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در حالی که قبال فعاالن اتاق بازرگانی از برخوردهای سلیقه ای بانک ها ناراضی بودند، حاال روستاییان هم در سیستم معیوب 
بانکی استان اصفهان گرفتار شده اند؛

برخوردازنوعسلیقهای!
3

 معضل آلودگی در  بن بست فانتزی و کلیشه!

 در حالی که طی ماه های اخیر بارها وضعیت آلودگی هوای اصفهان مرزهای هشدار را رد کرد؛
  اما رییس اداره آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان می گوید نگاه ها به محیط زیست فانتزی است؛
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مادی ها؛ سپر دفاعی 
اصفهان در  برابر  سیل

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
از آمادگی کامل این ستاد برای مقابله با سیل 
احتمالی در اســتان خبر داد.منصور شیشه 
فروش اظهار کرد: طی پیــش بینی هایی که 
به عمل آمده و همکاری بــا راهداری، پلیس 
راه، هــال احمــر، فوریت های پزشــکی و 
شهرداری ها، ۲۴۰ تیم امداد در سطح استان 
مستقر شدند که اقدامات پیشگیرانه از قبیل 
تخلیه نخاله از دهانه پل ها، بررســی ایمنی 
طرح هــا و الیروبــی رود خانه هــا را بر عهده 
دارند. همچنین تیم های امــدادی طی این 
چند روز در جاده های اســتان مستقر بودند و 
عوامل مدیریت بحران استان در آماده باش 
کامل قرار داشــتند.وی با اشــاره به اهمیت 
توجه به نکات ایمنی از ســوی مردم افزود: 
شــهروندان به پیش بینی های هواشناسی 
دقت کننــد، وضعیــت راه های اســتان را از 
طریق ســامانه ۱۴۱ کنترل کننــد، افرادی که 
قصد ســفر به مناطق غربی و جنوبی را دارند 
وضعیت راه ها را حتما در نظر بگیرند و با رعایت 
مقررات ایمنــی در جاده ها بــه توصیه های 
پلیس توجه کامل داشــته باشــند.مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: 
مردم و کشاورزان از تردد و استقرار در حاشیه 
رودخانه های فصلی، مراتع، کوهپایه ها و دره 
رودها خودداری کنند. شیشــه فروش با رد 
شایعات اخیر در خصوص احتمال وقوع سیل 
در شــهر اصفهان گفت: به شهرداری اصفهان 
اعام کردیم که مسیر مادی ها را باز کنند، ستاد 
ســیل شــهرداری اصفهان با ۱۵ منطقه خود 
جلســه ای برگزار کرد و توصیه های الزم برای 

آمادگی در برابر سیل انجام شد.

قانون داریم؛ اما اجرا نمی شود

روایت معاون جدید حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان
 از قصه پر غصه شهر؛

صفحه5

کاروان برای اعزام به عتبات 
عالیات نداریم

مدیرکل حج و زیارت استان:

  برگزاری چهارمین سالگرد
  شهادت شهیدان کاظمی

 و شاه سنایی

 کار سخت اصفهانی ها
 در هفته شانزدهم
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روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 
تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.

هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

*رضــا عباســی، اســتاد بنــام خطاطی و 
مینیاتور و  مهمتریــن هنرمند مکتب اصفهان 
اســت. از آثــار باقی مانــده از وی می توان 
به طراحی کاشــی های ســقف و زیــر گنبد 
عظیم مسجد شــاه اصفهان اشــاره کرد. *

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار
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آمریکا حضور دیپلماتیک خود در عراق را کاهش می دهد
وزارت امور خارجه آمریکا ماه جاری میالدی به کنگره این کشور اسناد مربوط به برنامه های دقیق 
خود به منظور کاهش چشمگیر و دائمی تعداد دیپلمات های آمریکایی در عراق را فرستاده است؛ 
اقدامی که به گفته منتقدان برخالف اهداف اعالم شده دولت دونالد ترامپ برای مقابله با نفوذ ایران 
و همین طور تضعیف کننده تالش های واشنگتن به منظور  اســتحکام دولت عراق است. برهمین 
اساس اعالم شــده هیئت دیپلماتیک آمریکا در عراق قصد دارد تعداد کارمندان خود را از جمله در 
سفارتخانه این کشور، در مرکز پشتیبانی دیپلماتیک و همین طور در کنسولگری شهر اربیل در شمال 
عراق از ۴۸۶ نفر به ۳۴۹ نفر کاهش دهد که معادل یک کاهش ۲۸ درصدی است و این کار را قصد 

دارد تا ماه مه ۲۰۲۰ انجام دهد.

تصویب طرح »قانون گذاری مجازی« در مجلس ملی ونزوئال
مجلس ملی ونزوئال که در کنترل مخالفان دولت این کشــور اســت اعالم کرد، از این پس اجازه 
می دهد اعضای این مجلس با اســتفاده از ســرویس های فضــای مجــازی در رای گیری ها و 
جلســات شــرکت کنند. به این ترتیب قانون گذاران مخالفت دولت ونزوئــال می توانند از خارج از 
مرزهای این کشــور و یا از مکان های فاش نشــده در داخل در جلســات مجلس شرکت داشته 
باشــند. قرار اســت اعضای این مجلس در تاریخ پنجم ژانویه بر ســر اینکه خــوآن گوآیدو، رهبر 
مخالفان همچنــان رییس این نهاد باقــی بماند رای گیری کننــد؛ اقدامی کــه می تواند در ادامه 
به گوآیــدو اجازه دهد همچنــان به صورت خودخوانده مدعی ریاســت جمهــوری موقت ونزوئال 
شــود. گروهی از قانون گذاران وفادار به نیکوالس مادورو، رییس جمهــور ونزوئال این بحث را در 
 مجلس ملی تحریــم و حرکت مذکور قانون گذاران مخالف را مغایر با قانون اساســی این کشــور 

خوانده اند.

مصر، شورشیان شرق لیبی را به انواع تانک تجهیز می کند
 منابع مصری گفتند، دولت این کشــور قصد دارد برای حمایت از شبه نظامیان شرق لیبی در جنگ 
 علیه دولت رســمی این کشــور، آنان را بــه تانک تجهیــز خواهد کرد. از پنجشــنبه گذشــته که 
»خلیفه حفتر« فرمانده شبه نظامیان شرق لیبی موسوم به »ارتش ملی لیبی« عملیات جدیدی 
علیه »طرابلس«  پایتخت این کشور آغاز کرده، تحوالت سرعت گرفته است. قرار است این تجهیز 
 موقت باشــد و در صورت پایان نبرد، آنچه از این تانک ها باقی می ماند به مصر عودت داده شــود.

 این اقدام در حالی انجام می شــود که طبق قطعنامه ســازمان ملل، تجهیز اطراف درگیر در لیبی 
ممنوع است.

کاهش اقبال عمومی به حزب »اردوغان« با ریزش یک چهارم آرا
رییس یک موسسه تحقیقاتی در ترکیه ادعا می کند طبق نظرسنجی که اخیرا انجام داده اند، اقبال 
عمومی به حزب حاکم ترکیه حدود یک چهارم کاهش پیدا کرده است. همزمان با افزایش تنش های 
آنکارا با واشنگتن و تاسیس حزب جدید نخست وزیر پیشین این کشور، یک تحقیق افکارسنجی 
در ترکیه نشان می دهد که حزب »عدالت و توســعه« )حزب حاکم( فعال حدود ۲5 درصد از آرای 
خود را از دست داده است. بر این اســاس، »محمت علی کوالت« رییس این موسسه در صفحه 
شخصی توئیتر خود نوشت: »بیست وپنج درصد از کســانی که به یک حزب )عدالت و توسعه( در 
تاریخ بیست وچهارم جوالی رای دادند، اکنون مردد هستند. این یک ریزش چشمگیر است!« این 
نظرسنجی همچنین نشان می دهد ۲5 درصد از کسانی که در همه پرسی شانزدهم آوریل ۲۰17 به 
تغییر نظام حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری رای مثبت دادند، اکنون می گویند که اگر 

به آن زمان برگردند، رای منفی خواهند داد.

آنچه پیمان ها نیاز دارند؛

چالش های اصلی ابتکار عمل ایران برای صلح در منطقه

 یوسف بن علوی، وزیر عمانی که مســئول امور خارجه است، روزهای 
۲ و ۳ دســامبر به طور غیرمنتظره به تهران ســفر و با حسن روحانی و 
محمد جواد ظریف، رییس جمهوری و وزیر امــور خارجه ایران، دیدار 
کرد. مقامات به طور رسمی هیچ جزییاتی درباره این دیدارها را منتشر 
نکرده اند؛ اما احتماال ابتکار عمل صلح هرمز موســوم به امید، یکی از 
موضوات اصلی گفت و گوها بوده اســت. تنش ها بیــن ایران و ایاالت 
متحده نیز احتماال یکی از  موضوعاتی بوده که مقام عمانی در سفر خود 
به آن پرداخته است. اول، از نظر تئوری، مناســبات امنیتی منطقه ای 
مانند امید بیشتر شــبیه به افسانه اســت. هیچ یک از دستورکارهای 
امنیتی منطقــه ای در دوران پس از جنگ و احتمــاال پیش از آن بدون 
حضور یک ابرقدرت چه به عنوان یک بازیگر مقیم همانند مورد آمریکای 
شــمالی و چه به عنوان یک قدرت مداخله کننده همانند مورد جنوب 
شرق آسیا یا شرق اروپا، عملی نشده اســت. در هر دو مورد نظام بین 
المللی تک قطبی و دو قطبی، همواره این ابرقدرت ها بوده اند که امنیت 
را تامین کرده اند و هیچ دســتورکار امنیتی منطقه ای بدون مداخله آنها 
وجود نداشته است. دوم، واقعیت های موجود در منطقه است که تحت 
تاثیر ابتکارعمل امید قرار خواهد گرفت. به گفته ظریف، این ابتکارعمل 
بر »احترام به مقدســات و نمادهای ملی، مذهبی و تاریخی یکدیگر« 

مبتنی اســت؛ اما دقیقا درگیری ها در منطقه بر سر همین موضوعات 
اســت. ایران با اعضای پیشــنهادی ابتکارعمل صلح هرمز یک سری 
مناقشــات ارضی دارد. بازیگران منطقه ای حتی بر سر نام منطقه هم 
با یکدیگر توافق نظر ندارنــد و دلیل اینکه ابتکارعمــل »صلح هرمز« 
نامیده شــده و نه »صلح خلیج فارس« نیز همین است. همچنین به 
گفته ظریف، »همکاری برای ریشه کن کردن تروریسم، افراط گرایی و 
تنش های فرقه ای« یکی از پیشنهادات اساسی طرح است؛ اما طرفین 
تعریف مشابهی از تروریسم ندارند. رقبای عرب ایران گروه های متحد 
این کشور مانند حزب ا... و انصار ا... را تروریســتی می خوانند و ایران 
هم معتقد است که عربستان ســعودی از گروه های تروریستی مانند 
القاعده، جبهه النصره، جیش العدل و جنداالللــه علیه ایران حمایت 
می کند. ایران اخیرا حتی فرماندهی مرکــزی آمریکا که حیاتی ترین 
و نزدیک ترین متحد امنیتی عربســتان و امارات است را نیز یک گروه 
تروریستی خوانده است. از این رو، این ســوال پیش می آید که با این 
حجم از ناهماهنگی های عمیق دیرینه، آیا هیچ دســتورکار منطقه ای 
امنیتی هرگز عملی خواهد شد؟ برنامه امید با ذهنیت نهادگرایی لیبرال 
و چندجانبه گرایی ظریف همخوانی دارد، امــا آیا می تواند به رغم همه 
موانع یاد شده در خلیج فارس اجرایی شود؟ اگرچه به نظر می رسد که 

این طرح به منظور کاهش نفوذ آمریکا در منطقه طراحی شده، اما ایران 
مجبور است در هنگام ایجاد صلح در منطقه عامل ایاالت متحده را نیز در 
نظر بگیرد. در حقیقت، یک سری تحوالت اخیرا از توجه مقامات ایرانی 
به همین مسئله خبر می دهند. تهران و واشنگتن 7 دسامبر تبادل زندانی 
انجام دادند که به تشکر دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، از ایران 
منجر شد. او در توئیتی نوشت: »می بینید! ما می توانیم با یکدیگر توافق 
کنیم.« ترامپ همچنین گزارش ها مبنی بر اعزام 1۴ هزار نیروی اضافی 
به خاورمیانه را رد کرد که تصمیمی مهم در رابطه با ایران در منطقه قلمداد 
شد. این مسائل و یک سری تحوالت جدید مربوط به اینستکس )کانال 
تجارت اروپا با ایران( و همچنین سفرهای پیاپی مقامات عمانی )که 
واسطه های دیرینه بین ایران و ایاالت متحده بوده اند( حاکی از آن است 
که تشدید تنش ها در منطقه جدی است. با این حال، نمی توان این روند 
را لزوما به معنای عملیاتی شدن ابتکارعمل امید دانست چراکه موفقیت 
این برنامه همچنان به عبور از موانعی همچــون جنگ در یمن و حل و 
فصل اختالفات بین تهران و ریاض دارد. به عالوه، درک آمریکا از اوضاع 
داخلی ایران هم انگیزه دولت ترامپ را برای پیگیری فعاالنه مذاکرات با 
تهران از بین برده است. در حال حاضر، تنها چیزی که می توان با قطعیت 

گفت این است که ابتکارعمل امید، یک ماموریت غیرممکن است.

با رفتن کاظم جاللی سفیر جدید ایران در روسیه، 
گزینه های جانشــینی وی در مرکز پژوهش های 
مجلس تعیین شــد. باشــگاه خبرنگاران جوان 
نوشــت: با فرا رســیدن زمان حضور کاظم جاللی 
ســفیر جدید جمهوری اســالمی ایران در روسیه، 
براساس آیین نامه داخلی پارلمان جایگزین او در 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی باید 
توســط الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی 
تعیین شود. براســاس اخبار رســیده، الریجانی 
تصمیــم دارد به دلیــل اینکه تنها حــدود ۶ ماه از 
زمان دور دهم مجلس باقی مانده، به جای تعیین 
رییس جدید برای مرکز پژوهش ها یک سرپرست 

را انتخاب کند و در این راســتا نام دو نفر بیان شده 
و قرار اســت در روزهای آتی یک نفــر از آنها گزینه 
نهایی برای سرپرستی مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی باشــد. حمیدرضا فوالدگر نماینده 
مردم اصفهــان در مجلــس، رییس کمیســیون 
ویژه تولید و اصل ۴۴ مجلس و حســین افشین 
معاون زیربنایی و امور تولیــدی مرکز پژوهش ها 
 دو گزینــه مــورد نظــر بــرای جانشــینی جاللی

 هســتند. کاظــم جاللــی بعــد از اســتعفا از 
نمایندگــی مجلس همچنــان به عنــوان رییس 
مرکــز پژوهش ها بــه فعالیت خود ادامــه داد و 
عباســی، ســخنگوی هیئت رییســه مجلس در 

این مورد به باشــگاه خبرنــگاران جــوان، اعالم 
کــرد؛ مطابق قانون تــا زمانی که جاللی ریاســت 
مرکز پژوهش ها را برعهده دارد و به روســیه نرفته 
اســت، نمی توان رییــس جدید را انتخــاب کرد. 
جاللی روز یکشــنبه و پیش از عزیمــت به محل 
 ماموریت خود در روســیه با رییس جمهور دیدار و 

گفت وگو کرد.

چه کسی رییس مرکز پژوهش های مجلس می شود؟

در مراسم افتتاحیه دومین نشست گفت وگوی امنیت منطقه ای دریابان علی شــمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری 
اسالمی ایران در سخنانی با بیان اهداف برگزاری این نشست، مواضع کشورمان در قبال ترویسم و افراطی گری را تشریح کرد. دومین نشست گفت وگوی امنیت 
منطقه ای، با حضور دبیران و مشاوران امنیت ملی و مقامات بلندپایه امنیتی کشورهای ایران، روسیه، چین، هند، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان در تهران 
برگزار شد.  دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران اظهار کرد: در فاصله یک سالی که از نشست قبلی تاکنون گذشته است، منطقه ما شاهد اتفاقات 
و تحوالت زیادی بوده که برخی از آنها در جهت اهداف و منافع کشورهای منطقه قرار داشــته و برخی متاسفانه بر غم و اندوه و رنج های مردم این منطقه افزوده 
است. در کنار تروریسم، شــاهد تداوم حضور زیان بار برخی طرف های فرامنطقه ای هستیم که هم بخشــی مهم از دالیل ایجاد تروریسم و افراطی گری در این 
منطقه بوده و هم بر شدت آن افزوده است. بعد از شکست داعش در عراق و افغانستان، یکی از دغدغه های امنیتی، انتقال عناصر شکست خورده داعش از عراق 
و سوریه به افغانستان است تا از این سرزمین، برای طراحی، سازماندهی و اجرای اقدامات تروریستی خود در داخل افغانستان و همسایگان این کشور استفاده 
کند. وی  با قدردانی از مواضع اصولی روسیه در مواجهه با اقدامات غیر قانونی آمریکا در قبال برجام و حمایت از فرآیند کاهش تعهدات هسته ای ایران دربرجام 
که به دلیل بد عهدی آمریکا و بی عملی اروپا صورت گرفته ، گفت: اگر مسیر عدم اجرای تعهدات از ســوی اروپا تداوم  یابد ناگریز هستیم برای ایجاد موازنه در 

تعهدات، گام های بعدی را برداریم.

هشدار »شمخانی« به اروپایی ها برای برداشتن گام های بعدی کاهش تعهدات
معاون وزیر امور خارجه:

 ایران آماده مذاکره با آمریکا 
در هیچ سطحی نیست

چهره روز

وز عکس ر

دیدار روحانی با 
ایرانیان مقیم مالزی

رییس جمهــور در دیــدار  با 
ایرانیان مقیم مالزی گفت: با 
مقاومت و ایســتادگی مردم 
در برابر تحریم ها و فشارهای 
اقتصادی حداکثری دشمنان، 
تــاب آوری ما در برابر فشــار 
خارجــی از نظــر اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 
دفاعی بسیار بیشتر از گذشته 

است.

تقاضای 1۵ نماینده برای تشکیل یک کمیته ویژه در مجلس
نماینده تهران در مجلس از تقاضای 15 نماینده برای تشکیل یک کمیته ویژه در مجلس خبر داد. سهیال 
جلودارزاده با بیان اینکه مجلس دهم به رغم تمام مشکالتی که بر سرراهش وجود داشت توانست در 
شفاف سازی روابط حاکمیت با جامعه موفق عمل کند، گفت: در تصمیم بنزینی مردم مشاهده کردند 
که نظر مجلس رعایت نشد و می شد تصمیماتی اتخاذ کرد که منجر به این اتفاقات نشود، مردم امروز 
می بینند که نقش مجلس چگونه در کشور در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه نقش مجلس در 
سال های گدشته کم رنگ شده و باید نقش آفرینی بیشتری در عرصه های مختلف داشته باشد، ادامه 
داد: اخیرا 15 نفر از نمایندگان نامه ای نوشته اند و به هیئت رییسه مجلس تقدیم کرده اند تا کمیته ای 
تشکیل شود  و زوایای اتفاقاتی که پس از تصمیم بنزینی رخ داد مشخص کنند، نمایندگان نیز در جریان 

این تصمیم و اتفاقات پس از آن قرار گیرند.

نحوه شکایت داوطلبان احراز صالحیت نشده مجلس اعالم شد
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس در اطالعیه ای اعالم کرد: داوطلبان نمایندگی مجلس که 
صالحیت شان در هیئت های اجرایی احراز نشده، ۴ روز فرصت دارند شکایت خود را به دفتر نظارت 
و بازرسی انتخابات اســتان ها اعالم کنند. در این اطالعیه آمده اســت: به اطالع آن عده از داوطلبان 
نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی که توسط هیئت های اجرایی حوزه های انتخابیه 
صالحیت آنان احراز نشده است می رساند »براساس تبصره ماده 51 قانون انتخابات مجلس شورای 
اسالمی« می توانند از تاریخ ابالغ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه حداکثر ظرف مدت 
چهار روز از تاریخ 1۳۹۸/۹/۲۸ لی 1۳۹۸/1۰/۰1 در وقت اداری از ساعت ۸:۰۰تا 17:۰۰به دفتر نظارت و 
بازرسی انتخابات استان ها مراجعه و پس از دریافت فرم، شکایت خود را تنظیم و رسید دریافت کنند.

 نقل قول از سخنان وزیر کشور درباره حوادث آبان، 
تقطیع شده است

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی با اشاره به نقل قول هایی که از جلسه 
وزیر کشور در کمیسیون امور داخلی کشور پیرامون اغتشاشات اخیر مطرح شده، گفت: اظهارات وزیر 
کشور در این کمیسیون به صورت تقطیع شده انتشار یافته و عدم انعکاس کامل اظهارات رحمانی فضلی 
نوعی اطالع رسانی گزینشی است. محمد جواد کولیوند بیان کرد: با اینگونه صحبت ها، مفهوم صحیحی 
به افکار عمومی منتقل نمی شود. وی افزود: مسئولیت وزیر کشور به عنوان رییس شورای امنیت کشور 
مدیریت کالن تامین امنیت داخلی است و اساسا جزییات عملیاتی و میدانی از قبیل آنچه ادعا شده، 
می بایست توسط دستگاه های ذی ربط و با بررسی دقیق قانونی مشخص و اعالم شود. کولیوند با اشاره 
به تالش بدخواهان و سرویس های معاند که به تمامیت ارضی ایران چشم دوخته اند به قربانی کردن 
هموطنان بی گناه اشاره کرد و گفت: صاحبان تریبون ها و رسانه ها نباید ناخواسته وارد میدانی شوند که 

توسط بدخواهان ملت  گسترده شده زیرا آن ها محتاج اینگونه اخبار خالف واقع هستند.

متهم به قتل »محمدرضا کالهی« در دبی بازداشت شد
فردیناند گراپن هاووس، وزیر دادگستری و امنیت هلند و پلیس این کشور از بازداشت »رضوان تقی« 
متهم فراری مراکشــی-هلندی در دبی خبر داده اند. تقی، متهم به دست داشــتن در چندین قتل و 
ترور و از جمله ترور علی معتمد )محمدرضا کالهی( در سال ۲۰15 و احمد موال أبوناهض معروف به 
احمد نیسی در سال ۲۰17 است. علی معتمد )محمدرضا کالهی( متهم اصلی بمب گذاری در دفتر 
حزب جمهوری اسالمی در سال 1۳۶۰ است. این گمانه در هلند مطرح بوده که حکومت ایران در قتل 
محمدرضا کالهی نقش داشته؛اما هنوز به اثبات نرسیده اســت. پلیس هلند مدعی بود که تقی در 

ایران به سر می برد.

کافه سیاست

معاون وزیر امور خارجه کشورمان در توضیح 
این که ایران چه شــرایطی برای بازگشت به 
میز مذاکره دارد، با اشاره به مذاکرات ایران و 
شرکای دیگر برجام پیش از رسیدن به توافق و 
همچین با اشاره به پایبندی ایران به این توافق، 
گفت که ایران هیچ گاه تحت فشــار مذاکره 
نخواهد کرد و مذاکره در این شرایط، در واقع 
مذاکره برای تسلیم خواهد بود و ایران آماده 
مذاکره با آمریکا در هیچ سطحی نیست؛ از این 
گذشته، آمریکا با خروج از توافق هسته ای که 
آن را بر خالف منافعش می دانست، مذاکره 
با این کشــور را به تجربه ای »بــد و ناموفق« 
تبدیل کرده است و ایران اعتماد خود را کامال 
به هر گونه حسن نیتی در آمریکا از دست داده 
است. عراقچی در ادامه این گفت وگو در توضیح 
این که انتخابات آمریــکا چه تاثیری در نحوه 
کنار آمدن ایران با واشــنگتن، خواهد داشت 
اظهار کرد: ما، بر اساس سیاست های داخلی 
آمریکا تصمیم گیری نمی کنیم؛ فارغ از این که 
چه کسی در آمریکا رییس جمهور شود، ایران 
اصولی بنیادین مبتنی بر امنیت و منافع ملی 
خود دارد که آن را به دقت دنبال می کند و تغییر 
رییس جمهور آمریکا چیزی را در رابطه با ایران 
تغییر نخواهد داد، مگر این که کسی روی کار 
بیاید که به تعهدات آمریکا عمل کند و به برجام 
بازگردند که در این صــورت ایران می تواند در 

چارچوب برجام با این کشور مذاکره کند.

 تهران و واشنگتن 7 دسامبر تبادل زندانی انجام دادند که 
به تشکر دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، از ایران 
منجر شد. او در توئیتی نوشت: »می بینید! ما می توانیم با 

یکدیگر توافق کنیم.« 

بین الملل

عکس: مشرق نیوز
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دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان:

 نیازی به افزایش خروجی سد زاینده رود
 تا اسفند امسال نیست

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اســتان اصفهان گفت: در صورتی که بارش های خوبی در هفته های 
آینده داشته باشیم، نیازی به افزایش خروجی سد زاینده رود تا اسفند امسال برای کشت زراعی نیست. 
اسفندیار امینی افزود: اما اگر بارندگی ها محدود باشد، شاید دریچه های سد از بهمن امسال مجدد باز 
شود.وی بدون اشاره به میزان اراضی و باغ های زیر کشت استان در سال زراعی جاری، تاکید کرد: امسال 
کشاورزان کشت خوبی داشتند. وی بدون اشاره به میزان اراضی و باغ های زیر کشت استان در سال زراعی 
جاری، تاکید کرد: امسال کشاورزان کشت خوبی داشتند. به گفته معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اصفهان، مقدار آب پشت سد زاینده رود در زمان حاضر حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب و ورودی 
به مخزن سد ۱۹ متر مکعب بر ثانیه است. حسن ساســانی اظهار کرد: مقدار بارش ها در سرشاخه های 
زاینده رود  از ابتدای سال آبی جاری )مهر ۹۸( تا نیمه آذر حدود ۱۶۷ میلی متر بود در حالی که این میزان 
در مدت مشابه سال قبل ۳۷۵ میلی متر و در متوسط بلند مدت) ۴۴ ساله( ۲۳۵ میلی متر بود. معاون 
حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان تاکید کرد: در شرایط مطلوبی از حیث برخورداری از 

منابع آبی، قرار نداریم بنابراین استفاده بهینه از آب در تمامی بخش ها امری ضروری است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان:
 مسئوالن نهادهای اجرایی اصفهان

 نسبت به جذب سرمایه گذار اقدام کنند
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اســتانداری اصفهان گفت: مهم ترین راه برون رفت از مشکالت 
کشور سرمایه گذاری برای تولید است و همه مسئوالن دستگاه های اجرایی استان وظیفه دارند در این 
زمینه اقدام کنند. ایوب درویشی تاکید کرد: مدیران و مسئوالن موظف هستند، سرمایه گذران را برای رونق 
تولید جهت دهی و کمک کنند تا با خیال آســوده و در امنیت کامل، به بخش تولید و اقتصاد کشور رونق 
بخشند. وی بیان کرد: اگر با یک تصیم نادرست سرمایه گذار یا کارآفرین دچار مشکل شود، برای تولید 
کشور نیز مشکل به وجود می آید،بنابر این باید امید را در بین مردم زنده نگه داریم. درویشی در ادامه با 
تاکید بر مشارکت حداکثری مردم در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی یادآور شد: اجرای 
انتخابات وظیفه ذاتی وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری ها به شمار می رود؛ اما همه دستگاه های 

اجرایی باید با همکاری یکدیگر زمینه حضور مردم در پای صندوق های رای را با آرامش فراهم کنند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان استان مطرح کرد:
پرداخت دو برابری حق بیمه کشاورزان توسط دولت

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان استان اصفهان گفت: یک سوم حق بیمه کشاورزان توسط 
خود افراد و دو سوم توسط دولت پرداخت می شود. عماد استکی ادامه داد: این صندوق عالوه بر 
پوشش بیمه ای روستاییان، عشایر و کشــاورزان، رانندگان، قالی بافان و زنبورداران، مشاغل حوزه 
صنایع دستی را نیز تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد. وی بیان کرد: رانندگان حمل بار و مسافر در 
شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت هم به واسطه مکان سکونت و هم به واسطه شغل خود مشمول 
این نوع بیمه می شــوند. اســتکی با بیان اینکه این صندوق خدمات درمانی ارائه نمی دهد گفت: 
خدمات بهداشتی و درمانی کشاورزان، روســتاییان، عشایر و سایر افراد تحت پوشش صندوق، به 
صورت رایگان از سوی بیمه سالمت ارائه می شــود. مدیر صندوق بیمه کشاورزان استان با اشاره به 
اینکه پرداخت حق بیمه باید بر اساس یکی از سطوح درآمدی صورت گیرد، گفت: حداقل پرداختی 
برای یک سال ۲۷۰ و حداکثر ۶۶۰ هزار تومان است که افراد تنها یک سوم کل هزینه را می پردازند و 

دوسوم مابقی توسط دولت پرداخت می شود.

در حالی که قبال فعاالن اتاق بازرگانی از برخوردهای سلیقه ای بانک ها ناراضی بودند، حاال روستاییان هم در سیستم معیوب بانکی 
استان اصفهان گرفتار شده اند؛

برخوردازنوعسلیقهای!

سختگیری های بیجا و سنگ اندازی ها بر  مرضیه محب رسول
سر راه اعطای وام های مختلف به مردم در 
شبکه بانکی کشور  موضوع جدیدی نیست؛ موسساتی که اگرچه رسالت 
اصلی آنها وام دهی و راه اندازی چالش های مالی پیش آمده است؛ اما 
با آشفتگی ها و کمبود نظارت بر سیستم پرداخت این نهادها عمال در حال 
تاخت و تــاز  در سیســتم پولی و مالی کشــور هســتند و تقریبا هیچ 
اولتیماتوم و هشداری هم تاکنون نتوانســته این  معضل را از سیستم 
بانکی کشــور ریشــه کن کند. عالوه بر تولیدکنندگان کــه همواره طی 
سال های اخیر از  عدم همکاری بانک ها دلخور   هستند ، حاال روستاییان 
هم به جمع معترضان پیوســته اند. در اصفهان به رغم باال بودن سطح 
سپرده ها که به نسبت کشوری در جایگاه دوم قرار دارد و نشان می دهد 
از لحاظ منابع پرداختی مشــکلی وجود ندارد؛ امــا بانک ها همچنان 
مشغول بهانه جویی ها و برخوردهای سلیقه ای با مشتریان خود هستند، 
موضوعی  که حاال دامنگیر روستاییانی شــده است که سال هاست با 
مشکالت معیشتی ناشی از خشکسالی های چند سال اخیر دست و 
پنجه نرم می کنند و حاال  با وجود در نظر گرفتن برخی از تســهیالت به 
خصوص در مناطق سیل زده از ســوی دولت، بانک ها نمی گذارند این 
قشر نیازمند به راحتی از این تســهیالت بهره مند شوند. مسئله ای که 
صدای اعتراض مدیر بنیاد مســکن انقالب اســالمی در اصفهان را هم 
درآورده است. آنگونه که غالمحسین خانی اعالم کرده، با وجود  جلسات 

متعدد اســتانداری با مدیران عامل بانک ها، برخی شعب در پذیرفتن 
تضمینی سفته زنجیره ای، سلیقه ای عمل می کنند و گاهی از متقاضیان 
دو یا چند ضامن می خواهند. خانی با اشاره به ارتباط با نحوه پرداخت 
وام های روستایی اظهار داشت: تسهیالت بازسازی در استان با اعتباری 
معادل ۱۲۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومــان در قالب ۳۲۸ فقره احداثی 
شهری، یک هزار و ۷۵۲ فقره احداثی روستایی و یک هزار و ۲۴۰ فقره 
تعمیری و یک هزار و ۹۸ فقره معیشتی به استان ابالغ شده است. وی 
افزود: تاکنون تمامــی متقاضیان به بانک های عامل معرفی شــده و 
مشــغول انجام مراحل انعقاد قرارداد هســتند. مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اســتان اصفهان با بیان اینکه عالوه بر این تسهیالت از 
محل طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی نیز سهمیه امسال استان به 
۱۰ هزار فقره با سقف فردی ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است، گفت: 
کل اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان مشخص شــده که تاکنون حدود ۷ هزار 
واحد ابالغ و ۵۰ درصد به بانک ها معرفی شدند و در حال انعقاد قرار داد 
است. وی تصریح کرد: در راســتای ضرورت بازسازی و مقاوم سازی 
واحدهای مسکونی از تمام روستاییان دعوت به دریافت این تسهیالت 
می شود و همچنین از بانک های عامل درخواســت شده  که در انعقاد 
 قــرارداد این تســهیالت بــا پذیرش ســفته زنجیــره ای، شــرایط را 

تسهیل کنند.
 برخوردهای سلیقه ای بانک ها تنها مختص روستاییان نیست، پیش 

از این فعاالن اتاق بازرگانی اصفهان نیز بارهــا از این نوع برخورد گالیه 
داشته اند. رییس کمیســیون توســعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق 
بازرگانی اصفهان گفته اســت، قوانین حاکم بر نظــام بانکی و برخورد 
ســلیقه ای برخی از بانک ها با فعاالن اقتصادی،یکــی از موانع تولید 
در شرایط کنونی اســت. به گفته وی، اتاق بازرگانی در دوره نهم هیئت 
نمایندگان در نشست های مختلف با رؤسای بانک ها به ویژه رییس کل 
بانک مرکزی، به بیان و پیگیری مشکالت اعضا پرداخته و خواستار رفع 
این مشکالت شده است. غالمرضا اخوان فرید، کاهش نرخ تسهیالت 
بانکی را در افزایش قدرت ریســک پذیری و رغبت فعاالن اقتصادی به 
سرمایه گذاری مهم دانست و تصریح کرد:با وجود اینکه شورای پول و 
اعتبار نرخ ۱۸ درصد را برای شــرکت های تولیدی در نظر گرفته است، 
اخذ سپرده های سنگین از آنها این نرخ را به باالتر از ۲۲ درصد می رساند. 
رییس کمیسیون بهبود اتاق بازرگانی اصفهان، تفویض اختیار مدیران 
بانک ها به مدیران منطقه و استان ها را در تلطیف بروکراسی بانکی موثر 
دانست. به نظر می رسد سلیقه ای عمل کردن در سیستم بانکی حداقل 
در استان اصفهان در حال تبدیل شدن به یک رویه ثابت است موضوعی 
که به خودی خود هم فساد را گسترش می دهد و هم سرمایه گذاران را از 
فعالیت در استان ناامید می کند. به رغم وعده مسئوالن از جمله رییس 
بانک مرکزی و استاندار اما  هنوز برخورد جدی و درستی با این موضوع 

صورت نگرفته است.

نایب رییس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان 
گفت: قیمت انواع میوه در آستانه شــب یلدا در بازار 
اصفهان ۵ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. محمدصادق 
ریاحی، پیرامون اینکــه کمبودی بــرای تامین میوه 
شــب یلدا در بازار اصفهان نداریم، اظهار داشــت: در 
آستانه شب یلدا به دلیل ورود بار کافی به بازار برخی از 
میوه ها اعم از انار، موز، خیار، آناناس افزایش قیمت 
داشــته و مابقی اقالم همانند روزهای گذشته عرضه 

می شود. وی با بیان اینکه خرید و فروش در بازار میوه 
بســتگی به عرضه و تقاضا دارد، افزود: طی روزهای 
اخیر به دلیل بارندگی های شــدید و شرایط جوی در 
منطقه جنوب کشورمان در عرضه برخی از محصوالت 
کشاورزی مشکالت ایجاد شــده است. نایب رییس 
اتحادیه میادیــن میوه و تره بار اصفهــان درباره اینکه 
با کاهش ورودی بــار به بازار محصوالت کشــاورزی 
دســتخوش افزایش قیمت می شوند، بیان کرد: طی 
روزهای گذشته ورودی بار به تهران و دیگر شهرستان ها 
مناســب تر از اصفهان بود و به همین دلیل در آستانه 
شــب یلدا برخی از میوه ها افزایش ۵ تــا ۱۰ درصدی 
داشته اســت. وی با بیان اینکه قیمت هندوانه نو در 

بازار افزایش قیمتی نداشــته اســت، گفت: امروز با 
ورود بار هندوانــه به میوه و تره بار اصفهــان بازار برای 
فروش شب یلدا تامین است. ریاحی، پیرامون اینکه 
هم اکنــون در تامین میوه های شــب یلدا مشــکلی 
وجود ندارد، اظهار داشــت: طی بارندگی های اخیر در 
جنوب کشــورمان احتمال دارد با تغییر شرایط جوی 
هوا برخی از محصوالت همچون گوجه فرنگی و خیار 
مجددا با افزایــش قیمت روبه رو شــوند. وی با بیان 
اینکه در آستانه شب یلدا قیمت آناناس از ۲۶۰ به ۲۸۰ 
هزار تومان در هر کارتن افزایش قیمت داشته است، 
افزود: برخی از میوه ها در یلدا برای مهمانی ها و مراسم 

خریداران خاص خود را دارد. 

نایب رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان خبر داد:

افزایش 10 درصدی قیمت میوه های شب یلدا

کاور کوسن طرح شب یلدا

بازار

 با وجود  جلسات متعدد استانداری با مدیران عامل 
سفته  تضمینی  پذیرفتن  در  شعب  برخی   ، بانک ها
زنجیره ای، سلیقه ای عمل می کنند و گاهی از متقاضیان دو 

یا چند ضامن می خواهند

کاور کوسن طرح شب 
co405 یلدا مدل

قیمت: 30،000 تومان

کاور کوسن طرح یلدا 
کد 37668

قیمت: 60،000 تومان

کوسن شمسه نگار 
Y05 طرح یلدا کد

قیمت: 80،000 تومان

نماینده فریدن در مجلس:

 افزایش مالیات در بودجه 99 تحقق نمی یابد
نماینده فریدن، فریدون شهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس شورای اسالمی گفت: مقدار 
تخصیص مالیات در بودجه ۹۹ با وجودی که نسبت به قبل افزایش یافته؛ اما به دلیل وضع مالی 
مردم تحقق پیدا نمی کند. اکبر ترکی با اشاره به بودجه ۹۹ و صورت نگرفتن اصالح ساختار بودجه 
اظهار داشت: با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر اصالح ساختار بودجه متاسفانه در سال گذشته 
و سال ۹۹ اصالحی از سوی دولت انجام نشد و اصالح ساختاری در بودجه ۹۹ به چشم نمی خورد. 
وی با بیان اینکه اصالحی در ســاختار بودجه و به تبع آن در اقتصاد ایران ایجاد نمی شود، گفت: 
دولت به این امر اعتقاد چندانی ندارد و باید در این راستا پاسخ گو باشد. وی در خصوص وابستگی 
درآمد نفتی و جایگزینی آن با مالیات تصریح کرد: مقدار تخصیص مالیات با وجودی که نسبت 
به قبل افزایش یافته به دلیل وضع مالی مردم تحقق پیدا نمی کند و اگر با افزایش مالیات فشار 

بیشتری به مردم وارد شود، مشکالت دیگری ایجاد خواهد شد.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت در کاشان خبر داد:

 تولید 80 میلیون مترمربع چادر مشکی 
در طرح های رونق تولید

۸۰ میلیون متر مربع چادر مشکی در هشت طرح با ۱۵۰ میلیون یورو اعتبار در کشور تولید می شود. 
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه آیین گشایش 
نمایشگاه ملی فرش در کاشان، تولید چادر مشــکی را یکی از برنامه های مهم دولت در راستای 
رونق تولید دانســت و گفت: با توجه به تمایل و تشویق سرمایه گذاران و واحدهای موجود هشت 
طرح ۱۰ میلیون مترمربعی با ۱۵۰ میلیون یورو و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار در کشور تولید می شود. 
افسانه محرابی با اشاره به اینکه بانک مرکزی نیز پرداخت این منابع را قبول کرده و می توانیم در 
چند سال آینده نیاز داخلی تولید چادر مشکی را تامین کنیم، افزود: با افزایش تولید این محصول 
به عنوان کاالی فرهنگی مشترک با کشورهای همسایه، صادرات آن هم در دستور کار قرار خواهد 
گرفت. محرابی، با بیان اینکه برای مبارزه با قاچاق کاال باید بحث شناسه کاال در پنج گروه کاالیی 
صنعت نساجی اجرایی شود، گفت: تمام فرآیندهای اجرایی شدن پنج گروه کاالیی نساجی انجام 

شده به طوری که کاالهای وارداتی و تولید داخل از سطح تولید تا عرضه باید شناسه دار باشند.

 ساالنه 67 میلیون قطعه ماهی زینتی 
در اصفهان تولید می شود

تولید ســاالنه افزون بر ۶۷ میلیون قطعه انواع ماهی زینتی شــامل ۱۲۰ گونه زنده زا و تخم گذار 
در اصفهان این اســتان را در جایگاه نخست کشــور قرار داده است. مدیر شــیالت و امور آبزیان 
ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان افزود: گلدفیش، قرمز، آنجل، کوی و ســیچالید از 
جمله ماهی های تزیینی این اســتان است که بیشــترین مقدار آن در شهرســتان های کاشان 
و نجف آباد تولید می شــوند. محمدرضا عباســی اظهارداشــت: ایجاد شــهرک تولیــد ماهیان 
تزیینی در کاشــان و نجف آباد ضمن کمک شــایان به این صنعت، موجب درآمدزایی و اشتغال 
بیشتر هم می شــود. به گفته این مسئول، ۲ هزار اســتخر آب کشاورزی در اســتان وجود دارد 
که حدود ۴۰ درصد آنها برای پرورش ماهی اســتفاده می شــود و می توان با افزایش حمایت و 
مشارکت ها، از همه این ظرفیت در کنار کشت و کار اســتفاده کرد. عباسی با اشاره به اینکه انواع 
ماهی شــمال و جنوب و تولید بومی در اصفهــان وجود دارد و تنوع این محصــول در این منطقه 
 باالست، بیان کرد: ماهیان تولیدی در اصفهان به کشــورهایی مانند ترکیه، امارات، کویت و عراق

 صادر می شود.

کافه اقتصاد

نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان کرد:اخبار

ضرورت ورود ارگان های امنیتی در مسئله مجوزهای فوالد
 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی درباره لزوم حل مشکالت مجوزدهی صنعت فوالد گفت: این جریان ضد تولیدی که مانع راه اندازی خط نوردگرم 
با هدف تداوم واردات می شود، جریان خطرناکی است که برای مقالبه با آن دستگاه های اطالعاتی و امنیتی باید ورود کرده و مشکل را حل کنند. احمد سالک  اظهار 
کرد: بحث های مجوز دهی و اداری مربوط به راه اندازی خطوط تولید در صنعت فوالد باید هرچه ســریع تر  صورت گیرد و فرآیندهای اداری موجود بر سر راه اندازی 
تولید، نباید موجب معطل ماندن صنعت فوالد  شود. وی ادامه داد: آقای رحمانی، وزیر صمت وقتی به اصفهان آمدند از فوالد مبارکه بازدید کردند و سخنان و نظرات 
ایشان نشان می داد که به دنبال کمک به مجوزدهی احداث صنایع تولیدی فوالد هستند و بنده امیدوارم که این مهم زودتر انجام شود. سالک ضمن تایید سنگ اندازی 
وارداتچیان در مسیر رونق تولید محصوالت فوالدی افزود: یکی از معضالتی که در کشور داریم بحث دالل هاست که با البی های خود، سرعت رونق تولید را گرفته اند. 
الزم است تا وزارتخانه ها به شناسایی پشت پرده دالالن بپردازندکه تحقق این موضوع کمک نیروهای امنیتی و اطالعاتی را می طلبد. در این موضوع بی تردید کسانی که 
ارتباط خارجی دارند نمی گذارند که صنعت فوالد با ایجاد خطوط تولید نورد گرم، ۸۰۰۰ نیرو را به کار بگیرد و اشتغال زایی بکند و کشور را فدای منافع خودشان می کنند. 

بازدید معاون وزیر 
صمت از شهرک 

صنعتی جی اصفهان
محسن صالحی نیا، معاون وزیر 
صمت از شهرک صنعتی جی و 
یک واحد چاپ و بســته بندی 
در اصفهان بازدید و ســپس در 
نشستی با هیئت مدیره شهرک 
صنعتی جی و رییس شــرکت 
شــهرک های صنعتی اصفهان 
مسائل و مشکالت این شهرک 

را بررسی کرد.

وز عکس ر



پنجشنبه 28 آذر 1398 / 22 ربیع الثانی 1441/ 19 دسامبر 2019/ شماره 2867

موادطبیعیکهپوستشماراجواننگهمیدارد
این روزها یکی از موضوعات موردتوجه کارشناسان و متخصصان زیبایی، 
یافتن فرمولی برای به تعویق انداختن روند پیری پوست و جوان سازی 
دوباره آن است. پوســت صورت بعد از ۳۰ تا ۳۵ سالگی دچار تغییراتی 
می شود که هرچند به خودی خود زیبا هستند؛ اما اکثر افراد به خصوص 

خانم ها را نگران می کند. 
چروک شدن پوست ما را وادار می کند تا به فکر پیشگیری از بروز چین 
و چروک ها باشــیم. هرچند همیشه متخصصان پوســت راهکارهایی 
برای جوان سازی پوســت یا جلوگیری از پیری پوست ارائه می دهند؛ 
اما حداقل برای ما ایرانی ها که خودمان صاحب طب ســنتی هستیم و 
روش های درمانی وابسته به مواد طبیعی و گیاهان سنتی را به استفاده 
از مواد شیمیایی ترجیح می دهیم، هیچ درمان کننده ای قابل اعتمادتر از 
محصوالت ارگانیک نیست. با توجه به خواص انکارناپذیر گیاهان، میوه ها 
و مواد مفید موجود در طبیعت، می خواهیم چند ماده طبیعی را به شما 
معرفی کنیم که پوست را جوان نگه می دارند و استفاده روزمره از این مواد 
طبیعی در کنار خیلی از کرم ها یا لوسیون های متنوع می تواند به کندشدن 

روند پیری پوست کمک کند.
 گوجه فرنگی: ماسک تهیه شده از برش های گوجه فرنگی می تواند پوست 
خســته و کدر را از این رو به آن رو کند. خواص گوجه فرنگی برای پوست 
زبانزد است. ماسک تهیه شده از برش های گوجه فرنگی می تواند پوست 
خسته و کدر شــما را بعد از تحمل اســترس از این رو به آن رو کند. برای 
بازیابی طراوت و جوانی پوست تان و داشــتن پوستی مالیم و مرطوب 
هفته ای یک بار برای ۲۰ دقیقه برش های گوجه فرنگی را روی پوست تان 
بمالید. اگر پوست تان کمی ملتهب است یا احتمال می دهید ممکن است 
پوست تان دچار سوزش شود، از آب گوجه فرنگی به جای خود آن استفاده 
کنید. برای آنکه رنگ پوســت صورت تان کمی بازتر شود، می توانید پوره 
گوجه فرنگی و روغن زیتون را باهم مخلوط کنید و از این ماســک روی 

پوست صورت تان بگذارید.
 سیب زمینی: ســیب زمینی یکی از درمان های عالی برای جوان سازی 
پوســت اســت. این خوراکی پرمصرف کــه در تمام خانه ها همیشــه 
دردسترس قرار دارد، برای پاک سازی و روشن شدن پوست بسیار مفید 
است و خواص ضدچروک انکارناپذیری دارد. می توانید سیب زمینی خام 
رنده شده یا آب آن را هر روز به مدت ۱۵ دقیقه روی پوست تان بگذارید؛ 
برای حفظ خاصیت ارتجاعی پوســت یا پاک سازی آن و روشن ترشدن 

رنگ پوست تان می توانید به ماسک تان کمی آب لیمو هم اضافه کنید.
 لیموترش: این مــاده ترش مزه یکی از بهترین مواد برای ســفید کردن 
پوست، از بین بردن لکه های پوستی به دلیل افزایش سن است و در از 
بین بردن جای جوش و آکنه نیز موثر است. لیموترش پوست را شفاف تر 
می کند تا جایی که بعد از استفاده از آن کامال متوجه بازتر و روشن ترشدن 
پوست صورت تان خواهید شد. آب لیموترش را مانند لوسیون های تونر 

)تونرها اثرات باقی مانده مواد آرایشــی روی پوست را پاک می کنند( با 
کمی آب مخلوط کنید و روزانه روی صورت تان بمالید.

 آلوئه ورا: ماسک  آلوئه ورا پوست را روشــن و درخشان می کند. اگر آب 
آلوئه ورا یا تکه های خرد یا له شده ژله ای داخل برگ های آن را هر روز به 
صورت تان بمالید، تاثیرات شــگفت انگیز آن را روی پوست تان خواهید 
دید. انواع ماسک های آلوئه ورا پوســت را روشن و درخشان می کند، در 
درمان آکنه موثر است و از بین برنده اثر جوش و تیرگی لکه های صورت 
است و جای سوختگی های جزئی را هم برطرف می کند. آب آلوئه ورا را 
به عنوان لوسیون روی صورت تان بمالید و تکه های ژله ای آن را به صورت 
پوره دربیاورید و هفته ای یک بار به مدت ۱۰ دقیقه به عنوان ماسک روی 

صورت تان بگذارید.
خیار: خیار ماده ای است که از جوانی و سالمت پوست حمایت می کند و 
ماسک خیار به عنوان یکی از موثرترین روش ها و مواد درمان کننده جوش 
صورت شناخته می شــود. برش های گرد خیار را برای حداقل ۱۵ دقیقه 
روی صورت تان بگذارید. از این ماسک می توانید چندین بار در هفته روی 

پوست صورت تان بگذارید.
 جوش شیرین: این ماده پوست را پاک سازی می کند و برای جوان سازی 
دوباره پوست موثر است. از طرفی جوش شیرین باعث تحریک و احیای 
سلول های تازه پوست هم می شود. بهتر است به جای استفاده از جوش 
شیرین خالص از ماسک یا اســکراب الیه بردار آن استفاده کنید؛ برای 
درست کردن اسکراب جوش شــیرین می توانید مقدار مساوی جوش 
شــیرین و روغن زیتون را باهم مخلوط کنید و یک بار در هفته به عنوان 
اسکراب تمیزکننده از آن استفاده کنید. برای درست کردن ماسک جوش 

شیرین یک قاشق چای خوری جوش شــیرین و همان مقدار ماست را 
باهم مخلوط کنید و برای ۱۰ دقیقه روی پوست تان بگذارید و ببینید چگونه 

پوست شل و افتاده، سفت و محکم و شفاف می شود.
 عســل: برای همه عســل ماده ای سرشــار از مــواد معدنی و ســایر 
میکروارگانیک های آلی اســت که به عنوان یکــی از مرطوب کننده های 
پوست شــناخته می شــود. این ماده جادویی که همگی به خوبی آن را 
می شناسیم، می تواند روند بازسازی و جوان ســازی دوباره سلول های 
پوست را سرعت ببخشــد. اگر به اســتفاده از این ماده پرفایده عادت 
کنید متوجه خواهید شــد که حتی روی چروک هــای عمیق هم تاثیر 
فوق العاده ای دارد؛ اما یادتان باشد اگر پوســت حساسی دارید، عسل 
گزینه چندان مناسبی برای پوست شما نیست. برای بهره بردن از فواید 
عسل برای پوست مراحل زیر را دنبال کنید. عسل را روی پوست صورت 
و گردن تان بمالید و بعد از ۲۰ دقیقه بشــویید؛ برای تهیه یک ماســک 
ضدپیری کافی است عسل و دارچین را به مقدار مساوی مخلوط کنید و 

به عنوان ماسک روی صورت تان بگذارید.
 روغن نارگیل: روغن نارگیل خالص برای پوست خاصیت مرطوب کنندگی 
دارد و موجب ســفت شــدن پوســت صورت می شــود. روغن نارگیل 
پوسته پوسته های روی صورت را پاک سازی می کند و پوستی ابریشمی 
و شفاف به شما هدیه خواهد داد. روغن نارگیل به عنوان درمان ارگانیک، 
خیلی سریع اثرگذار است و بعد از اســتفاده از این ماده تازگی و جوانی 
پوســت تان به وضوح به چشــم می آید. الیه ای نــازک از روغن نارگیل 
را به آرامی روی پوســت تان ماســاژ بدهید و بعد از ۵ دقیقه آن را با یک 

دستمال یا پد نرم از روی پوست تان پاک کنید.

محققان فرانسوی هشدار می دهند؛

 مصرف غذاهای فرآوری شده 
ریسک دیابت را افزایش می دهد

مطالعه محققان فرانسوی نشــان می دهد به ازای افزایش هر ۱۰ درصد مصرف مواد خوراکی 
فوق فرآوری شــده، ریســک ابتال به دیابت ۱۵ درصــد افزایش می یابد. »برنارد اســرور«، 
سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه پاریس، در این باره می گوید: »من و تیم تحقیقاتی ام 
قبال به رابطه بین مصرف زیاد غذاهای فوق فرآوری شــده و ریسک باالتر ابتال 
به سرطان، بیماری قلبی، افسردگی و مرگ زودهنگام پی برده بودیم.« به 
گفته اســرور، »غذاهای فوق فرآوری شده، محصوالت از قبل 
بسته بندی شده ای هستند که در معرض طیف وسیعی 
از دستکاری های صنعتی قرار گرفته اند.« این مواد 
فوق فرآوری شده اغلب حاوی مواد نگهدارنده، طعم 
دهنده های مصنوعی، مواد افزودنی غذایی، قندها، 
شــیرین کننده های غیرقندی و رنگ ها هستند. به 
گفته محققان، برخی از مواد خوراکی فوق فرآوری شده 
شامل انواع نودل ها، ناگت مرغ، نوشــابه های گازدار، آب 
نبات، مارگارین، شیرینی جات، غالت صبحانه، شیر طعم دار، سبزیجات بسته 
بندی شده، سس ها، پیتزاهای آماده برای گرم شدن و وعده های غذایی پودری یا غنی شده هستند. 
این مواد خوراکی در جوامع غربی رایج بوده و ۲۵ تا ۶۰ درصد رژیم غذایی مدرن را تشکیل می دهند. 
از سوی دیگر، بیماری دیابت یک مشکل بسیار نگران کننده است و طبق آمار، در سال ۲۰۱۷، حدود 
۴۲۵ میلیون نفر در جهان مبتال به دیابت بوده اند. پیش بینی می شــود این رقم تا سال ۲۰۴۵، به 
۶۲۹ میلیون نفر برسد. محققان در توضیح وجود این رابطه عنوان می کنند تنها ارزش غذایی پایین 
این مواد خوراکی به دلیل وجود میزان باال چربی، نمک و قند علت وجود این رابطه نیســت. بلکه 
ترکیبات شیمیایی مشکل ساز که موجب اختالل در فرآیند هضم می شوند در این زمینه نقش دارند.

مطالعه جدید نشان می دهد؛

داروی سرطان به تسکین عالئم پارکینسون کمک می کند
محققان دریافتند داروی مورداستفاده برای مقابله با لوسمی میلوئی مزمن )نوعی سرطان خون( 

ممکن است به تســکین عالئم بیماری پارکینســون هم کمک کند. محققان در آزمایشات بالینی 

دریافتند داروی nilotinib موجب افزایش تولید دوپامین شده و روند کاهش در عملکرد حرکتی را 

متوقف می کند. »چاربل موسی«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه جرج تاون واشنگتن، در این باره 

می گوید: »ما دریافتیم مصرف دوزهای ۲۵ تا ۵۰ درصد کمتر از دوز تجویزشده برای سرطان از داروی 

nilotinib ایمن و مطمئن اســت.«به گفته وی، همچنین متوجه شدیم داروی nilotinib موجب 

افزایش میزان ماده شیمیایی دوپامین در مغز می شود. این ماده شیمیایی در بیماری پارکینسون 

کاهش یافته یا کامال از بین رفته اســت. وی در ادامه تاکید می کنــد: »nilotinib موجب کاهش 

میزان پروتئین های ســمی هم می شــود که در نهایت منجر به کاهش تدریجی مرگ نورون های 

دوپامین در مغز  خواهد شد.« محققان مشاهده کردند بعد از یک سال درمان، گروه دریافت کننده 

nilotinib وضعیت پایداری داشتند و معیارهای بالینی حرکتی و غیرحرکتی شان کاهش نیافته 

بود. بیماری پارکینسون یک اختالل مغزی است که منجر به لرزش، رعشه، سفتی اندام و مشکل 

 nilotinib در راه رفتن، حفظ تعادل و هماهنگی می شود.تیم تحقیق دریافت بیماران دریافت کننده

دارای میزان کمتر دو پروتئین سمی متداول در بیماران مبتال به پارکینسون بودند؛ پروتئین سمی 

Alpha-synuclein ۲۰ درصد و تائو ۳۰ درصد در آنها کاهش یافته بود. همزمان، میزان دوپامین 

بیش از ۵۰ درصد افزایش داشت.

سلامتدانستنی ها

فقدان سند مالکیت 
9/282 شماره نامه: 139885602006008515 ، تاریخ: 1398/09/24 ، آقای حسن امین 
افیونچی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده 
مدعی است تمامت ششدانگ پالک 141/78 واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان 
که در ذیل دفتر 23 صفحه 403 و 406 به نام نامبرده مذکور مسبوق به ثبت و سند می باشد 
که در اثر جابه جایی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 699034 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت 

9/283 شماره نامه: 139885602006008556 ، تاریخ: 1398/09/25 ، آقای حمیدرضا 
امین به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده 
مدعی است تمامت سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 141/79 واقع در خمینی شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل دفتر 23 صفحه 415 به نام نامبرده مذکور مســبوق 
به ثبت و سند می باشــد و بموجب نامه 94/11/23-940425 مدیر اجرای احکام مدنی 
دادگستری خمینی شهر بازداشت می باشــد و بموجب سند 85/9/15-3525 دفتر 167 
اصفهان در رهن بانک سپه می باشد که در اثر جابه جایی مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 699033 نبی اله یزدانی  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
 ابالغ رای

9/284 کالسه پرونده: 676/98 ، شــماره دادنامه: 1379 ، تاریخ رسیدگی: 98/08/12 
مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: غالمرضا نریمانی 
زمان آبادی به نشــانی:اصفهان میدان الله محله سودان کوچه شهید اصغر زارعی پ4 ؛ 
خوانده: مهرداد سیمین تن نشــانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه ، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید.رای قاضی شورا: در خصوص دادخواســت خواهان غالمرضا نریمانی زمان آبادی 
به طرفیت خوانده مهرداد سیمین تن فرزند حمید به خواسته مطالبه مبلغ 135/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 616365 مورخ 97/11/30 بر عهده بانک انصار شعبه 
شهدای کرج به شماره حســاب جاری 4622/040/10955989/007 به انضمام هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه اصل 
چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه خوانده 
با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل 
نیاورده است شــورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مســتنداً به مواد 198و 515 و 522 
قانون آئین دادرســی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خوانده را به پرداخت 
مبلغ 135/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 2/737/500 ریال بعنوان هزینه 
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک لغایت زمان پرداخت مطابق با 
نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکــوم می نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت بیست روز از 

 تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شــهر می باشد. 
م الف: 697210  ایمان بختیاری قاضی شــعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر
فقدان سند مالکیت 

9/285 شماره نامه: 139885602006007991 ، تاریخ: 1398/09/06 ، آقای حسن عادلی 
فرزند قاسم به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی 
شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک شــماره 141/7178 واقع در خمینی 
شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 416 دفتر 667 امالک ذیل ثبت 142103 به نام 
نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام 
نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 699175 نبی اله یزدانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
ابالغ رای

9/286 کالسه پرونده: 1044/98 شعبه سوم شورا ، شماره دادنامه: 1659 ، تاریخ رسیدگی: 
98/07/30  ، خواهان: حجت اله علی حیدری با وکالت سجاد آقامحمدی و نماینده قانونی 
سعید رمضانی به نشانی: خمینی شهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع امیر ط3 
واحد6 ؛ خوانده: علی ابوعشیره نشانی: مجهول المکان ، مطالبه مبلغ 61/400/000 ریال 
وجه رسید عادی ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی حجت 
اله علی حیدری با وکالت سجاد آقامحمدی و ســعید رمضانی به طرفیت علی ابوعشیره 
به خواســته مطالبه مبلغ 61/400/000 ریال طی رسید عادی به انضمام مطلق خسارات 
دادرســی و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده شرح 
دادخواست پیوســتی رونوشت مصدق رســید عادی و عدم حضور خوانده در جلسه شورا 
علیرغم ابالغ از طریق روزنامه و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی دعوی خواهان وارد 
تشخیص و مســتنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 
198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
61/400/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 797/500 ریال بابت خسارات 
دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 98/5/28 لغایت 
اســتهالک کامل دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی از بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد این رای غیابی است و 
ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و سپس ظرف 20 روز پس 
از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیــد نظرخواهی در محاکم عمومی )حقوقی( خمینی 
شهر است. م الف: 697530  جمشید شیروانی قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
حصروراثت 

9/287 آقای سید جعفر هجری بیدگلی دارای شناسنامه شماره 105 به شرح دادخواست به 
کالسه 3/723/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید احمد هجری بیدگلی بشناســنامه 34204 در تاریخ 64/7/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سید جعفر 
دارای شناسنامه 105  2- سید محمود دارای شناسنامه شماره 345 3- سید عابدین دارای 
شناسنامه شماره 95  4- سید عیسی دارای شناسنامه شماره 656  5- سید محسن دارای 
شناسنامه شماره 125  6- سید مجتبی دارای شناسنامه شماره 150  7- سید احسان دارای 
شناسنامه شــماره 8185  8- سید علی دارای شناسنامه شــماره 8300  9- سید روح اله 

دارای شناسنامه شماره 97 فرزندان ذکور  10- سیده معصومه دارای شناسنامه شماره 237  
11- هاجرخاتون دارای شناسنامه شماره 106  فرزندان اناث  11- فاطمه ناظمی بیدگلی 
دارای شناسنامه شماره 121  همسر متوفی 12- طاهره یساری بیدگلی دارای شناسنامه 
شماره 256 همسر متوفی بوده و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 699740 رئیس شعبه سوم دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل 
ابالغ اجرائیه 

9/288 کالســه: 139804002126000377/1 بدینوسیله به رضا شبان قمصری آرانی 
فرزند محمد به شــماره ملی 1262285720 به نشــانی آران، خیابان امیرکبیر به عنوان 
ضامن پرونده کالسه 1/139804002126000377 و شــماره بایگانی 9800438 که 
برابر گزارش مامور پست نشانی شما شــناخته نگردیده اســت ابالغ می گردد که برابر 
قرارداد بانکی 269317016 مورخ 7/9/ 93 بین شما و مدیریت شعب بانک سپه منطقه 
اصفهان مبلغ 1/892/246/858 ریال بابت اصل طلب و 115/163/506 ریال بابت سود 
و 3/604/216/659 ریال خســارت تاخیرتادیه تا تاریخ 98/5/15 و از این تاریخ روزانه 
مبلغ 1/607/114 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا 
مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می 
گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است ظرف مدت ده روز 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 
اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. ضمنا به جز آگهی مزایده آگهی دیگری 
منتشر نخواهد شد. م الف: 699912 مهدی اسماعیلی طاهری سرپرست اداره ثبت 

اسناد و امالک کاشان 
فقدان سند مالکیت

9/291  شــماره صادره: 1398/03/568448-1398/3/13 ســند مالکیت ششدانگ 
یکباب خانه پالک ثبتی شماره 8411  فرعی واقع در اردســتان 1 اصلی گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان ذیل ثبت 7216 در صفحه 349 دفتر 168  امالک به نام محمد زارعی  
صادر و تسلیم گردیده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده: 
980320541929930-98/3/12 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود 
آن ذیل شماره: 19935-98/3/12 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف:699769 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

حصر وراثت
9/289  آقای محسن صفری نسرانی دارای شناسنامه شــماره 8 به شرح دادخواست به 
کالسه  529/98 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان خسرو صفری نسرانی به شناســنامه 11 در تاریخ 98/8/25 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- ام البنین صفری 
نسرانی فرزند خســرو، ش.ش 202 فرزند متوفی 2- زهرا صفری نسرانی فرزند خسرو، 
ش.ش 74 فرزند متوفی 3- محسن صفری نسرانی فرزند خسرو ، ش.ش 8 فرزند متوفی 
4- ابوالفضل صفری فرزند خســرو، ش.ش 4 فرزند متوفی 5- مرواری یوسفی نسرانی، 
ش.ش 5 فرزند مراد همســر متوفی و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد.  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 699727 شعبه اول حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان نطنز

حصر وراثت
9/290  خانم نرگس اصالنی دارای شناسنامه شــماره 53 به شرح دادخواست به کالسه  
498/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید محمود موسوی  به شناســنامه 46 در تاریخ 1398/7/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار فرزند اناث به نام های 
1- سیده فاطمه موســوی، ش.ش 1120151694 متولد 1376/6/27، 2- سیده مریم 
موســوی، ش.ش 1129637174 متولد 1364/1/1، 3- ســیده زهرا موسوی، ش.ش 
129 متولد 1362/12/1، 4- سیده الهام موسوی، ش.ش 503 متولد 1367/5/12 و یک 
همسر دائمی به نام نرگس اصالنی ، ش.ش 53 متولد 1342/10/30 و غیر از نامبردگان 
فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 700320 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر

تاسیس شــرکت ســهامی خاص پوران موتور آســیا درتاریخ 
1397/07/10 بــه شــماره ثبــت 1569 بــه شناســه ملی 

 14007868011
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیــل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش، طراحی، تولید، مونتاژ، واردات 
و صادرات کلیه قطعات و مجموعه های صنعتی، خودرویی، موتوری و الکترونیکی 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان - شهرستان گلپایگان - بخش 
مرکزی - شهر گلپایگان-پارک شــهر-خیابان بهار-کوچه شهید بهشتی-پالک 
9-طبقه همکف- کدپســتی 8771685871 سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی تعداد 1000 
سهم آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
151/1 مورخ 1397/05/03 نزد بانک بانک صادرات ایران شــعبه گلپایگان با کد 
151 پرداخت گردیده اســت والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت 
مدیره آقای سیدمهدی شریف زاده به شماره ملی 1218674067و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم معصومه رحیمی به شماره ملی 1219244740و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم سیده زهرا شریف زاده به شماره 
ملی 1219382078و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدحسن 
شریف زاده به شماره ملی 1219443670و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای سیدامیرعباس شریف زاده به شــماره ملی 1219889571و به 
ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی بانکی و سایر نامه های اداری و تعهدآور شرکت 
با امضای آقای سیدامیرعباس شریف زاده به سمت مدیرعامل با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای حسین شهیدی به 
شماره ملی 0057263817 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علی 
شهیدی به شماره ملی 1210146495 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال 
مالی روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

گلپایگان )697306(
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مدیرکل حج و زیارت استان:

کاروان برای اعزام به عتبات عالیات نداریم
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: به دلیل نداشتن متقاضی برای اعزام به عتبات عالیات 
، هیچ کاروانی برای سفر به عراق فعال نیســت. غالمعلی زاهدی در خصوص سفر به عتبات عالیات 

اظهار کرد: در حــال حاضر همه مرزهای 
زمینی بسته شده و امکان سفر زمینی به 
کشور عراق وجود ندارد. وی با بیان اینکه 
تنها امکان اعزام زائران به کربال و نجف از 
طریق هوایی وجود دارد، افزود: از آنجایی 
که متقاضی سفر به عتبات عالیات در حال 
حاضر وجود ندارد، هیچ کاروانی به صورت 
هوایی به عراق نداریــم. مدیرکل حج و 
زیارت استان اصفهان افزود: هزینه سفر 
هوایی به عتبــات عالیات در حال حاضر 

بین ســه میلیون و ۵۰۰ تا سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد شــده است. وی ،در خصوص آخرین 
وضعیت برای اعزام حجاج نیز گفت: قرارداد کلی برای حج ســال آینده منعقد شده و همه اقدامات 

اجرایی در بهمن ماه انجام می شود. 

مدیرکل کمیته امداد استان:
120 هزار مستمری بگیر کمیته امداد در استان اصفهان وجود دارد

نهمین جلسه شــورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان در حالی برگزار شد که 
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان مهمان ویژه این جلسه بود. متین پور، مدیرکل کمیته امداد استان 
گفت: استان اصفهان در حال حاضر 12۰ هزار مستمری بگیر تحت پوشش کمیته امداد دارد که به طور 
متوسط ماهیانه 2۵۰ هزار تومان مســتمری دریافت می کنند. در ادامه عماد استکی، مدیر صندوق 
بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اصفهان با اشاره به مبالغ مستمری صندوق در 
سطوح مختلف درآمدی و با توجه به برنامه های نظام و دولت در توانمندسازی مردم، خواستار برگزاری 
جلساتی کارشناسی به منظور ارائه راهکار برای اختصاص درصدی از مستمری پرداختی کمیته امداد به 

مددجویان برای بیمه شدن در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شد.

سهمیه حج ٩٩ مشخص شد
رییس سازمان حج و زیارت از تعیین سهمیه حج ایران در توافق با عربستان خبر داد و گفت: بر اساس 
این تفاهم، ۸۷ هزار و ۵۵۰ نفر از ایران در سال ٩٩ به حج تمتع اعزام می شوند. علیرضا رشیدیان  ادامه 
داد: بر اساس این تفاهم نامه جمعیت حجاج ایرانی نسبت به توافق سال قبل بیش از یک هزار نفر 
افزایش یافته است و طبق مصوبه سازمان همکاری های کشورهای اسالمی که سهمیه حج کشورها 
به ازای هر یک میلیون جمعیت آن ها یک هزار نفر اســت، در نتیجه ۸۵ هزار زائر ایرانی به این سفر 
معنوی اعزام می شــوند که با 2۵۵۰ نفر عوامل اجرای حج، این تعداد به ۸۷ هزار و ۵۵۰ نفر می رسد. 
رییس ســازمان حج و زیارت درباره عمره گفت: راه اندازی عمره منوط به حل مسائل و حمایت های 
کنسولی از عمره گذاران ایرانی اســت که از اصول جدی حفظ عزت، کرامت و امنیت زائران کشورمان 
اســت.وی اضافه کرد: در موضوع برقراری عمره طی مذاکراتی که با وزیر حج و عمره عربستان در دو 
مرحله انجام شد، طرف عربستانی در خصوص مسائل اجرایی اعالم آمادگی کرد و خواستار شروع 
فعالیت بخش های اجرایی اعم از مسکن، حمل و نقل، تغذیه و تدارکات و ... شد. رشیدیان  افزود: 
به دلیل این که این بحث مرتبط با حوزه وزارت خارجه این کشــور است، طرف عربستانی هنوز پاسخ 

قطعی در این رابطه نداده است.

در حالی که طی ماه های اخیر بارها وضعیت آلودگی هوای اصفهان مرزهای هشدار را رد کرد؛  اما رییس اداره آزمایشگاه های اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان می گوید نگاه ها به محیط زیست فانتزی است؛

معضل آلودگی در بن بست فانتزی و کلیشه!

هفته گذشته گزارشی پژوهشی در صحن  پریسا سعادت
علنی مجلس شورای اسالمی در مورد علل 
آلودگی هوای اصفهان مطرح شــد که در آن »صنعت« به نسبت سایر 
آالینده ها از جمله خودرو، درصد بیشتری را به خود اختصاص داده بود. 
با این حال  رییس اداره آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان در مصاحبه ای از نقش باالی خودروها و موتورسیکلت ها 
در آلودگی هوای اصفهان  صحبت کرده  است ؛ موضوعی که نشان می دهد 
در میان دستگاه های متولی مبارزه با آلودگی هوا در اصفهان نه وحدت 
رویه ای وجود دارد و نه اتفاق نظری! جالب تر اینکه این مقام مسئول گفته 
که در اســتان به محیط زیســت به عنوان یــک ســازمان فانتزی در 
تصمیم گیری ها نگاه می شود این در حالی است که این نهاد مرجع اصلی 
تصمیم گیری ها برای معضالت زیست محیطی در کشور است؛ اما به نظر 
می رســد نه تنها در اصفهان بلکه در همه جای ایران محیط زیســت و 
خطرات ناشــی از تخریب آن جدی گرفته نمی شــود. آنگونه که بابک 
صادقیان مطرح کرده، وزنه حمل ونقل برای شــهر اصفهان سنگین تر از 
وزنه های دیگر اســت. رییس اداره آزمایشــگاه های اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان در ادامه اظهار داشت: البته نباید فراموش کرد که این 
وزنه سنگین، به خاطر تمرکز جمعیت است که این افزایش جمعیت، خود 

ناشــی از افزایش صنعت است. صادقیان با اشــاره به اینکه در بخش 
حمل ونقل و خودروهای فرسوده، مشکل اساسی وجود دارد،گفت: از 
سال ۹۶ تاکنون در بحث از رده خارج کردن خودروهای فرسوده پسرفت 
داشــته ایم که بخش عمده آن به مشــکالت اقتصادی، زیرساختی و 
محدودیت ها و برخی از ما بر می گردد. در خالل این مشکالت، خودمان 
را توجیه می کنیم، ولی اگر اولویت، تفکر محیط زیستی باشد می توانیم 
با بضاعت خود، برنامه ریزی کنیم و نگذاریم که وضعیت بدتر از چیزی که 
هست شود. رییس اداره آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان اضافه کرد: مشکل کنونی اصفهان، ذرات معلق زیر 2.۵ 
میکرون است و بر اساس این نوع آالینده، خودروهای سنگین و نیمه 
سنگین اولویت اول رسیدگی در برنامه های پیش رو هستند. همچنین 
موتورسیکلت ها اولویت دوم و اتوبوس ها اولویت سوم هستند که باید در 
برنامه ریزی ها مــورد توجه قرار بگیرند و خوشــبختانه، اخیرا نهادهای 
نظارتی ورود پیدا کرده اند. صادقیان در برشماری مشکالت زیرساختی 
موجود، گفته است: در کل استان، حتی یک مرکز معاینه فنی موتور وجود 
ندارد، این در حالی است که مطابق ماده ۶ قانون هوای پاک هر وسیله 
نقلیه ای باید مورد معاینه فنی قرار گیرد. رییس اداره آزمایشگاه های اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان، بیان کرد: تا وقتی مشکالت زیرساختی 

داشته باشیم، جلسات و تصمیم گیری ها نتیجه ای ندارند و توجه به این 
نکته ضروری است که بعضی از مشکالت، تصمیم گیری های ملی الزم 
دارند و عزم ملی می طلبد. وی از برنامه های پیش رو برای کنترل آلودگی 
هوای اصفهان به تالش برای ایجاد، مرکز معاینــه فنی موتورخانه ها و 
سامانه های احتراقی و استفاده از صافی ذرات برای خودروهای دیزلی 
سنگین عمومی اشاره و اضافه کرد: هرچه تالش می کنیم، وقتی توسعه 

متعادل و پایدار نباشد، از برنامه ها عقب می مانیم.
 صنعت و خودروها در حالی به عنوان مقصر اصلی آلودگی هوای اصفهان 
معرفی می شــوند که طی ســال های اخیر اقدام قابل توجهی در زمینه 
مهار آلودگی این دو صورت نگرفته اســت. از ســویی صنعت در استان 
فرسوده اســت و به دلیل محدودیت های مالی امکان به روز رسانی در 
زمینه آالینده ها کمتر است و از ســوی دیگر خودروسازان اصلی کشور 
هیچ تصمیم جدی مبنی بر باال بردن استاندارها ندارند. در این میان تنها 
مردم هستند که باید هوای آلوده استنشاق کنند و مدارسی که یا تعطیل 
می شوند و دانش آموزان بالتکلیف می مانند و یا دایر  هستند و بچه ها 
به ناچار  در هوای آلوده نفس می کشــند و  هنوز هم  نگاه ها به آلودگی 
هوا همچنان فانتزی و کلیشه ای باقی مانده است؛  کلیشه هایی در حد 

تعطیلی مدارس و زوج و فرد خودروها.

کارشــناس مســئول پیش بینی هوای اســتان 
اصفهان با اشــاره به کاهش محسوس دمای هوا 
از  شب گذشته، گفت: امروز به سبب پایداری جو و 
ریزش هوای سرد و خشک شرایط برای افزایش 
غلظت آالینده ها وجــود دارد. ویکتوریا عزتیان با 
اشاره به تداوم فعالیت ســامانه بارشی در استان، 
اظهار کرد: وضعیت جوی در بیشتر مناطق به صورت 
 افزایش ابر، مه آلودگی، کاهش دید افقی و بارش

 برف و بــاران به ویژه در نیمه شــمالی و شــرقی 
استان بود. وی با اشــاره به کاهش چهار تا شش 
درجه ای دما، افزود: به دلیل پایداری جو و ریزش 
هوای سرد و خشک شرایط برای افزایش غلظت 
آالینده های جوی در کالن شــهر اصفهان و مناطق 

صنعتی استان وجود دارد. 
کارشــناس مســئول پیش بینی هوای اســتان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: وضعیت پایداری جو، 
سکون هوا و همچنین افزایش غلظت آالینده ها تا 
یکشنبه آینده در کالن شهر اصفهان، مناطق صنعتی 
و پرجمعیت ادامه خواهد داشــت. عزتیان گفت: 
بویین میاندشــت با دمای 1۳ درجه ســانتی گراد 

 زیر صفر و چوپانان با دمای 12 درجه ســانتی گراد 
 باالی صفــر بــه ترتیــب ســردترین و گرم ترین 
مناطق اســتان در 2۴ ســاعت آینده پیش بینی 

می شود.
 وی افزود: بیشــینه دمــا در کالن شــهر اصفهان 
به شــش درجه ســانتی گراد باالی صفر و کمینه 
امروز صبح  به یک درجه ســانتی گــراد زیر صفر 
رســید. عزتیان با اشــاره به بارندگی های اخیر در 
ســطح اســتان، اضافه کرد: بیشــترین بارش ها 
از دهاقــان بــا میانگیــن 1۰.۶ میلی متــر باران و 
 در آران و بیــدگل ۹.۳ ســانتی متر بــرف گزارش

 شده است.

هشدار هواشناسی؛

 آلودگی هوا تا یکشنبه گریبانگیر اصفهان است

از سال ۹۶ تاکنون در بحث از رده خارج کردن خودروهای 
فرسوده پسرفت داشته ایم که بخش عمده آن به مشکالت 
اقتصادی، زیرساختی و محدودیت ها و برخی از ما بر 

می گردد

بارش برف پاییزی 
در سمیرم

در آخرین روزهای پاییز بارش 
بــرف پاییــزی، شهرســتان 
سمیرم را ســفید پوش کرد و 
باعث لغزندگی جاده های این 

شهرستان شد.

پلیس با 1980 تیم در طرح ترافیکی زمستانه اصفهان حضور دارد
جانشین پلیس راه اصفهان گفت: یک هزار و ۹۸۰ تیم پلیس  راه همزمان با اجرای طرح زمستانی 
امسال در جاده های استان استقرار دارند. سرهنگ اصغر زارع افزود: این طرح تا آخر اسفند امسال 
ادامه دارد. وی با اشــاره به اینکه عوامل پلیس راه در کنار ســایر دســتگاه های مرتبط با مشارکت 
در این طرح تسهیل ســفر و افزایش ایمنی مســافران را در دســتور کار قرار می دهند، اضافه کرد: 
۶ هزار نیروی پلیس راه در قالب این تیم ها برای خدمت رســانی به مســافران ساماندهی شده و 
به صورت شبانه روزی در جاده های استان مستقر می شوند. جانشــین پلیس راه اصفهان با بیان 
اینکه پلیس در طرح زمستانه به صورت جدی با رانندگان خطر آفرین و قانون گریز برخورد می کند، 
 بیان کرد: ۶۶۰ دســتگاه خودرو در این طرح مورد اســتفاده اســت و روزانه 22 تیــم پلیس فعال

 هستند.

کشف بیش از 110 کیلو تریاک  در عملیات یگان تکاوری اصفهان
 معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: ماموران یگان تکاوری فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان طی یک عملیات ویژه حین کنترل و رصد حوزه ماموریتی خود در حاشیه 
یکی از محور های مواصالتی، یک دستگاه خودروی سواری سمند را متوقف و یک نفر که به صورت 
پیاده در حرکت بود را دستگیر کردند. سرهنگ »علی ملکی آهنگران« افزود: ماموران در این عملیات 
در بازرسی از خودروی سواری سمند مقدار ۹1 کیلو و ۷۰۰ گرم و در بازرسی از بار فرد پیاده نیز مقدار 

1۹ کیلو گرم ماده مخدر تریاک را کشف کردند.

دستگیری سارقان خودروی میلیاردی در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت خودروی 
وی، موضوع در دســتور کار ماموران فرماندهی انتظامی شهرســتان اصفهان قرار گرفت. سرهنگ 
محمدرضا خدادوســت افزود: تحقیقات در این زمینه در حال انجام بود کــه ماموران کالنتری 1۴ 
حین گشت زنی در حوزه ماموریتی خود متوجه رفتار مشکوک یک خودروی سواری جوک نیسان 
می شــوند. فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان بیان کرد: ماموران پس از استعالم های الزم در 
می یابند که خودروی مذکور مسروقه بوده و دو روز پیش در یکی از مناطق شهر اصفهان به سرقت رفته 
است. این مقام انتظامی با بیان اینکه ارزش قیمتی خودروی مذکور برابر اعالم کارشناسان مربوطه 
۵ میلیارد ریال است ،گفت: ماموران بالفاصله این خودرو را متوقف و دو سرنشین آن را نیز دستگیر 

و پس از تشکیل پرونده جهت اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل دادند.

دستگیری یکی از عوامل تخریب مخابرات اصفهان
رییس پلیس امنیــت عمومی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان از دســتگیری یکی از عوامل 
اصلی تخریب یکی از مراکز مخابرات شــهر اصفهان در حوادث آبان ماه خبر داد. حسن اسماعیلی 
اظهار داشــت: پس از اجرای طرح ســهمیه و افزایش قیمت بنزین، عده ای از افراد شرور و معاند 
با سوءاستفاده از این موقعیت اقدام به تشــویق مردم به تجمعات اعتراضی غیرقانونی و تخریب 
اماکن و تاسیسات مختلف کردند که بالفاصله پس از جدا شدن مردم از صف این عده، شناسایی و 
دستگیری آن ها در دستور کار پلیس قرار گرفت. رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان افزود: 
در همین رابطه ماموران پلیس امنیت عمومی اســتان اصفهان با به کارگیری یک سری اقدامات 
اطالعاتی و رصد دقیق پلیسی موفق شدند یکی از عوامل تخریب ساختمان و تجهیزات یکی از مراکز 
مخابرات شهر اصفهان را شناسایی و در عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند. وی 
گفت: فرد مذکور پس از مواجهه با مدارک و مستندات پلیس به اقدامات مجرمانه خود اقرار کرد که 

با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.
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رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

 استفاده از مد  
برای ترویج حجاب، نیازمند 

تحلیل آمار است

چهره روز

رییس دفتــر تبلیغات اســالمی اصفهان با 

بیان اینکه اگر بخواهیم برای سامان دادن به 

وضعیت حجاب وارد عرصه مد شویم، باید از 

آمارها اطالع داشته باشیم، گفت: باید بدانیم 

چند متر پارچه در ایران تولید می شود، چند 

طراح مد و لباس در کشور وجود دارد، طرح 

چند نفر از آنها وارد بازار شده و چقدر از خارج 

وارد شده است.

 حجت االسالم محمد قطبی با تاکید بر لزوم 

داشتن نقشه راه و تعریف چشم انداز آینده 

تصریح کرد: در هر زمینه کاری باید آمارهای 

مرتبط بــا آن را به دســت آوریــم، امروزه 

هم بــه دســت آوردن آمار خیلــی پیچیده 

نیست و کافی است به ســراغ سامانه های 

آماری کشــور برویم. البته شــاید آمار خام 

به تنهایــی کفایت نکند، در اینجــا وارد الیه 

دوم به نام نســبت های آماری می شــویم؛ 

مثال آمار طــالق در اصفهان و تهــران با هم 

متفاوت اســت،   همین قضیه در مورد آمار 

طالق در محیط های روســتایی و شهری یا 

 محیط های مرفه نشــین و فقیرنشــین نیز 

صدق می کند. 

حجت االســالم قطبی بــا بیــان اینکه اگر 

بخواهیم برای ســامان دادن بــه وضعیت 

حجاب وارد عرصه مد شویم، باید از آمارهای 

مربوطه اطالع داشته باشــیم، افزود: اینکه 

چند متر پارچه در ایران تولید می شود، چند 

نفر طراح مد و لباس در کشــور وجود دارد، 

طرح چند نفر از آنها وارد بازار شــده و چقدر 

از خارج وارد می شود این آمارها را باید کنار 

هم گذاشــت تا به نســبت ها، تناسب ها و 

ذائقه ها برسیم و آنها را پیدا کنیم، در صورت 

دریافتن این موضوعات متوجه می شــویم 

که مهاجرت مردم از یک تیپ به تیپ دیگر 

بر چه اســاس اســت اگر این موضوعات را 

کشــف نکنیم، نمی توانیم بسته پیشنهادی 

خود را ارائه دهیم.

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۹۸/2۷۴۵ مورخ ۹۸/۰۹/12 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش عرصه 
یک پالک تجاری واقع در خیابان امام خمینی )ره(، طبقه همکف پاساژ ملت، تحت پالک ثبتی 1۷۸۴/1۴ به مساحت کل 1۷/۷۷ متر مربع، 

حسب مشخصات موجود در مدارک مزایده، با قیمت پایه کل به مبلغ 1/۰۶۶/2۰۰/۰۰۰ ریال اقدام نماید. 

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۹۸/1۰/12 به امور قراردادهای شهرداری 

نجف آباد مراجعه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

آگهی مزایده

محمد مغزی نجف آبادی- شهردار نجف آبادم الف:701538
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آندره آ استراماچونی، سرمربی استقالل یک روز مانده به دیدار مقابل پیکان قراردادش را فسخ کرد تا شوکی جدی به اردوی آبی ها وارد شود. در این مدت اظهارنظرهای 
مختلفی از سوی مدیران استقالل و استراماچونی مطرح شد که برخی از آن ها با یکدیگر متناقض هستند؛ اظهارنظراتی که نشان می دهد اعتماد بین دو طرف، روز به روز 
درحال کمتر شدن است و مشخص نیست روابط دو طرف در صورتی که مدیران استقالل بتوانند راه حلی برای بازگشت استراماچونی پیدا کنند، به چه شکل خواهد شد. 
طی مدتی  که از تغییر و تحول در کادر مدیریتی استقالل می گذرد، احتمال بازگشت علی فتح ا... زاده به این باشگاه قوت گرفته است. فتح ا... زاده حتی روز شنبه توسط 
سخنگوی وزارت ورزش و جوانان به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی شد و ساعتی بعد، توسط همین مسئول حضورش در هیئت مدیره استقالل تکذیب شد! وی در نهایت 
در حالی که هواداران استقالل به شدت به خاطر عملی نشدن وعده مدیران شان مبنی بر حل مشکل استراماچونی در روز دوشنبه عصبانی هستند، به عنوان عضو جدید 
هیئت مدیره باشگاه استقالل معرفی شد.به نظر می رسد بازگشــت فتح ا... زاده، راه در روی وزارت ورزش و جوانان و باشگاه استقالل در صورت شکست پروژه بازگشت 
استراماچونی است و در این صورت او بالفاصله به عنوان مدیرعامل استقالل معرفی می شود. موضوعی که دور از ذهن نیست به این دلیل که به تازگی فتح ا... زاده برای آرام 

کردن هواداران معترض استقاللی که مقابل وزارت ورزش و جوانان رفته بودند، به میان آن ها رفت تا غائله ختم به خیر شود.

»فتح ا...« نوش داروی پسا استرا؟
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سوال از روح ا... باقری؛ هنوز هم می خندی؟
ماجراهایی که برای روح ا... باقری اتفاق می افتد، واقعا عجیب است. او فوتبالیست بدی نیست. زمانی 
که به پیراهن استقالل رسید هم نشان داد قابلیت هایی دارد؛ اما خیلی زود از چشم وینفرد شفر افتاد 

و به سکوها چســبید. البته بعد از آمدن 
فرهاد مجیدی وضعیت او بهتر شــد؛اما 
باز هم با پایان فصل باشــگاه اســتقالل 
او را در لیســت مازاد قــرار داد. بعد از آن 
باقری راهی شهرخودروی مشهد شد،ولی 
آنجا هم خیلی زود رفت روی نیمکت؛ تا 
جایی که اواسط نیم فصل شایعه خروج 
زودهنگامش از تیم مشهدی سر زبان ها 
افتاد. باقــری در آن زمــان راجع به این 
شــایعه گفت: »نمی دانم این حرف ها را 

از کجا درمی آورند. وقتی اینها را می خوانم فقط می خندم.« حاال اما همینطور خنده خنده به روح ا... 
گفته اند برو، در را هم پشت سرت ببندد. کاش می فهمیدیم راز پشت این اتفاقات تکراری برای باقری 

چیست.

مشکل بزرگ پرسپولیسی ها برای جذب بازیکن خارجی
باشــگاه پرســپولیس تقریبا بازیکنان خارجی مدنظرش را برای تقویت ترکیب سرخ پوشــان پیدا 
کرده است؛ اما مشکالت مالی باعث شده این باشــگاه نتواند تا به امروز اقدامی برای جذب نفرات 
موردنظرش انجام دهد. دغدغه فعلی باشــگاه پرســپولیس پرداخت مطالبات مربیان و بازیکنان 
خارجی اش است که ماه هاست حق و حقوق شــان عقب افتاده و تا زمانی که پرداختی به آنها انجام 
نشــود، مدیریت این باشــگاه اقدامی برای جذب بازیکن خارجی انجام نخواهد داد. براساس این 
گزارش، باشگاه پرسپولیس فقط تا پایان دسامبر مهلت دارد که مطالبات کالدرون و دستیارانش را 
پرداخت کند، در غیر این صورت آن ها می توانند قراردادشان را یک طرفه فسخ کنند. با توجه به همین 
مسئله باشگاه پرسپولیس از مدیربرنامه های بازیکنان خارجی مدنظرش خواسته یکی دو هفته ای را 
صبر کنند که اوضاع مالی این باشگاه بهتر شود تا بتوانند پیش قرارداد بازیکنان مدنظرشان را پرداخت 
کنند. نکته قابل توجه اینکه باشگاه پرسپولیس با یک مهاجم و یک هافبک خارجی به توافق اولیه 
رسیده؛ اما تا زمانی که مبلغ مربوط به پیش قرارداد آنها تامین نشود، هیچ کدام حاضر به توافق نهایی 

و امضای قرارداد نخواهند شد.

»تارتار«  چگونه راضی شد به تبریز برود؟
مهدی تارتار به عنوان یکی از مربیان جوان و موفق فوتبال ایران امســال هم با نفت مسجدسلیمان 
توانسته نتایج فوق العاده ای را کسب کند. تیم تحت هدایت تارتار در نیم فصل اول رقابت های لیگ 
برتر هیچ شکستی در کارنامه اش ثبت نشد تا او بار دیگر توانایی های فنی اش را به رخ بکشد. نکته مهم 
اما درباره این مربی، ناراحتی اش از مشکالت نفت مسجدسلیمان است. او به دلیل این مسائل قصد 
کرده که نفت را ترک کند و حتی در مصاحبه ای نیز این مسئله را اعالم کرده است. از این رو تارتار قصد 
داشت همراه با سایر اعضای نفت مسجدسلیمان برای دیدار با تراکتور در هفته شانزدهم به تبریز سفر 
نکند؛ اما به خاطر شرایط حساس تیمش در لیگ برتر و فاصله کم مسابقات از تصمیمش برگشت و 
اعالم کرد تا تعطیالت لیگ در کنار نفت خواهد بود. تارتار اعالم کرده که طی  دو بازی آینده در لیگ برتر 
و جام حذفی نیز نفت را همراهی می کند و در تعطیالت نفت را ترک خواهد کرد. او می خواهد در زمانی 
از مسجدسلیمان برود که مسئوالن باشگاه برای انتخاب سرمربی جدید زمان داشته باشند. بر این 

اساس سرمربی نفت مسجدسلیمان در سفر به تبریز اعضای تیمش را همراهی می کند.

فدراسیون فوتبال برای انتخاب سرمربی تیم ملی عجله 
ندارد به این خاطر که تیم ملی تا پایان سال مسابقه ای 
پیش رو نــدارد و در ایــن برهه از زمــان که تعطیالت 
زمستانی فرارسیده و بعد از آن بازی های لیگ برتر به 
صورت فشرده برگزار می شــود، امکان برپایی اردوی 
تدارکاتی از سوی تیم ملی وجود ندارد. طی صحبت های 
مطرح شده در نشست اعضای هیئت رییسه مقرر شد 
هدایت تیم ملی به یک مربی آشنای خارجی سپرده 
شــود. در مورد مربی آشنای خارجی؛ اشــاره مان به 
مربی خارجی اســت که در فوتبال  کشورمان کار کرده 
و از فوتبال ایران و همچنین بازیکنان شــناخت کافی 
داشته باشد که در چنین شرایطی باید از برانکو نام برد؛ 
مربی ای که در بازگشت دوباره به ایران در پرسپولیس 

فوق العاده کار کرد و جام هــای قهرمانی متعددی را 
به کلکســیون افتخارات این باشــگاه افزود. اعضای 
کمیته فنی می گویند تیم ملی بازی های حساسی را 
پیش رو دارد و اینکه مربی خارجی جدیدی به فوتبال 
ایران بیاید طبیعتا برای پیدا کردن شناخت از فوتبال 
ایران و همچنین بازیکنان ممکن اســت زمان زیادی 
بخواهــد و اگر در این مســیر تنها در یکــی از بازی ها 
بازنده شود، صعود تیم ملی به جام جهانی به چالش 
کشیده خواهد شد. همان طور که مهدی تاج بدان اشاره 
کرده، مربی خارجی مد نظر فدراسیون فوتبال برانکو 
است. در این باره مذاکراتی با او صورت گرفته، اما اگر 
فدراسیون فوتبال در تامین دستمزد برانکو با مشکل 
مالی مواجه شود آن وقت یک مربی ایرانی هدایت تیم 

ملی را برعهده می گیرد که در این بین شــانس یحیی 
گل محمدی، مربی شهرخودرو از دیگر مربیان بیشتر 
است. گل محمدی البته در ســال های اخیر به همراه 
شهرخودرو ،ارائه گر بازی های خوبی در لیگ برتر بوده 
و یکی از مربیان قابل احترام در فوتبال کشــور است. 
او در مسیر هدایت تیم ملی در جام جهانی اگر خوب 
عمل کند به طور حتم دیدگاه ها را نسبت به مربی ایرانی 

تغییر خواهد داد. 

 شاید »یحیی« سرمربی تیم ملی شود

 تقلید خطرناک بیرانوند
 از سید جالل؛ مراقب باش

چهره روز

یحیی توره:

»اوزیل« نباید در سیاست دخالت می کرد
مسوت اوزیل با انتشار پستی در شــبکه های اجتماعی به آنچه سرکوب و کشــتار مسلمانان اویغور 
توســط حکومت چین خوانده بود، اعتراض کرده و از مسلمانان دنیا پرســیده بود چرا در مقابل این 
رفتار ســکوت کرده اند. باشــگاه آرسنال 
بالفاصله اعالم کرد که این باشگاه سیاسی 
نیســت و نظرات اوزیل، نظر شخصی او 
بوده اســت. اما این اقدام اوزیل در چین 
واکنش منفی بسیار گسترده ای به دنبال 
داشت. ســخنگوی وزارت خارجه چین 
رســما به او اعتراض کــرد و گفت، اوزیل 
توسط فیک نیوز و اخبار قالبی و جهت دار 
فریب خورده است. یحیی توره که اصالت 
ساحل عاجی داشته و مثل اوزیل مسلمان 
است، هشت سال ستاره بزرگ منچسترســیتی بوده و هواداران سیتی او را یکی از اسطوره های خود 
می دانند. توره حاال در چین و در باشگاه چینگدائو هوانگهای بازی می کند و می گوید اوزیل دچار اشتباه 
شده و یک فوتبالیست نباید وارد مسائل سیاسی شود و سیاست را باید به سیاستمداران واگذاشت. 
توره در این باره گفت:» من از کار اوزیل خیلی تعجب کردم. نظر من این اســت که فوتبال خیلی مهم 
است و فوتبالیست ها باید در چارچوب فوتبال بمانند و سیاست را به سیاستمداران واگذار کنند. چرا 
که ما نمی توانیم در این مسائل دخالت کنیم. این کارها مشکالت زیادی به وجود می آورد و راستش 
را بخواهید به عنوان یک مسلمان می گویم که این مسئله خیلی پیچیده است«. یحیی توره در ادامه 
گفت:» این انتخاب اوزیل است و او این حرف ها را در شــبکه های اجتماعی زده ولی به نظر من این 

حرف های او اشتباه بوده است«.

واکنش »واندا نارا«  به احتمال حضور »ایکاردی« در یووه
مائورو ایکاردی در تابستان به شکل قرضی از اینتر به پاری سن ژرمن پیوست. او تا به این جا عملکرد 
خیره کننده ای را ارائه داده و آمار فوق العاده 13 گل در 16 بازی را به ثبت رسانده است. با این وجود اما 
طی هفته های اخیر شایعات زیادی درباره احتمال بازگشــت ایکاردی به سری آ و باشگاه یوونتوس 
مطرح شده؛ موضوعی که حاال واکنش همسر و مدیر برنامه های او را در پی داشته است. واندا نارا ضمن 
تکذیب شــایعات درباره ایکاردی گفت: » نه نه! حاال مائورو در پاریس است و در این جا نیز عملکرد 
خوبی ارائه داده است. او مثل همیشه گل های دیوانه کننده ای به ثمر می رساند. تنها موضوع مهم برای 
 من خوشحالی مائورو اســت و او حاال کامال در پی اس جی خوشحال است«.واندا نارا در ادامه گفت: 
»من خاطرات شگفت انگیزی از اینتر و سن سیرو دارم و همانطور که همیشه گفته ام ما همواره در کنار 
هواداران اینتر بوده ایم. همچنین انتخاب پاریس برای ایکاردی به گونه ای بود که او مرتکب خیانت نشود. 

ما یکدیگر را بدون خیانت ترک کردیم و فکر می کنم که این موضوع برای اینتر هم خوب پیش رفت«.

حمله دوباره مارادونا به »پله«
دیه گو مارادونا در یک مصاحبه شــبکه TyC Sports آرژانتین، می گوید که هموطن فقید او آلفردو 
دی استفانو بهترین بازیکن تاریخ فوتبال به شمار می رود؛  اما حتی بعد از او هم پله، نمی تواند ادعا کند که 
دومین بازیکن برتر تاریخ فوتبال است. سرمربی تیم خیمناسیا الپالتای آرژانتین گفت: من فکر می کنم 
که آلفردی دی استفانو بهترین بازیکن دنیاســت، او از همه بهتر بود حتی از من. پله اما نمی خواست 
به این موضوع اذعان کند. دوستان پله از خودشان یک جایزه ساخته اند به عنوان جایزه اسطوره زنده 

فوتبال. من حتی در ریودوژانیرو هم پله را برای کسب عنوان بهترین بازیکن تاریخ شکست می دهم.

فوتبال جهان

در بازی پرسپولیس برابر سایپا، گابریل کالدرون 
ترجیح داد از بوژیدار رادوشوویچ به جای علیرضا 
بیرانوند در ترکیب اصلی تیمش استفاده کند. 
این تصمیم غیرمنتطره در شرایطی اتخاذ شد که 
رادو در بازی با ذوب آهن عملکرد خوبی داشت؛ 
اما بیرانوند پس از بازگشــت به آرنج روی تنها 
ضربه داخل چارچوب گل گهر تسلیم شد. به هر 
تقدیر در شرایطی که از حوالی غروب جمعه خبر 
نیمکت نشــینی بیرو از داخل باشگاه درز کرده 
بود، صبح شنبه گفته شد بیرانوند مصدوم است 
و به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه کشاله ران این 
بازی را از دست داده! عجیب تر اینکه او با وجود 
اعالم این خبر، در فهرست 18 نفره سرخ پوشان 
باقی ماند و روی نیمکت هم نشست؛ در حالی 
که همه می دانند دروازه بان مصدوم نباید روی 
نیمکت باشد، چون ممکن است گلر اصلی به 
مشکل بخورد و در این صورت تیم دچار دردسر 
خواهد شد. مجموعه این شــرایط باعث شد 
این تصور بــه وجود بیاید کــه علیرضا بیرانوند 
صرفا وانمود کرده مصدوم بوده تا به این ترتیب 
نیمکت نشینی اش یک توجیه غیرفنی پیدا کند.

این راهی است که قبل از بیرو، جالل حسینی 
هم آن را پیمود. کاپیتان اول سرخ ها دو هفته 
بعد از شــروع فصل از سوی کالدرون از ترکیب 
اصلی کنار رفت، اما او که نمی خواست وجهه اش 
نزد هواداران و منتقدان خراب شــود، ادعا کرد 
مصدوم شده اســت. برای خود بیرانوند بهتر 
اســت واقعا مصدوم شده باشــد، چون در 
غیر این صورت، با تداوم نیمکت نشــینی او 
واقعیت برای همه آشــکار خواهد شد و تازه 
ممکن است تمارض گلر ملی پوش قرمزها به 

ضرر خودش تمام شود.

در حاشیه

وز عکس ر

 مهدیخانی 
در اردوی تیم امید

مهــدی مهدیخانــی، بازیکن 
واراژدین در حالــی به اردوی 
تیم امید اضافه شده است که 
این روزها تمرینات تیم امید با 
حضور 10 تــا 12 بازیکن دنبال 

می شود.

آغاز دور برگشت رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور؛

کار سخت اصفهانی ها در هفته شانزدهم
دیدارهــای هفتــه شــانزدهم  رقابت های لیگ برتر در حالی عصر سمیه مصور
پنجشنبه با برگزاری چهار دیدار آغاز می شــود که پس از اتمام 

دیدارهای این هفته تیم ها به تعطیالت زمســتانی میان فصل 
می روند؛ تعطیالتی که به مدت چهل روز طول می کشد. در آغاز 
دور برگشــت فصل جاری رقابت های لیگ برتر تیم سپاهان در 

ورزشگاه نقش جهان از تیم شاهین بوشهر پذیرایی می کند و تیم 
 ذوب آهــن در تهــران بــه مصــاف تیــم ســایپای تهــران 

می رود.

سپاهان- شاهین بوشهر
طالیی پوشان نصف جهان در حالی در آغاز نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر میزبان تیم قعر نشین جدول 
رده بندی هستند که آنها با یک بازی کمتر و با کسب 28 امتیاز پس از تیم استقالل تهران در رده دوم جدول 
رده بندی جای گرفته اند. شاگردان امیر قلعه نویی که آخرین دیدار خود در این مسابقات را با پیروزی پشت 
ســر گذاشــته اند برای پیروزی در این بازی خانگی به میدان می آیند تا با خاطری خوش راهی تعطیالت 
زمستانی شوند. دیدار تیم های سپاهان و شاهین شهرداری بوشــهر با توجه به وضعیت دو تیم در جدول 
رده بندی از حساسیت های زیادی برخوردار است. تیم شــاهین شهرداری بوشهر که هم اکنون بدون هیچ 
بردی و با کسب تنها شــش امتیاز در رده آخر جدول رده بندی جای گرفته، برای بازگشت به این مسابقات 
نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز این دیدار دارد، موضوعی که کار را برای شاگردان قلعه نویی سخت می کند. 
از سوی دیگر سپاهانی ها که صدر جدول را به تیم اســتقالل تهران واگذار کرده اند برای بازگشت به جایگاه 
قبلی و حفظ فاصله امتیازی با آبی پوشان تهرانی به دنبال کسب تمام امتیازات این دیدار خانگی هستند تا 

همچنان در کورس مدعیان قهرمانی بمانند.
سپاهان در شرایطی به مصاف شاهین بوشــهر می رود که در فاز هجومی تقویت شده و  به رغم افت نسبی 
استنلی در فصل جاری، حضور قربانی و زوج او در کنار شــهباززاده، خیال قلعه نویی را در پیکان خط حمله 
راحت کرده اســت. از طرف دیگر حضــور نورافکن در میانه میدان ســپاهان می تواند تنــوع تاکتیکی تیم 
قلعه نویی را افزایش داده و درخشــش محبی و اوج گیری محمدرضا حســینی، دست ژنرال  را در چیدن 
ترکیب دلخواهش باز گذاشته است. در فاز دفاعی نیز ســپاهانی ها در بازی های قبلی نشان داده اند که از 
شرایط خوبی برخوردار بوده و به راحتی گل 
نمی خورند. با این حال پارگی رباط صلیبی 
پورقاز در کنــار مصدومیت مصلح و آقایی، 
سپاهان را در فاز دفاعی با مشکالت جدی 
روبه رو کرده است، مشکالتی که می تواند 
پاشــنه آشــیل تیم قلعه نویــی در این 
رقابت ها بوده و آنها را قهرمانی دور سازد.

 سایپا- ذوب آهن
 تیم ذوب آهن در شرایطی روز جمعه پا به دور برگشت نوزدهمین دوره رقابت های لیگ 
برتر فوتبال کشور می گذارد که سبزپوشــان اصفهانی در نیم فصل اول از این مسابقات 
عملکرد ضعیفی را از خود به نمایش گذاشــتند. شاگردان منصوریان در پایان دور رفت 
این دوره از رقابت های لیگ تنها موفق به کسب پانزده امتیاز شدند تا جایگاهی بهتر از 
دهمی در جدول رده بندی نداشته باشند. ذوبی ها که در آخرین دیدار برگزار شده در این 
مسابقات به تساوی رضایت دادند، در اولین بازی دور برگشت در تهران به مصاف تیم 
ســایپای تهران می روند. دیداری که می تواند نقش قابل توجهی در سرنوشت علیرضا 
منصوریان داشته باشد. سرمربی سبزپوشان که تیمش در پایان پنج بازی اخیر تنها به 
کسب هشت امتیاز از ده امتیاز مشروط دست یافت، برای ماندن روی نیمکت ذوبی ها 

به کسب تمام امتیازات این دیدار نیاز دارد تا هم چنان در اصفهان ماندگار شود.
در آن سو نارنجی پوشان تهرانی، نشانی از تیم همیشه قلدر فصول قبل ندارد و عملکردی 
ضعیف داشته و نتایج دور از انتظاری به دست آورده است. سایپا بیش از 12 هفته است 
که بردی نداشته و برای فرار از منطقه ســقوط چاره ای جز پیروزی در این دیدار ندارد. 
سایپا تیم جوان و دونده ای است که در فاز دفاعی مشــکالت زیادی داشته و با 20 گل 
خورده، بعد از تیم های شاهین بوشــهر و پیکان بدترین عملکرد دفاعی لیگ را از خود 
به جای گذاشته اســت. شاگردان صادقی در فاز هجومی نیز شــرایط خوبی نداشته و 
در بیش از 10 بازی نتوانســتند گلی به ثمر برســانند، هرچند این رکورد منفی در هفته 
چهاردهم مقابل نفت مسجدسلیمان شکسته شد؛ اما با تمام این وجود ذوب آهن در 
مقابل سایپا کار سختی را پیش رو دارد. انگیزه باالی نارنجی پوشان در کنار قدرت بدنی 
باالی بازیکنان این تیم، کار را برای شاگردان منصوریان سخت می کند، اما از طرف دیگر 
ضعف مدافعان این 
تیم در برابر توپ های 
ســریع و خط میانی 
قدرتمند سبزپوشان 
می تواند ورق را به نفع 

ذوب برگرداند.
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شهردار اصفهان تاکید کرد:

 مذاکره، راه حل برون رفت
 از چالش های پروژه حلقه حفاظتی شهر

شهردار اصفهان در حاشیه جلسه بررسی پیشرفت پروژه های عمرانی شهر اظهار کرد: رینگ چهارم 
یکی از مهم ترین پروژه های شهرداری اســت که در یک سال گذشــته به این پروژه ورود کرده ایم 
و تاکنون طبق برنامه زمان بندی عملیات اجرایی آن پیش رفته اســت. قــدرت ا... نوروزی گفت: 
بعضی از عوامل خارج از اراده شــهرداری، فعالیت پروژه حلقه حفاظتی چهارم شــهر اصفهان را با 
چالش هایی مواجه می کند که این چالش ها امروز مورد بررسی قرار گرفت. شهردار اصفهان، مذاکره 
با دستگاه های دیگر مانند راه و شهرسازی و استانداری برای رفع چالش های مهم در پروژه حلقه 
حفاظتی چهارم شهر اصفهان را یکی از راهکارهای برون رفت پروژه از مشکالت پیش رو عنوان کرد و 
افزود: امیدواریم در اولین فرصت موانع رفع شود تا مدیران طبق قول های داده شده بتوانند در یک 
برنامه زمان بندی ۱۸ ماهه پل نصف جهان را اتمام و در ادامه آزادسازی های مربوط به حلقه چهارم 
ترافیکی را انجام دهند. وی ادامه داد: پیرامون مســائل مالی پروژه و آزادسازی ها تصمیمات الزم 
اتخاذ و مقرر شد تمام روزهای هفته آینده را به پروژه حلقه چهارم حفاظتی شهر اصفهان و مجموعه 
پل های نصف جهان اختصاص داده و با تمام ادارات، دستگاه ها و مسئوالن مربوطه مذاکره کنیم تا 
موانع موجود برطرف و راهکارهای الزم برای تامین سرمایه پروژه ها پیدا شود و در موعد مقرر شاهد 
بهره برداری از پروژه پل نصف جهان باشیم. نوروزی تاکید کرد: مدیران، مهندسان و مسئوالن اجرای 
پروژه پل نصف جهان به طور جدی این پروژه را پیگیری می کنند البته اگر برخی موانع برای اجرای 
پروژه پل نصف جهان خارج از شهرداری وجود نداشت، امروز می توانستیم با قاطعیت بیشتری در 

خصوص آن صحبت کنیم.

بررسی چالش های گردشگری ادبی در اصفهان
رییس کمیسیون اقتصادی و گردشگری شورای شــهر اصفهان در جلسه ای با اساتید گروه زبان و 
ادبیات دانشگاه اصفهان، چالش های گردشگری ادبی را مورد بررسی قرار داد. نصیر ملت در صفحه 
اینستاگرام خود با اشاره به جلسه با اساتید گروه زبان و ادبیات دانشگاه اصفهان و ذی نفعان مرتبط 
با گردشگری ادبی و فرهنگی اصفهان، اظهار کرد: در این جلسه بر اهمیت رفع موانع و چالش های 
گردشگری ادبی و فرهنگی و پیشــبرد گردشگری اصفهان تاکید و مقرر شــد برنامه ریزی جهت 
بهره مندی از مشارکت سایر متخصصان و ذی نفعان این حوزه صورت پذیرد. گفتنی است؛ گردشگری 
ادبی زیرشاخه ای از گردشــگری فرهنگی به شــمار رفته و مربوط به رویدادهای مرتبط با فضای 

داستان ها و محل زندگی نویسندگان و شاعران می شود.

دود به دل هوا نکنیم!
رییس اداره توسعه فرهنگ شــهروندی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به اینکه در آذرماه 
با پدیده اینورژن یا همان وارونگی و پیرو آن آلودگی هوا مواجه هســتیم که این پدیده آزاردهنده 
فعالیت مدارس را مختل می کند، الزم بود توصیه هایی را با مردم در میان بگذاریم تا با همکاری آنها 
در راستای کاهش آلودگی هوا گام برداریم.احمد رضایی افزود: در تابلوهای تبلیغات شهری با عنوان 
»دود به دل هوا نکنیم« و با هدف آگاهی رســانی در خصوص رفتارهای شــهروندی، از شهروندان 
درخواست شــده با توجه به وارونگی هوا تا حد امکان کمتر از خودروهای سرنشین استفاده کرده 
و بیشتر با وسایل حمل ونقل عمومی سفرهای درون شــهری را انجام دهند. رییس اداره توسعه 
فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان تبلیغات شهری را از جمله فعالیت های مستمر اداره توسعه 
فرهنگ شــهروندی دانســت و خاطرنشــان کرد: این تبلیغات هر دو هفته یک بار با موضوعات 

شهروندی در حوزه مدیریت شهری روی ۳۰۰ تابلوی راهنمایی سطح شهر نصب می شود.

روایت معاون جدید حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان از قصه پر غصه شهر؛

قانون داریم؛ اما اجرا نمی شود

نشست خبری معاون جدید حمل و نقل و  حدیث زاهدی
ترافیک شهردار اصفهان با موضوع تشریح 
رویدادهای قصه آدم و هوا  صبح دیروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. 
داریوش امانی با اشاره به وضعیت آلودگی هوا گفت: قانون هوای پاک 
مصوبه مجلس شورای اسالمی بوده که تکالیف دستگاه ها را درباره کاهش 
آلودگی هوا مشــخص کرده و قطعا اگر این قانون اجرا می شــد کمتر با 
مشکل آلودگی هوا مواجه بودیم. امانی با بیان اینکه بسیاری از بندهای 
قانون هوای پاک مغفول مانده است، تصریح کرد: بخشی از بندهای این 
قانون را می توان با هم پوشانی دستگاه های ذی ربط انجام داد.وی با ابراز 
خرسندی از اینکه خرید تعدادی اتوبوس برای افزایش ناوگان حمل ونقل 
عمومی شهر در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: در این باره مذاکراتی 
با خودروسازان انجام شده تا با توجه به تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
بتوانیم به نسبت نوســان قیمت ها تعدادی اتوبوس را خریداری کنیم. 
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان با یادآوری اینکه از سال 
گذشته بازســازی اتوبوس های شهر انجام شده اســت، افزود: در حال 
حاضر ۲۵۰ دستگاه اتوبوس در حال بازسازی است. وی ادامه داد: در شهر 
اصفهان ۸۵ کیلومتر خط اتوبوس های تندرو یا همان بی آر تی وجود دارد 
که در سال ۹۹ این میزان به ۱۰۰ کیلومتر افزایش پیدا خواهد کرد. امانی 
خاطرنشان کرد: در بخش تاکســیرانی تعداد یک هزار دستگاه تاکسی 
نوسازی و بازسازی می شود که این اقدام در کاهش میانگین سن ناوگان 
بسیار تاثیرگذار است. وی با بیان اینکه درحال حاضر روزانه ۹۰ هزار نفر از 
شهروندان ســفرهای درون شــهری خود را با اســتفاده از مترو انجام 

می دهند، گفت: قرار بود این آمار به ۱۰۰ هزارنفر افزایش یابد که امیدواریم 
تا پایان سال به این شاخص دست پیدا کنیم. معاون حمل ونقل و ترافیک 
شــهردار اصفهان گفت: تالش می کنیم با تامین زیرســاخت ها زمینه 
افزایش استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی در شهر برای شهروندان را 
فراهم کنیم.وی بــا بیان اینکه شــهرها قصه پرغصــه ای دارند، گفت: 
خودروهای فاقد معاینه فنی، وارونگی هوا، خودروهای تک سرنشین، 
آلودگی با منشأ حمل ونقل و ترددهای شهری، خودروهای سنگین دودزا، 
موتورسیکلت های دودزا از جمله مواردی اســت که قصه پرغصه ای در 
شهرها به وجود آورده است.امانی با اشــاره به ضرورت برگزاری سلسله 
رویداد قصه آدم و هوا اظهار کرد: توسعه شهروندی الکترونیک، توسعه 
فرهنگ دوچرخه سواری، توسعه حمل ونقل پاک، رشد تردد خودروهای 
تک سرنشین، مدیریت تردد خودروها و کنترل ترافیک همچنین آلودگی 
هوای شهرها و فرهنگ سازی در زمینه های مختلف استفاده از حمل و نقل 
عمومی و توسعه ایمنی ترافیک از جمله ضرورت های برگزاری این رویداد 
به شمار می رود.وی ادامه داد: محورهای رویداد آدم و هوا  در زمینه کاهش 
و ایمنی ترافیک، فرهنگ شهروندی، مهندسی ترافیک، بازآفرینی شهری، 
توسعه حمل ونقل محور، آموزش ترافیک، حمل ونقل عمومی، حمل ونقل 
پاک و دوچرخه ســواری اســت. معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار 
اصفهان خاطرنشان کرد: در قالب رویداد قصه آدم و هوا از ۲۶ آذرماه تا ۲۹ 
دی ماه ۹۸ جشنواره ها، رویداد میدانی، نشست ها، میزگردها، همایش ها، 
برنامه های تفریحی، بازدیدها و افتتاحیه ها را شاهد خواهیم بود. وی با 
بیان اینکه دربخش رویدادهای زیرســاختی، کلنگ زنی، افتتاحیه ها، 

آیین ها، رونمایی از اماکن، امکانات ســخت افزاری و نرم افزاری انجام 
خواهد شــد، افزود: در بخش فرهنگی برنامه های هنری، جشــنواره، 
کارگاه ها، تفاهم نامه ها و همایش های مختلفی برگزار می شــود.امانی 
 گفت: در بخش رســانه ای پویش های مردمی، نشســت های خبری،

 نرم افزارهای ارتباطی و تریبون آزاد برگزار می شود و در بخش آموزشی نیز 
آموزش متصدیان، برگزاری کارگاه های آموزشی و ایستگاه های ترافیک 

را شاهد خواهیم بود.

اجرای طرح محدوده ترافیکی از در منازل
وی با اشاره به اجرای طرح محدوده ترافیکی در شهر اصفهان به منظور 
کاهش ترافیک در معابر شــهر گفت: مقدمات اجــرای طرح محدوده 
ترافیکی در هسته مرکزی شهر انجام شده و تا پایان سال جاری این طرح 
اجرایی خواهد شد؛ همچنین درصدد اجرای طرح زوج و فرد خودروها 
از در منازل هستیم و تالش می کنیم تا پایان سال این اتفاق رقم بخورد.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه مشکالت مربوط 
به اتصال دروبین ها به مرکز پلیس راهور و مراکز معاینه فنی از یک هفته 
پیش برطرف شده است، افزود: در حال حاضر ثبت تخلف دوربین های 
فاقد معاینه فنی توسط دوربین ها انجام می شود و مبلغ جریمه برای هر 
مرتبه تردد از مقابل دوربین ها ۵۰ هزارتومان اســت. وی ادامه داد: برای 
رفع اشکاالت دوربین های ثبت تخلف و نظارت تصویری هماهنگی های 
الزم با پلیس راهور انجام شده و خوشبختانه در حال حاضر مشکلی در 

این زمینه وجود ندارد.

پیش بینی اعتبار 12 هزار میلیاردی برای احداث خط 2
امانی گفت: برای احداث خط دو متروی اصفهان ۱۲ هزارمیلیارد اعتبار 
پیش بینی شده که پنج هزار میلیارد آن مربوط به بخش زیرساختی پروژه 
و مابقی به بخش تجهیزات خط دو اختصاص خواهد یافت. وی تاکید 
کرد: باتوجه به اینکه روزانه یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر در شهر اصفهان با 
حمل ونقل عمومی از جمله اتوبوس، مترو و تاکسی جابه جا می شوند 
می توان از این ظرفیت برای ارتقای فرهنگ ترافیک استفاده کرد. معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان اجرای طرح هم پیمایی را در کاهش 
ترافیک شهر موثر دانست و گفت: باید سرویس های کارمندان ادارات و 
دستگاه های مختلف را دایر کرد تا استفاده از خودروی شخصی کاهش 
پیدا کند؛ این موضوع باید جزو مصوبات شورای عالی استان قرار گیرد. 
وی با اشاره به معاینه فنی اتوبوس های شهر افزود: در حال حاضر بیش 
از ۸۰ درصد ناوگان اتوبوســرانی در شــهر معاینه فنی دارند و ۲۰ درصد 

باقی مانده نیز درحال بازسازی است.

مدیرکل اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی استان اصفهان صبح دیروز در دومین همایش 
ساالنه گردشگری محور توســعه پایدار استان با بیان 
اینکه شعار این همایش ایران، اصفهان، نقش جهان 
اســت، اظهار کرد: ایران یکی از مهم ترین کانون های 
تمدنی دنیاســت و زمانی که از ایران سخن می گوییم 
یکی از عباراتی که به کار برده می شــود، جهان ایرانی 
اســت. وقتی در منابع تاریخی نگاه می کردم متوجه 
شــدم که این جهانی بودن ایران، تنها شــعار نیست 
بلکه بحثی اســت که درمتون کهن تاریخی هم وجود 
داشته اســت. فریدون الهیاری افزود: وقتی در این 
جهان ایرانی به اصفهان می رســیم، شهری است که 
عبارت نصف جهان در مورد آن به کار رفته اســت که به 
این موضوع کمی نگاه کرده اند و تصور شده منظور تعداد 
آثار تاریخی، رونق و شکوه یا صنایع دستی است، اما 
اصفهان باید آیینه ای از ایران جهانی باشــد که جایگاه 

خود را در دنیا نشــان می دهد. مدیــرکل اداره میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 
ادامه داد: اصفهان در دوره هــای مختلف تاریخ ایران 
پایتخت بوده و بســیاری از آثار اصفهان متعلق به این 
ادوار تاریخی است و این شهر به لحاظ معماری و شکوه 
تاریخی آن به گونه ای اســت که در دنیا بسیاری به آن 
رشــک می برند.الهیاری اضافه کرد: به نظر می رســد 
نقش جهان و خیابان چهارباغ عباسی آثاری هستند 
که شکوه جهانی دارند و این آثار سرمایه هایی است که 
ما در اصفهان از آن ها بهره مند هستیم. وی با بیان اینکه 
۱۱ درصد از شغل های جهان مربوط به گردشگری است، 
گفت: باید توجه به گردشگری را افزایش داد تا نقشی در 
اقتصاد کشور داشته باشد. وقتی به توسعه فکر می کنیم 
باید به مشــارکت عمومی و نقــش بخش خصوصی 
توجه کنیم.مدیرکل اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به اینکه کشور 

متکی به نفت زمانی سرمایه اش تمام می شود، گفت: 
وقتی سرمایه تمام می شود به فکر می افتیم که از چه 
طریق می توان این ضرر را جبران کرد بنابراین به دلیل 
کم شدن سرمایه ها نباید به گردشگری پرداخت بلکه 
باید به عنوان یکی از منابع توســعه کشوری محسوب 
شود و این امر بحث امروز و دیروز هم نیست.الهیاری 
ادامه داد: اصفهان هشت نشان ملی جغرافیایی صنایع 
دستی و یک نشــان بین المللی کسب کرد که مفهوم 
آن این است که برخی از صنایع دستی در جهان به نام 
اصفهان ثبت می شــود برای مثال هر کس گفت مینا 
همه به یاد اصفهان می افتنــد. وی اضافه کرد: تعداد 
هتل های پنج ستاره تا قبل از دولت تدبیر و امید یک 
عدد بود، اما هتل کوثر اصفهان هم به دلیل توسعه ای که 
داشته خود را به هتل پنج ستاره تبدیل کرده و حدود ۵۴ 
هتل به جمع هتل های اصفهان اضافه شده است که ۲۷ 

مورد از آن ها هتل های سنتی بوده اند.

مدیر کل اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان:

با »مینا« همه به یاد اصفهان می افتند
  برگزاری چهارمین سالگرد

 شهادت شهیدان کاظمی و شاه سنایی
چهارمین سالگرد شــهادت شــهیدان عبدالمهدی کاظمی و علی شاه ســنایی با روایتگری علی 

شاهنظری و مهدی گنجی و مداحی کربالیی رضا احمدی در گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود. 

چهارمین سالگرد شهادت شهیدان عبدالمهدی کاظمی و علی شاه سنایی امروز  از ساعت ۱۴:۳۰ در 

قطعه شهدای مدافع حرم گلستان اصفهان برگزار خواهد شد. شهید عبدالمهدی کاظمی سال ۱۳۶۳ 

در خمینی شــهر اصفهان به دنیا آمد و در سال ۱۳۹۴ در سن ۳۱ ســالگی در نبرد با تروریست های 

داعشی به فیض شهادت نائل آمد. شهید علی شاهســنایی نیز متولد ۱۳۶۴ از نیروهای لشکر ۱۴ 

امام حسین )ع( بود که به صورت داوطلبانه برای دفاع از حرم عقیله بنی هاشم عازم سوریه شد و 

به شهادت رسید.

ضیافت عروسک های شرق در گرمابه علیقلی آقا
برنامه »ضیافت عروسک ها در آیینه خورشید« امروز  از ساعت ۱۴ در موزه گرمابه علیقلی آقا برگزار 

می شــود. مدیر موزه گرمابه علیقلی آقا گفت: برنامه »ضیافت عروســک ها در آیینه خورشید« از 

سوی موزه گرمابه علیقلی آقا وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و 

با همکاری هنرمندسرای هورشید برنامه ریزی شده است. رضا منجمی اظهار داشت: در کنار همه 

موزه های جهان فروشــگاه هایی متناســب با موزه وجود دارد که بازدیدکنندگان بعد از بازدید از آن 

فروشگاه ها خرید کنند به همین منظور موزه گرمابه علیقلی آقا با همکاری هنرمندسرای هورشید، 

»عروسک خانه خورشید«را کنار موزه راه اندازی کرده است. وی افزود: این عروسک ها محصوالت 

مردم شرق اصفهان است که زمانی از آن در خانه ها و جشن هایشان استفاده می کردند ولی اکنون 

این فرهنگ رو به فراموشی است. مدیر موزه گرمابه علیقلی آقا تصریح کرد: همچنین در این برنامه 

دفتر اصفهان مرکز اتحادیه بین المللی نمایشگران عروسکی در ایران با عنوان »مبارک یونیما« در 

موزه گرمابه علیقلی آقا افتتاح می شود. منجمی افزود: اردشــیر صالح پور رییس یونیمای ایران، 

پوپک عظیم پور، اســتاد دانشگاه و فرزانه ســلیمانی مدیر هنرمندسرای هورشــید در این برنامه 

 در مورد حفظ و بازآفرینی عروســک های شرق اصفهان، عروســک و صلح و خورشید در اسطوره 

سخنرانی می کنند.

 همبستگی و انسجام روابط خانوادگی 
در کمپین »هوای خوب خانواده« 

کمپین »هوای خوب خانواده« در قالب ارائه طرح های گرافیکی به مناســبت یلدا، همبســتگی و 

انسجام روابط خانوادگی را بیان می کند. رییس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی شهرداری اصفهان گفت: موضوع خانواده گرایی، ایجاد انسجام و همبستگی در محیط های 

خانوادگی از اولویت های حوزه اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 

اســت. مســعود مهدویان فر اظهار داشــت: کمپین»هوای خوب خانواده«  که به مناسبت یلدا با 

اســتفاده از ظرفیت های موجود طراحی شــده، قرار است در رســانه های مکتوب، عرشه های پل 

عابر پیاده، ســازه های بتونی و تک پایه ها و به صورت موشــن در فضای مجازی قــرار گیرد. وی 

تصریح کرد: این محصوالت گرافیکی به مردم یادآوری می کندکه یلدا فرصت مناسبی است تا در 

محیط های خانوادگی ارتباط با اعضای خانواده تقویت شــود تا همه خانواده هایی سالم و تاب آور 

داشته باشــند. عالقه مندان برای دریافت طرح های گرافیکی »هوای خوب خانواده« می توانند به 

 esfahanfarhang.ir سایت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان به نشانی 

مراجعه کنند.

با مسئولان

اخبار

استفاده از سرند بالستیک 
در خطوط پردازش پسماند 

اصفهان

خبر ویژه

معــاون برنامه ریــزی و پژوهش ســازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: در 
صورت استفاده از ســرند بالستیک در خطوط 
پردازش پســماند، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
تومان صرفه جویی ارزی خواهیم داشــت که 
امیدواریم تا چندماه آینــده بتوانیم آن را روی 
خطوط پردازش پســماند تایید و در شهرداری 
از این تجهیز استفاده کنیم. فرشاد مستاجران 
اظهارکرد: اساس فعالیت کارخانجات پردازش 
پســماند و تولید کود، خطوط پردازش است. 
وی افزود: در حال حاضر در بعضی از شهرهای 
کشور خطوط پردازش وجود دارد و در تعدادی 
از آن شهرها تمام پســماندها به صورت کامل 
پردازش می شود که یکی از آن شهرها اصفهان 
است. معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: در شــهر اصفهان کل پســماند ورودی به 
کارخانه حدود یک هزار تن در روز اســت که به 
صورت کامل پردازش می شود. وی با بیان اینکه 
کارخانه کود آلی و پردازش پسماند شهرداری 
اصفهان حدود ۳۰ سال پیش تاسیس شده و 
تکنولوژی مورد استفاده فعلی مربوط به ۵۰ تا 
۶۰ سال قبل است، افزود: با توجه به پروژه های 
توســعه ای مانند پیرولیز، RDF، هاضم و ... 
این نیاز احساس شــد که باید پردازش بهتر و 
دقیق تری روی پسماندها انجام شود، از این رو 
وضعیت موجود را با آنچه در دنیا اتفاق می افتد 
بررسی و به این نتیجه رســیدیم که در خطوط 
پردازش پسماند اصفهان چند نیاز برای پردازش 
بهتر وجود دارد و می بایست اصالحات بر خطوط 
جدید انجام می شد. مستاجران تصریح کرد: با 
بررسی این مشکالت به این نتیجه رسیدیم که 
نیاز است روی خطوط جدید یک تجهیز مناسب 
با عنوان سرند بالســتیک نصب شود؛ سرند 
بالستیک جداکننده پســماند است که اقالم 
سه بعدی مانند قوطی شــیر و ... را از اجسام 
دوبعدی مانند پالستیک جدا می کند همچنین 

از زیر سرندها مواد آلی جدا می شود.

ویژه برنامه 
آیینه داران شهر

ویژه برنامه آیینه داران شــهر 
به پــاس تقدیر از تالشــگران 
پیشکســوت و بازنشســته 
شــهرداری اصفهان با حضور 
 مدیــران شــهری برگــزار

 شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

میثم محمدی- شهردار زرین شهرم الف:693818

آگهی مزایده)نوبت دوم(
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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مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در نشست مشترک با معاون و برخی از 
مدیران شــهرداری اصفهان بر لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای ترمیم ترانشه های 
حفاری خیابان ها و معابر در جهت کاهش حوادث و تصادفات شهری تاکید کرد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، سید مصطفی علوی گفت: 
درترمیم حفاری ها با همکاری دو طرف باید به نحوی عمل کرد که رضایتمندی 
شهروندان فراهم شود. وی بیان داشت: ترمیم ترانشه هایی که پس از عملیات 
حفاری شــبکه گذاری خطوط گاز ایجاد می شــود، بر عهده شرکت گاز است و 
باید با کیفیت مناسب و به موقع انجام گیرد. مهندس علوی، با تاکید بر تعامل 
مطلوب شهرداری با شرکت گاز استان اضافه کرد: تا کنون ترمیم ترانشه هایی 
که توسط شرکت گاز ایجاد شــده، پس از اتمام عملیات لوله گذاری و اعالم به 
شهرداری، توســط پیمانکار شهرداری صورت گرفته اســت. وی تصریح کرد: 
گاهی اوقات انجام عملیات ترمیم ترانشه با تاخیرصورت گرفته یا کیفیت الزم 
را نداشته که این امرنارضایتی و شکایاتی را در پی داشته است. در ادامه معاون 
شهرداری اصفهان بیان داشت: شــهرداری خواهان دریافت منافع از خدمات 
شرکت گاز نبوده و نیست؛ اما به دلیل هزینه های فراوانی که ترمیم حفاری های 
مختلف برای شهرداری در بر دارد باید در زمینه ترمیم حفاری ها با شرکت گاز 
استان یا هر دستگاه حفار دیگر به توافق برسد. معاون شهردار اصفهان، گفت: 
طبق قوانین و مقررات موجود، دســتگاه های حفاری کننده موظف به ترمیم 

ناحیه و ترانشه ایجاد شــده، هستند. مظفر افزود: بیشــتر حادثه های درون 
شهری به دلیل حفاری های موجود رخ می دهد از این رو باید برای این موضوع 
مهم که به حفاظت جان شهروندان مرتبط اســت، تدابیر ویژه اندیشیده شود. 
معاون شهردار اصفهان، گفت: شهرداری در راســتای خدمت گزاری به مردم، 
همکاری الزم را با شرکت گاز اعمال می کند و آمادگی های الزم را نیز در این زمینه 
دارد. وی گفت: دستگاه های حفاری کننده یا باید خود اقدام به ترمیم نواحی 
حفر شده کنند و یا انجام این کار را به شهرداری بسپارند و در اجرای این اقدام 
همکاری کنند. الزم به ذکر در پایان این نشست، طی قراردادی سالیانه مقرر شد 
ترمیم ترانشه های شرکت گاز استان اصفهان در مناطق 5 و 12 شهری توسط 

شهرداری با کیفیت مناسب و اسرع وقت انجام پذیرد.

مدیرعامل شرکت گازاستان اصفهان تاکید کرد:

لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای ترمیم ترانشه ها

ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد کشور همه روزه میزبان  بازدیدکنندگان 
فراوانی از سرتاسر کشور ایران است. دوشنبه، بیست و پنجم آذرماه نیز تنی چند از 
ائمه جمعه شهرستان لنجان با حضور در این شرکت از بخش های مختلف شامل 
کوره بلند شماره سه، کارگاه های ساخت درب های فلکسیبل باتری سه کک سازی 
و... بازدید کردند و در جریان آخرین اخبار دســتاوردهای این شرکت مادر صنعتی 
قرار گرفتند. علیرضا امیری، مدیر روابط عمومی شــرکت طی جلسه ای که در تاالر 
تشریفات برگزار شد، گفت: برای تاسیس ذوب آهن در کشور تالش های گسترده ای 
انجام گرفت که به نتیجه نرسید، سرانجام در ســال 1344 قرارداد ساخت شرکت 
منعقد و ســال 1346 کلنگ زنی آن انجام شد. در حدود چهار ســال، فاز اول این 
کارخانه توســط حدود 20 هزار نفر از نیروهای عاشق و متعصب از جای جای ایران 
ساخته شد و این فعالیت با شدت بیشــتری در فاز دوم ادامه یافت و در بحبوحه 
انقالب، ذوب آهنی ها با تمام توان به فعالیت ادامه دادند و در سال 1362 نیز با حضور 
رهبر معظم انقالب کوره بلند شماره 2 را به بهره برداری رساندند. وی ادامه داد: نسل 
اول که ذوب آهن را ساختند، نسلی عاشــق بودند که همه توان خود را به کار گرفتند 
و خواستار پیشرفت و صنعتی شدن کشــور بودند. این مقام مسئول اظهار داشت: 
زمانی که انقالب شد 600 هزار تن فوالد تولید می کردیم و هم اکنون حدود 27 میلیون 
تن تولید داریم، یعنی تولید نزدیک به 50 برابر شده است. ده ها ذوب آهن به دست 
ذوب آهنی ها ساخته شد که یکی از آنها مبارکه بود. خروجی آموزشگاه توحید ذوب 
آهن، از دانشگاه های کشور در آن زمان بیشتر بود و بیش از 100 هزار نفر در ذوب آهن 
آموزش دیدند. علیرضا امیری افزود: ذوب آهن اصفهان تعداد 14 هزار نفر رزمنده 
به جبهه اعزام کرده و همچنین تعداد 286 شــهید با افتخار به انقالب تقدیم کرده 
است. در بحران ها مانند سیل و زلزله نیز اولین محموله های کمک از این شرکت به 
مناطق آسیب دیده ارسال می شود. وی بیان کرد: محصوالت ذوب آهن اصفهان در 
جهان صاحب نام است، طی سال گذشته یک میلیون تن از محصوالت شرکت به 

30 کشور صادر شد.
 مدیر روابط عمومی شــرکت گفت: ذوب آهن اصفهان 400 میلیارد تومان در زمینه 
پروژه های زیست محیطی هزینه کرده است و هم اکنون نیز ساخت درب های باتری 
سه کک سازی را در راستای حذف آالیندگی در دست اقدام دارد. این مقام مسئول 
با اشاره به اینکه فضای سبز ذوب آهن 16 هزار و پانصد هکتار است که عمده آن به 
صورت دیم آبیاری می شــود، گفت: در راســتای کاهش مصرف، پساب شهرهای 
مجاور خریداری شده و در فضای سبز و خط تولید اســتفاده می شود و همچنین 
میزان برداشت آب از رودخانه زاینده به 40 درصد کاهش یافته است.در حاشیه این 
بازدید گفت و گویی با چند تن از ائمه جمعه شهرستان انجام شد که مشروح آن در 

ادامه می  آید:

الزمه ارتباط مردم با صنعت، مطلع شدن از دستاوردهاست
 حجت االسالم و المسلمین صفر زاده، امام جمعه شهر زاینده رود گفت: اقدامات 
ارزشمند بســیاری در زمینه های مختلف در ذوب آهن اصفهان انجام می شود که 
مصداق شعار »ما می توانیم« است. وی افزود: الزمه ارتباط مردم با صنعت، مطلع 
شدن از دستاوردهاست، در این راستا ذوب آهن اصفهان اقدام شایسته بازدید از خط 
تولید را برای مردم ایران در نظر گرفته است که در تنویر افکار عمومی بسیار تاثیر گذار 
است. امام جمعه شهر زاینده رود اظهار داشت: امید است مسئولین مربوطه به ویژه 
وزارت صمت در تامین مواد اولیه مورد نیاز خط تولید ذوب آهن تدبیر پایدار داشته 

باشند تا این شرکت بتواند با ظرفیت کامل به تولید محصوالت استاندارد بپردازد.

 کار و تالش فراوان در راستای تولید، خودکفایی و 
کاهش وابستگی را از نزدیک مشاهده کردم

 حجت االسالم و المسلمین علیرضا فرهنگ، امام جمعه باغبهادران گفت: بازدید 
میدانی بسیار خوبی بود، کار و تالش فراوان در راستای تولید، خودکفایی و کاهش 
وابستگی را از نزدیک مشــاهده کردم. وی افزود: ذوب آهن اصفهان در شهرستان 
لنجان واقع شده است ؛ لذا مردم در بحث اشتغال زایی بومی و کاهش آالیندگی های 
زیست محیطی انتظاراتی دارند که باید به آنها پرداخته شود البته در دوره جدید تعامل 
ذوب آهن با شهرستان بیشتر شده و پروژه های خوبی نیز در دست اقدام است. امام 
جمعه باغبهادران تصریح کرد: برگزاری برنامه فرهنگی در شهرهای اطراف زرین شهر 
بسیار مهم است و در آشنا کردن مردم با اقدامات شرکت تاثیر بسزایی دارد. حجت 
االسالم و المسلمین علیرضا فرهنگ خاطر نشان کرد: تولید محصول ریل در ذوب 

آهن بازتاب بسیار خوبی داشت و افتخاری برای ایران اسالمی به شمار می رود.

تولید ریل در ذوب آهن اصفهان کام همه مردم ایران را شیرین کرد
 حجت االسالم و المســلمین جعفر غالمی، امام جمعه شــهر چرمهین گفت: در 
جلســات مختلف به ذوب آهن آمده بودم؛ امــا امروز اولین بازدیــد بود، تالش 
و کوشــش در جبهه صنعت و در شــرایط تحریم ســتودنی اســت که این مهم را 
امروز از نزدیک نظاره گــر بودم. وی بیان کــرد: تولید ریــل در ذوب آهن اصفهان 
کام همه مردم ایران را شــیرین کــرد و نشــان داد جوانان و متخصصــان ایران 
زمین همواره می توانند توانمندی خــود را به رخ ایرانیان بکشــند و با هم بودن ها 
را جشــن بگیرند. امام جمعه شــهر چرمهیــن افــزود: امروز مراحل ســاخت 
درب های باتری کک ســازی را در راســتای کاهش آالینده های زیست محیطی 
 از نزدیــک دیدم، این پــروژه بومی ســازی خبر بســیار خوبی برای شهرســتان

خواهد بود.

84 مشترک گاز طبیعی استان اصفهان در ســال 98، به منظور ترویج 
فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز مورد تقدیرقرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان، در سال جاری، 
56 مشترک به عنوان مشترک نمونه انتخاب شدند و همچنین به قید 
قرعه 14 مشترک شــرکت کننده در طرح نظر سنجی و 14 مشترک که 
در طرح حذف قبض کاغذی مشــارکت داشــتند، جمعا 84 مشترک 
مورد تقدیر قــرار گرفتند. مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، در 
همایشــی که با حضور تعدادی از مدیران دســتگاه های اجرایی برگزار 
شد، مشترکین نمونه را الگوی مصرف ایمن وبهینه گاز برشمرد و گفت: 
نعمت گاز طبیعی به عنوان یک ســوخت پاک و ارزشــمند، در کشور ما 
بسیار مهم و استراتژیک است و محور توسعه اقتصادی و رفاه عمومی 
کشــور محســوب می شــود. مهندس علوی، با بیان اینکه ساالنه 21 
میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سطح استان به مصرف می رسد گفت: 

مصرف گاز طبیعی در فصول 
سرد عمدتا در بخش خانگی 
زیاد می شود، با صرفه جویی 
قابــل  می تــوان حجــم 
مالحظه ای از این انرژی را 
به بخش صنعت اختصاص 
داد تا عالوه بر تقویت چرخه 
تولیــد و اشــتغال حجــم 
تولید آلودگــی نیز کاهش 
یابــد. وی، تصریح کرد: در 
صورتی که بتوانیــم روزانه  
15 تا 20 درصــد در مصرف 
گاز صرفه جویــی کنیم، به 
گازرسانی مستمر نیروگاه ها 

و صنایع کمک بزرگی شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، 
با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 99 درصد جمعیت استان از گاز 
طبیعی بهره مند هســتند و هم اکنون بیش از 26 هزار کیلومتر شــبکه 
و یک میلیون و 100 هزار انشــعاب در سطح 107 شــهر و 1060 روستای 
استان اجرایی شــده است، افزود: این حجم از شــبکه و انشعاب یک 
پتانسیل بزرگ ازحادثه است بنابراین همه مشــترکین و آحاد جامعه 
می بایســت با دقت باال و رعایت نــکات ایمنــی، گاز طبیعی را مصرف 
کنند. مهندس علوی، همچنین در خصوص نــکات ایمنی مصرف گاز، 
اطمینان از نصب دودکش با کالهک H در پشــت بام برای بخاری های 
گازی و آبگرمکن های گازی با رعایت فاصله مناسب آن از کولر، کنترل 
راه ورود و خروج هوا، اطمینان از نصب صحیح دودکش وسایل گاز سوز 
و بازبودن مسیر آن، استفاده از دودکش های استاندارد )با قطر مناسب 
وغیرآکاردئونی(، عدم استفاده از وســایل گاز سوز پخت و پز به منظور 
تامین گرمایش در فضای بسته را از نکات مهم در پیشگیری از حوادث 
گازگرفتگی با منو کســید کربن عنوان کرد. مهنــدس علوی، در رابطه با 

پیشگیری از حوادث گاز گرفتگی با گاز منوکسید کربن حاصل از احتراق 
گاز طبیعی و حوادث ناشــی از نشــت و انفجارگاز، بیان داشــت: میل 
ترکیبی گاز کربن مونوکسید با هموگلوبین خون انسان 200 برابر اکسیژن 
است، بنابراین به ســرعت جایگزین اکسیژن در خون و در نهایت مرگ 
می شود. وی، افزود: افرادی که در معرض گاز مونوکسید کربن در فضای 
بسته قرار می گیرند ابتدا احساس کرختی و خواب آلودگی می کنند و در 
صورتی که هر چه ســریع تر از محل خارج نشوند و هوای تازه استنشاق 
نکنند بیهوش شده و به مرحله خفگی و مرگ می رسند. مهندس علوی، 
با اشــاره به وقوع 19 مرگ ناشــی از مصرف نا ایمن گاز در سال جاری، 
گفت: متاســفانه 75 درصد حوادث گاز، در منازل اتفاق افتاده که 55 
درصد آن در اتاق خواب ها بوده اســت. وی، بیان داشت: رعایت نکات 
ایمنی به ویژه در انتخاب و نصب استاندارد وسایل و تجهیزات گاز سوز 
بســیار ضروری اســت و باید با دقت نظر باالیی انجام گیــرد تا در این 
زمینه شاهد حوادث ناگوار 
نباشیم. در بخش دیگری از 
این همایش مدیرکل ستاد 
بحران استان اصفهان بیان 
داشت: با ســوختن ساالنه 
21 میلیــارد متــر مکعــب 
گاز طبیعی حــدود 42 تن 
گاز منو کســید کربن تولید 
می شــود که با اضافه شدن 
گرد غبــار به جــای مانده 
از ســیالب های فروردیــن 
امســال و همچنیــن دود 
حاصل از فعالیــت صنایع، 
خودروهــا، نیروگاه ها و... 
میزان آلودگی هوا و محیط زیست اســتان بسیار زیاد و به نقطه بحران 
می رسد. منصور شیشه فروش، با تاکید بر اینکه هر شهروند با احساس 
مســئولیت خود می تواند با خاموش کردن یک شعله یا خودرو و...در 
کاهش میزان آلودگی سهیم شود، افزود: همه افراد باید به بهبود شرایط 
محیط زیســت اســتان کمک کنیم چرا که همه در یک محیط تنفس و 
زندگی می کنیم. وی، بر استفاده شــهروندان از حمل و نقل عمومی به 
ویژه قطار شهری اصفهان که روزانه 100 هزار سفر انجام می دهد، تاکید 
کرد و گفت: برای بهبود شرایط محیط زیست استان برنامه ریزی کوتاه 
مدت و بلند مدت انجام شده که یک بخش آن برعهده مسئوالن، بخشی 
به صاحبان صنایع و بخش مهمی نیز بر عهده عموم مردم است. شایان 
ذکر است، مشــترکین نمونه گاز طبیعی در اســتان اصفهان بر اساس 
شــاخص هایی همچون؛ رعایت مصرف بهینــه گاز طبیعی، پرداخت به 
موقع گاز بهای مصرفی، پرداخت الکترونیکی گاز بها، رعایت نکات ایمنی 
و نگهداری صحیح کنتور و تجهیزات گازرسانی تعیین و مورد تقدیر قرار 

گرفتند و این مراسم هر ساله در این شرکت اجرا می  شود.

رییس تعمیرات نــورد گرم از انجــام موفقیت آمیز تعمیرات ســاالنه نورد گرم 
فوالد مبارکه و ماشین کاری قفسه های نورد مقدماتی بدون حضور کارشناسان 
خارجی خبر داد و گفت: این تعمیرات بزرگ دقیقا مطابق با برنامه طی مدت 10 
روز به اتمام رسید. مسعــــــود نصیـــــری، مهـــم ترین اهداف این پروژه 
تعمیراتی را اجرای پروژه های توسعه و آماده ســازی خط نورد گرم جهت تولید 
محصوالت جدید موردنیاز بازار، انجام تعمیرات به منظور بهبود عملکرد تجهیزات 
و ارتقای سطح کیفیت محصوالت دانســت و افزود: برای دستیابی به اهداف 
مذکور، پس از برگزاری جلســات متعــدد و برنامه ریزی های بســیار دقیق، با 
صرف بیش از 5 هزار نفر ساعت کار و با همکاری کارکنان قسمت های مختلف 
شــرکت و پیمانکاران طرف قرارداد، فعالیت های بسیار سنگین و فشرده ای در 
زمان تعیین شــده انجام گرفت. وی درخصوص اقدامات انجام شده در بخش 
تعمیرات انبار تختال و کوره های پیش گرم گفت: جهت تعویض تیرکرین کمپ 
1 و 2 انبار تختال اقدامات گسترده ای انجام شد. با توجه به نظر تیم کارشناسی 
و بازرس فنی مبنی بر فرسودگی سازه فلزی تیرکرین های انبار تختال نورد گرم 
و پرخطر بودن ادامه فعالیت جرثقیل ها روی این سازه و تاثیر مستقیم خرابی 
احتمالی آن بر توان تولید نورد گرم، برنامه تعویض تیرکرین ها با همکاری واحد 
توسعه نورد گرم در دســتور کار قرار گرفت و با آماده سازی های صورت گرفته از 
چندین ماه قبل و اولویت بندی فعالیت ها، بخش مهمی از سازه فوق در توقف 

ساالنه نورد گرم تعویض شد.

در ادامه، دیواره دشــارژ کوره ها اصالح و تعمیرات ســاالنه کــوره 3 و 1 انجام 
گرفت. پس از آن، جرثقیل شــماره 3 انبــار تختال برای آماده ســازی جهت 
استفاده در انبارهای جدید تکمیل نورد گرم دمونتاژ و پس از اقدامات اصالحی 
مونتاژ و راه اندازی شــد. در ادامه بخشــی از سیستم مشــترک آب در گردش 
کوره ها نیز تعویض و اصالح شــد. نصیری درخصوص اقدامات انجام شده در 
بخش نورد مقدماتی گفت: با توجه به انجام پروژه ماشــین کاری قفســه های 
نورد نهایی در توقف ســال گذشــته نورد گرم و دست یابی شــرکت های ایرانی 
به دانــش و تخصص فرآیند ماشــین کاری قفســه ها، برنامه ماشــین کاری 
قفسه های نورد مقدماتی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت کلیه فعالیت های 
 در نظــر گرفته شــده به همــت نیروهــای متخصــص داخلی و بــا موفقیت

 به انجام رسید.

ماشین کاری قفسه های نورد مقدماتی بدون حضور کارشناسان خارجی

در دیدار ائمه جمعه شهرستان لنجان از ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

ده ها ذوب آهن به دست ذوب آهنی ها ساخته شد

شرکت پاالیش نفت اصفهان، مسئولیت های اجتماعی خود را به نحو مطلوب انجام می دهدثبت رکورد روزانه 108 ذوب در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری فوالدمبارکه اصفهان

 با تالش کارکنان فوالد مبارکه اصفهان برای بهره برداری از ظرفیت های تجهیزات و بهره وری سرمایه های انسانی، رکورد 108 ذوب در ناحیه فوالدسازی 

و ریخته گری این شرکت ثبت شد. رییس گروه فنی فوالدسازی و ریخته گری گفت: همکاران ناحیه فوالدسازی با تولید 108 ذوب و تناژ تخلیه 20 

هزار و 606 تن فوالد مذاب از کوره های قوس الکتریکی و تولید 19 هزار و 495 تن تختال از ماشین های ریخته گری مداوم، رکورد قبلی تولید روزانه 

105 ذوب با تناژ تخلیه 19 هزار و 992 تن و تولید تختال 18 هزار و 951 تن را که متعلق به مهر امسال بود به میزان 614 تن فوالد مذاب تخلیه شده و 

544 تن تختال ارتقا دادند. مرتضی مومنی افزود: با توجه به برنامه تولید از لحاظ کیفیت و عرض در ماشین های ریخته گری مداوم، ظرفیت تولید 

مذکور با به کارگیری روش های فالی تاندیش و افزایش سرعت ریخته گری، توأم با هماهنگی مناسب حاصل شده است. وی خاطر نشان کرد: به 

منظور دستیابی به اهداف تولید سال آینده باید به کیفیت و پهنای ماشین های ریخته گری مداوم در برنامه ریزی تولید و همچنین پشتیبانی فنی از 

ماشین های ریخته گری موجود توجه ویژه شود تا ماشین پنجم در خط تولید قرار گرفته و باالنس ظرفیت به میزان مطلوب ایجاد شود. فوالد مبارکه 

با تولید ساالنه بیش از 5.5 میلیون تن، بزرگ ترین تولید کننده فوالد در ایران است.

تعهد به جامعه و محیط زیست، مفهومی چندوجهی در شرکت پاالیش نفت اصفهان است. این شرکت همواره در توسعه کسب و کار به مسئولیت های 
اجتماعی  توجه داشته است. شرکت پاالیش نفت اصفهان در جهت اجرای مسئولیت های خطیر اجتماعی و مدنی اقدامات زیادی انجام داده است. 
 به نمونه هایی از این فعالیت ها در ســال های اخیر اشاره می شــود: کمک 1/000/000/000ریالی به کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان، کمک

300/000/000/000به بهســازی میدان اســتقالل اصفهان، کمک 500/000/000ریالی به اداره بهزیستی )شاهین شــهر و میمه(، ترویج فرهنگ زیست 
 محیطی )تعداد 20 هزار پوســتر با محتوای از خودمان شروع کنیم- بی زباله( )ســازمان محیط زیســت اصفهان( به مبلغ 200/000/000ریال، کمک

4/000/000/000ریالی به آزادی زندانیان )اصفهان(، کمک 15/000/000/000 ریالی به سیل زدگان ایام نوروز، خرید تخت های برقی )آسایشگاه جانباران 
شــهید مطهری اصفهان( با پرداخت هزینه ای بالغ بر 5/000/000/000 ریال، کمک 4/000/000/000 ریالی به زلزله زدگان کرمانشــاه )کانکس و مایحتاج 
دیگر(، بازسازی دو باب مدرسه در مناطق زلزله زده کرمانشــاه با هزینه ای برابربا 6/000/000/000 ریال، پرداخت 4/000/000/000 ریال برای تکمیل پروژه 
کلینیک فرهنگیان )پایگاه سالمت( شاهین شهر، کمک 3/500/000/000ریالی به پروژه های عمرانی استان اصفهان )خمینی شهر( و2/500/000/000 
ریالی به پروژه های عمرانی استان اصفهان )شاهین شهر(، مشارکت در پروژهای شاهین شهر اصفهان )تکمیل ورزشگاه(، کمک 10/000/000/000ریالی 

برای تامین پروژه های عمرانی استان اصفهان و ....


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

