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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی

 سهم۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  تومانی اصفهان از بسته های حمایتی دولت؛

سرریز بنزین در جیب مردم
3

 جای خالی خوب!
 نام اصفهان در میان استان های رکوردار چندهمسری نیست؛

5

برپایی نمایشگاه صنعت 
اصفهان با حضور 150 
شرکت داخلی و خارجی

طبیعی است، باید 
عوامل فرسایش را 
کنترل کنیم
7 8

 جهت انجام کشت پاییزه؛

120 میلیون متر مکعب آب در اختیار کشاورزان اصفهان 
قرار می گیرد

آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر سدهای کشور ۵ میلیارد متر مکعب پرآب تر از سال گذشته بوده و حدود ۲۵ 
میلیارد متر مکعب آب ذخیره دارند.

رییس اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

54 درصد زایمان ها در اصفهان به صورت سزارین است
رییس اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: ۵۴.۸ درصد از مجموع زایمان انجام شده در 
این استان به صورت سزارین است که ضرورت دارد اقدامات آموزشی و تشــویقی بیشتری برای ترویج زایمان طبیعی 

صورت گیرد. 

شهردار مطرح کرد:

رفع نابرابری فضای شهری رویکرد شهرداری است
شهردار اصفهان با تبریک فرارسیدن آذرماه به عنوان ماه تولد اسطوره شهر اصفهان و اول آذر روز نکوداشت اصفهان اظهار 

کرد: اگر امروز بزرگ ترین پروژه های شهر را در مناطق کمتر برخوردار در حال ساخت و...

صفحه 3

صفحه 5

صفحه 7
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هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار

*سید محمدعلی موســوی جمال زاده  متولد 
اصفهان، نویسنده و مترجم معاصر ایرانی بود. او 
را پدر داستان کوتاه زبان فارسی و آغازگر سبک 
واقع گرایی در ادبیات فارسی می دانند. جمالزاده 
در سال ۱۹۶۵ نامزد جایزه نوبل ادبیات شد. *

تقابل مدیران عامل سابق و فعلی ذوب آهن؛ 

ذوب آهن همین را کم داشت!
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قاب عکس، علت اخراج سفیر 
آمریکا در اوکراین

رییس جمهور آمریکا گفته دلیل اخراج ســفیر 
واشــنگتن در اوکراین این بوده کــه وی حاضر 
نبود »قاب عکس« ترامپ را در سفارت بیاویزد. 
او به این شــبکه که اصلی ترین رسانه حامی اش 
محسوب می شــود، گفت:»این سفیر که همه از 
او تمجید می کنند حاضر نبود که قاب عکس من 
را در ســفارت کی یف بیاویزد. او حرف های بدی 
درباره من زده بود و حاضر نشده بود از من دفاع 
کند و البته من حق دارم که اگر بخواهم سفیرم 
را عوض کنم.« وی پیش تر هم در چند توییت به 
خانم یووانویچ تاخته بود و در جریان تلفن معروف 
اواخر ژوئیه با والدیمیر زلنسکی، رییس جمهوری 
اوکراین، خانم یووانویج را »خبر بد« توصیف کرده 

و گفته بود که او باید منتظر چیزی باشد.

افشای وجود دو زندان مخفی 
آمریکا و انگلیس در عراق

پایگاه اینترنتی میدل ایست آی از وجود دست کم 
دو زندان نظامیان آمریکایی و انگلیسی به نام های 
»اچ ۱« و »ایستگاه ۲۲« در عراق از تجاوز به این 
کشور پرده برداشت. این پایگاه اینترنتی نوشت: 
مشخص شده است، ارشــدترین مشاور حقوقی 
ارتش انگلیس در آن زمــان وقتی متوجه وجود 
مکان های به اصطالح سیاه در عراق شد، به پلیس 
شکایت کرده اســت. او ادعا کرد شاید وجود این 
زندانیان به صلیب ســرخ اطالع داده نشده باشد 
و زندانیان به خارج از کشور منتقل شده باشند. 
این افشــاگری پس از آن صورت گرفته است که 
کمیته ای مشترک از بی بی سی و روزنامه ساندی 
تایمز متوجه شــدند دولت و فرماندهان ارشــد 
ارتش، شــواهد درباره دست داشــتن نیروهای 
انگلیسی در قتل و شکنجه افراد در افغانستان و 

عراق را مخفی کردند.

جایزه ۷۰۰ هزار دالری ترکیه 
برای بازداشت »دحالن«

دولت ترکیه از تعیین جایــزه ۷۰۰ هزار دالری  
برای کمک به بازداشت محمد دحالن سیاستمدار 
فلســطینی مقیم امارات خبر داد. دولت ترکیه 
دحالن را متهم کرده که مزدور امارات است و در 
آنچه تالش برای کودتا در ســال ۲۰۱6 میالدی 
علیه رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه 
می داند، شرکت داشته است. ســلیمان صویلو، 
وزیر کشور ترکیه به روزنامه حریت گفت: دحالن 
در لیست تروریست های مورد پیگرد قرار خواهد 
گرفت. او قبل از فرار به خارج از فلسطین، رقیب 
هم پیمان ســابق خــود در جنبــش فتح یعنی 
محمود عباس بود. برپایه این گزارش، رسانه های 
ترکیه دحالن را به دســت داشــتن در کودتای 
نافرجام ســال ۲۰۱6 میالدی و تماس با سران 
شــبکه فتح ا... گولن ایفای نقش در ترور جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد رژیم سعودی در 
کنسولگری عربستان در شهر استانبول در سال 

گذشته متهم می کنند.

 کشف شبکه جعل گذرنامه
 برای صهیونیست ها در مغرب

یک شبکه جعل گذرنامه برای صهیونیست های 
غیرمغربی تبار به منظور تســهیل در روند ورود 
به مغرب، در این کشــور کشف شد. روزنامه رای 
الیوم نوشت: گزارش های جدید جزییات تازه ای 
درباره شبکه جعل گذرنامه هایی فاش کردند که 
اســراییلی های غیرمغربی تبار برای تسهیل در 
روند ورود خود به مغرب از آنها استفاده می کنند 
و انگیزه ایــن کار نیز اخذ تابعیــت مغرب برای 
اسراییلی ها با هدف اقامت طوالنی مدت در این 

کشور است. 
بنا به اعالم شبکه روســیا الیوم، این شبکه متهم 
شده  که برای تســهیل در دریافت برگه هایی که 
به صهیونیست ها امکان دریافت تابعیت مغرب را 
می دهد به کارمندان رشوه داده است، اما او این 

اتهام ها را رد کرد.

وزیر جهاد کشاورزی 
استیضاح می شود

ســخنگوی هیئت رییســه مجلــس گفت: 
استیضاح وزیر جهاد کشاورزی روز سه شنبه 
در صحــن علنی مجلــس برگــزار خواهد 
شد. اسدا... عباســی با اشــاره به ماموریت 
کمیسیون های تخصصی مجلس با توجه به 
اجرای قانون هدفمنــدی یارانه ها و افزایش 
قیمت بنزین، افزود: جلســه روز دوشــنبه 
مجلس به رصد بازار و همچنین اجرای درست 
قانون هدفمندی یارانه هــا اختصاص دارد و 
علنی یا غیر علنی بودن این نشست نیز هنوز 
مشــخص نیســت. وی گفت: در این جلسه 
گزارش های نهایی کمیسیون اقتصادی درباره 
تنظیم بــازار و قیمت ها، کمیســیون برنامه 
و بودجه درباره اصالح ایرادات و مشــکالت 
اجرای قانــون هدفمندی یارانه هــا و مرکز 

پژوهش های مجلس بررسی خواهد شد.

درخواست مجلس خبرگان 
رهبری از سران قوا

اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه ای 
از سران قوا خواستند تا مانع گرانی کاالهای 
اساســی و گرانی اجناس و اقــالم مورد نیاز 
مردم شــوند.  مجلــس خبــرگان رهبری، 
ضمن اعــالم حمایت از بیانــات رهبر معظم 
انقــالب »مدظله العالــی« مبنی بــر تایید 
مصوبه ســران محترم قــوا و تاکید معظم له 
بر مدیریت و نظارت بــر اجرای صحیح طرح 
و کنترل قیمت ها به ویژه در راســتای حفظ 
و تقویت قدرت اقتصادی اقشــار آسیب پذیر 
و قدردانــی از موقعیت شناســی و بصیرت 
مردم عزیز کشورمان که آشــوبگری عناصر 
فتنه گر و فریب خــورده را محکــوم کرده و 
اجازه موج سواری دشمنان را ندادند، هرگونه 
آشــوب طلبی و تعرض به امــوال عمومی و 
خصوصی، آتش زدن قــرآن و تخریب اماکن 

مذهبی را به شدت محکوم می کند.

واشنگتن، ایران را به 
پرداخت غرامت ۱۸۰ میلیون 

دالری جریمه کرد
قاضــی آمریکایی خواســتار پرداخت ۱۸۰ 
میلیون دالر غرامت به »جیسون رضاییان« 
شــد. قاضی دادگاه واشــنگتن طی حکمی 
ایران را بــه پرداخت غرامــت ۱۸۰ میلیون 
دالری به »جیسون رضاییان« جاسوس سیا 
که در پوشــش خبرنگار به ایران آمده بود، 
محکوم کرد. دادگاه واشــنگتن ضمن پیروز 
اعالم کردن رضاییان در دادخواســتی که از 
چند سال پیش علیه ایران ارائه کرده بود، در 
حکم خود ادعا می کند ایران با بازداشت ۵۴۴ 
روزه رضاییان و شکنجه ادعایی وی، حقوق 

خبرنگاری را نقض کرده است.

ایران رسما از شبکه های معاند 
فارسی زبان شکایت کرد

سفارت کشــورمان در لندن با ارسال نامه ای 
رسمی به نهاد نظارت بر شبکه های تصویری 
در انگلیــس )آفــکام( از شــبکه های معاند 
فارســی زبان به علت تحریف تحــوالت اخیر 
و دعوت به خشــونت علیــه نهادهای مدنی 
ایران شکایت کرد. »حمید بعیدی نژاد« سفیر 
جمهوری اســالمی ایران در لندن طی پیامی 
توئیتری از شــکایت ســفارت ایران در لندن 
از شــبکه های معاند فارســی زبان خبر داد. 
حمید بعیدی نژاد در توئیتر نوشت: »سفارت 
کشــورمان در لندن در نامه رســمی به نهاد 
نظارت بر شــبکه های تصویــری در انگلیس 
)آفکام(، از شــبکه های معاند فارســی زبان 
همچون BBC فارســی، ایران اینترنشنال و 
من وتو، به علــت تحریــف مغرضانه تحوالت 
اخیر ایران و دعوت به خشونت گسترده علیه 
نهادهای مدنی ایران شکایت کرد  و خواستار 

اجرای قانون نسبت به آنها شد«.

سردار غالمرضا سلیمانی
فرمانده بسیج:

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: مردم 
در نظرسنجی ها نشان می دهند که دولت و مجلس 
کارآمدتــری می خواهند، لذا در اینکــه ما در آینده 
مجلس متفاوت تری خواهیم داشت، تردیدی نیست. 
غالمعلی حدادعادل با اشــاره به طرح سهمیه بندی 
بنزین و حوادث پیش آمده اظهار داشــت: در اینکه 
اگر دولت هوشمندانه عمل می کرد خسارات کمتری 
وارد می شد، حرفی نیســت؛ اما دست های آشوب و 
طراحی بیگانه طوری بود که می خواســتند همان 
آشوبی که در عراق و لبنان به وجود آوردند در ایران 
هم تکرار کنند؛ اما با هوشــیاری ملت و اقتدار نظام 
ظرف دو روز توطئه های اشــرار جمع شد. وی ادامه 
داد: مطالعات جامعه شناسی سیاسی ما نشان می دهد 
الگوهایی متفاوتی در برخی حوزه های انتخابات در 
تعیین نامزدها وجود دارد که باید به آن توجه کنیم. 
حدادعادل افزود: وحدت شرط الزم پیروزی است؛ اما 
کافی نیست تجربه سال 9۴ نشان داد عالوه بر وحدت 

کارهایی باید انجام دهیم تا به نتیجه برسیم.

مردم، دولت و مجلس 
کارآمدتری می خواهند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

کافه سیاست

عکس  روز 

 ادامه اعتراضات
 ضد دولتی در عراق

بر ایجاد فضای امن تجمعات اصرار داریم

پیشنهاد سردبیر:

 رییس سازمان بسیج گفت: فضای مجازی 
امروز در دنیــا نقش آفرینــی می کند و ما 
هم بهره برداری صحیــح از فضای مجازی 
می کنیم و معتقدیم اینترنت در کشور ما باید 
اینترنت پاک باشد و این اعتقاد را با صراحت 
بیان می کنیم؛ زیرا همان هایی که خودشان 
خالق این فناوری هســتند مــی گویند ما 
اجازه نمی دهیم فرزندان مــان به راحتی از 
هر نوع فنــاوری و هر نرم افزاری اســتفاده 
کنند و این موضوع را طبقه بندی و مدیریت 
کرده اند. سردار غالمرضا ســلیمانی افزود: 
بسیج در این زمینه به نوبه خود کار می کند، 
ما در حوزه اینترنت ملی فعالیت های الزم را 
انجام می دهیم و امیدواریم با کمک ســایر 
دستگاه ها برسیم به روزی که اینترنت ملی 
راه اندازی شــود و به همه نیازهای کشــور 

پاسخ دهد.

 اینترنت در کشور ما باید 
اینترنت پاک باشد

امیرحاتمی
وزیر دفاع:

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: وقایع روزهای 
اخیر توجه ما را جلب کرده است. معاونت حقوقی 
مصر شده مصوبه تجمع امن را در تعاملی با دیوان 

عدالت به انجام برساند. 
لعیا جنیدی اظهار کرد: وقایع روزهای اخیر توجه 
ما را جلب کرده است. معاونت حقوقی مصر شده 
مصوبه تجمع امن را در تعاملی بــا دیوان عدالت 
به انجام برســاند. جنیدی گفت: در این حوادث 
متوجه شدیم چه قدر بودن شــرایط برای ایجاد 
اعتراضات مســالمت آمیز و جلوگیــری از ایجاد 
بخش خشونت آمیزش مهم اســت. وی، خطاب 
به مسئولیت کشوری گفت: دستگاه های متفاوت 
می توانند نظرات شــان را درباره این موضوع برای 
بررســی ارائه کنند. جنیدی، خطاب به معاونان 
حقوقی دستگاه های اجرایی و ســازمان حقوقی 
دولت گفت: قانون اساســی مبنای ماست و همه 
باید با حساسیت در ترویج، تشــریح و اجرای آن 

تالش کنیم.

بر ایجاد فضای امن تجمعات 
اصرار داریم

معاون حقوقی رییس جمهور:

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: 
همواره دشمن را به خاک ذلت کشاندیم از 
این رو روحیه بسیجی در بین مردم توانست 
نقشــه دشــمنان را نقش بر آب کند. امیر 
حاتمی ادامه داد: بسیج روز به روز بالنده تر و 
سرافرازتر پیش خواهد رفت، بسیج از مردم و 
برای مردم و بدون هیچ توقع و چشم داشتی 
به مردم خدمت می کند. بسیج یعنی ملتی 

که عالقه مند به ملت و نظام است. 
وی ادامه داد: دشمنان به بهانه واهی و سوء 
استفاده از ســخنان انتقادی مردم به دنبال 
ضربه زدن به کشــور بودند؛ امــا دیدیم که 
نتوانستند؛ واقعا برنامه ریزی کرده بودند و 
می خواستند در کشور نا امنی ایجاد کنند؛ 
اما همین روحیه و تفکر بسیجی در بین همه 
مردم عزیز ما به خوبی توانســت نقشه ها را 

نقش بر آب کند.

 دشمن را در جبهه امنیتی
 به ذلت کشاندیم

پیشخوان

بین الملل

غایبان حیاط کوچک دولت

سوء استفاده دالالن

نه به اغتشاش نه به گرانی

مسیر پسا واقعه

در راستای تاکیدات رییس قوه قضاییه صورت گرفت؛
دیدار دادستان کل کشور با بازداشتی های اغتشاشات اخیر

دادستان کل کشور در راســتای تاکیدات رییس قوه قضاییه مبنی بر کسب اطالع از وضعیت زندانیان و 
نظارت بر زندان ها، از زندان تهران بزرگ بازدید کرد. در این بازدید که تعدادی از معاونین و مقامات قضایی، 
دادستان کل کشور را همراهی می کردند حجت االسالم و المسلمین منتظری در جریان وضعیت زندانیان 
قرار گرفت و در گفت وگوی چهره به چهره با برخی مددجویان نسبت به شرایط آن ها کسب اطالع و در 
موارد مورد نیاز دستورات الزم را صادر کرد. جمعه نیز در پی دستور آیت ا... رییسی برای تشکیل کمیته 
ویژه در قوه قضایبه جهت رسیدگی همه جانبه به موضوع طرح اصالح مدیریت مصرف سوخت و مسائل 
رخ داده پس از اجرا شدن آن اسماعیلی، رییس حوزه ریاســت قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضا به 
همراه دادســتان تهران به عنوان نمایندگان رییس قوه قضاییه ، از بازداشتگاه های متهمان اغتشاشات 

اخیر بازدید کردند.

سفارت ایران در ایروان:
 ادعاهای سفیر آمریکا در ارمنستان بی اساس و فاقد اعتبار است

سفارت کشورمان در ایروان، با صدور بیانیه ای، ادعاهای خانم لین تریسی، سفیر ایاالت متحده در ارمنستان 
علیه دولت و مردم ایران را بی اساس و فاقد اعتبار دانســت. در بیانیه مطبوعاتی سفارت کشورمان در ایروان 
درباره ادعای بی اساس سفیر آمریکا در ارمنستان آمده اســت: دولت ایاالت متحده که با نقض اصول حقوق 
بین الملل و بی اعتنایی به تعهدات قانونی خود، زندگی عموم مردم ایران را هدف تروریسم اقتصادی قرار داده 
است، در ایجاد گروه های تروریستی و حمایت از آنها ســابقه ای تیره دارد. به رغم ادعای سفیر ایاالت متحده 
مبنی بر عدم مخالفت دولت این کشور با تبادل انرژی میان جمهوری ارمنستان و ایران، سابقه این کشور در 
سوء استفاده از ابزارهای اقتصادی برای اعمال فشار بر مردم کشورهای مختلف نشان می دهد که این دولت اگر 
امکان مقاومت در برابر واقعیت های منطقه ای و خواست واقعی دو کشور همسایه برای حفظ و گسترش روابط 
را داشت، از زورگویی و اخالل در صادرات گاز ایران به ارمنستان و مانع تراشی در روابط دو کشور دریغ نمی کرد.

چهره ها

اگر چه آرامش بازار طی ماه های اخیر اعتراضات و 
انتقادات به عملکرد تیم اقتصادی دولت را اندکی 
کاهش داده بود؛ اما موج ایجاد شــده در روزهای 
اخیر بر سر سهمیه بندی بنزین و حتی چشم انداز 
بودجــه ای آن در ماه های آینــده، احتمال طرح 
استیضاح نمایندگان علیه وزاری اقتصادی دولت 
را افزایش داده اســت. این موضوع اگر چه اکنون 
در حد حدس و گمان و برخــی از اظهارنظرهای 
پراکنده اســت؛ اما می تواند در صورت بازنگشتن 
آرامش به بــازار و به خصوص کنتــرل قیمت ها، 
خطر اســتیضاح رنگ و بوی جدی تــری به خود 
بگیرد. احمــد امیر آبادی فراهانــی، عضو هیئت 
رییســه مجلس اعالم کرد اگر دولــت در کنترل 
قیمت ها کار خود را خوب انجــام ندهد، مجلس 
حتما با وزرای مربوط در حد اســتیضاح برخورد 
خواهد کرد. احمــد امیرآبــادی فراهانی در پی 
اجرای طرح افزایش قیمت بنزین اظهار داشــت: 
شــیوه اجرای این طرح را از ســوی دولت واقعا 
خوب نمی دانیــم. وی افــزود: روز والدت و عید 
مردم آن هم بدون اطالع چنین طرحی اجرا شود، 
اصال صحیح نیســت. نماینده مردم قم در مجلس 
شورای اســالمی ادامه داد: دولتی ها می گویند ما 
اطالع ندادیم به جهت اینکه صف های طوالنی در 
پمپ بنزین ها شــکل نگیرد، حال اگر دو روز صف 
شکل می گرفت و پمپ بنزین ها شلوغ می شد، مگر 

چه اتفاقی می افتاد؟ وی 
افزود: شیب اجرای طرح 
افزایش قیمــت بنزین و 
این تصمیم بســیار تند 
بود؛ اما در حــال حاضر 
یــک تصمیم ســران قوا 
گرفته انــد و رهبری نیز 
از این تصمیــم حمایت 

کرده اند، لذا ما باید بنشــینیم ایرادات این طرح 
را بگیریم. عضو فراکســیون نماینــدگان والیی 
مجلس شــورای اســالمی همچنین خاطرنشان 

کرد: یکــی از بحث هایی 
که مطرح است این است 
که در بحث گرانی بنزین 
یکی از مباحث ما موضوع 
خودروســازی کشــور 
اســت که باید چه کنیم، 
اگــر می خواهیم از تولید 
ملی حمایت کنیم که این 
تولید ملی باید خود را به کیفیت باالیی برســاند، 
اینگونه نمی شــود که ۱۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 
مصرف داشته باشــند و بعد هم ماشین های بهتر 

از این در خارج ساخته می شــوند که ۴ یا ۵ لیتر 
مصرف می کنند، این نصف مصــرف بنزین ایران 
می شود که بســیار قابل تامل است. وی در ادامه 
عنوان کرد: مــن فکر می کنــم از وزرای صنعت، 
کشاورزی، اقتصاد و دادگســتری بخواهیم روی 
این موضوعات بیشتر نظارت کنند و اگر هر وزیری 
در این زمینه کوتاهی کنــد مجلس قطعا برخورد 
خواهد کرد. وی بیان کرد: در حال حاضر مباحث 
مختلفی در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده 
اســت و گزارش آن را آقای شــمخانی در جلسه 
غیرعلنی ارائه کرد. باید دید تصمیمی که شورای 
امنیت برای آرامــش جامعه و کنتــرل قیمت ها 
گرفته اســت چه نتیجه ای می دهد؛ اما اگر دولت 
نظارت کنترل بر قیمت ها را خــوب انجام ندهد، 
مجلس حتما با وزرای مربوطه در حد اســتیضاح 

نیز برخورد می کند.
با توجه به انتقادات صــورت گرفته به نمایندگان 
مجلس در مورد بحث ســهمیه بنــدی و ضعیف 
عمل کردن دولت در این مســئله به نظر می رسد 
مجلسی ها برای تحت فشــار قرار دادن دولت که 
متهم به دور زدن نمایندگان اســت از ســویی و 
فعالیت های انتخاباتی از سوی دیگر، به دنبال به 
سرانجام رســاندن یک یا دو استیضاح در رابطه با 
رخدادهای پس از سهمیه بندی باشند تا به نوعی 
خود را از تبعــات و پس لرزه های اجرای شــتاب 
زده این طــرح و انتقاداتی که به آن وارد اســت، 

مبرا کنند.

آیا وزرای روحانی قربانی سهمیه بندی بنزین خواهند شد؟

وزیر مشــاور دولت عربســتان در امور خارجه، ضمن طرح مجدد 
ادعای دست داشــتن ایران در حمله به تاسیســات نفتی آرامکو 
گفت: سیاست جلب رضایت درباره ایران کارساز نخواهد بود. عادل 
الجبیر، در سخنرانی خود در نشست منامه اظهار داشت: سیاست 
جلب رضایت ایران کار ساز نیست و نباید به ایران اجازه داد که به 
سیاست خارجی خود ادامه دهد. وی در ادامه ادعاهای خود گفت: 

بعد از حمله به تاسیسات نفتی آرامکو در ۱۴ سپتامبر اکنون منطقه 
با گزینه انتخاب میان خیر و شر روبه رو است. عربستان مخالف گفت 
وگو با تهران نیست؛ اما بازدارندگی همچنان باید ادامه داشته باشد 
تا ایران حمالت خود را تکرار نکند. سیاست جلب رضایت با هیتلر 
کار ساز نبود بنابراین با نظام ایران نیز کارساز نخواهد بود. این مقام 
سعودی در ادامه در رابطه با حمله به تاسیسات نفتی آرامکو مدعی 

شد: کامال روشن است که حمالت ۱۴ سپتامبر با سالح ایرانی انجام 
شد و این حمالت از سمت شمال بود نه جنوب. ایرانی ها نمی توانند 
 خود را از این مسئله کنار بکشــند و ریاض منتظر نتایج تحقیقات

 بین المللی در این زمینه اســت. عادل الجبیر در ادامه مدعی شد: 
چیزی که اکنون در منطقه وجود دارد چشم انداز نور و روشنایی و 

در مقابل آن چشم انداز تاریکی است.

وزیر مشاور دولت عربستان در امور خارجه:
مخالف گفت وگو با ایران نیستیم

 مجلس، دولت را تهدید کرده در صورت عدم کنترل قیمت ها، وزاری اقتصادی را استیضاح خواهد کرد 

اگر دولت نظارت کنترل بر 
قیمت ها را خوب انجام ندهد، 

مجلس حتما با وزرای مربوطه در 
حد استیضاح نیز برخورد می کند

علیرضا کریمیان
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اصفهان رتبه سوم تولید گل محمدی را در کشور دارد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

گزارش

پیش بینی کارشناسان از آینده بازار طال؛
قیمت طال چقدر ریزش 

خواهد داشت؟
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که امیدواری ها 
نســبت به توافق تجاری آمریکا و چین می تواند 
فشار بیشــتری را بر قیمت طال در کوتاه مدت 
وارد کند. قیمت طال طی هفته گذشته بار دیگر 
با کاهش روبه رو شــد که علت اصلی آن افزایش 
شاخص ســهام آمریکا و تقویت ارزش دالر بوده 
اســت. جیم وایکوف، تحلیلگر ارشــد تکنیکال 
کیتکو در این باره گفت: کاهش تقاضای مکان امن 
ســرمایه گذاری برای فلزات گرانبها به خصوص 
طال و نقره در پی رشد شاخص سهام آمریکا تاثیر 
مهمی بر افت قیمت طال داشته است. امیدواری ها 
نسبت به کاهش تنش های تجاری بین آمریکا و 
چین نیز می تواند موجب کاهش بیشتر تقاضا و 
قیمت طال شود. به اعتقاد تحلیلگران بین المللی، 
قیمت طال حمایت معتبر و مناسبی روی 1450 
دالر دارد و در پایــان مبادالت هفته گذشــته 
توانست باالتر از سطح 1460 دالری تثبیت شود.

تاثیر باالی توافق تجاری بر بازار طال
به اعتقاد اکثر تحلیلگران اقتصادی، اخبار مربوط 
به تحوالت تجاری بین آمریکا و چین طی روزهای 
آینده تاثیر مهمی بر بازار طال خواهد داشت. الری 
کودالو، مشاور اقتصادی کاخ سفید تاکید کرد: فاز 
نخست توافق تجاری بین آمریکا و چین نزدیک 
شده اســت. ما اکنون در حال کار  روی جزییات 

توافق نامه هستیم.
قیمت طال تــا پایان امســال تغییر 

نمی کند؟
تحلیلگران موسســه کاپیتال اکونومیکس نیز 
معتقدند که قیمت جهانی طال تا پایان امســال 
تغییر چندانی نخواهد کرد کــه علت اصلی آن 
افت تقاضای فیزیکی از یک ســو و عدم تمایل 
فدرال رزرو آمریکا برای کاهش بیشتر نرخ بهره 
از سوی دیگر خواهد بود. بسیاری از تحلیلگران 
معتقدند که قیمت طال در کوتاه مدت بین 1445 
تا 1480 دالر در نوســان خواهد بود. مهم ترین 
سطح مقاومتی در شرایط کنونی 1480 دالر است 
و اگر این سطح شکسته شود قیمت طال تا 1500 

دالر افزایش خواهد یافت.
منتظر اصالح کامــل روند قیمت طال 

باشید
بانک هلندی ABN Amro به ســرمایه گذاران 
بین المللی توصیه کرده اســت کــه برای خرید 
طال عجله نکننــد و منتظر اصــالح کامل روند 
قیمت باشــند. تحلیلگران این بانک پیش بینی 
می کنند که قیمت جهانی طال در کوتاه مدت با 
کاهش بیشتری روبه رو خواهد شد و این بهترین 
فرصت برای خرید خواهد بود. ولی در میان مدت 
و بلندمدت قیمت جهانی طال تحت تاثیر عوامل 
مختلفی از جمله سیاست های پولی بانک های 
مرکزی جهان و کاهــش ارزش دالر آمریکا، با 

افزایش روبه رو خواهد شد.

بازار

تی شرت مردانه 

اصفهان رتبه سوم تولید گل 
محمدی را در کشور دارد

کارشناس محصوالت نیمه گرمســیری و اراضی 
شیبدار معاونت باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان گفت: استان اصفهان پس از فارس 
و کرمان، مقام سوم تولید گل محمدی در کشور را 
دارد. مصطفی طیاری با بیان اینکه سطح زیرکشت 
گل محمدی استان اصفهان، سه هزار و 450 هکتار 
است، اظهار کرد: 456 هکتار از سطح کل زیرکشت 
این محصول به تازگی ایجاد شده و هنوز به مرحله 
بهره برداری نرسیده اســت. وی افزود: پیش بینی 
شده که در ســال جاری هشت هزار و 850 تن گل 
محمدی از گلستان های بارور و قابل بهره برداری 
استان اصفهان برداشت شــود و برای گالب گیری 
به کارگاه های صنعتی و سنتی استان ارسال شود. 
طیاری تصریح کرد: یک هزار و 500 واحد صنعتی 
و سنتی گالب گیری در اســتان اصفهان فعالیت 
می کند و تولیدات گل محمدی اســتان از طریق 
این کارگاه ها به گالب، اسانس و سایر فرآورده های 

گیاهی تبدیل می شود.

بانک ها سریع تر برای راه اندازی 
شعب آسیب دیده اقدام کنند

بانک مرکزی طی بخشنامه ای اعالم کرد: بانک ها 
هرچه سریع تر نسبت به راه اندازی شعب آسیب 
دیده اقدام کنند. درپــی تخریب تعداد زیادی از 
شعب و ATM بانک ها توسط اغتشاشگران، بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در بخشنامه ای از 
تمام بانک ها درخواست کرد »برای تداوم خدمت 
رسانی به مردم شریف، هرچه سریع تر نسبت به 
راه اندازی شعب و ATM بانک ها در نقاط مختلف 

کشور اقدام کنند.«

 اصرار مجلس
 بر حذف سود مرکب بانکی

ســخنگوی هیئت رییســه مجلس، تایید مصوبه 
حذف ســود مرکب بانکی را راهکار مناسبی برای 
رونق اقتصادی دانست. اسدا... عباسی درخصوص 
ضرورت حذف سود مرکب بانک ها، گفت: بدهی ها و 
معوقات کالن بانکی چرخه منابع بانک ها را متوقف 
می کند، بنابراین بهترین کار حذف سود مرکب است 
به همین منظور مجلس طرح دوفوریتی را در این 
خصوص باعنوان »طرح جزییات طرح الزام بانک ها و 
موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه 
مضاعف از بدهی تسهیالت گیرندگان« به تصویب 
رساند که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بررسی می شــود. نماینده مردم رودسر و املش در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه دریافت سود 
مرکب با اصول شرعی در تضاد است، افزود: حذف 
ســود مرکب به تولیدکنندگان و کشاورزان کمک 
می کند تا بتوانند چرخه تولید را گســترش دهند 
و در ادامه افراد بیشتری مشــغول به کار شوند. به 
گفته عباسی، رییس بانک مرکزی با تصویب »طرح 
دوفوریتی جزییات طرح الزام بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف 
از بدهی تسهیالت گیرندگان«، بنگاه های اقتصادی 
تعیین تکلیف شده و این مصوبه شامل بسیاری از 

مردم می شود.

تورم آبان 41/1 درصد شد
تورم در آبان ماه کاهش یافت و از 4۲ درصد در مهر 
به 41.1 درصد رسید. تازه ترین اعالم مرکز آمار از 
تغییر شاخص کاال و خدمات نشان می دهد که نرخ 
تورم ساالنه برای خانوارها به 1/41درصد رسیده که 
نسبت به ماه قبل، 0/9 درصد کاهش دارد. نرخ تورم 
ساالنه برای خانوارهای شهری 3/40 درصد است 
که نسبت به ماه قبل یک درصد کاهش داشته است. 
هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی1/45 
درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲/1 واحد درصد 
کاهش دارد. نرخ تورم نقطه ای در آبان ماه 1398 
به عدد ۲۷ درصد رســیده است؛ یعنی خانوارهای 
کشــور به طور میانگین ۲۷درصد بیشــتر از آبان 
139۷ برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات 
یکســان« هزینه کرده اند. نرخ تورم نقطه ای آبان 
ماه 1398 در مقایســه با ماه قبل 3/1 واحد درصد 

کاهش یافته است.
 نرخ تورم نقطه ای گروه هــای عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیر خوراکی 
و خدمات« به ترتیب ۲8, 8 و ۲6.۲ درصد بوده و نرخ 
تورم نقطه ای هر دو گروه عمده در مقایســه با ماه 
قبل کاهش داشته است. این در حالی است که نرخ 
تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری 0/۲۷درصد 
بوده که نسبت به ماه قبل 3/1واحد درصد کاهش 

داشته است. 

تی شرت مردانه آندر 
 Tech Tee آرمور مدل

 340,000
تومان

تی شرت مردانه آندر 
 UA Tech آرمور مدل

 324,000
تومان

تی شرت ورزشی مردانه 
 HeatGear آندر آرمور مدل
 Armour Compression

 416,000
تومان

کمیته نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کاالهای اساسی 
و چگونگی مقابله با تخلفات و جرایم مربوط در دادگستری مرکز 
استان تشکیل جلسه داد. علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان در این جلسه بیان داشت: با اجرای طرح سهمیه بندی 
و افزایش نرخ بنزین و احتمال افزایش قیمت ها ضروری است همه 
دستگاه های نظارتی و مسئول، نظارت و بازرسی ها را به خصوص 

برای اقالم و مایحتاج عمومی محکم تر و جدی تر دنبال کنند.وی 
افزود: در این کمیته سعی خواهد شد با هماهنگی و هم افزایی بین 
دستگاه های نظارتی و مسئول، نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج 
عمومی و کاالهای اساســی و چگونگی مقابله با تخلفات و جرایم 
مربوط در استان دنبال شود. وی ضمن تاکید بر تقویت بازرسی ها 
و گشت های نظارتی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان آمادگی دارد تا قضات دادسرا 
در این گشت ها و نظارت ها حضور فعال داشته باشند. اصفهانی، در 
پایان تصریح کرد: با بهره مندی از تمامی ظرفیت ها و نیز بازرسان 
افتخاری، حفظ و کنترل قیمت ها را به گونه ای مدیریت خواهیم 
کرد که ضمن اســتمرار این کنترل نتیجه عملــی آن نیز به طور 

محسوس برای مردم در عمل ملموس باشد.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان مطرح کرد:
اعالم آمادگی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان برای حضور قضات در بازرسی های کنترل بازار

شنبه شــب آخرین مرحله بســته حمایتی دولت 
برای افراد باقی مانده واریز شد. این در حالی است 
که هنوز تعــداد زیادی از افراد ادعــا می کنند که 
نتوانسته اند یارانه حمایتی را دریافت کنند و بخش 
زیادی از این افراد البته کسانی هستند که یارانه آنها 
قطع و یا از دریافت آن انصــراف داده اند. مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان اعالم 
کرده است 93 درصد از جمعیت 5 میلیون و 180 
هزار نفری استان اصفهان کمک حمایتی دولت را 
دریافت خواهند کرد و باقی مانده ۷ درصدی هم یا 
اعتراض می کنند و یا به دلیل داشتن تمکن مالی از 

دریافت یارانه باز می مانند.
سهم اصفهان، 215 تیلیارد تومان

محســن نیرومند با بیان اینکه حــدود 4 میلیون 
و 300 هزار نفر از مردم اســتان اصفهان طی این 
سه مرحله کمک های معیشــتی دولت را دریافت 
می کنند، گفت: حدود هفت درصد جمعیت استان 
اصفهان مشمول کمک معیشــتی دولت نخواهند 
بود؛ اما این جمعیت طــی فرآیندی می توانند نیاز 
خود به این کمک را به دولت اعالم کنند. مدیرکل 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان اصفهان در 
خصوص ســهم رقمی اســتان اصفهان از کمک 
حمایتی دولت، گفت: این رقم هنوز به طور دقیق 
مشخص نیست؛ اما به طور متوسط اگر به جمعیت 
4 میلیــون و 300 هزار اســتان، نفــری 50 هزار 

تومــان واریز شــود، این 
کمــک، رقمــی معادل 
 ۲15.000.000.000

تومان خواهد بود.
تنها یارانه بگیران 
طرح  این  مشــمول 

خواهند شد
میرزایــی،  حســین   

ســخنگوی ســتاد تبصره 14 بودجه با اشــاره به 
اینکه از اوسط هفته آینده سامانه #6369* طی 
اطالعیه ای رســمی آغاز به کار خواهد کرد، ادامه 

داد: تــا قبــل از آن کد 
دســتوری فعال نیست و 
ثبت و تطبیــق اطالعات 
سرپرست خانوار )شماره 
همراه متعلق به سرپرست 
خانوار( استعالم وضعیت 
مشمولین طرح حمایت 
معیشتی از طریق سامانه 
مذکور خواهد بــود. عالوه بر این افــرادی که فکر 
می کنند مشمول این طرح هستند؛ اما وجهی برای 
آنها واریز نشــده، می توانند پس از ثبت کد ملی از 

طریق #6369* در ســامانه اینترنتی که آدرس 
آن اعالم خواهد شد، درخواســت خود را در قالب 
۲00 کلمه ثبت کننــد. وی ادامه داد: برای افرادی 
که درخواست می دهند آزمون وسع انجام خواهد 
شــد و چنانچه شــرایط الزم برای دریافت طرح 
حمایت معیشــتی را داشته باشــند به آنها اعالم 
می شود. حق افراد درخواست دهنده از زمان آغاز 
طرح، محفــوظ و وجه طرح کمک معیشــتی این 
افراد از آغــاز طرح واریز می شــود. میرزایی گفت: 
تا اطالع بعدی هیچ گونه پیامکی از ســوی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر مشمول بودن یا 
عدم مشمولیت برای مردم ارسال نمی شود و تمام 
پیامک های ارسالی به طور حتم جعلی و فاقد اعتبار 
هســتند، مردم دقت کنند که مورد سوءاستفاده و 

کالهبرداری قرار نگیرند. 
عالوه بر این مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان اصفهان هم اعالم کرده است به طور قطع 
تنها افراد یارانه بگیر مشــمول این کمک خواهند 
بود و اگر کسی به هر دلیل یارانه دریافت نمی کند، 
کمک حمایتی دولت به حســاب وی واریز نخواهد 
شد. نیرومند در خصوص اینکه یارانه برخی زوج های 
جوان هنوز برقرار نشــده و یا برخی درخواســت 
برقراری مجدد یارانه شان را دارند، توضیح داد: این 
موضوع در حوزه وظیفه تعــاون، کار و رفاه تامین 
اجتماعی نیســت؛ اما با توجه به مراجعات بســیار 
در این باره، مسئله را به ســتاد هدفمندی یارانه ها 

منتقل کرده ایم.

سرریز بنزین در جیب مردم
 سهم215.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  تومانی اصفهان از بسته های حمایتی دولت؛

با افزایش اعتبار، سهم بهسازی واحدهای مسکونی روستایی اســتان اصفهان حدود دو برابر شد. معاون بازسازی و 
مسکن روستایی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان با اشاره به طرح کالن کشور در بهسازی ساالنه 
۲00 هزار مسکن روستایی گفت: بهسازی پنج هزار و 800 واحد مسکن روستایی در برنامه استان بود که با افزایش 
اعتبار این تعدادامسال به 10 هزار واحد رسید. محسن قوی بیان افزود: پیش تر وام بهسازی ۲5 میلیون تومان بود که 
این میزان امسال به 40 میلیون تومان با کارمزد پنج درصد رسید. وی گفت: بانک های عامل برای اعطای این تسهیالت 
و اخذ ضمانت از سفته زنجیره ای استفاده می کنند. سفته زنجیره ای، تضمین مناسبی از سوی دولت برای پرداخت و 

بازگرداندن وام های بانکی است که بانک ها به این واسطه می توانند از متقاضیان حمایت کنند.

افزایش سهم بهسازی 
مسکن روستایی در 

استان اصفهان کن
س

د م
نیا

ب

  عکس روز

حال و هوای چهارشنبه بازار بهارستان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان:

دریافت مجوز از غذا و دارو را تسهیل می کنیم
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان 
گفت: برای حمایت از واحدهای دانش بنیان حوزه 
تجهیزات پزشکی در استان اصفهان آمادگی داریم 
تا مدت زمان اخذ مجوز از ســازمان غذا و دارو را تا 
شش ماه کاهش دهیم. ســید حسن قاضی عسگر 
اظهار کرد: برای حمایت از واحدهای دانش بنیان 
حوزه تجهیزات پزشکی در استان اصفهان آمادگی 
داریم تا مدت زمان اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو 
را تا شش ماه کاهش دهیم. معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استاندار اصفهان ادامه داد: زمانی 
که ارز 4۲00 تومانی برای واردات این کاالها اختصاص پیدا می کند تولیدکنندگان رغبتی به تولید 
در داخل پیدا نمی کننــد، به عبارت دیگر تخصیص دالر 4۲00 تومانــی در کنار تحریم، پویایی را 
از واحدهای این حوزه گرفته است. وی خاطرنشــان کرد: باید دالر 4۲00 تومانی کاالهای پزشکی 
برداشته شود تا تولیدکنندگان تمایل بر مشابه ســازی پیدا کنند چرا که بسیاری از این محصوالت 
قابلیت تولید در داخل را دارند. به گزارش فارس، تعدادی از تولیدکنندگان تجهیزات پزشــکی در 
استان اصفهان در تماس با این خبرگزاری ضمن اشاره به فرآیند طوالنی اخذ مجوز تولید محصوالت 
از ســازمان غذا و دارو، عنوان کرده بودند که تضمینی برای خرید محصوالت شان بعد از طی مسیر 
حداقل دوســاله دریافت مجوز وجود ندارد و به همین دلیل تولید بسیاری از تجهیزات پزشکی را 

پرریسک می دانند.

 تنها افراد یارانه بگیر مشمول این کمک 
خواهند بود و اگر کسی به هر دلیل 
یارانه دریافت نمی کند، کمک حمایتی 

دولت به حساب وی واریز نخواهد شد

استاندار اصفهان:
افزایش قیمت بنزین، نوعی اجرای عدالت در بین مردم است

رییس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه بنزین به عنوان یک مقوله مهم اقتصادی 
در کشور نیازمند بحث و توجه بیشتر است، گفت: تغییر نرخ بنزین با تصویب سران سه قوه به تصویب رسیده و 
این امر از قاچاق سوخت و مصرف بی رویه جلوگیری خواهد کرد. عباس رضایی افزود: با توجه به در نظر گرفتن 
طرح های حمایتی از سوی دولت برای این افزایش قیمت و در نظر گرفتن یارانه ای برای 18 میلیون خانوار از 
دهک های ضعیف، این افزایش به نوعی اجرای عدالت در بین مردم است. استاندار اصفهان تصریح کرد: ایجاد 
ثبات بیشتر در این مسیر نیازمند تالش، همفکری و هم زبانی مسئوالن و مردم است. رضایی همچنین با بیان 
اینکه استانداری در برگزاری و استمرار جلسات نقد عملکرد دستگاه های اجرایی مصر است، برگزاری این گونه 

جلسات و تسری آن در کل کشور را در تسهیل امور مربوط به فعاالن اقتصادی و مدیریت کشور موثر دانست.

 جهت انجام کشت پاییزه؛
1۲۰ میلیون متر مکعب آب در اختیار کشاورزان اصفهان قرار می گیرد

آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر سدهای کشور 5 میلیارد متر مکعب پرآب تر از سال گذشته بوده و 
حدود ۲5 میلیارد متر مکعب آب ذخیره دارند. افزایش ۲9 درصدی میزان بارندگی ها نسبت به سال گذشته 
باعث شده تعداد شهرهای دارای تنش آبی که در سال آبی 9۷-96 حدود 340 شهر بود، کاهش یابد. بر این 
اساس، ورودی سدهای کشور به 3 میلیارد و 68 میلیون متر مکعب رسیده و خروجی سدها نیز دو برابر این 
میزان صورت گرفته است. این میزان رهاســازی به منظور تخلیه برنامه ریزی شده سدها و هدایت آب برای 
تاالب ها، محیط زیست رودخانه ها و در برخی اســتان ها برای کشت پاییزه کشاورزان صورت گرفته است. بر 
همین اساس از دو سه روز گذشته آب از زاینده رود رهاسازی شده و قرار است برای کشت پاییزه حدود 1۲0 

میلیون متر مکعب آب در اختیار کشاورزان اصفهان قرار گیرد.

مرضیه محب رسول
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دیدار با خانواده شهیدان رییسی

به مناسبت گرامیداشت هفته  خوروبیابانک
بسیج، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خوروبیابانک با 
خانواده شــهیدان حمید و احمد رییسی در شهر 
فرخی دیدار کرد. ســرهنگ دوم پاســدار محمد 
حسین الیاسی در این دیدار گفت: امنیت امروز در 
کشور مدیون خون های پاک شهیدان است و باید 

قدردان جانفشانی شهدا و ایثارگران باشیم. 

خبر

سرپرست کتابخانه های عمومی کاشان 
خبر داد:

اجرای بیش از ۸۰ برنامه 
فرهنگی در کتابخانه های کاشان

کاشان سرپرست کتابخانه های عمومی 
شهرســتان کاشــان گفت: در طول هفته کتاب و 
کتاب خوانی امســال بیش از ۸۰ برنامه فرهنگی و 
اجتماعــی در ســطح شهرســتان توســط اداره 
کتابخانه های عمومی کاشان اجرا شده است. زینب 
سادات واسعی با بیان اینکه کتابخانه های عمومی 
یک پایگاه اجتماعی و فرهنگی هستند، اظهار داشت: 
اعتماد و مراجعه مردم به کتابخانه ها باعث می شود 
که مسئولیت مدیران در این حوزه افزایش پیدا کند. 
وی با اشاره به اینکه ۱۵ کتابخانه عمومی در سطح 
شهرستان کاشان وجود دارد، ابراز داشت: این تعداد 
جدا از کتابخانه مســاجد، مدارس، دانشــگاه ها، 
حوزه های علمیه و...است. واسعی  با بیان اینکه بیش 
از ۱۷ هزار شهروند کاشانی در کتابخانه های عمومی 
شهرستان کاشان عضویت مستقیم دارند، تصریح 
کرد: در طول هفتــه کتــاب و کتاب خوانی طرح 
عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی اجرا شد که 
در قالــب ایــن طــرح دو هــزار نفر بــه عضویت 

کتابخانه های سطح شهر درآمدند. 

اخبار

اجرای بیش از ۸۰ برنامه فرهنگی در کتابخانه های کاشان

پیشنهاد سردبیر:

عکس روز

تشییع و خاکسپاری پدر 
شهیدان معینی در زرین شهر

پیکر پاک پدر شهیدان معینی  زرین شهر

در آغوش خاک آرام گرفت. صبح جمعه، پیکر پاک 
پدر شهیدان ابوالقاسم و محمود معینی بر دستان 
مردم شهید پرور زرین شهر تشییع و در گلستان 
زهرای این شــهر به خاک سپرده شــد. مرحوم 
عبدالرحمن معینی در ۹۵ ســالگی بر اثر کهولت 
سن دار فانی را وداع گفت. محمود معینی در ۳۵ 
ســالگی در منطقه دارالخویین و در خط شیر به 
درجه رفیع شهادت نائل آمد و برادرش ابوالقاسم 
هم در ۲۷ سالگی در عملیات کربالی ۴ مجروح و 
پس از مدتی شهید و با شهدای عملیات کربالی ۵ 

به خاک سپرده شد.

جمع آوری 1۰ میلیارد ریال 
زکات در بخش جرقویه سفلی

امسال حدود ۱۰ میلیارد ریال  جرقویه

زکات در بخش جرقویه ســفلی جمع آوری شده 
است. دبیر شورای زکات استان در شورای زکات 
این بخش با اشاره به طرح تشکیل شوراهای زکات 
در شهرها و روستاهای استان گفت: در سه نقطه 
شهری و ۹ روستای جرقویه سفلی شورای زکات 
تشکیل شده و باتوجه به هدف تشکیل شوراهای 
زکات کــه موجــب شناســایی ظرفیت ها برای 
جمع آوری اعتبار و همچنین شناسایی نیازهای هر 
منطقه با پیگیری اعضای ستاد است، فعالیت های 
مطلوبی داشــته اند. حجت االسالم غالمحسین 
رنجبر تاکید کــرد: باید از راه هــای مختلف در 
خصوص زکات واجب و مستحبی فرهنگ سازی و 

با مشارکت مردم، مشکالت رفع شود. 

صدور حکم قضایی برای 
متخلفان شکار وصید در سمیرم

برای سه متخلف شکار وصید  سمیرم

در شهرستان ســمیرم حکم قضایی صادر شد. 
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
سمیرم گفت: شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان 
اصفهان، رای دادگاه کیفری سمیرم در ارتباط با 
ســه متخلف شــکار و صید را به دلیــل حمل و 
نگهداری غیر مجاز یک قبضه سالح شکاری پنج 
تیر به همراه ۱۱ عدد فشــنگ تایید کرد. محمد 
عباســی دشــتکی افزود: هر یک از متخلفان به 
پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشــت میلیون 

ریال محکوم شدند.

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج لنجــان در جمع مردم بخش  لنجان
فوالدشهر با بیان اینکه مسئوالن باید گوش شنوای مطالبات بحق مردم باشند، 
اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسالمی با تکیه بر والیت فقیه و مردم با 
بصیرت از گردنه های سخت و توطئه های سنگین به سالمت عبور کرده است 
از این رو مسئوالن باید به برآورده کردن نیازهای بحق ولی نعمتان انقالب توجه 
ویژه ای داشته باشند. حمیدرضا محمدی فشارکی افزود: مسئوالن همواره باید 
به مطالبات مردم توجه ویژه داشته و مصوبات ارائه شده را به گونه ای ارائه کنند 
که با مطالبات ملت ایران همخوانی داشته و بتواند گره گشای مشکالت و بهبود 
دهنده وضعیت معیشتی مردم باشــد. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنجان 
تصریح کرد: طی روزهای اخیر شاهد بروز برخی ناآرامی ها در کشور بودیم و در 
کوتاه ترین زمان ممکن نقش عوامل خارجی و برخــی افراد خود فروخته در 
ایجاد آشوب در شــهرهای ایران نمایان شد و پس از ســخنرانی مقام معظم 
رهبری شاهد جداسازی خط مردم از آشــوبگران بودیم. وی با اشاره به نقش 
نیروهای نظامی و امنیتی در آرام کردن فضای ملتهب کشور در حوادث اخیر 
عنوان کرد: بسیج، همواره در کنار مردم و دیگر نهادهای نظامی و انتظامی بوده 
و با حضور در صحنه های مختلف  اجازه نخواهد داد امنیت مردم توسط عده ای 

آشوب طلب با مخاطره مواجه شود. محمدی فشارکی خاطرنشان کرد: وجود 
با برکت امام خمینی )ره( و حضرت آیــت ا... العظمی امام خامنه ای )مدظله 
العالی( و رهنمودهای داهیانه ایشان و همچنین والیت پذیری ملت ایران سبب 
شده نظام مقدس جمهوری اسالمی از پیچ های ســخت تاریخی عبور کند و 

دشمنان را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام بگذارد. 
وی افزود: بسیج در طول ۴۰ سال گذشــته تمام تالش خود را به کار گرفته تا 
به بیانات و رهنمودهای بنیان گذار جمهوری اسالمی و همچنین مقام معظم 
رهبری جامع عمل بپوشاند و لحظه ای از صیانت از انقالب اسالمی غافل نشده 
و در خصوص محرومیت زدایی، سازندگی و توسعه کشور نیز از هیچ تالش و 
ایثاری مضایقه نکرده و نخواهد کرد چراکه بسیج حامی مردم و حافظ انقالب 
اسالمی است. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنجان گفت: بسیج در طول ۴۰ 
سال گذشته نه تنها در حوزه امنیت بلکه در حوزه های علم و فناوری، فرهنگ، 
تحکیم بنیان خانواده و... نقش آفرینی کرده و بــا راه اندازی بیش از ۲۰ هزار 
صندوق قرض الحسنه مسجد محور توسط بســیجیان کشور تالش کرده در 
مســیر بهبود وضع معیشــت مردم و همچنین تقویت کارآفرینان به وظیفه 

خود عمل کند.

 بسیج در صحنه های مختلف در کنار مردم است

خیران بقعه ساز ،۱۰ میلیارد ریال برای تجهیز  تیران وکرون
بقاع متبرکه تیران وکرون کمک کردند. رییــس اداره اوقاف و امور 
خیریه تیران و کرون، مشارکت مردمی برای فعالیت های عمرانی بقاع 
متبرکه این شهرستان را ۳۰ درصد بیشــتر از مدت مشابه پارسال 
دانست و گفت: با مشاهده فعالیت های عمرانی و خدماتی، همت افراد 
برای تکمیل طرح ها افزایش یافته است. اکبر صادقی افزود: توسعه و 

تکمیل زیرساخت های آســتان مقدس پنج امامزاده این شهرستان 
شــامل امامزاده احمدرضا، امامزاده عبدا...، امامزاده بی بی فاطمیه، 
امامزاده احمد، امامزاده سید سرالدین)ع( در حال اجراست. وی گفت: 
از جمله اقدامات عمرانی احداث سرویس بهداشتی، مرکز فرهنگی و 
قرآنی، محوطه سازی، ایجاد فضای سبز، احداث سر در ورودی صحن 
امامزاده و کاشی کاری رواق و صحن هاست. رییس اداره اوقاف و امور 

خیریه تیران و کرون افزود: توسعه محیط و امکانات این مراکز دینی به 
مشارکت و حمایت بیشــتر مردم نیاز دارد که کمک های آن ها مایه 
خیرات و برکات دنیا و آخرت می شود و در ترویج معارف اهل البیت )ع( 
موثر اســت. امامزاده احمد ابن علی ابن ابی طالب، امامزاده عبدا...، 
امامزاده احمدرضا، امامزاده عدنان )ع( و بقعه سادات امامی از جمله 

بقاع متبرکه شهرستان تیران و کرون است.

 رییس اداره اوقاف و امور خیریه تیران و کرون اعالم کرد :
کمک 1۰ میلیارد ریالی خیران برای توسعه و تجهیز بقاع متبرکه تیران وکرون

  فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنجان:

مفاد آراء
9/9 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

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

سند مالکیت صادر خواهد شد
بند الف(

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

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

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

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

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

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

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

5- رای شــماره 139860302008001338 - 14 / 02 / 98 - مصطفــی فروتــن 
شــهرضا فرزند ولی اله نســبت به چهل و هفت حبــه ونودویک – دویســت ویازدهم 
حبه مشــاع به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی دوحبــه ویکصدوپنجاه وچهار – دویســت 
ویازدهم حبه مشــاع ازهفتادودوحبه ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 
های 519 فرعی باقیمانده که به شــماره 4811 فرعی تبدیل شــده و 3158 و 3161 و 
3162 و 3164 فرعی به مســاحت یکصدوپانزده مترو پنجاه و دوصــدم مترمربع درازاء 
هفتادوهفت ســهم ودو – نهم ســهم مشــاع به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی چهارسهم 
وچهار – نهم سهم مشاع ازچهارهزاروهشــتصدوچهل وچهارسهم ویک – ششم سهم 
 ششــدانگ که میزان بیست ســهم ویک – نهم سهم مشــاع آن انتقال عادی ازطرف 

فاطمه صهبا
6- رای شماره 139860302008001339 - 14 / 02 / 98 - مهری پیروی شهرضائی 
فرزند حسنعلی نسبت به بیست وچهارحبه ویکصدوبیست – دویست ویازدهم حبه مشاع 
ازهفتادودوحبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های 519 فرعی باقیمانده 

که به شماره 4811 فرعی تبدیل شده و 3158 و 3161 و 3162 و 3164 فرعی به مساحت 
یکصدوپانزده مترو پنجاه و دوصدم مترمربع 

7- رای شــماره 139860302008005657 – 13 / 08 / 98 – طیبه فروتن شــهرضا 
فرزند ولی اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های 519 فرعی باقیمانده که 
به شماره 4811 فرعی تبدیل شــده و 3158 و 3161 و 3162 و 3164 فرعی به مساحت 
یکصدویازده مترو چهارده صدم مترمربع درازاء یکصدوبیســت و دو سهم وهفت – نهم 
سهم مشاع ازچهارهزاروهشتصدوچهل وچهارسهم ویک – ششم سهم ششدانگ موروثی 
وخریداری رسمی ازورثه ولی اله فروتن و خانمجان خالدی برهنه وخرید عادی بالواسطه 

ومع الواسطه ازطرف ورثه نصرت قبادی  
تاریخ انتشار نوبت یکم : روز  شنبه    18 / 08 / 1398 

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز یکشنبه  03 / 09 / 1398 
م الف: 654514 سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

مزايده اموال غير منقول 
9/10 شــماره مزایده: 139804302138000004 پرونده اجرائي کالسه 9700061 به 
موجب پرونده اجرائي کالســه فوق، الف: 255 سهم مشــاع از 57800 سهم ششدانگ 
پالک 2335 فرعي واقع در زواره 16 اصلي گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که سند آن 
در صفحه 528 دفتر 14 امالک با شــماره چاپي 672995 به نام آقاي حمید ناجي زواره 
ثبت و صادر گردیده که طبق نظر کارشناس رسمي به صورت یکباب ساختمان یک طبقه 
مسکوني واقع در شهرک شهید چمران زواره کوچه استقالل یکم داراي دویست و سي و 
پنج متر مربع عرصه و حدود یکصد و هفتاد متر مربع اعیاني شامل طبقه  همکف و یکباب 
اتاق روي پارکینگ و سرویس بهداشتي و انباري داخل حیاط که اسکلت ساختمان از نوع 
بتن آرمه با سقف تیرچه بلوک مي باشد درب حیاط آهني، نماي حیاط آجرنما و نماي کوچه 
سنگ و آجر کف حیاط موزائیک با قدمت حدوداً باالي 5 سال و ساختمان داراي انشعابات 
آب و برق و گاز مي باشد. کف ساختمان مسکوني سرامیک بدنه ها تا ارتفاع حدود یک متر 
سرامیک و مابقي و سقف ها اندود گچ درب و پنجره هاي خارجي پروفیل فلزي و آلومینیوم 
و درب هاي داخلي چوبي قدیمي کف و بدنه آشپزخانه سرامیک با کابینت MDF کف و 
بدنه سرویس هاي بهداشتي سرامیک با درب آلومینیوم سیستم سرمایش کولر آبي سیستم 
گرمایش پکیج و رادیاتور و اندود پشــت بام ایزوگام مي باشد. کف پارکینگ موزائیک و  
بدنه ها سنگ و سرامیک سقف اندود گچ و درب ورودي از نوع پروفیل فلزي مي باشد کف 
و بدنه سرویس بهداشتي و انباري ســرامیک درب ورودي از نوع آلومینیوم نماي بیرون 
آجرنما اسکلت دیوار باربر با سقف سپري و ســرامیک و اندود پشت بام ایزوگام مي باشد. 
ب: یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه پالک 2270 فرعي از 16 اصلي گرمسیر واقع 
در زواره بخش هفده ثبت اصفهان که سند آن در صفحه 226 دفتر 214 امالک با شماره 
چاپي 918820 به نام آقاي حمید ناجي زواره ثبت و صادر گردیده و ششدانگ طبق نظر 
کارشناس بصورت یکباب ساختمان یک طبقه مسکوني واقع در خیابان سپاه پالک 61 
داراي 276/30 متر مربع عرصه و حدود یکصد و هفتاد متر مربع اعیاني شــامل یک باب 
ساختمان قدیمي و یکباب مغازه و پارکینگ مي باشــد که اسکلت ساختمان از نوع دیوار 
باربرآجري همراه با سقف تیرآهن و قسمتي تیرچه بلوک مي باشد درب حیاط آهني نماي 
حیاط سیمان ســیاه و نماي کوچه آجرگري بند کشي شــده کف حیاط موزائیک قدمت 
ساخت حدوداً باالي بیست سال و ساختمان داراي انشعاب آب و برق و گاز مي باشد. کف 
ساختمان مسکوني موزائیک بدنه ها و سقف ها اندود گچ و کاهگل قدیمي درب و پنجره 
هاي خارجي پروفیل فلزي و آلومینیوم و درب هاي داخلي چوبي قدیمي کف آشــپزخانه 
موزائیک و بدنه حدود 2/30 متر سرامیک و مابقي و سقف گچ کف و بدنه سرویس هاي 
بهداشتي سرامیک با درب آلومینیوم و آهن سیستم سرمایش کولر آبي سیستم گرمایش 
بخاري و اندود پشت بام کاهگل مي باشد. کف پارکینگ موزائیک و بدنه ها سیمان سیاه 
سقف تیرآهن و ســیمان درب ورودي از نوع پروفیل فلزي و اندود پشت بام کاهگل مي 

باشد. کف مغازه موزائیک و بدنه ســرامیک درب ورودي از نوع شیشه خور قدیمي نماي 
بیرون سنگ و آجر اسکلت دیوار باربر با سقف تیرچه بلوک سیستم سرمایش کولر آبي و 
اندود پشت بام ایزوگام و داراي انشعابات آب برق مجزا و آب اشتراکي مي باشد. پالک هاي 
فوق از ساعت 9 الي 12 روز چهارشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت 
 در اداره ثبت اســناد و امالک زواره از طریق مزایده به فروش مي رسد. مزایده 255 سهم
 مشاع از 57800 ســهم ششــدانگ پالک 2335 فرعي از 16 اصلي از مبلغ دو میلیارد و 
هشــتصد و چهل و پنج میلیون ریال و مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک 2270 
فرعي از 16 اصلي از مبلغ دویست و چهل و هشت میلیون و پانصد هزار ریال شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد 
مزایده داراي آنها باشــد و نیز بدهي هاي  مالیاتي و عوارض شــهرداري و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است 
و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابــت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشــر و حق مزایده نقداً وصول مي گردد. ضمنًا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمي گردد، مزایده روز اداري  بعد از تعطیلي در همان ساعت و مکان 
 مقرر برگزار خواهد شــد. م الف:647178 خیراله عصاري رئیس اداره ثبت اســناد

 و امالک  زواره 
ابالغ وقت رسيدگی

9/12 شماره: 391/98 حل9 ، مرجع رسیدگی: شــعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 16:30 بعدازظهر مورخه 
98/10/04 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: نرگس ترک الدانی ، نام پدر: 
علی ، نشــانی: اصفهان فالورجان خ طالقانی مجتمع آریا طبقه سوم واحد5 ؛ مشخصات 
خوانده:1-نام و نام خانوادگی: محمد احمدی ، نام پدر: عباســعلی ، خواسته و بهای آن: 
مطالبه وجه یک فقره چک به مبلــغ 20/000/000 ریال عهده بانــک ملی به انضمام 
کلیه خسارات دادرســی و تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته ، دالیل خواهان: چک 
و گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 663281 رئیس شعبه نهم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
افراز پالک

9/11 شماره: 139821702006010192 - 98/8/19 ، بر اســاس تقاضای خانم نیره 
میردامادیان مبنی بر افراز مالکیت خود از پالک 119/1312 واقع در خمینی شهر بخش 
چهارده ثبت اصفهان چون متقاضی مزبور اعالم داشــته قادر به اعالم نشانی تعدادی از 
مالکین ششدانگ نمی باشد لذا بدینوسیله به آقای سیدامین میردامادیان خانم ها افسانه 
میردامادیان و زهرا دیباجی و هرکسی که به هر نحوی قائل به وجود حقی در پالک مذکور 
می باشد ابالغ می گردد مورخ98/9/6 ســاعت 9 صبح نماینده ثبت و نقشه بردار ثبت در 
محل وقوع ملک حاضر بوده و عدم حضور شما مانع رسیدگی نخواهد بود لذا مراتب فقط 
 یک مرتبه در روزنامه آگهی می شــود تا ذینفع جهت پیگیری های مربوطه اقدام نماید. 
 م الــف: 663780  نبــی الــه یزدانــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک

 خمینی شهر
تحديد حدود اختصاصی

9/14 شــماره صادره: 1398/31/592134-1398/8/23 نظر به اینکه به موجب رای 

139860302019000026-98/02/12 هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی تمامت ششــدانگ یک قطعه باغ پالک 
شماره 95 فرعی از 130 اصلی مجزی شــده از- فرعی واقع در اراضی نجف آباد دهاقان 
بخش ثبتی دهاقان در سهم آقای سید حسین مرتضوی دهاقانی فرزند سید محمد و غیره 
واقع شده و چون پالک اولیه تاکنون تحدید حدود نشده اســت اینک طبق تبصره ماده 
13 قانون مذکور و بنا به درخواســت متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه 
مورخه 1398/09/28 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا و به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این واحد می بایســتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد تســلیم نماید.  م الف:665577  زهرا 

یعقوبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
ابالغ اجرائيه

9/13 شماره پرونده: 139704002003001547/2 شماره بایگانی پرونده: 9700050 
شماره ابالغیه: 139805102135000163 بدینوسیله به شــرکت مرز به مرز سپاهان 
 بدهکار پرونده کالســه فوق که برابر گــزارش مامور ابالغ شــناخته نگردیده اید ابالغ 
می گردد که برابر قرارداد بانکی شــماره 168610460 بین شرکت الوان زریس نطنز و 
مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان مبلغ 8/924/366/828 ریال بابت موضوع الزم 
االجرا که روزانه مبلــغ 2934667 ریال از تاریخ 1397/01/01 بــه آن افزوده می گردد 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواست صدور اجراییه نموده 
پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق 
ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی 
که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ درج و 
منتشر می گردد طبق تبصره 2 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه ظرف مدت بیست روز 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 
اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف:667749  علی جوانی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک نطنز )واحد اجرای اسناد رسمی(
حصروراثت 

9/15  خانم ربابه اکبری دارای شناسنامه شماره 185 - 1260688658 به شرح دادخواست 
به کالسه 4/531/98  از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ابوالقاسم اکبری فرزند مشهدی حســن متولد 11/1/9 بشناسنامه 10 
در تاریخ 98/4/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- فرخ رامین فرزند عباس،ش.ش 69 به عنوان همسر مرحوم، 2- رقیه 
فرزند ابوالقاســم، ش.ش 209 ، 3- ربابه فرزند ابوالقاسم، ش.ش 185، 4- فاطمه فرزند 
ابوالقاســم، ش.ش 135 ، 5- زهرا فرزنــد ابوالقاســم، ش.ش 136، 6- فرهنگ فرزند 
ابوالقاسم، ش.ش 2، 7- زینب فرزند ابوالقاسم، ش.ش 113 به عنوان شش فرزند دختر 
همگی به نام اکبری، 8- مانده علی، ش.ش 6، 9- غالمعلی، ش.ش 91، 10- حســین 
، ش.ش 13، 11- علی اصغــر، ش.ش 8، 12- اکبر، ش.ش 140 بــه عنوان پنج فرزند 
 پسر همگی فرزندان ابوالقاســم. مرحوم دارای همسر،شش فرزند دختر و پنج فرزند پسر 
می باشــد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد.
  م الف: 666045 رئیس شــعبه  چهــارم حقوقی دادگاه شــورای حــل اختالف

 آران و بیدگل 

 نماینده مردم نجف آباد در مجلس:
سیاست مالیات برخانه های خالی 

در قیمت مسکن موثر است
نماینده مردم نجف آباد در مجلس  نجف آباد
شورای اسالمی با اشــاره به طرح مسکن ملی اظهار 
داشت: این طرح یک اقدام بسیار ضروری است که در 
بلند مدت و گام دوم خانه دار کردن قشر متوسط و به 
ویژه مسضعفین موثر است.ابوالفضل ابوترابی افزود: 
متاسفانه وزیر سابق راه و شهرسازی با عدم ساخت و 
ساز در مملکت اشتباه بزرگی را در حق مستاجران و 
مستضعفین مرتکب شد که به دلیل همین امر اجاره ها 
باال رفته و مردم توان پرداخت اجــاره را ندارند و در 
واقع خانه ای تولید نشد و بر اساس عرضه و تقاضا هیچ 
اقدامی در این زمینه صورت نگرفته بود. نماینده مردم 
نجف آباد در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در 
اکثر کشــورها دولت ها به محرومین و مستضعفین 
برای خرید خانه کمک می کنند و وام های بلند مدت 
در اختیارشان قرار می دهند، گفت: متاسفانه در مدت 
6 ســال هیچ اقدامی انجام نشــد و قیمت ها جهش 
ناگهانی پیــدا کرد؛ اما در دوره وزیر فعلی سیاســت 
درستی را در راستای قشر متوسط و به ویژه محرومین 
اتخاذ کرده اند که بتوانند این قشــر را خانه دارکنند. 
ابوترابی با بیان اینکــه در کوتاه مدت از ســال ۹۴ 
مجلس قانونی را برای شناســایی خانه های خالی و 
مقرر کردن مالیات برای آنها وضع کرد، تصریح کرد: 
در مجموع ۲ میلیون و 6۰۰ هزار مسکن خالی در کل 
ایران داریم که اگــر وارد چرخه اجاره شــوند قطعا 
اجاره خانه ها کاهش پیدا می کند و با راه اندازی و فعال 
کردن سامانه ای برای شناســایی این منازل مجبور 
می شوند خانه ها را در اجاره و عرضه و تقاضا شرکت 

دهند.
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کشاورزان اصفهانی محصوالت خود را بیمه کنند

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

مسئول دبیرخانه شورای سالمندان 
استان مطرح کرد:

 گام های اصفهان تا رسیدن
 به شهر دوستدار سالمندان

مســئول دبیرخانه شورای ســالمندان استان 
اصفهان اجرای طرح شهر دوســتدار سالمند را 
برندی برای اصفهان دانســت و گفت: این طرح 
در دو محله پایلوت هزار جریــب و کاوه و پهنه 
گردشگری چهارباغ اجرا می شود. زهره موالیی 
اظهارکرد: در جریان برگزاری کارگاه بین المللی 
شهر دوستدار ســالمند در تهران که متولی آن 
شورای ملی سالمندان کشــور بود، نمایندگانی 
از دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی و شهرداری 
اصفهان ضمن شرکت در کارگاه، پیشنهاد دادند 
که اصفهان پایلوت اجرای طرح شــهر دوستدار 
سالمند شــود. وی افزود: این موضوع درجلسه 
شورای ســالمندان استان به ریاســت استاندار 
مطرح و درســال ۹۵ مورد تایید شــهرداری و 
استاندار وقت قرار گرفت. موالیی با اشاره به اعالم 
آمادگی استان اصفهان به شــورای سالمندان 
کشــور، گفت: در این راســتا پیگیری ها ادامه 
داشت، به طوری که مســتندات کارهای انجام 
شده برای سالمندان از ســوی هر سه دستگاه 
به شورای ملی ســالمندان کشور ارائه شد و آنها 
هم برای صندوق جمعیت ســازمان ملل ارسال 
کردند. مســئول دبیرخانه شــورای سالمندان 
اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: در دی ماه 
سال ۹۷ صندوق جمعیت ســازمان ملل متحد 
باتوجه بــه تجربه موفقی کــه اصفهان در بحث 
شهر دوســتدار کودک داشت پیشنهاد اصفهان 
برای پایلوت شــدن در زمینه شــهر دوستدار 
ســالمند را تایید کرد. موالیی رونمایی امضای 
تفاهم نامه مشــترک همکاری بین شورای ملی 
ســالمندان، صندوق جمعیت ســازمان ملل و 
شهرداری اصفهان را یادآور شد و افزود: به زودی 
مشاوران بین المللی طرح به اصفهان می آیند و 
اولین نشست تخصصی با حضور متخصصان همه 
دستگاه های مشارکت کننده برگزار می شود تا 
کارهایی که انجام شده را ارائه دهیم و برای ادامه 

فعالیت ها، مشاوره های الزم را بدهند.

 زمان ثبت نام آزمون ارشد
 و دکترا اعالم شد

بر اساس تقویم اعالمی سازمان سنجش ثبت 
نام برای شــرکت در دو آزمون مهم سال ۹۹ 
یعنی آزمون دکترای تخصصی و کارشناســی 
ارشــد به ترتیب در روزهــای 6 و 16 آذر آغاز 
می شود. ثبت نام برای شرکت در آزمون دکتری 
ســال ۹۹ از 6 آذر آغاز می شــود و تا 1۲ آذر 
ادامه دارد و این آزمون روز جمعه دوم اســفند 
ماه جاری برگزار خواهد شــد. همچنین ثبت 
نام برای شــرکت در آزمون کارشناسی ارشد 
ناپیوسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 
سال ۹۹ نیز از 16 آذر ماه جاری شروع خواهد 
شــد و این مهلت ۲۵ آذر پایان می پذیرد. این 
آزمون نیز روزهــای پنجشــنبه ۲۸ و جمعه 
۲۹ فروردین ســال ۹۹ در حوزه های امتحانی 

برگزار می شود.

 ۱۸ هزار نفر استخدام
 آموزش و پرورش می شوند

معاون برنامه ریزی و توســعه منابــع وزارت 
آموزش و پرورش، سهمیه جذب این وزارتخانه 
در هفتمین آزمون اســتخدامی مشترک ۲۲ 
دستگاه اجرایی در ســال 1۳۹۸ را 1۸ هزار و 
۳۹ نفر اعالم کرد. علی الهیــار ترکمن گفت: 
هفتمیــن آزمون اســتخدامی مشــترک ۲۲ 
دســتگاه اجرایی با شــرکت حدود ۵۲۲ هزار 
داوطلب برگزار شــد که قرار است شماری از 
پذیرفته شــدگان جذب دســتگاه آموزش و 
پرورش شده و از سال آینده وارد مدارس کشور 
شوند. وی اظهار داشــت: پس از اعالم نتایج، 
پذیرفته شدگان فرآیندهای مصاحبه و گزینش 
را در آموزش و پرورش طــی می کنند. معاون 
برنامه ریزی و توســعه منابع وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه از این تعداد ۲ هزار سهمیه 
خاص استان سیســتان و بلوچستان هستند، 
تصریح کرد: در راستای توسعه عدالت آموزشی 
و ارتقای وضعیت نیروی انسانی این سهمیه به 

این استان تخصیص یافت.

رییس پلیس فتای استان:
شهروندان نسبت به جمع آوری 

اینترنتی کمک های مردمی 
هوشیار باشند

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان گفت: مردم 
نسبت به جمع آوری اینترنتی کمک های مردمی 
برای مناطق زلزلــه زده و نیازمندان هوشــیار 
باشــند. ســید مصطفی مرتضوی افزود: مراکز 
حمایتی مثل بهزیســتی، کمیته امداد و هالل 
احمر پایگاه هایــی را در فضای مجــازی برای 
جمــع آوری کمک های مردمــی در حوزه های 
مختلف پیش بینی کردند که شناسه معتبر دارد 
ولی برخی از افراد ســودجو با شبیه سازی این 
بستر از نیت مردم سوء اســتفاده می کنند. وی 
بیان کرد: کمک به مــردم نیازمند و یا زلزله زده 
باید از طریق ســامانه ای که نهادهای حمایتی 
اعالم می کنند انجام شــود نه ســایر بسترهایی 
که از ســوی افراد مجرم اعالم می شود. رییس 
پلیس فتای اســتان اصفهان ادامه داد: شناخت 
درگاه های معتبر الکترونیکی از ســایر درگاه ها 
مهم است که داشتن کدمجوز و اعتبار و همچنین 
قرارگرفتن روی وب ســایت معتبر از جمله این 
شاخضه هاست. وی با بیان اینکه سواد رسانه ای 
و دانش کافی از الزامــات کار در فضای مجازی 
است، خاطرنشان کرد: افرادی که دانش کمتری 
در این حوزه دارند از مشــاوره و راهنمایی افراد 
معتبر اســتفاده کنند و یا کمک هــا و اقدامات 
مالی خــود را از دیگــر روش ها انجــام دهند. 
سرهنگ مرتضوی با اشاره به کالهبرداری های 
اینترنتی تصریح کرد: بخش زیادی از پروندهای 
کالهبرداری فضای مجازی و مجرمانه بر اساس 
بی اطالعی از قوانین و آگاهی عمومی تشــکیل 
شده و افراد مال و اموال خود را از دست داده و یا 
دچار چالش های اجتماعی شدند. وی هوشیاری 
و آگاهی در فعالیت فضــای مجازی را مهم بیان 
کرد و گفت: آگاهی و هوشــیاری از مولفه های 
مهم برای پیشگیری از جرم و فرصت سازی برای 
 مجرمان اســت که کاربران باید در این حوزه ها

 دقت داشته باشند.

توقیف 36 دستگاه وسیله نقلیه 
دارای تخلف در شهرستان 

اصفهان
۳6 دســتگاه وســیله نقلیــه دارای تخلف در 
شهرستان اصفهان توقیف شد. فرمانده انتظامی 
شهرستان اصفهان گفت: با اجرای طرح توقیف 
خودروهــای متخلف ۲6 دســتگاه خودرو و 10 
دستگاه موتورسیکلت در این شهرستان شناسایی 
و توقیف شد. ســرهنگ محمدرضا خدادوست 
افزود: عمده جرائم وســایل نقلیه توقیف شــده 
مربوط به ایجاد مزاحمت، آلودگی صوتی، استفاده 
از آن ها برای ســرقت و همراه نداشــتن مدارک 
وسیله نقلیه است. وی، برخورد با ناهنجاری های 
اجتماعی و اخالقــی را جزو مطالبــات مردمی 
دانســت و گفت: از دیگر دستاوردهای این طرح 
دســتگیری هفت نفر معتاد و خرده فروش مواد 

مخدر است.

رییس پلیس راهور استان:
برخی بزرگراه های کالن شهر 

اصفهان به نقاط حادثه خیز 
تبدیل شده اند

رییس پلیس راهور استان اصفهان اظهار داشت: 
بزرگراه ها درواقع برای کمک به ترافیک شهری 
ایجاد شــده اند؛ اما برخی از آنها در کالن شــهر 
اصفهان به نقاط حادثه خیز به ویژه در روزهایی 
که شرایط جوی مساعد نیست، تبدیل شده اند. 
سرهنگ محمدرضا محمدی با اشار ه به شیب دار 
بودن سطح برخی از این بزرگراه ها افزود: همین 
موضوع باعث می شــود که هنــگام بارندگی و 
لغزنده شــدن راه ها با تصــادف و پدیده قیچی 
کردن خودروهای ســنگین مواجه شویم. وی 
با بیان اینکــه این حوادث در اصفهان بیشــتر 
در بزرگراه هایــی مانند صفه، اقارب پرســت، 
شهید کشــوری و شهید دســتجردی به سمت 
شهر بهارســتان رخ می دهد، تصریح کرد: این 
حوادث، خســارت های مالی و ترافیک شدیدی 
در این محورها ایجاد می کند. بزرگراه هایی که 
رییس پلیس راهور اصفهان به آنها اشــاره کرد 
در محور جنوبی این کالن شــهر قرار دارند و در 
چند ماه گذشــته همواره با حــوادث رانندگی 
بسیاری به ویژه در روزهای بارانی مواجه بوده اند، 
ضمن اینکه حجم زیــاد تردد خــودرو در این 
محورها باعث ایجاد ترافیک سنگین در برخی از 

ساعت ها می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
با توجه به برودت هوا و مخاطرات جوی در پاییز و 
زمستان امسال الزم است که کشاورزان، باغداران، 
دامــداران و مرغداران نســبت بــه بیمه کردن 
محصوالت خود اقدام کنند. منصور شیشه فروش 
افزود: بــا توجه بــه اینکه بیشــتر محصوالت 
کشاورزی و باغی در معرض سرمازدگی قرار دارد 
به کشاورزان و باغداران توصیه می شود که هرچه 
زودتر نســبت به عقد قرارداد برای بیمه کردن 
محصوالت خود اقدام کنند. وی بــا بیان اینکه 
سال زراعی گذشــته ۵6 میلیارد تومان غرامت 
خسارت به کشاورزان و باغداران استان اصفهان 
پرداخت شد، اظهار داشت: همه شعبه های بانک 
کشــاورزی آماده عقد قرارداد برای بیمه کردن 
محصوالت زراعی، دامی و باغی هســتند. شیشه 
فروش با اشاره به اینکه بیشــترین درصد بیمه 
محصوالت در اســتان اصفهان مربوط به طیور 
با ۹۸ درصد اســت، تصریح کرد: فقط ۴0 درصد 
محصوالت زراعی و باغی و 1۵ درصد دام ها در این 

خطه بیمه هستند و الزم است جهاد کشاورزی 
و دامپزشکی، کشــاورزان و دامداران را به بیمه 
کردن این قبیل محصوالت تشــویق کنند. بیمه 
بخش کشاورزی می تواند مشکالت کشاورزان در 
مراحل کشت، تولید و برداشت محصوالت ناشی 
از خشکسالی، سرما، یخ بندان و گرمازدگی و وقوع 
بالیای طبیعی نظیر سیل، طوفان و تگرگ را به 

حداقل برساند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

کشاورزان اصفهانی محصوالت خود را بیمه کنند
رییس اداره مامایی معاونت درمان دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهان گفت: ۵۴.۸ درصــد از مجموع 
زایمان انجام شده در این استان به صورت سزارین 
است که ضرورت دارد اقدامات آموزشی و تشویقی 
بیشتری برای ترویج زایمان طبیعی صورت گیرد. 
زهرا جوانمــردی بیان کرد: نزدیک بــه 1۴ هزار و 
6۷۴ زایمان طبیعی طی6 ماه نخســت امسال در 
اســتان اصفهان صورت گرفــت و 1۷ هزار و ۷۸6 
مورد نیز به صورت عمل جراحی ســزارین بود. وی 
میزان سزارین در اســتان اصفهان پیش از اجرای 
طرح تحول نظام سالمت در سال ۹۳ را 6۲.۳ درصد 
عنوان کرد و افزود: ایــن میزان پس از اجرای طرح 
تحول نظام سالمت و اقدامات تشویقی مانند رایگان 
کردن زایمان طبیعی در ســال ۹۵، به حدود ۵۵ 
درصد کاهش یافت. رییــس اداره مامایی معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان افزود: سال 
۹۵ کاهش محسوس میزان سزارین را شاهد بودیم؛ 
اما پس از آن به طور تقریبی این روال ثابت ماند. رشد 
سزارین به طور تدریجی و در سال های متمادی در 

کشور روی داده و نباید انتظار داشت که این موضوع 
در چند سال کوتاه برطرف شده و به استانداردهای 
جهانی برســد. جوانمردی یادآور شــد: بر اساس 
اســتانداردهای جهانی باید بــه ازای هر یک مادر 
باردار، یک ماما از او مراقبت کند که تالش شــده 
این استاندارد در بیمارستان های اصفهان اجرایی 
شــود، هرچند در برخی موارد یک ماما، ۲ مادر را 

کنترل می کند. 

رییس اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

54 درصد زایمان ها در اصفهان به صورت سزارین است

 علوم پزشکیمدیریت بحران

 نگاهی بر آمارهای اطلس وضعیت زنان و خانواده که 
بر مبنای سال ۹۵ تهیه شده، نشان می دهد باالترین 
درصد زنانی که همسرشــان بیش از یک زن دارند، 
متعلق به استان »سیستان و بلوچستان« و کمترین 
این زنان متعلق به اســتان »ســمنان« هستند. به 
طوری که 1۴.۹ درصد زنان اســتان سیســتان و 
بلوچستان شوهرشان بیش از یک همسر دارد، پس 
از آن استان هرمزگان با نرخ ۷.0۳ درصد نسبت به 
سایر استان ها در رتبه دوم قرار گرفته است. در این 
میان 0.6۹ درصد زنان استان سمنان و 0.۸1 درصد 
زنان مازندران همسرشان بیش از یک زن دارند که 
نسبت به سایر اســتان ها به ترتیب رتبه ۳1 و ۳0 
را به خود اختصاص داده انــد و در وضعیت بهتری 

قرار دارند.
زناِن هرگز ازدواج نکرده

اما در این میــان وضعیت زنانی کــه هرگز ازدواج 
نکرده اند نشــان می دهد که باالترین درصد زنانی 
که هرگز ازدواج نکرده اند متعلق به اســتان ایالم و 

کمترین درصد متعلق به یزد است.
 براساس این اطلس ۳۸.۸۸ درصد زنان استان ایالم 
و ۳۷.۷۵ درصد زنان استان کهگیلویه و بویراحمد 
هرگز ازدواج نکرده اند و نســبت به سایر استان ها 
به ترتیب رتبه اول و دوم را در ایــن زمینه به خود 
 اختصاص داده اند، این در حالی اســت که اســتان 
یزد بــا نــرخ ۲۵.۲۵ درصــد و مازنــدران با نرخ 
 ۲6.0۲ درصد به ترتیب در جایــگاه ۳0 و ۳1 قرار

 گرفته اند.
زنان دارای همسر

نرخ وضعیت زنان دارای همســر در اســتان های 
مختلف نیز نشان می دهد که باالترین درصد زنان 
دارای همســر متعلق به اســتان یزد و کمترین آن 
متعلق به ایالم است. طبق این اطلس استان یزد با 
نرخ 66.6۲۳ درصد در رتبه اول و استان مازندران با 
نرخ 6۵.۵16 درصد در رتبه دوم قرار گرفته اند، این 
درحالی است که کمترین درصد زنان دارای همسر 

به ترتیب متعلق به اســتان های ایالم و سیستان و 
بلوچستان است به طوری که زنان استان ایالم با نرخ 
۵۳.۵۹1 درصد و زنان استان سیستان و بلوچستان 
 با نرخ ۵۴.۷۴۷ درصد نســبت به ســایر استان ها 
 به ترتیــب رتبــه ۳1 و ۳0 را به خــود اختصاص

 داده اند.
زنان بی همسر بر اثر فوت

در این میــان اما، زنانــی که بر اثر فــوت یا طالق 
همسرشــان را از دســت داده اند متعلق به استان 
همدان و تهران هســتند. براســاس این گزارش، 

باالترین درصد زنانی که همسرشان را بر اثر »فوت« 
از دست داده اند متعلق به استان همدان و کمترین 

آن ها متعلق به استان بوشهر است. 
طبق آمارها اســتان همدان با نرخ ۸.606 درصد و 
استان گیالن با نرخ ۸.۴۲۹ درصد در این زمینه در 
جایگاه اول و دوم قرار دارند. در این میان کمترین 
درصد زنانی که بر اثر فوت همسرشــان را از دست 
داده اند، با نرخ ۵۹.۹06 متعلق به اســتان بوشهر و 
پس از آن متعلق به کهگیلویــه و بویر احمد با نرخ 

6.1۳۲ است.

زنان بی همسر بر اثر طالق
این آمارها در حالی اعالم می شود که بیشترین زنانی 
که همسرشــان را بر اثر »طالق« از دست داده اند 
متعلق به اســتان تهران و کمترین آن ها متعلق به 
ایالم هستند. طبق این اطلس، استان تهران با نرخ 
۲.۲66 درصد و اســتان البرز با نرخ ۲.1۲۳ درصد 
در این زمینه در جایــگاه اول و دوم قرار دارند. در 
این میــان کمترین درصــد زنانی که بــر اثر فوت 
همسرشان را از دست داده اند، با نرخ 0.۵۲1 متعلق 

به استان های ایالم و چهارمحال و بختیاری است.

 نام اصفهان در میان استان های رکوردار چندهمسری نیست؛

جای خالی خوب!

شرکت دانش بنیان بهین آب زنده رود مستقر در شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان، موفق به کسب رتبه دوم در مسابقه بین المللی 
 )ASPA Award( جایزه انجمن پارک های علم و فناوری آســیا
شد. رییس دفتر همکاری های علمی و بین المللی شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان گفت: این شرکت دانش بنیان از سوی شهرک 

به دلیل برخورداری از شرایط و شاخص های الزم برای شرکت در 
مسابقه جایزه انجمن پارک های علم و فناوری آسیا، معرفی و موفق 
به کسب رتبه برتر شد. مژگان یزدیان پور با بیان اینکه این جایزه در 
نشست ساالنه انجمن پارک های علم و فناوری آسیا به شرکت های 
دانش بنیان برتر مستقر در پارک های علمی و فناوری این قاره اعطا 

می شود، افزود: تاکنون 1۲ شرکت از اصفهان موفق به کسب این 
جایزه شدند. وی از جمله شاخص های انتخاب شرکت دانش بنیان 
برتر در این رقابت را فناوری، میــزان صادرات و درآمد آنها عنوان 
و خاطرنشان کرد: امسال بیست و سومین نشست ساالنه انجمن 

پارک های علم و فناوری آسیا اواخر آبان در تایوان برگزار شد.

 رییس دفتر همکاری های علمی و بین المللی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:
شرکت دانش بنیان اصفهانی رتبه دوم آسیا را کسب کرد

 قائم مقام کمیته امداد امام خمینی اســتان اصفهان، تعداد مراکز نیکوکاری 
فعال این اســتان را 1۲۲ مرکز در شهرستان های این استان دانست و گفت: 
طی هفت ماهه امســال ۳۵۴ میلیارد ریال مشارکت های مردمی با همکاری 
1۴ هزار نیکوکار و خیر جمع آوری و در بین بیش از 1۹ هزار و ۲01 نیازمند 

توزیع شده است. 
کریم زارع، گســترش مراکز نیکوکاری را یکــی از برنامه های این نهاد برای 

افزایش مشارکت مردم و همچنین کاســتن از تمرکزگرایی در ارائه خدمات 
حمایتی دانست و افزود: ســاختار محله محور در کنار حضور ائمه جمعه و 
جماعت، معتمدان محلی و فعاالن عرصه خیر و احسان در ساختار اجرایی این 
مراکز، آنها را به بازوان پر توانی برای حمایت و توانمندسازی اقشار نیازمند 
تبدیل می کند. وی گفت:امسال کمک های مردمی مراکز نیکوکاری استان 

اصفهان به نیازمندان دو برابر افزایش یافته است.

داد
 ام

یته
کم

افزایش دو برابری  
کمک های مردمی مراکز 
نیکوکاری استان اصفهان

تحویل ۱6 هزار کارت سوخت به متقاضیان در استان اصفهان
معاون فنی اداره کل پست استان اصفهان گفت: از ۵۲ هزار کارت سوخت صادر شده در استان ، 16 هزار 
کارت تحویل متقاضیان شده و ۳6 هزار کارت سوخت هم مانده است. حمیدرضا رضایت اظهار کرد: نواحی 
هفت گانه پستی شهر اصفهان و تمامی نواحی پستی شهرستان های استان تا ساعت 1۴ روز گذشته به 
متقاضیان خدمات کار سوخت ارائه دادند. وی با اشاره به اینکه ارائه خدمات کارت سوخت همچنان در 
استان ادامه دارد گفت: متقاضیان می توانند، با مراجعه به در گاه اینترنتی اداره کل پست استان به نشانی 

سید علی مرتضوی-شهردارwww.post.ir و درج کد رهگیری از آخرین وضعیت کارت سوخت خود مطلع شوند. 

آگهی مزایده عمومی مرحله نهم)نوبت اول(
شهرداری منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه 6 صورتجلسه شماره ۸۴ مورخ ۹۸/۲/16 
شورای اسالمی شــهر منظریه تعدادی از پالک های کارگاهی و تجاری واقع در مجتمع 
کارگاهی شیخ بهائی و زمین های سطح شهر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اســناد مزایده همه روزه در ساعات اداری به امور 

مالی شهرداری مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز سه شنبه مورخ ۹۸/۹/1۹ 
محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالی شهرداری منظریه 

محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهرداری منظریه
تاریخ بازگشایی اسناد: سه شنبه مورخ ۹۸/۹/1۹ ساعت 1۸ 
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توتی:
»لیپی« مثل یک پدر برای من 

بود
فرانچسکو توتی، اسطوره فوتبال ایتالیا و باشگاه 
رم و لیبی بــه مدت دو 
ســال در تیم ملی 
ایتالیــا در کنــار 
حضور  یکدیگــر 
داشــتند و ستاره 
ســابق رم معتقــد 
است که مربی سابق 
بوونتــوس تاثیری همیشــگی روی زندگی او 
داشته است. توتی پیش از جام جهانی ۲۰۰۶ 
دچار شکستگی از ناحیه پا شد؛ اما با این وجود 
عضو تیمی بود که موفق شــد قهرمانی در این 
رقابت ها را پس از سال ها برای ایتالیا به ارمغان 
بیاورد. او در گفت وگو با یک رادیوی ایتالیایی در 
این باره اظهار داشت: همه خاطرات من از لیبی 
مثبت هســتند. او برای من عالوه بر یک مربی 
بزرگی یک مرد استثنایی و یک پدر بود. پس از 
مصدومیت، او چیزهایی به من گفت که باعث 
شد سرم را باال بگیرم و خیلی زود برای بازگشت 

قدرتمندانه به میادین تالش کنم.

 محمد صالح
 در المپیک ۲۰۲۰ توکیو

به نقــل از تایمز، بعد از صعود تیــم امید مصر 
بــه المپیــک ۲۰۲۰، 
خیلی هــا در ایــن 
کشور درخواست 
کردند که محمد 
صالح بــه عنوان 
یکی از سهمیه های 
بــاالی ۲۳ ســال، 
این تیم را برای حضــور در بازی های المپیک 
همراهی کند. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، 
او در ابتدای فصل آینده نمی تواند برای لیورپول 
در لیگ برتر به میــدان برود. محمد صالح ۲۷ 
ساله از سال ۲۰۱۷ که از رم به لیورپول پیوست، 
به عنوان عضو اصلــی تیم یورگن کلوپ مطرح 
شــد. او در این فصل در ۱۷ بازی برای تیمش 
موفق شــده ۹ گل به ثمر برســاند تا تیمش با 
۸ امتیاز اختــالف در صدر جــدول لیگ برتر 
قرار داشته باشد. هر تیم راه یافته به بازی های 
المپیک می تواند از ۳ بازیکن باالی ۲۳ سال در 
ترکیب خود اســتفاده کند و محمد صالح نیز 

چهره اصلی تیم ملی کشورش است.

کنایه »لمپارد« به مورینیو
هیچ کس نسبت به بازگشــت ژوزه مورینیو به 
لیگ برتــر انگلیس بی 
تفاوت نمانده است. 
او چهارشــنبه به 
عنوان ســرمربی 
جدیــد تاتنهــام 
شــد.  معرفــی 
ســرمربی پرتغالی در 
سال ۲۰۱۵ اعالم کرده بود هرگز هدایت تاتنهام 
را بر عهــده نخواهد گرفت. بــه همین خاطر 
این موضوع در نخســتین نشست خبری اش 
ســوال اصلی خبرنگاران بــود. فرانک لمپارد، 
سرمربی کنونی چلســی و اسطوره این باشگاه 
هم نســبت به این موضوع واکنش نشان داد و 
گفت: می توانم به صراحت این پیشــنهاد را رد 
کنم )مربیگری تاتنهــام در آینده( و می توانید 
آن را در طول ۱۰ ســال تکرار کنید، این اتفاق 
هرگز رخ نخواهد داد. ســرمربی انگلیسی در 
ادامه به حمایت از مورینیــو پرداخت و گفت: 
او در تیم های زیادی مربی بوده است و باید به 

شیوه کارش احترام گذاشت.

مسی:
  توپ طال

 یک قدردانی زیباست
لیونل مسی امسال نیز بخت اصلی کسب جایزه 
تــوپ طال به حســاب 
می آیــد. او پیش از 
این ۵ بار موفق به 
کسب این جایزه 
شده؛ اتفاقی که به 
جز مسی تنها برای 
کریستیانو رونالدو رخ 
داده است. مســی اما معتقد است که جوایزی 
همچون توپ طال به دنبال موفقیت های فردی 
به دســت می آیند. او مصاحبه جالبی در این 
باره انجام داد و گفت: »توپ طال یک قدردانی 
زیباســت که برای من اولین آن ویژه ترین بود. 
با این وجود اما این جایــزه تنها با موفقیت تیم 
به دست می آید. اگر موفقیت و کار تیمی نبود 
هرگز نمی توانســتم جوایز فردی را از آن خود 

کنم.«

نبرد گالدیاتورها در اهواز

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»کی روش« به جام حذفی 
می رسد

تیم ســپاهان اصفهان در هفته پیش رو دو بازی 
مهم در جام حذفی و همچنین لیگ برتر دارد که 
در هر دو باید به مصاف تیم های تهرانی پیکان و 
اســتقالل برود و از آنها در ورزشگاه نقش جهان 
میزبانی کند. کی روش استنلی، مهاجم و گلزن 
برزیلی ســپاهان که دچار مصدومیت و مدتی از 
تمرینات گروهی تیم دور شده بود، با تالش کادر 
پزشکی ســپاهان به مرز آمادگی رسیده و از روز 
پنجشــنبه به تمرینات گروهی تیم اضافه شده 
است. کی روش استنلی برای بازی مقابل پیکان و 
استقالل از نظر پزشکی مشکلی ندارد و می تواند 

با نظر کادر فنی در ترکیب ثابت تیم قرار بگیرد.

وقتی پیش بینی علی پروین 
درست از آب درآمد!

همین چند هفته قبل، علی پروین در مصاحبه ای 
گفت اســتقالل بهتر از پرسپولیس فوتبال بازی 
می کند. او همچنین گفت جنــس کالدرون به 
پرسپولیس نمی خورد. این یعنی او اعتقاد داشت 
مربی آرژانتینی نمی تواند با قرمزها در لیگ برتر 
موفق باشد. پروین معموال پیش بینی اشتباه دارد، 
مخصوصا درباره بازی های مهم و حســاس. این 
بار اما پیش بینی او درســت از آب درآمده است. 
پروین اعتقاد داشت و دارد که کالدرون نمی تواند 

امسال در پرسپولیس موفق باشد.

 واکنش »سوشا مکانی«
 به یک خبر عجیب

بعد از بازی پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان که 
با شکست قرمزها همراه شد، خبر رسید طرفداران 
شاکی پرسپولیس سوشا مکانی را هم هو کرده اند. 
او در گذشته دروازه بان این تیم بود. گویا دلخوری 
هواداران به این دلیل بود که واکنش های فوق العاده 
مکانی باعث شد تیم شان وارد بحران شود. آن ها در 
کنار شعار علیه علیپور و کالدرون، کمی هم به سوشا 
پریدند. وقتی از او در این باره سوال می پرسیم جواب 

می دهد: »نه من اصال چنین چیزی نشنیدم.«

در حاشیه

 شروع مسابقات قهرمانی آسیا
 با حضور تیرانداز اصفهانی

رقابت های تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا از روز 
شنبه با رقابت ۲۵۳ کماندار آغاز شد.

بیســت و یکمین دوره رقابت های تیراندازی با 
کمان قهرمانی آسیا از دیروز با برگزاری مسابقات 
مقدماتی آغاز شــد. در این دوره از مســابقات 
که به میزبانــی تایلند با حضور ۲۹ کشــور قاره 
کهن برگزار می شــود، ۲۵۳ کمانــدار به رقابت 
می پردازند که از این تعداد ۱۳۶ ورزشکار مرد و 
۱۱۷ ورزشکار زن هستند.۸۷ ورزشکار در ریکرو 
مردان، ۷۳ ورزشکار در ریکرو زنان، 4۹ ورزشکار 
در کامپونــد مردان و 44 ورزشــکار در کامپوند 
زنان به رقابت می پردازند؛ امین پیرعلی ورزشکار 
اصفهانی نیز همراه با سایر ملی پوشان برای کسب 
مدال آسیایی و ســهمیه المپیک تالش می کند. 
با پایان مســابقات تیراندازی بــا کمان قهرمانی 
آسیا، رقابت های قاره ای کسب سهمیه المپیک 
۲۰۲۰ توکیو آغاز خواهد شــد، در این مسابقات 
4۳ ورزشکار از ۱۷ کشور در ریکرو مردان و 4۵ 
ورزشکار از ۱۸ کشور در بخش زنان برای کسب 

سهمیه به رقابت می پردازند.

روشن شدن مشعل پارالمپیک 
توکیو در 7۰۰ مکان

کمیته سازماندهی بازی های ۲۰۲۰ توکیو اعالم 
کرد مشــعل بازی های پارالمپیک قرار است در 
۷۰۰ مــکان در 4۷ منطقه ژاپن قبل از مراســم 
حمل مشعل، روشن شود. توکیو ۲۰۲۰ اعالم کرد 
مراسم روشن شدن مشعل بازی های پارالمپیک 
روزهــای ۱۳ تا ۱۷ آگوســت برگزار می شــود. 
شهرهای توکیو، شــیزوکا، چیبا و ساتاما میزبان 
بازی های پارالمپیک هستند که از شهرهای مورد 
نظر برای حمل مشعل پارالمپیک هم به شمار می 
روند. این مشعل در تاریخ ۲۰ آگوست در انگلیس 
روشن خواهد شد. براساس اعالم کمیته برگزاری 
بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰، این مشعل قرار است 
بازدیدی از مدارس و بیمارستان ها داشته باشد. 
یوشیرو موری، رییس کمیته برگزاری بازی های 
۲۰۲۰ اعــالم کــرد: حمل مشــعل پارالمپیک 

سمبلی از یک جامعه فراگیر است. 

منهای فوتبال

ســرمربی تیم ملی این روزها به مربی پروازی معروف شده و اهالی 
فن معتقدند در صورت ادامه این روند، تیم ملی کشورمان در 4 دیدار 
حســاس آینده دچار مشــکالت زیادی در راه صعود به جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر خواهد شد. با وجود این انتقادات، ویلموتس بالفاصله بعد 
از بازگشت با تیم ملی به تهران، عازم بلژیک شد. در این بین، مسئوالن 
فدراســیون بالفاصله با ویلموتس صحبت کرده و بعد از نشســت 
هیئت رییسه، با این مربی تماس هایی را برقرار کردند. فدراسیون در 

تماس های خود با مرد بلژیکی، تاکید بر اجرای تمامی بندهای قرارداد 
داشته و قصد دارد با این مربی ادامه همکاری بدهد؛ به خصوص که 
مسئوالن فدراسیون با رایزنی های گسترده موفق شدند مطالبات این 
مربی بلژیکی را تامین کنند؛ اما ظاهرا در این تماس ها نکاتی از مربی 
بلژیکی خواسته شده که اعالم کرده تصمیم دارد بعد از فکر کردن، در 
روزهای آتی به مسئوالن فدراسیون پاسخ بدهد. مسئوالن فدراسیون، 
از وی خواسته اند تا به تمامی مباحث قراردادی که در ابتدا امضا شده، 

متعهد باشد. ضمن آنکه با توجه به اهمیت دیدارهای آینده تیم ملی، 
باید بیشتر در ایران حضور داشته باشــد تا شرایط آماده سازی روند 
بهتری به خود بگیرد. در این بین قرار است ویلموتس در هفته جاری 
در خصوص درخواست های فدراسیون پاسخ نهایی را ارائه کند. باید 
دید در صورتی که ویلموتس نتواند خواسته های فدراسیون را تامین 
کند یا در صورتی که با برخی درخواست ها مخالفت کند، همچنان در 

تیم ملی ماندنی است یا خیر؟

احتمال جدایی »ویلموتس« از تیم ملی ایران قوت گرفت

تیم فوتبــال ذوب آهن در حالی عصــر امروز و در 
ســومین دیدار هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر 
فوتبال کشور مقابل تیم فوالد خوزستان صف آرایی 
می کند که هر دو تیم نیاز مبرمی به کســب ســه 
امتیاز این دیدار دارند. حساسیت و اهمیت باالی 
این بازی به نبرد گالدیاتورها تشبیه شده و هر دو 
تیم تا آخرین نفس برای پیروزی خواهند جنگید. 

سبزپوشان اصفهان در شــرایطی پس از دو هفته 
تعطیلی آمــاده یازدهمین دیدار خــود در فصل 
جــاری از رقابت های لیگ برتر فوتبال می شــوند 
که به دنبال شکست آنها مقابل تیم ماشین سازی 
تبریز در هفته گذشــته، نیمکت این تیم بیش از 
همیشه لرزان شده و بقای حضور سرمربی ذوبی ها 
به نتیجه گیری در چند دیــدار باقی مانده در نیم 
فصل اول رقابت های لیگ برتر وابسته شده است. 
تیم ذوب آهن در این دوره از رقابت های لیگ برتر 
تاکنون نتوانسته عملکرد خوبی را از خود به جای 
بگذارد و تنها یک پیــروزی در کارنامه این تیم به 

ثبت رسیده است.
 شــاگردان منصوریان در لیگ برتر یــک برد، 4 
تساوی و ۵ شکست کســب کرده اند و با ۷ امتیاز 
در رده چهاردهــم جدول جای دارنــد. همین امر 
موجب می شــود تا ۳ امتیاز این دیــدار برای آنها، 
حکم مرگ و زندگی را داشــته باشد و برای فرار از 
بحران محکوم به برد در این بازی شــوند. به ویژه 

آنکه بازی بعدی شــاگردان منصوریان مقابل نفت 
مسجدسلیمان است که تاکنون شکستی نداشته و 
این دیدار پیش درآمدی برای آن محسوب می شود؛ 
امری که اگر رخ ندهد اوضاع این تیم را آشفته تر از 

قبل خواهد کرد.
 ذوبی هــا از همان بازی های ابتدایی نشــان دادند 
که از مشکالت جدی در فاز دفاعی و درون دروازه 
رنج می برند. بسیاری از منتقدان نتایج بد این تیم 
را محصول از دســت دادن مظاهری و عدم حضور 
جانشین باکیفیت برای دروازه بان اسبق ذوب آهن 

می دانســتند. این تیم در فاصلــه تعطیالت لیگ 
با کنار گذاشــتن دو بازیکن نیز روبه رو شــده تا 
شرایط مناسبی برای اردوی ذوبی ها حاکم نباشد. 
منصوریان که با اولتیماتوم از ســوی مســئوالن 
باشــگاه ذوب آهن بعد از شکســت تیمش مقابل 
تیم ماشین ســازی تبریز روبه رو شــد،محمدباقر 
 صادقــی و زبیر نیک نفــس را از ترکیــب تیمش

 کنار گذاشت.
 در آن ســو، تیم فوالد خوزستان شــرایط بهتری 
از حریــف اصفهانــی اش دارد. ایــن تیــم که در 

میانه های جــدول جاخوش کرده اســت با توجه 
به نتایج ســایر بازی هــای هفته یازدهم شــانس 
خوبی بــرای بهبــود جایگاهش در جــدول دارد. 
قرمزپوشــان خوزســتان بــا توجه به شکســت 
پرســپولیس مقابل نفــت مسجدســلیمان و لغو 
شــدن ســایر بازی های هفته یازدهم، از روحیه و 
انگیزه دوچندانی برخوردار شــده اند و تحت هیچ 
شــرایطی حاضر به از دســت دادن امتیاز نیستند 
 و همین امر کار را برای ذوبی ها ســخت تر از قبل 

خواهد کرد.
ذوب آهن اصفهان و فوالد خوزستان از سنتی ترین 
رقبای حاضر در مســابقات لیگ برتر بوده و رقابت 
این دو تیم همواره جزو جذاب ترین مسابقات برگزار 
شــده در ســطح فوتبال ایران بوده است. نزدیکی 
سبک و شیوه بازی و تشابهات دو  تیم در زمینه های 
مختلف موجب شــده اســت ذوب آهن و فوالد در 
ادوار مختلف لیگ رقابــت تنگاتنگ و نفس گیری 
داشته باشند، با وجود این کمتر پیش آمده است که 
سرنوشــت دو تیم تا این اندازه به نتیجه یک دیدار 
گره بخــورد. ذوب آهن و فوالد شــرایط متفاوتی 
دارند؛ اما هر دو  به دنبال آن هستند که با پیروزی 

در بازی امروز شرایط خود را تغییر دهند. 
فوالد می تواند با کســب ۳ امتیاز این دیدار خود را 
از میانه های جدول جدا کــرده و به جمع تیم های 
باالنشین برساند و در آن سو ذوب آهن برای پایان 
بخشیدن به شــرایط بحرانی فعلی اش چاره ای جز 

پیروزی در این دیدار ندارد.

نبرد گالدیاتورها در اهواز
  رقابت های لیگ برتر در ایستگاه یازدهم؛ 

  عکس روز

دیدار»بکام«وستارهفیلمبازیتاجوتخت
 دیوید بکام، عکسی در کنار امیلیا کالرک بازیگر سریال »بازی تاج وتخت« منتشر کرد. امیلیا 
کالرک با بازی در نقش »دنریس تارگرین« در سریال »بازی تاج وتخت« به شهرت رسید و 
محبوب شد. این بازیگر انگلیسی آنقدر محبوب هست که دیوید بکام، اسطوره فوتبال انگلیس 

و منچستریونایتد هم وقتی او را می بیند عکسی از مالقات شان منتشر کند.

تقابل مدیران عامل سابق و فعلی ذوب آهن؛
ذوب آهن همین را کم داشت!

هفته گذشته بود که جواد محمدی، مدیرعامل جوان باشــگاه ذوب آهن صحبت هایی را درباره سعید آذری 
مدیرعامل سابق این باشگاه مطرح کرد و عملکرد وی را در بخش های مختلف زیر سوال برد. سعید آذری که در 
حال حاضر مدیرعامل باشگاه فوالد است، در واکنش به صحبت های محمدی و انتقادات مدیرعامل باشگاه ذوب 
آهن گفت: با تمام وجودم برای باشگاه ذوب آهن زحمت کشیدم و مدیون این مجموعه هستم. این سخت ترین 
تقابل ورزشی ام است ولی در دنیای حرفه ای مسئولیتی را در باشگاه فوالد پذیرفته ام. بنابراین باید در این مبارزه 
شرکت کنم و امیدوارم این مسابقه همراه با صحنه های جذاب و تقابل فنی باشد و تیمی که مستحق است، پیروز 
شود. وی، درباره ادعای محمدی مبنی بر بی کیفیت بودن بازیکنان خارجی ذوب آهن و قیمت باالی آنها، تاکید 

کرد: اگر اجازه بدهید حرفه ای عمل کنم. تمام تمرکزم روی فوالد و ادامه روند تیمی است.

در بازی نفت مسجد سلیمان و پرسپولیس تهران صورت گرفت؛
کری عجیب مسجد سلیمانی ها  در آزادی

تیم نفت مسجدسلیمان در ادامه موفقیت های خود در لیگ برتر نوزدهم موفق شد در ورزشگاه آزادی نیز دست 
به کار بزرگی بزند و با نتیجه یک بر صفر شاگردان گابریل کالدرون را شکست دهد. هواداران این تیم که از نتایج 
این فصل نفت با هدایت مهدی تارتار بسیار خوشحال هســتند، روز جمعه کری خوانی جالبی برای تیم های 
لیگ برتری انجام دادند. اندک هوادارانی که برای حمایت از تیم محبوب شان به ورزشگاه آزادی رفته بودند، 
همراه خود نوار هشدار که معموال برای مکان های ناایمن به کار برده می شود، به ورزشگاه بردند و با باز کردن 
این نوار به تیم های لیگ برتری بابت قدرتمندی تیم خود هشدار دادند. آن ها نوار خطر را در سکوی میهمان 
باز کردند تا به این شکل برای پرسپولیس و سایر تیم ها کری بخوانند. نفت مسجدسلیمان که همواره یکی از 
تیم های پایین جدولی فوتبال ایران بوده، امسال با سرمربیگری مهدی تارتار روزهای متفاوتی را تجربه می کند.

سرمربی تیم هندبال سپاهان:
 تیم های خارجی برای جام باشگاه های هندبال 

سرمایه گذاری کرده بودند
 سرمربی تیم هندبال سپاهان در خصوص مسابقات قهرمانی باشــگاه های آسیا ۲۰۱۹، اظهار کرد: 
بازی ها در دو گروه شش و پنج تیمی برگزار شد که سپاهان در گروه شش تیمی قرار داشت. سپاهان 
هشت ســال در این بازی ها شرکت نکرده بود و نتایجی که کســب کردیم، تقریبا نزدیک به تیم های 
خوب بود. امیدواریم این روند حضور تیم های ایرانی در مسابقات ادامه داشته باشد و بتوانیم به صورت 
سیستماتیک به تیم های حوزه خلیج فارس نزدیک شویم. محسن طاهری با اشاره به اینکه باخت هایی 
که تیم داشــت با اختالف یک یا دو گل اتفاق افتاد، گفت: ما در مقابل عمان در ثانیه های آخر بازی را 
با یک گل واگذار کردیم. وی با اشاره به اینکه تیم های شرکت کننده در مسابقات از بازیکنان خارجی 
استفاده می کنند، تصریح کرد: تیم ما نتوانســت از دو بازیکنان داخلی که نیاز داشتیم بنا به دالیلی 
استفاده کند. تمام این موضوعات باعث می شــوند که نتوانیم با قدرت کافی در مسابقات حضور پیدا 
کنیم. طاهری با اشــاره به عدم حضور تیم های ایران در مسابقات برون مرزی، تصریح کرد: بازی ها را 
واگذار کردیم و این نتایج درخور هندبال ایران نیست. باید بیشــتر تالش کنیم و اگر می خواهیم در 
مسابقات حاضر شویم، باید برنامه ریزی مدون تری داشته باشــیم تا بتوانیم نام ایران را در کشورهای 

حوزه خلیج فارس و شرق آسیا باال نگه داریم. 
وی ادامه داد: عدم حضور تیم های هندبال ایران در مســابقات بین الملی به دلیل مشکالت اقتصادی 
باعث عقب افتادگی تیم ها می شود واگر با نتایج خوب همراه نباشــد، باشگاه ها عالقه ای به حضور در 
مسابقات نخواهندداشت. سرمربی تیم هندبال سپاهان با اشاره به سطح باالی مسابقات، گفت: تیم های 
دیگر با داشتن بازیکنان خارجی، برای حضور در مسابقات سرمایه گذاری کرده بودند که نشان می دهد 

این بازی ها برایشان ارزشمند است. 

پس از موافقت اعضا با افزایش تعداد تیم های حاضر در لیگ 
قهرمانان آسیا، پیشنهادهای دیگری در خصوص تغییر قوانین 
این رقابت ها مطرح شده که مورد بررسی قرار می گیرد. یکی 
از این پیشنهادات افزایش تعداد بازیکنان خارجی است که 

از سوی باشگاه ها و کشورهای عربی مورد حمایت جدی قرار 
دارد و کمیته مســابقات AFC در این خصوص تصمیم گیری 

خواهد کرد.
 همچنین امکان مشارکت خودکار قهرمان دوره قبل در دوره 
بعدی از جمله قوانینی بوده که پیش از این در لیگ قهرمانان 
باشگاههای آسیا اجرا می شــد که البته در سال های گذشته 
این امکان لغو شد اما با توجه به افزایش تعداد تیم های حاضر 

در مرحله گروهی به 40 تیم، موضوع مشــارکت اتوماتیک 
قهرمان دوره قبــل مجددا مورد بررســی و رای گیری قرار 
می گیرد. بر اساس تغییرات جدید رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا این مسابقات از سال 2021 با حضور 40 تیم و در 10 گروه 
برگزار خواهد شــد که تیم های اول هر گروه به همراه 6 تیم 
دوم برتر مجوز صعود به مرحله یک هشــتم نهایی را کسب 

می کنند.

قوانین لیگ قهرمانان آسیا تغییر می کند؟

سمیه مصور
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رفع نابرابری فضای شهری رویکرد شهرداری است
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

شهرداری

شهردار مطرح کرد:
رفع نابرابری فضای شهری 

رویکرد شهرداری است
شهردار اصفهان با تبریک فرارسیدن آذرماه 
به عنوان ماه تولد اســطوره شهر اصفهان و 
اول آذر روز نکوداشت اصفهان اظهار کرد: 
اگر امروز بزرگ ترین پروژه های شهر را در 
مناطق کمتر برخوردار در حال ســاخت و 
تکمیل شــاهد هســتید به این دلیل است 
که توسعه این مناطق در دستور کار و مورد 
توجه قرار گرفته و شهرداری اصفهان تمام 
ظرفیت هــا را در خدمت شــهروندان قرار 
داده اســت. قدرت ا...نــوروزی تاکید کرد: 
برای خدمت رسانی بیشتر به مردم، توزیع 
عادالنه امکانات در همه شــهر برقرار شده 
است. شــهردار اصفهان اظهار کرد: در این 
برهه زمانی باید همه مانند گذشــتگان در 
کنار یکدیگر در خدمت خالقیت و نوآوری 
باشیم و به شکوه و جالل این شهر بیفزاییم 
و خدمت رسانی به شــهروندان این شهر را 
هر روز بهتر از روز قبل ارتقا بخشــیم. وی 
با تاکید بر پاســداری از دارایی های شــهر 
گفت: اصفهــان به تمام شــهروندان تعلق 
دارد و با تمام گونه هــای متفاوت قومیتی 
این شهر متعلق به کســانی است که در آن 
زندگی می کنند بنابراین همــه باید از آن 
به خوبی پاســداری کنیم. نــوروزی ادامه 
داد: شورای شهر و شهرداری اصفهان رفع 
نابرابری فضای شــهری و احترام به حقوق 
همه شهروندان را رویکرد خود در پروژه های 
عمرانی در دو سال گذشته قرار داده است تا 
خدمت رسانی بیشتر به مردم صورت گیرد 
و توزیع عادالنه امکانات در همه نقاط شهر 
وجود داشته باشــد. وی اظهار کرد: باوجود 
آسیب های زیادی که در روزهای گذشته به 
شهر وارد شد، خوشبختانه با تالش بی وقفه 
کارکنان شهرداری، اکنون خدمت رسانی 
خوبی به شــهروندان در حال انجام است. 
شهردار اصفهان گفت: متاسفانه در جریان 
ناآرامی هــای روزهای گذشــته تعدادی از 
اتوبوس های شــهر که متعلق به شهروندان 
بوده، آســیب دیده و تعدادی نیز سوخت؛ 
اما تالش خود را به کار گرفته ایم تا سرویس 
دهی به مردم دچار خلل نشود و اتوبوس های 
خســارت دیده با بازســازی و آماده شدن 
به چرخه ناوگان بازگردد. وی با اشــاره به 
فعالیت مترو گفت: چند ایســتگاه مترو به 
دلیل آسیب های وارد شده به آن در خدمت 
رسانی به شهروندان با مشکل مواجه شد که 
بالفاصله پس از آشوب ها فعالیت خود را از 
میدان امام حســین )ع( تا صفه آغاز کرد و 
اکنون نیز از صفه تا ایستگاه کاوه فعال است.

مدیر منطقه 9 شهرداری خبر داد:
عملیات افزایش مساحت پیاده 

روسازی خیابان میرزاطاهر
مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان اظهار 
کرد: با توجه به افزایش جمعیت در منطقه 
۹، افزایش فضای ســبز و توجه بیشــتر به 
نصب وسایل ورزشی در پارک ها، نمادها و 
المان های شــهری به رفاهیات شهروندان 
یاری می رســاند. عباس روحانی با اشــاره 
به رویکــرد نوین افزایش فضاهای ســبز و 
زیباسازی منظر شهری در المان های شهری 
تصریح کرد: در تالش هســتیم با افزایش 
مســاحت فضاهای ســبز و گل آرایی های 
متناسب با فصل در سطح منطقه، لحظات 
خاطره انگیزی برای شهروندان رقم بزنیم. 
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با تاکید 
بر اینکه فضاهای ســبز شهری و المان های 
شــهری باید در هویت افزایی شــهر نقش 
ایجاد کنــد، گفــت: از ابتدای ســال ۹۸ 
تفاوتی ملموس را در حوزه فرآیند افزایش 
فضای سبز تفرجگاهی و حفظ و نگهداری 
پارک های جنگلی و طبیعــی بی نظیر در 
مجاورت نــاژوان و افزایش ســرانه فضای 
سبز، افزایش مســاحت پیاده روسازی در 
ســطح منطقه ۹ و پروژهای عمرانی نسبت 
به سال های گذشته داشــته ایم. وی ادامه 
داد: پروژه پیاده روسازی خیابان میرزاطاهر 
غربی به طول ۳۵۰ متر افزایش یافت و ۳۰ 
پارکینگ شــهری به خیابان اضافه شــده 

است. 
روحانی بــا بیان اینکه ســاماندهی فضای 
ســبز خیابان میرزاطاهر به مساحت ۵۰۰ 
متر مربع افزایش داشته که هزینه و بودجه 
عمرانی پــروژه در مجموع بــه مبلغ ۱۶۰ 
میلیون تومان است، اظهار کرد: این پروژه 
تا ۲۲ بهمن امســال به پایان می رســد و 
شــاهد پیشــرفت، حفظ و بهبود ریه های 
 تنفســی اصفهان در غرب شــهر خواهیم

 بود.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری خبرداد:

استفاده از فناوری جدید در 
پردازش مدیریت پسماند

سرپرست سازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان گفت: کارخانه پردازش پســماند و تولید 
کود آلی طی یک برنامه منظم توســعه پیدا کرده 
که در این راســتا طرح خطوط جدید با امکانات 
بهبود یافته در آینده به بهره برداری خواهد رسید.  
محمد صادقی اظهار کرد: با توجه به آن که ابزارهای 
فناورانه در کنار آموزش تخصصی می  تواند مسیر 
مدیریت پسماند را بهینه ســازی و زمینه تحقق 
چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت سازمان را 
فراهم کند، بنابراین رویکرد متمرکز بر یک بخش 
نبوده و هر دو بخش آموزش، فرهنگ سازی، توسعه 
تکنولوژی و فناوری  ها را مکمل هم می  دانیم. وی 
با اشــاره به فعالیت  های فرهنگی و آموزشی این 
سازمان تصریح کرد: در حوزه آموزش ورود سازمان 
به طور تخصصی بوده است، به این ترتیب که پس 
از اولویت بندی موضوعات مخاطب  ها بر اســاس 
نقش اجتماعی طبقه بندی شده و ابزار و تکنیک 
آموزشی مناسب برای آن ها پیش بینی شده است و 
با همین رویکرد تولیداتی را تهیه و عرضه می  کنیم. 
سرپرست سازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان با اشاره به تولیدات آموزشی تهیه شده در 
این راستا، تصریح کرد: کتاب آموزشی ویژه کودک، 
موشن گرافیک، اینفوگرافیک، فیلم کوتاه، بروشور 
آموزشــی، پوســتر و طراحی و ساخت شخصیت 
بازیافت، بخشی از تولیدات آموزشی سازمان در این 
زمینه است که در اختیار مخاطبان قرار می  گیرد و 
با طراحی فرآیندهایی مانند مسابقه و نظرسنجی 
بازخوردهای آن نیز در طول زمان دریافت و مورد 
سنجش قرار می  گیرد. وی با اشاره به رویکرد این 
سازمان به منظور بهره برداری بیشتر از تکنولوژی 
در زمینه مدیریت پسماندها، افزود: عالوه بر تقویت 
زیرســاخت  های تفکیک از مبدأ مانند جعبه  های 
ایمن مخصوص جزء ویژه پســماندهای خانگی، 
مخازن کارتن پالست، فلزی و...  که با هدف ارتقای 
شاخص مشارکت در جداسازی پسماندها صورت 
گرفته، کارخانه پردازش پسماند و تولید کود آلی 
طی یک برنامه منظم توسعه پیدا کرده که در این 
راستا طرح خطوط جدید با امکانات بهبود یافته در 

حال احداث است.

رییس کمیسیون اجتماعی شورای شهر:
اصفهان به عنوان الگوی 

 شهردوستدار سالمند
 معرفی می شود

رییس کمیسیون اجتماعی شورای شهر اصفهان 
با اشــاره به برگزاری نخستین جلسه تخصصی 
کارگروه شورای ســالمندی با مراسم افتتاحیه 
دو روزه شهر دوستدار سالمند در اصفهان اظهار 
داشت: اعضای کارگروه شورای سالمندی استان 
اصفهان به همراه دبیر شورای سالمندی کشور 
و مشاور ارشد بین المللی دفتر آسیا-اقیانوسیه 
ســازمان ملل متحد، »ناظر بیــن المللی طرح 
بررسی شهر دوستدار ســالمند« را در اصفهان 
معرفی کردنــد. کوروش محمدی با اشــاره به 
اینکه طرح شــهر دوستدار ســالمند با اجرای 
دانشــگاه هنر اصفهان و کارگــره ویژه در حال 
انجام است، ابراز داشــت: طرح مذکور با حضور 
نمایندگان شورای شهر، شهردار شهر اصفهان 
و مدیرکل بهزیســتی و نماینده ســازمان ملل 
متحد ارائه شــد و یک ناظر بین المللی از طرف 
دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برای 
اجرای این پروژه در اصفهان معرفی شــد و قرار 
است این ناظر به عنوان رابط بین جامعه جهانی 
و اصفهان تجارب بین طرفیــن را منتقل کند. 
رییس کمیســیون اجتماعی شــورای شهر با 
استناد به گفته های خانم جودان، مشاور ارشد 
بین المللی دفتر آسیا-اقیانوســیه سازمان ملل 
متحد، تصریح کرد: طرح شهر دوستدار سالمند 
در اصفهان به عنوان الگوی پیشــرفت در شهر 
دوستدار ســالمند معرفی شــد و پس از اعالم 
نتایج می توان از الگوی اصفهان در شهر دوستدار 
ســالمند در تمام جهان بهره جست. وی افزود: 
کمیســیون اجتماعی شورای شــهر اصفهان 
درصدد است تا با ایجاد فضای مستقل و مناسب 
برای دبیرخانه شهر دوستدار سالمند اقدام کند 
که پیشــنهاد آن به معاونت اجتماعی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
ارائه شد. محمدی با بیان اینکه به دنبال ایجاد 
فضای مستقل شهر دوستدار سالمند در یکی از 
اماکن مناسب شهرداری هستیم ،گفت: در حال 
حاضر منطقه خاصی را در نظر نداریم و در حال 

بررسی مکان مناسب برای این منظور هستیم.

معــاون اداره میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اصفهــان از انجــام اقدامات الزم 
برای کنترل عوامل فرســایش طبیعی تاثیر گذار 
بر پــل خواجــو خبــر داد؛ عواملی کــه موجب 
پوسته پوسته شدن ســنگ های صفوی این بنای 
شگفت انگیز در نصف جهان شــده و آسیب های 
 متعــددی را در طول زمــان به این پــل تاریخی

 وارد کرده اند.
پل خواجو، یادگاری از آبادانی های شــاه عباس 
دوم، با عملکردهایی چون ســد و تنظیم جریان 
آب در عصر خود از شــاهکارهای پل سازی جهان 

محسوب می شود.
 این پل که به نام رکن الدین نیز مشــهور بوده در 
شرق سی و ســه پل قرار دارد. پل خواجو از اواخر 
تیموری شالوده هایی داشــته و به امر شاه عباس 
دوم در سال ۱۰۶۰ به صورت امروزی آن ساخته 
شده است. وســط این پل برای اقامت موقتی شاه 
صفوی و خانواده او ســاختمان مخصوصی )که به 
نام بیگربیکی شــهرت دارد( بنا شد که هم اکنون 
نیز وجــود دارد و طاق هــای آن دارای تزیینات 

نقاشی است. 
نام پل خواجو، تحریف کلمه »خواجه« است که به 
مناســبت لقب بزرگان و خواجه های عصر صفوی 

نام گذاری شده است.
»تارونیه« سیاح اروپایی نوشــته است که در دو 
طرف خیابان این پل دو خانه وجود دارد که متعلق 
به شــاه اســت و رودخانه در هیچ کجا بستری به 
این زیبایی نــدارد و چون این محــل از همه جا 

گودتر اســت، همین امر 
 تا اندازه ای شــاه عباس
ر بــه ســاختن دا   را وا
  این پــل کــرد و چون

 محل گبرهــا آن طرف 
رودخانــه بــوده بــرای 
این که آنــان از خیابان 

چهارباغ نگذرند، بــرای کوتاه تر کردن راه این پل 
ساخته شــد و تاریخ آن ۱۰۵7 تا ۱۰77 هجری 
است.  این پل که از جاذبه های گردشگری اصفهان 
محسوب می شود در طول زمان به دلیل بروز یک 
سری عوامل طبیعی دچار فرسایش شده به طوری 
که سنگ های عصر صفوی پل خواجو پوسته پوسته 

شده است از این رو مرمت 
آن بــا توجه بــه این که 
ایــن پل به عنــوان یکی 
از نمادهــا و هویت های 
دیار زاینده رود شناخته 
می شود، اهمیت خود را 

نشان می دهد.
 معاون اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی اصفهان با بیان اینکه برخی از سنگ های 
عصر صفوی پل خواجو دچار آســیب شــده اند، 
درباره عوامل ایجاد کننده این آسیب ها می گوید: 
این اتفاق به مرور زمان رخ داده و نه تنها سنگ ها 
بلکه سایر مصالح ساختمانی نیز در معرض آسیب 

دیدگی است.
ناصر طاهری می افزاید: ســنگ ها بر اثر فرسایش 
طبیعی آسیب پذیر می شود، عوامل طبیعی مانند 
باران، یخ زدگی، گرما، سرما، انبساط و انقباض به 
ســنگ هم چون سایر مصالح ســاختمانی آسیب 

می رساند.
وی ادامه می دهد: اگر بتوانیم عوامل فرسایشی را 
کنترل کنیم عمر سنگ ها در بناهای تاریخی بدون 
محافظ مانند پل خواجو طوالنی تر می شــود، در 
بناهایی مانند تخت جمشید نیز چنین مشکالتی 

وجود دارد.
 به گفته معاون اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی اصفهان، برای حفاظت از بناهای 
تاریخی که امکان مسقف کردن آن ها وجود ندارد 
اقداماتی در حال انجام اســت تا عوامل فرسایش 
طبیعی تا جــای ممکن کنترل شــود و کمترین 

آسیب را به بنا بزند.
  طاهری دربــاره ایــن اقدامات می گویــد: برای

  مثــال در فصــل زمســتان کــه آب باعــث 
 یخ زدن ســنگ ها می شــود تالش شــده تا آب 
 پای ســتون های پــل خواجــو هدایت نشــود. 
 گاهــی ســنگ ها بــر اســاس فشــار و ضربــه

  شکســته می شــود که این موارد نیز باید کنترل 
شــود.معاون اداره میراث فرهنگی، گردشــگری 
در خصــوص اصفهــان  دســتی  صنایــع   و 

 مرمــت ســنگ های آســیب دیده پــل خواجو، 
می افزاید: برای مرمت تا جایی که امکان داشــته 
باشد سنگ اصلی بازسازی می شود؛ اما در برخی 
موارد که ســنگ کامال از بین رفته باشد باید آن را 

تعویض کرد.

طبیعی است، باید عوامل فرسایش را کنترل کنیم

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان گفت: ساختمان 
اداری امور متوفیان سازمان آرامستان باغ رضوان بهمن ماه سال جاری 
افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد. احمدرضا مرادی اظهار کرد: 
با بهره برداری از ســاختمان اداری امور متوفیان که در فاصله ۲۰۰ 
متری سالن تطهیر واقع شــده، تمام امور مربوط به متوفیان در این 
ساختمان انجام خواهد شد. وی با اشــاره به اختصاص مکانی برای 

کارشناسان پزشکی قانونی با عنوان »دادپزشک« در آرامستان باغ 
رضوان، تصریح کرد: در حال حاضر دادپزشکان در این محل حضور 
دارند و صدور گواهی فوت را برای متوفیان انجام می دهند. مدیرعامل 
سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان با بیان اینکه آرامستان باغ 
رضوان متکفل ۴۳ آرامستان در شهر است، افزود: از این تعداد به غیر 
از آرامســتان باغ رضوان در ۱۸ آرامستان محلی غیر از بقاع متبرکه 

دفن اموات انجام می شود؛ ۱۰ آرامستان شهر دارای غسالخانه است و 
در آینده نزدیک غسالخانه غرب اصفهان را اجرایی خواهیم کرد. وی 
با تاکید بر اینکه حمل متوفی از سطح مناطق ۱۵ گانه به آرامستان 
باغ رضوان رایگان است، گفت: هزینه هر خودرو برای حمل متوفی 
۹۵ هزار تومان است که این هزینه توسط آرامستان باغ رضوان به ۳۶ 

دستگاه خودرویی که با آن ها قرارداد منعقد شده پرداخت می شود.

مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری خبر داد:
بهره برداری از ساختمان اداری امور متوفیان سازمان آرامستان باغ رضوان

  واکنش معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به پوسته شدن سنگ های عصر صفوی پل خواجو؛ 

فرماندار اصفهان:
آرامش به اصفهان بازگشته است

فرماندار اصفهان گفت: خوشبختانه آرامش به شهر اصفهان باز گشــته  و هم اکنون روال عادی زندگی در 
آن جریان دارد. حسین سیستانی در خصوص آخرین وضعیت شهر اصفهان، اظهار کرد: بحث اینترنت یک 
موضوع کشوری و ملی اســت و ما هم در خصوص زمان وصل شــدن مجدد اینترنت هیچ اطالعی نداریم. 
خوشبختانه آرامش به شهر اصفهان باز گشته و هم اکنون روال عادی زندگی در آن جریان دارد و اخیرا هم 
هیچ درگیری در اصفهان رخ نداده و طی دو روز  گذشته شهر در آرامش قرار داشته است. سیستانی افزود: در 
خصوص خسارات وارد شده به شهر اصفهان برآوردهای اولیه انجام شده؛ اما آمار خسارات در حال پاالیش 
است و گزارش نهایی آن اعالم خواهد شد. فرماندار اصفهان در خصوص تعداد کشته شدگان در شهر اصفهان، 
گفت: یک سری آمار در این خصوص وجود دارد؛ اما هم اکنون نمی توانیم آمار دقیقی از کشته شدگان ارائه 

دهیم.

دبیر مجمع نیروهای انقالب اصفهان:
نامزدهای اولیه نیروهای انقالب برای انتخابات مجلس مشخص شدند

دبیر مجمع نیروهای انقالب اصفهان ضمن تبریک هفته بســیج، اظهار کرد: از ۶ ماه گذشته فرآیندی روان 
و شفاف برای رسیدن به لیستی واحد در انتخابات دوره یازدهم مجلس شــورای اسالمی به تصویب و تایید 
اعضای مجمع نیروهای انقالب در اصفهان رســید و طی این فرآیند نخبگان و فعاالن سیاسی، فرهنگی شهر 
دعوت به مشارکت شدند. حجت االسالم علی رضا باطنی با بیان اینکه از این افراد خواسته شد تا رزومه های 
خود را برای مجمع ارسال کنند، ادامه داد: مرحله بعدی در این فرآیند این بود تا داوطلبان نمایندگی مجلس 
شورای اسالمی با حضور در صحن مجمع برنامه و رزومه خودشان را ارســال کنند تا بعد هم اعضای مجمع 
بتوانند لیســت اولیه را برگزینند. وی گفت: این فرآیند انجام شــد و ۱۱ نفر که توانستند حائز آرای بیش از 
 ۳۰ درصد حاضرین و رای دهندگان شــوند به عنــوان نامزدهای اولیه مجمع نیروهــای انقالب در اصفهان 

برگزیده شدند.

این اتفاق به مرور زمان رخ 
داده و نه تنها سنگ ها بلکه 
سایر مصالح ساختمانی نیز در 

معرض آسیب دیدگی است

رییس کمیسیون اقتصادی، گردشگری و سرمایه گذاری شورای 
اسالمی شهر اصفهان در همایش نقش رویدادهای بین المللی در 
توسعه گردشگری همدان اظهار کرد: امید است خواهرخواندگی 
همــدان و اصفهان، الگوی موفقی برای دیگر شــهرهای کشــور 
باشد و بنای توســعه شــهری به واســطه ارتباط، توانمندی ها، 
اندیشه ها و تجربیات مشترک رقم بخورد. نصیر ملت با بیان اینکه 

خواهرخواندگی این دو شهر تاریخی اتفاق مبارکی 
است که امیدواریم موجب رشد و توسعه آن ها در 
تمامی ابعاد توســعه پایدار شــود، افزود: صنعت 
گردشگری در شرایط حساس کشور نیاز به نگاهی 
متفــاوت دارد بنابراین وجود این نگاه ارزشــمند 
در چنین مسیر ســختی توسط مجموعه مدیریت 
شهری همدان جای تقدیر دارد. ملت تصریح کرد: 
سیاســتمداران با تصمیمات خود شهرداری ها را 
به حال خود رها کردتد تا آن ها بــرای تامین نیاز 
مالی خود مجبور به انجام کارهایی شــوند که در 
آینده نزدیــک زیان هایی برای شــهرها به همراه 
خواهد داشت. وی ادامه داد: متاسفانه شهرداری ها 
فعالیت هایــی مازاد بــر ظرفیت اســتانداردهای 

شهرسازی و در قالب طرح های تلفیقی برای تامین نیازهای مالی 
روز انجام می دهند که اگرچه در کوتاه مدت درآمدزایی به همراه 
دارد؛ اما در بلندمدت باید هزینه هــای گزافی برای جبران آن ها 

متحمل شویم.
گردشگری، بهترین راه برای زیست پذیر شدن شهرها

عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان اضافه کرد: نتیجه این اتفاق، 
کاهش کیفیت خدمات موجود در شهرهاست و این دور تسلسل 
تا جایی ادامه می یابد که شهرها به شهری غیرقابل زیست تبدیل 
می شــوند. وی با تاکید بر اینکــه برای اصالح این مســیر نیاز به 
چاره اندیشی جدی اســت، اضافه کرد: بهترین، در دسترس ترین 
و ارزان ترین راه برای رفع ایــن معضل، توجه به ظرفیت های ویژه 

مانند آثار طبیعی، آثار تاریخی و آثار هنرمندان شاخص و فاخر در 
سراسر کشور است. ملت با تاکید بر اینکه نبود مدیریت یکپارچه 
و همســو برای بهره برداری از این ظرفیت ها و فقدان نقشه جامع، 
از چالش های بزرگ توسعه گردشگری اســت، خاطرنشان کرد: 
اصفهان نگاه خود درخصوص ظرفیت های واقعی شــهر و توسعه 

گردشــگری را تنها بر پایه برگزاری رویدادها برنامه ریزی نکرده 
بلکه نتایج حاصل از آن در اولویت قرار داده اســت. وی ادامه داد: 
نخســتین هدف گذاری که برای این نگرش تعریف شده، ارتقای 
کیفیت زیســت محیطی در شــهر اســت و این هدف با توسعه 
اقتصادی و شهری محقق خواهد شد که برای توسعه گردشگری 
با اســتفاده از تجربه های شــهرهایی مثل همدان و تبریز محقق 

می شود.
توجه به تمام ظرفیت های گردشگری

عضو شــورای اسالمی شــهر اصفهان، تالش در زمینه 
تعالی بخشــی به تمام گونه های گردشگری در شهرها 
را حائز اهمیت دانســت و اضافه کرد: رســیدن به این 
هدف مستلزم شــناخت ظرفیت گونه های گردشگری 
و مدیریت صحیح است؛ به عنوان مثال در حال حاضر 
همدان دارای ۱۸۰۰ اثر تاریخی است؛ اما تعداد کمی 
از این آثار بار گردشگری اســتان را به دوش می کشند 
بنابراین در گام نخســت باید برای تمامی آثار عملکرد 
تعریف شده ای داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه آنچه 
موجب تکرار سفر می شود، تجربه خاطره است، گفت: ما 
باید تجربه و رویدادهایی را مکمل داشته های فیزیکی 
در شهرهای خود ایجاد کنیم که بتواند عامل و انگیزه ای برای تکرار 
سفر باشــد. ملت اظهار کرد: الزم است به این باور برسیم که یکی 
از محدود داشته های ما برای توسعه و تضمین بهای شهرها، توجه 
به ظرفیت گردشگری است و این صنعت همان قدر که پربازده به 

شمار می رود، حساس هم هست.

عضو شورای شهر:

خواهرخواندگی اصفهان و همدان یک الگوی موفق است

 نرگس طلوعی
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امام صادق علیه السالم:
مردى از امام صادق علیه السالم درخواست 

کالمى کوتاه کرد که حاوى خیر دنیا و آخرت باشد، 
ایشان فرمود: دروغ مگو.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

یادداشت

5-محیط و وضعیت مناسب کتاب خوانی فراهم آورید
کتاب خوانــدن، آداب و رســوم، الزامــات و اقداماتی دارد. 
برخی افراد ســراغ کتاب ها نمی روند چون شــرایط و الزامات 
کتاب خوانی را ندارند. مثال، همسرشان به نور چراغ حساسیت 
دارد در نتیجه نمی توانند شب پیش از خواب مطالعه کنند یا 
حتما باید همراه کتاب موسیقی گوش کنند که برای دیگران 
آزاردهنده است یا چای و قهوه بنوشند. سعی کنید برای هریک 
از این موانع و محدودیت ها یک راه چاره پیدا کنید. از هدفون و 
ایرفون برای شنیدن موسیقی بدون آزار دیگران استفاده کنید. 
چراغ خواب های کوچک یک نفره کنار دســت تان بگذارید و 

دم نوش هایی که سریع آماده می شوند در خانه داشته باشید.
۶- همیشه چند کتاب نخوانده داشته باشید

مواظب باشــید مخزن کتاب های جدید و نخوانده شما خالی 
نشــود. بی شــک، یک عامل بزرگ و محرک در کتاب خوانی، 
صف کتاب های نخوانده است که همیشه آدم را صدا می زنند. 
هرچه کتاب هایی که خریده اید اما نخوانده اید معروف تر باشند؛ 
زودتر سد عدم مطالعه شما شکسته شده و تهییج می شوید که 

خواندن آنها را تمام کنید.
۷- هر هفته به کتاب فروشی بروید

یکی از لذت بخش ترین کارهای دنیا برای من، پرســه زدن در 
کتاب فروشی هاست. هر هفته باید این اشتیاق را تجدید کنید 
تا برای یک هفته به اندازه کافی انگیزه داشــته باشید. حضور 
در کتاب فروشــی ها هرچند به خرید کتاب منجر نشــود ولی 
می فهمید چه ناشرانی، چه نویسندگانی، چه کتاب هایی و چه 

اتفاقاتی در حوزه کتاب افتاده است و به روز می مانید.
۷- کتاب های الکترونیکی را فراموش نکنید

من که به شــخصه جانم در می رود تا یک کتاب الکترونیکی 
روی موبایلم بخوانم ولی باز هم تا به امروز موفق شــدم ده ها 
کتاب صوتی یــا ای بوک بخوانم. باید روی گوشــی موبایل یا 

تبلت خود همیشه چند کتاب مورد عالقه را داشته باشید. 

با چند ترفند کتاب خوانی آشنا شوید )3(

 مینا حمیدی

عکس روز

دوخط کتاب

کــه شــب ها در آن بلندای 
آسمان می درخشند، همه 
اینها پــرده اســرار نهان 
اســت و بزرگ تریــن راز و 
رمزها آن چیزی اســت که 
در دنیــای دیگــر در انتظار 

روح انسان است.

»جوان خام« 
داستایفسکی

همه جــا رمــز و راز 
خداست

رمز و راز چیست؟ عزیزم، 
همــه چیــز رمــز و راز 
اســت؛ همه جا رمز و راز 
خداست. در هر درخت، در 
هر برگ گیــاه، این رمز و 
راز نهفته اســت. چه آواز 
آن پرنــده کوچــک که در 
پرواز است چه ستارگانی 

برادلی بیستر، یک دانشجوی انگلیسی از تولید کوله پشتی خورشیدی خبر 
داده که سان آپ نام دارد و یک نمونه اولیه از آن با همکاری شرکت نورت فیس 
تولید شده اســت. صفحه خورشیدی این کوله پشــتی که بر باالی آن نصب 
می شود ۱۵ واتی است و می تواند یک باتری ۴۰۰۰ میلی آمپری را در عرض ۱۲ 
ساعت به طور کامل شارژ کند. برای طراحی صفحات خورشیدی کوله پشتی 
مذکور از ترکیبات مستحکم تک رنگ استفاده شده که کارآیی آن ها در مقایسه 
با صفحات خورشیدی عادی ۲۱ درصد بیشتر است. این صفحات خورشیدی 
در برابر شکنندگی هم مقاومت بیشتری دارند و انعطاف آنها  قابل توجه است.

تولید کوله پشتی خورشیدی برای طبیعت گردان

آندریا گاندینی، مجسمه ساز ۲۲ ساله ای است که با تبدیل کردن کنده درختان 
سطح شهر به یک اثر هنری به شهرت رسیده است. گاندینی خلق مجسمه های 
چوبی از کنده درختان خشکیده را از پنج سال گذشته و در شهر رم آغاز کرد. 
رم به عنوان یکی از سرسبزترین شهرهای اروپا که بیش از ۳۱۳ هزار درخت را 
در پارک ها وخیابان های خود جای داده است،  شناخته می شود. این هنرمند 
بیان کرد: »من از زمانی که کودک بودم کار ساخت مجسمه های چوبی را در 
گاراژ آغاز کردم. سپس تصمیم گرفتم کنده درختی که در خیابان قرار داشت 
را بتراشم و این آغاز پروژه ساخت مجسمه از کنده های درختان شهر رم  بود.« 

هنرمندی که به درختان جان می بخشد

در پی برخورد یک هواپیمای کوچک با بیلبورد بزرگراهی در ایالت یوتا آمریکا، 
دو مسافر این هواپیما به شکل معجزه آسایی از مرگ نجات یافتند. در این حادثه 
یک خلبان که تالش می کرد به نوآموز خود فنون خلبانی را آموزش دهد به دلیل 
نقص فنی هواپیما تک موتوره پس از برخورد با بیلبورد سقوط کرده است. یکی 
از رانندگان در بزرگراه موفق شــده تا از لحظه برخورد هواپیما با بیلبورد فیلم 
بگیرد. در فیلم گرفته شده شدت تصادف به حدی است که بیلبورد نیز به 

شدت تخریب شده است.

برخورد هواپیما با بیلبورد!

 جشنواره پاییز 
 هزار رنگ
 در گرگان

 دومین جشنواره پاییز 
هزار رنگ گــرگان به 
همت شــهرداری این 
پارک جنگلی  شهر در 
النگدره برگزار شد. در 
این جشنواره برنامه های 
متعدد فرهنگی و هنری 

به اجرا درآمد.

رییس روابط عمومی شرکت گاز اصفهان:
میزان مصرف گاز با سرد شدن هوا در اصفهان به ۷۰ میلیون مترمکعب رسید

چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت اصفهان از ششــم آذرماه میزبان 
۱۵۰ شــرکت خواهد بود تا توانمندی های خود را در حوزه تجهیزات صنعتی 
و کارگاهی به نمایش بگذارند. این نمایشــگاه که به مــدت چهار روز و تا نهم 
آذرماه در محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان 
برپا خواهد بود، شرایطی را فراهم می آورد تا شرکت هایی از تهران، آذربایجان 
شرقی، اصفهان، مرکزی، البرز، فارس و خراسان رضوی، پتانسیل ها و آخرین 
محصوالت و خدمات خود را به نمایش بگذارند. ابزارآالت صنعتی، ماشین آالت 
و تجهیزات خطوط تولید، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق، صنایع پیشرفته، 
خدمات فنی، مهندسی و مشــاوره ای، تجهیزات ایمنی و بهداشت و فروش و 
خدمات پس از فروش از جمله بخش هایی به شمار می روند که در چهاردهمین 
نمایشــگاه بین المللی صنعت اصفهان به نمایش گذاشته می شوند. همچنین 
نمایندگانی از شــرکت های بین المللی نیز در این نمایشــگاه حضور خواهند 
داشــت. بر این اساس، شــرکت هایی از کشــور چین، ایتالیا، آلمان، تایوان، 
کره جنوبی، جمهوری چک، انگلیس، بلغارســتان، اسپانیا، کرواسی، سوئد و 
ترکیه نمایندگان خود را به نمایشــگاه اصفهان فرستاده اند تا با عالقه مندان 
به حوزه صنعت، تجهیزات صنعتی و کارگاهی در تماس باشند. چهاردهمین 
نمایشــگاه بین المللی صنعت اصفهان در حالی برگزار خواهد شــد که شاهد 
افزایش ۴۰ درصدی مشارکت کنندگان نسبت به دوره قبل بوده است. عالوه 
بر این، بسیاری از مدیران ارشد شرکت های فعال تولیدی و بازرگانی از سراسر 
کشور در نمایشگاه اصفهان حضور خواهند یافت تا با طرف های تجاری خود 

به مذاکره بپردازند.
 نمایشــگاه صنعت اصفهان از آنجا اهمیت دارد که بخش صنعت این استان 
با وجود همه فراز و نشیب هایی که در ســال های اخیر به خود دیده، هنوز نام 
اصفهان را به عنوان صنعتی ترین استان کشور حفظ کرده است. با این وجود، 
کمبود نقدینگی، بدهی به بانک ها، مشکالت مالیاتی و کاهش میزان تسهیالت 
اختصاص یافتــه به واحدها هنوز از مشــکالت ویژه بخش صنعت به شــمار 

می رود. این مشکالت، از جمله مشکالتی محسوب می شوند که چهاردهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت )تجهیزات صنعتی و کارگاهی( می تواند در رفع 
آنها نقش آفرین باشد. نکته مثبتی که در این نمایشگاه به چشم می خورد آن 
است که تمام افراد کلیدی از صنایع مختلف کشــور و منطقه مرکزی ایران، 
بازدید از نمایشگاه صنعت را در دســتور کار خود قرار داده اند. حوزه فعالیت 
بازدیدکنندگان تخصصی این نمایشگاه در زمینه های مختلفی مانند اعضای 
انجمن کارخانه داران ایران، مهندســان و مدیران اجرایی شــرکت های فعال 
در حــوزه صنعتی، مدیران عامل، مهندســان، تکنوکرات ها و دانشــمندان، 
مدیران بازاریابی، افراد مجرب در این حوزه و مشــاوران شرکت های صنعتی، 
انجمن ها و نمایندگان تجاری شرکت های صنعتی، تصمیم گیرندگان و افراد 
متخصص پروژه ها در بخش صنعتی و فعــاالن دپارتمان های خرید، تولید و 
تعمیر از بخش های خصوصی و دولتی طبقه بندی می شود و فرصت بی نظیری 
برای صنایع فعال در نمایشــگاه ایجاد خواهد کرد. عالقه مندان به بازدید از 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت اصفهان می توانند از ساعت ۱۵ تا ۲۱ 
روزهای ششم تا نهم آذرماه به محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان 

واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

برپایی نمایشگاه صنعت اصفهان با حضور ۱۵۰ شرکت داخلی و خارجی

رییس روابط عمومی شــرکت گاز اصفهان گفت: میــزان مصرف گاز در 
این استان با سرد شــدن هوا به رکورد ۷۰ میلیون متر مکعب در هر شبانه 
روز رسید که نســبت به مدت مشابه سال گذشــته افزایش داشته است. 
سیدحسن موسوی افزود: میزان متوســط مصرف گاز در هر شبانه روز در 
این ایام در سال های اخیر بین ۶۰ تا ۶۵ میلیون متر مکعب بود؛ اما دوشنبه 
هفته گذشــته به ۷۰ میلیون رســید. وی ادامه داد: پیش بینی می شود با 

توجه به افت محســوس دما با رکورد مصرف گاز 
در اســتان اصفهان مواجه باشیم. موسوی تصریح 
کرد: اصفهان از نظر دسترســی بــه خطوط اصلی 
توزیع گاز مشــکلی ندارد و طی چند شب گذشته 
نیز با وجود افزایش مصرف گاز، مسئله ای در ارائه 
خدمات به وجود نیامد. وی خاطرنشــان کرد: اگر 
مصرف گاز بســیار افزایش یابد از برخی از صنایع 

خواسته می شود که فعالیت خود را کاهش دهند یا از سوخت دوم استفاده 
کنند زیرا اولویت نخست برای ما، مشترکان خانگی هستند. رییس روابط 
عمومی شــرکت گاز اصفهان به مردم توصیه کرد کــه برای مصرف بهینه 
سوخت گاز در خانه های خود، دودکش ها و وسایل گرمایشی خود را کنترل 
کنند و حتما یک منفذ ورودی برای هوای تازه در نظر بگیرند. موسوی اضافه 
کرد: اگر مردم در خانه های خود بوی گاز استشــمام کردند با سامانه ۱۹۴ 
برای امدادرســانی گاز تماس بگیرند. بیش از 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار مشــترک در استان 
اصفهــان از نعمت گاز طبیعــی برخوردارند. 
ســاالنه حدود ۲۱ میلیارد متــر مکعب گاز 
طبیعی توســط شرکت گاز اســتان اصفهان 
 توزیع می شــود که بعد از تهــران، رتبه دوم

 کشوری را دارد.

ورق گرید 5Mn 18 ویژه ساخت کالچ، نخستین بار در کشور در فوالدمبارکه طراحی و تولید شد. کارشناس واحد متالوژی و روش های تولید 
شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه این نوع ورق در صنایع خودروسازی استفاده می شــود، گفت: این گرید در ساخت کالچ خودروهای 
سبک ازجمله پراید و پژو ۲۰۶ کاربرد دارد و پیش از این به صورت کامل از خارج کشور وارد می شده است. حامد تمیزی فر با بیان اینکه این 
محصول در محدوده آنالیز استاندارد )DIN( طراحی شده، افزود: پس از طی عملیات حرارتی موردنظر و انجام دادن آزمایش های تکمیلی 
این محصول به تایید شرکت تولید کالچ رسیده است. وی گفت: این گرید در اندازه های مورد تقاضای ۱۲۷۵ در ۳/۵ مطابق بوده و خواص 
مکانیکی آن شامل استحکام تسلیم بیش از ۳۵۵ مگاپاسکال و استحکام نهایی ۴۷۰ تا ۶۳۰ مگاپاسکال و انعطاف پذیری دست کم ۲۰ درصد 
است. مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه هم با اشاره به روند تولید ورق گرید 5Mn 18 در این شرکت گفت: 
در ناحیه فوالدسازی، این گرید حین تخلیه با واحد کوره قوس الکتریکی، هزارو ۵۰۰ کیلوگرم فرو منگنز پرکربن، هزارکیلوگرم فرو منگنز 

متوسط کربن، ۴۰۰ کیلوگرم فرو سیلیسیم و ۱۰۰ کیلوگرم آلومینیوم برای آنالیزسازی به مذاب آن افزوده می شود.
غالمرضا ســلیمی با بیان اینکه پس از تخلیه مذاب به منظور تنظیم نهایی آنالیز و دما طبق کارت سوخت، تصفیه فوالد و افزایش کیفیت، 
ذوب به واحد کوره پاتیلی انتقال می یابد ادامه داد: در این واحد با سرباره سازی مناســب که با افزودن آهک و اکسیژن زدا صورت می گیرد، 
کلسیم تریتمنت و انجام دادن دمش مالیم انتهای کار، ناخالصی های موجود در مذاب کاهش و کیفیت ذوب افزایش می یابد. وی با اشاره به 
اینکه پس از متالورژی ثانویه، ذوب به واحد ریخته گری ارسال می شود، افزود: ریخته گری این گرید با توجه به کربن موجود در ذوب )گروه 
فوالد ۴(، با سرعت ۱ تا ۱/۱ متر بر دقیقه در ماشین ریخته گری ۱،۳،۴ و با سرعت ۱/۲ تا ۱/۳ متر بر دقیقه در ماشین ریخته گری ۲ و ۵ انجام 
وپس از ریخته گری تختال های این گرید برای خنک ســازی به واحد ۲۸ منتقل و پس از آن به ناحیه نورد گرم برای تولید ورق گرید نهایی 

ارسال می شود.
کالچ، یکی از قطعات پرتنش و حساس در سیستم انتقال قدرت خودرو از تعدادی قطعه تشکیل شده است پس باید ورق گرم آن استانداردهای 

ابعادی، خواص مکانیکی و متالورژیکی، سطحی را دارا باشد.
ورق گرید 5Mn 18 ویژه ســاخت کالچ یکی از گریدهای ویژه مصرفی در قطعات خودرو مطابق با استانداردهای جهانی به صورت انبوه در 

کارخانه فوالد مبارکه اصفهان تولیدشده است.
شرکت پایاکالچ سفارش دهنده ورق گرید 5Mn 18، تولیدکننده کالچ تحت لیسانس شرکت معتبر )VALEO( است که عالوه بر تامین 
نیازهای خودروسازان داخلی نظیر ایرانخودرو، سایپا )مگاموتور(، ایدم، ایرانخودرو دیزل و رنو پارس محصوالت خود را به کشورهایی همچون 

رومانی صادر می کند که این شرکت قبل از آن ورق های مصرفی خود را از کشور کره جنوبی تامین می کرد.
فوالد مبارکه، بزرگ ترین تولیدکننده ورق های فوالدی تخت در خاورمیانه و شمال آفریقا )سهم ۲۰ درصدی( و بزرگ ترین تولیدکننده آهن 

اسفنجی در جهان )ساالنه ۱۲ میلیون تن( است.

 برا ی نخستین بار در کشور صورت گرفت؛

تولید انبوه ورق ساخت کالچ خودروهای سبک در فوالد مبارکه
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