضا احتشام زاده _ شهردار خورزوق

آگهی مناقصه
شهرداری خورزوق به استناد مصوبه شماره ۹8/۴00/ش/۵ مورخ ۹8/0۷/11شورای  محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به اجرای 
پیاده رو جنوبی و شمالی خیابان ابوذر حد فاصل بلوار قائم مقام فراهانی تا میدان ابوذر شهر خورزوق با اعتبار مبلغ 3/300/000/000 
 ریال براساس فهرســت بهاء واحد پایه رشته ابنیه ســال 13۹8 اقدام نماید، لذا اشخاصی که تمایل به شــرکت  در این مناقصه دارند

 می توانند با دریافت مدارک از واحد مالی شهرداری نسبت به تحویل پیشنهادات خود اقدام نمایند.
آخرین مهلت دریافت مدارک از واحد مالی شهرداری و تحویل پیشنهادات به شهرداری تا پایان وقت اداری ۹8/0۹/0۴

تاریخ بازگشایی پاکات:  ساعت 1۵ روز دوشنبه ۹8/0۹/0۴
م الف: 655599

نوبت اول
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر داد:

کاهش بارش در سرشاخه های زاینده رود
میزان بارش ها در سر شــاخه های زاینده رود، ۲۴ درصد کاهش یافته اســت. معاون حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: میزان بارش ها امسال با ۵8 میلی متر در سرشاخه های زاینده رود )چلگرد( 
در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل ۲۴ درصد کاهش یافته است. حسن ساسانی از کاهش میزان بارش ها در 
سرشاخه های زاینده رود در مقایســه با بلند مدت نیز خبر داد و افزود: متوسط بلند مدت بارش در سرشاخه 
زاینده رود 10۲ میلی متر بوده که امسال این میزان حدود ۴۲ درصد کاهش داشته است. وی با اشاره به شرایط 
نامطلوب منابع آبی و افت این ذخیره های ارزشمند، گفت: بارش های امسال متفاوت و کمتر از پیش بینی ها بوده 
است و امیدواریم در روزهای پایانی آبان و آذر وضعیت بارش های در سر شاخه های زاینده رود مطلوب تر شود. 

مرضیه محب رسول
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سالمت

 اسکراب پاهای خانگی
 برای پاهای ترک خورده

اسکراب پای خانگی را می توانید با استفاده از مواد 
اولیه ای چون شــکر قهوه ای، روغــن نعناع، روغن 
نارگیل، نمــک دریایی و مانند آنهــا تهیه کنید. با 
اســتفاده دوره ای و متناوب از این اسکراب های پا، 
می توانید پاهایی تمیز و بدون ترک و پوست خشک 
شده داشــته باشــید.در ادامه به آموزش برخی از 
روش های تهیه اسکراب پای خانگی می پردازیم که 
می توانند در بهبود وضعیت پاهای زبر شده یا ترک 

خورده، عالی عمل کنند.
1-اسکراب پای خانگی با جوش شیرین

پس از گذشــت یک روز طوالنی و خسته کننده، 
می توانید کف پاهای خود را درون یک حمام جوش 
شــیرین خیس کنید. این کار باعث می شود از شر 
پوست های اضافی آنها نیز خالص شوید. سه قاشق 
غذاخوری جوش شیرین را درون یک لگن یا حوضچه 
آب گرم بریزید. محلول آب و جوش شیرین موجب 
الیه برداری پاهای شما می شود. جالب است بدانید 
که جوش شــیرین یک درمان طبیعی برای قارچ 
ناخن های پا نیز به شمار می رود. باید گفت قارچ هایی 
که زیر ناخن های پا ایجاد می شوند، به راحتی با این 

محلول درمان خواهند شد.
2- اسکراب پا با قهوه

قهوه های دم کــرده را بیرون نریزیــد و آنها را نگه 
دارید. الی واالنسکی، نویسنده کتاب سبک زندگی 
می گوید: با قهوه می توانید یک اســکراب مناسب 
برای پاهایتان درســت کنید که به راحتی پوست 
آنها را صاف و عاری از هر گونــه لکه می کند. چند 
قاشق غذاخوری قهوه دم کرده را با شکر و یک قاشق 
غذاخوری روغن زیتون یا روغــن نارگیل مخلوط 
کنید. خمیر به دست آمده را روی پوست پاهایتان 
ماساژ دهید. ســپس پای خود را بشویید. به دلیل 
وجود روغــن می توانید این اســکراب را در حمام 
استفاده کنید. توجه داشــته باشید؛ به دلیل وجود 
قهوه در ماسک باید فیلتر چاه حمام را وصل کنید، 
در غیر این صورت ممکن اســت چاه حمام دچار 

مشکل شود.

دانستنی ها

برای سالمت قلب، مصرف این مواد غذایی را فراموش نکنید

پیشنهاد سردبیر:

زیبایی

ورزش به پیشگیری از 
افسردگی کمک می کند

یک تحقیق جدید نشــان می دهــد، ورزش به 
پیشــگیری از افســردگی، حتی در افراد دارای 
فاکتور ژنتیکی، کمک می کنــد. در این مطالعه، 
محققان داده های حدود ۸ هزار فرد را بررســی 
کردند و دریافتند افراد دارای پیش زمینه ژنتیکی 
بیشتر با احتمال ابتال به افســردگی در طول دو 
سال بعد مواجه بودند؛ اما این مسئله در مورد افراد 
پرتحرک تر، حتی با داشتن فاکتور پرخطر ارثی، به 
مراتب کمتر بود. پژوهشگران دریافتند میزان باالتر 
فعالیت فیزیکی به حفاظت از افراد در مقابل ابتال به 
افسردگی، حتی با داشتن باالترین ریسک ژنتیکی، 
کمک می کند. یافته ها نشان داد هم ورزش های 
در حد شدید نظیر ایروبیک و کار با دستگاه و هم 
ورزش های با شدت کمتر نظیر یوگا و ورزش های 
کششی، با کاهش ریسک ابتال به افسردگی مرتبط 
هستند. مطالعات محققان دانشگاه هاروارد آمریکا 
نشان می دهد ۴ ســاعت ورزش در هفته ریسک 
ابتال به افسردگی را تا ۱۷ درصد کاهش می دهد. 
»کارمل چویی«، سرپرست تیم تحقیق، در این 
باره می گوید: »به طورمیانگین افزودن حدود ۳۵ 
دقیقه فعالیت فیزیکی در روز به کاهش ریســک 
افســردگی و حفاظت در مقابل دوره های بعدی 

افسردگی در فرد کمک می کند.« 

سرطان پوست از فولیکول های 
مو شروع می شود

یک مطالعــه جدید نشــان می دهــد، برخی از 
کشنده ترین ســرطان های پوست در سلول های 
بنیــادی، به جای الیه هــای پوســت، عمدتا از 
فولیکول های مو نشأت می گیرند. فولیکول های 
مو، عضو پیچیده ای هستند که در الیه های پوست 
قرار دارند. سلول های رشــدنیافته تولیدکننده 
رنگدانه موجب تغییرات ژنتیکی عامل ســرطان 
می شوند و در مرحله دوم، در معرض سیگنال های 
طبیعی رشــد مو قرار می گیرند. سرپرست تیم 
تحقیــق از دانشــگاه نیویــورک، می گوید: »با 
تایید اینکه ســلول های ســرطان زا رنگدانه در 
فولیکول های مو خاستگاه اصلی مالنوما هستند، 
ما بهتر به بیولوژی این سرطان و ایده های جدید 
برای مقابله با آن دست خواهیم یافت.« سلول های 
بنیادی که بالغ شــده و به مالنوسیت ها تبدیل 
می شوند با جذب برخی از اشــعه های ماورای 

بنفش خورشید، از پوست محافظت می کنند.

بیماری های قلبی، اولین علت مرگ و میر در سراسر 
دنیا هستند. اقدامات بسیاری وجود دارند که می توان 
برای ســالمت قلــب و جلوگیری از بیمــاری قلبی 
انجام داد کــه انجام معاینه ســاالنه، ورزش روزانه، 
ترک سیگار و کاهش اســترس در زندگی برخی از 
مهم ترین آنها به شــمار می روند. همــه موارد فوق، 
می توانند تاثیر مثبتی بر سالمت قلب داشته باشند، 
اما ساده ترین آن، توجه به رژیم غذایی است. نزدیک 
به 6 میلیون نفر در حال حاضر دچار نارســایی قلبی 
هستند و حدود نیمی از این افراد در مدت ۵ سال پس 
از تشخیص بیماری، جان خود را از دست می دهند. 
بر اساس هشدار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری 
)CDC(، مصــرف مــواد غذایی پرچــرب و حاوی 
کلسترول یا سدیم برای ســالمت قلب بسیار مضر 
اســت. بنابراین، رژیم غذایی مناسب شروع خوبی 
برای به حداقل رســاندن خطر ابتال به بیماری های 

قلبی است. 
مصرف مواد غذایی سالم و داشتن یک رژیم غذایی 
مناسب در سالمت قلب نقش مهمی دارند. در ادامه 
به معرفی برخی از بهترین مــواد غذایی برای حفظ 

سالمت قلب خواهیم پرداخت:
 مارچوبه: مارچوبه منبع طبیعی از فوالت بوده و 
بــه جلوگیــری از ایجــاد اســید آمینــه بــه نام 
هموسیستئین در بدن کمک می کند. مقادیر باالی 
هموسیستئین با افزایش خطر ابتال به بیماری های 
قلبی همانند بیماری عروق کرونر و ســکته مغزی 

مرتبط است.
لوبیا، نخود، نخود فرنگی و عدس: مصرف این   
حبوبات می تواند ســطح لیپوپروتئین با چگالی کم 
)LDL( یا کلســترول بد را به میــزان قابل توجهی 
کاهش دهد. آنها همچنین سرشار از فیبر، پروتئین و 
پلی فنول های آنتی اکســیدانی هستند که همگی 
اثرات مفیدی روی قلب و سالمت عمومی بدن دارند.

 انواع توت ها: توت ها سرشار از پلی فنول های 
آنتی اکســیدانی بوده و به کاهش خطر بیماری های 
قلبی کمــک می کنند. انواع مختلــف توت ها منبع 
خوبی از فیبر، فوالت، آهن، کلســیم، ویتامین A و 

ویتامین C هستند و چربی کمی دارند.

کلم بروکلی: برخی از مطالعات نشان می دهند 
که مصرف روزانه کلم بروکلی بخارپز می تواند سطح 
کلســترول را کاهــش داده و از بیماری های قلبی 

جلوگیری کند.
 دانه های کتان و چیا: ایــن دانه ها منبع غنی 
گیاهی از اسیدهای چرب امگا ۳ همانند لفا لینولنیک 
اسید هستند. امگا ۳ در کاهش سطح تری گلیسیرید، 
LDL و کلسترول کلی نقش داشته و همچنین منجر 
به کاهش فشــار خون و پالک های چربی موجود در 
عروق خونی هم خواهد شد. توجه داشته باشید که 
امگا ۳ خطــر ابتال به اختالالتی هماننــد ترومبوز و 
آریتمی که می تواند منجر به حمله قلبی شود را هم 

کاهش می دهد.
 شکالت تیره: شکالت تیره طعم شگفت انگیزی 
دارد و مصرف آن در حد تعادل بسیار مناسب است. 
دانشمندان بر این باورند که شکالت تیره می تواند از 
افراد در برابر آترواسکلروز محافظت کند؛ این مشکل 
هنگام ایجاد پالک در شریان ها، خطر حمله قلبی و 
ســکته مغزی را افزایش می دهد. به نظر می رســد 
شکالت تیره از بروز دو مکانیسم تصلب شرایین که 
شامل سفتی شــریان ها و چســبندگی گلبول های 

سفید می شوند، جلوگیری خواهد کرد. چسبندگی 
گلبول های سفید هنگامی رخ می دهد که سلول های 
ســفید خون به دیواره رگ های خونی می چسبند. 
عالوه بر این، مطالعات نشان داده اند که افزایش مقدار 
فالونول موجود در شــکالت تیره )ترکیبی است که 
شکالت را خوش طعم و خوشمزه تر می کند( از این 

مزایای محافظتی کم نخواهد کرد.
 قهوه: مطالعات نشان داده اند که نوشیدن مرتب 
قهوه با کاهش خطر ابتال به نارســایی قلبی و سکته 
مغزی مرتبط اســت. با این حال، علــت دقیق این 
مســئله هنوز مشــخص نشــده و برای تایید آن به 

مطالعات بیشتری نیاز است.
 ماهی های سرشار از امگا 3: ماهی سرشار از 
اسیدهای چرب امگا ۳ و پروتئین بوده و به سالمت 
قلب کمک می کند؛ اما دارای چربی اشــباع اندکی 
است. به افرادی که بیماری قلبی دارند یا در معرض 
خطر ابتال به آن هستند، توصیه می شود که با خوردن 
ماهی، میزان مصرف امگا ۳ را افزایش دهند. علت این 
مسئله آن است که خطر ابتال به ضربان غیرطبیعی 
قلب کاهش یافته و رشد پالک در شریان ها به حداقل 
خواهد رســید. بر اســاس اعالم انجمن قلب آمریکا 

)AHA(، افراد باید حداقل ۳ بار در هفته از ماهی های 
چرب همانند ماهی سالمون، خال مخالی، شاه ماهی، 

قزل آال، ساردین یا آلباکور استفاده کنند.
 چای سبز: نتایــج مطالعات انجام شده در سال 
20۱۱ میالدی نشان داده اســت که نوشیدن چای 
سبز موجب کاهش کلسترول شــده و خطر ابتال به 
بیماری های قلبی و سکته مغزی را کاهش می دهد؛ 
اما مشخص نیست که دقیقا چه کسانی می توانند از 
این نوشیدنی مصرف کنند. یک مطالعه دیگر در سال 
20۱۴ میالدی هم به بررســی تاثیر نوشیدن چای 
سبز روی افراد دارای فشار خون باال پرداخته است و 
بر اساس نتایج اعالم شده، چای سبز می تواند موجب 
کاهش فشار خون باال شود؛ اما مشخص نشده است 
که به جلوگیــری از بیماری های قلبــی هم کمک 

می کند یا خیر.
 آجیل: بادام، فندق، بادام زمینی، پسته و گردو 
همگی برای سالمت قلب موثرند. این آجیل ها سرشار 
از پروتئین، فیبر، مواد معدنــی، ویتامین ها و آنتی 
اکسیدان ها هستند. در نظر داشته باشید که گردو هم 
همانند ماهی و بذر کتان با اســیدهای چرب امگا ۳ 
همراه بوده و یک میان وعده مناســب برای سالمت 

قلب به شمار می رود.
جگر: از بین تمام قســمت های بدن گاو، جگر 
سرشار از مواد مغذی است. جگر حاوی اسید فولیک، 
آهن، کروم، مس و روی بوده که باعث افزایش سطح 
هموگلوبین خون می شود و به سالمتی افراد کمک 

می کند.
 جو دو سر: از آنجا که جو دو سر ، سرشار از فیبر 
محلول است، ممکن اســت به کاهش خطر ابتال به 
بیماری های قلبی کمک کند. در حالت کلی، نتایج 
مطالعات انجام شده در سال 200۸ میالدی حاکی از 
آن هستند که محصوالت مبتنی بر جو دوسر به طور 
قابل توجهی LDL و کلسترول کلی بدن را بدون هیچ 

گونه عوارض جانبی کاهش می دهند.
 اســفناج: مصرف مرتب مواد غذایی سرشار از 
منیزیم می تواند در سالمت قلب موثر باشد. اسفناج 
یکی از بهترین منابع منیزیم در رژیم غذایی بوده و به 

حفظ سالمت قلب کمک می کند.

برای سالمت قلب، مصرف این مواد غذایی را فراموش نکنید

مفاد آراء
8/81 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی و  ماده 13 آئین نامه اجرائي آن 
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های اصفهان امروز و زاینده رود چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی نسبت به بند)الف( به مدت 2 ماه و 
نســبت به بند)ب( به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند. ، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
بند الف(

بخش یک ثبتي شهرضا
یکم : شماره فرعي از 1- اصلي ابنیه

1- رای شماره 139860302008005659 -  13 / 08 / 98 -  فضل اله آریان فر فرزند 
سیف اله ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 4128 فرعي به مساحت بیست 

وشش متروشصت صدم متر مربع
دوم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

2- رای شــماره 139860302008004487 -  20 / 06 / 98 - زهــره امیــری فرزند 
عبدالرضا ششــدانگ یک باب خانــه مجزی شــده از پالک 512 فرعي به مســاحت 

یکصدوهشتادو دو مترونود صدم متر مربع
3- رای شــماره 139860302008005658 -  13 / 08 / 98 - محمدجــواد خــادم 
فرزند حبیب اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 1555 فرعي به مساحت 
یکصدوچهل وهشت مترو چهل صدم متر مربع درازاء یکصدوچهل وهشت سهم  و چهل 
صدم سهم مشاع ازیک هزار و سیصدوهشتادوپنج سهم وده صدم سهم ششدانگ انتقال 

عادی مع الواسطه ازطرف عباسعلی گرامی 
4- رای شماره 139860302008005406 -  30 / 07 / 98 - میثم هدا فرزند عباسعلی 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 3970 فرعي به مساحت دویست و دوازده 

مترو سی و یک صدم متر مربع 
سوم: شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان

5- رای شماره 139860302008001338 - 14 / 02 / 98 - مصطفی فروتن شهرضا 
فرزند ولی اله نســبت به چهل و هفت حبه ونودویک – دویســت ویازدهم حبه مشــاع 
به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی دوحبــه ویکصدوپنجاه وچهار – دویســت ویازدهم حبه 
مشــاع ازهفتادودوحبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک های 519 فرعی 
باقیمانده که به شــماره 4811 فرعی تبدیــل شــده و 3158 و 3161 و 3162 و 3164 
فرعی به مســاحت یکصدوپانزده مترو پنجاه و دوصدم مترمربع درازاء هفتادوهفت سهم 
ودو – نهم سهم مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی چهارسهم وچهار – نهم سهم مشاع 
ازچهارهزاروهشتصدوچهل وچهارسهم ویک – ششم سهم ششدانگ که میزان بیست 

سهم ویک – نهم سهم مشاع آن انتقال عادی ازطرف فاطمه صهبا
6- رای شماره 139860302008001339 - 14 / 02 / 98 - مهری پیروی شهرضائی 
فرزند حسنعلی نسبت به بیست وچهارحبه ویکصدوبیست – دویست ویازدهم حبه مشاع 
ازهفتادودوحبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های 519 فرعی باقیمانده 
که به شماره 4811 فرعی تبدیل شده و 3158 و 3161 و 3162 و 3164 فرعی به مساحت 

یکصدوپانزده مترو پنجاه و دوصدم مترمربع 
7- رای شــماره 139860302008005657 – 13 / 08 / 98 – طیبه فروتن شــهرضا 
فرزند ولی اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های 519 فرعی باقیمانده که 

به شماره 4811 فرعی تبدیل شــده و 3158 و 3161 و 3162 و 3164 فرعی به مساحت 
یکصدویازده مترو چهارده صدم مترمربع درازاء یکصدوبیســت و دو سهم وهفت – نهم 
سهم مشاع ازچهارهزاروهشتصدوچهل وچهارسهم ویک – ششم سهم ششدانگ موروثی 
وخریداری رسمی ازورثه ولی اله فروتن و خانمجان خالدی برهنه وخرید عادی بالواسطه 

ومع الواسطه ازطرف ورثه نصرت قبادی  
بند ب(

بخش یک ثبتی شهرضا
یکم : شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان

1- رای شــماره 139860302008002122 – 08 / 03 / 98 وراي اصالحي شــماره 
139860302008005648 – 13 / 08 / 98 – محمدحسین چقادی فرزند علی محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های 893 و 894 
فرعی که به شماره 4831 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصدوپنجاه وچهارمتروسی و سه 
صدم مترمربع که در راي اولیه وبه تبع آن درآگهي اولیه مساحت ملک اشتباهًا قید شده و 

اینک تجدید آگهی می گردد
2- رای شــماره 139860302008002123 – 08 / 03 / 98 وراي اصالحي شــماره 
139860302008005649 – 13 / 08 / 98 – رضوان هاشمیان فرزند غالمرضا نسبت 
به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های 893 و 894 فرعی 
که به شماره 4831 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصدوپنجاه وچهارمتروسی و سه صدم 
مترمربع که در راي اولیه وبه تبع آن درآگهي اولیه مساحت ملک اشتباهًا قید شده و اینک 

تجدید آگهی می گردد
تاریخ انتشار نوبت یکم : روز  شنبه    18 / 08 / 1398 

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز یکشنبه  03 / 09 / 1398 
م الف: 654512 سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

مزایده 
8/82 شــماره مزایده: 139804302135000001 آگهی مزایده پرونده اجرائی کالسه 
9100033 تمامی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و بنای داخل آن بمساحت 31460 
متر مربع پالک 4 فرعــی از 148- اصلی واقع در بخش 11 حــوزه ثبتی نطنز مورد ثبت 
1 جلد سند مالکیت بشــماره چاپی 289540 و به شماره ثبت 9054 در صفحه 379 دفتر 
43- امالک به نام شرکت کشت و صنعت نیک نوش نطنز سهامی خاص مورد وثیقه سند 
رهنی 15519 مورخ 87/09/14 دفتر 492 تهران دارای حدود و مشــخصات طبق نقشه 
افرازی شماال به طول 140 متر به اراضی ملی شــده پالک 4 فرعی از 352 اصلی شرقًا 
اول بطول 50 متر دوم متمایل به شمال اســت بطول 75 متر به اراضی مذکور جنوبًا  در 
سه قسمت بطول های 70 متر و 200 متر و 18 متر به اراضی مرقوم غربًا بطول 300 متر 
به پالک 5 فرعی ضمنًا یک درب باغ معروف به محمد حسن شماره پالک 2 فرعی با بنا 
)32 *30( متر در آن محاط و در محدوده مورد ثبت اســت. حق مجری و عبور برای باغ 
شماره 2 فرعی گواهی شده اســت که طبق نظریه کارشناسان رسمی دادگستری رشته 
کشاورزی و منابع طبیعی در حال حاضر بصورت زمین کشاورزی می باشد که باغ معروف 
 به محمد حســن به شــماره پالک 2 فرعی که در پالک 4 فرعــی از 148 اصلی محاط 
می باشــد فاقد بنا بوده و تخریب گردیده و آثار پایه ها و سنگ چینی در آن قابل مشاهده 
است کل مزرعه دارای پالک های فرعی متعدد و یک رشته قنات است که آبدهی آن حدود 
یک لیتر در ثانیه است که شرکت مذکور تعدادی از پالک های فرعی را مالک و از قنات نیز 
دارای مالکیت است و ارزش 31460 متر مربع عرصه به قرار هر متر مربع 110/000 ریال 
به مبلغ 3/460/600/000 ریال )ســه میلیارد و چهارصد و شصت میلیون و شصت هزار 
ریال( برآورد گشته است. طبق سند رهنی شــماره 15519 مورخ 87/09/14 دفتر اسناد 
رسمی 492 تهران در رهن بانک اقتصاد نوین شــعبه نیاوران به آدرس تهران خ نیاوران 
نبش خ کامرانیه پالک 387 می باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1398/09/18 
در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز واقع در شهرســتان نطنز پارک اداری به مزایده گذارده 
می شــود مزایده از مبلغ پایه 3/460/600/000 ریال شــروع و به هر کسی که خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شــود.  الزم به ذکر است پرداخت بدهی 

 های مربوط به آب، برق، گاز و تلفن اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فــوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
1398/08/18 )شنبه(  درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد 

موکول می گردد. م الف:642264  اداره ثبت اسناد و امالک  نطنز
حصر وراثت

8/83  آقای علی شــجاعی دارای شناسنامه شماره 15 به شــرح دادخواست به کالسه 
458/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه جعفری به شناســنامه 2 در تاریخ 98/8/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عباس شجاعی، ش.ش 513 متولد 1314 
فرزند پسر 2- حسین شــجاعی ، ش.ش 7 متولد 1350 فرزند پسر 3- حسن شجاعی، 
ش.ش 9 متولد 1354 فرزند پسر 4- سکینه شجاعی فرزند علی، ش.ش 34 متولد 1345 
فرزند دختر 5- زهرا شــجاعی، ش. ش554 متولد 1356 فرزند دختر 6- رقیه شجاعی، 
ش.ش 77 متولد 1365 فرزند دختر 7- صغری شجاعی، ش.ش 665 متولد 1358 فرزند 
دختر 8- علی شجاعی، ش.ش 15 متولد 1326 همسر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 649991 کاظمی رئیس شعبه شورای حل اختالف بخش کرون 

تحدید حدود اختصاصی
8/84  شماره نامه: 139885602033002113 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی نه قفیزی پالک ثبتی 1390 فرعــی از 134  اصلی واقع در یارند جزء بخش 10 
حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای سید رضا یارندی در جریان 
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور 
 قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخ 1398/09/12  ســاعت 10 صبح در محل شروع 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 یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
 از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:652245 

علی جوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
ابالغ رای

8/85  شماره پرونده: 98/259 شــماره دادنامه: 392 تاریخ رسیدگی: 98/06/01 مرجع 
رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان دهاقان، خواهان: حسین نامداریان به 
نشانی دهاقان خیابان شهید موسوی کوچه شهید محمدی، خوانده:1-  ناصر عباسیان به 
نشانی دهاقان ، گلشن خیابان آزادگان کوچه ابوذر فرعی 8، 2- مهری نجفی سوالری به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: انتقال سند، گردشکار: خواهان دادخواستی/ درخواستی 
به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر شعبه بتصدی امضا کنندگان ذیل 
تحت نظر قرار گرفت. با توجه به محتویات پرونده پس از اخذ نظریه مشــورتی اعضای 
محترم شعبه دوم ختم رسیدگی را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست خواهان آقای حســین نامداریان فرزند قاسم 
به طرفیت خواندگان ناصر عباســیان فرزند رضا و مهری نجفی سوالری فرزند حسن به 
 خواسته الزام خواندگان به انتقال سند قطعی یک دستگاه خودروی پراید به شماره پالک
  925 ق 28 ایران 43 در یکی از دفاتر اســناد رســمی به احتســاب خســارات قانونی 
علی الحساب 21/000/000 ریال بدین شــرح که خواهان اظهار می دارد یک دستگاه 
خودروی پراید از خوانده ردیف اول خریداری و ثمن آنرا پرداخت نموده که به لحاظ اینکه 
سند قطعی به نام خوانده ردیف دوم می باشد نامبردگان از انتقال سند خودداری می نمایند 
که حســب اســتعالم واصله از اداره راهنمایی و رانندگی که حکایت از صحت اظهارات 

خواهان می باشد و توجها به اینکه خوانده ردیف دوم علی رغم ابالغ وقت دادرسی از طریق 
نشر آگهی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای نیز تقدیم ننموده است و 
صرف نظر از دفاعیات بالوجه خوانده ردیف اول، شورا دعوای خواهان را با کیفیت فوق وارد 
تشخیص و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 220 
قانون مدنی حکم به انتقال سند رسمی خودروی پراید به شماره پالک 925 ق 28 ایران 
43 در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 378/500 
ریال صادر و اعالم می گردد رای صادره در خصوص خوانده ردیف اول حضوری و ظرف 
مدت بیســت روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عموی حقوقی دهاقان و در خصوص خوانده 
ردیف دوم غیابی و ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و 
سپس ظرف مدت بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی دهاقان 
می باشد. م الف:653032 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان دهاقان 

حصر وراثت
8/86  آقای حسن صابری بادی فرزند نوراله باستناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت 
شناســنامه ورثه طی درخواستی به شــماره کالسه 525/98 به این شــورا چنین اشعار 
داشته است که شادروان بتول قاســمپور بادی فرزند حسین در اقامتگاه دائمی خود فوت 
نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- نوراله صابری بادی، همســر، کدملی 
1239469098، 2- فاطمــه صابری بادی ، فرزند، کدملی 1239845642، 3- حســن 
صابری بادی، فرزند، کدملــی 1239855303  و به جز افراد فــوق الذکر وراث دیگری 
ندارد. لذا مراتب جهت نشــر در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ارسال می گردد تا هر 
کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 653941 شعبه اول 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف بادرود
حصروراثت 

8/95 آقای سید اصغر مشتاقی آرانی دارای شناسنامه شــماره 406 به شرح دادخواست 
به کالسه 3/622/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سید حسین مشتاقی آرانی بشناســنامه 195 در تاریخ 98/8/2 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سید اصغر 
دارای شناسنامه شــماره 406  2- سید اکبر دارای شناسنامه شــماره 961  3- سید امیر 
دارای شناسنامه شماره 2149  4- سید علی محمد دارای شناسنامه شماره 6190042112  
فرزندان ذکور 5- الهه ســادات دارای شناسنامه شــماره 748  6- زهره سادات دارای 
شناسنامه شــماره 6190073522 فرزندان اناث همگی نام خانوادگی مشتاقی آرانی 7- 
عطری سادات مشتاقی آرانی دارای شناسنامه شماره 7857 به عنوان همسر متوفی بوده و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 654533  

مهدی عموزاده رئیس شعبه سوم دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل 
حصروراثت 

8/96 آقای محسن خرم آبادی دارای شناسنامه شماره 160 به شرح دادخواست به کالسه 
597/98/ش1 از این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان احمد خرم آبادی بشناســنامه 7130 در تاریخ 97/3/19 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محمد جواد خرم به 
ش ش 532 2- محسن خرم آبادی به ش ش 160 3- سعید خرم آبادی به ش ش 218 
4-امیرحســین خرم آبادی به ش ش 250 5- امیر مهدی خرم آبادی به ش ش 1565 
همگی پســران آن مرحوم 6- حورا خرم آبادی به ش ش 97  7- زهرا خرم آبادی به ش 
ش 635 دختران آن مرحوم و الغیر .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شد. م الف: 654528  حسین باخدا رئیس شعبه اول دادگاه شورای حل اختالف

 آران و بیدگل 
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تعداد کودکان کار  در اصفهان کاهش داشته است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی:
 تعداد کودکان کار 

در اصفهان کاهش داشته است
معاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی اســتان 
اصفهان با تاکید بر اینکه تعــداد کودکان کار 
کاهش یافته اســت، گفت: از نظر مشــاهدات 
شــخصی هم که نگاه کنید، کــودکان کار در 
اصفهان کاهش پیدا کرده اند. البته مواردی نیز 
مشاهده می شود؛ نمی گوییم که به صفر رسیده؛ 
اما با کاهش این کودکان مواجه هستیم. مجتبی 
ناجی با بیان اینکه در این میان شاید کسانی هم 
استفاده های نابجا از کودکان کنند، ادامه داد: 
در بعضی کالن شــهرها ممکن است باندهایی 
باشــد که از بچه ها سوء اســتفاده کنند چون 
وجود این بچه ها برای مردم ترحم برانگیز است 
و مردم از آنها دستگیری و حمایت می کنند و 
همین سبب تقویت نابجا و ترغیب کودک کار و 

خانواده او می شود.

مدیر گروه سالمت خانواده و جمعیت 
مرکز بهداشت استان:

طرح بررسی شیوع ناباروری 
در اصفهان اجرا می شود

مدیر گروه ســالمت خانــواده و جمعیت مرکز 
بهداشت اســتان اصفهان از اجرای طرح بررسی 
شیوع ناباروری در این استان همزمان با سراسر 
کشــور خبر داد. راحله صادق افزود: براســاس 
آخرین آمار وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی کشــور که مربوط به سال های ۹۳ و ۹۴ 
است، میزان شیوع ناباروری در ایران حدود ۲۰ 
درصد در بین زوجین ایرانی برآورد شــده است. 
وی با بیان اینکه مراحل مقدماتی این پیمایش 
در حال اجراست، اظهارداشت: نزدیک به ۳۴ هزار 
زن همسردار که حداقل یک سال با همسر خود 
زندگی کردند در کل کشور در این طرح شرکت 
دارند. صادق بیان کرد: پرسش نامه های این طرح 
به صورت فیزیکی توســط ماماهای دوره دیده 
زیرنظر معاونت بهداشتی و همراه با معرفی نامه 
درب منازل بانوان مورد نظر ارائه می شوند. وی، 
گروه هدف این پیمایش را زنان ۱۵ تا ۴۹ ســاله 
ایرانی دارای همسر برشمرد و تاکیدکرد: عوامل 
مختلف مرتبط با ناباروری از جمله اقتصاد، شغل 
همسر، درمان های دارویی، سابقه بارداری های 
قبلی، سقط و مداخله در بارداری در این پیمایش 

مورد بررسی قرار می گیرد. 

دانشگاه اصفهان در جمع 
 برترین دانشگاه های دنیا 
در گروه تجارت و اقتصاد

دانشــگاه اصفهان در جمع دانشــگاه های برتر 
دنیا بر اساس رتبه بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۰ 
در گروه تجارت و اقتصاد قرار گرفت. دانشــگاه 
اصفهان با کسب رتبه ۵۰۰، یکی از چهار دانشگاه 
کشور اســت که در رتبه بندی موضوعی تایمز 
۲۰۲۰ در گروه تجــارت و اقتصاد قــرار گرفته 
است. این رتبه بندی دانشگاه ها را با عملکرد آنها 
در زمینه های حسابداری و امور مالی، تجارت و 
مدیریت و موضوعات اقتصادی و اقتصاد سنجی 
ارزیابــی می کند. جدول امســال شــامل ۶۳۲ 
دانشگاه است که نســبت به تعداد ۵۸۵ دانشگاه 
سال گذشته بیشــتر اســت. در این رتبه بندی 
دانشگاه علم و صنعت ایران در رتبه ۳۰۰-۲۵۱، 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر رتبــه ۳۰۱-۴۰۰ و 
دانشگاه تهران در رتبه ۳۰۱-۴۰۰ قرار گرفته اند. 
دانشگاه اصفهان پیش از این نیز در میان برترین 
دانشگاه های ایران در دنیا و در میان ۵۰۰ دانشگاه 
برتر جهان قرار داشــت و این رتبــه بندی اخیرا 

اعالم شده است.

 مدیرکل سازمان انتقال خون استان 
خبر داد:

کمبود خون و فرآورده های 
خونی در اصفهان

مدیرکل ســازمان انتقال خون اســتان اصفهان 
با بیــان اینکه این ســازمان با کمبــود خون و 
فرآورده هــای خونــی مواجه اســت گفت: به 
دلیــل تعطیالت و آغاز فصل ســرما بــا کمبود 
خون و فرآورده هــای خونی روبه رو شــده ایم. 
مجید زینلــی بابیان اینکه هر یــک واحد خون 
می تواند جان ۴ نفر را نجات دهد، افزود: اگر روند 
کاهش اهدای خون ادامــه یابد بر نیاز واحدهای 
 درمانی بــه فرآورده هــای خونی تاثیــر منفی

 می گذارد. مدیرکل سازمان انتقال خون اصفهان 
ادامه داد: مردم در فصل سرما به یاری همنوعان 

خود بشتابند.

هر چند کسی با طرح ضربتی جمع آوری قلیان از 
سطح شــهرهای بزرگ و اصفهان آن هم با بگیر و 
ببند و جریمه های سنگین طی چند سال گذشته 
موافق نبود؛ اما امروز هم کسی چندان دل خوشی 
از ســبز شــدن قارچ گونه قهوه ها خانه ها در شهر 
اصفهان ندارد. حاال در هر خیابانی چه شلوغ باشد و 
چه خلوت، یک چای خانه با بوی قلیان های میوه ای 
که می گویند از تنباکوهای غیر استاندارد و حاوی 
شیشه اســتفاده می کنند، وجود دارد. ممنوعیت 
و در پــی آن لغــو ممنوعیت اســتعمال قلیان در 
چای خانه ها با این اســتدالل که پروانه کســب با 
ارائه قلیان بــه تعدادی از افــراد، مانع جمع آوری 
آن و ناقض قانون بود،صورت گرفت. البته اصناف و 
سازمان تعزیرات اعالم کردند با تمام شدن تمدید 
مهلت پروانه کســب این افراد، دیگر تمدیدی در 
کار نخواهد بود و تا سه سال دیگر قلیان ها از سطح 
چای خانه ها جمع آوری خواهد شد؛ اما آنگونه که 
مدیر بازرســی و نظارت بر اصناف استان اصفهان 
گفته، قرار نیست که قهوه خانه ها بسته و از عرضه 
قلیان در همه قهوه خانه ها جلوگیری شــود. این 
اظهارات در واکنش به برخی اخبار در فضای مجازی 
گفته شده که در آنها ادعا شده بود به زودی از عرضه 
قلیان در تمام قهوه خانه هــای اصفهان جلوگیری 
به عمل می آید؛ این ادعا البته نه تنها رد شــد بلکه 

جواد محمدی فشــارکی 
اعــالم کــرد کمیته ای 
تشکیل شــده و قرار این 
است که به شکل تدریجی 
عرضه قلیان حذف شــود 
که ایــن مطابق دســتور 
وزیر بهداشــت در حذف 
تدریجی عرضه قلیان هم 

هست. وی افزود: در حال حاضر تاکید بر جلوگیری 
از فعالت چای خانه های بدون پروانه است که البته 

سازمان مدیریت بازرسی 
و نظارت بر اصناف استان 
همیشــه تالش داشته نه 
تنهــا چای خانه ها بلکه با 
تمام صنف ها و کســانی 
که فاقد پروانــه فعالیت 
می کننــد، بــه شــدت 
برخورد کنــد. محمدی 
عنوان کرد: البتــه واحد صنفــی چای خانه بدون 
پروانه، امــکان فعالیت ندارد و ســایتی که به این 

منظور ایجاد شده بسته شده است و پروانه جدیدی 
صادر نخواهد شد. 

این ســخنان در حالی مطرح شــده که طی چند 
هفته اخیر برخــی از جریانــات در مجلس تالش 
کردند تا مســتثنی کردن چای خانه هــا و اماکن 
مخصوص سیگاری ها از مکان های عمومی استعمال 
دخانیات و قلیان دراین مکان ها را آزاد کنند. اوایل 
مهرماه سال جاری بود که استفساریه ای در مجلس 
مطرح شــد که به موجب آن اســتعمال دخانیات 
در قهوه خانه هــا و اتاق های اســتعمال دخانیات 
در فرودگاه ها و پایانه های مســافربری مشــمول 
اماکن عمومی نمی شــد؛ طرحی که مخالفت ها و 
هشدارهای مســئوالن وزارت بهداشت را به همراه 
داشت و در نهایت نیز از ســوی شورای نگهبان رد 
شد و موجب شد تا مخالفان استعمال قلیان نفس 
راحتی بکشند. به نظر می رسد قلیان معضلی است 
که نه مسئوالن توان حذف آن را دارند و نه متولیان 
فرهنگ و سالمت؛تفریح ارزان و کشنده ای که هر 
روز طرفداران بیشتری پیدا می کند و نه مانند سیگار 
قبحی در میان خانواده ها دارد و نه مانند مواد مخدر 
اثرات تخریبی آشــکاری به دنبال دارد. در نهایت 
قلیان دشمن زیرکی اســت که شاید باید به تدریج 
از صحنه اجتماعی و فرهنگی کشورمان محو شود 
قاتلی که هر ساله هزاران نفر از مردم را به کام مرگ 
می کشاند که البته سهم اصفهانی ها هم در این میان 

قابل توجه است.

حذف تدریجی یک قاتل

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنجان گفت: یک 
بره میش وحشــی زنده از منزل یک شــکارچی متخلف در این 

شهرستان کشف و به محیط زیست استان تحویل داده شد.
فاطمه محمدی اظهار کرد: به دنبال کســب اطالعاتی مبنی بر 
نگهداری یک میش وحشی در منزل شخصی متخلف شکار وصید 
در یکی از شــهرهای لنجان، نیروهای یگان محیط زیســت این 

شهرستان به تحقیق دراین زمینه مشغول شدند.

وی افزود: ماموران اجرایی حفاظت محیط زیست با حکم قضایی 
به این خانه مراجعه کرده و پس از بازرســی منزل، میش وحشی 
را کشــف و متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.محمدی بیان 
کرد: میش وحشی کشف شده جهت رها سازی در مناطق تحت 
مدیریت، به اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان 

تحویل داده شده است.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنجان خاطرنشان 

کرد: شــکار و صید، حمل و نگهداری حیوانات وحشــی زنده یا 
 غیر زنده، بدون مجوز ســازمان محیط زیســت ممنوع و تخلف

 است.
 بر اساس ماده ۱۰ قانون شکار و صید و ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی 
این قانون، حمل، عرضه، نگهداری، صدور و فروش جانوران وحشی 
زنده یا کشته و یا اجزای آنها بدون کسب پروانه از سازمان محیط 

زیست جرم محسوب می شود.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنجان:
بره میش وحشی به محیط زیست اصفهان بازگشت

  قرار نیست قلیان ها  به یکباره از سطح شهر جمع آوری شوند؛

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف 
استان اصفهان گفته، قرار 

نیست که قهوه خانه ها بسته و 
از عرضه قلیان در همه قهوه 

خانه ها جلوگیری شود

 ابالغ رای
8/87 کالسه پرونده:165/98 ،شماره دادنامه:235 -98/06/31 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
دهم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: حامد حاج هاشمی با وکالت محمدعلی 
بنی هاشمی نشانی: اصفهان محمودآباد خیابان34 سنگبری برادران کاظمی ؛ خواندگان: 
1-موسی رحیم نژاد نشانی: شیراز شــهرک مهدیه کوچه10 پ926ـ  2-مهدی بهرامی 
نشانی: خمینی شــهر خیابان شهید مطهری قبل از بیمارستان ســاعی کوچه آموزشگاه 
زبان پرنیان  آخر کوچه )هردو مجهول المکان(، خواســته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و جری تشریفات قانونی و 
اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای حامد حاج هاشــمی با 
وکالت سیدمحمدعلی بنی هاشمی به طرفیت آقایان مهدی بهرامی و موسی رحیم نژاد به 
خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 2501/448840 
- 97/11/30 عهده بانک حکمت ایرانیان به انضمام خســارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
آن و با توجه به وکیل خواهان سیدمحمدعلی بنی هاشمی در جلسه حضور دارد و خوانده 
اول که مجهول المکان و خوانده دوم با ابالغ داده شده حضور ندارد و با عنایت به نظریه 
مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه به وصف 
تجریدی بودن اســناد تجاری مســتنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 
522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را 
ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 3/530/000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله بر اساس 
تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر 
مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صــادره غیر حضوری و ظرف مهلت 
20روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشد. 
م الف: 649726  ایمان بختیاری  قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

8/88 شماره: 1306/98 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: ســاعت 10:00 صبح روز شنبه مورخه 
1398/09/23 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: نوروزعلی مختاری ، نام پدر: 
غالمرضا ، نشــانی: درچه دینان خ معلم ک ش محمد براتی پ122 , مشخصات وکیل 
خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: غالمرضا دانشمند ، نام پدر: محمدتقی ، نشانی: اصفهان 
سه راه سیمین بعداز پمپ بنزین مجتمع تجاری پاسارگاد طبقه سوم واحد16 ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: علی فرهمند ، نام پدر: محمد ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
مبلغ 200/000/000 ریال بابت چک ، دالیل خواهان: تصویر چک و گواهی عدم پرداخت 
، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی 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 دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 649792 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

8/89 شماره: 1485/98 حل12 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 09:00 صبح روز دوشنبه 
مورخه 1398/09/25 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: شهرام جبل عاملی ، نام 
پدر: محمدعلی ، نشانی: خمینی شهر خ امام جنوبی مسجد اعظم بن بست اول پالک11 
؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: فاطمه ایروانی ، نام پدر: باقر ، خواسته و بهای 
آن: مطالبه وجه یک فقره 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 رســیدگی حاضر گردد. م الف: 649762 رئیس 

شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

8/90 شماره: 1250/98 حل12 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:45 صبح روز دوشنبه 
مورخه 1398/09/25 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مجتبی سلطانی ، نام 
پدر: یداله ، نشــانی: اصفهانـ  خانه اصفهان فلکه نگهبانی کارواش اترک ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: علی اصغر اشــتری ، نام پدر: عباس ، خواسته و بهای آن: 
مطالبه وجه چک ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المــکان 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 رســیدگی حاضر گردد. م الف: 649729 رئیس شــعبه 

دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی

8/91 شماره: 249/98 حل8 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-مجتبی 
رجبی 2-مجید جعفری ، نشــانی: 1-مجهول المکان 2-خمینی شهر دوشاخ سنگبری 
اتحاد؛  مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: حســینعلی اعتمادی ، نشانی: منظریه 
ک صبا ، محکوم به:به موجب رای شماره 642 تاریخ 98/04/05 حوزه هشتم شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: 
پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 655/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 93/7/30 لغایت استهالک کامل 
دین بر مبنای شــاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی می نماید رای 
صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.  

م الف: 649799 قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر  
ابالغ رای

8/92 کالسه پرونده:114/98 ، شماره دادنامه:1143 ، تاریخ رسیدگی:98/05/16 ،مرجع 
رسیدگی: شعبه سوم شــورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: حســینعلی اعتمادی 
به نشــانی:خمینی شــهر منظریه کوچه صبا ؛ خوانده: 1-بیتا شــاهین نشانی: مجهول 
المکان 2-حمزه نعمتی نشانی: خمینی شهر کدپستی 8415756981 ، خواسته: مطالبه 
وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به 

شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای 
حســینعلی اعتمادی فرزند محمود علیه 1-بیتا شــاهین فرزند عزیزاله 2-حمزه نعمتی 
به خواســته مطالبه مبلغ ســی میلیون ریال 30/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 277497/59 - 97/02/31 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مفاد 
دادخواست و مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و اینکه وجود اصل 
مستندات در ید خواهان ظهور در اشــتغال ذمه صادر کننده و متعهدین آن دارد و اینکه از 
ناحیه خوانده دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشــته اند با استصحاب دین 
دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با اســتناد به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شــوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجــارت و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بــه محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/405/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک لغایت استهالک کامل 
دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. این رای غیابی است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا 
و ســپس ظرف مهلت 20  روز قابل اعتراض در محاکم عمومی و حقوقی خمینی شــهر 
اســت. م الف: 649809  مصطفی زیبایی فر قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

8/93 شماره: 1315/98 حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:30 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/09/23 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حسینعلی اعتمادی ، نام پدر: 
محمود ، نشانی: خمینی شهر منظریه ک صبا ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: 
علیرضا قاضی پور ، نام پدر: جابر ، خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ چک ، دالیل خواهان: 
رونوشت چک و رونوشــت گواهی عدم پرداخت ، 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: 649802 

رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
حصروراثت 

8/94 آقای مجید دستمردی دارای شناسنامه شــماره 28 به شرح دادخواست به کالسه 
4/497/98  از این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان شکراله دستمردی فرزند شمســعلی متولد 1332/5/2 بشناسنامه 6 و کد ملی 
1262426125 در تاریخ 98/7/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1-عزت ساربانی فرزند سلطانعلی به شناسنامه شماره 2114 
به عنوان مادر مرحوم 2- پری مفرح فرزند میرزا به شناسنامه شماره 1914 به عنوان همسر 
مرحوم  3- مهین دستمردی فرزند شکراله به شناسنامه شماره 28 به عنوان دختر 4- مجید 
دستمردی فرزند شکراله به شناسنامه شماره 28 به عنوان پسر 5-محمد امین دستمردی 
فرزند شکراله به شناسنامه شــماره 169 به عنوان پسر. مرحوم دارای مادر، همسر، دختر 
و دو فرزند پسر می باشد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الــف: 651682 رئیــس شــعبه چهــارم دادگاه شــورای حــل اختــالف

 آران و بیدگل 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف امید گروه چهل و چهار توپخانه به 
شماره ثبت 7271 و شناسه ملی 10260283780 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/05/16 ونامه شماره56525 
مورخ 1398/6/7 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان اصفهان : ترازنامه و سایر 
صورت های مالی منتهی به 1397/12/29 به تصویب رسید . آخرین تغییرات سرمایه در 
پایان سال مالی 1397/12/29 به ترتیب آخرین رقم سرمایه به مبلغ 1168853411 ریال 
اعالم گردید . علیرضا حمزه لو به شماره ملی 3934407021 - جلیل قربانی به شماره 
ملی 241114705 - شاهپور مقدس به شماره ملی 1756076278 - مجید صباغیان 
به شماره ملی 4130933396 - یوســف بابایی اورکانی به شماره ملی 1284969916 
به عنوان اعضای اصلی - هادی حاجیان به شــماره ملی 1170748961 - ابوالفضل 
محمدی به شــماره ملی 0652384471 به عنوان اعضای علی البــدل هیأت مدیره 
شرکت تعاونی برای مدت سه ســال انتخاب گردیدند . محمد شریفیانا نجف آبادی به 
شماره ملی 1091203717 به عنوان بازرس اصلی - رسول عسگری دشتیانی به شماره 
ملی 4010304472 به عنوان بازرس علی البدل شــرکت تعاونی برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند . روزنامه زاینده رود برای چاپ آگهیهای شــرکت تعیین گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )647459(

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی مصــرف امیــد گروه 
 چهــل و چهــار توپخانــه بــه شــماره ثبــت 7271 

و شناسه ملی 10260283780 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/06/02 ونامه شماره56525 
مورخ 1398/6/7 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان : شاهپور 
مقدس کد ملی: 1756076278 به سمت رئیس هیئت مدیره - جلیل قربانی 
کد ملی: 241114705 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره - مجید صباغیان 
کد ملی: 4130933396 به سمت منشی هیئت مدیره - محمد حسن ظهیری 
)خارج از هیئت مدیره( کد ملی: 5719394370 به سمت مدیر عامل برای مدت 
3 سال انتخاب گردیدند . کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و 
برات و اوراق بهادار پس از تصویب هیات مدیره ، با امضای مدیرعامل و شاهپور 
مقدس )رئیس هیئت مدیره( و درغیاب شاهپور مقدس )رئیس هیئت مدیره( با 
امضای جلیل قربانی )نایب رئیس هیات مدیره( و مهر شــرکت معتبر خواد بود 
واوراق عادی با امضای محمد حسن ظهیری )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر 
خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )647412(

آگهی تغییرات شرکت نرمینه گستر نطنز شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 609 و شناسه ملی 10861173040 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان محمد جواد ســلطان محمدی مهابادی ) شماره 
ملی : 1189348292 ( به سمت بازرس اصلی و مریم گلســتانیان ) شماره ملی : 
1230002251 ( به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
شدند . ترازنامه و حساب سود و زیان شــرکت منتهی به سال های 1395 و 1396 
 مورد تصویب قرار گرفت . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت

شرکت ها و موسسات غیرتجاری نطنز )648389(

پریسا سعادت
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 هدف اینترمیالن 
در نقل و انتقاالت ژانویه

آنتونیو کونته، به منظور اســتفاده از سیستم 
چرخشــی، حداقل دو بازیکن جدید را برای 
خط حمله و خط میانی 
از مدیران اینتر در 
نتقاالت  نقــل و ا
ژانویه درخواست 
دارد. برای تقویت 
فاز هجومی در حال 
حاضــر اولیویه ژیرو، 
مهاجم فرانسوی چلســی یک هدف احتمالی 
برای نراتزوری محسوب می شود و باید دید آیا 
افعی ها برای جذب او در زمستان اقدامی جدی 
خواهند کرد یا نه. قرارداد ژیــرو که به دنبال 
جدایی از چلسی در ژانویه اســت، در انتهای 
فصل به اتمام می رسد. کونته برای تقویت خط 
میانی نیــز آرتورو ویدال، هافبک بارســلونا را 
گزینه ایده آلی درنظر دارد؛ اما مدیران اینتر به 
جذب او فقط به طور قرضی می اندیشند که باید 
دید آیا بلوگرانا حاضر است در میانه فصل و به 
طور قرضی مجوز جدایی او را صادر کند یا خیر.

بایرن در تابستان »تن هاگ« 
را به خدمت می گیرد

ســایت ورزش آلمــان در گزارشــی عنوان 
کــرد مونیخی ها همچنان در جســت وجوی 
گزینه مناســبی برای 
جانشــینی »نیکو 
کواچ« هســتند. 
بعد از آنکه هفته 
قبــل بــه خاطر 
ســنگین  باخــت 
5 بــر یــک مقابــل 
اینتراخت فرانکفورت در بوندس لیگا، مدیریت 
باشگاه آلمانی حکم اخراج سرمربی کروات را 
صادرکرد، هدایت تیم به طور موقت در اختیار 
»هانس دیتر فلیک« دستیار تیم سپرده شد. 
بعد از آن اخباری مبنی بــر عالقه مونیخی ها 
به چند مربی از جمله »اریک تن هاگ« شنیده 
شد. به گزارش سایت ورزش آلمان گزینه مورد 
نظر مونیخی ها، سرمربی آژاکس است که سال 
گذشته تیمش را به نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا رساند و در سال های 2013 تا 2015 نیز به 
عنوان سرمربی تیم آماتورهای باشگاه مونیخی 
کارکرد. مطابق آنچه عنوان شــد، بایرنی ها با 
فلیک فصل را ادامه می دهند؛ اما در تابســتان 
سال آینده تن هاگ را به خدمت خواهند گرفت 

که قراردادش با آژاکس به اتمام می رسید.

دیدیه دشان:
 »گریزمان« برای موفقیت 

در بارسا زمان الزم دارد
درحالی که این روزها آنتوان گریزمان، ســتاره 
ملی پوش فرانسوی بارســلونا با انتقادات زیادی 
درباره عملکرد بی فروغ او 
با پیراهن بارسا مواجه 
شــده ولی دیدیه 
دشان، مربی او در 
تیم ملی فرانسه از 
این مهاجم فرانسوی 
دفاع کرده و می گوید 
گریزمان در بارسا موفق خواهد شد و تنها به دلیل 
انتظارات باالیی که از او وجود دارد برای جا افتادن 
در این تیم به زمان نیاز دارد. گریزمان در تابستان 
امسال در انتقالی پر سر و صدا اتلتیکو مادرید را 
ترک کرد و به بارسا پیوست؛ اما او تا اینجا نتوانسته 
در نوکمپ هواداران را از خود راضی کند. گریزمان 
28 ساله تا کنون در ده بازی خود در اللیگا برای 

بارسا موفق به زدن چهار گل شده است.

بیانیه تاتنهام؛
 آرنج چپ »لوریس«

 جراحی می شود
وب سایت رســمی تاتنهام، بیانیه ای در مورد 
وضعیت مصدومیت لوریس منتشر کرده است: 
»بعد از انجام آزمایشات 
کلینیکی و بررسی 
نتایج به دســت 
آمــده، تصمیــم 
گرفته شــد آرنج 
چــپ لوریس تحت 
عمل جراحــی قرار 
گیرد. ماه گذشته، دروازه بان فرانسوی تاتنهام 
طی بازی بــا برایتون مصدوم شــد. آرنج چپ 
و لیگامنتش آســیب دیــد. متخصصان نتایج 
تست ها را بررسی کرده و بر سر این موضوع به 
توافق رسیدند که آرنج او نیاز به عمل جراحی 
دارد. کاپیتان تاتنهام بعد از عمل دوره ریکاوری 
را آغاز می کند و می تواند در اوایل ســال آینده 

میالدی به تمرینات تیم برگردد.«

 »عادل« مثل آهنگ الهه ناز است

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»ویلموتس« رضایت می دهد؟
فدراسیون در تالش اســت تا جلسه ای با مارک 
ویلموتس یا نماینده او داشــته باشد و راهکارش 
برای حل مشــکل پرداختی ویلموتس کارســاز 
شــود. بنا به گفته شــیعی، عضو هیئت رییسه، 
فدراسیون به دنبال این است که در ترکیه مبلغ 
مورد نظر ویلموتش را به او پرداخت کند و دو راه 
برای این امر پیش بینی شــده که فدراسیون به 
دنبال عملی کردن آن اســت تا طلب ویلموتس 
که مبلغ کمی هم نیســت پرداخت شود. ظاهرا 
این مبلغ که تقریبا 50 درصد قرارداد ویلموتس 
 است، فراهم شــده و فقط راه پرداخت آن باقی 

مانده است. 
فدراسیون با وجود همه مشکالت و عدم حمایت 
داخلی توانسته این مبلغ را تهیه کند و اگر بتواند 
آن را بپــردازد و با نماینــده ویلموتس به توافق 
برسد، این مربی راهی تهران می شود و تمرینات 

تیم ملی برای دیدار با عراق آغاز خواهد شد.

کارشناس داوری:
 »عادل« مثل آهنگ الهه ناز 

است
هوشنگ نصیرزاده که سال ها به عنوان کارشناس 
داوری و البته حقوقی در برنامه نود حاضر می شد، 
 نظر جالبــی درباره ایــن برنامــه و مجری اش

 دارد. 
نصیرزاده می گوید: »عادل فردوســی پور مثل 
آهنگ الهه ناز است که کهنه نمی شود. دکتر الهی 
قمشه ای می گفت هرکسی می تواند در هرجایی 
یک کاری انجام بدهد که هیچ کس مثل آن فرد 
نمی تواند آن کار را بکند. عادل کارش را پیدا کرده 
بود. برنامه ای که ساخت برنامه تلویزیونی خوبی 
بود و ایده نویی داشت. بخشی از به نظم درآوردن 
و استاندارد سازی فوتبال در این سال ها به عهده 
او بود. در مجموع فردوســی پور به نظر می رسد 
هم یک مجری و هم یک تهیه کننده بسیار خوب 
بود. نحوه گــزارش اش الگو بــود و گزارش های 
ورزش های دیگر را تحت تاثیر قرار داد. فردوسی 
پور، کسی است که افکارش برای تهیه یک برنامه 
کهنه نمی شود. کارکردن با فردوسی پور سخت 
بود چون ذهنش جلوتر از افراد پیش می رود. این 
اواخر من را دعوت نمی کرد؛ اما در مجموع عادل 

باشد به فوتبال کمک می کند.«

در حاشیه

منهای فوتبال

هفته سیزدهم لیگ برتر فوتســال بانوان دیروز برگزار و قهرمان 
نیم فصل نخســت این رقابت ها معرفی شــد. تیم فوتسال سایپا 
که با نتیجه 5 بر یک از سد تیم دختران کویر مس گذشت و 31 
امتیازی شد، از فرصت توقف مس رفســنجان برابر ملی حفاری 
اهواز اســتفاده کرد و به صدر جدول رده بندی صعود کرد تا در 
پایان دور رفت در جایگاه نخســت جدول رده بندی این رقابت ها 

قرار بگیرد. مس رفسنجان که تا پیش از این صدر جدول رده بندی 
را در اختیار داشــت برابر ملی حفاری اهواز با تساوی یک بر یک 
متوقف شد تا دور رفت مرحله گروهی را با 31 امتیاز و ایستادن 
در رده دوم جدول به پایان برســاند. حفاری نیز با 29 امتیاز در 
رده ســوم قرار گرفت؛ اما در اصفهان و در سالن پیروزی نامی نو 
برابر پویندگان فجر شیراز به پیروزی پرگل 6 بر 3 رسید. در این 

مسابقه مهســا علی مددی، فهیمه ارزانی )2 گل(، راضیه پارسا، 
مهسا نظری و نسترن مقیمی برای نامی نو اصفهان و مهناز علیزاده 
برای پویندگان فجر شیراز گلزنی کردند. نامی نو با کسب این برد 
24 امتیازی شد و در رده پنجم جدول باقی ماند. اما در پرگل ترین 
دیدار هفته پایانی دور رفت لیگ برتر فوتسال بانوان هیئت فوتبال 

خراسان برابر رهیاب گستر تهران به پیروزی 11 بر 3 رسید.

آتش بازی نامی نو در اصفهان؛
سایپا قهرمان نیم فصل شد

محرومیت حضور هواداران ســپاهان در ورزشگاه 
مخابرات اصفهــان به ضرر این تیم منتهی شــد و 
اولین باخت طالیی پوشــان نصف جهان در فصل 
جاری رقابت هــای لیگ برتر والیبــال رقم خورد. 
تیم والیبال ســپاهان در حالی روز پنجشنبه و در 
جریان هفته سوم رقابت های لیگ برتر والیبال در 
ورزشــگاه مخابرات اصفهان میزبان تیم شهرداری 
گنبد کاووس بود که تماشاگران این تیم بر اساس 
نظر ســازمان لیگ تا اطالع ثانویی از همراهی این 
تیم محروم بودند. طالیی پوشــان نصف جهان که 
امسال مجوز حضور در لیگ برتر والیبال را به دست 
آورده بودند در هفته دوم این مســابقات به مصاف 
تیم کاله مازنــدران رفتند. این دیــدار در حالی با 
پیروزی نماینده اصفهان به پایان رسید که اتفاقات 
ناشایستی از سوی هواداران تیم فوالد سپاهان در 
محل برگزاری این بازی در مقابل چشــمان ناظر 
فدارسیون رخ داد، اتفاقاتی که منجر به محرومیت 
هواداران سپاهان از همراهی این تیم در بازی های 
خانگی شد تا سپاهان در سومین دیدار خود در این 
رقابت ها در ورزشــگاه خالی از تماشاگر مقابل تیم 
گنبد کاووس با نتیجه سه بر دو شکست بخورد. به 
گفته مدیر عامل باشگاه سپاهان، نبود تماشاگر در 

این بازی ضربه بزرگی به این تیم وارد کرد.
مسعود تابش در حاشــیه باخت تیم والیبال طالیی 
پوشــان با بیان اینکه هیچ گاه موافق فحاشی های 

صورت گرفته از ســوی برخی از هــواداران این تیم 
نبوده است، اظهار کرد: هواداران ما تحت تاثیر حرکت 
ناشایست بازیکن کاله قرار گرفتند، نبود تماشاگر در 
این بازی ضربه بزرگی به تیم سپاهان زد و امیدوارم 
که این صحبت ها در ورزشگاه ها کمتر شود. وی اضافه 
کرد: هواداران باشگاه سپاهان باید بدانند که شرایط 
زمین والیبال با مســابقات فوتبال متفاوت اســت و 
در ورزشــگاه هایی مثل والیبال فاصله تماشاگران تا 
زمین مسابقه کم است، ســعی داریم که با لیدرها و 
مشوق ها صحبت هایی را انجام دهیم تا کمتر شاهد 
این اتفاقات باشــیم. تابش افزود: معتقدم که عامل 

فحاشــی هواداران حرکت بازیکن کاله بود و باید با 
این بازیکن برخورد شود، زیرا بازیکن ملی پوش برای 
بازیکنان دیگر الگو است. وی در رابطه با فحاشی هومن 
باقری بازیکن تیم گنبد کاووس، گفت: این بازیکن 
اصفهانی است و در شهر خود به من فحاشی کرد که 
امیدوار هستم با این بازیکن برخورد شود، ناظر شاهد 
این صحنه ها بود و فکر می کنم گزارشات الزم را در 
این خصوص داشته باشــد. از نظر من همانگونه که 
هواداران اصفهانی پس از گذشت چند ساعت محروم 
شدند باید این بازیکن نیز محروم شود.سرمربی تیم 
والیبال ســپاهان نیز خواســتار برخوردی مشابه با 

تماشاگران سایر تیم ها شــد. رحمان محمدی راد با 
بیان اینکه اگر در شهر دیگری چنین اتفاقی بیفتد و 
تماشاگران خاطی سایر تیم ها محروم نشوند بالفاصله 
از ســازمان لیگ انتقاد خواهد کرد، گفت: امیدوارم 
در این خصوص یک بام و دو هوا صــورت نگیرد. ما 
قربانی اول بودیم ولی امیــدوارم این محرومیت ها 
برای تماشاگران خاطی سایر شهرها هم اتفاق بیفتد.

وی گفت: این محرومیت حق مــا نبود و به عملکرد 
ســازمان لیگ و کمیته انضباطی فدراسیون انتقاد 
دارم. می توانستند تا تشکیل کمیته انضباطی صبر 
کنند و اگر واقعا تماشاگران سپاهان کاری کرده بودند 
که حکم آن محرومیت بود، در کمیته انضباطی اجرا 
می شد. در این خصوص از فدراسیون سوال کردیم که 
گفتند جزو قوانین ماست و حق سازمان لیگ است 
که این اتفاق بیفتد. امیدوارم ســازمان لیگ آن قدر 
ریزبین و دقیق باشــد که اگر در شهرهای دیگر هم 
چنین اتفاقی افتاد، تماشاگران خاطی را محروم کنند.

سرمربی تیم والیبال سپاهان ادامه داد: والیبال بدون 
حضور تماشــاگران هیچ لذتی ندارد و امیدوارم این 
اتفاق تکرار نشود. در سکوت سالن، هم کادرفنی گنبد 
متوجه صحبت های من با بازیکنانم می شدند و هم ما 
سخنان آنها را می شــنیدیم.وی تصریح کرد: برخی 
اینجا به سالن آمدند که انگار تا پیش از این در آمریکا 
زندگی کرده و جو ســالن های ایران را ندیده بودند. 
اگر قرار باشد به واسطه چنین مواردی تماشاگران را 
محروم کنند، در هیچ سالن ایران نباید تماشاگری 

وجود داشته باشد.

اولین شکست بلندقامتان طالیی رقم خورد
 وقتی نبود تماشاگران به ضرر تیم سپاهان تمام شد؛

  عکس روز

»استراماچونی« و همسرش در شیراز
 آندره آ استراماچونی، سرمربی تیم استقالل که پس از برتری 5-0 آبی پوشان مقابل صنعت 
نفت به دلیل تعطیلی بازی های لیگ برتر، به بازیکنان تیمش ســه روز استراحت داده، به 
همراه همسرش عازم شیراز شده تا از یکی از زیباترین شــهرهای ایران بازدید کند و حاال 

تصویری از او در کنار همسرش در حین این سفر منتشر شده است.

تیم ذوب آهن اصفهان در لیگ برتر بسکتبال آقایان و تیم نامی نو اصفهان در لیگ برتر بسکتبال بانوان 
 به پیروزی دست یافتند. هفته دوم لیگ برتر بســکتبال آقایان عصر پنجشنبه با انجام 7 دیدار برگزار 
 شــد که در یکی از دیدارهای هفته دوم تیم ذوب آهــن اصفهان میهمان صنعت مــس کرمان بود. 
شــاگردان مهران حاتمی در ذوب آهن کوارتر اول این دیدار با نتیجه 23 بر 21 به ســود خود پایان 
دادند و در کوارتر دوم نیز با نتیجه 29 بر 15 به برتری دست پیدا کردند و نیمه اول با امتیاز 52 بر 36 
به سود ذوب آهن به پایان رسید. در کوارتر ســوم اما مس کرمان برای جبران امتیازات از دست رفته 
به میدان آمدند و با نتیجه 26 بر 17 برنده شــدند، در کوارتر چهارم اما باز هم سبزپوشان بهتر بازی 
کردند و با نتیجه 27 بر 16 پیروز شدند. به این ترتیب در پایان این دیدار تیم ذوب آهن اصفهان موفق 
 شد با نتیجه 96 بر 78 مقابل مس کرمان برنده شــود و به اولین پیروزی خود در لیگ برتر بسکتبال

 دست یابد.
  در هفته نخست لیگ برتر بسکتبال بانوان نیز در گروه الف تیم بسکتبال نامی نو اصفهان، میزبان تیم 
پاز تهران بود و در پایان موفق شد به اولین پیروزی خود در لیگ برتر دست پیدا کند. بازیکنان نامی نو 
که فصل گذشته لیگ برتر بسکتبال بانوان قهرمان شده بودند در کوارتر اول 15 بر 10 شکست خوردند؛ 
اما کوارتر دوم را با نتیجه 10 بر یک به ســود خود پایان دادند. شــاگردان سپیده جعفری در نامی نو، 
کوارترهای ســوم و چهارم را نیز با نتایج 20 بر 6 و 21 بر 19 برنده شدند. به این ترتیب در پایان بازی 
نامی نو با نتیجه 61 بر 40 به پیروزی دست پیدا کرد و گام نخست را محکم برداشت؛ نامی نو در جدول 

گروه الف بعد از بانوان شهر گرگان در رده دوم قرار گرفته است.

 پیروزی ذوب آهن و نامی نو 
در لیگ برتر بسکتبال آقایان و بانوان

جونیور براندائو، مهاجم برزیلی تیم فوتبال پرسپولیس با وجود 
گذشت چند هفته از حضور در این تیم، نتوانست انتظارات کادر 
فنی و هواداران را برآورده کند؛ به طوری که در بازی های اخیر 
یک نیمکت نشین محض شده است. از طرف دیگر، انتقادهای 

زیاد بابت حضور این بازیکن و مبلغ بیش از ۵۵۰ هزار دالری 
که برای جذبش هزینه شده، باعث شد تا مسئوالن باشگاه به 
دنبال اقداماتی برای جدایی این بازیکن که به صورت قرضی به 

پرسپولیس پیوسته، باشند.
 طی روزهای اخیر محمدحسن انصاری فرد، مدیرعامل باشگاه 
پرسپولیس مذاکرات و جلساتی را برای فسخ قرارداد جونیور 
انجام داده اســت. به نظر می رســد این بازیکن نهایتا تا نیم 

فصل لیگ برتر که حدود ۵ هفتــه از آن باقی مانده، در جمع 
سرخ پوشان حاضر خواهد بود. جونیور عملکرد بسیار ضعیفی 
در پرسپولیس داشت و در حالی که گابریل کالدرون، سرمربی 
آرژانتینی خواهان جذب این بازیکن پیش از آغاز فصل بود؛ اما 
حاال سرمربی سرخ ها لب به انتقاد از این بازیکن گشوده است. 
با این شــرایط جونیور می داند که دیگر در پرسپولیس جایی 

نخواهد داشت چرا که حامی در این تیم ندارد.

 پروژه فسخ قرارداد »جونیور «
کلید خورد

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی- شماره مجوز )4852 ، 1398( 
شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و شرایط زیر برگزار 

نماید:
موضوع مناقصه: انجام خدمات امداد، نگهداری و تعمیرات تأسیســات گازرســانی 
شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایســتگاه های تقلیل فشار، حفاظت از زنگ، خدمات 
کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات و خدمات عمومی در 

سطح شهرستان دهاقان و توابع 
میزان تضمیــن: 1/525/000/000 ریال )یک میلیارد و پانصد و بیســت و پنج 

میلیون ریال(

کد فراخوان: 3219059 
نام و نشانی دســتگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، شرکت گاز 

استان اصفهان
مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 98/08/25 

مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به پایگاه اطالع رســانی 
 www.nigc-isfahan.ir ، الکترونیکی شرکت گاز استان اصفهان به آدرس
www.iets.mporg.ir یا با شماره تلفن 38132-031 داخلی 2586 تماس 

حاصل فرمایند.

نوبت دوم
رییس فیفا به تهران می آید

یک ســایت عربی مدعی شــد که رییس فدراســیون بین المللی فوتبال به زودی راهی تهران می شــود. 
فدراســیون فوتبال ایران بعد از توافقی که با فیفا داشــت به این نتیجه رســید که در بازی های ملی زمینه 
را برای حضور زنان در ورزشــگاه مهیا کند. یک منبع نزدیک به فیفا در گفت و گویــی که با فرانس فوتبال 
داشت اعالم کرد که اینفانتینو ،رییس فیفا در نامه ای که به فدراســیون فوتبال ایران زده، اعالم کرده که به 
زودی راهی تهران می شود تا وضعیت حضور زنان را در ورزشــگاه ها از نزدیک پیگیری کند. این منبع تاکید 
کرد که هنوز زمان دقیق ســفر اینفانتینو مشخص نیست؛ اما دلیل اصلی این ســفر بررسی وضعیت حضور 
 زنان در ورزشگاه اســت تا جایی که رییس فیفا اعالم کرده که دوســت دارد خودش در ورزشگاه در نزدیکی 

زنان بنشیند.

نخستین حمل کننده مشعل 
المپیک توکیو مشخص شد

ژاپن، نخستین حمل کننده مشعل بازی های 
المپیــک 2020 را معرفــی کــرد.  میزوکی 
ناگوچی، قهرمان دوومیدانی ژاپن در المپیک 
آتن قرار اســت به عنوان نخســتین فرد این 
مشعل را در ماه مارس که ســفرش را از یونان 
شــروع می کند، حمل کند. مشعل بازی های 
المپیــک 2020 توکیو قرار اســت 12 مارس 
روشن شود به همین دلیل پیشنهاد شد دونده 
ژاپنی که در المپیک آتن مقام آورد، این مشعل 
 را حمل کند. عــالوه بر این ناگوچــی با ثبت 
2 ساعت و 19 دقیقه و 12 ثانیه، رکورددار دوی 

ماراتن ژاپن محسوب می شود. 
گفتنی است؛ مشعل از 26 مارس در فوکوشیما 

حمل خواهد شد.

سمیه مصور

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2834 | November  09,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



پیگیر افزایش مشارکت مردم  در اداره شهر هستیم
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

شهرستان

 اجتماع بزرگ مردمی بیعت
 با حضرت ولی عصر )عج(

اجتماع بزرگ مردمی بیعت با حضرت ولی عصر 
)عج( همزمان با سراسر کشور در اصفهان برگزار 
شــد. نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان 
رهبری در اجتمــاع مردم ابراز امیــدواری کرد، 
برگزاری این جلسه سبب ترویج والیت و امامت 
باشد. آیت ا... ســید ابوالحسن مهدوی افزود: اگر 
بخواهیم با موالی مان بیعت کنیم باید بر فرازهای 
دینی و ترک منکرات پیمــان ببندیم که در این 
راستا باید پاک بودن را در نظر بگیریم تا بتوانیم با 
امام عصر بیعت داشته باشیم. وی گفت: آرزو داریم 
در بیانیه گام دوم انقالب کــه رهبری فرمودند، 
انقالب ما شاهد ظهور خورشید والیت شود. در این 
مراسم که همزمان با سراسر کشور در میدان امام 
حسین)ع( اصفهان برگزار شد، گروه تواشیح آوای 
مهر طاها به اجرای برنامه پرداخت و در پایان میثاق 

نامه با امام عصر قرائت شد.

 استقبال اصفهانی ها
 از منطقه پرواز ممنوع

پربیننده ترین فیلم جشنواره کودک و نوجوان 
بازهم در اصفهان غوغا کرد. مسئول ستاد اکران 
فیلم منطقه پرواز ممنــوع در اصفهان گفت: 
این فیلم ســینمایی که دارنــده پروانه زرین 
پرمخاطب ترین فیلم و بهترین بازیگر نوجوان 
سی و دومین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان 
اصفهان است، با استقبال پرشور مردم در سینما 
بهمن خوراسگان اکران شد. مصطفی حدیدی 
با بیان اینکه مجموعه های فرهنگی برای اکران 
این فیلم در روزهای آینده درخواســت سانس 
اختصاصی داده اند، افزود: منطقه پرواز ممنوع 
ماجرای سه پسربچه نوجوان است که به قصد 
شرکت در مســابقه پهپادهای کنترلی درگیر 
ماجراهایی می شوند که مسیر مسابقه آنها را به 

سوی یک حرکت ملی تغییر می کند.

حضور شهردار و اعضای 
 شورای شهر فالورجان 
در راهپیمایی 13 آبان

13 آبان، سه حادثه بزرگ تاریخ ایران اسالمی 
را شــامل می شــود. تبعید امام خمینی )ره(، 
کشــتار دانش آموزان در ســال ۵۷ و تسخیر 
النه جاسوســی آمریکا که به عنوان مهم ترین 
رخداد در تاریخ معاصر ایران به شمار می رود، 
همه وقایعی بودند که ایــن تاریخ را در اذهان 
ماندگار می کند. مراسم راهپیمایی 13 آبان از 
میدان آزادی و با عبور از خیابان های طالقانی 
و فردوســی با حضور روحانیون، آحاد مختلف 
مردم،، دانش آموزان، مســئولین شهرستان و 
کارکنان سازمان ها و ادارات، شهردار، ریاست 
و اعضای شــورای اسالمی شــهر و معاونین و 
جمعی از کارکنان شهرداری فالورجان آغاز و 
با تجمع تظاهرکنندگان در مصالی نماز جمعه 
خاتمه یافت. شهردار فالورجان در این مراسم 
بیان داشت: 13 آبان در تاریخ انقالب اسالمی 
برگ زرینی است که مقطعی حساس برای نظام 
اسالمی محسوب می شــود، در نتیجه هر سال 
باید مراسم گرامیداشــت 13 آبان باشکوه تر از 
سال های قبل برگزار شود.جواد نصری در ادامه 
به شرایط کنونی کشــور اشاره کرد و گفت: در 
مقطع کنونی که دشمن همه تالش و توان خود 
را برای ضربه زدن به نظــام و انقالب به میدان 
آورده است باید با اتحاد و انسجام هر چه بیشتر 
به پشــتیبانی از انقالب در عرصه های مختلف 
حضور داشته باشیم. سید محمدرضا شیرزادی 
رییس شورای اسالمی شــهر فالورجان نیز بر 
ضرورت حضور در راهپیمایی 13 آبان اشــاره 
کرد و گفت: امســال بیش از سال های گذشته 
شــاهد حضور حداکثری مردم در راهپیمایی 
13 آبان بودیم که این حضور یک ضرورت مهم 

برای حفظ انقالب و نظام به شمار می آید. 

رییس شورای شهر:
 پیگیر افزایش مشارکت مردم 

در اداره شهر هستیم
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص 
موضوع دیدار با اعضای اتاق بازرگانی گفت: امروز 
در زمینه منابع موجود در اصفهان مشکلی وجود 
ندارد و تنها باید به جای ایجــاد منابع جدید به 
مدیریت منابع بپردازیــم. علیرضا نصر اصفهانی 
افزود: شــورای اســالمی شــهر پیگیر افزایش 
مشــارکت مردمی در اداره امور شهر است؛ زیرا 
بهره مندی از متخصصان، کارشناسان، نخبگان 
و خبرگان شهر موجب پیشــبرد آن خواهد شد. 
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان استفاده از 
پتانســیل های موجود در اتاق بازرگانی اصفهان 
را در تحقق اهداف شــورای اســالمی شهر موثر 
دانست و تصریح کرد: تمامی افراد باید در اینکه 
اصفهان مسیر تعالی، توســعه و پیشرفت را طی 
کند، دقت الزم را داشــته باشند. وی تاکید کرد: 
باید تدابیر الزم را بیندیشــیم تا اصفهان مانند 
گذشته سرآمد تمامی شهرهای کشور باشد. نصر 
اصفهانی، مدیریت شهری به صورت هوشمندانه 
و با اســتفاده از فناوری های جدیــد را در اداره 

مدیریت بهینه شهر موثر دانست.

شهردار اصفهان خبر داد:
اضافه شدن 1۰ واگن به خط 

یک مترو تا پایان سال ۹۸
شــهردار اصفهــان در برنامه رادیویی »شــهر 
پرسشگر، شهردار پاسخگو« با اشاره به امکانات 
خط یک متروی اصفهان، اظهار داشت: خط یک 
متروی اصفهان بــا 1۲ رام قطار و ۶۰ واگن فعال 
است و روزانه نزدیک به 1۰۰ هزار نفر را در شهر 
جابه جا می کند. قدرت ا...نوروزی افزود: تا پایان 
سال جاری دو رام )1۰ واگن( به خط یک متروی 
اصفهان اضافه خواهد شــد که می تواند ظرفیت 
حمل مسافران را افزایش داده و سرفاصله زمانی 

حرکت رام ها را کاهش دهد. 
شــهردار اصفهان گفت: یکی از دســتاوردهای 
شهرداری در زمینه راه اندازی نرم افزار، »نرم افزار 
ترافیک آنالین« است که شــهروندان می توانند 
با نصب آن، از مســیریاب ترکیبی برای رسیدن 
به مقاصد خود اســتفاده کنند. وی با اشــاره به 
برگــزاری نخســتین نشســت ســاالنه آمار و 
برنامه ریــزی در مدیریت شــهری، اظهارکرد: 
برای نخستین بار این نشست به همت شهرداری 
اصفهان و با حضــور نماینده کالن شــهرها در 
اصفهان برگزار شــد. نوروزی ادامه داد: برگزاری 
این برنامه ها بخشــی از اقداماتی است که اعالم 
کرده بودیم و در صدد هســتیم شــهر را ارزان 
اداره کنیــم؛ اما بــرای ارزان اداره کردن شــهر 
نیاز به برنامه ریــزی و برنامه ریزی نیــاز به آمار 
و اطالعات صحیح دارد. وی با اشــاره به انتشار 
آمارنامه شهر اصفهان، افزود: در نخستین نشست 
ســاالنه آمار و برنامه ریزی در مدیریت شــهری 
آمارنامه شــهراصفهان با همکاری ۶۰ دســتگاه 
اجرایی رونمایی شد. شهردار اصفهان ادامه داد: 
در آمارنامه سال ۹۷ شــهر اصفهان ۴۲۰۰ داده 
اطالعاتی وجــود دارد که مدیــران می توانند با 
تحلیل درســت داده ها پیش بینی و برنامه ریزی 

دقیقی برای کارهای خود انجام دهند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان در 
این نشســت ضمن تبریک حلول مــاه ربیع االول 
اظهار داشت: اظهار نظرات همه مسئوالن در حوزه 
مســابقات ملی قرآن کریم مبنی بر فعالیت بسیار 

خوب رسانه ها در این مسابقات بود.
حجت االسالم بلک افزود: بر اساس نظریات جامعه 
شناسان ارکان شخصیت هر انســان در چند بعد 
تعریف می شود که محیط زندگی، الگوهای تربیتی 
افراد و وراثت از این ارکان هستند؛ اما اخیرا رسانه ها 
نیز بــه عنوان یکی از ارکان شــکل گیــری رفتار 
انسان ها وارد میدان شده و تاثیر بسزایی نیز دارند. 
وی با بیان اینکه شاهد تاثیرگذاری رسانه هستیم 
که به خوبی نقش مربی و استاد را در این زمینه ایفا 
می کند، افزود: رسانه ها عمال می توانند از یک ملت 
و یک مجموعه ارزشــی دفاع کنند. وی ادامه داد: 
توسعه معروفات، اطالع رســانی به موقع و تقویت 
بخش های ارزشی جامعه، همگی ارزش های رسانه 

و تاثیرگذاری آن در جامعه را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه رهبر انقالب سند گام دوم انقالب را 
به عنوان یک سیاست گذاری مشرف بر همه اسناد 
مطرح کردند و جامعه باید به این سمت و سو حرکت 
کند، تاکید کرد: ارکانی را رهبــری مطرح کردند 
که وقف در همه آنها می تواند کارکرد داشته باشد. 
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تاکید 
کرد: علم و پژوهش از جملــه این راهبردهای مهم 
است و وقف ظرفیت های مهمی در این راستا دارد، 
پژوهشــی که پایه جهش های اجتماعی سیاسی و 

فرهنگی است.
وی با اشاره به اینکه معنویت و اخالق، رکن دیگری 
در این سند اســت، تاکید کرد: اقتصاد، عزت ملی، 
سبک زندگی اسالمی، برپایی عدالت و.. دیگر موارد 
مطرح در این بیانیه بوده که وقف در آن تاثیر گذار 
است و مطالبه مهمی است که رسانه ها باید آن را از 

مجموعه اوقاف در کشور بخواهند.
بلک با تاکید بر اینکه مجموعه اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان در زمینه مضووعات اقتصادی توجه 

ویــژه ای دارد چراکه بخش زیادی از آســیب های 
اجتماعی را در پیش روی ما قرار داده است، گفت: 
ما به اندازه توان خود در بخش اقتصادی وارد عمل 
شــده ایم.وی با عنوان این مطلب که ۴۵ هزار رقبه 
در استان اصفهان داریم که در بخش های مختلف 
اقتصادی، بهداشــت، درمان، فرهنگی و سیاسی 
دارای کارکرد هســتند، گفت: این رقبات در چند 
حوزه تعریف می شــود از جمله اینکــه تا 1۰ هزار 
هکتار زمین داریــم که در راه نیــت خدایی وقف 
شده و بیشتر آنها بســتری برای توسعه کشاورزی 
و تولید محصوالت کشاورزی است.مدیرکل اوقاف 

و امور خیریه استان اصفهان عنوان کرد: بر اساس 
شاخص های موجود، هر هکتار چهار تا پنج اشتغال 
ایجاد می کند بدین ترتیب ۴۰ تا ۵۰ هزار شــاغل 
مستقیم ایجاد خواهد شــد و در زمینه های جانبی 

نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
وی با تاکید بر این مطلب که دستگاه های تخصصی 
باید امکانات خــود را در کنار امکانات ما قرار دهند 
تا برون داد آن را مشــاهده کنیم، گفت: در بخش 
بهداشــت و درمان ۴۹ مرکز داریم کــه در قالب 
مرکز بهداشت، درمانگاه ،بهداری و... مورد استفاده 
قرار  می گیرد. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 

اصفهان ابراز داشت: در حال حاضر استان اصفهان 
حدود ۷۰۰ مرکــز آموزشــی در مقاطع مختلف 
تحصیلی و حوزوی متعلق به امکانات وقفی استان 
دارد که نشان دهنده میزان مشارکت فرهنگی اداره 
اوقاف  خواهد بود. وی با اشــاه بــه اینکه در بخش 
تجاری حدود پنــج هزار واحد تجــاری متعلق به 
این مجموعه اســت، تاکید کــرد: درآمدهای این 
موارد وقفی باید در جای خود و مطابق نیت واقفان 
هزینه شود که ۸۰۰ مورد را شکل می دهد.بلک با 
بیان اینکه حدود دو هزار فقره موقوفات فاقد سند 
داریم که برای ســنددار کردن نیازمند دو میلیارد 
ریال اعتبار اســت؛ اما منبعی برای این حفاظت در 
اختیار نداریم، گفت: در بخش صنعت توریسم 1۶ 
مرکز ساخته شده و یا در حال اجراست که ماهیت 

میزبانی از جهانگردان یا بوم گردی دارد.
 مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان در 
پاسخ به سوال خبرنگار »زاینده رود« مبنی بر تاثیر 
تبیلغات بر افزایش میزان وقف در ســال های اخیر 
گفت: از تاثیــر تبلیغات در زمینــه افزایش تمایل 
مردم به وقف کردن بخشی از اموال شان نمی توان 
به راحتی گذشت به طوری که هر روزه شاهد انجام 
وقف های جدیدی از سوی مردم خیراندیش هستیم 
ولی باز هم در این زمینه نیازمند همکاری رسانه ها 

خواهیم بود.
 حجت االسالم بلک در پاسخ به سوال دیگر »زاینده 
رود« مبنــی بر اینکــه برای کاهــش بحران های 
اجتماعی چقدر از ظرفیت وقف استفاده می شود، 
اظهار داشــت: از آنجایــی که یکی از مشــکالت 
اجتماعی که جامعه با آن دســت به گریبان بوده 
معضل مسکن است به نوعی که ســال به سال به 
برخی افراد به شکل جهشــی از برنامه ریزی برای 
خرید مسکن باز می مانند، در این زمینه تالش هایی 
صورت گرفته است به طوری که در اصفهان چهار 
هزار واحد مســکونی داریم که در بسترهای وقفی 
قرار دارند و در این مجموعه به بهای اندکی عرضه 

می شوند.

 به اندازه توان مان، در امور اقتصادی وارد شده ایم
 مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان در نشست خبری با خبرنگاران مطرح کرد:

مدیر منطقه 3 شهرداری خبر داد:
آغاز عملیات احداث ایستگاه های BRT خیابان عبدالرزاق

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان اظهار کرد: سال های گذشته تنها خط اتوبوس  BRTمحدوده مرکزی شهر 
از مسیر شرق به غرب راه اندازی شد و ارغوانیه را از مسیر خیابان های جی، ولی عصر )عج(، عبدالرزاق و مسجد 
سید به پایانه صمدیه وصل کرد و عملیات ساخت دو ایستگاه بدون سقف در خیابان ولی عصر )عج( انجام شد. 
حسین کارگر افزود: عملیات عمرانی ساخت دو ایستگاه اتوبوسBRTسقف دار در خیابان عبدالرزاق، همچنین 
سقف دار کردن دو ایستگاه خیابان ولی عصر )عج( با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در دست 
اقدام است. مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان در خصوص جمع شدگی آسفالت مسیر اتوبوس BRT قصرگل 
خیابان بزرگمهر، تصریح کرد: عملیات آسفالت برداری حدود ۲۰۰ متر طول این ایستگاه انجام ANI و پس از 
زیرسازی و ایجاد شبکه های میلگرد بتن ریزی آن انجام خواهد شد. وی گفت: فانوس های ال ای دی چراغ های 
راهنمایی و رانندگی قابلیت دید بهتری برای رانندگان دارد؛ بنابرایــن تعویض تمام فانوس های المپ های 

چشمک زن با هزینه ۸۰۰ میلیون ریال در دست اقدام است.

 مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان از نیاز ضروری این موزه به مرمت 
خبر داد و گفت: بخش هایی از کالبد موزه هنرهای معاصر به طور کل 
آسیب دیده، بخش های دیگر نیز فرونشست داشته و سرعت تخریب 
و ترک ها به گونه ای است که بیشتر شدن آن را هر ماه می توان حس 
کرد. مهدی تمیــزی اظهار کرد: از بهمن ســال 13۹۶ که عهده دار 
مدیریت موزه هنرهای معاصر شــدم، طی مدت ســه مــاه، هم بر 
کالبد موزه و طرح های مرمتی آن و هم بــر مجموعه گنجینه موزه، 
بررسی هایی را انجام داده و فهرستی از آثار موجود در این گنجینه، 

برای پالک شدن و ثبت آنها تهیه کردم.
 وی ادامه داد: پس از انجام این اقدامات، مســئله نیاز ضروری موزه 
هنرهای معاصر را به مرمت، بارها و بارها هرجایی که امکان داشــت 
مطرح کردم و همچنان امیدوارم که این اتفاق، هر چه زودتر، به دلیل 

احترامی که باید برای هنرهای تجسمی قائل باشیم، رخ بدهد.
 مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان با تاکید بر اینکه حفظ کالبد و آثار 
موجود در این موزه ماموریت ماست، به تاریخچه مرمت های پیشین 
این بنا اشاره کرد و گفت: ســاختمان موزه هنرهای معاصر اصفهان 
اصالتا مربوط به دوره صفوی است که در دوره قاجار، به صورت کامل 

موردبازسازی قرارگرفته،اسفندماه سال 13۷3 نیز مرمت و بازسازی 
دوباره ای برای حفظ آن از تخریب ها انجام شده و سپس، این مکان به 

موزه هنرهای معاصر بدل شده است. 
تمیزی تصریح کرد: امسال که ۲۵ سال از بازسازی و تبدیل شدن این 
مکان، به موزه هنرهای معاصر اصفهان می گذرد، این کالبد به شدت 
نیازمند بازســازی و مرمت اســت؛ چراکه بخش هایــی از کالبد آن 
آسیب دیده و بخش های دیگر نیز فرونشست داشته است. وی افزود: 
سرعت تخریب و ترک ها به گونه ای است که ماهیانه می توان بیشتر 

شدن آن را به وضوح لمس کرد. مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان، 
با اشاره به وضعیت گنجینه این موزه گفت: در طول ۲۵ سال گذشته، 
گنجینه ای از آثار هنرمندان ایران و به ویژه اصفهان در موزه هنرهای 
معاصر اصفهان جمع شده که قطعا پشتوانه هنری شهر اصفهان است 
و مالکیت آن را شهرداری اصفهان در دست دارد، ازاین رو همه مدیران 
ارشد شهرداری موظف به حفظ و نگهداری آثار این گنجینه هستند. 
تمیزی ادامــه داد: در حال حاضر آثار این گنجینه به شــکل خیلی 
معمولی در جعبه و کمدهایی کنار هم چیده شده و نگهداری می شود؛ 
اما شرایط رطوبت و دمای بسیاری از آنها به شکل اصولی رعایت نشده 
است. وی یادآور شــد: بارها از ضرورت در معرض دید قرار دادن این 
آثار گفته ام چراکه همه موزه ها باید آثار گنجینه خود را به صورت دائم 

یا دوره ای به نمایش دربیاورند. 
تمیزی تاکیــد کرد: اینکه صفر تــا صد گنجینه موزه پنهان شــود 
بیشتر شــبیه انبارداری هنری است. از همه کســانی که در شورای 
شهر و شهرداری درباره وضعیت موزه هنرهای معاصر اصفهان تذکر 
می دهند تشکر می کنم؛ اما امیدوارم فکری برای مرمت و نگهبانی از 

بنا و آثار این موزه شود.

مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان:

این موزه،  مرمت می خواهد

علی اصغر حاج حیدری_ شهردار خمینی شهر

آگهی مزایده )چاپ  دوم(
شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهی اقدام نماید:

موضوع مزایده: فروش زمین و یک واحد اداری

_ مهلت ارائه پیشنهادهای مزایده: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۸/۸/۲۸
_ محل دریافت اسناد:امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر

_ محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر
_تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت 1۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۸/۲۹

_ مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه ۹۸/۹/۹
_ اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود.

م الف:648120

نوبت دوم

قیمت پایه هر متر آدرسمساحت- مترمربعکاربریردیف
مربع )ریال(

5% سپرده واریزی شرکت 
در مزایده )ریال(

14.500.000132.095.000میدان پردیس منظریه قطعه _182.20180مسکونی1

14.500.000132.095.000میدان پردیس منظریه قطعه _182.20181مسکونی2

12.500.000113.875.000میدان پردیس منظریه قطعه_ 182.20204مسکونی3
12.500.000113.875.000میدان پردیس منظریه قطعه_ 182.20205مسکونی4
8.500.00054.740.000خیابان هفده شهریور_ پشت مدرسه امام مهدی128.8مسکونی5

8.500.00090.678.000خیابان هفده شهریور_ خیابان هاتف_ جنب چاه حاج قنبر213.36مسکونی6

80.000.000316.720.000خیابان بوعلی_ روبروی بیمارستان اشرفی79.18اداری7

میثم محمدی- شهردار زرین شهر

»تجدید آگهی مزایده«
شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 333 مورخ ۹۸/۵/۲۰ 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 ۹۸/۸/۲3 به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند. 

م الف:647270

نوبت دوم

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در آخرین روز از هفته وقف، میزبان اصحاب رسانه 
بود تا ضمن تجلیل از آنها به مناسبت پوشش خبری مناسب چهل و دومین دوره مسابقات ملی 
قرآن کریم گزارشی از فعالیت های این اداره کل را در اختیار خبرنگاران قرار دهد. حجت االسالم 
محمد حسین بلک که مدت کوتاهی است مسئولیت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
را بر عهده گرفته است در این نشست از ظرفیت خوب وقف برای رونق اقتصادی سخن به میان 
آورد و از دستگاه ها و سازمان های تخصصی خواست تا با قرار دادن امکانات شان در کنار امکانات 

این اداره کل موجب افزایش بهره وری موقوفه ها در اصفهان شوند.

سمیه مصور
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  امام علی علیه السالم:
 زن، گل است، نه پیشكار. پس در همه حال، با 
او مدارا كن، و با وى، به خوبی همنشینی نما تا 

زندگی ات باصفا شود .
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

گردهمایی شهرداران استان در تاالر شهروند با حضور شهرداران شهرهای استان 
اصفهان و تنی چند از مسئوالن برگزار شد که در نهایت نتیجه آن 15 مصوبه بود.

براساس نتایج سرشماری ســال ۹5 از جمعیت ساکن در اســتان اصفهان ۸۸ 
درصد در شهرها و 1۲ درصد در روستاها ساکن هستند که در مقایسه با سال ۹۰ 
حدود یک درصد از جمعیت روستایی کم و به جمعیت شهری اضافه شده است.

در این گردهمایی 15 شهردار جدید شــهرهای نجف آباد، گلپایگان، اردستان، 
تیران و کرون، باغبهادران، دهاقان، سمیرم، قهجاورستان، نیاسر، ونک، کمشچه، 
مجلســی، جوزدان، خور و بیابانک، ابوزیدآباد معرفی شدند.اســتاندار اصفهان 
و رییس شــورای همیاری شهرداری های اســتان اصفهان با قدردانی از اعضای 
هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان گفت: 
در این گردهمایی عملکرد ســال های ۹6 و ۹7 شورای همیاری شهرداری های 
استان اصفهان ارائه و مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

و هیئت مدیره، با دریافت 
دیدگاه های اعضای این 
سازمان که شــهرداران 
بودند مصوبــات الزم را 
اخذ کردند.عباس رضایی 
یکی از مهم ترین مصوبات 
در این گردهمایی را ادامه 
کنار گذر شــرق که 34 
کیلومتر است بیان کرد 
و گفت: اجرای این کنار 
گذر از کنار کارخانه قند تا 
پلیس راه بوده که سازمان 
همیاری شهرداری های 
اصفهــان  اســتان 
سرمایه گذاری کرده و آن 
را اجرایــی خواهد کرد. 
وی ادامه داد: امید است 

قطعه سوم کنار گذر شــرق اصفهان در اولین فرصت از سوی سازمان همیاری 
شهرداری های استان انجام شود.

استاندار اصفهان به شهرداران توصیه کرد: در آستانه فرا رسیدن فصل زمستان، 
شهرداران آمادگی تغییرات جوی و بارش سیل را داشته باشند و تمهیدات الزم 
را به کار گیرند. رضایی، ســامت مردم را یک اصل دانست و افزود: با قاطعیت با 
کارخانجات و واحدهای آالینده برخورد کنید و اگــر نیاز به برخورد قضایی بود 
ما پیگیری خواهیم کرد. وی، نگرانی شــدید خود از وضع سیم کشی بازارهای 
اصفهان، خمینی شــهر و... را اعام و بر اصاح سیم کشی این بازارها تاکید کرد 

و خواستار اســتفاده از بیمه در این راستا شد. اســتاندار اصفهان همچنین به 
شهرداران تاکید کرد: اگر در شهرهای اســتان اصفهان، ساختمان هایی مانند 
پاسکو داریم، آنها را شناسایی کرده و از بروز حوادث احتمالی پیشگیری کنید. 
رضایی از شهرداران استان خواست تا ساده زیستی را یک اصل قرار دهند و از خود 

آغاز کنند که مطمئنا آرامش به همراه خواهد داشت.
مدیرکل دفتر امور شهری اســتانداری اصفهان با اشاره به بودجه 6 هزار و ۸۰۰ 
میلیارد تومانی مصوب 1۰7 شهرداری استان در سال جاری گفت: وصولی 6 ماهه 
اول ۲ هزار و ۸5۰ میلیارد تومان بود که میانگین 47 درصد بودجه شهرداری های 

استان محقق شده است.
علی اصغر ذاکری افزود: بودجه شــهرداری ها نسبت به ســال گذشته ۹ درصد 
افزایش داشته اســت. وی با اشــاره به اعتبارات پیگیری شــده در حوزه ملی، 
آالیندگی و ارزش افزوده، بیان کرد: تا اواخر مهرماه جاری هشــت هزار و ۸3۰ 
میلیارد تومان به حساب شهرداری ها واریز شده است.مدیرکل دفتر امور شهری 
اســتانداری اصفهان بیان کرد: از اعتبارات ملی ۹۲ میلیــارد تومان و اعتبارات 
آالیندگــی 173 میلیــارد 
تومــان و ارزش افــزوده 
استانی 61۸ میلیارد تومان 
به حســاب شــهرداری ها 
واریــز شــد که نســبت به 
سال گذشــته هشت درصد 
افزایش داشــته اســت.وی 
اظهارداشت: مطالبات ثبت 
شده در سامانه سما توسط 
1۰6 شــهرداری ۲ هــزار و 
۸۰۸ میلیارد تومان اســت 
که شــهرداری نایین در این 
راســتا به حقوق شهرداری 

خود توجهی نداشته است.
ذاکــری اضافه کــرد: مبلغ 
مطالبــات اســتردادی بــا 
اداره کل امور مالیاتی، تبصره 
هفت ماده 17 ارزش افزوده  براساس صورت جلسه ســال گذشته 15 میلیارد 
تومان براســاس 5۰ درصد استردادی به حساب شــهرداری ها بازگشته است و 
حدود ۲۰ میلیارد تومان در دستور کار است که طی روزهای آینده تعیین تکلیف 
خواهد شد.وی خاطرنشــان کرد: برای مرحله اول قیر در شهرهای کمتر از 5۰ 
هزار نفر حدود 15 میلیارد تومان توزیع شده اســت.مدیرکل دفتر امور شهری 
استانداری اصفهان بیان کرد: جمع بندی اعتبارات خسارت سیل فروردین سال 
جاری در مرحله اول 14 میلیارد تومان براســاس اطاعات ثبت شده تخصیص 
می شود.وی با اشاره به انتخابات مجلس شورای اســامی در پایان سال جاری 

بیان کرد: براساس ماده 11 قانون کلیه دستگاه ها ملزم به همکاری با ستادهای 
انتخاباتی استانی و شهرستانی هســتند، از این رو در چهارچوب قانون برای امر 
انتخابات شهرداری ها همکاری داشته باشند تا انتخابات پرشور داشته باشیم و 

نتیجه موثری برای نظام جمهوری اسامی داشته باشد.
شهرداری ها بیشترین عملیات عمرانی را برعهده دارند

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان افزود: نزدیک به 3۰ سال از 
قدمت سازمان همیاری شهرداری ها می گذرد همچنین اساسنامه آن پس از 1۰ 
سال بازنگری شد که کارآمد و پرتوان بود.حجت ا... غامی تصریح کرد: بسیاری 
از فعالیت ها در سازمان همیاری شهرداری ها انجام شد و امیدواریم این فعالیت ها 
در راستای هدف تشکیل سازمان طی این 3۰ سال پیگیری و شکل گرفته باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان، مهم ترین هدف ســازمان 
همیاری شهرداری ها را  پشتیبانی از سازمان در زمینه ارائه خدمات مشاوره ای، 
فنی، مالی، آموزشی و ارتقای کیفی نیروهای در اختیار شهرداری و شهرداران و 

به روز شدن نیروها و شهرداری ها با توجه به قوانین دانست.
وی ادامه داد: برای رسیدن به 
اهداف سازمان همیاری های 
شهرداری، اقداماتی در نظر 
گرفته شده است که در بخش 
عمرانی عملیات پیمانکاری 
تا مرحله اقدامــات تولیدی 
مــورد نیاز شــهرداری ها در 
راســتای احــداث کارگاه ها 
و کارخانه هــای تولیــدی و 
تولیدات معدنی بوده اســت.

غامی اظهارداشــت: تامین 
نیازمندی های شهرداری ها 
در بخش ماشین آالت سبک 
و ســنگین، حمــل و نقل و 
آتش نشانی و ارائه و خدمات 
تعمیراتی از دیگر اهداف این 

سازمان بوده است.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت در بخش امور بازرگانی از مهم ترین بخش هایی است 
که شهرداری ها به آن نیازمندند، از این رو مشارکت در نیاز شهرداری ها و تولیدات 

باید مورد توجه قرار بگیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان افزود: بیش از 6 هزار و ۸۰۰ 
میلیارد تومان درآمد شهرداری های استان است از این رو مجموعه شهرداری ها 
یکی از دســتگاه های اجرایی هستند که بیشــترین فعالیت عمرانی و عملیات 

خدمات رسانی را در سطح استان دارند.
وی اضافه کرد: شــهرداری ها و دستگاه های پیشــران در کسب رضایت مندی 

مردم نقش ویژه ای داشته و بیشــترین عملیات عمرانی را برعهده دارند.غامی 
از شهرداران خواست با ارائه برنامه های متناسب با اعیاد و مناسبت های مختلف 
برنامه های تفریحی شاد  در نظر بگیرند و نشــاط را برای مردم در شهرها ایجاد 
کنند. وی اضافه کرد: بحث استفاده از مشوق های بودجه سال ۹۸ به صورت کتبی 
و در جلسات حضوری اباغ شده که باید از پتانسیل های موجود در برنامه بودجه 
جاری استفاده کرد.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: احداث نزدیک به 7۰ هزار واحد مسکونی در استان در دست اجراست از این 
رو شهرداری ها می توانند از تسهیات راه و شهرسازی و بانک مسکن پیگیر این 
مسئله باشند.وی ادامه داد: همچنین در این راستا ستاد اجرایی فرمان امام )ره(

زمین هایی را برای احداث واحدهای مسکونی در اختیار قرار می دهند.
غامی، هدف از احداث واحدهای مســکونی را در راســتای رونق ساخت و ساز 
در شــهرداری ها دانســت و افزود: از این موضوع می توان به عنوان پل درآمدی 
شهرداری ها استفاده کرد تا در راستای صنایع کارگاهی برای شهرداری ها موثر 
واقع شود.وی با اشــاره به تدوین بودجه ســال ۹۹ اظهار داشت:  دستورالعمل 
جدیدی در این راستا تدوین 
شده که باید با ایجاد کدهای 
درآمدی نســبت به افزایش 
بودجه شــهرداری ها رشــد 
قابل ماحظه ای نســبت به 
ســال های گذشــته شاهد 
باشــیم.معاون هماهنگــی 
امــور عمرانی اســتانداری 
اصفهان گفت: باید به سمت 
پروژه هــای تولیــدی در 
شهرداری ها، ســازمان های 
وابسته و مشــارکت بخش 
خصوصــی با شــهرداری ها 
حرکــت کنیم تــا افزایش 
بودجه شهرداری ها تا حداقل 
3۰ درصد در ســال آینده را 
رقــم بزنیم.وی با اشــاره به 
مصوبه سامانه دوم آب رســانی اســتان گفت: قرار بود مبالغی را شوراهای شهر 
تصویب کنند تا از محل آن شبکه آب رسانی سامانه دوم که شامل 14 شهرستان 
و 76 شهر می شود را در دستور کار قرار دهیم که امیدواریم شوراهای شهر این 

مهم را هرچه سریع تر به تصویب برسانند.
 ناصر نفری، مدیرعامل ســازمان همیاری شهرداری های اســتان اصفهان هم 
 بــا ارائــه گزارشــی از فعالیت هــای انجام شــده گفــت: ســازمان همیاری

 شهرداری های استان اصفهان قرار اســت کنار گذر شرقی اصفهان را اجرایی و 
عملیاتی سازد.

در گردهمایی شهرداران استان  مطرح شد؛

افزایش 9 درصدی بودجه شهرداری ها نسبت به سال گذشته

معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان: 

بسته های حمایتی در حوزه کشاورزی استان ارائه شده است

حدیث زاهدی

دیانا سنابادی

معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان از ارائه بسته های حمایتی سازمان جهاد 
کشاورزی به فعاالن حوزه کشاورزی در اســتان خبر داد و گفت: از ابتدای سال 

جاری تا کنون بسته های  مختلف حمایتی در چهار سازمان ارائه شده است.
حسن قاضی عسگر در تشریح بسته حمایتی جهاد کشاورزی و رونق تولید، با اشاره 
به عملیاتی کردن شــعار رونق تولید، اظهار داشــت: تیم هماهنگی استانداری و 
عوامل اجرایی مصمم هستند که شعار رونق تولید را عملیاتی کنند، در این راستا از 
ابتدای سال جاری بسته های مختلف حمایتی جهاد کشاورزی برای رفع مشکات 
فعاالن کشاورزی طراحی شده است.معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان با 
بیان اینکه در چهار سازمان این بسته ها ارائه شده، ادامه داد: بسته ها به ترتیب به 
سازمان امور مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، جهاد کشاورزی و گمرک ارائه شده 
است رونق تولید با نگاه اصاح سیستمی و فرآیندی شروع شده و اکنون در حال 
فراگیر شدن است که اقداماتی به این منظور در دستور کار قرار دارد.قاضی عسگر 
در ادامه افزود: اگر بتوان سیســتم رونق تولید را اصاح کرد بسیاری از مشکات 
به صورت ریشــه ای اصاح می شــود که یکی از آنها اصاح فرآیندهای کاری در 
جهاد کشاورزی  و دیگری به رسمیت شناختن توســعه دولت الکترونیک است.

وی با اشاره به اجرایی شدن سیســتم های اجرایی نظارت و پاسخگویی مردمی، 
اظهار داشت: با اجرای این طرح کلیات مســائل در اتاق بازرگانی کلید می خورد 
و مسئوالن به ســواالت فعاالن کشاورزی پاســخ می دهند.معاون امور اقتصادی 
اســتانداری اصفهان بابیان اینکه مشکات اورژانســی فعاالن کشاورزی نیز در 
جلسات اورژانسی مطرح و پیگیری می شود، گفت: با وجود شرایط حاکم بر جامعه 
و جنگ اقتصادی،  با برگزاری جلســات رفع مشــکات و پیگیری آنها بخشی از 
مشکات مردم حل می شود به این صورت که مردم مشکل دیگری به جز تحریم 
نداشته باشند و در داخل کشور و ســازمان های اجرایی کار مردم به آسانی انجام 
شود.در ادمه مهرداد مرادمند در خصوص رونمایی از بسته تشویقی اداره کل جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان در راســتای رونق تولید اظهار کرد: بارش های اخیر، 
استان اصفهان را موقتا از خشکسالی 1۰ ساله نجات داد و امیدواریم شرایط خوبی 
را پیش رو داشته باشیم.مدیرکل جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: استان 
اصفهان در ســال زراعی گذشته وضعیت خوبی داشت و ســهم زیادی از کاهش 
بیکاری استان به دلیل رونق بخش کشاورزی است.وی خاطرنشان کرد: اداره کل 
جهاد کشاورزی در تعامل با اتاق بازرگانی استان اصفهان بسته های تسهیل گران 
را برای اطاع رســانی به بخش خصوصی ارائه کرد و این بسته تشویقی محصول 
جلسات متعدد شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت است.مرادمند با بیان 
اینکه بسته حمایتی اداره کل جهاد کشاورزی استان اصفهان از فعاالن اقتصادی 
در راستای تحقق شــعار سال شامل ۲5 سرفصل اســت، عنوان کرد: در راستای 
حمایت از فعالیت های گلخانه ای و کم آب نسبت به تسهیل صدور مجوز گلخانه از 

طریق کاهش استعام ها اقدام کردیم، بر همین اساس جهت احداث گلخانه هایی 
با مساحت کمتر از یک هکتار، نیازی به مجوز سازمان محیط زیست نیست و افراد با 
در دست داشتن پروانه های قبلی از شرکت آب منطقه ای استان اصفهان از استعام 
این شرکت بی نیاز می شوند.مدیر کل جهاد کشاورزی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: در راستای تامین تسهیات تولیدکنندگان محصوالت گلخانه ای طبق بند 
الف تبصره 1۸ با نرخ بهره 6 تا ۹ درصد به صورت شناور و بدون محدودیت تامین 
اعتبار خواهد شد.مرادمند افزود: در راستای گسترش تولید محصوالت کشاورزی 
با عملیات مطلوب کشاورزی )GAP( مطالعات جامعی صورت گرفته  و به صورت 

دستورالعمل تدوین شد که به تولید تجاری نیز رسیده است.
ممنوعیت صدور مجوز پرورش بوقلمون برداشته شد

مدیرکل جهاد کشــاورزی استان 
اصفهان یادآور شــد: بــا توجه به 
مشــکل کمبود آب در اســتان، 
پرورش دام را به سمت دام سبک 
سوق دادیم تا به اقتصادی شدن 
تولید شــیر و گوشــت در استان 
کمــک کنیــم، از ســوی دیگر 
گســترش پرورش شــترمرغ در 
مناطق شــمالی و بیابانی استان 
را پیگیری می کنیــم چرا که این 
دام به آب و فضای بسیار کمتری 
نسبت به گاو نیاز دارد.وی اضافه 
کــرد: ممنوعیت صــدور مجوز 
پرورش بوقلمون برداشته شده؛ اما 
همچنان ممنوعیت صدور مجوز 

پرورش مرغ تخم گذار و گوشتی پابرجاست چراکه مازاد تولید مرغ در استان داریم 
و با صدور مجوز جدید تولیدکنندگان با مشکل مواجه خواهند شد.مرادمند بیان 
کرد: تولید ماهی قزل آال در شرق اصفهان با استفاده از آب شور در حال گسترش 
است تا جایی که میزان تولید آن در شــرق اصفهان از تولید در فریدن و سمیرم 

پیشی گرفته است.
تخفیف 90 درصدی اجاره بهای اراضی ملی بخش کشاورزی

مدیرکل جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: تسهیاتی برای توسعه بخش 
خصوصی با کمک صندوق حمایت از کشاورزی فراهم شده و از سوی دیگر فراهم 
کردن ابزارهای تولید و فرآوری محصوالت با کیفیت در راستای صادرات محصوالت 
دامی به کشور روســیه را پیگیری می کنیم و با توافقات انجام شده با کشورهای 
حوزه اوراسیا آینده روشنی برای آن متصور هستیم.وی عنوان کرد: تخفیف ۹۰ 
درصدی اجاره بهای اراضی ملی به بخش کشاورزی در صورت پایبندی به تعهدات 

و تخفیف ۸۰ درصدی برای بخش غیرکشــاورزی با شرایط مشابه در قالب طرح 
تشویقی لحاظ خواهد شــد.مدیر کل جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: 
مجوز صدور ســند تفکیکی برای طرح هایی با 3۰ درصد پیشرفت فیزیکی صادر 
خواهد شد به این معنا که اگر فردی در اراضی خودش طرحی را اجرایی کند برای 
آن زمین مشاعی، سند تفکیکی صادر خواهد شــد.وی خاطرنشان کرد: از اوایل 
انقاب، زمین هایی را داریم که به گروه های مختلفی واگذار شده؛ اما این گروه ها 
اجاره بهای زمین را پرداخت نکرده اند که اگر تا پایان ســال جاری برای تســویه 
اصل بدهی مراجعه کنند از پرداخت جریمه تاخیر معاف خواهند شــد.مدیرکل 
جهاد کشاورزی اســتان اصفهان در تشریح ســایر مفاد طرح تشــویقی جهاد 
کشاورزی عنوان کرد: اعطای تسهیات سرمایه در گردش از محل منابع صندوق 
توسعه ملی با نرخ ترجیحی 
14.5 درصد در راســتای 
توســعه صــادرات انجام 
خواهد شد.وی اضافه کرد: 
مطابق مطالبه استاندار از 
دستگاه های اجرایی مدت 
پاسخ به استعام ها را به 15 
روز کاهــش دادیم و عدم 
پاسخ به اســتعام در این 
مدت به معنــای موافقت 
خواهد بود.مدیرکل جهاد 
کشاورزی اســتان یادآور 
شد: پرتال جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهــان بــرای 
دسترسی ســریع فعاالن 
بخش کشــاورزی به اطاعات تخصصی در این حوزه راه اندازی شد تا نیازی به 
حضور فیزیکی افراد در محل این ســازمان نباشــد، البته آموزش رایگان بنا به 
درخواست مردم در هر نقطه از استان ارائه خواهد شد اطاعات جامع مالی و فنی 
41 طرح کشاورزی که بیشتر در حوزه های گلخانه ای و صنایع تبدیلی است، روی 
سایت معاونت سرمایه گذاری استانداری بارگذاری شده تا سرمایه گذاران بتوانند 

نسبت به دریافت مجوزهای خود راحت تر اقدام کنند.
به روزرسانی اطالعات نیاز خالص آبی گیاهان

مرادمند اظهار کرد: برای اولین بار در کشــور نیاز خالــص آبی گیاهان که پیش 
از این مربوط به سال 74 بود را به روزرســانی کردیم و به این ترتیب با استفاده از 
اطاعات هواشناسی و ویژگی های خاک هر منطقه پس از دریافت اطاعات آب از 
شرکت آب منطقه ای استان اصفهان، الگوی کشت را ارائه خواهیم کرد.مدیرکل 
جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به انواع خرید تضمینی، حمایتی و توافقی 

محصوالت کشــاورزان گفت: در مواقع نیاز به بازار ورود کرده و مانع از هدر رفت 
تولیدات کشاورزان می شــویم، به عنوان مثال در ســال جاری 7 هزار تن گوجه 
فرنگی را از کشاورزان خریداری و در قالب قراردادی به رب اسپتیک تبدیل کردیم.

وی با اشــاره به صدور مجوز آرد و نان که بحث های زیادی را به دنبال داشــت، 
عنوان کرد: این مجوز در زمانی صادر شده که سازمان سمت متولی صدور مجوز 
بوده است، از زمانی که این مســئولیت به جهاد کشاورزی واگذار شد تایید مجوز 
را منوط به تایید وزارت جهاد کشــاورزی کردیم.مرادمند ادامــه داد: از آنجا که 
شخص متقاضی مدعی تشکیل زنجیره تولید شده بود وزارت جهاد کشاورزی نیز 
با درخواســت وی موافقت کرد. برخی ها زنجیره تولید دانستن این کار را صوری 

می دانند که صحت آن باید در فرآیند نظارت مشخص شود.
تالش برای حفظ برنج کاری لنجان

مدیرکل جهاد کشاورزی اســتان پیرامون عدم پذیرش الگوی کشت بیان کرد: 
کشاورزان لنجان مدعی هســتند که از 5۰۰ سال پیش در این منطقه برنج کاری 
می شده و در طومار شیخ بهایی نیز دارای حقابه هستند، مخالفت جهاد کشاورزی 

با برنج کاری در مناطقی است که اخیرا اقدام به کشت این محصول کرده اند.
وی اضافه کرد: قریب به ۲ هزار هکتار اراضی شهرستان لنجان هم سطح با رودخانه 
هستند و به این ترتیب هیچ کشــت دیگری به جز برنج در آنها ممکن نیست، در 
تاش هستیم تا با متقاعد کردن مسئوالن برنج کاری را در اراضی هم سطح رودخانه 
حفظ کنیم.مرادمند خاطرنشان کرد: روش های کشت جدیدی مانند کشت تیپ 
را در این منطقه به صورت آزمایشــی اجرا کرده ایم و در تاش برای معرفی آنها 
به کشاورزان هستیم.مدیرکل جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با رد این ادعا که 
کشاورزان بر اساس تغییرات قیمت بازار نوع محصول کشته شده خودشان را تغییر 
می دهند، گفت: این ادعا که بیشــتر برای محصوالتی مانند سیب زمینی مطرح 
می شود از لحاظ علمی و فنی صحت ندارد و تنها سهم 5 تا 1۰ درصدی از تغییرات 

قیمت این محصوالت در بازار را می توان متصور شد.
اجرای آبیاری نوین در 128 هزار هکتار از اراضی استان اصفهان

وی ادامه داد: دلیل اصلی نوسان شــدید قیمت بعضی محصوالت ناشی از فروش 
محصوالت کشاورزان اصفهانی که در سایر استان ها کشت کرده اند در بازار اصفهان 
است، به عنوان مثال کشاورز اصفهانی در لرستان محصولی را کشت می کند و انتظار 
فروش آن در بازار اســتان اصفهان را دارد که منجر به افت شدید قیمت می شود.

مرادمند در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه آبیاری های نوین بیان کرد: در حال 
حاضر 1۲۸ هزار هکتار از اراضی استان به روش های نوین آبیاری می شوند.مدیرکل 
جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: برنامه ریزی کرده ایم تا در سال جاری 
15 هزار هکتار دیگر به این عدد اضافه کنیم کــه تاکنون 4 هزار هکتار آن محقق 
شده و 1۲7 میلیارد تومان اعتبار برای این موضوع در نظر گرفته ایم.وی در پایان 
خاطرنشان کرد: 7 هزار و 5۰۰ هکتار از اراضی استان تحت کشت گیاهان دارویی 

هستند و برنامه توسعه هزار و 5۸۰ هکتاری در این زمینه داریم.
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