
معاون استاندار اصفهان: 

الزمه موفقیت استان 
استفاده حداکثری از 

مشوق های بودجه  است
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
گفت: بودجه سال آتی انقباضی است و استانی 
موفق اســت که از مشــوق های بودجه، حداکثر 
اســتفاده را بکند. حجت ا...غالمی در مراســم 
معرفی مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
در این اداره کل افزود: فصل یازدهم برنامه ششم 
توسعه که مرتبط با وزارت راه و شهرسازی است 
تمام سیاست گذاری وزارت در سطح استان ها در 
بخش ریل، جاده، مسکن و بازآفرینی را مشخص 
کرده و باید از این دستورالعمل ها استفاده کرد.وی 
بیان کرد: در اســتان اصفهان شبکه راه ها مدنظر 
است و هدف گذاری در این راستا پیشرفت خوبی 
داشته و باید تکمیل شــود.غالمی ادامه داد: با 
مســاعدت های وزیر راه و شهرسازی مجوزهای 
الزم برای عبور مترو از محور اصفهان شاهین شهر 
از مجاورت بزرگراه آزادگان اخذ شــده در حالی 
که این وزارت خانه به سبب مرکزیت اصفهان در 
کشور و استقرار انبوه صنایع و حجم باالی حمل 
کاال و مسافر دارای وظایف سنگینی است. وی با 
اشاره به اینکه مسکن مهر پروژه بزرگ بر سر راه و 
شهرسازی بود، گفت: طرح ساخت و ساز بیش از 
۱۶۱ هزار واحد مسکن مهر در استان در دست اجرا 
بود که  بخش عمــده ای از آن در دولت یازدهم 

به اتمام رسید.
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جزییات پژوهش سیاهه آلودگی هوای اصفهان توسط کمیسیون شورای شهر اصفهان اعالم شد؛

و باز هم صنایع!
7

 صفحه  6

 فرودگاه، چشم انتظار سرمایه 
  پس از گذشت بیش از یک سال از خروج فرانسوی ها از پروژه توسعه فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، همچنان سرمایه ای برای ادامه کار جذب نشده است 
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مدیر روابط عمومی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیز داری استان:

 ریزگردها
 زمین گیر می شوند

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری 
خبر داد:

رشد 23 درصدی جذب 
بودجه پروژه های عمرانی 

اصفهان

وزیر ارتباطات شایعه مربوط به قطع 
اینترنت خارجی در ایران را تکذیب کرد؛

اینترنت مثل اکسیژن است

 میزبانی سپاهانی ها
  از شاگردان فرکی 
در نقش جهان

هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

* جالل الدین تــاج اصفهانــی از خوانندگان 
مطرح موسیقی سنتی ایرانی است، تحریرهای 
برجسته، تنوع تحریری، صدایی رسا و قدرتمند و 
مناسب خوانی برخی از ویژگی های آوازی اوست. 
آرامگاه وی در تخت فوالد اصفهان قرار دارد *

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار

استان اصفهان، رتبه دوم 
8مصرف گاز کشور را دارد
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 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
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چین بدترین کشور برای خبرنگاران در سال 2019
بر اســاس گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران، چین در سال ۲۰۱۹ بیشتر از هر کشور دیگری در 
جهان خبرنگاران را به زندان انداخته و با به زندان انداختن دست کم ۴۸ خبرنگار در سال ۲۰۱۹، 
جای ترکیه را به عنوان ســرکوب گرترین کشــور برای خبرنگاران گرفته است. جمع خبرنگاران به 
زندان افتاده در چین در ســال جاری میالدی نیز نسبت به رقم سال گذشــته، به اندازه یک نفر 
افزایش یافته است. در این گزارش تصریح شده، از زمانی که »شی جینپینگ«  کنترل سیاسی 
خود در چین را تثبیت کرده، تعداد خبرنگاران زندانی شده در چین به صورت پایدار روند افزایشی 
داشته است. در عین حال ترکیه در سال ۲۰۱۹، ۴۷ خبرنگار را به زندان انداخته در حالی که در سال 

۲۰۱۸، ۶۸ خبرنگار را زندانی کرده بود.

اروپا به رسمیت شناختن کشور فلسطین را بررسی می کند
اتحادیه اروپا به زودی طرح به رسمیت شناختن فلســطین به عنوان کشوری مستقل را بررسی 
می کند. بنا به گزارش رســانه صهیونیستی کان، این بررســی به دنبال طرح پیشنهاد به رسمیت 
شناختن فلسطین از ســوی وزیر خارجه لوکزامبورگ صورت می گیرد. اوایل این هفته »جوزف 
بورل« رییس جدید سیاســت خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد کشــورهای عضــو اتحادیه اروپا 
در جلســه ای که قرار اســت ماه آینده برگزار شــود، درباره احتمال تغییر سیاست های خود در 
قبال اســراییل و فلســطین صحبت می کنند. وزیر خارجه لوکزامبورگ اخیرا پیشــنهاد داده بود 
که اتحادیه اروپا فلســطین را به عنوان کشــوری مستقل به رسمیت بشناســد. جین آسلبورن، 
وزیر خارجــه لوکزامبــورگ گفت: پس از تغییر سیاســت آمریــکا در قبال شهرک ســازی های 
 رژیم صهیونیســتی در کرانــه باختــری رود اردن، اتحادیــه اروپا باید کشــور فلســطین را به

 رسمیت بشناسد.

اردوغان، اعطای جایزه نوبل به »هاندکه« را محکوم کرد
رییس جمهوری ترکیه اعطای جایزه نوبل به نویســنده اتریشی حامی اســلوبودان میلوشویچ، 
متهم به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشــریت در جریان جنگ بوســنی و هرزگوین در 
دهه ۹۰ میالدی را »تشویق دشمنان اسالم و بشــریت« خواند. هاندکه، به حمایت از اسلوبودان 
میلوشیوچ، رهبر ســابق صرب های بوسنی مشهور است که در ســال ۲۰۰۶ و در حالی که به اتهام 
ارتکاب جرائم جنگی و نســل کشی مســلمانان در دادگاه الهه محاکمه می شد، مرد. وی مدعی 
شد که مسلمانان بوسنی در سارایوو خودشان را کشته اند و گفت که هرگز باور ندارد صرب ها نسل 
کشی در سربرنیتسا انجام دادند. اردوغان همچنین از وجدان انسان ها خواست تا به اعطای این 
جایزه به این مرد واکنش نشــان دهند و گفت: آن هایی که درباره دموکراسی و اجرای قانون در 
ترکیه نظر می دهند و برای دیکتاتورها و تروریست هایی که ده ها هزار تن را می کشند، فرش قرمز 

پهن می کنند، باید متوجه باشند.

ترامپ به روسیه درباره دخالت در انتخابات هشدار داد
کاخ سفید در بیانیه ای مدعی شــد رییس جمهور آمریکا در دیدارش با وزیر خارجه روسیه به او 
درباره احتمال دخالت ادعایی مسکو در انتخابات آمریکا هشدار داده است. طبق بیانیه کاخ سفید، 
هشدار ادعایی در جریان دیدار میان ترامپ و الوروف در دفتر کار رییس جمهور آمریکا مطرح شده 
است. ترامپ همچنین از مسکو خواسته »تنش با اوکراین« را حل و فصل کند؛ اما الوروف بعد از 
این دیدار در جمع خبرنگاران گفت در دیدارش با ترامپ حرفی درباره »دخالت انتخاباتی« مطرح 
نشده است. دیدار ترامپ و الوروف بدون حضور رسانه ها برگزار شد. این اولین سفر رسمی الوروف 

به واشنگتن از سال ۲۰۱۷ بود.

رحمانی فضلی، صدا و سیما را مسئول اطالع رسانی در زمینه سهمیه بندی بنزین دانسته است؛

وزیر کشور به دنبال کاهش فشارها

ماجرای دنباله دار ســهمیه بندی بنزین و  علیرضا کریمیان
اختالالت و پــس لرزه های پــس از آن 
همچنان دامن گیر دولت و مجلس است. در حالی که تقریبا همه در این 
ماجرا خود را  به نوعی غافلگیر نشان دادند؛ اما در نهایت مشخص شد 
تقریبا تمام ارکان نظام از این موضوع آگاهی داشته و تا حدودی از زمان 
و نحوه آن هم خبر داشــته اند. وزیر کشــور هم که این روزها به دلیل 
اغتشاشات و عدم برنامه ریزی درســت برای مدیریت وقایع پس از 
سهمیه بندی بنزین مورد انتقاد و زیر تیغ استیضاح مجلس قرار دارد، 
اعالم کرد اطالع رسانی درباره افزایش قیمت بنزین با صداوسیما بوده 
است. عبدالرضا رحمانی فضلی در پاسخ به انتقادی درباره اطالع رسانی 
به جامعه درباره افزایش قیمــت بنزین، گفت: این را از صدا و ســیما 
بپرسید، وظیفه با این سازمان بوده است. این سخنان در حالی مطرح 
می شود که نهاد صدا و سیما طی هفته های اخیر خود یکی از منتقدان 
جدی نحوه عملکرد دولت در بحث سهمیه بندی بنزین بوده است و حاال 
دولت این ســازمان را مقصر عدم اطالع رسانی و یا آگاه سازی و زمینه 
سازی در مورد بنزین معرفی کرده است. این اولین بار نیست که رحمانی 
فضلی در مبحث بنزین از صدا و سیما انتقاد می کند. او پیش تر هم گفته 
بود که در کارگروه رسانه و تبلیغات ، طرحی توسط صداوسیما تهیه شد 
و پس از بررسی به تصویب رسید. البته از دولت قبل به صورت مرتب در 

صداوسیما موضوع مدیریت سوخت مطرح می شد و دائما رسانه ها و 
صداوسیما به این موضوع می پرداختند. از این سخنان می توان اینگونه 
برداشت کرد که صداوسیما مسئول اطالع رسانی در این زمینه بوده است. 
پس از این سخنان رییس سازمان صدا و سیما، در دفاع از عملکرد صدا 
و سیما گفته بود که سیاست دولت »اعالم ناگهانی« خبر افزایش قیمت 
بنزین بوده است. علی عسکری افزود: »روز چهارشنبه )۲۲ آبان( پس 
از بازگشت رییس جمهور از سفر یزد در جلسه هیئت دولت اعالم شد که 
این تصمیم قطعی است؛ اما زمان اعالم آن هنوز قطعی نبود با این وجود 
بعد از ظهر همان روز در جلسه ای با معاونان سازمان، برنامه ریزی های 
الزم در رسانه ملی برای اطالع رســانی و همراهی با دولت برای اجرای 
درست و موفق این طرح انجام شد.«  به گفته علی عسکری، دولت برای 
پیشگیری از صف های طوالنی مقابل پمپ بنزین ها، »سیاست اعالم 
ناگهانی خبر باال رفتن قیمت بنزین را در پیش گرفته بود.« وی ادامه داد: 
»ظهر روز پنجشنبه )۲۳ آبان( به ما اعالم شــد که قرار است این خبر 
ساعت ۲۴ پنجشنبه شــب روی آنتن برود و ما نیز درست مطابق آنچه 
وزیر کشور و دولت از رسانه ملی خواسته بودند، عمل کردیم و در این امر 
هیچگونه کوتاهی نداشــته ایم. « با همه این تفاسیر  همه سیاسیون و 
مسئوالن می گویند تصمیم گیری درباره نحوه اجرا بیش از همه بر عهده 
وزارت کشور و شخص وزیر بوده اســت. همین مسئله وزیر کشور را در 

تیررس  فشارها و انتقادات قرار داده است.هر چند برخی ها این فشارها 
را نوعی تسویه حســاب سیاســیون و به خصوص نمایندگان با دولت 
می دانند.رحمانی فضلی  که طی دو ســال اخیر بارها برای مســائل و 
حواشی مختلف راهی صحن علنی مجلس شده یکی از نزدیک ترین 
افراد کابینه به رییس مجلس اســت. شــاید این موضوع هم یکی از 
اصلی ترین دالیل ایجاد فشار و انتقاد در مورد رحمانی فضلی باشد. نکته 
قابل تامل اینکه در مورد  استیضاح رحمانی فضلی نوعی تفاهم نظر میان 
اصولگرایان و اصالح طلبان وجود دارد که تا کنون کمتر دیده شده است. 
اگر چه پیش تر دو بار قرار بود که استیضاح وزیر کشور در مجلس مطرح 
شــود؛ اما برخی دســت های پنهان در هیئت رییســه مانع آن شد که 
اســتیضاح اعالم وصول شــود. برخی نمایندگان مدعی بودند که علی 
الریجانی مانع اســتیضاح اســت؛ اما او در پاسخ به ســوال مصطفی 
کواکبیان در این باره می گفت »طبق آیین نامه عمل کنید«. این بار اما 
بعید است که رحمانی فضلی از اصل استیضاح بتواند فرار کند. نمایندگان 
مصمم به استیضاح او هستند و به گفته علی مطهری، تنها در صورتی که 
رهبری مستقیما خواســتار لغو استیضاح شــود، این موضوع کنسل 
خواهد شد. هر چند فعال با ورود الیحه بودجه سر و صدای استیضاح ها 
خوابیده؛ اما وزیر کشور  همچنان به دنبال راهی برای تبرئه خود از تیغ 

انتقادات است. 

روند بررسی الیحه بودجه ســال ۹۹ کل کشور از ۳۰ 
دی ماه در صحن مجلس شــورای اســالمی آغاز 
می شود. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، الیحه 
بودجه سال ۹۹، پس از تقدیم از سوی رییس جمهور 
به مجلس، چاپ و توزیع شده و در اختیار نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی قرار گرفته و نمایندگان 
مجلــس در کمیســیون های تخصصــی پارلمان 
مشغول بررسی این الیحه و ارائه پیشنهادات شان 
به هیئت رییسه کمیسیون ها هستند که قرار است، 
کمیســیون ها نیز این پیشــنهادات را جمع بندی 
کرده و پس از تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹، 
که متشــکل از اعضای کمیســیون های تخصصی 
است، آن ها را برای بررسی و تصویب در اختیار این 
کمیسیون قرار دهند. براساس جدول زمان بندی که 
از سوی هیئت رییســه مجلس برای بررسی الیحه 

بودجه ۹۹ تدوین شــده، قرار اســت  که کمیسیون 
تلفیق بودجه ۹۹ از روز یکشــنبه )اول دی( تشکیل 
شــود که در اولین جلســه، پس از تعیین اعضای 
هیئت رییســه این کمیســیون، ابتدا کلیات الیحه 
بودجه ســال آینــده بــه رای اعضای کمیســیون 
گذاشته می شود که در صورت تصویب، روند بررسی 
جزییات آن در کمیســیون آغاز خواهد شــد. طبق 
آیین نامه داخلی پارلمان اعضای کمیسیون تلفیق 
۱5 روز فرصت دارند تا الیحه بودجه ۹۹ را بررســی 
و نتیجه نهایی را در قالب گزارشــی، جهت تصویب 
به هیئت رییســه مجلــس ارائه دهنــد، همچنین 
نمایندگان مجلــس نیــز ۱۰ روز فرصــت دارند تا 
پیشنهادات شان را به کمیســیون تلفیق بودجه ۹۹ 
ارائه دهند که این پیشــنهادات مالک بررسی ها و 
نظرات اعضای کمیسیون تلفیق بودجه خواهد بود. 

قرار است پس از پایان روند بررسی الیحه بودجه ۹۹ 
در کمیســیون تلفیق، گزارش آن در روز ۲۸ دی ماه 
تقدیم هیئت رییسه مجلس شده و در نهایت روند 
بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از بودجه سال ۹۹ 
از روز )۳۰ دی ماه( در صحــن پارلمان و به صورت 
علنی آغاز شــود. طبق آیین نامــه داخلی مجلس 
شورای اســالمی، بررســی لوایح بودجه ساالنه در 
همه روزهای هفته به جز روزهای جمعه و تعطیالت 
رســمی در صحن پارلمان و در هر جلسه حداقل ۴ 

ساعته مورد بررسی قرار می گیرد.

بررسی بودجه 99 از چه زمانی در مجلس آغاز می شود؟
عضو کمیسیون امنیت ملی:

 امیدی به اجرای
 »اینستکس« نداریم

چهره روز

وزیر ارتباطات شایعه مربوط به قطع اینترنت خارجی در ایران را تکذیب کرد

اینترنت مثل اکسیژن است
وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت از دفع حمله بسیار بزرگ سایبری خبر داد. محمدجواد 
آذری جهرمی  اظهار کرد: در زمان قطع اینترنت ۱۰۸۰ میلیارد تومان خسارات به شرکت های خدمات 
اینترنت وارد شد، بحث دیگر نیز موضوعی بود که به تازگی متوجه آن شدم که برخی اپراتورها در زمان 
قطع نرخ اینترنت ماهواره به مشترکین داده اند که مصداق حق الناس است و دستور برخورد دادم. 
وی با تاکید بر اینکه شبکه ملی اطالعات برای کشــور اهمیت دارد، گفت: ما قصدی برای استفاده 
نکردن از اینترنت بین الملل نداریم و اینترنت حکم اکسیژن دارد؛اما برای مقابله با تحریم نیازمند 
شبکه ملی اطالعات هستیم. وزیر ارتباطات  ادامه داد: ما با حمله بسیار سازمان یافته علیه دولت 

الکترونیک مواجه بودیم که توسط سپر امنیتی دژفا با آن مقابله شد.

آخرین تصمیمات روحانی برای معرفی جانشین »حجتی«
معاون پارلمانی رییس جمهور آخرین وضعیت انتخاب وزیر جهاد کشاورزی از سوی رییس جمهور 
را تشریح کرد. حسینعلی امیری با اشاره به آخرین تصیمات رییس جمهور برای معرفی وزیر جهاد 
کشاورزی به مجلس برای اخذ رای اعتماد، گفت: طبق قانون هر وزارت خانه ای که به هر دلیلی وزیر 
نداشته باشد، رییس جمهور می تواند برای آن وزارتخانه به مدت ۳ ماه سرپرست انتخاب کند. وی 
تصریح کرد: رییس جمهور در این بازه زمانی سه ماهه بررسی را در میان افرادی که کاندید پست وزارت 
جهاد هستند خواهد داشت و فرد مورد نظر خود را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می کند. 
معاون پارلمانی رییس جمهور در پاسخ به سوالی درباره اینکه ظاهرا به تعدادی از نمایندگان مجلس 
نیز پیشنهاد شده برای وزارت جهاد برنامه های خود را به دولت اعالم کنند و آنها نیز جزو کاندیداها 
هستند، اضافه کرد: تا زمانی که خود آقای رییس جمهور درباره یک فرد به جمع بندی نرسد آن فرد 

برای معرفی به مجلس انتخاب نمی شود و تاکنون نیز این فرد انتخاب نشده است.

هشدار  وزارت خارجه در مورد سفر به آمریکا
وزارت امور خارجه از اتباع ایران به خصوص نخبگان و دانشمندان خواست از سفر به آمریکا به طور 
جدی اجتناب کنند. وزارت خارجه کشــورمان در اطالعیه ای اعالم کرد: با توجه به بهانه های واهی 
سیاسی، امنیتی و یا قوانین ظالمانه و یکجانبه آمریکا نسبت به ایرانیان به خصوص نخبگان ایرانی 
و بازداشت های خودســرانه و طویل المدت به همراه شــرایط نگهداری کامال غیر انسانی، از اتباع 
ایران به خصوص نخبگان و دانشمندان درخواست می  شود از سفر به آمریکا حتی برای شرکت در 

کنفرانس های علمی و حتی با داشتن دعوت نامه، به طور جدی اجتناب کنند.

 رایزنی مقامات ارشد اطالعاتی ایران و روسیه
 درباره تهدیدهای مشترک

سخنگوی سازمان اطالعات خارجی روسیه از رایزنی مقامات ارشد اطالعاتی مسکو و تهران درباره 
تهدیدهای مشترک علیه دو کشــور و مبارزه با تروریســم بین المللی خبر داد. »سرگئی ایوانف« 
سخنگوی سازمان اطالعات روسیه از گفت وگوی »سرگئی ناریشکین« رییس سرویس اطالعات 
خارجی این کشور با مقامات ارشد اطالعاتی ایران در زمینه جنگ با تروریسم و همکاری دو کشور با 
یکدیگر در این زمینه خبر داد. وی تاکید کرد، سرگئی ناریشکین سفرش به تهران را به پایان رسانده 
است. وی در این سفر درباره راه های افزایش همکاری میان تهران-مسکو در زمینه جنگ با تروریسم 
بین المللی و تهدیدهای مشــترک علیه دو کشور با مقامات ارشــد ایران در وزارت اطالعات رایزنی 
کرده است. براساس این گزارش، ناریشکین همچنین با علی الریجانی، رییس پارلمان ایران دیدار 

و رایزنی کرده است.

کافه سیاست

عضــو کمیســیون امنیت ملــی مجلس با 
بیان اینکه اروپایی ها بــا وعده های واهی از 
مسئولیت هایشــان در اجرای برجام شــانه 
خالــی کردند، گفــت: ما امیدی بــه اجرای 
»ایســتکس« از ســوی اروپایی ها نداریم. 
عالءالدین بروجردی افــزود: اروپایی ها از 
زمانی کــه آمریکا به طــور یک جانبه از توافق 
هســته ای برجام خارج شــد، مدام با وعده 
وعیدهای واهــی از مسئولیت هایشــان در 
اجرای برجام شــانه خالی کردنــد و ما نیز 
امیدی به اجرای »ایســتکس« از سوی آنها 
نداریم. وی افزود: در پــی بدعهدی آمریکا 
در اجرای توافق هسته ای برجام، اروپایی ها 
نیز از آنهــا دنباله روی کردنــد؛ اما روش آنها 
کامال موذیانه بود، به طوری که امروز شاهدیم 
هنوز سازوکار مناســبی برای اجرای برجام و 
تعامالت اقتصادی با جمهوری اسالمی ایران 
فراهم نکرده اند. عضو کمیسیون امنیت ملی 
مجلس، الحاق تعداد بیشتری از کشورهای 
اروپایی به ســازوکار مالی »اینســتکس« 
را وعده جدیــد اروپایی ها بــرای عقب گرد 
در حوزه هسته ای از ســوی ایران دانست و 
اظهار داشــت: از زمانی که ایران نســبت به 
کاهش تعهدات هســته ای اش در چارچوب 
برجام اقــدام کرده، اروپایی هــا برای حفظ 
برجام به تکاپو افتاده انــد، اما این تالش ها 
بی فایده است. بروجردی ادامه داد: تا زمانی 
که اروپایی ها برای مقابله با سیاســت های 
یک جانبه گرایــی آمریکایی هــا عزم جدی 
نداشــته باشــند، هیچ تغییری در سیاست 
آنها در قبال برجام صــورت نمی گیرد و فقط 

وعده های پوچ می دهند.

نهاد صدا و سیما طی هفته های اخیر خود یکی از منتقدان 
جدی نحوه عملکرد دولت در بحث سهمیه بندی بنزین 
ال دولت این سازمان را مقصر عدم  بوده است و حا
اطالع رسانی و یا آگاه سازی و زمینه سازی در مورد بنزین 

معرفی کرده است

بین الملل

محمد حسین فائض پور- سرپرست شهرداری آران و بیدگلم الف:685704

آگهی مزایده )مرحله اول(

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به اســتناد مصوبه شماره ۱۶۲۹ مورخ 
۹۸/۹/۹ شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به واگذاری ششدانگ 
قطعه زمین به پالک ثبتی ۶۸۹ فرعــی از ۲۶۴5 اصلی به متراژ ۱5۴/۷۷ 
م.م طبق نظر کارشناســی به ازای هر متر مربع ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با کاربری 
تجاری واقع در صالح آباد- خیابان شــهید ملکیان از طریق مزایده اقدام 

نماید، لذا از کلیه واجدین شــرایط دعوت بعمل می آیــد جهت اطالع از 
شرایط، اخذ مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ 

انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. )کمیسیون در رد 

یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.(

محمد حسین فائض پور- سرپرست شهرداری آران و بیدگلم الف:685725

آگهی مزایده )مرحله اول(

شــهرداری آران و بیدگل در نظــر دارد به اســتناد مصوبه شــماره ۱۶۲۸ مورخ 
۹۸/۹/۹ شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به واگذاری یک قطعه زمین 

به متراژ ۱۰۱۴/۹۲ م.م طبق نظر کارشناســی به ازای هر متــر مربع ۲/۸۰۰/۰۰۰ 

ریال با کاربری فرهنگی مذهبی واقع در شهرک گلستان- نبش میدان مرکزی 

شــهرک  از طریق مزایده اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل 

می آید جهت اطالع از شــرایط، اخذ مدارک و شــرکت در مزایده حداکثر ظرف 

 مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشــار نوبــت دوم این آگهی به شــهرداری آران و بیدگل

 مراجعه نمایند. 

ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. )کمیسیون در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار می باشد.(

نوبت دوم

نوبت دوم
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مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان:

ریزگردها، زمین گیر می شوند
مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان از نهال کاری ۴ هزار هکتار 
از اراضی مناطق مختلف استان اصفهان با هدف جلوگیری از ریزگردها و گرد و غبار خبرداد. عباس 
قاسمی اظهار داشت: ۴ هزارهکتار در مناطق جنگلی و هزار هکتار در مناطق بیابانی استان اصفهان 
زیر کاشت نهال رفت و برای اجرای این طرح بزرگ اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان از محل صندوق 
توسعه ملی هزینه شده اســت.وی افزود: این نهال کاری در مناطق مختلفی در استان اصفهان از 
جمله برخوار، کاشان، خور وبیابانک، اردستان و نایین اجرایی شد. قاسمی ادامه داد: هدف اصلی 
کاشت نهال در مناطق مختلف استان اصفهان جلوگیری از ریزگردها و گرد و غبار و همچنین حفظ 

منابع آبی و جلوگیری از سیل است.

ورود نمک و سنگ به عرصه استارت آپ ها
سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان گفت: ۴ رویداد شتاب یا استارت  آپ را در استان 
اصفهان داریم که شامل رویدادهای شتاب موسیر، سنگ، نمک و فوالد می شود و تا پایان امسال 
اجرایی خواهد شد، رویدادهای شتابی که انتخاب می شوند نیاز جامعه بوده و ارزش افزوده دارند. 
مهدی قیصری اظهار کرد: در استان اصفهان 3 مرکز رشد شامل خوشه فناوری های سنگ و صنایع 
وابسته در تیران و کرون، گز، خوشه شیرینی و صنایع وابسته در مرکز عتیق، خوشه لوازم خانگی و 
صنایع وابسته مرکز گروه صنعتی انتخاب داریم. سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 
اصفهان با بیان اینکه توسعه مراکز نوآوری را در دســتور کار داریم، افزود: دو خوشه فوالد و فرش و 
صنایع وابسته را در همین راستا افتتاح کردیم، سه مرکز هم درخواست دادیم که شامل مرکز نوآوری 
تجاری سازی محصوالت کشاورزی برای تیران، شهر هوشمند و حمل و نقل شهری برای دانشگاه 

علمی کاربردی شهرداری و مرکز نوآوری خور و بیابانک می شود.

پنبه کاران اصفهانی در مسیر رونق تولید داخلی
تاکنون از مزارع زیرکشت پنبه استان اصفهان دو هزار و 500 تن وش برداشت شده است. کارشناس 
مسئول پنبه و دانه های روغنی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان وسعت زیرکشت پنبه این 
استان را هزار و 250 هکتار بیان و پیش بینی کرد تا پایان فصل برداشت تا پایان آذر سه هزار و 700 
تن وش پنبه برداشت شود. کیوان بنی اسدی، شهرستان های آران و بیدگل، کاشان را از عمده تولید 
کنندگان پنبه این استان دانست و افزود: در پی بارش های مطلوب سال آبی،  قیمت مناسب وش 
حدود 20 درصد افزایش یافته است. وی گفت: پنبه تولیدی این استان به کارخانجات پنبه پاک کنی 

داخل استان همچنین استان مجاور قم ارسال می شود.

رییس اداره فرش استان اصفهان:
تحریم ها، صادرات فرش ایران را کاهش داده است

رییس اداره فرش اســتان اصفهان، اصلی ترین علت کاهش شدید صادرات خارجی فرش استان 
را  تحریم های شدید اقتصادی دانســت و گفت: سال گذشته بیشــترین صادرات خارجی فرش 
استان اصفهان به کشورهایی همچون قطر، کویت، عربستان وامارات صورت می گرفت که به دلیل 
تحریم های شدید اقتصادی ارتباط بازرگانی و تجاری ما با این کشورها در سال جاری به طور کامل 
قطع شد. هاشمی ادامه داد: صادرات خارجی فرش استان اصفهان در مقایسه با سال گذشته ۸0 
درصد کاهش داشته است. وی درخصوص صادرات فرش استان اصفهان به کشور عراق تاکید کرد: 
متاسفانه به دلیل برخی مشکالت از سوی طرف عراقی تنها 20 درصد از صادرات فرش استان اصفهان 

به کشور عراق صورت می گیرد. 

پس از گذشت بیش از یک سال از خروج فرانسوی ها از پروژه توسعه فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، همچنان سرمایه ای برای 
ادامه کار جذب نشده است

فرودگاه، چشم انتظار سرمایه

مسئوالن می گویند از ابتدا قرار نبوده در محل  مرضیه محب رسول
فعلی، فرودگاهی ساخته شود .وزیر راه و 
شهرسازی چند ماه پیش در اصفهان اعالم کرد قرار بوده فرودگاه شهید 
بهشتی به صورت موقت دراین مکان راه اندازی شود و سالن ترمینال این 
فرودگاه، انبار گمرک بوده که در طول زمان این فرودگاه گســترش پیدا 
کرده است. این حکایت اما به نظر همچنان باقی است و زیر ساخت های 
فرودگاه در حد همان پایگاه موقت باقی مانده با اندکی توسعه الک پشت 
وار  و کمبود سرمایه ای که مشخص نیست قرار است چطور تامین شود. 
از سوی دیگر اما مسئوالن مدام از ظرفیت های گردشگری اصفهان می 
گویند. سال گذشته استانداری بنا داشت تا یک ایرالین به نام اصفهان 
بخرد تا حمل و نقل هوایی به استان را تسهیل کند و میراث فرهنگی هم 
از برنامه ریزی ها برای جذب گردشگر بیشتر به استان هایی مانند اصفهان 
سخن می گوید؛ اما همچنان یکی از اصلی ترین زیر ساخت های حمل و 
نقل دراستان با حداقل اســتانداردها و به روزرسانی ها به کار خود ادامه 
می دهد؛ سرمایه ای که هر از چند گاهی مسئول و مدیری از آن صحبت 
می کند و وعده جــذب آن را می دهد؛  اما در نهایت در بر همان پاشــنه 

می چرخد.
فرودگاه اصفهان هــم از جمله طرح هــای مورد نظــر اروپایی ها برای 
ســرمایه گذاری بود که البته پس از خروج  آمریکا از برجام روی دست 
دولت مانــد و نیمــه کاره رها شد.اســتان به اصطالح برخــورداری که 

سال هاســت فرودگاهش عنوان بین المللی را یدک می کشد؛ اما عمال 
جایگاهی در میان پروازهای خارجی ندارد. امکاناتش عقیم است و عالوه 
بر بحران فرونشست زمین که به شدت تاسیساتش راتهدید می کند حاال 
با نبود سرمایه گذار برای تکمیل طرح های توسعه ای هم دست و پنجه 
نرم کرده است. بر اساس اعالم معاون عمرانی استاندار، فرودگاه اصفهان 
نیازمند سرمایه گذار برای توسعه ۴00 هکتاری است. آنگونه که حجت ا...

غالمی گفته است، توســعه فرودگاه از دیگر برنامه های ما بود که بعد از 
سرنوشتی که برای برجام رقم خورد، شــرکت اروپایی تفاهم نامه اش 
را لغو کرد، با این حال ۴00 هکتار توســعه فرودگاه نیازمند سرمایه گذار 
اســت. قرار بود فرودگاه اصفهان توسط یک شــرکت فرانسوی توسعه 
و تجهیز شود؛ در سال 95 خبر انعقاد تفاهم نامه برنامه های توسعه ای 
فرودگاه اصفهان رسانه ای شــد. فرودگاه اصفهان جزو  یکی از معدود 
موافقت نامه هایی بود که در سفر رییس جمهور به فرانسه به امضا رسید. 
این قرارداد بین شــرکت فرودگاه های کشــور و یک شرکت مهندسی 
فرانسه که به عنوان چهارمین شرکت توسعه ای دنیا و مهم ترین شرکت 
توسعه اروپایی مطرح بود، منعقد شده اســت. این توسعه فرودگاهی 
توسط شرکت وینسی فرانســه انجام می گیرد که مدیریت شماری از 
پروژه ها در فرودگاه های متوسط در فرانسه و نیز فرودگاه های لیسبون 
)پرتغال( و سانتیاگو )شیلی( را بر عهده دارد. شرکت فرانسوی وینسی 
در مدیریت پروژه هــای فرودگاهی تخصص دارد و بــا فعالیت در 25 

فرودگاه از این محل در ســال 20۱5 بیش از 750 میلیــون یورو درآمد 
کسب کرده است. وب سایت شرکت وینســی بالفاصله از امضای این 
پروتکل با ابراز خرســندی از توافقات به عمل آمده پتانسیل همکاری 
را بســیار زیاد ارزیابی کرد. این شــرکت از فرودگاه اصفهــان به عنوان 
پنجمین فرودگاه ایران با ساالنه 2/۴ میلیون مسافر داخلی و خارجی 
یاد کرد و افزایش 35 درصدی گردشگران خارجی در سال 20۱۴ در این 
پایتخت پیشین ایران را زمینه مساعد برای توسعه این فرودگاه خواند. 
بر اساس این توافق نامه ترمینال خارجی 25 هزار مترمربعی به ظرفیت 
دو میلیون مســافر به اضافه ۱0 پارکینگ هواپیما و نیز پارکینگ مدرن 
طبقاتی خودرو در بازه زمانی دو تا دو و نیم ســاله از زمان آغاز عملیات 
اجرایی آن در اصفهان ســاخته خواهد شــد؛اما تمام این برنامه های 
چشمگیر یک شبه با رفتن فرانسوی ها بر زمین ماند. در خرداد ماه 9۸ 
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی اعالم کرد طرف فرانسوی 
طرح توسعه فرودگاه اصفهان منصرف شده و دیگر پیگیری نمی کنند. 
پیگیری برای ســرمایه گذاری ها در فرودگاه اصفهان در حالی اســت 
که برخی از بزرگ ترین شــرکت های هواپیمایی منطقه مانند ترکیش 
ایرویز العراقیه و قطر ایر الینز دراصفهان دفاتر خود را راه اندازی کرده اند 
و تقاضا برای پروازهای خارجی از فرودگاه اصفهان هم کم نیســت؛ اما 
 همچنان این فرودگاه فاقد زیر ساخت های الزم برای پشتیبانی از سطح

 تقاضاهاست.

دبیر اجرایی نظام صنف کشــاورزی گفت: تا زمانی 
که در اســتان اصفهان هم افزایی و هــم گرایی بین 
مســئوالن درباره پرونده های قضایی و رســیدگی 
حقوقی به زاینده رود شــکل نگیرد، مشــکلی حل 
نخواهد شــد. اســفندیار امینی با اشــاره به دیدار 
نظام های صنفی کشاورزی استان اصفهان با رییس 
قوه قضاییه در خصوص احیای حقوق عامه درحوزه 

آب و کشاورزی اظهار داشت: در این جلسه برای رفع 
مسئله آب اصفهان تشکیل کارگروهی پیشنهاد شد؛ 
اما برای به نتیجه رسیدن مطالبات نیازمند همگرایی 
بین اعضا در استان اصفهان است. وی افزود: چنانچه 
بین اســتاندار اصفهان، رییس کل دادگســتری و 
نماینده کشاورزان در داخل استان هم افزایی وجود 
داشته باشد و این مثلث در اســتان اصفهان شکل 
بگیرد، می توان از ظرفیت کارگروه اســتفاده کرد و با 
تمام توان مطالبات را از طریق مقامات کشوری که در 
این کارگروه هستند دنبال کرد. وی با اجرایی دانستن 
مصوبات شورای عالی آب در اســتان اصفهان ابراز 

داشت: یکی از آسیب های محقق نشدن حقوق زاینده 
رود، نبود همگرایی بین مسئوالن ذی ربط در استان 
اصفهان، ضعف در اجرای مصوبات شورای عالی آب 
است. اســفندیاری با بیان اینکه تنها بخشی از این 
مصوبات که به ساماندهی رودخانه محدود می شود 
با همــت کشــاورزان و اتحادیه تعاونی روســتایی 
اجرایی شده است، گفت: این در حالی است که طبق 
یافته های مطالعاتی که چهار سال گذشته توسط دو 
شرکت مشــاور وزارت نیرو انجام شده است میزان 
برداشت در باالدست استان اصفهان به همان میزان 

برداشت در استان مجاور است. 

دبیر اجرایی نظام صنف کشاورزی مطرح کرد:

اجرای مصوبات شورای عالی آب، ضعیف است

فاطمه حق شــناس، بانوی هنرمند برخواری به  حدیث زاهدی
همراه استاد محمد صیرفیان چندین سال پیش 
اثری خلق کردند که مایه فخر و غرور هر اصفهانی شــد و نیــت صلح جویانه 
ایرانیان را با کالم استاد سخن ابومحمد مصلح ســعدی به گوش دنیا رساند.

حدود دو هفته پیش اما این بانوی هنرمند به رحمت ایزدی پیوســت و در باغ 
رضوان اصفهان به خاک سپرده شد.

ماجرا از  بیانیه سازمان ملل متحد در سال 
۱99۸ شــروع شد، زمانی که ســال 200۱ را 
سال گفت و گوی تمدن ها نامیدند و دولت 
اصالحات از زمــان مطرح شــدن این نام 
تالش کرد  تا بر این شعار جهانی جامه عمل 
بپوشــاند. در بهمن ماه ۱377 دولت وقت، 
مرکز بیــن المللی گفت و گــوی تمدن ها را 
 برای هماهنگــی فعالیت هــای مربوط به 
گفــت وگــوی تمدن هــا تاســیس کرد و 
این آغــازی بود بــر یکــی از اتفاقات مهم 
وزارت خارجــه اصالحات و گفــت و گوی 
تمدن ها.محمــد جــواد ظریف،نماینــده 
وقت ایران در ســازمان ملــل متحد بر آن 
بود تا در آن ســال اثری ماندگار و مفهومی 
از ایران به نیویورک پســت شــده و در دل 
ســازمان ملــل متحد جــا خــوش کند و 
چه حرفی شــیرین تر از شــعر پارسی؟ و 
چــه شــخصی بهتــر از حضرت ســعدی 

 می توانست اوج شعور و دلسوزی ایرانیان را برای جهان انسانیت در چند کلمه 
معنی کند؟

زمانی که دولت اصالحات در جریان بافت فرشــی منقش به شــعر»بنی آدم 
اعضای یکدیگرند« از ســوی اســتاد محمد صیرفیان قرار گرفتند، هنر دست 
استاد را انتخاب کردند و اســتاد صیرفیان هم به شرط آنکه این فرش در جای 

مناسبی نصب شود، آن را به محمدجواد ظریف سپرد.امروز حدود دو هفته از 
فوت سرپرست بافندگان و مسئول بافت این اثر، فاطمه حق شناس می گذرد 

اما اثر ماندگار  وی کماکان در سالن آثار سازمان ملل می درخشد.
به گفته فرزند مرحومه، فرش مذکــور در ابعاد پنج در پنج و با گروهی بین پنج 
الی ده نفره، با طراحی و سرمایه گذاری محمد صیرفیان و سرپرستی مرحوم 
مغفوره فاطمه حق شــناس در کارگاه ایشان 
بافته شــد و در نهایت پس از دو سال تالش 
در ســال ۱3۸3 خورشــیدی به اتمام رسید. 
در میانه اثر شــعر معروف و نامی شیخ اجل 
ایران یعنی »بنــی آدم اعضای یکدیگرند...« 
طالباف شده تا اهمیت و عمق انسان دوستی 
و انســانیت ایرانیان را بیــش از پیش به رخ 
جهانیــان بکشــد.در آخریــن ســال دولت 
اصالحات، فرش مذکور توسط استاد صیرفیان 
به دولت سپرده شد و از دولت هم به وزیر امور 
خارجه فعلی ایران که آن روزها سکاندار کرسی 
نمایندگی ایران در ســازمان ملل بود. به این 
ترتیب ظریف ســخن یک ملت را با هنر ناب 
ملی شان به یک جهان مخابره کرد. از شخص 
ظریف تا کوفی عنانی که مسئولیت دبیر کلی 
سازمان ملل را عهده دار بود، از محمد صیرفیان 
با تقدیرنامه ای تقدیر به عمــل آمد و مراتب 
احساسات خود را بیان داشتند.هنوز که هنوز 
است کالم ســعدی حتی از طالی فرش هم 

بیشتر نگاه ها را به خود جلب می کند و هرگز تکراری نشده و از یادها نمی رود:
                                            بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند
                                                 چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

درخشش هنر ایرانی در سازمان ملل
برس پاک سازی پوست

بازار

فرودگاه اصفهان هم از جمله طرح های مورد نظر اروپایی ها 
برای سرمایه گذاری بود که البته پس از خروج  آمریکا از برجام 
روی دست دولت ماند.استان به اصطالح برخورداری که 
سال هاست فرودگاهش عنوان بین المللی را یدک می کشد؛ 

اما عمال جایگاهی در میان پروازهای خارجی ندارد

برس پاک سازی پوست 
beauty skin مدل

قیمت: 32،500 تومان

برس پاک سازی فوراور 
986-TFMK مدل

قیمت: 64،000 تومان

برس پاک سازی کیوت 
CIH-F700 اسکین مدل
قیمت: 275،000 تومان

رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

محدودیت تراکنش غیرحضوری تا سقف 100 میلیون تومان
رییس کل بانک مرکزی گفت: از 20 آذر ماه محدودیت ســقف یکصد میلیون تومان در 2۴ ساعت 

برای تراکنش هــای هر شــخص، در درگاه های غیر حضــوری اجرایی شــد. عبدالناصر همتی با 

انتشــار یک پســت در صفحه شخصی 

اینستاگرام خود نوشت:» جلسه دوره ای 

با مدیر عامــل بانک ها را داشــتیم. در 

این جلسه مســائل مهم بانکی به ویژه 

مدیریت جریان وجوه کشــور، ضرورت 

تســریع در تکمیل و اجرای رمز یک بار 

مصــرف، عملیاتی کردن طــرح گواهی 

اعتبار مولد )گام( و نیز نحوه تامین مالی 

طرح های پیشران تولیدی مورد بررسی 

قرار گرفته و تصمیمــات ضروری اتخاذ 

شــد. همچنین عزم جدی بانک مرکزی بر کنترل و مدیریــت جریان وجوه در کشــور را اعالم و 

تاکید کردم از 20 آذر ماه محدودیت ســقف یکصد میلیون تومان در 2۴ ساعت برای تراکنش های 

هر شــخص، در درگاه های غیر حضوری را اجرایی خواهیم کرد. از مدیــران محترم عامل بانک ها 

 خواســتم اجرایی کردن رمز یک بــار مصرف در بانک هایشــان را بــا جدیت بیشــتری پیگیری

 کنند«.

عراق، واردات 17 محصول از ایران را ممنوع کرد
مدیر کل دفتر توســعه صادرات وزارت جهاد کشــاورزی در نامه ای به عباس کشــاورز، سرپرست 
وزارت جهاد کشاورزی، معاون توســعه بازرگانی و صنایع کشــاورزی و معاون امور باغبانی وزارت 
جهاد کشــاورزی اعالم کرد عراق واردات ۱7 محصــول زارعی و باغی شــامل گوجه فرنگی، خیار، 
ســیب زمینی، بادمجان، هویج، کنار، کاهــو، ذرت، خرما، هندوانه، خربزه، ســیر، پیــاز، کدو، گل 
کلم، انار و کلــم از ایران را به دلیل خودکفایــی ممنوع کرده و برای حمایــت از تولید داخل واردات 
این محصوالت را به داخل کشــور ممنوع کرده است. لذا خواهشمند اســت دستور فرمایید جهت 
 جلوگیری از خســارات احتمالی به کشاورزان در برنامه ریزی الگوی کشــت و تولید بازنگری الزم 

صورت پذیرد.

آیا تعرفه واردات خودرو تا پایان آذر ماه تغییر می کند؟
مدیر کل دفتر مقــررات صادرات و واردات ســازمان توســعه تجارت می گویــد: تصمیم خاصی 

درباره کاهــش تعرفه خودروهــای وارداتــی در دســتور کار قــرار نگرفته اســت. چندی پیش 

شــایعه ای مبنی بر اینکــه تعرفــه واردات خودرو قرار اســت تا پایــان آذر ماه کاهــش پیدا کند 

در فضــای مجازی دســت به دســت چرخید. این در حالی اســت کــه مدیر کل دفتــر مقررات 

صادرات و واردات ســازمان توســعه تجارت کاهــش تعرفه واردات خــودرو تا پایــان آذر ماه را 

رد می کند. در همیــن حال مدیر کل دفتــر مقررات صادرات و واردات ســازمان توســعه تجارت 

در پاســخ به این پرســش که کاهش تعرفــه خودروهای وارداتی تــا پایان آذر مــاه چقدر جدی 

اســت؟ گفت: تاکنون تصمیم خاصــی درباره کاهــش تعرفه خودروهــای وارداتی در دســتور 

کار قرار نگرفته اســت. ســعید عباســپور همچنین با اشــاره به تعییــن و تکلیف دولــت درباره 

 واردات خودروهــای خارجی اظهار کــرد: فعــال برنامه ای دربــاره واردات خودروهــای خارجی

 اتخاذ نشده است.

کافه اقتصاد

اخبار
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شهردار باغبادران مطرح کرد:

مهرواره بغ آذران، پیوند نسل های گذشته و آینده

شهردار باغبادران در آیین افتتاح جشنواره »مهرواره 

بغ آذران« با بیان اینکه احیای آداب، رســوم، سنن 

و بازی هــای قدیمی زمینه ســاز پیوند نســل های 

گذشــته، امروز و آینــده خواهد بود، اظهــار کرد: 

این جشــنواره با هدف معرفی آداب و ســنت های 

قدیمی شــهر باغبــادران و با هنرنمایــی اعضای 

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این شهر

 برگزار می شود.

حجت ا... امینی افــزود: شــهرداری باغبادران در 

راســتای مســئولیت های اجتماعی و پاسداشت 

واحیای آیین ها و رسوم کهن این شهر زیبای ساحلی 

از ظرفیت های مختلف مدیریت شــهری استفاده 

کرده است. شهردار باغبادران تصریح کرد: برای احیا 

و معرفی آداب و سنت های قدیمی همه مسئوالن 

و مدیران فرهنگــی باید در سیاســت گذاری های 

خرد و کالن خود نگاهی ویژه به این مقوله داشــته 

باشــند، چراکه ســنت های کهن شــهر بــا قدمت 

باغبــادران، میراثی ماندگار از نســل های گذشــته 

اســت که کارکردهای مختلف فرهنگی و اجتماعی 

را در دل خود جای داده است. امینی تهیه و تدوین 

پیوست های فرهنگی را شــاه کلید رفع مظلومیت 

فرهنگ غنی و کهن باغبادران دانست و اضافه کرد: 

این شهر به دلیل تاریخ کهن و برخورداری از مواهب 

طبیعــی و چهره های فرهنگی، هنــری، مذهبی به 

عنوان یکی از شــهرهای فرهنگی و مذهبی استان 

اصفهان شناخته می شــود که در ایام مختلف سال 

پذیرای گردشگران بسیاری است و برهمین اساس 

در تالش هســتیم با اســتفاده صحیح از سنت و 

مدرنیته، هویت بخشی فرهنگی را بیش از پیش در 

شهر رقم بزنیم.

وی بــا بیان اینکه توســعه پایدار شــهر ســاحلی 

باغبــادران قطعــا از مســیر توســعه فرهنگی آن 

می گذرد، ادامه داد: برای توسعه صنعت گردشگری 

نیازمند ایجاد حس تعلق خاطر و هویت فرهنگی در 

محله های مختلف شهر هســتیم، چراکه براساس 

نظر کارشناسان تحقق این مهم زمینه ساز آبادانی و 

توسعه شهرهای ایران خواهد بود. شهردار باغبادران 

عنوان کرد: برگزاری جشنواره هایی چون »مهرواره 

بغ آذران« زمینه ساز ایجاد هویت شهری و انسجام 

اجتماعی می شود و برهمین اساس باید با استفاده 

از ظرفیت های مختلف فرصت ســازی کنیم تا این 

مهم به درستی تحقق یابد و بتوانیم به اهداف واالی 

خود در مدیریت شهر دست پیدا کنیم.

جشــنواره »مهرواره بــغ آذران« تا فــردا در قالب 

نمایشــگاه از ســاعت ۹ الــی ۱۷ در محــل کانون 

پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان این شــهر 

پذیرای عالقه مندان است و از ســاعت ۱۵ الی ۱۷ 

نیز برنامه های شــاد و فرهنگی برگزار خواهد شد؛ 

همچنین همزمان با این ویژه برنامه غرفه های عرضه 

تولیدات بومی، محلی و صنایع دستی در محل پارک 

ساحلی شهر برپا خواهد بود.

باغ های انار، مانع رفع نم زدگی دیوار مسجد جامع اردستان 
می شوند

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اردستان گفت: مشکل نم زدگی دیوارهای غربی 
مسجد در اثر آبیاری باغ کشاورزی مجاور مسجد جامع است. مهدی مشهدی با بیان اینکه با همکاری 
کارکنان اداره میراث تاکنون ۱۵۰ متر از دیوارها و کف ســازی فضای مسجد جامع اردستان بازسازی و 
بهسازی شده است،  اظهار داشــت: هزینه ای که برای پروژه بازســازی این فعالیت در نظر گرفته شده 
۵۰۰ میلیون ریال است که از اعتبارات اداره تامین می شود.وی تصریح کرد: به دلیل سرمای هوا در حال 
حاضر نمی توانیم این قسمت از بدنه مسجد جامع که نم زدگی دارد را مرمت کنیم و باید تا فصل بهار صبر 
کنیم. باید اقدامات اساسی انجام شود تا نم باغ و زمین های کشاورزی اطراف مسجد به دیوارهای ضلع 
غربی منتقل نشود. مشهدی اضافه کرد: مشکل نم زدگی دیوارهای غربی مسجد جامع در اثر آبیاری باغ 

کشاورزی مجاور است و باید کف فرش ها تعویض و بهسازی شود.

تولید شمش سرب در خوروبیابانک
ماهانه 6۰۰ تن شمش سرب در خور وبیابانک تولید می شود. مدیر  یک واحد صنعتی با اشاره به اینکه 
این کارخانه در پنج کیلومتری غرب شهر فرخی در شهرســتان خوروبیابانک احداث شده گفت: این 
مجتمع ماهانه هزار تن باطری را به 6۰۰ تن شمش سرب تبدیل می کند. محمد عسکری افزود: مواد 
اولیه این مجتمع از کشورهای همسایه خریداری و با تبدیل فرآیند ذوب به شمش هایی با خلوص 
۹۵ درصد تبدیل و بعد از تصفیه به کشورهای هدف صادر می شود. وی با بیان اینکه هم اکنون 23 کارگر 
در این مجتمع مشغول به کار هستند،  گفت: قرار است با ایجاد چند کوره جدید در این مجتمع عالوه بر 

افزایش تولید افراد بیشتری نیز مشغول به کار می شوند.

توزیع بسته های حمایتی بین نیازمندان کاشانی
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان گفت: بسته های حمایتی مرکز افق آستان مقدس 
حضرت علی بن امام محمد باقر )ع( واقع در مشهداردهال کاشان به ارزش ۴۵۰ میلیون ریال بیت 
نیازمندان توزیع شد.حجت االسالم اصغر توسلی ادامه داد: این بسته های حمایتی مرکز افق آستان 
مقدس حضرت علی بن امام محمد باقر )ع( که در چند ماه اخیر توزیع شده ، شامل توزیع ۱۹ بسته 
مهر تحصیلی برای یک سال دانش آموزان به ارزش 3۸ میلیون ریال، ۱۷۰ بسته ارزاق به ارزش 3۴۵ 
میلیون ریال و اهدای 6۷ کارت هدیه به اقشار آسیب پذیر به ارزش 6۷ میلیون ریال است. وی با اشاره 
به اینکه بسته مهر تحصیلی شامل دفاتر سیمی، مدادرنگی، جامدادی، کالسور، کیف، کاغذ کالسور، 
انواع خط کش، کیف و سایر لوازم التحریر مورد نیاز بود تصریح کرد: بسته حمایتی ارزاق نیز که در سه 
مرحله توزیع شد شامل گوشت، برنج، روغن، رب، برنج، ماکارونی، سویا و ... بود.به گفته توسلی، دیدار 
اعضای مرکز افق آستان مقدس امامزاده علی بن باقر علیه السالم با خانواده معظم شهدای منطقه 

اردهال، اقدام فرهنگی این مرکز در کنار اقدامات حمایتی آن است.

گلزارهای شهدای شهرستان مبارکه مرمت و بازسازی می شوند
 فرماندار مبارکه در جلسه ساماندهی گلزارهای شهدای شهرستان با بیان اینکه تاکنون 36 گلزار شهدا 
مرمت و بازسازی شــده اند گفت: ۱۱ گلزار باقی مانده نیز، با اعتباری افزون بر ۱ میلیارد و 3۰۰ میلیون 
تومان از محل تملک دارایی شهرستان بازسازی می شوند. حمید عصارزادگان با اشاره به اینکه سنگ 
مزار بخشی از این گلزارها نیازمند مرمت و تعویض اســت، افزود: تاکنون ۵۸۰ سنگ مزار تعویض و 
بازسازی شده است. وی گفت: شهرســتان مبارکه دارای ۴۷ گلزار شهدا و این شهرستان 6۰۰ شهید 

تقدیم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران کرده است.

اخبار
یمنا

س: ا
عک

ابالغ وقت رسیدگی
9/200 نظر به اینکه خواهان  مصیب مرشدی وکیل آقای رضا شبان قمصری به طرفیت 
هادی مهدی لقا موعودی به خواســته مطالبه وجه دادخواستی به مجتمع شوراهای حل 
اختالف آران و بیدگل تقدیم نموده اســت که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی آران و 
بیدگل به کالســه پرونده 3/608/98 ثبت و برای تاریخ شنبه 98/10/21 ساعت 9 صبح 
وقت رسیدگی تعیین گردیده و از آنجاییکه خوانده فوق مجهول المکان بوده لذا به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده 
ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا  مراجعه نماید. 
انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده و در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد شد. م الف: 689176 مهدی عموزاده رئیس شورای حل اختالف شعبه 

سوم حقوقی آران و بیدگل  
ابالغ وقت رسیدگی 

9/201 نظر به اینکه خواهان رضا شــبان قمصری آرانی به طرفیت 1- علی مسافرچی 
2- هادی مبینی به خواســته مطالبه وجه چک دادخواســتی به مجتمع شــوراهای حل 
اختالف آران و بیدگل تقدیم نموده اســت که پس از ارجاع به شــعبه دوم حقوقی آران و 
بیدگل به کالسه پرونده 2/817/98 ثبت و برای تاریخ 98/10/23 ساعت 11/15 صبح 
وقت رسیدگی تعیین گردیده و از آنجاییکه خوانده فوق مجهول المکان بوده لذا به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی 
حاضر گردیده، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم آن به شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل مراجعه 
نماید. م الف: 689181 عباســعلی دهقانی رئیس شــورای حل اختالف شعبه دوم 

حقوقی آران و بیدگل  
حصروراثت

9/202  مهدی مساح بیدگلی دارای شناسنامه شماره 299 به شرح دادخواست به کالسه 
2/984/98 از این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان زهرا حاجی ظهیری بشناسنامه 49 در تاریخ 98/8/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- مهدی مســاح بیدگلی به 
ش ش 299 و2- منیره مساح بیدگلی به ش ش 184 3- احترام مساح بیدگلی به ش ش 
274 4- فاطمه مساح بیدگلی به ش ش 382 5- عذری مساح بیدگلی به ش ش 136 به 
عنوان فرزندان متوفی و الغیر.اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 688227  رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل 
ابالغ وقت رسیدگی

9/203 نظر به اینکه خواهان  رضا شبان قمصری به طرفیت 1- سلمان رافعی 2- اشکان 
باتمانی به خواسته مطالبه وجه )چک( دادخواستی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران 
و بیدگل تقدیم نموده است که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی آران و بیدگل به کالسه 
پرونده 2/863/98 ثبت و برای تاریخ 98/11/5 ســاعت 10 صبح وقت رسیدگی تعیین 
گردیده و از آنجاییکه خوانده فوق مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده، ضمنا 
نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن 
به شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل مراجعه نماید. م الف: 689182 

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

9/204  آقای علیرضا نوروزی دارای کدملی 5129853865 به شــرح دادخواســت به 
کالسه 565/98  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان ربابه خادم حسینی به شناســنامه 43 در تاریخ 1398/9/4 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- علیرضــا نوروزی فرزند 
حســن، کدملی 5129853865 )پســر متوفی( 2- حمید نوروزی فرزند حسن، کدملی 
5129892542 )پسر متوفی( 3- زهره نوروزی فرزند حســن، کدملی 5129883241 
)دختر متوفی( 4- فرخنده نوروزی، کدملی 5129799178 )دختر متوفی(. اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 689287 شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف دهاقان
ابالغ وقت رسیدگی

9/205  بدینوسیله اعالم می دارد که آقای سید رشید انوری فرزند عباس دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت 1- منصور مومنی فرزند عزت ا... 2- علی مهرور فرزند محمد 
به این شــعبه تقدیم نموده است که به کالسه 224/98 شــعبه اول شورای حل اختالف 
فریدونشهر ثبت گردیده است و در تاریخ 98/10/25 وقت رسیدگی تعیین گردیده است. 
لذا به آقای منصور مومنی فرزند عزت ا... و علی مهــرور فرزند محمد ابالغ می گردد که 
جهت رسیدگی به پرونده 224/98 در روز چهارشنبه مورخه 98/10/25 ساعت 5  در شعبه 
اول شورای حل اختالف فریدونشهر حاضر شوید. این آگهی بعنوان ابالغ قانونی تلقی و در 
صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام می گردد. م الف: 689388 شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
ابالغ وقت رسیدگی

9/206  شماره: 98/156  آقای سید رشید انوری فرزند عباس دادخواستی مبنی بر مطالبه 
وجه به طرفیت آقای ابراهیم حیدری فرزند صفر و طاهره قاسمی فرزند علی تقدیم نموده 
و خوانده را مجهول المکان اعالم نموده است لذا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 
 فریدون شهر وقت رسیدگی برای رســیدگی به ادعای خواهان برای مورخ 98/10/24 
سه شنبه ساعت سه بعد از ظهر در محل شوراهای حل اختالف شهرستان فریدون شهر 
واقع در بلوار گلستان شهدا - جنب دادگستری تعیین و بدین نحو به آقای خوانده مجهول 
المکان اعالم و به منزله ابالغ قانونی تلقی می شــود. م الف: 689390 شــعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
ابالغ وقت رسیدگی

9/207 شماره: 1584/98 حل12 ، مرجع رســیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 08:30 صبح روز 
یکشنبه مورخه 98/11/13 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: فاطمه صالح 
پور ورنوسفادرانی ، نام پدر: اکبر ، نشــانی: خمینی شــهر خ امیرکبیر تقاطع آخر کارگاه 
اصفهان چوب ؛ مشخصات خوانده:1-نام و نام خانوادگی: احمد علی حقی ، نام پدر: علی 
عباس، خواسته و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 689846 رئیس 

شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی

9/208 شماره: 284/98 حل10 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: رسول 
حاج حیدری ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: عباس 
منصوری ، نشانی: خمینی شــهرمنطقه صنعتی دوشاخ فرعی 12 سنگبری خزر گرانیت، 
محکوم به:به موجب رای شــماره 264 تاریخ 98/7/16 حوزه دهم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 
24/000/000 بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/330/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت 97/3/31 لغایت استهالک کامل 
دین در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی به حساب صندوق دولت رای صادره غیابی 
است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 688274 ایمان 

بختیاری  قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف خمینی شهر 

ابالغ رای
9/209 کالســه پرونــده:1128/98 ، شــماره دادنامــه:1704- 98/08/25 مرجــع 
رسیدگی:شــعبه 12 شــورای حل اختــالف خمینی شــهر خواهان: مجیــد دارائی به 
نشانی:فالورجان کرسگان جولرستان کوچه بهشتی18 پالک47 ؛ خوانده: جالل رفیعی 
نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه حواله ، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
تقدیمی آقای مجید دارائی به طرفیت آقای جالل رفیعی به خواســته تقاضای مبلغ سی 
میلیون ریال وجه نقد بابت یک فقره حواله به شماره 382027 عهده قرض الحسنه حضرت 
علی و مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل با بررسی مجموع 
اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق حواله و گواهینامه 
عدم پرداخت و عدم حضور خوانده با وصف ابالغ قانونی/واقعی جهت ایراد هرگونه دفاعیات 
و استظهار از اصل اشــتغال ذمه و اســتصحاب بقای دین و اینکه خوانده دلیلی در جهت 
پرداخت وجه حواله ارائه ننموده لذا شورا خواسته خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد 
198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و ماده 1258 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ سی 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 415/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 98/6/16 لغایت اجرای 
حکم که توسط دایره اجرای احکام حقوقی بر اســاس شاخص نرخ تورم اعالمی از بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاســبه می گردد در حق خواهان محکوم می نماید و 
اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و ســپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در یکی از محاکم عمومیـ  حقوقی 
شهرستان خمینی شــهر می باشــد. م الف: 689512 ایمان بختیاری قاضی شعبه 

دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
اخطار اجرایی

9/210 شماره: 1775/97 حل8 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: رسول 
الماسی زفره ای ، نام پدر: حسن ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و 
نام خانوادگی: کیومرث مهر پرور ، نام پدر: اسفندیار ، نشانی: خمینی شهر محله3 روبروی 
پمپ گاز ، محکوم به:به موجب رای شماره 331 تاریخ 98/2/29 حوزه هشتم شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: 
حضور در یکی از دفاتر اسناد رســمی و انتقال اتومبیل موصوف به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 2/295/000 ریال خسارات دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی می 
نماید رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 688270  ایمان بختیاری  قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر 

تبصره یک ماده 105 آئین نامه قانون ثبت
9/211 شــماره نامه: 139885602006008228 ، شــماره: 1398/09/14 ، بر اساس 
تقاضای علی مختاری فرزند احمدرضا مالک ششدانگ پالک 120/2157 واقع در خمینی 
شــهر بخش 14 ثبت اصفهان مبنی بر تعیین بهای ثمنیه اعیانی که طبق سوابق متعلق 
است به خانم آغا آقامحمدی ورنوسفادرانی و صغری بیگم شاهین ورنوسفادرانی و فاطمه 
صغری اعالیی و خانم آغا حاجی رحیمی ورنوســفادرانی و عصمت شاهین که در اجرای  
تبصره یک ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت طبق کارشناسی رسمی دادگستری 
ملک مذکور فاقد اعیانی است و چون متقاضیان ذینفع فاقد نشانی می باشند لذا با توجه به 
مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود تا 
چنانچه به نظر کارشناس رسمی دادگستری معترض می باشد و یا چنانچه مدعی تضییع 
حقی است ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به مراجع صالحه قضائی مراجعه و 
گواهی طرح دعوی را به اداره مذکور تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی 
طرح دعوی سند مالکیت متقاضی بدون اســتثناء بها ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد 

شد. م الف: 687463 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

ابالغ وقت رسیدگی
9/212 شــماره: 1592/98 حل8 ، مرجع رســیدگی: شعبه هشــتم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 04:15 بعدازظهر روز 
شــنبه مورخه 98/11/05 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: قدمعلی حاجی 
حیدری ، نام پدر: مهدی ، نشانی: خمینی شهر هفتصددســتگاه چهارراه بسیج فروشگاه 
فدک ؛ مشخصات خوانده:1-نام و نام خانوادگی: مهدی دولت شاهی ، نام پدر: امیرعلی، 
2-نام و نام خانوادگی: ابراهیم خلیل پاشــازاده ، نام پدر: ذکریا ، خواسته و بهای آن: الزام 
خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک به شماره 
085140-95/2/30 بانک کشــاورزی ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 689847 

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

9/213 نظر به اینکه خواهان مسعود فیضی با وکالت خانم مرضیه پیرنیا به طرفیت اعظم 
زمینی به خواسته مطالبه وجه )چک( دادخواستی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران 
و بیدگل تقدیم نموده است که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی آران و بیدگل به کالسه 
پرونده 2/637/98 ثبت و برای تاریخ 98/11/12 ســاعت 11:15 صبح وقت رســیدگی 
تعیین گردیده و از آنجاییکه خوانده فوق مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده، 
ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رســیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائم آن به شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف آران و بیــدگل مراجعه نماید. 
م الف: 691617 عباســعلی دهقانی رئیس شــورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی 

آران و بیدگل  
حصروراثت 

9/219 آقای مهدی قامتی آرانی دارای شناسنامه شماره 286 به شرح دادخواست به کالسه 
709/980/ش1 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباسقلی قامتی آرانی بشناسنامه 6911 در تاریخ 96/12/25 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-ماشااله قامتی آرانی به 
ش ش 383 2-علیرضا قامتی آرانی بــه ش ش 9670 3- مهدی قامتی آرانی به ش ش 
286 4- محمد قامتی آرانی به ش ش 455 همگی پســران آن مرحوم 5- پروین قامتی 
آرانی به ش ش 128 6-فریبا قامتی آرانی به ش ش 193  7-ناهیده قامتی آرانی به ش ش 
244  8-زهرا قامتی آرانی به ش ش 32 9-کبریا شیرآبادی آرانی به ش ش 7034 همسر 
آن مرحوم و الغیر. همگی دختران آن مرحوم .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 691631 رئیس شعبه اول دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل 

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی ســواری تویوتا مدل 2017 به رنگ 
ســفید متالیک به شــماره پالک ایران 13-773 د 34 
و شــماره موتور 2ZRS056199 و شــماره شاســی 
JTDKB3FU1H3561350 و شناســه ملــی خــودرو 
JPXA171V42C561350 بــه نام آقای جــواد دیاریان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شــهردار نطنز در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: باغشهر تاریخی نطنز با درختان 
چنار کهنســال و معروفش، زیبایی کم 
نظیری را در فصول مختلف ســال برای 
همگان به همــراه دارد کــه البته بخش 
عمده ای از درختان حاشــیه خیابان ها 
و معابر شــهر هم بــه این نــوع درخت 
اختصاص یافته اســت. علــی پیراینده 
تصریح کرد: اوج زیبایی خیابان های نطنز 
مربوط به خیابان های شــهید مطهری، 
امام خمینی)ره( و شهید عظیمی است 
که شاخ و برگ متراکم درختان چنار در 
هم تنیده اند، آنچنان که خیابان با شاخ و 
برگ مسقف شده است و سایبانی فراهم 
آورده اند؛ امــا این زیبایی بــه دلیل غیر 
کابلی بودن شبکه برق، در همه خیابان ها 
قابل مشاهده نیست. شهردار نطنز افزود: 
متاســفانه به دلیل عبور شبکه های برق 
بدون روکش از البــه الی درختان و قطع 
شاخه ها توسط اداره برق برای پایداری 
و جلوگیــری از قطع برق موجب شــده 
آســیب های جدی به درختان وارد شود 
که این موضوع در برخی خیابان ها مانند 

خیابان سرشک کامال مشهود است.
وی اذعــان داشــت: قطع شــاخه های 
درختان، ضمن تغییر شــکل ظاهری به 
شــکل نامطلوب، موجــب کاهش عمر 
مفید آنها می شــود و اگر شــبکه برق به 
صورت کابلی باشد، این اتفاق نمی افتد. 
پیراینده تاکید کرد: بارها با مکاتبه با اداره 
برق شهرستان و استان خواستار کابلی 
شدن شبکه برق خیابان های اصلی شهر 
شدیم که این موضوع در خصوص برخی 
از خیابان های اصلی بــه خصوص بلوار 
مصطفی خمینی نطنز توســط نیروهای 

اداره ذی ریط انجام شد. 

شهردار نطنز:

شبکه غیر کابلی برق، چنارهای 
کهن نطنز را تهدید می کند
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 سامانه بارشی جنوب و غرب استان اصفهان
 را تحت تاثیر قرار می دهد

بارش باران، برف و مه آلودگی طی دو روز آینده با نفوذ امواج ناپایدار نواحی غربی و جنوبی اســتان 
اصفهان را تحت تاثیر قرار می دهد. کارشــناس پیش بینی اداره کل هواشناســی اصفهان گفت: بر 
اســاس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره ای و نقشه های پیش یابی، ســامانه بارشی روز جمعه به 
اصفهان می رســد که بارش باران و برف را برای مناطق غرب و جنوب استان در پی دارد. وی با بیان 
اینکه انتظار بارش چندانی از این ســامانه نداریم، تصریح کرد: فعالیت بارشــی این سامانه برای 
بخش های مرکزی، شمالی و شرقی استان با شــدت کمتری خواهد بود و بارش کمی برای شهر 
اصفهان پیش بینی شده است. فاطمه زهرا سیدان با بیان اینکه جو به نسبت پایداری برای استان 
پیش بینی می شود ،ادامه داد: با توجه به وزش باد در ســطوح باالی جو  هوای سالمی در استان 
خواهیم داشــت؛ اما احتمال غبار برای امروز وجود دارد. ســیدان اظهار داشــت: خور و بیابانک با 
۱۸ درجه ســانتی گراد به عنوان گرم ترین و بویین و میاندشت با پنج درجه ســانتی گراد به عنوان 

خنک ترین نقطه استان اصفهان اندازه گیری شده است.

برنامه »بوم« در پی پاسخ به نیازهای محلی دانش آموزان است
رییس گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: برنامه 
ویژه مدرسه )بوم( به دنبال پاسخگویی به نیازهای محلی، بومی، قومی دانش آموزان در مدارس 
نقاط مختلف استان است. مهران اسدی افزود: هم اکنون این برنامه در دست کم چهار هزار واحد 
آموزشی شامل مدارس دوره دوم ابتدایی و اول متوسطه و به نوعی پایه های چهارم تا نهم در استان 
اجرا می شود. وی اظهار داشت: با توجه به اینکه برنامه درسی ملی دانش آموزان از یک نقطه متمرکز 
در کشور تدوین می شــود و امکان توجه به نیازهای خاص مناطق در آن نیست برنامه ویژه مدرسه 
)بوم( طراحی شده و در حال اجراست. وی با بیان اینکه تمامی مسئولیت های اجرای این برنامه 
در مدارس با مدیر مدرسه است، گفت: در این راستا مدیران مدارس آموزش های الزم را فرا گرفتند و 
همچنین کتاب راهنمای عمل برنامه ویژه مدرسه در اختیار آنها قرار گرفته است. این مسئول آموزشی 
یادآور شــد: برنامه بوم یکی از جلوه های مدرسه محوری اســت و مدیر مدرسه با احساس نیاز در 

محیط آموزشی خود به برنامه ریزی می پردازد.

 محصول 5 هزار درخت میوه 
به نیازمندان کمیته امداد ارائه می شود

معاون توسعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: نیکوکاران و کشاورزان 
نیک اندیش اصفهانی بیش از 5 هزار درخت میوه را برای کمک به نیازمندان به کمیته امداد استان 
اصفهان ارائه کرده اند. حمیدرضا طاهری بیان داشت: در حال حاضر محصول بیش از پنج هزار اصله 
درخت در فصول مختلف سال برداشت شده و میوه و یا وجه حاصل از فروش آن در میان نیازمندان 
کمیته امداد همان منطقه توزیع می شود. وی یادآور شد: اجرای طرح های ثمره و شجره طیبه توسط 
این نهاد سابقه طوالنی دارد و بر اساس آن ها کشاورزان و صاحبان باغ های میوه می توانند تعدادی 
از درخت ها و یا محصول آن ها را با همکاری کمیته امداد به نیازمندان واگذار کنند. طاهری با اشاره 
به پراکندگی و نوع درختان اهداشده در اســتان اصفهان، گفت: ۲5۰۰ اصله درخت سیب در منطقه 
سمیرم، ۲ هزار اصله درخت پسته در اردستان و کاشان و همچنین بیش از 5۰۰ اصله درخت گردو در 
سایر نقاط توسط نیکوکاران، کشاورزان و باغداران نیک اندیش به نیازمندان واگذارشده است. معاون 
توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به آثار ماندگار بعضی از حسنات و 
اعمال خیر، یادآور شد: فرهنگ انفاق و کمک مستمر به نیازمندان با چنین طرح هایی تقویت شده و 

می توان این الگو را در سایر زمینه های موردنیاز در عرصه خیر و احسان استفاده کرد.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان:

طرحارتقایکیفیمرغازاولدیماهاجرامیشود

طرح ارتقای کیفیت بهداشتی گوشت مرغ  حدیث زاهدی
بــا هــدف تقویــت نظــارت بــر اعمال 
سامانه های بهداشتی در کشتارگاه ها و مراکز بسته بندی فرآورده های 
خوراکی طیور، کنترل بهداشــتی بر فرآیند اســتحصال فرآورده های 
خوراکی طیور در کشــتارگاه های صنعتی و ارتقای کیفیت بهداشتی و 
تضمین ســامت محصوالت اســتحصالی نهایی مرغ به زودی اجرا 

می  شود.
محمد کشتکار، معاون سامت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان در 
خصوص اینکه گوشت مرغ خطرات گوشــت قرمز را برای انسان ندارد 
اظهار  کرد: در  گذشته به لحاظ نبود علم کافی به بیماری سالمونا دچار 
می شدند؛ اما اکنون با توجه به پیشرفت علم و دانش و صنعتی شدن 
کشتارگاه ها و تحت نظارت مسئولین بهداشتی این بیماری تحت کنترل 
درآمد. کشتکار با اشاره به اینکه گوشت مرغ منبع ارزشمند پروتئین برای 
بیماران قلبی و کلیوی محسوب می شود، ادامه داد: رعایت بهداشت و 

نظارت و کنترل کیفی این منبع غذایی بسیار مهم و حیاتی است.
این مقام مســئول، در باره هورمونی که به مرغ تزریق می شود، اذعان 
می کند: تزریق هورمون شایعاتی اســت که در ذهن عوام شکل گرفته 
که به خاطر اصاحات نژادی، داشــتن جیره مناسب که تحت نظارت 
کارشناسان صورت می گیرد، مراقبت های دامپزشکی و رعایت بهداشت 

باعث می شود مرغ در 4۲ روز آماده کشتار شود و تنها مورد باقی مانده 
داروهایی است که گاهی مرغداران بدون نظارت کارشناسان دامپزشکی 

مصرف می کنند.
معاون سامت اداره کل دامپزشــکی استان اصفهان در خصوص طرح 
ارتقای کیفی مــرغ اظهار کــرد: رونمایی از طرح ملــی ارتقای کیفیت 
بهداشتی گوشت مرغ از سوی سازمان دامپزشکی کشور در ۱4 مهر ماه 
سال جاری و نظر به عملیاتی شدن این طرح به صورت کشوری از ابتدای 

دی ماه اجرا خواهد شد. 
وی با بیان اینکه طرح ارتقای کیفیت بهداشتی گوشت مرغ یک طرح 
ملی است و برای بهبود کیفی و بهداشتی، گوشت به گروه های A با رنگ 
آبی، B با رنگ نارنجی A+ با رنگ سبز درجه بندی می شود، افزود: این 
رتبه بندی باتوجه به نوع پرورش مرغ در واحدهای پرورشی و کشتار در 
کشتارگاه های صنعتی انجام می شود و کشــتارگاه هایی که حائز رتبه 
بندی A و A+ شوند می توانند محصوالت خود را صادر کنند.کتشتکار در 
تشریح جزییات این طرح ملی ادامه داد: در استان اصفهان تعداد ۱۸ 
کشتارگاه صنعتی طیور فعال وجود دارد که بر اساس ممیزی های انجام 

شده تا کنون 6 کشتارگاه مجهز به خط اتوماتیک شده اند.
 وی گفــت: در ایــن طرح کشــتارگاه های مجهــز به خــط اتوماتیک 
کشــتار، چیلــر هوایــی و ســایر امکانــات الزم در دو رتبــه )A+( و 

)A( طبقــه بندی می شــوند و کشــتارگاه های فاقد خــط اتوماتیک 
 کشــتار درصــورت دارا بــودن ســایر ضوابــط رتبــه )B( کســب 

می کنند. 
کشتکار در خصوص قیمت این دسته مرغ A+ و A  بیان داشت: طبق 
اعام قیمت ســازمان تعزیرات قیمت مرغ درجــه A 5 درصد باالتر از 
قیمت مرغ B بوده و به مرغ A+ تنها ۱۰ درصد اضافه خواهد شد. معاون 
سامت اداره کل دامپزشکی استان هدف از اجرای این الگو را رقابت در 
کیفیت، احساس نیاز کشتارگاه ها به مزیت داشتن این خط و احقاق 
حقوق مصرف کننده دانســت و در این باره  گفت: مرغ استحصالی از 
کشتارگاه های صنعتی طیور نیز بر اساس فاکتورهای کیفی به ویژه وزن، 
اعمال برنامه های کنترل پرهیزغذایی و دارویی، مشــخصات ظاهری، 
میکروبیولوژیک و شیمیایی و همچنین روش کشتار به صورت دستی 
یا اتوماتیک در سه درجه به بازار عرضه می شود تا ضمن رعایت حقوق 
مصرف کنندگان محترم، زمینه رقابت بهداشــتی بین تولید کنندگان و 
تجهیز تدریجی تمامی کشتارگاه های اســتان به خط اتوماتیک فراهم 

شود.
کشــتکار  ادامه داد: مصــرف کنندگان مــی توانند از طریق  ســامانه 
3۰۰۰۸9۰3  از ســامت محصول و اینکه این مرغ در کدام مرغداری و 

تحت چه شرایطی پرورش یافته  اطاع یابند.

رییــس انجمــن تاالســمی ایــران در خصوص 
جغرافیــای کمبــود فرآورده های خونــی کامل در 
کشــور گفت: در وضعیت کنونی در تهران، اصفهان 
و بخش هایی از جنوب کشــور، با  کمبود خون برای 
بیماران تاالسمی مواجه هستیم. البته کمبود خون 
به صورت مقطعی پیش می آید؛اما بالغ بر  دو هفته 
اســت که ما با کمبود خون روبه رو هســتیم. وی 
همچنین از مرگ 6۰ بیمار تاالسمی در سال جاری 

به دلیل کمبود دارو و قصور نظــام درمانی خبر داد. 
»یونس عرب« در رابطه با کمبود منابع خونی مورد 
نیاز برای بیماران تاالسمی، گفت: بیماران تاالسمی 
کشــور در گروه های مختلف خونی با کمبود خون 
مواجه هســتند. در چنین شــرایطی الزم است که 
اهدای خون جدی گرفته شــود. در برخی از مراکز 
اهدای خون کشــور، بیماران تاالسمی منبع خونی 

الزم را دریافت نمی کنند. 
عرب با اشاره به اینکه ۲3 هزار بیمار تاالسمی نیازمند 
به فرآورده های خونی در کشــور داریم، گفت: این 
افراد به طور مداوم و ۲۰ روز یک بار نیازمند دریافت 
خون هستند. سازمان انتقال خون در فصل سرما با 

کاهش اهداکنندگان خون مواجه می شود.
 عرب در ارتباط با آمار مرگ و میر در بیماران تاالسمی 
گفت: سال گذشــته حدود 9۰ بیمار تاالسمی فوت 
کردند و امســال این آمار به 6۰ نفر رسیده است که 
دارو و درمان اســتاندارد می توانســت از فوت آنها 
جلوگیری کند. بنابراین بخشــی از این مرگ و میر 
به خاطر قصور نظام درمانی اســت، چــرا که توان 
پزشکی امروز اجازه می دهد یک بیمار تاالسمی عمر 
 کاما عادی داشته باشــد و به عبارت دیگر پذیرفته 
نیســت بیماری بــه دلیل تاالســمی فــوت کند. 
 اگر ایــن کمبودها را جــدی نگیریم مــرگ و میر

 افزایش می یابد. 

رییس انجمن تاالسمی ایران:

بیماران تاالسمی در اصفهان و تهران با کمبود خون مواجه هستند

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان اصفهان، گفت: در استان اصفهان حدود 6۰۰ هزار نفر بی سواد داریم که در بازه سنی شش تا ۱۰۰ سال هستند و این 
سنین جامعه هدف سواد آموزی نیستند. بهمن امید قائمی در خصوص استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در استان اصفهان، 
اظهار کرد: آیین نامه این برنامه در سطح وزارت مطرح و به استان اصفهان هم اباغ شد؛ بیش از 3۲۷ نفر در اصفهان شرایط جذب به صورت حق التدریس را 
دارند. وی تصریح کرد:  حدود ۲۰۰ نفر از آموزش دهنده های نهضت سواد آموزی شرایط استخدام را دارند که برای این افراد دوره های توانمندسازی و مهارت 
آموزی در دستور کار است. معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه جامعه هدف در سواد آموزی افراد  ۱۰ تا 49 سال هستند، افزود:  
حدود ۱۰۰ هزار نفر در سنین ۱۰ تا 49 سال در استان اصفهان هنوز بی سواد هستند و در کل کشور این آمار به هشت میلیون نفر می رسد. امید قائمی در خصوص 
بی سوادی اتباع خارجی ساکن اصفهان نیز اظهار کرد: برای اتباع سهمیه ای وجود دارد و امسال حدود هزار نفر در دوره سواد آموزی و حدود 3۲۰ نفر در دوره 

انتقال سهمیه داشتیم که صد درصد این افراد را برای سواد آموزی جذب کردیم.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان:
استان اصفهان 600 هزار نفر  بی سواد دارد

رونمایی از طرح ملی ارتقای کیفیت بهداشتی گوشت 
مرغ از سوی سازمان دامپزشکی کشور در 14 مهر ماه سال 
جاری و نظر به عملیاتی شدن این طرح به صورت کشوری 

از ابتدای دی ماه اجرا خواهد شد

پنجمین نمایشگاه 
دانشگاه علمی 
کاربردی اصفهان

به مناســبت هفته پژوهش، 
پنجمین نمایشــگاه اشتغال 
و کارآفرینی دانشــگاه جامع 
علمی کاربردی استان اصفهان 
در مجموعــه ســیتی ســنتر 

اصفهان افتتاح شد.

پلمپ 20 آرایشگاه مردانه متخلف در اصفهان
رییس پلیس امنیت عمومی استان از پلمپ ۲۰ واحد صنفی آرایشگاه مردانه در جریان اجرای طرح 
کنترل و نظارت از این واحدها خبر داد. سرهنگ محمد حسن اسماعیلی در تشریح این خبر گفت: 
در راســتای ارتقای امنیــت اجتماعی و 
اخاقی، طرح بازدید و کنترل واحدهای 
صنفی آرایشــگاه مردانه توسط ماموران 
اداره نظــارت بر اماکــن عمومی پلیس 
امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان در شــهر اصفهان اجرا شد. وی 
اظهار داشت: ماموران در این طرح از ۲۱4 
واحد صنفــی بازدید کردند کــه در پایان 
تعداد ۲۰ واحد صنفی به علت عدم رعایت 
یک ســری قوانین و مقررات مربوطه با 
حکم مقام قضایی پلمپ و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل آمد. سرهنگ اسماعیلی، از صدور 
اخطاریه پلمپ برای متصدیان 35 واحد صنفی دیگر خبر داد و گفت: از متصدیان 45 واحد صنفی 
نیز تعهد کتبی اخذ شد که در صورت عدم رعایت موارد اعامی در موعد مقرر برابر قانون با آنان برخورد 

خواهد شد.

دستگیری باند سارقان »ای سی یو« خودرو در  اصفهان
سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان از دستگیری اعضای باند 3 نفره سارقان »ای 
سی یو«  خودرو با شکایت 65 نفر مال باخته داد. سرهنگ حســین ترکیان با اعام این خبر اظهار 
داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر ســرقت »ای سی یو« خودروی پژو ۲۰6 ، موضوع 
در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت. وی با بیان اینکه در 
جریان تحقیقات چندین نفر دیگر نیز با همین موضوع اعام شکایت کردند، افزود: کارآگاهان با انجام 
تحقیقات گسترده و استفاده از اقدامات پلیسی و تخصصی سرانجام موفق شدند هویت یکی از کسانی 
 که در این گونه سرقت ها دست داشت را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه  او را در مخفیگاهش

 دستگیر کنند.
 سرهنگ ترکیان اظهار داشت: متهم پس از دستگیری در مواجهه با اسناد و مدارک پلیس به سرقت 
»ای سی یو« خودروهای شهروندان با همدســتی دو نفر دیگر از دوستانش اعتراف کرد که در ادامه 

ماموران دو متهم دیگر را نیز در  دو عملیات جداگانه دستگیر کردند. 

محموله 47 کیلویی تریاک در شاهین شهر  توقیف شد
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شــهر و میمه از توقیف یک محموله 45 کیلو گرمی تریاک در 
بازرسی از یک دستگاه خودروی پژو 4۰5 و دستگیری ۲ نفر زن و مرد قاچاقچی خبر داد. سرهنگ 
حســین بســاطی  با اعام این خبر  گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی 
شهرستان شاهین شهر و میمه حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصاتی شاهین شهر - تهران 
به یک دستگاه خودروی سواری پژو 4۰5 مشکوک و آن را متوقف کردند. وی در ادامه بیان کرد: پس از 
متوقف شدن خودروی ماموران در بررسی دقیق از داخل خودرو تعداد 6 بسته بزرگ تریاک به وزن 4۷ 
کیلو و ۸5۰ گرم که به شکلی ماهرانه جاسازی شده بودند را کشف کردند. فرمانده انتظامی شهرستان 
شاهین شهر و میمه در پایان خاطر نشان کرد: در این عملیات سرنشینان خودرو که یک مرد و یک زن 
بودند به جرم حمل و جابه جایی این مقدار مواد مخدر دســتگیر و همراه پرونده تشکیل شده جهت 

اقدامات قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

با مسئولان

وز عکس ر

عکس: ایسنا

ناجا

 مدیر کل پیشگیری های امنیتی 
و انتظامی قوه قضاییه:

 خوزستان، البرز، اصفهان و 
تهران بیشترین اعتراضات را 

داشتند

خبر ویژه

مدیــر کل پیشــگیری های امنیتــی و 

انتظامی قــوه قضاییه از شناســایی ۱5۰۰ 

 منطقه پرخطر و خشن در کشــور خبر داد. 

»رضا مســعودی فر« درباره برنامه های در 

نظر گرفته شده برای پیشــگیری از جرائم 

خشن گفت: در این زمینه بیشترین تمرکز 

 ما بر جرائمــی مانند ضرب و جــرح و قتل

 است.

 وی ادامه داد: این نوع سطح بندی ها در قوه 

قضاییه مرســوم نیست. ما در این طرح هر 

مکانی را که نزاع دسته جمعی و سابقه قتل  

داشــته اســت را منطقه پرخطر می دانیم، 

لذا شناســایی این مناطق را در دســتور کار 

قرار داده ایم. همچنین افرادی را که ســابقه 

محکومیت به دلیل جرائم یاد شده را داشته 

باشــند، فرد پرخطر محســوب می شــوند 

 و اطاعــات آنهــا در بانک هــای اطاعاتی

 ما جمــع آوری شــده و در مراحــل بعدی 

 تحت یــک ســری کنترل هــا و نظارت ها 

قرار می گیرند. 

مدیــر کل پیشــگیری های امنیتــی و 

انتظامی قوه قضاییــه در بخش دیگری از 

صحبت هایش با اشاره به تجمعات اعتراضی 

گفت: ما در زمینه اعتراضات به علت شناسی 

اعتراضات و تجمعات می پردازیم و آن را در 

دســتور کار قرار داده ایم. همچنین چنانچه 

دستگاه یا نهادی کاری را باید انجام می داده، 

اما انجــام نــداده و منجر بــه اعتراضات و 

اعتصابات شده اســت، مطالبه گری از آنها 

نیز از دیگر برنامه های ما در این طرح است. 

وی خاطرنشــان کرد: ما اطلس پراکندگی 

اعتراضــات را داریم و اســتان هایی مانند 

خوزســتان، البرز، اصفهان، تهران مناطقی 

هستند که اعتراضات صنفی در آنجا بیشتر 

بوده است.
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بازگشایی پیست اسکی فریدون شهر  از  آخر  هفته
رییس هیئت اسکی استان اصفهان از آغاز به کار پیست اسکی فریدون شهر در پایان هفته جاری خبر 
داد.محمود یسلیانی در مورد باز شدن پیست های اسکی اصفهان اظهار داشت: پیست های اسکی 
فریدون شهر و افوس را در اســتان اصفهان داریم که هر دو  در غرب اصفهان واقع شده اند. رییس 
هیئت اسکی استان اصفهان افزود: پیست فریدون شهر از سال 83 و پیست افوس از سال 93 کار 
خود را شــروع کرده اند، همچنین قرار بود یک پیست اسکی در سمیرم ایجاد شود و برخی کارهای 
آن نیز انجام شده اما در حال حاضر تکمیل نشــده و بالتکلیف باقی مانده است. وی در ادامه بیان 
داشت: پیست اسکی فریدون شــهر با توجه به بارش برف و با مجوز فدراسیون از این هفته آماده 
استفاده خواهد بود؛ پیست های اسکی با توجه به بارش های برف باز می شوند که سال گذشته 9 آذر 
ماه پیست اسکی فریدون شهر آغاز به کار کرد و در سال 96 به صورت مقطعی برای یک یا دو هفته 
فقط باز شد. یسلیانی همچنین تصریح کرد: پیست اسکی فریدون شهر امکانات نسبتا به روزی دارد 
و به بخش خصوصی واگذار شده و قرار است این پیست تکمیل شود؛ یک باالبر بشقابی، یک باالبر 
آموزشی، محوطه آموزشی و محوطه مخصوص اسکی بازان حرفه ای و دستگاه برف کوب از امکانات 
پیست اسکی فریدون شهر است. رییس هیئت اسکی استان اصفهان ادامه داد: همچنین تلسیژ، 
زیپ الین و برخی تفریحات برفی و امکانات خدماتی به صورت جانبی برای مردم مهیا شده است 
که می توانند استفاده کنند. وی با بیان این که سال گذشته حدود 3 هزار نفر آموزش اسکی دیدند، 
گفت: بیش از 105 مربی فدراسیون در رشــته های آلپاین و اسنوبرد در پیست اسکی فریدون شهر 

برای آموزش حضور دارند.

سهم اصفهان از تیم های ملی پایه فقط یک وزنه بردار
اردوی آمادگــی تیم های ملی وزنه برداری پایه )نوجوانان و جوانان( برای شــرکت در مســابقات 
نوجوانان و جوانان آسیا و جوانان جهان با میزبانی هیئت وزنه برداری استان کردستان به مدت دو 
هفته از  فردا در شهرستان کامیاران آغاز خواهد شد. از همین رو اسامی وزنه برداران دعوت شده به 
تیم های ملی نوجوانان و جوانان اعالم شده که اصفهان در بین 23 ورزشکار تنها یک نماینده دارد؛ 
امیرساالر عباسی در دسته 89 کیلوگرم از از اصفهان به تیم ملی جوانان دعوت شده است. محمدرضا 
کاظمی نژاد، مدیر فنی تیم های ملی پایه، مهدی بهرام زاده، علی قربان نژاد، علی شاهرخی و شاهو 
جوانمردی مربیان و علیرضا حبیب پور به عنوان سرپرســت در این مرحله از اردو، اعضای کادر فنی 
را تشــکیل می دهند. رقابت های قهرمانی نوجوانان و جوانان آســیا 24 تا 30 بهمن ماه امسال در 
ازبکستان و مسابقات قهرمانی جوانان جهان 24 اســفند تا 4 فروردین سال 99 در رومانی برگزار 

خواهد شد.

آخرین شانس تکواندوکار اصفهانی برای حضور در المپیک
سومین دوره مسابقات تکواندو گرند اسلم انفرادی از 27 تا 29 آذرماه در ووشی چین برگزار می شود. 
سجاد مردانی، تکواندوکار سنگین وزن کشورمان به منظور کسب سومین سهمیه تکواندو در المپیک 
2020 ساعت 21:10 روز جمعه 22 آذرماه راهی ووشی می شود. یک سهمیه المپیک توکیو 2020 به 
نفرات اول اوزان المپیکی با در نظر گرفتن جمع امتیازات آن ها در مســابقات گرنداســلم تا ژانویه 
2020 اهدا خواهد شد که ســجاد مردانی تا پایان ماه نوامبر 2019 با کســب 930 امتیاز در رده دوم 
سنگین وزن های جهان قرار دارد و حاال تا کسب سهمیه المپیک یک گام فاصله دارد. »کیو دون« 
از کره جنوبی با 950 امتیاز صدرنشین است و مهم ترین رقیب او محسوب می شود. مبارزات اوزان 
49- و 57- کیلوگرم زنان و 80+ کیلوگرم مردان از ساعت 4 تا 8:30 و 9:30 تا 14:30 روز پنجشنبه 
28 آذر ماه پیگیری می شود که در این روز ســجاد مردانی برای قطعی کردن سهمیه المپیک 2020 

به میدان می رود.

رقابت های لیگ برتر در ایستگاه پایانی نیم فصل اول؛

میزبانی سپاهانی ها از شاگردان فرکی در نقش جهان

هفته پایانی رقابت های نیم فصل اول لیگ  سمیه مصور
برتر فوتبال در حالی روز جمعه با برگزاری 
سه دیدار آغاز می شود که تیم ســپاهان در ورزشگاه نقش جهان از تیم 
پیکان تهران میزبانی می کند. طالیی پوشان نصف جهان در شرایطی از 
شاگردان فرکی در هفته پانزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال پذیرایی 
می کنند که آنها در سه هفته گذشته نتوانسته اند به پیروزی دست یابند. 
شاگردان امیرقلعه نویی بعد از برتری دو بر صفر مقابل تیم تراکتور سازی 
تبریز در دیدار مقابل تیم های استقالل تهران، نساجی مازندران و شهر 
خودرو به نتیجه تساوی تن دادند تا از صدر جدول رده بندی این دور از 
مسابقات دور شوند. ســپاهانی ها که در هفته گذشته در آخرین دقایق 
بازی گل تســاوی را دریافت کردند برای حفظ جایگاه شــان در جدول 
 رده بندی نیاز مبرمی به کســب ســه امتیاز دیدار با تیــم پیکان دارند.

 طالیی پوشان که سایه تیم پرســپولیس را بر باالی سرشان می بینند 
چاره ای جز برتری در این دیدار ندارند.

شــاگردان قلعه نویی برای پیروزی در این دیدار کار ســختی در پیش 

دارند. ســپاهانی ها این روزهــا با مشــکل مصدومیت تعــدادی از 
بازیکنان شان دســت و پنجه نرم می کنند و بعضی از ستاره هایشان از 
جمله عزت پورقاز و ســعید آقایی را در ترکیب ندارند و از ســوی دیگر 
محرومیت محبی وغیبت احتمالی محمدرضا حسینی کار قلعه نویی را 

برای چیدن ترکیب دلخواهش سخت تر از قبل کرده است.
با این حال زردپوشان اصفهانی در خط میانی و حمله شرایط خوبی دارند 
و بازگشت شهباززاده و حضور اســتنلی، در کنار حضور بازیکنانی مانند 
نورافکن، کومان و میرزایی توان هجومی سپاهان را افزایش داده است. 
در فاز دفاعی اما سپاهان این روزها شرایط خوبی نداشته و مدافعان این 

تیم عملکرد چندان خوبی را از خود به جای نگذاشته اند.
در آن ســوی میدان، تیم پیکان تهران هفته گذشــته موفق شد در یک 
بازی خوب تیم آماده استقالل تهران را متوقف کند. شاگردان فرکی که 
دوبازی کمتر نسبت به ســایر تیم ها دارند برای بهبود وضعیت شان در 
جدول رده بندی به امتیازات این دیدار نیاز دارند. پیکان در فاز تهاجمی، 
عملکرد بسیار خوبی داشته و بعد از استقالل بهترین خط حمله لیگ را 

در اختیار دارد. مهاجمان پیکان موقعیت های خوبی را خلق می کنند و 
نرخ بهره وری باالیی دارند. در خط میانی وضعیت پیکان خوب است و 
هافبک های این تیم از دوندگی و تــوان بدنی باالیی برخوردار بوده و در 
پرسینگ حریفان و بازی درگیرانه تبحر دارند. در فاز دفاعی اما شاگردان 
فرکی با مشــکل مواجه هســتند؛ آمار 20 گل خورده در 12 بازی و ثبت 

تفاضل گل صفر، نشان از عملکرد ضعیف خط دفاعی پیکان دارد.
دیدار تیم های سپاهان اصفهان و پیکان تهران در حالی عصر جمعه و از 
ساعت 16:40 در ورزشگاه نقش جهان برگزار می شود که این دو تیم در 
اوایل همین ماه در چارچوب رقابت های مرحله یک هشتم جام حذفی 
مقابل یکدیگر قرار گرفتند که طالیی پوشــان نصف جهان با شکســت 

شاگردان فرکی راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند. 
سپاهانی ها هنوز یک دیدار عقب مانده با تیم صنعت نفت آبادان نیز در 
پیش دارند. آن ها امیدوارند با برتری در این دیدار و بازی با صنعت نفت 
آبادان بتوانند عنوان قهرمان نیم فصل اول نوزدهمین دوره رقابت های 

لیگ برتر را به دست آورند.

تراکتور شرایط سختی را سپری می کند؛ این تیم از 
5 مسابقه گذشته خود 4 شکست و یک تساوی به 
دست آورده و امتیازات زیادی را از دست داده است. 
همین موضوع سرخ پوشان فوتبال آذربایجان را از 
کورس قهرمانی دور کرده و حتی کار به جایی رسیده 
که در جدول رده بندی حاال ماشین سازی به عنوان 
تیم دوم تبریز هم باالتر از تراکتور قرار گرفته است. 
در این وضعیت طبیعی است که تیم های بزرگ اسیر 
حواشــی زیادی شوند. از یک سو باشــگاه تراکتور 
بعد از رفتن مصطفی دنیزلی هنوز ســرمربی جدید 
را انتخاب نکرده و فقط احد شــیخ الری مسئولیت 
فنی را عهده دار است. از سوی دیگر مدیران باشگاه 
به شکل دسته جمعی اســتعفا کرده اند و وضعیت 

مدیریت این باشــگاه هم مشــخص نیســت. به 
مجموعه اتفاقات باید انتقادهای هــواداران را نیز 
اضافه کنیم که باعث شد محمدرضا زنوزی، مالک 
تراکتــور در اظهارنظری احساســی اعــالم کند در 
بازگشتش از ترکیه تیم را تحویل می دهد و می رود.

با وجود همه حواشــی موجود، نقش کاپیتان های 
باتجربه تراکتور در جمع کردن حواشی بسیار اهمیت 
دارد. مسعود شــجاعی، اشــکان دژاگه و احسان 
حاج صفی به عنوان 3 بازیکــن بزرگ تر تراکتور که 
کاپیتان های این تیم و تیم ملی محسوب می شوند 
در این شــرایط ســخت وظیفه پیدا می کنند که با 
بزرگی خود بازیکنان را آرام کنند و با ریکاوری ذهنی 
و روحی آنها شــرایط خوبی را به نفــع تراکتور رقم 

بزنند.
آن ها در این وضعیت حساس وظیفه دارند یأس و 
ناامیدی را از تراکتور دور کنند و اجازه ندهند حواشی 
بیشتر از این به تیم شان ضربه بزند تا تکلیف مسائل 
موجود در باشگاه روشن شود. تراکتور روز جمعه در 
هفته پانزدهم میزبان فوالد خوزســتان است و بی 
تردید برای این مسابقه نقش کاپیتان ها بسیار مهم 

تلقی می شود.

ماموریت ویژه کاپیتان های تراکتور در شرایط حساس

تیم فوتبال پرسپولیس سه شنبه شب با نتیجه دو بر یک گل گهر را شکست داد تا به روند رو به رشد خود ادامه دهد. این نتیجه در شرایطی رقم خورد که زوج 
خط حمله سرخ پوشان دوباره درخشان ظاهر شد و نقش اصلی را در پیروزی برابر آبی های سیرجانی ایفا کرد. در این بین اما بازگشت علی علیپور به فرم خوب 
قبلی، خبر بسیار دلگرم کننده ای برای هواداران پرسپولیس و البته گابریل کالدرون است. کسی که پس از پایان بازی به سراغ علیپور رفت و هیجان خود بابت 
نمایش خوب این بازیکن را به معرض نمایش گذاشت. نکته ویژه در عملکرد علیپور، فارغ از اثر او در گل ها، حضور موثرش 

در دوئل های هوایی است. 
علیپور در سال های اخیر نیز باوجود قد و قامت کوتاهش، توانایی خود در سرزنی را نشان داده بود و به خصوص توپ هایی 
که از زمین خودی ارسال می شد را به خوبی برای استفاده دیگر بازیکنان مهیا می کرد. هرچند که در سرزنی به سمت دروازه 
حریف نیز آمار قابل قبولی داشت. در بازی مقابل گل گهر او در همان دقیقه نخست یک ضربه سر به سوی دروازه فراهانی زد 
که البته راهی به چارچوب نیافت؛ اما در ادامه مسابقه نیز او سه دوئل هوایی دیگر را به نفع خود خاتمه داد تا رکورددار شود.

آسمان آزادی دوباره در تسخیر »علیپور«
 اولین واکنش »علی حسینی«

 به خداحافظی اش:

 دیگر انگیزه نداشتم

چهره روز

وز عکس ر

بازدید بازیکنان یونایتد 
 از بیمارستان کودکان
 در آستانه کریسمس

بــا نزدیــک شــدن بــه آغاز 
ســال نــو میــالدی، بازیکنان 
منچســتریونایتد  بــه مراکــز 
نگهداری خردساالن و کودکان 
ســر زدند و با اهدای هدایایی، 
لبخند شــادی را روی لب های 
آنها می آورند. در این اقدام  پوگبا، 
بازیکن مصدوم یونایتد که سه 
ماه اخیر بازی نکرده نیز این تیم 

را همراهی کرد.

هندانوویچ:

فصل برای اینتر تمام نشده است
اینتر سه شنبه شــب در ورزشگاه سن سیرو میزبان بارســلونا بود و درنهایت با نتیجه 2-1 شکست 
خورد تا یک شکســت تلخ برای آنتونیو کونته و تیمش رقم بخورد. نراتزوری در ســری آ اما در صدر 
جدول قرار گرفته و امید زیادی به قهرمانی 
در این رقابت ها دارد. ســمیر هندانوویچ 
پس از پایان بازی درباره شکست اینتر 
مقابل بارســلونا و حــذف از رقابت های 
لیگ قهرمانــان گفــت: » در نیمه دوم 
شانس های زیادی داشــتیم؛ اما موفق 
به گلزنی نشــدیم. از ابتدا می دانستیم 
که بارسا در ضد حمالت خطرناک ظاهر 
می شود ولی در طول بازی کار ما سخت 
شد. در حال حاضر هیچ چیز برای گفتن 
وجود ندارد. ما با تمام توان کار کردیم اما موفق نشدیم. این شکست یک ضربه بزرگ برای ما بود ولی 

هنوز فصل برای اینتر به پایان نرسیده است«.

»آنچلوتی« در  یک قدمی نیمکت آرسنال
همانطور که پیش از این اعالم شده بود، سه شنبه شب با مسجل شدن صعود ناپولی به مرحله یک 
هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا پس از پیروزی خانگی 4 بر صفر مقابل خنک بلژیک، جلسه ای میان 
کارلو آنچلوتی به عنوان سرمربی تیم و اورلیو دلورنتیس رییس باشگاه برگزار شد که نتیجه آن اعالم 
برکناری کارلتو از سرمربیگری آبی پوشان شهر ناپل بود. گفته می شود که »جنارو گتوسو«  گزینه مدنظر 
باشگاه ناپولی برای جانشینی آنچلوتی است و انتظار می رود که او به صورت رسمی به عنوان سرمربی 
جدید ناپولی معرفی شود. در همین حال برخی از رسانه های ایتالیایی از جمله شبکه اسکای اسپورت 

ایتالیا و توتومرکاتو مدعی شده اند که آرسنال مقصد احتمال آنچلوتی خواهد بود.

رکوردی جدید برای سرمربی جوان الیپزیگ در لیگ قهرمانان
الیپزیگ توانست به مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کند. نماینده آلمان در آخرین بازی خود 
در مرحله گروهی توانست در فرانسه برابر لیون به تساوی 2 بر 2 دست پیدا کند و همین کافی بود تا 
با 11 امتیاز به عنوان تیم نخست به دور بعد راه پیدا کند. جولین ناگلزمن، سرمربی الیپزیگ توانست 
یک رکورد جدید را در لیگ قهرمانان اروپا به نام خود به ثبت برساند. او جوان ترین مربی در تاریخ لیگ 
قهرمانان اروپا لقب گرفت  و  تیمش توانست به مرحله حذفی راه پیدا کند. ناگلزمن تنها 32 سال سن 
دارد و  نخســتین فصل حضورش در الیپزیگ را تجربه می کند. تیم او در فصل جاری عملکرد بسیار 

خوبی از خود نشان داد.

رییس AFC جایزه »عفیف« را شخصا به قطر برد!
اکرم عفیف به دلیل حضور در اردوی تیم ملی قطر و مسابقات کشورهای عربی در مراسم بهترین های 
سال آسیا غایب بود. برخالف روال همیشگی، AFC جایزه را به بازیکن غایب در مراسم اختصاص داد 
اما در اقدامی عجیب تر  شیخ سلمان، رییس بحرینی کنفدراسیون در محل باشگاه السد قطر جایزه 
بهترین بازیکن سال را به این بازیکن اهدا کرد. این برای نخستین بار است که رییس AFC در محل 
باشــگاه یک بازیکن چنین جایزه ای را اهدا می کند و از عجایب معادالت پیچیده فوتبال آسیاست. 

در این مراسم مسئوالن فدراسیون فوتبال قطر و برخی از بازیکنان باشگاه السد نیز حضور داشتند.

فوتبال جهان

سعید علی حســینی بعد از مدت ها باالخره 
تصمیم گرفت در مــورد خداحافظی با دنیای 
قهرمانی صحبت کند. وی درباره این تصمیم 
اظهار  کرد: با توجه به اینکه المپیک را از دست 
دادم، دیگر انگیزه برای برگشتن به مسابقات 
نداشتم و تصمیم گرفتم در حیطه های دیگر 
فعالیت کنم.  علی حســینی در پاسخ به این 
پرسش که لحظه ای تصمیم به خداحافظی 
گرفت یا روی آن فکر کرد، گفت: من هشــت 
ســال منتظر بودم که دوباره بــه وزنه برداری 
برگردم و به المپیک بروم؛ اما وقتی المپیک 
را از دست دادم، ترجیح دادم از رده ملی کناره 
گیری کنم. امیدوارم جوانانی که دارند تالش 
می کنند بتوانند پرچم ایران را به اهتزاز درآورند.

وی در مورد اینکه امضای نامه بازنشســتگی 
کار سختی برایش بود یا خیر، گفت: قسمت 
ســخت ماجرا از دســت دادن المپیک بود و 
امضای نامه بازنشســتگی سختی چندانی 
نداشت. االن هم با این مســئله کنار آمده ام 
چون روال زندگی همین اســت و زندگی باال 
و پایین دارد. البته از دست دادن سه المپیک 
قبلی برای من ســخت تر از این المپیک بود 
چون در آن المپیک هــا در اوج جوانی بودم.

علی حسینی در مورد گالیه بهداد سلیمی از او 
که در لیگ وزنه نزد، گفت: قصد داشتم در لیگ 
شرکت کنم؛ اما آسیب دیدگی داشتم. بهداد 
هم حق داشت و البته ایران نبود و نتوانستم با 
او در ارتباط باشم. با این حال با او صحبت کردم 
و گفتم در اختیار تیم هســتم و هر طور صالح 

می دانند با آنها همکاری می کنم.

شاگردان امیرقلعه نویی بعد از برتری دو بر صفر مقابل 
تیم تراکتور سازی تبریز در دیدار مقابل تیم های استقالل 
تهران، نساجی مازندران و شهر خودرو به نتیجه تساوی 
تن دادند تا از صدر جدول رده بندی این دور از مسابقات 

دور شوند

 منهای فوتبال

یمنا
س: ا
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مدیر عامل سازمان عمران شهرداری خبر داد:

رشد 23 درصدی جذب بودجه پروژه های عمرانی اصفهان
مدیر عامل سازمان عمران شــهرداری اصفهان با بیان اینکه پروژه های بزرگ شهری با سرعت و 
البته کیفیت در حال اجراست، اظهار کرد: رشد ۲۳ درصدی در جذب بودجه پروژه های عمرانی و 
آسفالت در شش ماهه اول امسال در مقایسه با سال گذشــته با وجود شرایط سخت اقتصادی 
موجود، باعث شــد تا موفق به کسب رتبه دوم از ســوی معاونت برنامه ریزی در ارزیابی عملکرد 
شش ماهه اول سال ۹۸ شــویم. مجید طرفه تابان ابراز امیدواری کردکه با بهره گیری از تجارب 
موجود و به کارگیری دانش روز، در آینده بتوانیم با دستیابی به سطوح باالتر موجبات توسعه هر 

چه بیشتر سازمان را برای شهر اصفهان فراهم کنیم. 
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان با اشاره به وجود قدرت اجرایی جهت اجرای همزمان 
چندین پروژه عمرانی در شهر، خاطرنشان کرد: ســازمان عمران با توجه به توان فنی واحدهای 
خود، شاهد اجرای پروژه ها و طرح های عمرانی شــامل معابر اصلی، کندروها، پیاده روسازی و 
احداث پارک ها، ابنیه های فنی، کانال ها، پل ها، تولید و توزیع فرآورده های بتنی و درآمدزایی و از 
همه مهم تر آسفالت معابر و سایر پروژه های مهم دیگر است. وی ادامه داد: در شش ماهه نخست 
امسال قرارداد مابین ســازمان عمران و پیمانکاران و فروشــندگان رقم قابل توجهی است و در 
مقایسه با سال گذشته بیش از ۲۳ برابر افزایش را نشان می دهد. طرفه تابان با اشاره به پروژه های 
جاری ســازمان عمران، گفت: این پروژه ها شــامل ایجاد و احداث مواردی مانند مجموعه پل ها 
و تقاطع غیر همسطح نصف جهان، تقاطع غیرهمســطح آفتاب، ادامه بلوار فرزانگان، نمایشگاه 
بزرگ اصفهان، سالن همایش ها، پایانه اتوبوس های واحد شهری صفه، پایانه قدس، ساختمان 
 توانبخشــی فدک، پل خروجی مرکز همایش هــا، احداث لوپ های پل رضــوان، احداث پارک

 روح االمین، ایمن سازی بزرگراه شهید کشوری و شــهید روح االمین همچنین اجرای آسفالت 
معابر اصلی و فرعی است.

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان خبر داد:

»تجربه شهر« در نصف جهان
مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه معاونت برنامه ریزی 

برای آشــنایی هر چه بیشــتر مدیران و کارکنان شــهرداری با تجربیات و دانش مدیران اسبق 

شهرداری، سلسله نشست های »تجربه شهر« را برگزار می کند، افزود: نخستین نشست »تجربه 

شــهر« امروز به مناســبت هفته پژوهش با عنوان تجارب مدیریتی دهه ۶۰ هجری شمسی در 

شــهرداری اصفهان و با دعوت از شــهرداران و مدیران اجرایی این دهه و مدیران اجرایی سطح 

اســتان و افراد صاحب نظر با هدف تبادل نظر در زمینه فعالیت های حوزه مدیریت شهری برگزار 

می شود. سعید ابراهیمی ادامه داد: سخنران نخستین نشست تجربه شهر »محمدحسن ملک 

مدنی« شــهردار اسبق اصفهان اســت و جمعی از شــهرداران و مدیرانی که دهه ۶۰ در شهرداری 

اصفهان شــاغل بوده اند نیز به ایراد ســخن خواهند پرداخت. وی تاکید کرد: دهه ۶۰ با توجه به 

شرایط ویژه که دوران جنگ تحمیلی بوده، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ اینکه مدیران شهری 

چه سیاست ها و استراتژی هایی را دنبال کردند که اســتقالل مالی و اجرایی در شهرداری وجود 

داشته و اقدامات خوبی در حوزه های مختلف انجام شده است و البته بخشی از این تجربیات در 

نشست ارائه خواهد شد. ابراهیمی ادامه داد: در سامانه مدیریت دانش شهرداری یکی از اقداماتی 

که با همکاری اداره کل ســرمایه انسانی انجام می شود، این اســت که مهم ترین تجربیات افراد 

شاخص قبل از بازنشســتگی دریافت، پاالیش و در ســامانه مدیریت دانش بارگذاری می شود 

تا ســایر افراد از این تجربیات اســتفاده کنند. وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵۰۰ تجربه افراد 

شاخص در ســامانه مدیریت دانش بارگذاری شده اســت، گفت: این فرآیند به صورت جاری و 

مستمر انجام خواهد شد.

جزییات پژوهش سیاهه آلودگی هوای اصفهان توسط کمیسیون شورای شهر اصفهان اعالم شد؛

و باز هم صنایع!

طی چند سال اخیر که اصفهان هم صدر نشین آلودگی 
هوا در کشــور شــده اســت، تقریبا هر روز  یک نفر  از 
مقامات دولتی و مدیران شهری عاملی را به عنوان آلودگی هوا و متهمان 
ردیف اول تا چنــدم وضعیت اســف بار آب و هــوای اصفهان معرفی 
می کنند. این رویه تقریبا هر سال با شدت یافتن آالینده ها در اصفهان 
آغاز و در نهایت بدون شناخته شدن متهم اصلی با اتمام دوره بحران به 
فراموشی سپرده می شود. این بار اما شورای شهر در طرحی پژوهشی با 
همکاری شهرداری و دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی مطالبه ای را 
در زمینه آالینده های گازی در اصفهان تدوین و منتشر کرده است .آنگونه 
که رییس کمیسیون محیط زیســت و اجتماعی شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفته، صنایع به عنوان بخش مهمی در تولید ذرات معلق نقش 
دارد  که ۶۷ درصــد آالینده ها را به خود اختصــاص می دهد همچنین 
احتراق گاز طبیعی در منازل و اماکن بین ۶۵ تا ۹۵ درصد در برخی فصول 
دیده شده است. وی با تاکید بر اینکه این مطالعه آالینده های گازی شهر 
اصفهان را مشخص کرده است، اظهار کرد: اصفهان یکی از کالن شهرهای 
منطقه نیمه خشک کشور است که همواره در معرض نوسانات زیست 
محیطی و آالینده های هوا قرار داشته و در حوزه وزش باد ۴۳.۵ درصد 
بادهایی که در استان می وزد به صورت آهسته بوده و سرعت ۵۶.۵ درصد 

بادها قابل اندازه گیری است که این امر وضعیت مناسب وزش باد در 
این شهر را مشخص کرده است. محمدی با بیان اینکه آالینده ها از دو 
منبع ثابت و متحرک منتشر می شوند، گفت: منابع ثابت مانند صنایع و 
منازل است و منابع متحرک شامل منابع جاده ای و غیره جاده ای مانند 

حمل ونقل ریلی و هوایی و ماشین آالت کشاورزی است.
 وی در خصوص سهم آالیندگی حمل ونقل هوایی، اظهار کرد: در طول 
یک ســال حدود ۲۲ هزارو ۱۵۲ فقره پرواز در محدوده اصفهان صورت 
می گیرد که از مجموع این پروازها هشت هزار و ۷۶ تن دی اکسید کربن، 
۲۴ تن هیدروکربن، ۱۵۴ تن مونوکسیدکربن، ۱۷ تن اکسیدگوگرد، ۱۵۸ 
تن اکسید نیتروژن و ۱.۹۲ تن ذرات معلق از حمل ونقل هوایی منتشر 
شده که حوزه انتشار آنها در محدوده شــهراصفهان بوده است. وی در 
خصوص سهم آالیندگی ماشین آالت کشاورزی، گفت: سه هزارو ۴۵۰ 
تراکتور فعال در محدوده شــهر اصفهان وجود دارد که از این تعداد یک 
هزارو ۳۰۴ مورد مطالعه قرار گرفت که میزان آالیندگی آنها شامل ۱۹۹ 
تن مونوکسیدکربن، ۶۳۸ تن ناکس یا اکسیدنیتروژن و ۳۱ تن ساکس 

یا اکسیدگوگرد طی یک سال بوده است. 
وی در خصوص سهم آالیندگی خودروهای ســواری، گفت: بیشترین 
سهم گازهای منتشره از خودروهای ســواری را مونوکسیدکربن با ۶۴ 

درصد داراســت که ۱۱ درصد از آالینده های گازی شهر توسط خودروها 
صورت می گیرد که اولیــن آالینده، اکســیدنیتروژن و بعد از آن ذرات 

معلق است.
محمدی در خصوص پرترددترین مســیرهای اصفهان، گفت: درسال 
۹۶ بیشترین تردد بین محورهای اصفهان- ذوب آهن، اصفهان- نجف 
آباد، اصفهان- مورچه خورت و بعد از آن محورهای مبارکه بوده است که 
این سه محور محدوده ترددهای مهم داخلی است همچنین بیشترین 
و متراکم تریــن مناطق آالینده اصفهان دقیقا در مرکز شــهر و توســط 
خودروها اتفاق می افتد. وی، بیشــترین ســهم آالیندگی خودروها را 
مربوط به خودروهای بنزینی دانست و گفت: ساعات بین پنج تا هشت 
صبح و سه تا پنج عصر بیشــترین انتشــار آالیندگی ها وجود دارد که 
تاکسی ها بیشترین منتشرکننده گاز مونوکسیدکربن هستند و پس از 
آنها خودروهای گازسوز و سی ان جی بیشترین تولید مونوکسیدکربن را 
دارند. رییس کمیسیون محیط زیست و اجتماعی شورای اسالمی شهر 
اصفهان در خصوص مطالعه دوم زیست محیطی شهر اصفهان، گفت: 
صنایع نقش مهمی در تولید ذرات معلق دارند  که ۶۷ درصد آالینده ها 
را به خود اختصاص می دهند همچنیــن احتراق گاز طبیعی در منازل و 

اماکن بین ۶۵ تا ۹۵ درصد در برخی فصول دیده شده است.

نداشتن بیمه یکی از مشکالت و دغدغه های اغلب 
خبرنگاران و اصحاب رسانه است که  با وجود  تالش 
دولت هــای گوناگون تا به حال نتوانســته به نتیجه 
مطلوب برســد و داشــتن بیمه واهمیت به موضوع 
درمان این قشر، یکی از مطالبات اصلی خبرنگاران 
وهیئت مدیره تشکل های فعال مطبوعاتی هر استانی 
در کشور  محسوب می شود. به همین منظور تعدادی 
از پیشکسوتان رسانه اســتان اصفهان و تشکل های 
مطبوعاتی ازجمله، انجمن صنفــی روزنامه نگاران 
اســتان و خانه مطبوعات اســتان اصفهــان بعد از 
پیگیری های بســیار و بررســی گزینه های مختلف 
در جلســات متعدد، جهت رفاه حال خبرنگاران، با 

دکترســید امین رضا طباطبایی رییس بیمارستان 
عیســی بن مریم )ع( تفاهم نامه ای مشــترک به 
امضا رســاندند تا تمام اعضای دو تشکل و بستگان 
درجه یک آنها بتوانند از خدمات این بیمارستان بهره 
مند شــوند. به موجب این تفاهم نامــه، خبرنگاران 
می توانند بعد از دریافت نوبــت تلفنی یا اینترنتی با 
در دست داشــتن کارت انجمن یا خانه مطبوعات و 
یا رسانه فعال خود به بیمارستان مراجعه و از حداقل 
تعرفه ممکن اســتفاده کنند. در این تفاهم نامه دو 
تشکل متعهد شــدند که در انعکاس مناسب اخبار و 
اطالعات، خدمات و ظرفیت ها، طرح های توســعه، 
جلســات مهم و همایش های بیمارستان در فضای 
رسانه ای شهر، استان و کشور تالش کرده و در مباحث 
آموزشی وتوانمند سازی بیمارستان در حوزه روابط 
عمومی و کارکنان آن همکاری الزم را با بیمارســتان 

داشــته باشند. بی شــک رســانه یا خبرنگارانی که 
جهت جذب خیرین و یا تامیــن هزینه بیماران بی 
بضاعت این بیمارستان و یا پوشش اخبار همکاری 
کنند، از تسهیالت بیشتری در خدمات تشخیصی و 
درمانی بهره مند خواهند شــد. الزم به ذکر است این 
بیمارســتان با قدمتی بیش از یک قرن و دارابودن 
کلینیک های تخصصی، بخش های تشــخیصی و 
درمانی، زایشگاه،۷ اتاق عمل فعال و ۲۶۱ تخت، در 
جهت دستیابی به رویکرد »انســان سالم، جامعه 
سالم،« می کوشد که همواره بهترین خدمات درمانی 
را بــا باالترین کیفیــت در اختیار مردم شــهیدپرور 
کالن شــهر اصفهان قرار دهد. قابل ذکراســت؛ این 
بیمارســتان لوح برتر بیمارستان دوســتدار مادر در 
ترویج زایمان طبیعی و لوح برتر بیمارستان دوستدار 

کودک را در کارنامه خود دارد.

 در جهت ارائه تسهیالت وخدمات درمانی به خبرنگاران صورت گرفت؛

امضای تفاهم نامه تشکل های مطبوعاتی استان اصفهان 
با بیمارستان عیسی بن مریم )ع(

صنایع به عنوان بخش مهمی در تولید ذرات معلق نقش 
دارد  که ۶۷ درصد آالینده ها را به خود اختصاص می دهد 
همچنین احتراق گاز طبیعی در منازل و اماکن بین ۶۵ تا 

۹۵ درصد در برخی فصول دیده شده است

 نمایی از منارجنبان 
در یک عصر پاییزی

در نشست اسطوره، تاریخ و اصفهان مطرح شد:

» اسطوره«  کوششی برای فهمیدن جهان با یک صورت سمبلیک
عضو هیئت علمی گروه ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان در نشســت »اسطوره، تاریخ و اصفهان« 
که به همت موزه عصارخانه شاهی وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و به 
مناسبت نکوداشت هفته اصفهان در شامگاه دوشــنبه در موزه هنرهای معاصر برگزار شد، با اشاره 
به دیدگاه برخی پژوهشگران غربی که ذهن اســطوره باور را وحشی قلمداد می کنند اظهار داشت: 
مکتب هایی که در غرب شکل گرفته با نوعی تعارض همراه شــده و می کوشیدند تا به چرایی ذهن 
اسطوره ای انسان پی ببرند. وی با اشاره 
به مفهوم دیالکتیک که هر هستی مدام 
در فرآیند با نیستی قرار می گیرد، تصریح 
کرد: در اسطوره ها خدایان متعدد مرگ 
را می آفریند؛ این در حالی است که ذهن 
انســان خردمند و مدرن نمی تواند این 
موضوع را بپذیرد کــه خدایان گوناگونی 
مرگ و زندگــی را آفریده اند. مســعود 
آلگونه با استناد به اســطوره مایایی، به 
مفهوم مرگ و زندگی پرداخت که در نهایت انسان رو به فنا خواهد بود و اضافه کرد: »افرادی که در 
ساحت فلسفه می اندیشند متوجه پدیده ای با عنوان اسطوره شدند که با قواعد عقلی سازگار نیست. 
اما جمع کثیری از انســان ها پیش از صورت هایی مانند دین و علم با اســطوره زیست می کردند، 
معنا می گرفتند و ارزش داشــتند.« وی با بیان اینکه »خرد« همواره بر اسطوره غالب بوده است و 
به دستگاه مطالعه اسطوره تبدیل شده ابراز داشت: »رشته میتولوژی به مطالعه رابطه بین اسطوره 
و خرد می پردازد و می کوشد تا اسطوره ها طوری تبیین شوند که با سیستم عقلی سازگاری داشته 
باشند.«این پژوهشــگر اســطوره با تاکید بر اینکه اطراف شــخصیت های تاریخی داستان هایی 
تنیده می شود که از شخصیت تاریخی فراتر رفته و شــخصیت ماورایی پیدا خواهند کرد، افزود: به 
نظر  پژوهشگران، »اســطوره« در گذر تاریخ تغییر ماهیت داده است. وی  گفت: عده ای هم بر این 
باور هستند که اسطوره تمثیل اســت که می توان به یونانیان دوران باستان از جمله افالطون اشاره 
کرد. آلگونه، با اشاره به آرای کاسیرر که فیلسوف نئوکانتی است گفت: به نظر  کاسیرر، انسان برای 
فهم جهان مجهز به صورت های سمبلیک اســت که به مجموعه باورهای فرد نظم می بخشد؛ این 
صورت های ســمبلیک درصدد »تبیین« هستند. وی افزود: اســطوره، کوششی است برای اینکه 
جهان را با یک صورت سمبلیک ویژه بفهمد و قواعد آن با دین و تاریخ و علم محض متفاوت است. 
وی در بخش سوم سخنان خود پس از تبیین اســطوره و تمایز آن با تاریخ، با اشاره به اصفهان در 
ســاحت مکان و زمان بیان کرد که معانی اسطوره ای که برای پایه گذاری شــهرها در زمان و مکان 
خاصی مطرح می  شــود، با توجه به نیاز به تبیین ذهنی پیشــا مدرن صورت گرفته اســت. بر این 
اساس پایه گذار اسطوره ای اصفهان، طهمورث در زمان و مکانی که ما نمی دانیم کی و کجا، اصفهان 
را پایه گذاشــت. چرا برج قوس؟ چرا این ماه برای زمان پایه گذاری اصفهان انتخاب شد؟ به نظر 
می رسد این رویکردی اسطوره ای در ساحتی تاریخی اســت. راکب نماد برج قوس که به اصفهان 
مرتبط دانسته شده است، کالهی قزلباشی به سر دارد و بر شیری سوار است؛ به مانند پارت ها تیر 
می اندازد و این تیر به نماد اژدها، نماد نیستی برخورد می کند. به نظر می رسد در دوران صفوی نماد 
این ماه، نزدیک ترین نماد به مفاهیم مد نظر این دوره اســت. پس در اینجا اسطوره به یاری تاریخ 
آمده و نمادی برای اصفهان تعریف شده است. بدین ترتیب پایه گذار اسطوره ای اصفهان، طهمورث، 
فرزند جمشید جم، در یک دوره تاریخی، با کمک گرفتن از زمان احداث باروی اصفهان، در برج قوس 
اصفهان را پایه گذاشت. در حقیقت آنچه به نظر می رسد این است که نیاز انسان ها به وجود اسطوره ها 
 که در تمامی ســاحت های زندگی جاری بوده، در تبیین تمام رویکردهای تاریخی نیز به کار گرفته

 شده است.

با مسئولان

وز عکس ر

عکس: ایرنا

نگاه

نماینده ولی فقیه در استان مطرح کرد:

آنقدر  که یک مدیر خوب به 
درد می خورد، پول به درد 

نمی خورد

چهره روز

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در مراسم 
تکریــم و معارفه مدیرکل راه و شهرســازی 
اســتان اصفهان اظهار کرد: تشــویق حضار 
برای مدیرکل سابق راه و شهرسازی اصفهان 
بجا بود، ایــن که فرد اخــالق را رعایت کند و 
خیرخواه باشــد، ارزشمند اســت. آیت ا... 
سیدیوســف طباطبایی نــژاد تصریــح کرد: 
»قاری قرآن« هر زمان کاری را شــروع کرده 
به اتمام رسانده است. در زمان سقائیان نژاد 
پروژه عظیم و بزرگ میــدان امام علی)ع( 
با همه دشواری هایش به ســرانجام رسید 
و وی در اصفهــان و قم قدم های بســیاری 
خوبی برداشته است.  آیت ا... طباطبایی نژاد 
ادامه داد: خط قاری قرآن، خط کار اســت و 
بدون خــط و خطوط سیاســی کار می کند و 
اصال به این مســائل توجه ندارد؛ در کشور به 
مدیران و افرادی نیــاز داریم که بدون خط و 
خطوط سیاسی فقط با هدف کار کردن برای 
مردم فعالیت کنند. طباطبایی نژاد با اشــاره 
به حدیثی عنوان کرد: کســی که کاری از امور 
مسلمین را برعهده می گیرد، سزاوار است که 
ابتدا خودش را درست کند و اهل کار باشد و 
بعد زیردستانش را به سمت کار هدایت کند 
و اگر بخواهد خودش را درســت نکند، مثل 
کسی اســت که بخواهد سایه شــاخه ای را 
راســت کند بدون آن که بخواهد خود شاخه 
را راســت کند. نماینده ولی فقیه در اســتان 
اصفهان مطرح کرد: افراد به مسئول و رؤسای 
خود نگاه می کنند؛ امید است مسئوالن قبلی 
در راه و شهرسازی به خوبی عمل کرده باشند. 
وی افزود: آنقدر که یــک مدیر خوب به درد 
می خورد، پول به درد نمی خورد. طباطبایی نژاد 
با بیان اینکه تدبیر در کار بســیار مهم است و 
یک مدیــر می تواند ده ها مدیــر را به خوبی 
زیردست خود تربیت کند، گفت: باید طوری 
عمل شــود که هیچ گاه دنبــال مدیر خوب 
نگردیم و همیشــه مدیران خوبی را تربیت 

کرده باشیم.

میثم محمدی- شهردار زرین شهرم الف:693818

آگهی مزایده)نوبت اول(
شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره ۹۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری تعداد شش نقطه در سطح شهر جهت نصب 

کانکس اغذیه فروشی و آثار فرهنگی به صورت اجاره برای مدت سه سال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اســناد مزایده و کســب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشــار تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۵ به شهرداری

 زرین شهر مراجعه نمایند.
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آشپزی

آش ماش یزدی
مواد الزم: ماش  یک پیمانه، برنج  نصف پیمانه، ســبزی آش )تره، 

جعفری، گشنیز، اسفناج( یک و نیم پیمانه خرد شده، رب گوجه فرنگی یک 
قاشق غذاخوری، نمک، فلفل، زرچوبه  به مقدار الزم، پیاز داغ به مقدار الزم، نعناع 

داغ  به مقدار الزم
طرز تهیه: برنج را خیس کنید. ماش را با دو قاشق پیاز داغ، نمک و زرچوبه و چهار لیوان آب 

داغ بپزید. وقتی ماش نیم پز شد، برنج را به آن اضافه کنید و با درنظر گرفتن این که برنج آب 
می برد، آبش را اندازه کنید. هر از گاهی هم بزنید تا برنج ته نگیرد. برنج باید خوب از هم باز شود. 
وقتی حسابی نرم شد، سبزی را بیفزایید. رب گوجه، نمک و فلفل را در روغن، تفت دهید و در آش 
بریزید. ادویه آش را میزان کنید و بگذارید آش جا بیفتد. نعناع خشک را در روغن داغ، بریزید 
و هم بزنید و زود از روی حرارت بردارید تا سیاه نشود. موقع سرو، روی آش را با کمی کشک، 

پیاز و نعناع داغ تزیین کنید. این آش سیر داغ ندارد. 
خواص: ماش، ارزش تغذیه ای بسیار باالیی دارد و دارای 16/3 گرم پروتئین در هر پیمانه 

است و در بیشتر جوامع منبع عمده تامین پروتئین به ویژه برای گیاه خواران به شمار 
می رود. مصرف ماش ممنوعیتی برای هیچ کس ندارد. از آن جا که ماش کمی 

پورین دارد کسانی که اسیداوریک یا نقرس دارند، باید در مصرف ماش 
محدودیت به خرج دهند و نیازی به حذف کامل آن از رژیم 

غذایی نیست.

مستند احسان علیخانی در  سینما حقیقتخبر
شبکه سالمت سریال می سازد پوستر فیلم مستند »شیب تند« به تهیه کنندگی احسان علیخانی 

و نویســندگی و کارگردانی لقمان خالدی، هم زمــان با برگزاری 
ســیزدهمین دوره جشــنواره بین المللــی فیلم مســتند ایران 
»سینما حقیقت« منتشر شد. این فیلم به تهیه کنندگی احسان 
علیخانی و بر اساس طرح اولیه او، روایتی است از منطقه زلزله زده 
سرپل ذهاب استان کرمانشاه که در کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان تولید شده است. 

تصویربرداری مجموعه نمایشــی »ســوریخ« بــه کارگردانی 
مجید پرکار در لوکیشنی واقع در سعادت آباد تهران کلید خورد. 
محمد لقمانیان، مجتبی شفیعی و مهسا ایرانیان بازیگران این 
مجموعه نمایشی هستند که در قامت بازیگر در قاب تلویزیون 
حاضر می شوند. »سوریخ« یک روایت فانتزی است که با هدف 
آگاهی بخشی در حوزه ســامت و خانواده در 60 قسمت برای 

پخش از شبکه سامت سیما ساخته می شود.

5- نتیجه نهایــی فقط دامن  میناحمیدی
شما را می گیرد

نتیجه نهایی تصمیمات شما در زندگی فقط به شما مربوط 

اســت. به عنوان مثال، فرض کنید کســی به شما پیشنهاد 

بدهد که در بازار بورس سهام بخرید. اگر فکر می کنید این 

انتخاب چندان درست نیســت، عواقب این تصمیم فقط 

خود شــما را درگیر خواهد کرد. اگر سهام تان سقوط کند و 

ضرر مالی ســنگینی متحمل شوید، این شما هستید که تا 

آخر عمر با این احساس گناه دست وپنجه نرم می کنید که 

چرا به ندای درونی خودم گوش نــدادم. وقتی که دیگران 

به شما پیشــنهاد یا حتی در برخی موارد، دستور می دهند، 

هیچ ریســکی آنها را تهدید نمی کند. آن ها با انتخاب های 

شــما زندگی نخواهند کرد و این شــما هســتید که درگیر 

انتخاب هایتان می شوید.

6- نظرات مردم به طور دائم تغییر می کند
انسان ها همیشه در حال تغییر هستند. طرز تفکر، ایده ها 

و نگرش انسان ها با گذشــت زمان عوض می شود. برخی 

از نظریه پردازان و فیلســوفان معتقدند که ما به طور دائم 

در حــال دگرگونی هســتیم، تا جایــی کــه نمی توانیم با 

ویژگی هایمان یک خود ثابت )شــخصیت ثابت( تعریف 

کنیم. نگرش، نظرات و تفکر انســان همواره در حال تغییر 

است. این بدان معناست که اگر کسی امروز نظری مثبت 

درمورد شما نداشته باشد، شاید در آینده ای نه چندان دور 

نظرش درمورد شــما کامــا تغییر کند. پــس همان گونه 

 که می بینید چندان الزم نیســت نظــرات دیگران را جدی

 بگیرید.

7-زندگی به معنای واقعی کلمه کوتاه است
شما یک شــانس برای زندگی کردن دارید نه بیشتر. پس 

بهتر اســت با نگرانی درباره اینکه دیگران چه فکر می کنند 

این شــانس را هدر ندهید. کاری را انجام دهید که دوست 

دارید. کســی باشــید که خودتان آرزو داریــد. بعد مرگ 

هیچ یک از اطرافیان تان همراه شــما نخواهند بود. شــاید 

حتی ســالی یک بار هم کســانی را که تا ایــن حد نگران 

نظرات شــان هســتید، نبینید. بدون اینکه خودتان را در 

قیدوبند نظرات دیگران قرار دهید زندگی کنید و تا جایی که 

می توانید از این فرصت تکرارنشدنی لذت ببرید.

8- هرچه بکارید همان را درو می کنید
وقتی بیش از انــدازه نگران افکار دیگران هســتید، دچار 

پیشــگویی معطوف بــه مقصــود می شــوید ]مقصود از 

پیشــگویی معطوف به مقصود نوعی پیشــگویی است که 

به جهت تبعات ناشــی از گفتن آن حتمــا به وقوع خواهد 

پیوســت[. افرادی که نیازشــان را به تایید دیگــران انکار 

می کنند این تفکــر در رفتارشــان ظاهر می شــود، یعنی 

به گونه ای با دیگران برخورد می کنند که نشان دهند به تایید 

آنها نیاز ندارند. این تفکر بیمار گاهی آن قدر حاد می شــود 

که فرد را گــدای محبت و مطیع دیگران می ســازد. زمانی 

که می کوشــید طوری رفتار کنید که دوست داشته و تایید 

شــوید، همین رویکرد باعث می شــود که بسیاری از شما 

متنفر شوند.

 به خاطر این دالیل به حرف دیگران اهمیت ندهید )2(

 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان و هیئت همراه در دیدار با استاندار اصفهان، 
گزارش مبسوطی از عملکرد شرکت گاز ارائه داد و  اظهار کرد: این شرکت با توزیع 
ســاالنه 21 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی، در میزان مصرف گاز در رتبه دوم کشور 
قرار دارد. مهندس علوی بیان داشت: در حال حاضر از 110 شهر استان، 107 شهر 
از نعمت گاز بهره مند شده و شبکه های گازرســانی در همه جای استان اصفهان 
گسترده و تقریبا تمام روســتاهای دارای 20 خانوار واجد شــرایط، از نعمت گاز 
بهره مند شده اند. مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، افزود: 6.5 درصد از 
مساحت کشور و 6.5 درصد جمعیت کشورمربوط به استان اصفهان است  که از این 

میزان ۹۹.5 درصد جمعیت استان از گاز طبیعی بهره مند هستند. 
وی، با اشاره به اینکه، در حال حاضر از 1238 روستای استان که مشمول گازرسانی 
هستند تاکنون به 1060 روستا گاز رسانی شده اســت، ادامه داد: بقیه روستاها به 
علت فاصله زیاد از خطوط و غیر اقتصادی بودن هزینه ها تاکنون گازدار نشده است. 
سیدمصطفی علوی، اظهار داشت: با اقدامات این شــرکت و گاز رسانی مطلوب، 
روزهای پاک استان از 10 روز در سال ۹4 به 42 روز در سال ۹7 رسیده است. وی  
متوسط مصرف روزانه گاز در سطح استان را 57.5 میلیون متر مکعب برشمرد و 
گفت: از این میزان روزانه 6.4 متر مکعب در خانوارهای شهری و 6.8 متر مکعب 
در خانوارهای روستایی به مصرف می رسد. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، 
افزود: در بخش صنعت از مجموع حدود 10 هزار واحد صنعتی 8 هزار و 600 واحد 

از نعمت گاز بهره مند شده اند. 
علوی، با بیان اینکه این شرکت متعهد به توزیع گاز به صورت مستمر در تمام ایام 
سال است، تصریح کرد: دو ویژگی استمرار گازرسانی و تحویل گاز ایمن همواره از 
اهداف اصلی و مورد توجه شرکت گاز اســتان اصفهان بوده است. وی، با اشاره به 
اینکه ساالنه این شرکت برای نگهداری شبکه و انشعابات گاز هزینه های زیادی 
پرداخت می کند از مشــترکین عزیز اســتان که تعداد آن ها بالغ بر یک میلیون و 
هشتصدهزار مشترک است، خواست تا با پرداخت به موقع گازبها، این شرکت را 
در ارائه خدمات یاری کنند. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: برخی افراد 
فرصت طلب و خاف کار به مشــترکین خانگی و صنعتی این شرکت مراجعه و با 
دریافت مبالغی مدعی اصاح سیســتم اندازه گیری و در نهایت دستکاری کنتور 

می شوند. این افراد خافکار بوده و چنانچه کنتور دستکاری  شود عاوه بر اعمال 
جریمه، هزینه تنظیم و نصب یک کنتور از مشترکین این شرکت نیز دریافت می 

شود.

استانداردهای گاز  باید نهادینه شود
استاندار اصفهان ضمن قدردانی از مدیرعامل و پرســنل شرکت گاز استان اظهار 
داشت: رعایت استانداردها در گاز رسانی و حفظ اصول ایمنی توسط مردم ضروری 
است و باید در این خصوص فرهنگ سازی شود. عباس رضایی در دیدار  مدیرعامل 
و معاونین شرکت گاز اســتان ضمن تقدیر و تشــکر از خدمات ارزنده مدیران و 
پرسنل این شرکت، اظهار داشت: رعایت استانداردها در فرآیند گازرسانی و حفظ 
اصول ایمنی توسط مردم ضروری اســت و باید در این خصوص فرهنگ سازی 
شود. اســتاندار اصفهان تصریح کرد: مجموعه شرکت گاز، فعالیت های خوبی به 
منظور خدمت رسانی مطلوب به مردم انجام داده که این اقدامات موجب شادابی 

و سرزندگی اقشار مختلف در شهرها و روستاهای استان اصفهان شده است. 
رضایی، با تاکید بر اینکه همدلی، همکاری و هماهنگی سازمان ها و دستگاه های 
اجرایــی بایکدیگر می تواند نگاهی همه جانبه به مســائل را رقــم بزند و خدمت 
رسانی به مردم نیز تسریع شود، افزود: آنهایی که نیت خالص برای کمک به خلق 
دارند، خداوند نیز امور را برایشان آسان می گرداند. وی ادامه داد: خدمت به خلق 
از توفیقات الهی است که باید قدر آن را بدانیم و با نیت پاک در مسیر تعالی خود 
و سازمان با امید و نشــاط هرچه بیشتر، تاش  کنیم. اســتاندار اصفهان، اضافه 
کرد: متاسفانه در برخی مدارس و مساجد، اتاف انرژی صورت می گیرد که باید 
فرهنگ سازی مناسب و آموزش عمومی در این خصوص به منظور صرفه جویی 
هرچه بیشتر در مصرف گاز در اولویت های شرکت گاز استان اصفهان باشد. استاندار 
اصفهان یادآور شد: مناطق سردســیری و کویری باید مورد توجه بیشتر شرکت 
گاز اســتان قرار گیرد تا گاز رسانی به این مناطق با مشــکل و محدودیتی مواجه 
نشود. وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، 
انباشت بدهی های برخی از شرکت ها و صاحبان صنایع به شرکت گاز استان، باید 

با تعامل مرتفع شود.

در دیدار با استاندار اصفهان مطرح شد:

استان اصفهان، رتبه دوم مصرف گاز کشور را دارد
بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف گسترش  حدیث زاهدی
معارف و مبانی شــرع مبین اســام و فرهنگ 
قرض الحســنه و تعمیق هر چه بیشتر این سنت حســنه در جامعه، به ویژه 
احیای مطلوب مبانی اقتصادی اســامی در نظام بانکی کشــور و با توجه به 
تصمیم دولت نهم مبنی بر تاسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران به منظور 
تحقق اصل مهرورزی و عدالت محوری و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی 
و تاش در راستای خدمت به بندگان خدا از طریق رفع نیازهای اقشار کم درآمد 
جامعه، ضرورت تاسیس این بانک به عنوان یک پروژه ملی که آحاد ملت ایران 
را شامل می شود، مدنظر قرار گرفت و زمینه جلب همکاری مشارکت آنان جهت 
توفیق در این اقدام به نحو مطلوب فراهم شد. بانک قرض الحسنه مهر ایران 
با سرمایه اولیه 15 هزار میلیارد ریال و با مشارکت بانک های دولتی در تاریخ 
1386/۹/22 افتتاح و با گسترش و توزیع موزون شعب خود در سراسر کشور 

آغاز به کار کرده است.
رضا اســفندیاری، مدیر شــعب بانک قرض الحســنه مهر ایران استان در 
دوازدهمین سال تاسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران اظهار  کرد: در  ابتدا  
با 2000 واحد بانکی متشکل از 300 شعبه واگذاری از بانک های سهامدار و 1700 
واحد بانکی )باجه( مستقر در شعب بانک های سهامدار شروع به کار  شد که 
پس از تشکیل ساختار و ســازمان به دلیل توسعه کیفیت شعب بانکی، کلیه 
شعب آن به صورت مستقل شــروع به کار کرد  که هم اکنون با بیش از 530 

شعبه در حال فعالیت هستند.
اسفندیاری با بیان اینکه استان اصفهان با 180 نفر پرسنل و 32 شعبه با تاکید 
بر الگوی بانکداری اسامی و در راستای توانمند سازی و تقویت توان اقتصادی 
قشــر مختلف مردم و تاش برای فقر زدایی و رفع محرومیت اقتصادی به 
خصوص در مناطق کم بخوردار فعالیت می کند ، گفت: پرداخت تســهیات 
قرض الحسنه در حوزه اشتغال، کارآفرینی، معیشت، ازدواج، درمان و حمایت 
از مددجویان سازمان های حمایتی وسازمان های مردم نهاد از جمله خدمات 
این بانک اســت و تعاملی که با این مجموعه ها وجود دارد ، کمک شایانی به 

بهبود شاخص های اجتماعی در جامعه می کند.
وی مجموع خدمت این بانک را 6 میلیون تسهیات قرض الحسنه پرداخت 
شده عنوان کرد و افزود: طی ســال های متمادی روند رو به رشدی را شاهد 
بودیم  که در ســال گذشته در سراســر کشــور  یک میلیون و 230 هزار فقره 
تسهیات قرض الحســنه پرداخت کرده که هدف گذاری سال  یک میلیون 
و 500 هزار فقره بوده که تا کنون  یک میلیــون و 300 هزار فقره از آن پرداخت 
شده و امید است با همت همکاران تا پایان سال جاری این رقم به 2 میلیون 

ارتقا پیدا کند.
این مدیر  مســئول در خصوص توســعه بانکداری الکترونیــک و بانکداری 
بدون کاغذ گفت: این بانک به عنوان نخســتین بانک در حذف کاغذ، برنامه 
اصاح ســاختار الکترونیک کردن عملیات اجرایی بانــک و همچنین ایجاد 
یک بانک تمام الکترونیک، ســامانه هایی را تهیــه و از حدود یک ماه پیش 
به صورت آزمایشی در سطح کشــور در حال اجراست که افتتاح رسمی بانک 
تمام الکترونیک در تهران در مراسم سالگرد تاسیس بانک رونمایی خواهد 
شــد . این اقدام در جهت کمک به حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی 

جنگل هاست زیرا بانک ها بیشترین مصرف کاغذ را در شبکه سازمانی دارند و 
حذف کاغذ به حفظ محیط زیست و جنگل ها بسیار کمک می کند.

اسفندیاری، مزیت های این اقدام را حفاظت بهتر از اسناد و اوراق بهادارو سایر 
مدارک بانکی، نبود نیاز برای بایگانی عریض و طویل، دسترسی آسان مردم به 
اسناد و مدارک مورد نیاز و مهم ترین دلیل آن را صرفه جویی در وقت مردم و 
حضور بی مورد در شعب آنها برشمرد  و با اراز داشت: بانک قرض الحسنه مهر 

ایران، نخستین بانک سبز کشور قلمداد می شود.
مدیر شــعب اســتان اصفهان تصریــح کرد: ایــن بانک در راســتای انجام 
مسئولیت های اجتماعی به عنوان بزرگ ترین بانک قرض الحسنه در جهت 
توسعه و رفاه اجتماعی و دستیابی به جامعه توسعه یافته تاش های فراوانی 
کرده است؛ از جمله در احداث بیمارســتان 300 تخت خوابی اعصاب و روان، 
احداث چهار باب مدرســه و سه باب خانه بهداشت روســتایی در کرمانشاه، 
پرداخت 200 فقره پرداخت تسهیات قرض الحسنه به خانواده های زلزله زده 
در کرمانشاه، احداث مدرسه در سیســتان و بلوچستان، پرداخت تسهیات 
قرض الحسنه در جهت تسریع تکمیل پروژه های بازچرخانی فاضاب با هدف 
حمایت از محیط زیســت که استان اصفهان با همکاری شــرکت آبفا در این 
مورد پیشتاز بوده، آزادسازی زندانیان غیر عمد، کمک های باعوض به مناطق 

سیل زده و زلزله زده مشارکت داشته است.
وی در مورد خسارات اغتشاشــات اخیر  اذعان داشــت: 5 شعبه این بانک 
در اصفهان آســیب دید که مبلغ یک میلیارد خسارت به بانک تحمیل کرد  در 
حالی که با این مبلغ می توانســتیم تســهیاتی برای چند خانواده نیازمند را 

فراهم آوریم.
 اسفندیاری در پایان از همه اقشار جامعه، ســازمان ها و ارگان های دولتی و 
خصوصی خواست تا در طرح همیاران که برای نخستین بار توسط سرپرستی 
شعبه اصفهان ابداع شده و در حمایت از زنان بی سرپرست، آزادی زندانیان، 
اشــتغال زندانیان، اشــتغال جوانان و درمان صرف می شــود شرکت کنند، 
 زیرا پول این صندوق جزو دارایی های بانک محســوب نشــده و تماما جنبه

 عام المنفعه دارد.

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان اصفهان:

بانک قرض الحسنه مهر ایران، نخستین بانک سبز کشور  است
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