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یک مقام مسئول در مخابرات اصفهان:
سامانه مخابرات، مرجع 

دریافت ریز اطالعات قبض 
تلفن ثابت است

گزارش

رییــس اداره خدمات پــس از فروش 
وسرپرســت اداره فروش تلفــن ثابت 
مخابرات منطقه اصفهان گفت: دریافت 
ریز اطالعــات مربوط به قبــض تلفن 
ثابت با مراجعه به پرتال مخابرات ایران 
به نشــانی tci.ir به راحتــی قابل انجام 
اســت.قبض کاغذی تلفن ثابت از مهر 
امسال در کالن شهر اصفهان حذف شد 
و مشــترکان این وســیله ارتباطی باید 
به صــورت غیرحضوری مانند ســامانه 
۲۰۰۰ یا از طریق سامانه های اینترنتی 
نسبت به پرداخت صورت حساب قبض 
خود اقــدام کنند.یکی از مســائلی که 
مشترکان تلفن ثابت در این مدت عنوان 
کردند مربوط بــه دریافت ریز اطالعات 
قبض ها بود که رییس اداره خدمات پس 
از فروش مخابرات منطقه اصفهان درباره 
آن توضیح داد.مســیح محمدی گفت: 
مالکان خط تلفن می توانند با مراجعه به 
سامانه پرتال مخابرات منطقه اصفهان به 
نشــانی tce.ir و بخش »مخابرات من« 
در سامانه خدمات غیرحضوری ثبت نام 
کنند.وی ادامه داد: مشترکانی هم که نیاز 
به اخذ ریز مکالمات خود دارند، می توانند 
به یکی از مراکز امور مشترکان مخابرات 
مراجعه و با کارت ملــی خود برای احراز 
هویت و دریافت رمز دوم ورود به سامانه 
از این خدمت اســتفاده کنند. محمدی 
با تاکید بر اینکه ریــز مکالمه فقط برای 
مالک یا مستأجر دارای اجاره نامه رسمی 
ارائه می شود، خاطرنشان کرد: آنها پس از 
دریافت رمز دوم عبور می توانند عالوه بر 
انواع خدمات غیر حضوری تلفن ثابت، ریز 
مکالمات را هم داشته باشند. وی توضیح 
داد: اگر خط تلفن در اختیار مستأجر قرار 
دارد نیز می تواند از طریق تماس با سامانه 
۳۶۰۶۰ نسبت به ثبت یا اصالح شماره 
همراه خود جهت دریافت صورتحساب 

قبض اقدام کند.

  اصفهانی ها پس از تهران بیشترین میزان سپرده بانکی را دارند؛ 

جیبپرپولبانکها
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همهبهدنبالمقصر!

  با وجود اینکه کارشناسان مسائلی مانند وارونگی هوا در فصول سرد و خودروهای دودزا را عامل آلودگی هوا می دانند
 یک عضو شورای شهر آلودگی ها را به گردن منازل مسکونی انداخته است؛
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یمنا
س: ا

عک

فرمانده نیروی زمینی سپاه در اصفهان مطرح کرد:

 مهارت آموزی
 الزمه ارتقای توان نظامی پاسداران است

 فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اســالمی گفت: هم اینک سپاه به سالح و تجهیزات 
پیشرفته در تمامی زمینه ها مجهز است و الزمه استفاده درست از این تجهیزات مهارت آموزی در 

کنار رشد معنویت پاسداران است.
سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور روز گذشته در مراسم صبحگاه مشترک و اختتامیه دوره های 
رسته ای دانشــگاه علوم و فنون نظامی امیرالمومنین )ع( نیروی زمینی سپاه پاسداران در اصفهان 
افزود: فضای دانشگاه باید فرهنگی و معنوی باشد زیرا جوهره نیروی فرهنگ ایثار ، شهدا و معنویت 
است و باید با همت اســاتید، دانشــجویان و مربیان این فضای معنوی حاکم  شود.وی گفت: امروز 
نیروی زمینی سپاه به امکانات، تجهیزات و ســاز و برگ جدید مجهز شده است که اگر نیروی ماهر 
و با دانش باال نداشته باشــیم نمی توانیم در صحنه عمل از این امکانات بهره کافی را ببریم.فرمانده 
نیروی زمینی سپاه ادامه داد: حتی اگر معنویت باشد ولی مهارت استفاده از سالح نباشد، در زمان 

جنگ نمی توانیم از قابلیت آن سالح استفاده کنیم.
وی افزود: زمانی می توانیم از تجهیزات اســتفاده کنیم که نیروی ماهر و با تجربه داشــته باشیم و 
اگر مهارت و شناخت تاکتیک نباشــد در صحنه عمل موفق نخواهیم شد.سردار پاکپور تاکید کرد: 
مهارت در سایه عمل استمرار خواهد داشت و برنامه آموزش یگانی با همین هدف تنظیم شده است 
زیرا مهارت با تئوری به دست نمی آید بلکه باتکرار و تمرین در صحنه میدانی محقق خواهد شد.وی 
اضافه کرد: در صحنه عملی است که دانشجو با مشکالت و چالش ها آشنا و راه رفع آن را می آموزد.

وی با بیان اینکه نقش اصلی دانشــگاه پرورش نیرو و استعدادهاست، گفت: اگر آموزش ها به خوبی 
فراگرفته نشــود در ادامه کار با مشکل مواجه خواهیم شد و در نقطه شــروع که دانشگاه است باید 

بنا خوب نهاده شود.
وی با اشاره به غیر مقایســه بودن امکانات کنونی با تجهیزات دوران دفاع مقدس، تصریح کرد: اگر 
در آن دوران تجهیزاتی چون پهپاد و موشک های دقیق کوتاه بردی که امروز در نیروی زمینی سپاه 
سازمان دهی شده است، وجود داشت در بســیاری از مراحل از جمله شناسایی ها با مشکل مواجه 
نبودیم.وی ادامه داد: امروز هوانیروز ســپاه بدون هیچ مشکلی ماموریت های سپاه را در بخش های 

مختلف کشور دنبال می کند.
سردار پاکپور اضافه کرد: دانشجویان این دانشگاه وارثان شهدایی چون خرازی هستند و لذا آشنایی 
با خلق و خوی این شهدا، مطالعه نحوه رزم و ابعاد شــخصیتی و معنوی آنها برای دانشجویان سپاه 

یک ضرورت است و اگر این خلق و خو را پیدا کردید حتما رستگار می شوید.
وی خاطر نشــان کرد: فرماندهان برای تربیت نیروهای ماهر، خالق، شناســایی نیروهای مستعد، 
ارتقای فضای معنوی دانشگاه تالش کنند و مهارت محوری و پژوهش محوری مورد توجه قرار گیرد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه اظهار کرد: مربیان به دنبال به روز رسانی دانش نظامی خود باشند و در 
جهت شناسایی دانشجویان خالق و مستعد اهتمام ورزند.

وی اضافه کرد: این دانشگاه محل آموزش و تربیت افرادی بوده که در راه حفظ اسالم و انقالب جان 
خود را فرا کردند؛ بنابراین برند و نشان آن به آسانی به دست نیامده است بلکه با خون شهدا محقق 

شده پس کیفیت آموزش و تربیت نیروی انسانی باید در خور این دانشگاه باشد.
در پایان این مراسم گروهی از دانشــجویان دوره های آموزشــی کاردانی، کارشناسی و نیروهای 
مخصوص دانشگاه علوم و فنون زمینی امیرالمومنین )ع( ســپاه در اصفهان دانش آموخته شدند.

دانشــگاه علوم و فنون نظامی امیرالمومنین )ع( نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی سال 
۱۳۸۵ به منظور ســاماندهی آموزش های عالی مورد نیاز نیروی زمینی ســپاه با تصویب ستاد کل 

نیروهای مسلح فعالیت خود را در اصفهان آغاز کرد.

خبر

در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه کتاب اصفهان

عکس خبر

اتمام فاز اول بازسازی 
شبکه فاضالب شهر 
اصفهان تا پایان سال

بهینه سازی شبکه ها 
و برق رسانی مطمئن 
در شرق اصفهان
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عکس: فارس

رییس اتحادیه میوه و تره بار استان خبر داد:

رشد ۵ برابری برداشت سیب زمینی در استان اصفهان
رییس اتحادیه میوه و تره بار استان اصفهان از مرتفع شدن کمبود سیب زمینی در بازار استان اصفهان خبرداد. 

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان:

1۵0 حکم قضایی اجرا نشده داریم
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: در حال حاضر ۱۵۰ حکم قضایی برای موقوفه های تصرف شده داریم 

که هنوز اجرا نشده و نیازمند حمایت و کمک مسئوالن برای اجریی شدن این احکام هستیم. 

 با حکم فرماندار اصفهان، تکلیف صندلی خالی شورا مشخص شد

رییس سابق شورای شهر، عضو جدید شورا شد
فرماندار اصفهان از ابالغ دستور الزم برای حضور عضو علی البدل شورا در جلسات شورای شهر خبر داد تا باالخره پس از 

چند ماه تکلیف صندلی خالی این شورا مشخص شده و رضا امینی جایگزین مهدی مقدری شود. 

صفحه 3

صفحه 5

صفحه 7

معاون اجتماعی سپاه صاحب الزمان )عج( استان خبر داد:

حمایت سپاه برای تهیه جهیزیه زوج های نیازمند در اصفهان
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رییس هیئت نجات غریق استان اصفهان گفت: با توجه به رعایت استانداردها طی 
سال های اخیر هیچ گونه آماری مبنی بر غرق شدگی در استخرها و اماکن دارای 

مجوز زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان نداشتیم.
محسن تابش فر اظهار کرد: به دلیل این که ما مثل استان های شمالی یا جنوبی 
نیستیم که رودخانه یا دریاها داشته باشیم که قابل کنترل باشد، وظیفه ما تنها در 
بخش استخرهایی است که دارای مجوز رسمی اداره کل ورزش و جوانان هستند، 
استخرهای آپارتمانی بدون مجوز، استخرهای باغی یا دریاچه ها و پشت سدها در 
حیطه کاری ما نیست؛ اما مکان هایی که مجوز اداره کل ورزش و جوانان را داشته 

باشند، هیئت می تواند از آن مکان حمایت و پشتیانی کند.
وی در خصوص تعداد آمار منجیان غریق استان، خاطرنشان کرد: نزدیک به چهار 
هزار ناجی غریق در استان اصفهان آموزش دیده هستند که از این تعداد ۱۷۰۰ 
نفر آن ها در استخرها و  اماکنی که مجوز اداره کل ورزش و جوانان دارند، فعالیت 
می کنند. عالوه بر بحث نجات غریق، بخشی هم به عنوان امداد و نجات مطرح است 
که این افراد به عنوان شهروندان می توانند هر جایی که تشخیص دهند جان افراد 

به نوعی درخطر است با توجه به تخصصی که دارند وارد عمل شوند.
رییس هیئت نجات غریق استان اصفهان با اشاره به برگزاری دوره های کشوری 
تربیت مدرس نجات غریق در استان اصفهان، اظهار کرد: از تاریخ ۱۸ آبان ماه به 
مدت ۱۰ روز میزبان سه دوره آموزش کشوری در دو بخش آقایان و بانوان در زمینه 

تربیت مدرس نجات غریق و همچنین دوره ارتقای مدرسان قبلی به صورت تئوری 
و عملی هستیم که این اتفاق برای اولین بار در اصفهان رخ می دهد.

تابش فر افزود: در مجموع حدود ۲۸۰ نفر در این سه دوره شرکت می کنند که ۲۹ 
آبان ماه مراسم اختتامیه این دوره ها برگزار می شود. همچنین مدرس این دوره ها 

افشین کثیر، مدرس ایرانی االصل بین المللی نجات غریق است.
وی ادامه داد: هدف اصلــی از برگزاری این دوره ها افزایــش بحث کمی و کیفی 
مدرسان کشور از طریق آشنا کردن آنها با جدیدترین استانداردهاست. جدیدترین 
قوانین و مواردی که مربوط به امداد و نجات اســت تحت عنوان »شــاخص های 
آموزشی« توسط مدرس این دوره در اختیار شــرکت کنندگان قرار می گیرد. با 
ارتقای سطح دانش مدرسان هدف این است که با داشتن مدرسان باکیفیت بتوانیم 
سطح منجیان خود را در کشور باال ببریم تا شاهد هیچ گونه اتفاق و حادثه ای در 

اماکن آبی به ویژه استخرها نباشیم.
رییس هیئت نجات غریق استان اصفهان در خصوص تعداد سهمیه استان ها در 
این دوره، گفت: هر استان دو نفر سهمیه داشت که با توجه به میزبانی توانستیم در 

بخش بانوان شش نفر و آقایان چهار نفر سهمیه داشته باشیم.
وی افزود: تعداد مدرسان استان اصفهان در سال ۸۹ هفت نفر بود که طی گذشت 
۱۰ سال با برگزاری کالس های منظم و پیگیری های انجام شده این تعداد به ۶۰ 

نفر رسید.

رییس هیئت نجات غریق استان اصفهان:

هیچ گونه غرق شدگی در استخرهای استان نداشتیم
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الف :  راه اندازی واحد دوم نیروگاه بوشهر در بحبوحه 
جدال ایران و غرب بر سر برجام همچنان در مسیر 

پیشرفت است. 
طرح ســاخت و تکمیل نیروگاه بوشهر که نخستین 
بار کلنگ آن پیش از انقالب و در نتیجه توافق ایران 
و آلمان زده شــد، در دوره پس از انقالب اسالمی با 
همکاری روسیه وارد عرصه جدی تر شد، گرچه این 
همکاری طی یک دهه گذشــته به واسطه مناقشه 
هسته ای و تحمیل تحریم های سنگین جامعه جهانی 
علیه ایران تحت شــعاع قرار گرفت؛ اما دستیابی به 
برجام و پدیدار شدن حســن نیت برای رفع نگرانی 
جامعه بین المللی از روند فعالیت هســته ای ایران، 
چارچوب جدی تری برای همکاری تهران و مســکو 
در تکمیل نیروگاه اتمی بوشــهر ایجاد کرد، چه در 
دوره پیش از برجام و فضای سرد حاکم بر مناسبات 
بین المللی ایران که دامن رابطه با روسیه را هم گرفته 
بود، دست اندازهای جدی بر ســر تکمیل و توسعه 
نیروگاه بوشــهر رقم زده شــد. قابل انتظار بود که 
توافق هسته ای عالوه بر رفع نگرانی از اهداف برنامه 
هسته ای ایران، زمینه های همکاری تنگاتنگ ایران 

به ویژه با شرکای قدیمی را فراهم کند.
 نیروگاه بوشــهر یکــی از اصلی تریــن محورهای 
مشترک دوجانبه بود که روسیه را به تکاپوی کمک 

بهره برداری آن انداخت. 
ذیل همین همکاری بود که واحــد یک نیروگاه در 

ســال ۱۳۹۳ در بحبوحه 
مذاکرات هسته ای ایران و 
کشورهای ۱+۵ عملیاتی 
شــد، در همین چارچوب 
قرارداد احداث واحدهای 
۲ و ۳ نیروگاه های بوشهر 
در همان سال، بین شرکت 
تولید و توسعه انرژی اتمی 

ایران و شرکت روسی اتم اســتروی اکسپورت امضا 

شــد. طبق این قــرارداد 
مقرر شــد راه اندازی دو 
رآکتور هسته ای دیگر به 
ظرفیــت ۱۰۵۷ مگاوات 
طراحی و راه اندازی شود، 
در حالــی که نخســتین 
واحد اتمی بوشهر از قدرت 
بهره بــرداری و تولید برق 
به توان ۱۰۰۰ مگاوات برخوردار است، با راه اندازی 

واحدهای ۲ و ۳ این نیروگاه، ظرفیت برق هسته ای 
به ۳۱۱۴ مگاوات افزایش خواهد یافت.

 صالحی، رییس سازمان انرژی هسته ای نیز با اشاره 
به روند انعقاد قرارداد فازهای ۲ و ۳ گفت: بیش از ۳ 
میلیون متر مکعب خاک برداری شده است و حدود 
۲ میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب بهســازی خاک 
انجام شده و یک و نیم میلیون تن سیمان استفاده 

خواهد شد. 
بیش از ۹۰ درصد کارکنان نیروگاه ایرانی هســتند 
و عمده کارهای زیرساختی توســط ایرانی ها انجام 
می شود و با راه اندازی دو واحد جدید در مجموع ۲۲ 
میلیارد کیلووات ســاعت از این منبع برق هسته ای 

استفاده خواهیم کرد. 
در امتداد همین توافق مراسم بتون ریزی واحدهای 
دو نیروگاه بوشــهر، با حضور علــی اکبر صالحی و 
شماری از مقامات کشوری، استانی و مدیران شرکت 
روس اتم، در نیروگاه اتمی بوشــهر برگزار شد، تا به 
این ترتیب مشخص شد که به رغم وجود تحریم های 
ســنگین آمریکا، روند پیشرفت هســته ای متوقف 
نشده است. همین اردیبهشــت ماه سال جاری بود 
که واحد ۲ و ۳ در حال احداث نیروگاه بوشهر مورد 
تحریم آمریکا قرار گرفت؛ اما حاال به نظر می رســد 
که جمهوری اسالمی ایران عزم خود را برای توسعه 
این نیروگاه در مواجهه با تحریم های آمریکایی عزم 

کرده است.

پیشنهاد کار به رییس جمهوری 
بولیوی یک روز پس از استعفا!

یک روز پــس از اســتعفای اوو مورالس، رییس 
جمهوری بولیوی، مارگارتا ســیمونیا، سردبیر 
مجموعه »روســیا ســیگودنیا« و شــبکه های 
تلویزیونی »راشــا تودی« به او پیشنهاد کار داد. 
ســیمونیا توییت کرد: کار فوق العــاده ای را به 
مورالس پیشــنهاد می کنم، من به او پیشــنهاد 
اجرای برنامه ای در شبکه اسپانیایی زبان »راشا 
تودی« را دارم. وی افزود: همانطــور که رافائل 
کوریا، رییس جمهوری پیشــین اکــوادور برای 
دومین ســال متوالی برنامه تلویزیونی را در این 
شــبکه اجرا می کند، مورالس هــم می تواند در 
این زمینه فعالیت کند. از ســوی دیگر، مکزیک 
به رییس جمهوری مســتعفی بولیوی پیشنهاد 
پناهندگی سیاسی را داده است، آندرس مانوئل 
لوپز اوبرادور، رییس جمهوری مکزیک در توییتر 
نوشت، کشورش موضع مورالس را تایید می کند 
که استعفا را به منظور ممانعت از خشونت بیشتر، 

ترجیح داد.

 طرح سازمان ملل 
برای حل بحران عراق

هیئت سازمان ملل در عراق طرحی را برای مهار 
بحران اعتراضات روز افزون کــه از ابتدای اکتبر 
عراق را درگیر کرده، ارائه کرد. این طرح بر اصول و 
تدابیر و اصالحات فوری در کوتاه و میان مدت از 
جانب دولت برای خاموش کردن شعله اعتراضات 
تکیه دارد. هیئت سازمان ملل در بیانیه خود آورده 
است، با مسئوالن عراقی و تظاهرکنندگان صحبت 
کرده و درباره لزوم تعهد به اصول اولیه نظیر حمایت 
از حق زندگی، حق تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز 
و آزادی بیان طبق قانون اساسی به توافق رسیده 
است. این طرح همچنین شامل بازخواست کامل 
مجرمان و رعایت انصاف در حــق قربانیان طبق 
قانون و نیز عدم آسیب رساندن به اموال دولتی و 

خصوصی است.

علمای مسلمان خواستار تحریم 
امارات شدند

علمای مســلمان از ملت ها و دولت های عرب و 
اسالمی در سرتاسر جهان اسالم خواستند، امارات 
و کاالهای آن را به سبب نقش این کشور در کشتار 
مسلمانان، تحریم کنند.۸۷ تن از علمای مسلمان 
با انتشار بیانیه ای تاکید کردند: امارات از پول های 
خود برای کشتار مســلمانان در سرتاسر جهان 
اســتفاده می کند. در حمله ظالمانه علیه ملت ها 
یا دولت های مسلمان، از جمله مصر و کودتا علیه 
محمد مرسی، رییس جمهور منتخب این کشور، 
یا لیبی و یمن، یا تعرض به اقلیت ها، مثل اوضاع 
مســلمانان چین )ایغورها( یا منطقه کشــمیر، 
امارات دست دارد و آشکارا و نهان پول های خود 

را در این امور به کار می گیرد. 

هند، مانع برگزاری جشن میالد 
پیامبر )ص( در کشمیر شد

برای نخســتین بــار در تاریخ کشــمیر مردم از 
برگزاری جشن میالد پیامبر گرامی اسالم و هفته 
وحدت منع شدند و نظامیان هندی به سرکوب 
مردم پرداختند. هر ســاله هــزاران نفر از مردم 
کشمیر از مناطق دور و نزدیک در آستانه میالد 
پیامبر اکرم مسجد حضرت بل، گرد هم می آیند 
تا جشــن بگیرند. مردم از شب قبل به دعا و راز و 
نیاز می پرداختند و بعد از نماز صبح در مراسمی 
که موی منتسب به حضرت رسول)ص( به نمایش 
گذاشته می شود، شرکت می کردند و به دعا و نماز 
مشغول می شدند. ولی در سال جاری این مراسم 
نیز از طرف مقامات امنیتی ممنوع اعالم شــد و 
نظامیان هندی مانع برگزاری این سنت قدیمی 
شدند. هند علت ممانعت از برگزاری این جشن 
را وضعیت ویژه کشمیر و حکومت نظامی اعالم 

کرده است.

توسعه نیروگاه بوشهر، توقف ناپذیری قطار هسته ای ایران

 سامانه ثبت دارایی مسئوالن 
در مجلس آغاز به کار کرد

ســامانه ثبت اموال و دارایی مســئوالن صبح 
دیروز در مجلس شــورای اســالمی استقرار 
یافته و راه اندازی شد. بر اســاس این گزارش 
تعــدادی از نمایندگان مجلس بــا حضور در 
محل استقرار این سامانه ها، شناسایی مربوط 
به ســامانه ثنا را دریافت کردنــد. نمایندگان 
یک هفته مهلت دارنــد که اموال و دارایی های 
خود را ثبــت کننــد، البته این ســامانه ها به 
مدت دو ماه در مجلس مســتقر خواهند بود. 
گفتنی است، مســئوالن و نمایندگان مجلس 
می توانند با دریافت شناســه مربوطه، اموال و 
دارایی خــود را با تلفن همراه و یا هر ســامانه 
دیگری نیز ثبت کنند. در همین رابطه اسدا... 
عباسی، ســخنگوی هیئت رییسه مجلس در 
حاشیه آغاز به کار ســتاد ثبت اموال و دارایی 
نماینــدگان در مجلس در جمــع خبرنگاران 
گفت: از قوه قضاییه و به ویژه رییس قوه تشکر 
می کنم که تعامل و همکاری خوبی با مجلس 
در راه اندازی ســامانه ثبت احــوال و دارایی 
مسئوالن داشتند. وی افزود: طرح ثبت اموال 
و دارایی مسئوالن در مجلس به تصویب رسید 
و مراجع قضایی هم این مصوبه را ابالغ کردند 
و نمایندگان مجلس همانطور که از ابتدا اعالم 
کرده بودند اموال و دارایی خود را در ســامانه 
مذکور ثبت می کنند. عباســی خاطر نشــان 
کرد:  حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر از مسئوالن 
مشــمول قانون ثبت اموال و دارایی می شوند. 
هر کســی که از تاریخ ۲۳ دی ۹۴ مسئولیتی 
گرفته است شــامل این قانون است و موظف 
 اســت اموال و دارایی خود را در این ســامانه

 ثبت کند.

الیحه موافقت نامه کشتیرانی 
تجاری بین ایران و قزاقستان 

تصویب شد
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی الیحه 
»موافقت نامه کشــتیرانی تجــاری دریایی در 
دریای خزر بین دولت جمهوری اسالمی ایران 
و دولت جمهوری قزاقستان« را تصویب کردند. 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلسه 
علنی روز گذشــته  با ۱۵۶ رای موافق، ۴ رای 
مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده 
حاضر در جلســه علنی با الیحه »موافقت نامه 
کشــتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین 
دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری 
قزاقستان« موافقت کردند. بر اساس ماده واحده 
این الیحــه، موافقت نامه کشــتیرانی تجاری 
دریایــی در دریای خزر بیــن دولت جمهوری 
اســالمی ایران و دولت جمهوری قزاقســتان، 
مشــتمل بر یک مقدمــه و ۲۱ ماده به شــرح 
پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده 

می شود.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:
گام های برجامی جدید ایران 

بررسی شد
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد 
که گام های جدید ایران در مسیر کاهش تعهدات 
برجامی در نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فدریکا موگرینی 
گفت، محور اصلی جلسه ما درباره امنیت خلیج 
فارس بود؛ اما تحوالت اخیر اجــرای برجام و به 
طور ویژه گزارش اخیر ســازمان انرژی اتمی در 
این زمینه مورد بررســی قرار گرفت. وی درباره 
امنیت خلیج فارس هم گفت که نگاه اتحادیه اروپا 
به طور ویژه بــرای کاهش تنش ها در این منطقه 

خواهد بود.

محمد فیضی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در 
پاسخ به ســوالی در رابطه با آرایش مجلس آینده 
و نقش چهره های مطرحی چــون علی الریجانی 
و محمدباقــر قالیباف کــه در این روزهــا درباره 
حضورشــان در انتخابات گمانه زنی های بسیاری 
مطرح است، گفت: مجلس آینده مجلس چهره های 
بزرگ سیاســی نخواهد بود و بعید است چهره ها 
در این انتخابات حضور پیــدا کنند.نماینده مردم 
اســالم آباد غرب و داالهو در ادامه با تاکید بر این 
نکته که »شــرایط حاضر، شــرایطی نیست که در 
آن چهره ها خود را بســوزانند« گفت: مردم نیز در 
شرایط فعلی، دل خوشی از شخصیت های سیاسی 
ندارند، اگر استقبالی هم صورت بگیرد، احتماال از 
برنامه ها استقبال خواهند کرد. حشمت ا... فالحت 
پیشه با اشاره به اینکه در انتخابات آینده ما شاهد 
رقابت اشخاص نخواهیم بود و باید شاهد محوریت 
جریان ها باشیم، افزود: لیست ها برای انتخابات این 

دوره مجلس بیشتر باید برنامه خود را ارائه دهند.

بعید است چهره ها در این 
انتخابات حاضر شوند

عضو کمیسیون امنیت ملی: 

کافه سیاست

عکس  روز 

 اعتراض مسلمانان در پاریس
 به اسالم هراسی

بررسی جدید موسســه افکار سنجی عمومی 
فرانسه )IFOP( نشان می دهد که ۴۲ درصد از 
مسلمانان در فرانسه حداقل یک بار در زندگی 
خود تبعیــض مذهبی را تجربــه کرده اند. در 
بخشی از این بررسی آمده است که ۶۰ درصد 
خانم ها با روســری در معــرض تبعیض و ۳۷ 
درصد نیز قربانــی آزار و اذیت کالمی و توهین 

قرار گرفته اند.

پخش شب نامه علیه رییس جمهور در مجلس!

پیشنهاد سردبیر:

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی گفت: تصویب FATF به نفع ملت بوده 
و انتظار از مجمع تشخیص مصلحت نظام این 
است که هر تصمیمی که می گیرد به نفع ملت 
باشد. محمد فیضی ادامه داد: هر چند ممکن 
است پیوستن به سازمان FATF مشکالتی از 
کشور را حل نکند، ولی به یقین نپیوستن ایران 
به آن در فرصت باقی مانده، ایران را به لیســت 
سیاه برده و مشــکالت جدیدی را در اقتصاد، 
خدمات ارتباطی، مالی و بانکی به وجود خواهد 
آورد. وی اضافه کرد: در صورت قرار گرفتن در 
لیست سیاه، تحریم علیه ایران هم تشدید شده 
و وضعیت اقتصادی وخیم تر می شود. وی بیان 
کرد: کشــورهای جهان را بر اساس پای بندی 
به چهار دسته اســتاندارد، در حال پیشرفت، 
غیرهمکار و لیست سیاه دسته بندی کرده و به 
نفع کشور است که در لیست سیاه قرار نگیریم.

 FATF تصویب 
کامال به نفع ملت است

هاشم زاده هریسی
عضو خبرگان رهبری:

عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس گفت: 
الزم اســت که همه مســئوالن به جای دو قطبی 
سازی کشور به وحدت توجه داشته باشند. محمود 
بهمنی ادامه د اد: معیشت مردم شدیدا در مخاطره 
اســت، فاصله طبقه غنی و ضعیف بیشــتر شده و 
سوال این است که بازنشستگان با حقوق های اندک 
چه کنند؟ عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه 
ضریب جینی شدیدا افزایش یافته است، ادامه داد: 
آقای روحانی! خوب می دانید عــالوه بر مبارزه با 
فساد باید زمینه های فساد را از بین برد و باید به این 
مسئله توجه کنید که عدم نظارت کافی، چند نرخی 
بودن ارز، امضاهای طالیی و غیر سیســتمی بودن 
سازمان ها، زمینه ایجاد فســاد را به شدت افزایش 
داده اســت. وی افزود: برای رونق تولیــد باید نیاز 
نقدینگی واحدهای تولیــدی را تامین کرد و برای 
رونق ســرمایه گذاری باید به ثبات اقتصادی توجه 
شود و همچنین الزم است برای سود مرکب، سود از 

سود و جریمه از سود فکری کنیم.

 کشور
را دو قطبی نکنیم

عضو فراکسیون نمایندگان والیی:

یک عضو خبرگان رهبری گفــت: اینکه افرادی 
به قوه قضاییه توصیه کنند رســیدگی به مسائل 
اقتصادی و مبارزه با مفاســد وسیع و قوی انجام 
شــود و تبعیضی صورت نگیرد، اشــکالی ندارد. 
آیت ا... هاشمی هاشــم زاده هریسی اضافه کرد: 
آن قدر که ما آقای رییسی را می شناسیم و چندین 
سال با ایشان مرتبط بوده ایم به این نتیجه رسیدیم 
که ایشان در مسئله فساد و مبارزه با آن نه سیاسی 
عمل کرده و نه عمل خواهد کرد. ایشــان در این 
زمینه هیچ تفاوتی قائل نمی شوند، حال اگر برخی 
بر عدم سیاسی کاری و قائل نشدن تبعیض تاکید 
می کنند، جای اشــکال و ایراد ندارد و می تواند 
کمک کند تــا چنین روندی در مبارزه با فســاد 
نهادینه شــود؛ اما باید انصاف به خرج دهیم. وی 
ادامه داد: من گرایش سیاسی آقای رییسی را نفی 
نمی کنم؛ اما می گویم که ایشان چنین چیزی را 

در کارش دخالت نمی دهد.

توصیه رسیدگی بدون تبعیض 
به مفاسد اشکالی ندارد

پیشخوان

بین الملل

وزیر دفاع در جمع دانشــجویان دانشگاه جنگ )دافوس( ارتش، 
گفت: ما ناگزیریم توان رزمی و دفاعی خود را حفظ کرده و ارتقا 
بدهیم. امیر ســرتیپ حاتمی با بیان اینکه ایران دارای موقعیت 
راهبردی در جهان است، افزود: ما دارای موقعیت راهبردی بوده 
و دشــمنان قســم خورده داریم بنابراین اگر می خواهیم موضع 
جمهوری اســالمی ایران که حفظ امنیت و ثبات است را حفظ 
کنیم باید قدرت تهاجمی و دفاعی داشته باشیم. وی تاکید کرد: 

باید بدانیم که جلوگیری از تهاجم دیگر کشورها به ایران با التماس 
و خواهش ممکن نخواهد بود بلکه باید به دشمنان بفهمانیم اگر 
تهاجمی شکل دهند با چه اقدامی رو به رو خواهند شد. وزیر دفاع 
افزود: دشمن از نخستین روزهای پیروزی انقالب اسالمی حوزه 
دفاعی و نظامی ایران را تحریم کرد. حتی نمی گذاشتند حداقل ها 

در اختیار نیروهای مسلح ایران قرار بگیرد.
 وی خاطرنشــان کرد: ما با همت بلند و بلندپــروازی در حوزه 

ساخت تجهیزات و تسلیحات نظامی حرکت کردیم و برنامه های 
ما شامل همه موضوعات بود و در حوزه موشکی که یک مولفه مهم 
و بازدارنده است نیز بر روی دقت و قدرت انفجاری، مانورپذیری و 
سرعت، اقدامات بیشتری صورت دادیم. امیر سرتیپ حاتمی گفت: 
امروز همه موشک های جمهوری اسالمی ایران نقطه زن هستند 
یعنی وقتی موشکی شلیک می شود درست در مرکز مربع مورد 

نظر اصابت می کند.

وزیر دفاع:
ناگزیریم توان دفاعی خود را ارتقا بدهیم

حمایت اکثریت، اعتراض 
اقلیت

به مردم بگویید پول نفت و 
بیت المال کجا رفت

ثروت تازه ایران

اتهام زنی در برابر افشاگری 
روحانی

نیروگاه بوشهر یکی از اصلی ترین 
محورهای مشترک دوجانبه بود 
که روسیه را به تکاپوی کمک 

بهره برداری آن انداخت

»مشایی« از کشور خارج نشده است
وکیل مدافع اسفندیار رحیم مشایی خبر منتشر شده مبنی بر خروج موکلش از کشور را نادرست خواند. 
مهران عبدا... پور در رابطه با خبری مبنی بر اینکه اسفندیار رحیم مشایی از کشور خارج شده است، در 
حالی که از شــنیدن این خبر تعجب کرده بود اظهار کرد: خیر، ایشــان در مرخصی استعالجی بودند و 
مادر ایشان فوت کرد. هفته گذشته در ختم شرکت کردند و اخیرا نیز تهران بودند و ایشان را دیده ام.وی 
افزود:  اوال ایشان کجا برود، کشور و مملکت خودش اســت و به چه دلیل باید برود. کسانی که این حرف 
را درآوردند خودشان باید به زودی بروند. عبدا... پور گفت: ایشان خارج از کشور نیستند و خارج از زندان 
هستند و در مرخصی استعالجی به سر می برند. وی، جمع حکم مشــایی را ۶ سال و ۶ ماه عنوان کرد و 
گفت: چنانچه این رای مورد تایید دادگاه تجدیدنظر قرار بگیرد، به موجب قانون، اشد مجازات و صرفا ۵ 

سال آن اجرا خواهد شد.

پخش شب نامه علیه رییس جمهور در مجلس!
یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی از توزیع بیانیه بی هویت علیه رییس جمهور در مجلس خبر داد. 
علیرضا رحیمی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: توزیع بیانیه بی هویت علیه رییس جمهور در صحن 
مجلس، اعتراض شدید نمایندگان در تخلف از مصوبه هیئت رییسه مجلس )مشخص بودن تهیه کننده هر بیانیه( 
را در پی داشت. مخالفین دولت، مطالبه شفافیت توسط رییس جمهور را تقابل با رهبری عنوان کردند! در همین 
زمینه یک عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی گفت که بیانیه توزیع شده در صحن علنی مجلس علیه 
رییس جمهور متعلق به مجتبی ذوالنوری، نماینده قم اســت. علی اصغر یوسف نژاد اظهار کرد:  آقای ذوالنوری 
بیانیه ای را درباره سخنان آقای روحانی در یزد تنظیم کرده بود که برای توزیع باید به تایید هیئت رییسه می رسید 
و من به عنوان مسئول اداری این کار، اجازه توزیع این بیانیه را دادم. وی تاکید کرد که صدور مجوز توزیع بیانیه ها 

و نامه ها در صحن علنی مجلس از سوی هیئت رییسه به معنی تایید آنها نیست.

چهره ها
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زایندهرودبرایکشتپاییزهپرآبمیشود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

گزارش

با رای دیوان عدالت اداری:
کسور حق جذب در 

حقوق بازنشستگی کارکنان 
شرکت های واگذار شده 

دولتی لحاظ می شود
با ابطال مقررات وضع شده ازسوی صندوق 
بازنشستگی کشــوری و نیز ابطال تصمیم 
شورای توســعه مدیریت، کسور حق جذب 
در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت های 
واگذار شــده دولتــی لحاظ می شــود. به 
گــزارش روابــط عمومــی دیــوان عدالت 
اداری، پیرو شــکایت تعدادی از شــاکیان 
خصوصی با خواسته ابطال بندهای الف و ج 
بخشنامه شماره 17345/ص/1366 مورخ 
90/11/23صندوق بازنشســتگی کشوری 
و ابطــال تصمیم جلسه90/11/1شــورای 
توســعه مدیریت و سرمایه انســانی ناظر بر 
آن، هیئت عمومــی دیوان عدالــت اداری 
در این مورد وارد بحث و بررســی شــد.در 
شکایت وکیل شکات از صندوق بازنشستگی 
کشوری و ســازمان امور اداری و استخدامی 
 و شورای توســعه مدیریت و سرمایه انسانی 

چنین آمده بود:
»موکالن کــه همگی از کارمندان شــرکت 
بیمه آسیا هستند، پیش از واگذاری شرکت 
مذکور فوق العاده ای به نام حق جذب دریافت 
می کردند که بخش ثابتی از حقوق بوده و در 
حکم کارگزینی قید می شده است. صندوق 
بازنشستگی کشــوری به موجب نامه مورد 
اعتراض، استعالمی از شورای توسعه مد یریت 
می گیرد که شورای مذکور به موجب تصمیم 
مورخ 90/11/1 ذکــری از حق جذب برای 
کسر سهم صندوق بازنشستگی نمی آورد و با 
توجه به پاسخ آن، به صندوق بازنشستگی نیز 
موضوع را بخشنامه می کند که این بخشنامه 
با توجه به اینکه طی آن اعالم شــده کسور 
حق جــذب در میزان حقوق بازنشســتگی 
تاثیری ندارد، مورد اعتراض اســت. با توجه 
به موارد مذکور و اینکه تاکنون حق بیمه از 
حق جذب کسر شده و اکنون با این بخشنامه 
لحاظ شدن آن در حکم بازنشستگی با مشکل 
مواجه شده است، بنابراین درخواست ابطال 

مقررات مورد شکایت ارائه می شود.«
بر اساس این گزارش، هیئت عمومی دیوان 
عدالت اداری پس از بحث و بررســی در این 
مورد، مقررات مورد شــکایت را مغایر قانون 
دانســت وبا اکثریت آرا، رای بــه ابطال آنها 
داد.گفتنی است؛ در نظریه هیئت تخصصی 
استخدامی که در مورد شــکایت مذکور به 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه شد، 

چنین آمده است:
» نظر به اینکه اوال بــه موجب تبصره 1 ماده 
21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 
ســال 1386 »درصورت واگذاری ســهام 
شــرکت های دولتی به نحوی که شــرکت 
مذکور غیردولتی شــود، قوانین و مقررات 
قانون کار بر کارمندان شــرکت واگذار شده 
اعمال می شــود و ایــن افــراد، کارمندان 
کارفرمای جدید محســوب می شوند و در 
صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق 
بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند«  و ثانیا 
به موجب ماده 148 قانون کار مصوب سال 
1369 »کارفرمایان کارگاه های مشــمول 
این قانــون مکلفند بر اســاس قانون تامین 
اجتماعی، نســبت به  بیمه نمودن کارگران 
واحد خود اقــدام کنند« و ثالثــا به موجب 
تبصره 2 ماده 31 قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 86/11/8 
در خصوص کارکنان شرکت های واگذار شده 
که تمایل به حفظ صندوق بازنشستگی خود 
دارند، مقرر داشــته »کلیه قوانین و مقررات 
مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان 
تامین اجتماعی در امــور دریافت حق بیمه 
و اخذ جرائم ناشــی از دیرکرد پرداخت حق 
بیمــه از جمله مــواد 49 و 50 قانون تامین 
اجتماعی مصوب 1354 نســبت بــه افراد 
و صنــدوق های فوق مجــری خواهد بود«، 
بنابرایــن در خصوص مشــترکین صندوق 
بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع 
آنهــا در اجرای تبصــره 1 مــاده 21 قانون 
مدیریت خدمات کشــوری و یــا ماده 31 
قانون اجــرای سیاســت های کلی اصل 44 
قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذارشده 
است، صندوق بازنشستگی کشوری می باید 
مقررات قانــون تامین اجتماعــی را بر آنها 
اعمال کند و از آنجا که بخشنامه معاون فنی 
صندوق بازنشستگی و نظریه شورای توسعه 
مدیریت و سرمایه انســانی در این ارتباط، 
کســور بازنشســتگی این قبیل کارکنان را 
مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از 
جمله ماده 106 قانون مذکور دانسته است، 
 لذا مغایر بــا قانون وقابل ابطال تشــخیص 

داده می شود.«

 نماینده مردم  لنجان در مجلس:
سکوت در برابر واردات 

ذرت های آلوده، ناشی از 
ناکارآمدی  دولت است

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس، سکوت 
در مقابل واردات 500 هزار تــن ذرت آلوده را قابل 
تامل دانست. محسن کوهکن ریزی گفت: موضوع 
واردات ذرت های آلوده در فضای مجازی پخش شده 
است، آیا دولت کارآمد نباید با این موضوع برخورد 
کند؟ متاسفانه رییس جمهور سکوت کرده است. 
نماینده مردم لنجان در مجلس شــورای اسالمی 
با بیان این قطعه شــعر که »آبادی میخانه ز ویرانی 
ماست«، افزود: اگر امروز می دانیم این مقدار ذرت 
آلوده وارد کشور شده است باید وزیر را با تفاهم بین 
فراکسیونی و با قدرت استیضاح کنیم زیرا برخورد 
سیاسی و جناحی موجب می شود روز استیضاح یک 
بخش مهم از مطالبات مردم و مسائل کالن جامعه 
زمین گذاشته شود. وی ادامه داد: متاسفانه در کشور 
این رویه نهادینه شده است، رؤسای جمهور از نیمه 
دوم دولت دوم به فرافکنی می پردازند در حالی که 
آقای رییس جمهور! شما مسئول هستید، ما برای 
ناکارآمدی دولت دلیل داریم. کوهکن ریزی گفت: 
سکوت در مقابل واردات ذرت های آلوده یا فرافکنی و 
مأیوس کردن مردم ناشی از مصادیق ناکارآمدی های 

دولت است.

رییس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان:
مردم در خرید چادر مشکی 

محتاط شده اند
رییس اتحادیه پارچه فروشــان اصفهان در ارتباط 
با تغییر الگوی مصــرف در جامعه پــس از اعمال 
تحریم ها، اظهار داشــت: در ایــن جنگ اقتصادی 
مردم ما مصرف گرایی را کنار گذاشته و محتاطانه تر 
خرید می کنند. احمد تقی زاده با بیان اینکه اصفهان، 
قطب صنعت کشور بوده و در صنعت نساجی هم از 
دیرباز حرفی برای گفتن داشــته است، افزود: ما با 
تمام مسائل و مشکالت برای پیروزی در این جنگ 
اقتصادی مبارزه کرده و توانســتیم در تولید انواع 
پارچه پیشرفت چشمگیری داشته و در پارچه های 
پنبه خور 80 تا 90 درصد نیاز کشور را تامین کنیم. 
وی گفت: نبود مــواد اولیه و وضعیــت اقتصادی 
می تواند از مشکالت این کارخانه باشد؛ اما به رغم آن 
کیفیت پارچه های تولیدی کارخانه نسبت به گذشته 
ارتقا یافته و چادرمشکی با کیفیت نمونه خارجی و 
بعضا با سلیقه ایرانی تولید می شود. رییس اتحادیه 
پارچه فروشان اصفهان با اشاره به علل تعطیل شدن 
واحدهای تجاری و تولیدی در اصفهان، بیان کرد: 
متاســفانه واحدهای صنفی زیادی حتی با سابقه 
فعالیت باال به دلیل بحران ها و نوسانات با مشکل روبه 
رو شده و تعطیل شده اند و این در همه صنف ها هم 

اتفاق افتاده است.

نتیجه کمیته تایید صالحیت مدیران 
کنترل کیفیت استاندارد:

اخطار به 10 واحد تولیدی 
اصفهان

10 واحد تولیدی استان اصفهان درخصوص مدیریت 
کنترل کیفیت شــان اخطاریه گرفتنــد. مدیرکل 
اســتاندارد اســتان اصفهان گفت: این اخطاریه به 
علت حضور نیافتن مدیــر کنترل کیفیت و معرفی 
فرد جایگزین دربررسی 37 پرونده در کمیته تایید 
صالحیت مدیران کنترل کیفیت اداره کل از طریق 
سامانه نظارت اعالم شد.  غالمحسین شفیعی افزود: 
در این کمیته با صدور گواهی تایید صالحیت 16 نفر 
از مدیران کنترل کیفیت معرفی شده، موافقت شد. 
وی ادامه داد: همچنین در این کمیته مقرر شد پروانه 
تایید صالحیت دونفر از مدیران کنترل کیفیت پس 
از گذراندن دوره های آموزشی مجدد تمدید شود. 
گفتنی است؛ سه هزار واحد تولیدی و خدماتی استان 

اصفهان زیر پوشش استاندارد است.

آغاز برنامه ریزی برای انتخاب 
دومین محور ایمن اصفهان

در جلســه مشــترک اداره کل راهداری و حمل 
ونقل جــاده ای و پلیــس راه اســتان اصفهان 
برنامه ریــزی برای انتخاب دومیــن محور ایمن 
استان اصفهان آغاز شد. مدیرکل راهداری وحمل 
ونقل جاده ای استان اصفهان در این جلسه اظهار 
کرد: خوشــبختانه نتایج اقدامات انجام شده در 
اولین محور ایمن اســتان اصفهــان )اصفهان- 
کاشان( موفق بوده اســت. مهدی خضری ادامه 
داد: با مشخص کردن دومین محور ایمن استان 
اصفهان، گام بعدی برای افزایش ایمنی تردد در 
محورهای مواصالتی اســتان اصفهان برداشته 

خواهد شد. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز یکشــنبه در جلسه ستاد 
پیشــگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاســخ به بحران در 
استانداری اصفهان گفت: فرونشست زمین، زلزله ای خاموش است 
که اثرات مخربی بر ساختمان ها، راه ها و زیرساخت ها دارد و می تواند 
موجب افزایش عملکرد تخریبی یــک زلزله کوچک در حد زمین 
لرزه ای بزرگ باشد. علیرضا شهیدی افزود: اگر پدیده فرونشست 

زمین در استان اصفهان به صورت جدی بررسی و از آن پیشگیری 
نشود، در آینده نه چندان دور تمام اســتان را فرا می گیرد. وی با 
اشاره به اینکه یکی از دالیل فرونشست زمین بهره برداری بیش از 
حد از سفره های آب زیرزمینی است، ادامه داد: 80 تا 90 درصد آب 
مصرفی کشور مربوط به بخش کشاورزی است که باید برای کاهش 
مصرف آب در این بخش اقدامات الزم مانند اصالح الگوی کشــت 

صورت پذیرد. رییس ســازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشور، با بیان اینکه 6 درصد آب مصرفی کشور در بخش صنعت و 
چهار درصد آن در بخش شرب خانگی صرف می شود، تصریح کرد: با 
وجود اقدامات صورت گرفته برای اصالح الگوی مصرف توسط مردم 
ولی به دلیل سهم کم بخش شرب، این راهکارها برای کاهش مصرف 

ذخایر آب زیرزمینی چندان موثر نیست. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
فرونشست زمین، موجب تخریب زیرساخت های اصفهان می شود

براســاس گــزارش بانک مرکــزی، عمــده ارقام 
ســپرده های ریالی بخش غیردولتی نــزد بانک ها 
و موسسات اعتباری شامل ســپرده های دیداری، 
قرض الحســنه پس انداز، سپرده ســرمایه گذاری 
کوتاه مدت و بلندمدت، پیش دریافت های غیردولتی 
و بســتانکاران موقــت ریالی و ســپرده های ارزی 
شــامل ســپرده های دیداری، مدت دار، پس انداز 
و پیش دریافت اعتبــارات اســنادی غیردولتی و 
بســتانکاران موقــت ارزی اســت. همچنیــن در 
توضیحات بانــک مرکزی عنوان شــده که عمده 
ارقام تسهیالت شــامل مطالبات از دولت، خالص 
تســهیالت اعطایی اعم از ریالی وارزی ومطالبات 
سررسید گذشــته، معوق ومشکوک الوصول است، 
 درضمن سپرده قانونی شامل ســپرده های ریالی

 بوده است.
آمارهای بانک مرکزی از افزایــش 26.9 درصدی 
مانده ســپرده ها و 21.7 درصدی مانده تسهیالت 
بانکی در پایان تیر 98 نسبت به مقطع مشابه سال 
قبل حکایت دارد. گزارش بانک مرکزی از وضعیت 
کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها 
و موسســات اعتباری در پایان تیرماه سال 1398 
حاکی از آن اســت که مانده کل ســپرده ها بالغ بر 
22165.1 هزار میلیارد ریال شــده که نســبت به 
مقطع مشابه سال قبل 4696.4 هزار میلیارد ریال 

)26.9 درصد( و نســبت 
به پایان سال قبل معادل 
1491.7 هــزار میلیارد 
ریال )7.2 درصد( افزایش 
نشان می دهد. بیشترین 
مبلــغ ســپرده ها مربوط 
به اســتان تهران با مانده 
11969.8 هــزار میلیارد 

ریال و کمترین مبلغ مربوط به اســتان کهگیلویه 
و بویر احمد معادل 59.5 هزار میلیارد ریال اســت. 

مانده کل تسهیالت بالغ 
بر 16108.9 هزار میلیارد 
ریال اســت که نسبت به 
مقطع مشــابه سال قبل 
2872.5 هــزار میلیارد 
ریــال )21.7 درصــد( و 
نسبت به پایان سال قبل 
1018.7 هــزار میلیارد 
ریال )6.8 درصد( افزایش داشــته است. بیشترین 
مبلغ تســهیالت مربوط به اســتان تهران با مانده 

10445.2 هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط 
به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل 54.8 هزار 

میلیارد ریال است.
 اصفهان پــس از تهران همچنان رتبــه دوم میزان 
سپرده های بانکی را دارد. بر این اساس میزان سپرده 
اصفهانی ها بیش از 1165077 میلیارد ریال بوده که 
از این مقدار 586783 میلیارد ریال آن تســهیالت 
داده شده است. بررسی آمار خرداد ماه نشان می دهد 
که هم سپرده های بانکی و هم تسهیالت در تیر ماه 
امسال افزایش داشته است. بر این اساس، بانک ها به 
نسبت خرداد ماه 44 میلیارد ریال بیشتر تسهیالت 
داده اند و میزان سپرده گذاری ها در تیرماه از 2176 
هزار میلیارد تومان به 2216 هــزار میلیارد تومان 

رسیده است. 
در اصفهان نیز رشد ســپرده گذاری های بانکی را 
شاهد هســتیم؛ بر اســاس آماری که منتشر شده 
است هر اصفهانی در بانک 23 میلیارد تومان دارد. 
یکی دیگر از آمارهایی که در گزارش آمارهای بانکی 
بانک مرکزی وجود دارد، میزان نسبت تسهیالت به 
سپرده های بانکی پس از کسری قانونی است. نسبت 
تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی 81 
درصد است که نسبت به پایان تیر ماه 1397 و پایان 
اســفند 1397، به ترتیب 3/5 و 0/3 درصد کاهش 
را نشــان می دهد. نســبت مذکور در استان تهران 
96/3 درصد و در اســتان کهگیلویــه و بویراحمد 

104/9درصد است.

جیبپرپولبانکها
  اصفهانی ها پس از تهران بیشترین میزان سپرده بانکی را دارند؛ 

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهــان گفت: آب زاینده رود برای کشــت بهنگام پاییزه 
کشاورزان شرق و غرب اصفهان از 22 تا 25 آبان ماه جاری رهاسازی خواهد شــد. حسن ساسانی با بیان اینکه 
برنامه ریزی توزیع و تاریخ دقیق رهاسازی به زودی اعالم خواهد شد، اظهار کرد: توزیع آب کشاورزی شبکه های 
غرب و شرق اســتان اصفهان در بازه زمانی 22 تا 25 آبان ماه و به مدت 18 روز انجام خواهد شد و مجموع حجم 
توزیع آب برای کشت پاییزه کشاورزان 120 میلیون متر مکعب از سد زاینده رود در نظر گرفته شده است. معاون 
حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان تصریح کرد: میزان ذخیره کنونی سد زاینده رود 428 میلیون 

متر مکعب است، میزان حجم آب ورودی به این سد 13 و خروجی آن 24 متر مکعب بر ثانیه است.

معاون حفاظت و بهره برداری 

شرکت آب منطقه ای اصفهان:

زاینده رود برای کشت 
پاییزه پرآب می شود ای

قه
نط
بم

آ

  عکس روز

افتتاحکارخانهتوربینسازیدریزدباحضوررییسجمهور

رییس انجمن قطعه سازان استان اصفهان:

 برخی برای به دست آوردن دل مردم
 وعده کاهش قیمت خودرو می دهند

رییس انجمن قطعه سازان استان اصفهان گفت: متاسفانه امروز خودروسازان شرایط مناسبی ندارند، 
چراکه ناچارند قیمت ها را به صورت دستوری پایین نگه دارند که این مسئله نه تنها صنعت خودرو 
بلکه صنعت قطعه ســازی را دچار چالش کرده اســت. ابراهیم احمدی در خصوص کسری قطعات 
خودرو در بازار، اظهار کرد: در تمام قطعات خودرو کسری وجود ندارد و تنها در قطعات هایتک و یا 
قطعاتی که روی آنها سرمایه گذاری اندکی شده، دچار کمبود هستیم و متاسفانه در واردات و انتقال 
پول این قطعات مشکالتی وجود دارد. وی، بیشــترین کمبود قطعه خودروها را مربوط به قطعات 
الکترونیک دانســت و گفت: قطعاتی که از خارج وارد می شوند، نیازمند ســرمایه گذاری سنگینی 
هستند که سرمایه گذاری در داخل کشور روی آنها به صرفه نیست. وی در مورد توقف تولید پراید و 
پژو 405 تا پایان امسال، گفت: قرار است ایران خودرو محصوالتی همچون پارس، سمند و انواع پژو 
206 را جایگزین پژو 405 کند و همچنین ســایپا، خودرو تیبا را جایگزین پراید کند، البته اجرای 
این طرح با مشکالتی همراه است؛ اما با برنامه ریزی ها و درصورتی که قیمت خودرو دستوری نباشد 
و مطابق قیمت تمام شده به بازار عرضه شود، شدنی است. رییس انجمن قطعه سازان استان اصفهان 
همچنین در خصوص کاهش قیمت خودرو براساس گفته مدیرعامل ایدرو، اظهار کرد: افرادی که 
پیرامون کاهش قیمت خودرو صحبت می کند، به دنبال به دســت آوردن دل مردم هستند، چراکه 
اکنون بســیاری از خودروها با زیان فروخته می شــوند، در حالی که خودرو باید براســاس قیمت 
تمام شده و یا حتی سود بیشتر به فروش برســد تا با سرمایه گذاری مناسب صنعت خودرو در آینده 

دچار مشکل نشود.

کارخانه توربین سازی شرکت توربین های صنعتی غدیر یزد با حضور رییس جمهور افتتاح 
شد.

در اصفهان نیز رشد سپرده 
گذاری های بانکی را شاهد هستیم؛ بر 
اساس آماری که منتشر شده است هر 
اصفهانی در بانک 23 میلیارد تومان دارد

رییس اتحادیه میوه و تره بار استان خبر داد:
رشد ۵ برابری برداشت سیب زمینی در استان اصفهان

رییس اتحادیه میوه و تره بار استان اصفهان از مرتفع شدن کمبود سیب زمینی در بازار استان اصفهان خبرداد. 
نوروز علی اسماعیلی اظهار داشت: خوشبختانه امسال برداشت سیب زمینی در اراضی استان اصفهان 50 درصد 
بیشتر از سال قبل بوده است. وی افزود: سیب زمینی یکی از مهم ترین محصوالت در حوزه کشاورزی است و 
هر ایرانی ساالنه 35 کیلو سیب زمینی مصرف می کند. رییس اتحادیه میوه و تره بار استان اصفهان تاکید کرد: 
با مدیریتی که از سوی بازرسی اتحادیه میوه و تره بار استان اصفهان صورت گرفت، توانستیم برخی مشکالت 
سیب زمینی در بازار استان اصفهان را مرتفع کنیم. اســماعیلی ادامه داد: در حال حاضر اساسی ترین مشکل 
کشاورزان استان اصفهان گرانی زمین کشاورزی و بذر برای کشت محصوالت شان است.وی در خصوص صادرات 
خارجی و داخلی سیب زمینی گفت: در حال حاضر سیب زمینی استان اصفهان به کشورهای افغانستان و روسیه 
صادر می شود همچنین صادرات داخلی این محصول به استان های تهران، اهواز و مشهد صورت می گیرد.

کارشناس گندم مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان:
کشت گندم در اصفهان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است

کارشناس گندم مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: طبق پیش بینی های این سازمان، 
کشت گندم در سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. مهران توکلی اظهار کرد: گندم در همه 
شهرستان های استان اصفهان کشت می شود؛ اما بیشترین سطح کشت این محصول به شهرستان اصفهان اختصاص 
دارد. وی ادامه داد: طبق پیش بینی های این سازمان، کشت گندم در سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته کاهش 
یافته و نمی توان به دلیل وجود خشکسالی پیش بینی کرد که در سال آینده این کشت افزایش می یابد یا خیر. توکلی 
تصریح کرد: از استان اصفهان صادرات گندم نداریم، زیرا محصول تولید شده توسط زمین های قابل کشت کمتر از 
مصرف خود استان است. توکلی با اعالم اینکه سال گذشته تولیدات گندم همه شهرستان های استان 87 هزار و 800 
تن بود، گفت: در سال های گذشته، درصدد خودکفایی تولید گندم در کشوربودیم؛ اما به دلیل خشکسالی های 

پی در پی در مقاطعی از زمان مجبور به واردات گندم شدیم.

مرضیه محب رسول
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سالمت 

در چه سنی ارتودنسی کنیم؟
 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی با بیان اینکــه ارتودنســی فقط برای 
سنین باال نیست، اظهار کرد: بخش مهم درمان 
ارتودنســی، اصالح ســاختاری صورت کودکان 
است. زیرا بچه هایی که فک آنها زیاد یا کم رشد 
کرده است، می بایســت در سنین ۷ تا ۸ سالگی، 
توسط متخصص ارتودنسی ویزیت شوند.محمد 
بهناز، افــزود: گاهی کودکان با مشــکالت فکی 
مواجه هســتند که والدین از آنها آگاه نیستند و 
بهتر اســت که بچه ها در ســنین ۷ تا ۸ سالگی، 
توسط متخصص ارتودنســی یک ویزیت ساده 
شــوند که اگر مشــکلی بود، زودتر درمان انجام 
شود.  این متخصص ارتودنســی ادامه داد: چون 
اســتخوان های فکی کودکان هنوز نرم است، به 
راحتی می توان فک را فــرم داد و از این طریق، 
مشکالت نامرتب بودن دندان ها تا حدود زیادی 
حل می شود و حرکت دندان ها را آسان تر می کند. 
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی، تاکید کرد: اگر مشکالت فکی در سن 
قبل از بلوغ درمان نشــود، بعدا نیاز پیدا می کند 
که جراحی فک انجام شود. بهناز افزود: مشکالت 
فکی باعث می شود زیبایی صورت به هم بخورد و 

حرکت دندان ها نیز مشکل خواهد شد. 

 موخوره را بدون کوتاهی
 از بین ببرید

موخوره به یک یا چند شاخه شدن انتهای موها 
گفته می شــود که اگر به آن رســیدگی نشــود 
پیشــرفت می کند و موجب ضعیف شدن موها 
و ایجاد ظاهری ناخوشــایند در موها می شــود. 
بلندبودن موها و استفاده مداوم و طوالنی مدت 
از سشــوار، رنگ کردن موها و اســتفاده از مواد 
شــیمیایی همگی موجب می شــوند که انتهای 
موها شکننده شــده و حالت چندشاخه ای پیدا 
کند. دو شاخه شدن مو بیشتر در موهای خشک 

و شکننده به وجود می آید.
موهای تان را درست برس بزنید: برسی 
تهیه کنید که مناسب استفاده روزانه باشد. برسی 
با دندانه هایی قابل انعطــاف. این نوع برس، گره 
خوردگی موها را به راحتی باز می کند. نباید برس 
را بردارید و همان اول شروع کنید به کشیدن آن 
از ریشه به نوک موها. اگر این کار را بکنید، پیچ و 
تاب های ســطحی مو تبدیل بــه توده های گره 
خورده در انتهای ســاقه مو می شوند. ابتدا نوک 

موها را برس زده و کم کم به باالی موها برسید.
با مو به آرامی برخورد کنید: در حمام موها 
را باالی ســرتان جمع نکنید و شــروع کنید به 
سابیدن با شامپو. این چنگ زدن ها و پیچ دادن ها 
به مو و سابیدن شان موجب موخوره خواهد شد. 
برای خشک کردن نیز به موهایتان چنگ نزنید. 
حوله کشیدن به موها و به هم ریختن شان در هر 
جهتی کار درستی نیست.  به جای این کارها، دور 
موهای تان یک حوله بپیچید و اجازه دهید خشک 

شود.
ماسک موز را امتحان کنید: موز سرشار از 
روغن هــای طبیعــی، پتاســیم، روی، آهن و 
ویتامین هاست که به بازگرداندن حالت ارتجاعی 
مو کمک می کنــد و باعث به حداقل رســیدن 
شکنندگی موها می شــود. موز را به تنهایی پوره 
کنید و به موها بمالید یا اینکه با دو قاشق ماست 
و مقــداری آب و آبلیمو مخلوط کنیــد و بعد به 
صورت ماســک روی موها بمالیــد و بعد از یک 

ساعت با آب ولرم شست وشو دهید.

دانستنی ها

موخوره را بدون کوتاهی  از بین ببرید

پیشنهاد سردبیر:

سوال روز

توصیه روز

تاثیر منفی خواب کم بر 
سالمت استخوان های زنان

مطالعات نشان می دهد خواب ناکافی با ابتال به 
پوکی استخوان مرتبط است. پوکی استخوان 
بیماری اســت که در آن، تضعیف استخوان ها 
موجب افزایش ریسک شکســتگی استخوان 
می شود. »هیدر اوچز بالکوم«، سرپرست تیم 
تحقیق از دانشــگاه بافالو آمریکا، در این باره 
می گوید: »مطالعه ما بیانگر این است که خواب 
ناکافی ممکن اســت تاثیر منفی بر ســالمت 
استخوان ها داشته باشد.« محققان در مطالعه 
خود روی 11هزار زن در سنین بعد از یائسگی، 
دریافتند آنهایی که ۵ ساعت یا کمتر در طول 
شب می خوابیدند در مقایســه با زنانی که ۷ 
ساعت در شــب می خوابیدند، در چهار نقطه 
)کل بــدن، کل لگن، گردن و ســتون فقرات( 
دارای تراکم استخوانی کمتری بودند. محققان 
مشــاهده کردند زنانی که ۵ ساعت یا کمتر در 
شب می خوابیدند ۲۲ درصد بیشتر با ریسک 
باالتر تراکم اســتخوانی پایین تر در لگن و ۶۳ 
درصد با احتمال بیشتر پوکی استخوان در لگن 

مواجه بودند.

جراحی کاهش وزن، ریسک 
سرطان سینه را پایین می آورد

محققان دریافتند زنان دارای پیشینه ژنتیکی 
سرطان سینه در مقایسه با زنان دارای وضعیت 
مشابه که تحت عمل جراحی کاهش وزن قرار 
می گیرند، ۲.۵ برابر بیشتر با بدخیمی سرطان 
سینه مواجه هستند. احتمال بروز سرطان سینه 
در زنان به شــدت چاق یا دارای شاخص توده 
بدنی، باالتر از 1۸/۳۵درصد بود در حالی که در 
زنان دارای شرایط مشابه که تحت عمل جراحی 
کاهش وزن قرار گرفته بودند این ریســک۷/4 
درصد بود. نتایج مطالعه همچنین نشــان داد 
جراحی کاهش وزن موجب کاهش احتمال ابتال 
به سرطان های مرتبط با چاقی تا ۲۰ درصد می 
شود. محققان در این مطالعه، داده های مربوط 
به بیماران دارای شاخص توده بدنی ۳۵ یا بیشتر 
را بین سال های ۲۰1۰ و ۲۰14 بررسی کردند. 
بروز ســرطان در مورد بیــش از 1/4 میلیون 
بیماری که تحــت جراحی کاهــش وزن قرار 
نگرفته بودند )گروه کنترل( و حدود ۲۵۰ هزار 
بیماری که تحت جراحی کاهش وزن قرار گرفته 
بودند، بررسی شد. »امانوئل لو منزو«، سرپرست 
تیم تحقیق، در این باره می گوید: »یافته های 
ما نشــان می دهد جراحی چاقی می تواند به 
شکل قابل توجهی از ابتال به سرطان در بیماران 
دارای ریسک باال در مقایسه با جمعیت عمومی 
پیشگیری کند.« وی در ادامه می افزاید: »این 
تاثیر در بیمارانی که از لحاظ ژنتیکی به شدت 
در معرض ابتال به ســرطان سینه قرار داشتند، 

بسیار چشمگیر بود.«

مطالعه محققان بریتانیایی نشان می دهد؛
مصرف مکمل روغن ماهی 
تاثیری در کاهش اضطراب 

ندارد
مطالعه جدید محققان نشــان می دهد مصرف 
مکمل روغن ماهی تاثیری در محافظت در مقابل 
اضطراب و افسردگی ندارد. امگا ۳ نوعی چربی 
اســت، مقادیر کمی از آن برای سالمت ضروری 
بوده و در مواد خوراکــی نظیر مغزیجات آجیلی 
و دانه ها و ماهی های چرب نظیر سالمون یافت 
می شود. مصرف زیاد چربی های امگا ۳ به دلیل 
این باور عمومی که از افراد در مقابل افسردگی 
و اضطــراب محافظت می کند در سراســر دنیا 
پیشنهاد می شــود؛ اما در حال حاضر محققان 
دریافته اند مکمل های روغن ماهی تاثیر بسیار 
کمی بر چنین شرایطی دارند یا اصال هیچ تاثیری 

ندارند.

روش های کنترل ســرطان کدام است؟ آن چه که 
شما می خورید بر بســیاری از جنبه های سالمتی 
شما تاثیر خواهد گذاشــت از جمله ریسک توسعه 
بیماری های مزمن مثل بیماری های قلبی، دیابت و 
سرطان. به طور ویژه توسعه سرطان بسیار تاثیر پذیر 
از رژیم غذایی و آنچه که شما می خورید،خواهد بود. 
بســیاری از غذاها حاوی ترکیبات مفیدی هستند 
که می توانند در کاهش رشــد سرطان موثر باشند. 
تحقیقات بسیاری نشــان داده اند که مصرف مقدار 
زیادی از برخی از غذاها می تواند به کاهش ریسک 
ابتال به سرطان کمک کنند. در ادامه با غذاهای موثر 
در کاهش ریسک ابتال به سرطان آشنا خواهید شد.

بروکلی، عامل کنترل سرطان
بروکلی حاوی سولفوروفان اســت که این ترکیب 
گیاهی در ســبزیجاتی که خاصیت ضد ســرطانی 
دارند، به وفور یافت می شود. یک تست آزمایشگاهی 
نشان داده است که سولفوروفان اندازه سلول های 
ســرطانی ســینه را تا ۷۵ درصد کاهش می دهد. 
به طور مشابه، آزمایشــاتی که روی نمونه حیوانی 
صورت گرفت، نشان داد که فسفروفان سلول های 
سرطانی پروستات در موش آزمایشگاهی را کشت و 
حجم غده سرطانی آن را بیشتر از ۵۰ درصد کاهش 
داد. برخی از تحقیقات نیز نشــان دادند که مصرف 
مقدار زیادی سبزیجات مانند بروکلی ممکن است 
به کاهش ریسک ابتال به سرطان روده کمک کند. 
تحلیلی که روی ۳۵ تحقیق صورت گرفت، نشــان 
داد که خوردن ســبزیجات موجب کاهش ریسک 
سرطان روده بزرگ می شــود. مصرف بروکلی در 
چند وعده غذایی در هفته می توانــد برای مبارزه 
با سرطان و کنترل ســرطان مفید واقع شود. با این 
وجود، به یاد داشــته باشــید که تحقیقات به طور 
اختصاصی بر نحوه اثر گذاری بروکلی بر سرطان در 
انسان ها نپرداخته اند. تمام تحقیقات انجام شده در 
آزمایشگاه ها و روی نمونه حیوانی، به بررسی تاثیر 
ترکیبات بروکلی بر حیوانات پرداخته اند به همین 

دلیل نیاز به مطالعه بیشتری در این 
زمینه  است.

هویج
برخی از محققان مشاهده کردند که مصرف هویج 
می تواند موجب کاهش ریسک ابتال به برخی از گونه 
های سرطان شود. به عنوان مثال، با مشاهده نتیجه 
تحقیقات انجام شــده می توان دریافت که هویج تا 
۲۶ درصد ریسک ابتال به ســرطان معده را کاهش 
می دهد. دیگر تحقیقات نشــان داده اند که هویج، 
ســرطان پروســتات را تا 1۸ درصد کاهش خواهد 
داد. محققان با آزمایش روی 1۲۶۶نفر، مشــاهده 
کردند که در انتها افرادی که ســیگاری هســتند 
و هویــج مصرف نمی کنند ســه برابــر دیگر افراد 
سیگاری که یک بار در هفته هویج استفاده می کنند 
مستعد سرطان ریه هستند. سعی کنید که هویج را 
به رژیم غذایی خود به عنوان یک میان وعده مفید 
اضافه کنید. با خوردن دفعــات کمی از آن در هفته 
می توانید ریسک ابتال به سرطان را در خود کاهش 
دهید. به یاد داشته باشید که این تحقیقات به بررسی 
ارتباط مصرف هویج با سرطان پرداخته اند و عوامل 
دیگر که ممکن است نقش مهمی بازی کنند را در 

نظر نگرفته اند.
لوبیا ها

لوبیا ها دارای مقدار زیادی فیبر هســتند و برخی 
از مطالعات نشــان داده اند که فیبر مــی تواند به 
محافظت از شــخص در برابر سرطان روده بپردازد. 
آزمایشــی که روی 19۰۵ نفر صورت گرفت؛ نشان 
داد که مصــرف لوبیا به صورت پختــه یا آب پز می 
تواند ریسک تومور را کاهش دهد. مصرف لوبیا سیاه 
می تواند در افرادی که مبتال به سرطان روده هستند 

از گسترش سلول های سرطانی تا ۷۵ درصد 
جلوگیری می کند. طبــق این نتایج، 

مصرف مقداری لوبیا در هفته با 
افزایش میزان فیبر ورودی 
به بدن می تواند ریســک 

گسترش سرطان را 
هش  کا

دهد. با این وجود، تمام تحقیقات محدود به تســت 
بر نمونه حیوانی هســتند به همین دلیــل نیاز به 

تحقیقات بیشتری در زمینه است.
خانواده توت ها

توت ها دارای مقدار زیادی آندوسانین هستند، این 
رنگدانه های گیاهی دارای خصلت آنتی اکسیدانی 
بوده و ممکن است به کاهش ریسک ابتال به سرطان 
کمک کنند. در تحقیقی ۲۵ نفر که مبتال به سرطان 
روده بودند را تحت نظر قرار دادند و به آنها برای ۷ 
روز عصاره بلوبری دادند، در انتها مشــاهده کردند 
که رشد سلول های ســرطانی تا ۷ درصد کاهش 
یافته اســت. در یک تحقیق دیگر مشاهده کردند 
که با استفاده بیماران از تمشک خشک فریز شده، 
میزان چشمگیری در رشد سلول های سرطانی که 
در دهان آنها وجود دارد، کاهش اتفاق افتاده است. 
به نمونه های حیوانی آزمایشگاهی تمشک خشک 
شده خوراندند، مشاهده کردند که میزان بروز تومور 
ســرطانی در آنها تا ۵4 درصد و تعداد تومور های 
ســرطانی در آنها تا ۶۲ درصد کاهش یافته است. 
به طور مشابه با آزمایشــی که روی موش ها انجام 
دادند مشــاهده کردند که خورانــدن عصاره توت 

به این حیوانات موجب 
کاهــش عالئــم 

سرطان شده است.
مرکبات

خوردن مرکبات از جمله لیمو، گریپ فروت، پرتقال 
و نارنج می تواند به کاهش ریســک ابتال به سرطان 
کمک کند. یک تحقیق نشان داد  افرادی که میزان 
زیادی مرکبات مصرف می کنند، ریسک گسترش 
سرطان دســتگاه گوارش و سیستم تنفسی در آنها 
کاهش می یابد. محققان با مــروری بر 9 تحقیق به 
این نتیجه رسیدند که مصرف زیاد مرکبات موجب 
کاهش ریســک ابتال به ســرطان پانکراس خواهد 
شــد. در نهایت، مرور 14 تحقیق دیگر نشــان داد 
که مصرف مرکبات سه بار در هفته موجب کاهش 
سرطان معده تا ۲۸ درصد خواهد شد. این تحقیقات 
توصیه می کنند که با مصــرف مرکبات به صورت 
هفتگی می توانید از گسترش برخی از انواع سرطان 
در خود جلوگیری کنید. به یاد داشته باشید که این 
تحقیقات دیگر عوامل دخیل را مورد بررســی قرار 
نداده اند. نیاز به تحقیقات بیشــتری در این زمینه 
است تا مشخص شــود مرکبات چگونه بر گسترش 

سرطان تاثیر می گذارند.

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، اکنون حدود ۸۵۰ میلیون نفر 
در سراسر جهان به بیماری های مختلف کلیوی مبتال هستند. بیماری 
مزمن کلیه )CKD( عامل حداقل ۲.4 میلیون مورد مرگ در سال است و 
 )AKI( ششمین عامل مرگ و میر محسوب می شود. آسیب شدید کلیه
به عنوان یکی از مهم ترین عوامل بروز بیماری مزمن کلیه، بیش از 1۳ 
میلیون نفر را در سراســر جهان تحت تاثیر قرار می دهد که ۸۵ درصد 
این موارد در کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط زندگی می کنند. 
مشکالت جوی و ســرمای هوا می تواند مشــکالت بهداشتی کلیوی را 
تشدید کنند. تحقیقات نشان می دهد برای محافظت از کلیه ها در فصل 

سرما رعایت چند نکته الزامی است:
کلیه ها را گرم نگه دارید: کلیه ها نباید در معرض هوای سر قرار 
بگیرند، پوشیدن کمربندهای پهن گزینه مناسبی برای گرم نگه داشتن 
کلیه هاست؛ کمربند نباید خیلی تنگ باشد و بدن را تحت فشار قرار دهد.

به میزان کافی آب بنوشید: معمــوال در زمستان به دلیل تعریق 
پایین بدن، تمایل زیادی به نوشیدن آب وجود ندارد؛ ولی عملکرد صحیح 
کلیه ها نیازمند آب کافی است. نوشیدن هشــت لیوان آب در زمستان 
ضروری است و پررنگ شــدن ادرار یکی از مهم ترین نشانه های کم آبی 

بدن در فصل سرماست.

غذاهای سالم بخورید: در زمستان باید دقت شود که تعادل مواد 
غذایی بدن رعایت شــود. مصرف مقادیر کافــی ویتامین، امالح و مواد 
معدنی، سبزی و میوه و پروتئین برای محافظت از کلیه ها در تمام فصول 
و به ویژه سرما ضروری است. سیب، اسفناج و اسید چرب امگا ۳ کمک 

زیادی به سالمت کلیه ها می کند.
واکسن آنفلوآنزا بزنید: واکسن آنفلوآنزا برای سالمت کلی بدن و 

سالمت کلیه ها توصیه شده است.
فشار خون تان را هر روز کنترل کنید: فشار خون نقش مهمی در 

سالمت کلیه ها دارد. ممکن است فشار خون در سرما نوسانات بیشتری 
داشته باشد؛ به همین دلیل کنترل روزانه آن و مشاوره با پزشک ضروری 

است.
مراقب وزن خود باشــید: معموال وزن بدن در زمستان به دلیل 
کاهش فعالیت افزایش می یابد. توجه به وزن و رعایت رژیم غذایی سالم 

و تحرک بدنی برای سالمت کلیه ها الزامی است.
اســترس را از خود دور کنید و اجتماعی باشــید: معموال 
معاشرت های دوســتانه و ســفرهای آخر هفته در فصل سرما کاهش 
می یابد. محققان بر این باورند که تفریح های زمســتانی باید جایگزین 
برنامه های تابستان شوند تا احتمال بروز افسردگی وجود نداشته باشد.

مراقب سطح قند خون خود باشید: معموال تمایل به مصرف مواد 
غذایی شیرین در زمستان افزایش می یابد؛ بنابراین باید قند خون به طور 

مرتب کنترل شود.
سیگار نکشید: مصرف دخانیات جریان خون مورد نیاز کلیه ها را 
کاهــش می دهد و بر عملکــرد کلیه تاثیــر منفی دارد. اگــر مبتال به 
بیماری های مزمنی از قبیل دیابت، فشار خون و چاقی هستید یا داروی 
 خاصی مصــرف می کنیــد، باید به طــور مرتــب عملکــرد کلیه ها

 را چک کنید.

فقدان سند مالکیت 
8/118 شــماره نامه: 139885602006007323 ، تاریــخ: 1398/08/14 ، خانم اکرم 
روفی فرزند حاتم به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی اســت که سند ششــدانگ آپارتمان پالک شــماره 3079 فرعی از 
141 اصلی واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر امالک الکترونیک 
139720302006009516 به نام ایشان ثبت و ســند صادر و تسلیم گردیده و همچنین 
اظهار داشته اند که سند مالکیتشــان در اثر جابه جایی مفقود شده است و معامله دیگری 
نیز انجام نگردیده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند با ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشــود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
 تسلیم خواهد شــد. م الف: 654775 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک

 خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت 

8/121 شــماره نامــه: 139885602006007355 ، تاریــخ: 1398/08/16 ، خانــم 
مهین خالقی فرزنــد مصطفی به اســتناد یک برگ استشــهادیه محلی کــه هویت و 

امضا شهود رســمًا گواهی شــده مدعی اســت که ســند مالکیت یکدانگ ششدانگ 
 زمین پالک شــماره 3408 فرعــی از 158 اصلی واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت
 اصفهان که در دفتر امــالک 176 صفحه 286 و شــماره ثبت 40256 به نام ایشــان 
 ثبت و سند المثنی صادر و تســلیم گردیده و اظهار داشته اند که ســند مالکیتشان در اثر 
جابه جایی مفقود شده اســت و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است چون درخواست 
صدور المثنی ســند مالکیــت نامبرده را نمــوده طبق تبصره یک اصالحــی ماده 120 
 آییــن نامه قانــون ثبت مراتــب آگهی می شــود که هرکــس مدعی انجــام معامله 
)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
با ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

 م الــف: 656192  نبــی الــه یزدانــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک 
خمینی شهر 

ابالغ دادخواست وضمائم
 8/120 بدینوســیله بــه خانــم ســارا محبــی فعــاًل مجهــول المــکان ابــالغ

 مي گرددکــه خواهــان محمدرضا رضــوان فرزند ابوالقاســم به نشــاني شــهرضا 
پاســداران ک 19 پالک 57 دادخواســتي به خواســته فک وتعویض پالک خودروی 
ســواری بــی ام و بــه شــماره انتظامــی 695 د 41  ایران 23 به این شــورا تســلیم 

 کــه بکالســه 98 / 467 ش7 ح  ثبت و وقت رســیدگي بــراي روز یکشــنبه مورخ
  24 / 9 / 98  ســاعت 30 / 3 عصر تعیین گردیده اینک حســب درخواست خواهان و به 
تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار 
 آگهي مي شــودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه بامراجعــه به دبیرخانه شــوراي حل 
 اختــالف شــماره هفــت شــهرضا واخــذ نســخه ثانــي دادخواســت و ضمائم ،
 آدرس کامــل خودرااعــالم وهردفاعي داریدبیــان نماییدوبراي رســیدگي فوق نیزدر

 شــوراي حل اختالف شــماره هفت حقوقــي شهرضاحاضرشــویدواگربعداً احتیاج به 
 نشــرآگهي باشــد یــک نوبــت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهدبــود.  
  م الــف:  658000 رئیس دبیرخانه شــوراي حــل اختالف شــعبه هفتم حقوقي

 شهرضا 
حصر وراثت

8/119  آقای یوســف رحمان دارای کدملی 5129632494  به شــرح دادخواســت به 
 کالسه 486/98  شــورای حل اختالف درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین
 توضیح داده که شادروان سیف اله رحمانی به شماره شناسنامه 424 در تاریخ 97/11/25 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- جمشــید رحمانی به کدملی 5129594118 متولد 1334 )پســر متوفی( 2- نصراله 
رحمانی دهاقانی به کدملی 5129598301 متولد 1336 )پســر متوفی( 3- ماشــاءاله 
رحمانی به کدملی 5129603834 متولد 1338 )پسر متوفی( 4- محمد حسین رحمانی 
دهاقانی به کدملــی 5129610474 متولد 1340 )پســر متوفی( 5- یوســف رحمانی 

به کدملی 5129632494 متولد 1348 )پســر متوفی( 6- فاطمــه رحمانی دهاقانی به 
کدملی 5129617061 متولد 1342 )دختر متوفی( 7- زهرا رحمانی دهاقانی به کدملی 
5129621069 متولــد 1344 )دختر متوفــی( 8- طاهره رحمانــی دهاقانی به کدملی 
5129638883 متولــد 1350 )دختر متوفــی( 9- صغرا رحمانی دهاقانــی به کدملی 
5129626478 متولد 1345 )دختر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه ای از 
متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 643943 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان  دهاقان

اعالم مفقودی 
دفترچــه تخصیص حق بهــره بــرداری از قرارداد 
 شــماره 3500-3- و- ج مورخ 1382/5/23 متعلق به 
واحد / شرکت نســاجی تارتن رنگین اصفهان واقع 
در شهرک صنعتی مورچه خورت مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

مواد غذایی که به کنترل سرطان کمک می کنند

با این روش ها از کلیه هایتان در فصل سرما محافظت کنید
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بیش از 11 میلیون مترمکعب آب، وارد تاالب گاوخونی شد

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

با مسئوالن

حل مشکل بیمه کارگران 
پلی اکریل با ورود دادستان 

اصفهان
دادســتان عمومی و انقالب اصفهان گفت: با 
پیگیری و صدور دســتور ویژه ظرف ســه روز 
مشکالت حادث شــده در مورد دفترچه بیمه 
کارگــران پلی اکریل رفع و خدمــات بیمه ای 
کارگران این مجموعه برقرار شد. علی اصفهانی، 
دادستان عمومی و انقالب اصفهان با تاکید بر 
اینکه مشــکالت جامعه کارگری استان جزو 
برنامه ها و دستور کار جدی دادستانی اصفهان 
بوده اظهار داشــت: در این راستا دستگاه های 
مختلف حاکمیتی بایســتی حداکثر تعامل را 
داشته و از حاشیه سازی و ایجاد مانع در این بین 
خودداری شود. وی با اشاره به وصول گزارش 
در مورد عدم صدور و عدم تمدید دفترچه بیمه 
کارگران پلی اکریل عنوان کــرد: با پیگیری و 
صدور دســتور ویژه ظرف ســه روز مشکالت 
حادث شده مرتفع و خدمات بیمه ای کارگران 

مجموعه پلی اکریل برقرار شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان:

گاز منواکسید کربن یکی از 
خطرناک ترین گازهاست

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان گفت: زمانی که شعله 
وسایل گرمایشی با رنگ آبی نمی سوزد امکان 
گازگرفتگی وجود دارد و باید دودکش بخاری 
بررسی شود. محسن گالبی گفت: هر سال شاهد 
گازگرفتگی با گاز منوکسیدکربن در فصل سرما 
هستیم وشهروندان باید هرسال در فصل سرما 
نکاتی مانند بازدید و بررســی لوله های بخاری 
برای اطمینان از مســدود نبود مسیر، استفاده 
نکردن از یک لوله برای چند وسیله گرمایشی، 
پرهیز از لوله های غیر استاندارد، استفاده نکردن 
وســایل پخت و پز برای گرمایــش فضا و آبی 
سوختن شعله وسایل گرمایشی را بررسی کنند. 
وی با تاکید بر اینکه گاز منواکسید کربن یکی از 
خطرناک ترین گازهاست که در اثر بد سوختن 
وسایل گرمایشــی تولید می شــود، ادامه داد: 
می توان برای جلوگیری از مســمومیت با گاز 
منواکسید کربن سنسور حساس به این گاز در 
محل نصب کرد، در زمانی که اکسیژن فضا کم 
می شود میزان گاز منواکسید کربن باال می رود 
و مشکالتی شبیه به عالئم سرماخوردگی برای 
فرد بروز می کند که نباید با این بیماری اشتباه 
گرفته شــود. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان افزود: این 
عالئم شامل ســرگیجه، تهوع و خواب آلودگی 
است که اگر بیشتر از چهار ساعت طول بکشد 
نیاز به مراجعه به مراکز درمانــی دارد. در غیر 
این صورت با به خواب رفتــن فرد امکان مرگ 

وجود دارد.

 مجلس با کاهش سهمیه 
معافیت فرزندان ایثارگران 

مخالفت کرد
طرح کاهش سهمیه معافیت فرزندان ایثارگران 
برای خدمــت وظیفــه عمومی بــا مخالفت 
نمایندگان مجلس رو به رو شــد. نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی امروز 
)دوشنبه( با ۶۲ رای موافق، ۱۱۶ رای مخالف 
و پنــج رای ممتنع از مجمــوع ۲۱۸ نماینده 
حاضر در مجلس با طــرح اصالح بند »د« مده 
۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مخالفت کرده و 
آن را تصویب نکردند.نمایندگان در حالی با این 
طرح مخالفت کردند کــه در حال حاضر طبق 
برنامه ششم توسعه معافیت فرزندان آزادگان، 
رزمندگان و جانبازان به ازای هر ماه اسارت، هر 
ماه حضور و هر درصد جانبازی کســر خدمت 
یک ماهه اســت.همچنین طبق بند »د« ماده 
۴۵ قانون خدمت وظیفــه عمومی به ازای هر 
۲۴ ماه آزادگــی، ۲۵ درصد جانبازی و ۳۰ ماه 
ســابقه حضور در جبهه یک نفــر از فرزندان 
آزادگان، جانبازان و رزمندگان معاف می شوند 
این امتیازات برای بهره مندی از تسهیالت این 
بند قابل جمع است و در مورد معافیت کسانی 
که مدت جانبازی یا حضــور در جبهه یا مدت 
آزادگی و اسارت آنها در حد معافیت یک فرزند 
آنان نیست با درصد جانبازی و مدت حضور در 

جبهه و مدت دوران اسارت محاسبه می شود.

کالهبرداری میلیاردی با ترفند 
پیش فروش منزل مسکونی 

رییس پلیس امنیت عمومی استان از دستگیری 
دو نفر کــه با ترفند پیش فروش منزل مســکونی 
مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از شهروندی 
کالهبرداری کرده بودند، خبر داد. سرهنگ محمد 
حسن اسماعیلي اظهار داشت: در پي وصول یک 
برگ جلب از مراجع قضایی مبنی بر دســتگیری 
زن و مردی که اقدام به کالهبرداری کرده بودند، 
بررســی موضوع در دســتور کار ماموران پلیس 

امنیت عمومی استان اصفهان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پس از انجام یکســری کارهای 
تخصصی موفق شدند مخفیگاه متهمان را شناسایی 
و در عملیاتی ضربتی آنها را دستگیر کنند. این مقام 
انتظامی بیان داشت : متهمان در تحقیقات صورت 
گرفته به کالهبرداری از شاکی به مبلغ ۲ میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون ریال با ترفنــد پیش فروش منزل 

مسکونی اعتراف کردند.
رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان خاطر 
نشان کرد: متهمان دســتگیر شده پس از تشکیل 
پرونده و برای اقدامات قانونی بــه مراجع قضایی 

تحویل داده شدند.

سازش 72 درصدي پرونده هاي 
قضایي در اصفهان 

فرمانده انتظامي شهرســتان اصفهان از سازش 
7۲/۲درصدي پرونــده هاي قضایــي کالنتری 
های این کالن شــهر طی 7 ماهه گذشــته خبر 
داد. سرهنگ محمدرضا خدادوست با اعالم این 
خبر افزود: مشــاوران پلیس در دوایر مشــاوره 
کالنتری های شــهر اصفهان تمــام تالش خود 
را به کار بســته اند تــا پرونده های متشــکله را 
به صلح و ســازش ختم کننــد.وی افزود: طی 7 
ماهه اول امســال ۶ هــزار و ۲۴۰ پرونده قضایی 
در کالنتری های شــهر اصفهان تشکیل شده که 
7۲/۲درصد به مصالحه ختم شده است.این مقام 
انتظامی بیان داشت: مبناي بیشترین پرونده هاي 
متشکله و ارجاع شــده به واحد هاي مشاوره که 
مبناي آن درگیري هاي خانوادگي به علت اعتیاد ، 
نداشتن مهارت هاي زندگي یا عدم آگاهي والدین 
از وظایف و انتظارات از یکدیگر در طول زندگي، 

حقوقي و نزاع و درگیري بوده است .

عدم توجه به جلوی راننده 
پراید  یك کشته بر جا گذاشت 

فرمانده انتظامي شهرســتان گلپایگان از تصادف 
یک ســواری پراید با دوچرخه و فــوت راکب ۸۵ 
ساله دوچرخه خبر داد.سرهنگ علي سبحاني در 
تشــریح این خبر گفت: در پي اعالم مرکز فوریت 
هاي پلیســي ۱۱۰مبني بر برخورد یک دستگاه 
خــودروی پراید با راکب دوچرخــه ،در بلوار امام 
رضا)ع( بالفاصله عوامل انتظامي و پلیس راه جهت 
بررســي موضوع در محل حاضر شدند.وی اظهار 
داشت: متاسفانه در اثر این حادثه رانندگی، راکب 
۸۵ ســاله دوچرخه جان خود را از دست داد.این 
مقام انتظامی بیان داشــت: علت وقوع این حادثه 
عدم توجه به جلو توسط راننده خودرو اعالم شده 
است.فرمانده انتظامی شهرســتان گلپایگان در 
پایان به شــهروندان توصیه کرد: هنگام رانندگي 
ســرعت مطمئنه را رعایت و از هرگونه سرعت و 
سبقت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه درحین 
رانندگي، انحرافات ناگهاني و صحبت با سرنشینان 
جدا خودداري کنند تا دیگر شاهد چنین حوادث 

ناگواري نباشیم.

جاساز حرفه ای 50 کیلو تریاک 
لو رفت 

رییــس پلیس مبارزه بــا مواد مخدر اســتان از 
کشف ۵۰ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک که به طوری 
حرفه ای در یک وانت پیکان جاساز شده بود، خبر 
داد.سرهنگ غالمحســین صفري اظهار داشت: 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان مطلع 
شدند دو سوداگر مرگ در حال انتقال محموله ای 
از شرق کشور به اصفهان هستند، به همین خاطر 
سریع وارد عمل شــدند. وی افزود: یک گروه از 
ماموران مجرب به محل اعزام شدند و خودروی 
وانت پیکان متعلق به سوداگران مرگ را در یکی 
از ورودی های شرقی اصفهان متوقف کردند.در 
بازرسی از این خودرو مقدار ۵۰ کیلو و ۵۰۰ گرم 
تریاک که در اتاق بار جاساز شده بود، کشف شد. 
این مقام انتظامی بیان داشــت: در این رابطه دو 
سوداگر مرگ دســتگیر و پس از تشکیل پرونده 
برای اقدامات قانونی به مراجــع قضایی تحویل 

داده شدند.

معاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان با بیان اینکه از یازدهم مهر 
تا بیســتم آبان ماه بالغ بر ۱۱ میلیــون ۴۰۰ هزار 
مترمکعــب آب وارد تاالب بین المللــی گاوخونی 
شده اســت، گفت: ۶/۵درصد نیاز آبی ساالنه تاالب 
گاوخونی در این مدت تامین شــد. حسین اکبری 
با اشاره به رهاســازی آب از سد رودشتین به سمت 
تاالب گاوخونی از یازدهم مهرماه سال جاری، اظهار 
کرد: در ۳۹ روز گذشته بالغ بر ۱۱ میلیون ۴۰۰ هزار 
مترمکعب آب به تاالب گاوخونی رسیده است. وی 
با بیان اینکه از یازدهم تا ســی ام مهرماه حدود پنج 
میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب و از یکم تا بیستم آبان 
ماه بالغ بر شــش میلیون مترمکعب آب وارد تاالب 
بین المللی گاوخونی شــد، افزود: ایــن میزان آب 
ورودی به گاوخونی معادل یک پانزدهم حجم نیاز 
آبی تاالب برآورد می شــود. معاون نظارت و پایش 
اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: با رهاســازی آب از ۱۱ مهرماه 
تاکنون ۶/۵درصد از نیاز آبی ساالنه تاالب بین المللی 

گاوخونی تامین شــد. اکبری ضمن تقدیر از اقدام 
مسئوالن شرکت آب منطقه ای استان برای رهاسازی 
آب به سمت تاالب گاوخونی، اظهار امیدواری کرد 
که این همــکاری و هم افزایی بــرای تامین حقابه 
تاالب گاوخونی اســتمرار داشــته باشد. وی گفت: 
رهاســازی آب در این مــدت با توجه به پشــتوانه 
بارش های پاییزی و زمســتان و هوای ســرد تاثیر 

مطلوب و امیدبخشی برای تاالب گاوخونی دارد.

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان:

بیش از 11 میلیون مترمکعب آب، وارد تاالب گاوخونی شد
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 
در حال حاضر ۱۵۰ حکم قضایی برای موقوفه های 
تصرف شــده داریم که هنوز اجرا نشــده و نیازمند 
حمایت و کمک مســئوالن برای اجریی شدن این 
احکام هستیم. حجت االســالم محمدحسین بلک 
در گردهمایی روحانیون شهرستان شاهین شهر و 
میمه اظهار کرد: در اداره اوقاف و امور خیریه از محل 
درآمدهای موقوفات وامامزادگان برای هزینه های 
جاری و اداری برداشت نمی شــود و درآمدها فقط 
در محل خود و نیات واقفین هزینه می شــود. وی 
گفت: در حــال حاضــر ۱۵۰ حکم قضایــی برای 
موقوفه های تصرف شده داریم که هنوز اجرا نشده 
و نیازمند حمایت و کمک مســئوالن برای اجریی 
شــدن این احکام هســتیم. مدیر کل اوقاف و امور 
خیریه اصفهان روحانیون و طالب را بهترین مبلغ و 
فرهنگ ساز وقف نام برد و از آنها خواست برای ترویج 
این ســنت و فرهنگ دینی تالش بیشــتری کنند. 
همچنین اسفندیار تاجمیری، فرماندار شهرستان 
شاهین شهرو میمه در این جلسه به جایگاه شرعی 

و فقهی اشــاره کرد و گفت: از منظر اداره جامعه و 
مصلحت حکومت، طی سال های اخیر اتفاق نظری 
در زمینه لزوم استفاده از تفکر وقف و منابع حاصل از 
موقوفات در بخش های استانی و اقتصادی در کشور 
ایجاد شده و در همین راســتا عالوه بر پرداختن به 
الزامات عمومی و حمایتــی می توان در بخش های 
سرمایه گذاری و درآمدزایی هم با رعایت شئونات و 

مالحظات وقف استفاده کرد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان:

150 حکم قضایی اجرا نشده داریم

اوقافمحیط زیست

هوا آلوده شــده و نفس کشــیدن برای برخی ها با 
مشکالتی مواجه شده است و در این میان  مسئوالن 
همه به دنبال مقصر هستند. این قصه ای است که هر 
سال تکرار می شود؛ سناریویی که از مقصد پنداری 
صنعت خودور و صنایع مادر آغاز و به سوخت های 
منازل و تعداد خودروها و عدم استفاده از سیستم 
حمل و نقل عمومی ختم می شود و در نهایت با رفع 
این معضل با شــروع فصل بهار، همه دوباره مقصر 
آلودگی را به هوایی می ســپارند که نه آلوده است 
و نه غبارزده؛ اما ســوالی که تاکنون جواب درستی 
برای آن پیدا نشده این است که دلیل  اصلی آلودگی 
هوای کالن شــهرهایی مانند اصفهــان یا تهران 
چیست و اینکه سهم هر آالینده در به وجود آمدن 

این وضعیت چقدر است؟
امسال آلوده تر از پارسال

به گفته رییس شــرکت کنترل کیفیت هوا، تعداد 
روزهای آلوده در سال جاری، بیشتر از سال گذشته 
اســت که ترافیک و افزایش غلظت ازن باعث این 
آلودگی ها می شود. حسین شهبازی گفت: برخی 
منابع طبیعی آلودگی را به شــهرها وارد می کنند. 
عالوه بر این در شــهرهای بــزرگ همچون تهران 
و کرج، تردد روزانه هزاران خــودرو باعث افزایش 
تولید آلودگی می شــود. وی افزود: بــرای بهبود 
کیفیت هوا، آلودگی ها باید از شــهر خارج شده و 
به اصطالح »تهویه« صورت گیرد. مهم ترین تهویه 
طبیعی، جریانات باد مناسبی است که حاوی گرد 
و غبار نباشند؛ اما اگر باد مناســبی وجود نداشته 
باشد، تهویه به خوبی صورت نمی گیرد و هوا آلوده 
می شود. شهبازی، درباره الیه هایی از هوا که در آن 
تنفس می کنیم، ادامه داد: الیه ای از هوا که تنفس 
می کنیم، از چندصد متر تا چندهــزار متر ارتفاع 
دارد. هر چقدر این الیه ارتفاع کمتری داشته باشد، 
غلظت آلودگی افزایش پیدا می کند. رییس شرکت 
کنترل کیفیت هوا گفت: منشــأ ایــن آلودگی ها، 

آالینده هایی هستند که از ترافیک ناشی می شوند.
واقعا چه کسی مقصر است؟

چندی پیش اعالم شــد بنزین های غیر استاندارد 
استفاده شده در سطح کالن شهرها باعث آلودگی 
هستند، این مســئله البته تکذیب شد. پس از آن 
اعالم شد خودروهای فرســوده که امسال روند از 

رده خارج کردن آنها متوقف شــده اســت، عامل 
دیگری از آلودگی های خودرویی هســتند. بخش 
دیگر هم به وارونگی هوا و پاییز کم بارش امســال 
ربط داده شد؛ اما در جدیدترین اظهارات یک عضو 
شورای اســالمی شــهر اصفهان گفته است مقصر 
اصلی آلودگی هوا آالینده هایی هســتند که توسط 
منازل مسکونی ایجاد می شــود. به گفته خسروی، 
بیش از ۴۰ درصد آالیندگی در فصل ســرما ناشی 
از منازل، حدود ۳۰ درصد متعلق به وســایل نقلیه 
و مابقی از صنایع اطراف شهرهاست، گزارش هایی 
که در سطح دنیا منتشر شده منازل و ساختمان ها را 
منشأ اصلی آلودگی در فصل سرما معرفی می کنند، 
چرا که دراین فصل ها سامانه های گرمایشی مانند 
بخاری گازســوز یا پکیج مدام در حال کار هستند. 

خسروی خاطرنشان کرد: هر آبگرمکن خورشیدی 
به اندازه ۶۲ درخت از نشــر کربن در جو جلوگیری 
می کند، به عبارت دیگر هر اســتفاده از آبگرمکن 
خورشــیدی معادل غرس ۶۲ درخت بالغ است و 
این در شــهری مانند اصفهان که با چالش آب روبه 
رو اســت، اهمیتی مضاعف پیــدا می کند چرا که 
امکان توسعه فضای ســبز را نداریم. البته در میان 
اعضای شورای شــهر هم اجتماعی در مودر منشأ 
آالینده ها وجــود ندارد.این مــدل از اظهار نظرها 
در مورد منشــأ آلودگی های هوا کم نیست.رخی از 
فعاالن محیط زیست معتقدند، جانمایی صنایع در 
اصفهان موجب تشدید آلودگی های هوا به خصوص 
در ســال های اخیر شده اســت. انواع آالینده های 
شــیمیایی خاکی و ... در اطــراف اصفهان از جمله 

معادن و کارخانه های تولید شــن، ماسه، سیمان و 
صنایع فوالدی به دلیل قرار گیری در منطقه حائل 
اصفهان موجب تجمع گاز و حرکــت آالینده ها به 
سمت شهر اصفهان می شوند چرا که در مسیر وزش 
باد به سمت اصفهان قرار دارند. حتی گفته می شود 
از نظر شرایط اقلیمی و جغرافیایی وضعیت تهران از 
اصفهان بهتر است و به همین دلیل تعداد روزهای 
آلوده طی سال های اخیر در اصفهان از پایتخت هم 
بیشتر بوده؛ اما در نهایت پس از تمام اظهار نظرها، 
اقدامات و تمهیدات در نهایت آنچه از سال گذشته 
به امسال منتقل شــده آالینده هایی است که هم 
مسئوالن محیط زیســت و هم سازمان هواشناسی 
 اعالم کرده که  امســال بیشــتر از ســال گذشته

 خواهد بود.

همه به دنبال مقصر!

 با وجود اینکه کارشناسان مسائلی مانند وارونگی هوا در فصول سرد و خودروهای دودزا را عامل 
آلودگی هوا می دانند، یک عضو شورای شهر آلودگی ها را به گردن منازل مسکونی انداخته است؛

رییس گروه آمارهای ثبتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان:
هدایت درست پنجره جمعیتی به توسعه منجر می شود

رییس گروه آمارهای ثبتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان گفت: اگر پنجره جمعیتی یعنی جامعه ۱۵ 
تا ۶۴ سال به درستی هدایت و مدیریت شود، می تواند کمک شایانی به توسعه کشور کند در غیر این صورت به 
انحطاط ملت می انجامد. سید علی قرشی افزود: کشورمان با توجه به افزایش نسبت جمعیت در سنین فعالیت از 
سال ۱۳۸۵ وارد فاز پنجره جمعیتی شده و تا سال ۱۳۹۵ نیز ادامه یافته است. وی با بیان اینکه سهم جمعیت ۱۵ 
تا ۶۴ سال در کشور در سال ۸۵ به ۶۹.7، در سال ۹۰ به 7۰.۹ و در سال ۹۵ به ۶۹.۹ درصد رسید، اظهارداشت: 
این سهم باالی جمعیت فعال در کشورمان فرصت های بسیاری برای رشد تولید سرانه ایجاد می کند به شرطی 
که از این ظرفیت به خوبی استفاده شود. وی با تاکید بر اینکه الزم است سیاست گذاران و برنامه ریزان استان به 
این ترکیب و پنجره جمعیت توجه داشته باشند، تصریح کرد: با توجه به اینکه کدام یک از رده های سنی 

در پیک جمعیتی هستند، نوع و کمیت و کیفیت نیازهای اجتماعی و اقتصادی جامعه تغییر می کند.

با محوریت ساخت 82 واحد مسکونی در مناطق سیل زده صورت گرفت؛
امضای تفاهم نامه مشترک بین دانشگاه آزاد و کمیته امداد اصفهان

تفاهم نامه مشترک بین دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان و کمیته امداد این استان امضا شد. سرپرست دانشگاه 
آزاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: در این تفاهم نامه مشــترک با کمیته امداد امام خمینی)ره(، این واحد 
دانشگاهی در ساخت ۸۲ واحد مسکونی در مناطق سیل زده کشور مشارکت خواهد داشت. پیام نجفی افزود: 
این تعداد واحد مسکونی روستایی و شهری از محل پویش کمک های مردمی و افتخاری استادان، دانشجویان 
و کارمندان دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان در مناطق سیل زده ساخته می شود. دبیر هیئت امنای دانشگاه 
آزاد اسالمی استان اصفهان گفت: از همان روزهای ابتدایی ســال و پس از جاری شدن سیل در استان های 
گلستان، لرستان و خوزستان، واحدهای دانشگاهی استان با آماده کردن خوابگاه های خود، پذیرای مسافران 
در راه مانده شدند تا فشار جمعیتی از مســیرهای منتهی به مناطق ســیل زده کاهش یابد و امدادگران در 

امدادرسانی سرعت بیشتری داشته باشند.     

سمانه سعادت

میثم محمدی –  شهردار زرین شهر

تجدید آگهی مناقصه عمومی
شهرداری زرین شهر به اســتناد مجوز شــماره ۴۴۵ مورخ ۹۸/7/۱۶ 
شــورای اســالمی شــهر در نظر دارد نســبت به اجرای عملیات احداث 
شــبکه توزیع آب فضای سبز شهرک مشاغل شــهری زرین شهر با اعتبار 
اولیــه ۵/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محــل اعتبارات شــهرداری از طریق 

مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شــرایط دعوت بعمل 
می آید جهت دریافت اســناد مناقصه و کســب اطالعات بیشتر از تاریخ 
 انتشــار تا پایان وقــت اداری مورخ ۹۸/۹/۵ به شــهرداری زرین شــهر 

مراجعه نمایند.
م الف:659388

نوبت اول
پیش بینی وارونگی هوا در مناطق مرکزی استان

کارشناس پیش بینی هواشناســی استان اصفهان گفت: با توجه به شــرایط پایداری جو و ریزش هوای 
سرد، پدیده  وارونگی دما در مناطق مرکزی و شهرهای صنعتی و برخی مناطق شمالی استان مهیاست. 
فاطمه زهرا سیدان افزود: بر این اساس در ساعات ابتدایی روز ،شرایط کاهش دید افقی به دلیل افزایش 
آالینده های جوی فراهم است.وی گفت: این وضعیت تا چهارشنبه در استان اصفهان ادامه دارد و از روز 

پنجشنبه بعداز ظهر با ناپایداری های جوی روی منطقه شرایط بهبود پیدا می کند.
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عراق، چشم انتظار حمایت 
سوری ها در دیداربا ایران

تیم های ملی فوتبال ایران و عراق پنجشــنبه 
ایــن هفتــه در مرحله 
دوم انتخابــی جام 
 ۲۰۲۲ جهانــی 
قطــر و انتخابی 
جــام ملت هــای 
در  آســیا   ۲۰۲۳
اردن بــه مصاف هم 
می روند. عراق در این مسابقه میزبان است و به 
خاطر شرایط امنیتی بازی این کشور با ایران و 
بحرین به اردن منتقل شد. عراقی ها امیدوارند 
که در اردن با حمایت دیگر تماشاگران عربی 
مقابل ایران به پیروزی برسند. »البوابه« عراق 
در این خصوص نوشــت: »اگر پیام هایی را که 
از ســوی هواداران ســوری به ما رسیده است 
را بخوانیــم، پیش بینی می شــود آنها حضور 
گسترده ای در اردن برای تشویق تیم ملی عراق 
داشته باشند.« این در حالی است که عراقی ها 
همچنین روی حضور مســیحی های اردن در 
ورزشگاه برای تشویق تیم ملی عراق در دیدار 

با اردن حساب باز کرده اند.

گرانیت ژاکا:
 در آرسنال می مانم 

و می جنگم
در جریان بازی بین دو تیم آرسنال و کریستال 
پــاالس، یــک اتفاق 
عجیــب رخ داد و 
گرانیت ژاکا پس 
از تعویض، توسط 
هواداران آرسنال 
هو شــد؛ موضوعی 
که با واکنش هافبک 
سوئیسی آرســنال و عصبانیت او همراه شد و 
ژاکا با حالتی بسیار خشمگین به رختکن رفت. 
این اتفاق طی روزهای اخیر تبدیل به ســوژه 
اصلی رسانه های انگلیسی شده است. گرانیت 
ژاکا در مصاحبه ای به صحبت پیرامون حوادث 
اخیر پرداخت. او در این باره گفت:»من کامال 
توانایی تحمل انتقادات را دارم؛ اما هواداران به 
کاپیتان تیم توهین کردند؛ موضوعی که باعث 
می شــود که حس بدی به کل تیم القا شود. با 
این وجود من قطعا بــه جنگیدن ادامه خواهم 
داد. می خواهم در آرسنال بمانم و تمام تالش 

خود را برای این تیم انجام دهم.«

حمله تند »کاپلو« به رونالدو
تعویض کریستیانو رونالدو در دقیقه ۵۵ دیدار 
یوونتوس و میــالن که بــا عصبانیت مهاجم 
پرتغالــی همراه شــد 
هنــوز در ایتالیــا 
مورد بحث است. 
فابیــو کاپلــو به 
تمجید از تصمیم 
ساری  مائوریتسیو 
پرداخــت و گفــت: 
رونالدو در شرایط خوبی قرار ندارد و تعویضش 
کامال درســت بود. بعد از این تغییر، یوونتوس 
توانســت پیروز شود. ســرمربی پیشین رئال 
مادرید به شدت از مهاجم پرتغالی انتقاد کرد 
و گفت: رفتار رونالدو، چهره خوبی از او بر جای 
نگذاشــت. باید در چنین لحظاتی مانند یک 
قهرمان رفتار کرد. واقعیــت دارد که رونالدو 
سه سال اســت بازیکنی را دریبل نکرده است. 
زمانی که این کار را انجام می داد به یاد دارم و 
اکنون این کار را دیباال و داگالس کاستا انجام 

می دهند.

شایعه جذاب؛
 منچستریونایتد

 به دنبال جذب »زالتان«
گزارش هــای رســیده حکایــت از آن دارد که 
منچســتریونایتد بــه 
دنبــال همــکاری 
مجدد بــا زالتان 
 ، یــچ و هیمو ا بر ا
ســتاره ۳8 ساله 
سوئدی است. پیش 
از پیوســتن بــه لس 
آنجلس گلکسی در سال ۲۰18، زالتان برای دو 
فصل در منچستریونایتد حضور داشت و در ۵۳ 
بازی برای این تیم ۲9 گل به ثمر رساند. اکنون 
توتومرکاتووب گزارش داده منچســتریونایتد 
که مصمم بــه جذب یک مهاجم بــرای تقویت 
خط حمله است، ممکن اســت به جذب دوباره 
زالتان ترغیب شــود. زالتان در دوران حضور در 
اولدترافورد به همراه یونایتــد قهرمانی در جام 
خیریه و لیــگ اروپا را تجربه کــرد و در جریان 
برتری ۳-۲ منچستر برابر ساوتهمپتون در فینال 

جام اتحادیه فصل 17-۲۰16 زننده دو گل بود.

جریمه 50 میلیون ریالی سپاهان به خاطر تماشاگرانش

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

آندره آ استراماچونی، سرمربی اســتقالل که حاال زوج مورد عالقه 
خود را در خط حمله تیمش با حضور مهدی قائدی و شیخ دیاباته 
پیدا کرده است، دیگر تمایلی به استفاده از دیگر بازیکنان آبی ها، از 
جمله مرتضی تبریزی در خط حمله ندارد. گفته می شود باشگاه ذوب 
آهن مذاکراتی را با مرتضی تبریزی داشته و این احتمال وجود دارد، 
مهاجم نیمکت نشین استقالل در نیم فصل به جمع ذوبی ها برگردد.

احتمال جدایی یک ستاره از استقالل؟

پرسپولیس که در لیگ نوزدهم و طی 1۰ هفته گذشته از رقابت ها در 11
خط حمله خودش مشکل جدی داشــته و نتوانسته از زوج  علیپور و 
جونیور براندائو جواب بگیرد. در همین راستا باشگاه پرسپولیس در نظر 
دارد یک مهاجم خارجی را استخدام کند. کندی ایگبوآنانیکه، مهاجم 
نیجریه ای و سی ساله ای است که کالدرون مدنظر قرار داده و می خواهد 

این بازیکن را به جمع سرخ پوشان اضافه کند .

ستاره نیجریه ای زیر ذره بین پرسپولیس
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کمیته انضباطی رای خــود را در خصوص دیدار 
پارس جنوبی جم و سپاهان اصفهان صادر کرد. 
دیدار پارس جنوبی جم و ســپاهان اصفهان در 
حالی برگزار شد که از سوی تماشاگران تیم پارس 
جنوبی جم تخلفاتی مبنی بر استفاده از شعارهای 
موهن، پرتاب اشیا و داشتن سوء رفتار تیمی رخ 
داد. این تیم به پرداخت 7۰ میلیون ریال جریمه 
نقدی محکوم شد. باشگاه ســپاهان اصفهان نیز 
به دلیل تخلفات تماشــاگرانش باید ۵۰ میلیون 
ریال جریمه نقدی پرداخــت کند. فراز کمالوند، 
سرمربی تیم پارس جنوبی جم نیز به دلیل رفتار 

غیر ورزشی، به توبیخ کتبی محکوم شد.

ماجرای عجیب دفاعیه 
کالدرون که به موقع نرسید

گابریل کالدرون، ســرمربی پرسپولیس به دلیل 
اظهارات خود درباره اســتقالل یک جلســه از 
همراهی تیمش محــروم شــده و نمی تواند در 
دیدار نفت مسجد سلیمان روی نیمکت تیمش 
بنشیند. نکته اینجاســت که او دفاعیه خود را به 
کمیته انضباطی ارسال کرد ولی آیا توضیحاتش 
قانع کننده نبوده اســت؟ کالدرون دو روز بعد از 
درخواست این کمیته برای ارائه دفاعیه باید این 
کار را می کرد ولی گویا دفاعیه او با یک روز تاخیر 
به دست آنها رسید. طبق قانون چون زمان دفاعیه 
منقضی شده بود، اظهارات و توضیحات کالدرون 

مورد قبول کمیته انضباطی قرار نگرفت.

در حاشیه

سومین پیروزی بلندقامتان 
سپاهان در لیگ برتر والیبال

از هفته چهارم لیگ برتر والیبال تیم ســپاهان 
اصفهان از ســاعت 17 روز یکشــنبه، میهمان 
سایپا تهران بود که این بازی با نتیجه ۳ بر یک 
به سود سپاهان به پایان رسید. دست اول بازی 
را شــاگردان رحمان محمدی راد در سپاهان با 
نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به ســود خود پایــان دادند تا 
گام اول را در ایــن دیدار خــارج از خانه محکم 
بردارند؛ دست دوم بازی را تیم سایپا بهتر آغاز 
کرد و چند امتیازی از ســپاهان پیش افتاد؛ اما 
طالیی پوشان در امتیازات پایانی عملکرد بهتری 
داشــتند و در پایان این دست را با نتیجه ۲8 بر 
۲6 به ســود خود پایان دادند. در دست سوم اما 
سایپا که اصال نمی خواست به راحتی بازنده این 
بازی باشــد، از همان امتیــازات ابتدایی فاصله 
ایجاد کرد و در پایان نیز موفق شد با نتیجه ۲۵ 
بر 16 پیروز شود؛ دست چهارم را نیز تیم سایپا 
بهتر شروع کرد؛ اما رفته رفته سپاهانی ها دقت 
بیشتری در کسب امتیازات به خرج دادند و این 
دست را با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ پیروز شدند. به این 
ترتیب تیم ســپاهان با نتیجه ۳ بر یک سایپا را 
شکست داد و به ســومین پیروزی خود در لیگ 
برتر والیبال دست پیدا کرد؛ سپاهان در ۳ بازی 
قبلی خود شهرداری سیرجان و کاله مازندران 
را برده بــود و مقابل شــهرداری گنبد متحمل 

شکست شده بود.

 جایزه 10 هزار دالری 
مجتبی عابدینی بلوکه شد

۲7 تیرماه ســال جاری بود که در مســابقات 
شمشیربازی قهرمانی جهان، مجتبی عابدینی 
توانست نخستین مدال ایران در این رقابت ها را 
کسب کرده و برنزی شود و نام خود را در تاریخ 
ثبت کند. عابدینی با ایــن مدال صاحب جایزه 
1۰ هزار دالری فدراسیون جهانی شده؛ اما اینکه 
چه زمانی به دست وی برسد، مشخص نیست. 
تحریم های ظالمانه آمریکا باعث شده عابدینی 
با وجود گذشت چهار ماه هنوز به پاداش دالری 
خود نرسد. فدراســیون جهانی اعالم کرده باید 
شماره حسابی برای پرداخت جایزه اعالم شود؛ 
اما به دلیل همین تحریم هــا انتقال پول امکان 
پذیر نیســت. عابدینی با تایید این خبر، اظهار 
داشت: متاســفانه به دلیل تحریم ها نمی توانم 
جایزه ام را دریافــت کنم چون از من شــماره 
حساب ارزی خواســته اند و به دنبال این هستم 
که بتوانم جایــزه را دریافت کنــم؛ اما تاکنون 
موفق نشده ام.وی ادامه داد: نمی دانم می توانم 
این مبلغ را به صورت نقــد بگیرم یا نه و باید در 
این زمینه از طریق فدراســیون و وزارت ورزش 

رایزنی کنم.

منهای فوتبال

رسانه های بلژیکی ســعی در بر هم زدن جو مثبت تیم ملی فوتبال 
ایران دارند.تمرین تیم ملی فوتبال ایران در حالی روز یکشنبه آغاز 
شد که حدود یک هفته است رسانه های فوتبال بلژیک خبر از فسخ 
قرارداد این سرمربی بلژیکی با فوتبال ایران می دهند. بر اساس ادعای 
رسانه های بلژیکی، مارک ویلموتس به دلیل به تعویق افتادن مطالبات 
مالی اش می خواهد هرچه سریع تر با فوتبال ایران خداحافظی کند 
و این جوســازی در حالی همچنان ادامه دارد که تا ســه روز قبل از 

شــروع بازی حســاس ایران مقابل عراق در چهارچوب رقابت های 
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر رسانه های بلژیکی به نشر آن اصرار 
می کنند. رســانه بلژیکی dhnet، همواره اصرار دارد که ویلموتس 
به دلیل مشکالت مالی ضمن راضی شدن برای برگزاری دیدار تیم 
ملی مقابل عراق، همچنان خواهان فسخ قرارداد است و هر آن ممکن 
است جدایی او از جمع ملی پوشان قوت بگیرد. این در حالی است که 
ویلموتس ضمن سفر به ایران، اولین تمرین خود را با ملی پوشان انجام 

داد و با فدراسیون فوتبال هم جلسه ای برگزار کرد و به نظر می رسد 
این دل نگرانی ها به صورت موقتی بوده است.با این حال این جوسازی 
رســانه های بلژیکی دوام چندانی نخواهد داشــت، چراکه سرمربی 
بلژیکی تیم ملی فوتبال کشورمان تاکنون در خصوص جدایی اش از 
تیم ملی با رسانه ها مصاحبه ای نداشته و به نظر می رسد ضمن گرفتن 
درصدی از قراردادش در جمع یوزها ماندگار خواهد شد و همین امر 

باعث می شود تا حواشی هم اطراف تیم ملی کم و کمتر شود.

توهم از نوع بلژیکی یا جوسازی علیه فوتبال ایران

شــانزدهمین هفته رقابت های لیگ برتر فوتسال 
کشور در شرایطی عصر امروز با برگزاری هفت دیدار 
به پایان می رســد که در این هفته تیم گیتی پسند 
در بندرعباس به مصاف تیم آذرخش می رود و تیم 
هایپر شاهین شهر در خانه از تیم ستارگان ورامین 

میزبانی می کند.
آذرخش بندرعباس- گیتی پسند

 ســرخ پوشــان اصفهانی در حالی عصر امروز و از 
ســاعت 17 مقابل تیم آذرخــش بندرعباس قرار 
می گیرند که آنها هفته پیش موفق به کسب پیروزی 
مقابل گربه سیاه همیشگی شــان شدند. شاگردان 
حمیدرضا بــی غم که نیم فصــل دوم فصل جاری 
رقابت های لیگ برتر فوتسال کشــور را با پیروزی 
شیرین 6 بر سه مقابل دیگر تیم اصفهانی آغاز کرده 
بودند در دومین گام از بازی های دور برگشت مقابل 
تیم حفاری اهواز صف آرایــی کردند که این دیدار 
با نتیجه یک بــر صفربه نفع آنها به پایان رســید. 
تیم گیتی پسند با کسب ســه امتیاز این دیدار ۲9 
امتیازی شد و با اختالف سه امتیاز بعد از تیم مس 
سونگون در رده دوم جدول رده بندی جای گرفت. 
حمید بی غم در تالش است تا زمان اتمام لیگ و آغاز 
مسابقات پلی آف تیم خود را که ترکیبی از بازیکنان 
با تجربه و جوان اســت را به هماهنگی حداکثری 
برســاند تا در پلی آف مشکلی نداشــته باشد. در 

آن سوی میدان آذرخشی ها که حاشیه های فراوانی 
اطراف تیم خود می بینند، هفته گذشته به تساوی 
پر گل7_ 7 برابر شــاهین کرمانشــاه دست پیدا 
کردند تا با 1۴ امتیاز دوازدهمین تیم جدول لیگ 
باشند. نماینده بندرعباس در لیگ برتر فوتسال در 
بازی رفت با گیتی پسند حرفی برای گفتن نداشت 
و با نتیجه 1۰ بر ۲ بازی را به شاگردان بی غم واگذار 
کرد؛اما نارنجی پوشان بندرعباس در شهر خود و برابر 
چشمان هواداران شرایط ویژه ای دارند و در این بازی 

حریف سختی برای گیتی پسند خواهند بود. مجید 
فراهانی قضاوت دیدار تیم های گیتی پسند اصفهان 
و آذرخــش بندرعباس را بر عهــده دارد که آقایان 
محمد علی ســیاحی، امیرمختار رودساز و مهدی 
حقوقی او را در این امــر همراهی می کنند و عباس 

دهقانپور نیز ناظر داوری این دیدار است.
هایپر شاهین شهر- ستارگان ورامین

 تیم هایپر شاهین شــهر در حالی در سومین دیدار 
دور برگشــت فصل جاری رقابت هــای لیگ برتر 

فوتسال کشــور عصر امروز و از ساعت 17 در سالن 
تختی شاهین شــهر میزبان تیم ستارگان ورامین 
اســت که این تیم دیدار هفته گذشــته خود را با 
پیروزی پشت سر گذاشــته است. هایپری ها که در 
اولین گام از دور برگشت متحمل شکست سنگین 
مقابل تیم گیتی پسند شــدند، هفته گذشته و در 
جریان هفته پانزدهم رقابت هــای لیگ برتر مقابل 
تیم اهورای بهبهان قــرار گرفتند. ایــن دیدار پر 
گل با پیروزی تیم هایپر شــاهین شــهر به پایان 
رسید تا شــاگردان مصطفوی با کســب سه امتیاز 
این دیدار، 17 امتیازی شــده و در رده نهم جدول 
رده بندی جــای بگیرند. در آن ســوی میدان تیم 
ستارگان ورامین هفته گذشــته مقابل صدرنشین 
جدول رده بندی متحمل شکست سنگین چهار بر 
دو شد. همســایه بودن دو تیم در جدول رده بندی 
موجب می شود تا تقابل هایپری ها با تیم ستارگان 
ورامین از جذابیت خاصی برخوردار باشد. شاگردان 
مصطفوی که در بازی رفت توانستند تیم ستارگان 
را در ورامین با نتیجه یک بر یک متوقف کنند در این 
دیدار به دنبال کسب تمام امتیازات هستند تا دومین 
پیروزی متوالی خود در این نیم فصل را مقابل چشم 

هواداران خودی جشن بگیرند.
رضــا وثوقی بــه کمک یوســف صادقــی، محمد 
بیاتــی و علــی اســماعیل ســزاری داوران این 
 دیدار هســتند و علیرضا رجبی نیــز ناظر داوری 

این بازی خواهد بود.

هفته شش امتیازی در انتظار اصفهانی ها
 رقابت های لیگ برتر فوتسال در ایستگاه شانزدهم؛

  عکس روز

استقبال خانوادگی از دروازه بان پرافتخار تیم ملی
تیم فوتبال ســاحلی کشــورمان پس از قهرمانی در مســابقات جام بین قاره ای )امارات( 
عصریکشنبه با اســتقبال رییس فدارســیون فوتبال و مســئوالن وزارت ورزش به کشور 
بازگشت. در این میان پیمان حسینی، دروازه بان ارزنده تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان 

نیز مورد استقبال مادر، همسر و پسر تازه متولد شده اش قرار گرفت.

سونامی استعفا و برکناری در فدراسیون فوتبال؛

 پوست اندازی یا مهندسی انتخابات آینده؟
از اواخر هفته گذشته موضوع استعفا یا برکناری عده ای از مسئوالن کمیته های مختلف در رسانه ها و 
محافل ورزشی مطرح بود و از اوایل هفته جاری شاهد قطعی شدن عدم همکاری چهره هایی چون سعید 
فتاحی، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ و حسن زاده، رییس کمیته انضباطی بودیم و استعفای 
تورک، رییس کمیته اخالق هم پذیرفته شده است! حال این سوال مطرح می شود چه اتفاقی رخ داده 
که سونامی استعفا و برکناری راه افتاده است؟ واقعیت این است که دالیل برکناری و استعفای افرادی 
که به تازگی با فدراســیون فوتبال قطع همکاری کرده اند متفاوت است و هر کدام به دلیلی خاص از 
سمت قبلی کنار رفته اند. سعید فتاحی، مسئول جوان کمیته مسابقات که منتقدان زیادی هم داشته و 
دارد شاید در نگاه اول به نظر برسد تاوان حوادث فینال جام حذفی 98 در اهواز را پس می دهد که البته 
فینال جام حذفی یکی از نقاط تاریک مدیریت او بود؛ اما در اصل یک اتفاق غیرفوتبالی باعث برکناری 
فتاحی شد. گفته می شود نام او در پرونده یکی از متهمان مالی به وفور ذکر شده هرچند که مدرکی علیه 
او وجود ندارد و وی تا امروز از هرگونه اتهامی مبرا بوده است. به جز این مورد شنیده می شود اختالف 
سلیقه او با حیدر بهاروند، رییس ســازمان لیگ از دیگر مواردی است که باعث قطع همکاری فتاحی 
با فدراسیون فوتبال شده است. اسماعیل حســن زاده، رییس کمیته انضباطی هم که به خاطر احکام 
دربی و برخی احکام شدید در فصل جاری طیف گسترده ای از موافقان و مخالفان را داشت به تازگی 
از دادگستری استان تهران دوباره دعوت به همکاری شد و به ناچار از سمت ریاست کمیته انضباطی 
استعفا کرد. اما استعفای مرتضی تورک، رییس کمیته انضباطی ظاهرا به میل و دلخواه خودش نبوده 
و او هم گویا به دلیل ماجراهای فینال جام حذفی تحت فشــار بوده و درنهایت هم استعفا کرده است. 
حال مشخص نیست با این حجم از استعفا، فدراسیون فوتبال در حال پوست اندازی سفارشی است و 

یا اینکه این استعفاها به انتخابات آینده مربوط می شود!

رییس هیئت اسکواش استان اصفهان با اشــاره به برگزاری 
مسابقات بین المللی اسکواش در شــهر اصفهان، اظهار کرد: 
مسابقات بین المللی اسکواش جوانان اصفهان از ۲۸ آبان ماه 
لغایت ۳۱ آذر به مناسبت روز نکوداشت اصفهان در مجموعه های 
شهید دستغیب خیابان بزرگمهر و مجموعه سیتی سنتر در دو 
بخش دختران و پســران در رده های سنی کمتر از ۹ تا کمتر از 

۱۹ سال برگزار می شود. هدی محمدی با اشاره به اینکه امسال 
با استقبال خوبی نســبت به اولین دوره ای از مسابقات که در 
سال ۹6 برگزار کردیم روبه رو هســتیم، ادامه داد: نزدیک به 
۲۵۰ نفر شــرکت کننده داخلی برای حضور در مسابقات ثبت 
نام کرده اند. اردن با اعزام تیمی متشــکل از چهار بازیکن به 
عالوه یک مربی و یک سرپرســت در این دوره از مســابقات 
حضور خواهد داشــت. در حال رایزنی هستیم تا چند کشور 
دیگر تا زمان برگزاری مسابقات به جمع شرکت کنندگان اضافه 
شوند. دو داور از کشــور کویت این دیدارها را در کنار داوران 
خوب ایرانــی قضاوت خواهند کرد. رییس هیئت اســکواش 

استان اصفهان با اشاره به افزایش جایزه در این دوره رقابت ها، 
تصریح کرد: با توجه به اینکه در ادوار مختلف اسکواش بازان 
اصفهانی مدال های خوبی را در بخش پسران و در بخش دختران 
کســب کردند، انتظار مدال آوری از ورزشــکاران اصفهانی 
باالســت. وی ادامه داد: امیدوارم در این دوره از مسابقات با 
توجه به امتیاز میزبانی استان اصفهان، اسکواش بازان استان 
خوش بدرخشــند. جایزه این دوره از رقابت ها با افزایش هزار 
دالر نســبت به دوره قبلی، ۳ هزار دالر اســت که می تواند به 
 عنوان یک عامل مهم باعث افزایش انگیزه در ورزشــکاران 

شود.

برگزاری مسابقات بین المللی 
اسکواش جوانان به میزبانی اصفهان

سمیه مصور
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شهرک سالمت اصفهان  در تراز جهانی ساخته شود
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

برگزاری چهارمین سالگرد 
 شهادت مدافعان حرم 

عقیله بنی هاشم در اصفهان
چهارمین سالگرد شــهادت پاسدار شهید سجاد 
مرادی و پاسدار شــهید حمیدرضا دایی تقی با 
روایتگــری عبدالمحمود محمــودی و مداحی 
کربالیی حامد عطریان فر، پنجشــنبه 23 آبان 
برگزار می شود. این مراسم از ساعت 15 در گلستان 
شهدا، قطعه مدافعان حرم اصفهان با حضور جمعی 
از مســئوالن، خانواده های شــهدا و ایثارگران و 
جانبــازان و دیگر مردم اصفهــان برگزار خواهد 
شد. شهید حمیدرضا دایی تقی از مدافعان حرم 
حضرت زینب )س( از اهالــی اصفهان و فرمانده 
پایگاه بسیج المهدی شمس آباد حوزه امام موسی 
کاظم )ع( بود که آبان 1394 در سوریه به شهادت 
رسید. شهید سجاد مرادی نیز که آرزوی شهادت 
در سر داشت و در همین مسیر  قدم گذاشت در 
نبرد با تروریســت های داعش در سوریه در سال 

1394 به شهادت رسید.

موج کتاب سازی در مسابقه 
»من، دوستدار کتاب«

مدیر کتابخانه شهید طاهری گفت: مسابقه کتاب 
سازی »من، دوستدار کتاب« ویژه مقاطع تحصیلی 
دوره اول و دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه از سوی 
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان و با همــکاری منطقه پنج شــهرداری 
اصفهان برنامه ریزی شــده است. فاطمه سادات 
کاظمی اظهار داشت: این مســابقه در دو بخش 
آزاد با هر ســلیقه و موضوعی کــه دانش آموزان 
دوست دارند و ویژه والدت پیامبر اکرم با محوریت 
صداقت و راستی ایشان و همچنین گرامیداشت 
روز اصفهان تحت عنوان »شــهر من اصفهان« 
برگزار می شــود. مدیر کتابخانه شهید طاهری با 
بیان اینکه آخرین مهلت ارسال آثار 2۸ آبان ماه 
است، بیان کرد: عالقه مندان جهت کسب اطالعات 
بیشتر و ارسال آثار به کتابخانه شهید طاهری در 
بلوار ارتش خیابان مسجد اعظم، کتابخانه موسی 
بن جعفر در خیابان خاقانی، مســجد موسی بن 
جعفر، خانه فرهنگ اندیشــه در خیابان حکیم 
نظامی، خیابان حسین آباد و فرهنگسرای سبحان 
سپاهان شــهر مراجعه کنند. کاظمی با تاکید بر 
اینکه نباید والدین در این مسابقه به دانش آموزان 
کمک کنند، افزود: این مسابقه چهارچوب ندارد و 
دایره خالقیت دانش آموزان را محدود نمی کند 
و در واقع آنها می توانند داســتانی را با تصویر یا 
متن روی پارچه یا مواد بازیافتی روایت کنند و به 

محل های تحویل آثار ارائه دهند.

 به وقت نوجوانی
 در نمایشگاه کتاب اصفهان

 رییس اداره امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان گفت: در راستای ترویج فرهنگ مطالعه 
و کتاب خوانی و ارائه برنامه ها، سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان غرفه ای 
در ســالن نقش جهان دارد که در این غرفه هر 
روز برنامه های مختلفی اجرا می شــود.طیبه 
فاطمی، اظهــار داشــت: برنامه هایی از جمله 
چرخه دانایی، قصه خوانی به ســبک کتاب باز 
توسط پرفورمنس ها و به وقت نوجوانی در این 
غرفه اجرا شده و همچنین برنامه »شهربیدار« 
با هدف تربیت کــودکان و نوجوانان کتابدار، 
پژوهشگر، ناشر، نویســنده و تکنولوژیست و 
شهروندان مطلع و آگاه با شعار »دیشب که تو 
خواب بودی دنیا بیدار بود« و نشستی با موضوع 
»نحوه فرزند پروری و نقش مطالعه در تربیت 
اثربخش« برگزار می شــود. فاطمی در تشریح 
دیگر برنامه های سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان در نمایشگاه کتاب 
اصفهان، گفت: دوستی با کتاب، کتاب خوانی، 
کتاب سازی، معرفی باشــگاه کتاب کتابخانه 
میرداماد و معرفی اســناد تاریخی و کتابخانه 
دیجیتال از دیگر برنامه های سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان در این 

غرفه است. 
رییس اداره امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان افزود: تمام کتاب های انتشــارات این 
ســازمان با تخفیف 2۰ تا 3۰ درصــد در این 

نمایشگاه به فروش می رسد. 

امام جمعه اصفهان:
 شهرک سالمت اصفهان

 در تراز جهانی ساخته شود
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان 
گفت: شــهرک ســالمت اصفهان در تراز جهانی و 
به گونه ای ساخته شود که عالوه بر پذیرش و درمان 
بیماران داخلی، بتوان بیماران کشورهای خارجی 
را پذیرش کرد. آیت ا... ســید یوســف طباطبایی 
نژاد در حاشــیه بازدید از شهرک سالمت اصفهان، 
با تقدیر از اقداماتی که در این شــهرک انجام شده 
است، اظهار داشت: شهرک سالمت اصفهان تاکنون 
پیشرفت های خوبی داشــته و خوشبختانه اجرای 
زیرســاخت های قســمت های دیگر آن آغاز شده 
است. وی با اشــاره به بلندنظری سرمایه گذار این 
شهرک افزود: بخش هایی که تا کنون ساخته شده 
با آینده نگری برای افزایش ظرفیت پذیریش و ارائه 
خدمات با کیفیت و به روز اجرا شده و امیدوار هستیم 
ادامه این پروژه، در تراز جهانی و به گونه ای ساخته 
شود که عالوه بر پذیرش و درمان بیماران داخلی، 

بتوان بیماران کشورهای خارجی را پذیرش کرد. 

 شهردار اصفهان با اهالی
 منطقه یک دیدار می کند

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: یکشنبه 
هفته آینده ،2۶ آبان ماه 9۸ شــهردار اصفهان در 
پنجمین برنامه مالقات مردمــی خود با معتمدان 
و شــهروندان این منطقه دیدار و گفت وگو خواهد 
کرد. مهین شکرانی اظهار کرد: در پنجمین برنامه 
مالقات مردمی شــهردار اصفهان بــا معتمدان و 
شــهروندان منطقه یک، معاونان شــهردار نیز در 
این دیدار حضور خواهند داشــت. وی با اشــاره به 
نحوه ثبت نام شــهروندان منطقه یک شــهرداری 
اصفهان برای مالقات مردمی با شــهردار اصفهان، 
تصریــح کرد: شــهروندان ســاکن در این منطقه 
از 1۸ تــا 21 آبان ماه ســال جاری مهلــت دارند 
درخواســت خود را برای حضــور در این مالقات 
 مردمی از طریق سایت شــهردار اصفهان به نشانی
 www.Mayor.isfahan.ir ثبــت کنند. مدیر 
منطقه یک شهرداری اصفهان ادامه داد: برنامه ریزی 
برای دیدار مردمی شــهردار اصفهان با اهالی این 
منطقــه از ســاعت 15 روز یکشــنبه 2۶ آبان ماه 

سال جاری انجام شده است.

 حذف قبوض کاغذی 
در شهرداری اصفهان

مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهان بیان کرد: در 
راستای حفظ محیط زیست و پیشگیری از اتالف 
انرژی، شهرداری اصفهان تصمیم گرفته تا قبوض 
کاغذی خود در حوزه های نوسازی، عمران شهری 
و کسب و پیشه را که به صورت دوره ای هر چهار ماه 
یک بار توزیع می شــود، حذف کند. نادر آخوندی 
ادامه داد: 2۰۰ هزار برگ کاغذ برای چاپ ۶۰۰ هزار 
قبض در هر دوره مصرف می شــود که هزینه های 
زیادی در بردارد. وی افزود: پشت برگه قبوضی که 
در این دوره توزیع می شود اعالم شده که شهروندان 
می توانند اطالعات و شــماره تلفن همراه خود را 
به صورت تماس با تلفن 137 و یا ارسال شماره 
شناسایی ملک به سامانه پیامکی 2۰۰۰۰137 

اعالم کنند.

میثم محمدی –  شهردار زرین شهر

تجدید آگهی مناقصه عمومی
شهرداری زرین شهر به استناد بودجه عمرانی مصوب سال 139۸ 
خود در نظر دارد نســبت به اجرای عملیات آماده سازی معابر اصلی 
شهرک مشاغل شهری زرین شهر با اعتبار اولیه 13/7۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال ازمحل اعتبارات شــهرداری از طریق مناقصــه عمومی اقدام 

نماید، لذا از متقاضیان واجد شــرایط دعوت بعمــل می آید جهت 
دریافت اســناد مناقصه و کسب اطالعات بیشــتر از تاریخ انتشار تا 
 پایان وقت اداری مورخ 9۸/۸/2۸ به شــهرداری زرین شهر مراجعه

 نمایند.
م الف:652041

نوبت دوم

اداره کل زندان های استان اصفهان

آگهی تجدید مناقصه عمومی

م الف:658230

نوبت اول
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان:

 10 درصد به ظرفیت سرویس های بهداشتی شهر اضافه می شود
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با تاکید بر دغدغه شــهرداری اصفهان در راستای بهبود کیفیت 
نظافت سرویس های بهداشتی شــهر، اظهار کرد: انجام این اقدام به صورت تخصصی از ابتدای آبان ماه 
سال جاری به شرکت های وابسته به شهرداری که توانایی بهتری دارند، واگذار شده است. حسین امیری 
افزود: با توجه به واگذاری این مســئولیت به شرکت های وابسته به شــهرداری، شهر به دو بخش بلوک 
شرق و غرب تقسیم شده تا کیفیت نظافت سرویس های بهداشتی شهر ارتقا یابد. معاون خدمات شهری 
شهردار اصفهان با بیان اینکه شهرداری اصفهان در صدد رفع کمبود سرویس های بهداشتی در بعضی از 
نقاط پرتردد شهر از جمله حاشــیه رودخانه زاینده رود و اماکن تفریحی و گردشگری است، خاطرنشان 
کرد: از گذشته های دور تاکنون 237 نقطه با دو هزار و 4۰۰ چشمه سرویس های بهداشتی در شهر وجود 
داشته؛ اما در حال حاضر و برای نخستین بار با پیگیری های انجام شده 1۰ درصد به ظرفیت سرویس های 

بهداشتی شهر اضافه خواهد شد.

سرپرســت دانشــگاه جامــع علمــی کاربردی 
اســتان اصفهان گفــت: در حال حاضــر انتخاب 
واحد 11 هزار و 354 نفر قطعی شــده که از این 
تعــداد 5۸7۰ نفــر در مقطع کاردانــی و 54۸4 
 نفــر نیــز در مقطع کارشناســی انتخــاب واحد

 کرده اند. 
مهدی قیصری با بیان اینکــه در حال حاضر بالغ 
بر 9۰ درصد دانشــجویان دانشــگاه جامع علمی 
کاربردی استان اصفهان دیگر شاغل نیستند، اظهار 
کرد: سن ورود به دانشــگاه های علمی کاربردی 
تغییر کرده اســت، پیش از این رســالت دانشگاه 

بیشتر بر جذب دانشجویان شاغل بود؛ اما در سال 
جاری اغلب ورودی ها سن کم داشــتند و تازه از 
دبیرستان و هنرستان فارغ التحصیل شده بودند. 

وی ادامــه داد: در پذیــرش مهــر 9۸، در مقطع 
کاردانی و کارشناســی حدود 14 هزار دانشــجو 
انتخاب واحد قطعی انجام داده اند که البته آمار ثبت 
نام شدگان از این تعداد بیشتر بود و پس از تکمیل 
ظرفیت که 3۰ آبان ماه آغاز می شــود، آمار نهایی 
دانشــجویان جدید الورود مشــخص خواهد شد. 
سرپرست دانشــگاه جامع علمی کاربردی استان 
اصفهان افزود: در حال حاضــر انتخاب واحد 11 

هزار 354 نفر قطعی شده که از این تعداد 5۸7۰ 
نفر در مقطع کاردانــی و 54۸4 نفر نیز در مقطع 

کارشناسی انتخاب واحد کرده اند.
قیصری به رسالت این دانشگاه اشاره کرد و گفت: 
دانشــگاه جامع علمی کاربردی به دنبال افزایش 
مهارت آموزی دانشجویان است. به همین دلیل، 
در پذیرش مهر امسال در دانشــگاه جامع علمی 
 ،IT کاربردی، پنج رشــته غیر مهارتــی ازجمله
حقوق، حســابداری و امور اداری که با اســتقبال 
دانشجویان هم مواجه بودند، حذف شدند و به جای 

آنها 35 رشته مهارتی اضافه شده است.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان:

تکمیل ظرفیت های دانشگاه علمی کاربردی 30 آبان ماه آغاز می شود

اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن- اداره کل زندان های استان اصفهان- اداره مالی و پشتیبانی

شماره تماس: ۰31-37۸۸57۸5

اداره کل زندان های استان اصفهاندستگاه مناقصه گزار
نشانی: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن

موضوع مناقصه
تهیه گوشت گوساله و مرغ مورد نیاز به شرح ذیل:

گوشت گوساله منجمد دو تیکه ران و سردست: ۸5/۰۰۰ کیلوگرم
مرغ منجمد با وزن حداقل 1۶۰۰  و حداکثر 1/۸۰۰ گرم 1۰3۰۰۰ کیلوگرم

تضمین شرکت در مناقصه
ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندانهای استان اصفهان

یا واریز وجه نقد به شبای حساب IR 23۰1۰۰۰۰4۰۶1۰131۰7۶7۰4۰9 نزد بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندانهای استان اصفهان به مبلغ 2/9۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دریافت اسناد از طریق 
سامانه تدارکات دولت

www.setadiran.ir :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

از تاریخ 9۸/۸/21 لغایت 9۸/۸/23

تحویل اسناد صرفًا 
پاکت )الف(

دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان

حداکثر تا تاریخ 9۸/9/7

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندانهای استان اصفهان

روز شنبه مورخ 9۸/9/9 ساعت 1۰ صبح

فرماندار اصفهان از ابالغ دســتور الزم برای حضور 
عضو علی البدل شورا در جلسات شورای شهر خبر 
داد تا باالخره پس از چند ماه تکلیف صندلی خالی 
این شورا مشــخص شــده و رضا امینی جایگزین 
مهدی مقدری شــود. حدود چهارمــاه پیش بود 
که مهدی مقدری، عضو شورای شــهر اصفهان با 
حکم دادگاه بدوی به اتهام نشــر اکاذیب از طریق 
صفحه توییتر از حضور در شــورای شهر منع شد. 
بر اســاس این حکم، وی به دوســال ممنوعیت از 
هر نوع فعالیت در شــبکه های اجتماعی، دو سال 
انفصــال از خدمات دولتی و عمومــی و حضور در 
جلسات شورای شهر، دوسال حبس که یک سال 
آن قطعی و یک سال آن تعزیری بود و دو سال منع 
از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی 
محکوم شد؛ حکمی که البته در دادگاه تجدید نظر 
تغییراتی داشت. براساس حکم دادگاه تجدید نظر، 
حکم یک ســال حبس تعزیری مقــدری به اتهام 
تشــویش اذهان عمومی به مدت پنج سال تعلیق 
شــد؛ اما مجازات های تکمیلی آن شامل دو سال 
انفصال از شورای شــهر، دوسال ممنوعیت حضور 
در احزاب و دو ســال ممنوعیت فعالیت در فضای 
مجازی به تایید رسید و منع حضور وی در جلسات 
شورای شــهر نیز تایید شــد. به دنبال این حکم، 
موضوع حضور عضو علی البدل شــورا در جلسات 
شورای شهر مطرح شد تا صندلی خالی  در شورای 
شــهر وجود نداشته باشــد. بنابر قانون، فردی که 
بیشــترین رای را در میان کاندیداهای این دوره از 
شورای شهر داشته، باید به جای مقدری بر صندلی 
شورای شهر تکیه بزند که با توجه به انصراف عباس 
مقتدایی از حضور در شــورای اسالمی شهر، رضا 
امینی به عنوان جایگزین مهدی مقدری به شــورا 
معرفی شــد که البته حکم حضور او در جلســات 
شورای شــهر به گفته فرماندار اصفهان، یکشنبه 

شب اعالم شد. حسین سیســتانی با بیان اینکه به 
این ترتیب ماجــرای حضور نماینــده جایگزین و 
ورود عضو علی البدل به شــورای شهر خاتمه پیدا 
کرد، گفت: برای مشخص شدن این موضوع منتظر 
نامه ای از سوی استاندار اصفهان بودیم که یکشنبه 
شب ابالغ شد و به محض دریافت نامه دستور الزم 
برای حضور عضو علی البدل شــورا داده شد و نامه 
حضور هم به دست آقای امینی رسیده است. البته 
فرماندار اصفهان متذکر شد که بعد از اعالم قطعی 
حضور عضو علی البدل در شــورای شهر اصفهان 

از ســوی فرمانداری، شورای شــهر باید به صورت 
رسمی از وی دعوت به عمل آورد که رییس شورای 
شهر اصفهان نیز در این رابطه اعالم کرد: در جلسه 
آینده علنی شورا، رضا امینی به عنوان عضو جدید 
 پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان معرفی

 می شود.
 علیرضا نصر اصفهانی با بیان اینکه با توجه به حکم 
دادگاه تجدید نظر مبنی بر انفصال مهدی مقدری 
از عضویت شــورای شــهر، امکان حضور او در این 
دوره وجود ندارد، گفت: باید توجه داشت که همان 

اندازه که ما از حق و حقوق آقای مقدری مواظبت 
می کنیم، از حقوق آقای امینی نیز مواظبت خواهیم 

کرد.
پنجمین دوره شورای شــهر اصفهان، سال 9۶ با 
حضور لیســت یک دســت و هم طیف با گرایش 
اصالح طلبی کار خــود را آغاز کرد کــه به دنبال 
اتفاقات صورت گرفته و حکــم انفصال مقدری از 
عضویت شورای شــهر، پای رییس سابق شورای 
شــهر با گرایشــی مخالف با دیگر اعضا به جلسات 

شورا باز شد.

رییس سابق شورای شهر، عضو جدید شورا شد

معاون اجتماعی سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان از تهیه 
و توزیع جهیزیه ارزان قیمت برای زوج هــای نیازمند خبر داد. 
ناصر چاووشــی با بیان اینکه تعداد زیادی از جوانان کشور در 
سن ازدواج هستند؛ اما متاســفانه به دالیل مختلف ازدواج شان 
به تاخیر افتاده است، اظهار کرد: مشکل در تامین جهیزیه برای 
جوانان یکی از این دالیل است که خانواده ها با آن دست و پنجه 
نرم می کنند؛ حرکت مردمی را برای کمک به جوانان و افزایش 
ازدواج دنبال می کنیم که در این حرکت مجموعه ای از جهیزیه 

ارزان قیمت و اقالم مورد نیاز یک زندگی تامین شود.
معاون اجتماعی ســپاه حضــرت صاحب الزمان )عج( اســتان 
اصفهان گفت: اگر ازدواج به طور شــرعی و قانونی توسعه پیدا 
کند، تعداد زیادی از مشکالت و آســیب های اجتماعی جامعه 
امروز حل می شــود و به همین دلیل معاونت اجتماعی ســپاه 
حضرت صاحب الزمان )عج( مشــارکت خــود را برای کمک به 
ازدواج جوانــان محدود به تهیه جهیزیه نکرده و در ســه حوزه 
ترغیب ازدواج، تســهیل ازدواج و تحکیم پیوند خانواده فعالیت 

می کند.
وی افزود: مشــاوره، مهارت افزایــی و برگــزاری کارگاه های 
توانمندســازی زوج ها در حوزه تحکیم پیوند خانــواده، تهیه 
جهیزیه و اجرای مراســم ازدواج آسان در حوزه تسهیل ازدواج 
و در حوزه ترغیب ازدواج نیز برنامه هایی از جمله احیای سنت 
معرفی افراد همسان از طریق خانواده ها به یکدیگر، فضا سازی و 
تبلیغات میدانی، نمایش کلیپ و انتشار ویژه نامه را برنامه ریزی 

کرده است.

معاون اجتماعی سپاه صاحب الزمان )عج( استان خبر داد:
حمایت سپاه برای تهیه جهیزیه زوج های نیازمند در اصفهان

 نرگس طلوعی با حکم فرماندار اصفهان، تکلیف صندلی خالی شورا مشخص شد

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2837 | November  12,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2837 | سه شنبه 21 آبان 1398 | 14 ربیع االول 1441



17
-4

  امام جعفر صادق علیه السالم:
 میل به دنیا، مایه غم و اندوه است و بى  میلى و 

زهد به دنیا، مایه آسایش دل و پیکر است.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

مجری بازسازی شبکه فاضالب اصفهان گفت: اصالح و بازسازی شبکه فاضالب 
شهری اصفهان با چهار روش اجرایی شده و فاز اول آن امسال به پایان می رسد. 
محسن بیشه با اشاره به عمر ۶۰ ساله شبکه فاضالب شهر اصفهان اظهار داشت: 
طول شبکه فاضالب شهر اصفهان به بیش از سه هزار و ۶۰۰ کیلومتر می رسد 
و با توجه به قدمت باالی شبکه برای بازســازی و اصالح در اولویت برنامه های 
استان اصفهان قرار گرفت. وی افزود: شبکه فاضالب شهر اصفهان از سال ۱۳۳۷ 
طراحی و اجرا شد و همین فرسودگی شبکه حوادثی را در پی داشت که می توان 
به حادثه خطرآفرین خیابان مشتاق اشاره کرد. مشاور عالی مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه پروژه ترمیم و بازسازی شبکه فاضالب 
اصفهان برای نخستین بار در کشور و همزمان با سفر ریاست جمهوری و هیئت 
وقت به شهر اصفهان مطرح شد، تصریح کرد: بازسازی و اصالح شبکه فاضالب 
شــهری اصفهان با اولویت اول اصفهان، در چهار فاز و با فاینانس ۲۰۰ میلیون 
یورو در هیئت دولت وقت مصوب شد.وی با اشاره به ایجاد وقفه در اثر تحریم ها 
و در نهایت تامین فاینانس ۵۰ میلیون یورو توسط شرکت دی، سی، جی، آی 
چینی و با پیمانکار ایرانی و تکنولوژی آلمانی ادامه داد: با وجود شرایط دشوار 
تحریم های  بانکی، اعتبارات اســنادی با همت شرکت آب و فاضالب اصفهان، 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و وزارت نیرو گشایش یافت و پروژه به طور 
رسمی در سال ۱۳۹۴ فعال شد و فاز اول آن تا پایان امسال به پایان می رسد.
بیشه، با بیان اینکه در چهارسال گذشته با رسوب زدایی شبکه فاضالب شهری، 
ظرفیت هیدرولیک افزایش یافته گفت: تاکنون نزدیک به ۱۸۰ کیلومتر از شبکه 
فاضالب شهری اصالح و بازسازی شده و بیش از ۱۰۰ نقطه آسیب خیز خطوط 
فاضالب شناسایی و اصالح شده است.  وی با بیان اینکه خطوط اصلی فاضالب 
خیابان های مشتاق اول و دوم  با روش ریپلیسمنت )replacement(  انجام 

شده و خیابان میر و آبشار در حال انجام است، ابراز داشت: با همکاری شهرداری 
و پلیس راهور شبکه فاضالب این خیابان های پرترافیک اصالح و بازسازی شد 

و تا ۵۰ سال آینده بیمه شده است.
مجری شبکه فاینانس شــرکت آب و فاضالب اصفهان با اشاره به اجرای روش 
سی. آی. پی.پی )CIPP UV( برای اولین بار در کشور اظهار داشت: روش نوین 
سی.آی.پی.پی که بازسازی شبکه فاضالب در کشورهای اروپایی هم با این روش 
انجام می شود و در همکاری با دانشگاه اصفهان بومی سازی شده، شبکه فاضالب 
خیابان های بوعلی سینا، امام خمینی)ره(، خیام، شهیدان، چمران بازسازی و 
اصالح شد و خیابان های مطهری، طالقانی و بهشتی با این روش در حال اصالح 
و بازسازی است.بیشه، با بیان اینکه بخشــی از خیابان چمران به همراه کمال 
اســماعیل و حمزه اصفهانی با روش پایپ جکینگ )Pipe jacking( اصالح 
و بازسازی شده است، تصریح کرد: خیابان پرستار هم با روش پایپ برستینگ 
)Pipe bursting( در حال انجام اســت و امیدواریم با پایان فاز اول و تامین 

اعتبارات فاز دوم هم اجرایی شود.

سامانه خدمات غیر حضوری ۱۵۲۲  در سیر تطور و تکوین حوزه مشترکین 
شرکت های آبفا نقش و جایگاه ویژه ای دارد.

مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان اظهار کرد: ســامانه هوشــمند خدمات 
غیرحضوری ۱۵۲۲ شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهــان، راهبرد ارائه 

خدمات به مردم را محقق کرد .
در گذشته شــهروندان برای دریافت خدمات ۲۳گانه فروش و پس از فروش 
انشــعاب باید به طور میانگین پنج مرتبه بــه ادارات آب و فاضالب مراجعه 
می کردند؛ اما نخستین بار با راه اندازی این سامانه در شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان، تمام خدمات به صورت هوشــمند و غیر حضوری و در تمام 
ساعات شــبانه روز به متقاضیان و مشترکین ارائه می شــود، در واقع ارائه 

خدمات به مردم از میز ادارات به داخل خانه ها برده شد.
هاشــم امینی در عین حال گفت: نقطــه اوج فعالیت ســامانه خدمات غیر 
حضوری ۱۵۲۲  زمانی اســت که بخش مشــترکین ادارات آبفای مناطق 
خودگردان تعطیل شــود و مردم نیز بدانند که برای دریافت تمامی خدمات  
باید فقط از درگاه های غیر حضوری نظیر سامانه۱۵۲۲ ، کارافزار)اپلیکیشن( 
همراه آبفا، کد دستوری#۱۵۱۵۲۲*۶۶۵۵*  و پرتال شرکت استفاده کنند.
وی با بیان اینکه صنعت آب و فاضالب برای افزایش ســطح کیفیت خدمات 
خود نیاز به تغییراتی همچون سامانه ۱۵۲۲ دارد، ابراز امیدواری کرد که با 

استفاده از تجربیات موفق سه سال گذشــته و حمایت مدیران صنعت آب و 
فاضالب، بتوان سامانه خدمات غیر حضوری ۱۵۲۲ را در تمام شرکت های 
آب و فاضالب راه اندازی و فراگیر کرد و از مزایای ارائه خدمات از نظر سرعت، 
دقت، کیفیت و تکریم ارباب رجوع همه مشــترکین آب و فاضالب کشــور 
بهره مند شــوند.معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفای استان اصفهان 
نیز اظهار کرد: از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تماس تلفنی برقرار شــده با سامانه 
۱۵۲۲ در سه سال گذشته، بیش از ۷۳۵ هزار مورد آن منجر به ارائه خدمات 
به مشترکین شده است. رضا رضایی افزود: فعالیت سامانه هوشمند ۱۵۲۲ 
موجب کاهش حداقل پنج میلیون و ۳۰۰ هزار ســفر درون شهری در این 
مدت شده است.وی گفت: اگر به طور میانگین برای هر سفر رفت و برگشت 
درون شهری ۱۲ کیلومتر مسافت طی شــود، در طول سه سال گذشته بالغ 
بر پنج میلیون لیتر بنزین به ارزش ۵۰ میلیارد ریال صرفه جویی شده است 
که آثار مفید و موثر آن شامل کاهش هزینه های شهروندی، مدیریت اقتصاد 
اجتماعی و تاثیر بسیار مهم زیست محیطی خواهد بود.روح ا... سعیدی، مدیر 
سامانه ۱۵۲۲ آبفای استان اصفهان هم گفت: در حال حاضر خدمات ۲۳گانه 
فروش و پس از فروش انشعاب آب و فاضالب در ســامانه ۱۵۲۲ از طریق ۹ 
کلید و ۱۷ زیرکلید به صورت کامال غیر حضوری و شبانه روزی به مشترکین 

ارائه می شود.

اتمام فاز اول بازسازی شبکه فاضالب شهر اصفهان تا پایان سال  تاکید مدیرعامل آبفای استان اصفهان بر نقش ویژه سامانه 1522 در تطور و تکوین صنعت آب و فاضالب؛
سامانه 1522 شرکت آبفا، ارائه خدمات را از میز ادارات به داخل خانه ها برد

برای نخستین بار تعمیر اساسی مجتمع بنزین ســازي شرکت پاالیش نفت 
اصفهان پایان یافت. مدیر نگهداری و تعمیرات شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
گفت: در این طرح برای نخستین بار عملیات قطع خوراک سه واحد NHT و 
CCR و ISOMERZATION این مجتمع بنزین سازي  در آبان امسال تعمیر 
و به اداره نگهداری وتعمیرات این واحد پاالیشگاهی تحویل داده شد.علیرضا 
قزوینی زاده  افزود: ارتفاع تجهیزات،گستردگي و تنوع تجهیزات، حساسیت 
عملیاتي واحد و محدودیت فضاي کاري در بخش حمل  ونقل تجهیزات،   کار 
را ویژه تر از تعمیرات اساسي  دیگر واحدهاي عملیاتي کرده است. وی گفت:  
تعمیرات اساسي این واحدها ، ۲۲شبانه روز  طول خواهد کشید؛ اما سعي بر این 
است که با استفاده از تمام امکانات ۱۵۰۰ نیروي انساني و تجهیزات،  این مدت 
زمان کمتر شود.مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: 
این واحد پاالیشگاهی  ۱۸   واحد عملیاتي دارد که تعمیرات اساسي هر یک از 
این واحدها، بر اســاس برنامه زمان بندي، جداگانه و یا همزمان اجرا مي شود.

مجتمع بنزین سازی شرکت پاالیش نفت اصفهان  بهمن  سال ۱۳۹۴ با حضور 

معاون رییس جمهور به بهره برداري رســید؛  این در حالي بود که دشــمن با 
تحریم ها  سعي داشت تالش شبانه روزي متخصصان کشور ایران را  خدشه دار 
کند. ظرفیت تثبیت شده پاالیشگاه اصفهان روزانه ۳۷۵ هزار بشکه نفت خام 

است و حدود ۲۲ درصد از بنزین مورد نیاز کشور را تامین مي کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان در آستانه فرا رسیدن ماه های سرد سال، بر رعایت 
نکات ایمنی و مدیریت در مصرف گاز طبیعی تاکید کرد و گفت: هر سال با آغاز 
فصل سرما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، برخی از مشترکین به دلیل 
کم توجهی به نکات ایمنی مربوط به مصرف گاز طبیعی، دچار حادثه می شوند.

سید مصطفی علوی، گفت: اولین نکته مهمی که باید به آن توجه داشت مطمئن 
بودن از درست کارکردن وسایل گازسوز است. در منازلی که ازآبگرمکن و بخاری 
استفاده می شــود، اطمینان از باز بودن مسیردودکش، استفاده از لوله بخاری 
فلزی غیرآکاردئونی، شیلنگ مخصوص گاز به طول حداکثر یک متر و ۲۰ سانتی 
متر، بست استاندارد برای اتصال شیلنگ به وسیله گازسوز و استفاده از کالهک 
H برای دودکش ها جهت پیشگیری از نشت گاز، حوادث گازگرفتگی و آتش 
سوزی ضروری است. علوی، افزود: مشــترکین عزیز می بایست پس از انجام 
آزمایش تست عدم نشتی با استفاده از کف صابون، وسیله گاز سوز را روشن و 
استفاده کنند و بعد از روشن کردن وسیله گازسوز یا بخاری حتما از گرم بودن 
لوله دودکش مطمئن شوند، اگر لوله دودکش سرد باشد عالمت خطر است و 
بیانگر مکش معکوس گاز سمی co و عدم خروج آن از دودکش که قطعا عواقب 

خطرناک جانی را در برخواهد داشت.
وی، تصریح کرد: گاز co )مونو اکســید کربن( گازی خطرنــاک، بی بو و بی 
رنگ و بسیار سمی است که انســان نمی تواند وجود آن را با حواس خود حس 
کند و بسیار سریع جذب خون شــده، منجر به گازگرفتگی و فلج عضالت و در 
نهایت فوت می شود. علوی، تاکید کرد: در صورت روشن بودن وسیله گازسوز 
در داخل ساختمان تامین اکســیژن آن ضروری است و باید با ورود هوای تازه 
امکان سوختن مناسب آن فراهم شود، در غیر این صورت رنگ شعله زرد شده 
و در اثر این ناقص سوزی گاز ســمی CO  تولید خواهد شد.این مقام مسئول 
افزود: در خانه هایی که از سیســتم حرارت مرکزی استفاده می کنند، کنترل 
موتورخانه نیز ضروری است و بایستی سیستم موتورخانه به وسیله متخصصان 
مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت ناقص کار کردن عیب های آن رفع شــود.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، به رعایت صرفه جویی در مصرف گاز 

طبیعی هم اشاره کرد و گفت: استفاده از پرده های ضخیم برای ورودی منازل 
و اتاق ها، لباس مناســب و تنظیم دمای منزل بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد 
از مواردی اســت که می توان با به کارگیری آن ضمن صرفه جویی در مصرف 
و کاهش هزینه مصرف گاز، امکان اســتفاده ســایر هموطنان را از این نعمت 
خدادادی فراهم کرد.وی در ادامه گفت: با فرا رســیدن فصل ســرما بازدید و 
بررسی تاسیسات، ایستگاه های تقلیل فشار گاز و خطوط شبکه و شیرهای گاز 
از جمله اولویت های کاری واحدهای بهره برداری این شرکت است. مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان بر حفظ آمادگی کارکنان این شرکت جهت ورود به 
زمستان امسال اشاره و بیان داشت: با تمهیدات و برنامه ریزی های انجام گرفته 
و با استفاده از همه توان و ظرفیت شرکت برای تامین گاز پایدار و مستمر و ایمن 
برای مشترکین استفاده خواهیم کرد.علوی، افزود: صرفه جویی در مصرف گاز 
ضمن کمک به اقتصاد خانواده و کاهش مبالغ قبوض گاز بها و صرفه جویی مالی، 
مانع افت فشار گاز در نقاط سردسیر و جلوگیری از اعمال محدودیت مصرف در 

صنایع عمده و نیروگاه ها  خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تاکید کرد:

ضرورت مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی 

پایان تعمیرات اساسی مجتمع بنزین سازي شرکت پاالیش نفت اصفهان    

مراســم کلنگ زنی پروژه احداث تلفن ثابت کابلی با اعتبــاری بالغ بر چهل 
میلیارد ریال برگزار شد.

مهدی حیدری زاده، مدیر مخابرات منطقه اصفهان در حاشیه این مراسم که 
روز شنبه در روســتای مهرگان پیر بکران برگزار شد با اشاره به دستاوردهای 
حاصل از اجرای این پروژه اظهار کرد: با اجرای این طرح روستاهای مهرگان، 
تمندگان، صادق آباد، قلعه ســرخ، علی آباد، رحیم آباد، وزیر آباد و چهار برج 
از توابع پیربکران که تا به امروز از تلفن ثابت بی ســیم استفاده می کردند، به 
شبکه کابلی کشور متصل شــده و از مزایای دسترسی به شبکه ملی اطالعات 

برخوردار می شوند.
حجت االسالم موســوی الرگانی، نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای 
اســالمی هم ضمن تشــکر از همکاری مدیریت مخابرات منطقه اصفهان در 
راستای اجرای این طرح گفت: امیدواریم با به ثمر رسیدن این طرح و دسترسی 
آســان مردم این منطقه به شــبکه کابلی و اینترنت، زمینه رونق بازار کسب و 
کار و علم آموزی بیش از پیش فراهم شود.  گفتنی است؛ در این مراسم حجت 
االسالم موسوی الرگانی، نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی، 
ســاعدی فرماندار فالورجان، حیدری زاده مدیر محتــرم مخابرات منطقه و 

جمعی از مسئولین استانی و محلی حضور داشتند.

 کلنگ زنی پروژه احداث تلفن ثابت کابلی
 در روستای مهرگان پیر بکران

 به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، ایرج 
شــمس، مدیر امور برق شــرق به برخی از پروژه های عملیاتی شده 
در شــرق اصفهان اشــاره کرد و گفت: نزدیک به یک کیلومتر شبکه 
فشار متوســط هوایی و کابل کشی فشار متوســط زمینی در خیابان 
 جی شــیر خیابان سروســتان با هزینه ای بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان

 احداث شد.
وی در ادامه تصریح کرد: در این پروژه خروج پست ها از حالت شعاعی 
انجام شد و همچنین کاهش خاموشی های ناخواسته و افزایش قابلیت 

اطمینان شبکه از مهم ترین اهداف این پروژه بوده است.
مدیر امور برق شــرق، به نصب ۸۰ مجموعــه برق گیر روی فیدرهای 
فشار متوسط در محدوده امور اشاره کرد و گفت: کاهش خاموشی های 
ناخواسته، کاهش انرژی توزیع نشده از اهداف اجرایی این پروژه بوده 
است.شمس، احداث شبکه فشار متوســط هوایی و کابل کشی فشار 
متوسط زمینی خیابان جی، خیابان همدانیان را از دیگر اقدامات این 
امور عنوان کرد و افزود: به منظور بهینه ســازی شبکه فرسوده فشار 
ضعیف هوابی به طول یک کیلومتر و ایجاد مانور بین فیدرهای ۴ و ۵ 

فجر و خروج پست زمینی از حالت شــعاعی کابل کشی فشار متوسط 
زمینی و احداث شــبکه هوایی صورت گرفت که هزینه این پروژه نیز 

بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان بوده است.

بهینه سازی شبکه ها و برق رسانی مطمئن در شرق اصفهان
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