
معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان 
اعالم کرد:

ذخیره ۳۱۱ میلیون 
مترمکعبی سد زاینده رود

معاون حفاظــت و بهــره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان با اشاره به ذخیره ۳۱۱ میلیون 
مترمکعبی ســد زاینــده رود، گفــت: در صورت 
کم بودن میزان بارش ها، اولویــت با تامین آب 
شرب است و به طور قطع هرگونه تغییر در منابع 
و مصارف آب زاینــده رود نیازمند تصمیم گیری 
کارگروه ویژه زاینده رود در وزارت نیرو است.حسن 
ساسانی در خصوص آخرین وضعیت سد زاینده 
رود، اظهار کرد: در حال حاضر میزان ورودی سد 
زاینده رود ۱۲ و خروجی آن ۱۱ مترمکعب بر ثانیه 
است، همچنین طی روزهای اخیر، ذخیره مخزن 
سد زاینده رود ۳۱۱ میلیون مترمکعب بود.وی با 
اشاره به اینکه از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 
میزان بارش ها ۳۳۷ میلی متر بوده است، گفت: 
میزان بارش ها در مدت مشابه سال گذشته ۴۱۱ 
میلی متر و در متوسط بلندمدت ۴۳۳ میلی متر 
بود.معــاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان افزود: متاسفانه میزان بارش ها 
نسبت به سال گذشته و متوسط بلندمدت کاهش 
چشمگیری داشته است.وی در خصوص حقابه 
های زیست محیطی زاینده رود و خشک شدن 
رودخانه در شــهر اصفهان، اظهار کرد: در تالشیم 
تا جایی که مقدور اســت آب در بستر زاینده رود 
جاری شــود تا آب بــه پایین دســت و تاالب 

گاوخونی برسد.
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هزینه های پایین عمرانی استان اصفهان، صدای اعتراض مسئوالن استانی را هم درآورده است؛

پروژههادرصفباقیمیمانند
3

 پشت این تابلوهای خاموش چه خبر است؟ 
 وقتی در روزهای آلوده دستگاه های سنجش هوا هم کم می آورند و از رده خارج می شوند؛
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پایان عملیات یکی از 
 پیچیده ترین پروژه های
 انتقال آب در اصفهان

اصفهان 20 درصد از 
کانون های گرد و غبار کشور 

را دارد

جدال فینال گونه در آبادان؛

تکلیف قهرمان نیم فصل 
امروز مشخص می شود

کشف ۱26 قبضه سالح مخصوص 
5شورش های خیابانی در اصفهان
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شهردار اصفهان مطرح کرد:
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»برهم صالح« بغداد را ترک کرد
رسانه های عراقی گزارش دادند، برهم صالح بعد از مخالفت با نامزدی اسعد العیدانی برای نخست وزیری 
و اعالم آمادگی برای استعفا از پست ریاست جمهوری، بغداد را ترک کرده و به سلیمانیه در اقلیم کردستان 
عراق رفته است. پس از توافق گروه های سیاسی عراق بر سر نامزدی اسعد العیدانی، استاندار بصره برای 
نامزد تصدی پست نخست وزیری برهم صالح با مکلف کردن العیدانی مخالفت کرد و در پیامی به پارلمان 
عراق گفت: »از اینکه بخواهم پست نخست وزیری را به اسعد العیدانی واگذار کنم معذورم، من آماده ارائه 
استعفای خود به پارلمان عراق هستم«. از سوی دیگر، ائتالف البناء )سازندگی( از پارلمان خواسته تدابیر 

قانونی را در خصوص رییس جمهوری اعمال کند.

»نتانیاهو « باز هم رهبر حزب لیکود شد
»بنیامین نتانیاهو« در انتخابات درون حزبی پیروز شد و همچنان رهبر حزب لیکود باقی ماند. به گزارش 
آسوشیتدپرس، در رای گیری که روز پنجشنبه برای رهبری حزب لیکود برگزار شد، نتانیاهو توانست بیش 
از ۷۰ درصد آرا را به خود اختصاص دهد و »گیدئون سعر« نتوانست نتانیاهو را در این رقابت شکست دهد. 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی در طول ۱۴ سال گذشته ریاست حزب لیکود را بر عهده 
داشته؛ اما ناکامی دوباره وی در تشکیل کابینه و همچنین پرونده های قضایی مطرح شده علیه او، موجب 

شده تا پایگاه نتانیاهو در حزبش ضعیف تر از همیشه باشد.

دولت ژاپن، اعزام نیرو به خاورمیانه را تصویب کرد
دولت ژاپن روز جمعه اعزام پرســنل نیروهای دفاع از خود به خاورمیانه به منظور گردآوری اطالعات با 
هدف حفاظت از کشتی های مرتبط با ژاپن و همچنین تضمین ایمنی تردد نفتکش ها را تصویب کرد.  
کیودو روز جمعه گزارش کرد این برنامه شــامل اعزام یک شناور، یک هواپیمای گشتی نیروهای دفاع 
از خود به همراه ۲۶۰ پرســنل به دریای عمان و تنگه باب المندب است. بر اساس طرح دولت ژاپن یک 
ناوشکن حامل بالگرد، یک هواپیماهای گشت زنی و همچنین حدود ۲۵۰ پرسنل نیروی دفاع از خود 
نیروی دریایی ژاپن برای یک ماموریت یک ساله با هدف »بررسی و تحقیق« به منطقه اعزام می شوند 

که نیازی به تصویب مجلس ندارد. 

30 هزار پلیس در ترکیه اخراج شده اند
رییس پارلمان ترکیه اعالم کرد، در جریان کمپین مبارزه با جنبش فتح ا... گولن بیش از ۳۰ هزار افسر 
پلیس اخراج شده اند.مصطفی شنتاپ، رییس پارلمان ترکیه در جریان مراسم فارغ التحصیلی معاونین 
رؤسای پلیس در آنکارا  گفت: یک سوم از این اخراجی ها، افسران عالی رتبه پلیس بودند. وی در جریان 
این سخنرانی تالش هایی را که»گروه تروریستی جنبش فتح ا... گولن« برای نفوذ به آکادمی پلیس انجام 
داده، یادآور شد. ترکیه، جنبش فتح ا... گولن را به دست داشتن در کمپین دیرینه سرنگونی دولت از طریق 

نفوذ در نهادهای دولتی ترکیه به ویژه ارتش، پلیس و قوه قضاییه متهم می کند.

ممنوعیت ورود متهمان قتل خاشقچی به نیوزیلند
مقامات نیوزیلند در واکنش به احکام دادستانی عربستان، ورود متهمان پرونده قتل روزنامه نگار سعودی 
را به خاک نیوزیلند ممنوع کردند. احکام قضایی صادر شــده در عربستان سعودی در خصوص پرونده 
قتل جمال خاشقچی، واکنش های بین المللی و حقوقی متعددی به دنبال داشت. از این رو مقامات 
نیوزیلند تصمیم گرفتند ورود افرادی که در این پرونده دست داشتند را به خاک این کشور ممنوع اعالم 
کنند. گزارش سازمان ملل از دست داشتن محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی و چند نفر از مسئوالن عالی 
رتبه عربستان خبر می داد در حالی که در دادستانی کل عربستان احکامی برای این افراد صادر نشد.

بر خالف انتظارها، این بار کویت برای میانجی گری میان ایران و عربستان برنامه ریزی می کند؛

مذاکرات سری به وقت کویت

علیرضا کریمیان در حالی که یک سال گذشته گمانه زنی ها 
برای میانجی گری بین ایران و عربستان 
به پاکستان و شخص »عمران خان« ختم می شد، اما این کویت بوده 
که نقش میانجی میان ایران و عربســتان را بر عهده داشــته است و 
رسانه های عربی مدعی هستند به زودی به واسطه این کشور گفت و 
گوها و حتی توافقاتــی میان آنها انجام خواهد شــد. کویت از معدود 
کشورهای عربی است که مانند عمان طی چند دهه اخیر روابط خود را 
با ایران خوب نگه داشته اســت، هر چند این روابط در برخی از مقاطع 
اندکی متشنج یا سرد شــده؛ اما در نهایت هر دو کشور بر اساس اصل 
احترام متقابــل با یکدیگر برخــورد کرده اند. از ســوی دیگر کویت با 
عربستان هم روابط گرمی دارد و با وجود  برخی از اختالفات نفتی اما 
دو کشور با هم شــرکای منطقه ای خوبی هستند. این مسئله کویت را 
به گزینه مورد اعتماد هر دو طرف ایران و عربستان تبدیل کرده است تا 

شاید گره کور این رابطه را باز کند. 
اخیرا یک روزنامه کویتی خبر از انجام مذاکرات کویت، عربســتان و 
ایران درباره توافق نامه دریایی داده است. بر اساس اعالم این رسانه 
برخی منابــع آگاه فاش کردند که در آینــده ای نزدیک مذاکرات بین 
کویت و عربستان به عنوان یک طرف و ایران به عنوان طرف دیگر آغاز 

می شود. این منابع گفتند که منطقه کم عمق دریایی در مجاورت منطقه 
حایل بین کویت عربستان که روز سه شــنبه )۲۴ دسامبر( دو کشور 
درباره آن توافق کردند، در شش مایلی خشکی قرار گرفته و از بندر الزور 
آغاز و در منطقه خشکی به پایان می رســد. این منابع اعالم کردند  که 
دو طرف کویتی و ســعودی توافق کرده اند که تولیدات نفتی کویت در 
منطقه شمالی و تولیدات نفتی عربستان در منطقه جنوبی باشد و در 
صورت کم و زیاد شدن سهم ها تولیدات مساوی و در چارچوب عملیات 
مشترک دو کشــور صورت گیرد. این خبر در حالی بازتاب های زیادی 
داشته است که سه هفته پیش پایگاه الخلیج الجدید هم خبر از انجام 
مذاکرات سری میان ایران و عربستان به میزبانی کویت داده بود. این 
پایگاه مدعی شده که ریاض با دقت درحال بررسی پیشنهادهای تهران 
درباره صلح و امنیت در خلیج فارس است و مذاکرات سری بین تهران 

و ریاض از طریق کویت در حال انجام است. 
در ادامه این مطلب آمده است: با اینکه رسانه ها چندان به این مسئله 
نپرداخته اند؛ اما مذاکرات ســری از طریق معاون وزیرخارجه کویت، 
خالد الجارا...، درحال انجام است و وی تاکید کرده که کشورش حامل 
پیام های معینی از سوی ایران، برای عربســتان و بحرین، در رابطه با 
اوضاع منطقه است. امیرکویت، شــیخ صباح االحمد الجابر الصباح، 

همچنان از راه حل صلح آمیز برای تمام موضوعات مورد اختالف، بین 
دولت های همسایه حمایت کرده و به دنبال فراهم کردن زمینه ای برای 
انجام مذاکرات صلح بین ایران و عربســتان است؛ به ویژه آنکه تعداد 

شیعیان در کویت زیاد است. 
پیش از انتشار این اخبار هم، حمد بن جاسم، نخست وزیر سابق قطر، 
در توییتی، ارســال پیام ها از جانب ایران به کشــورهای عربی را تایید 
کرده و گفته عرب ها باید این فرصت را غنیمت بشــمارند. بن جاسم 
در توییتی نوشت: »آن طور که می شنویم، پیام هایی از جانب ایران به 
کشورهای شورا )همکاری خلیج فارس( درخصوص آغاز گفت وگوی 
جدی زیر چتر ســازمان ملل متحد ارسال شده اســت. به نظرم این 
فرصت مهمی اســت که باید کشورهای شورا مســئوالنه آن را بررسی 
کننــد.« به نظر می ر ســد دولت کویت تــالش دارد تا با اســتفاده از 
پیشــنهادات دیپلماتیک ایران به خصوص صلح هرمز، عربســتان و 
ایران را به یکدیگر نزدیک کند و بســتری برای آشــتی دوباره ایران و 
اعراب فراهم ســازد به خصوص اینکه در ماه های اخیــر بارها هر دو 
کشور سیگنال های مشــترکی برای آشــتی و ایجاد ارتباط دو سویه 
 ارســال کرده اند و تنها در انتظــار کانالی پر نفوذ برای ایجاد آشــتی 

دوباره هستند.

عالءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امینت ملی 

بــاور دارد در عین حال که مذاکــرات ایران با ژاپن 

می تواند باعث رفع محدودیت ها شــود؛ اما این به 

معنای مذاکره مستقیم ایران با آمریکا نیست. وی 

در تحلیل نتایج سفر روحانی به ژاپن به »نامه نیوز« 

گفت: »رابطه ایران و ژاپن، رابطه ای خوبی اســت 

و سفر رییس جمهور به این کشــور را از یک سو به 

دلیل مناســبات فی مابین و از سوی دیگر به دلیل 

تالش برای رفع محدودیت های اعمال شده از سوی 

آمریکا مثبت ارزیابی می کنم. ژاپنی ها عالقه دارند 

که به بازار ایران، خاصه بازار نفتی ایران درسترسی 

داشته باشــند زیرا آنها از مشــتریان سنتی نفت 

ایران هســتند. مذاکراتی که میان ایــران و ژاپن 

صورت گرفت در راســتای این مهــم و نیز احقاق 

حقوق تضییع شده کشورمان اســت زیرا با خروج 

آمریکا از برجام و تحریم های این کشور بر ایران و 

فشارهایی که به کشورهای دیگر برای محدودکردن 

روابط شان با ایران وارد می کند، حقوق ملت ایران 

زیر پا گذاشــته شــده و دولت مترصد آن است که 

این حقــوق پایمال شــده را پس بگیــرد؛ اما این 

تصور که مذاکره با ژاپن مقدمــه مذاکره با آمریکا 

و امضای برجامی جدید محســوب می شود، غلط 

است زیرا هرگونه مذاکره با آمریکا منتفی است و 

ما باور داریم که هر اتفاقی باید در چارچوب توافق 

پیشین یعنی برجام باشد در عین حال نباید با یک 

نگاه بســته گفت که وقتی با ژاپن مذاکره می کنیم 

گویی که با آمریکا ســخن گفته ایم. اینها دو کشور 

مستقل هستند و نمی توان هر دو را یکی دانست«. 

بروجردی درباره اجرای گام پنجم از سوی ایران هم 

اظهار کرد: »تمام گام ها زمانی برداشــته شد که در 

شورای عالی امنیت ملی تصویب شد. این سخنانی 

که درباره برداشتن گام پنجم گفته می شود در حد 

گمانه زنی است و اگر قرار به اجرایش باشد باید از 

مسیر قانونی خود بگذرد«.

توضیحات »بروجردی« درباره مذاکرات ایران با ژاپن
مسئول روابط عمومی کل سپاه:

 دشمن گزینه نظامی را 
از روی میز  برداشته است

چهره روز

وز عکس ر

ماجرای حمل پرچم آمریکا 
و انگلیس در رژه پلیس

دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی 
امین، با حرکتی نمایشــی، غلبه 
ایران بر اســتکبار جهانــی و از هم 
پاشیدن پرچم آمریکا، انگلیس و 
ستاره داوود را به تصویر کشیدند. 
در واقع دانشجویان دانشگاه علوم 
انتظامی امین تالش داشتند با این 
نمایش فرمایش فرمانده کل قوا 
درباره مقاومت و غلبه بر استکبار 

جهانی را به نمایش بگذارند.

سفر »ظریف« به مسکو
وزارت امور خارجه روسیه از سفر وزیر امور خارجه کشورمان به مسکو در روزهای آتی خبر داد. صفحه 
توییتر وزارت امور خارجه روسیه در پیامی به نقل از ماریا زاخارووا، سخنگوی این وزارت خانه روسیه 
نوشت: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز ۳۰ دسامبر به مسکو سفر کرده و در دیدار با 
سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه، درباره روابط دوجانبه و پیشبرد بیشتر  رایزنی خواهد کرد.

تعطیلی جلسات مجمع به دلیل نامساعد بودن هوا
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: عقب افتادن تصمیم گیری بر سر FATF به این دلیل 
است که در برخی مسائل و موضوعات مراعات می کنیم و مهم نیســت که در ماه دهم یا آخر سال 
باشــیم. من به طرفداران پیوســتن به این معاهده بین المللی قویا می گویم، اگر در شرایط فعلی 
 FATF رای گیری شود، مجمع تشــخیص مصلحت نظام حتما با پیوســتن جمهوری اسالمی به
مخالفت خواهد کرد. احمد توکلی با اشاره به حدس و گمان هایی که این روزها درباره تصویب یا عدم 
تصویب پیوستن ایران به FATF در مجمع تشخیص مصلحت مطرح می شود اظهار داشت: اعضای 
مجمع تشخیص مصلحت همگی باالی ۵۰ سال دارند و به دلیل نامساعد بودن هوا جلسات تعطیل 
شد. پس این درست نیست که عده ای از احتمال رای مثبت آوردن این موضوع خبر می دهند. توکلی 
همچنین ادامه داد: گروهی می گویند »اگر دولت در اختیار اصولگرایان بود، تا به حال مجمع برای 
پیوستن به FATF رای مثبت داده بود«، که در جواب باید گفت چنین برداشت هایی غلط است. من 
نمی دانم چطور این دروغ ها را می گویند و ۴۳ نفر از اعضا را به بی دینی متهم می کنند. اساسا مسئله 

به این مهمی را نباید وارد رقابت های سیاسی کنیم و چنین مواضعی بگیریم.

تضمین کتبی آمریکا به هند برای توسعه بندر چابهار
پس از دیدار  »اس جایشانکار« وزیر امور خارجه هند با »مایک پمپئو« همتای آمریکایی خود در 
واشنگتن، آمریکا یک تضمین کتبی برای توســعه بندر چابهار ایران به هند ارائه کرد. نشریه »هندو 
بیزینس الین«  نوشت: این تضمین کتبی به بانک های جهانی برای تامین مالی خرید تجهیزات به 
ارزش ۸۵ میلیون دالر و بدون روبه رو شدن با خطر تحریم ها کمک می کند. هند به دلیل تحریم های 
آمریکا علیه ایران که در سال ۲۰۱۸ بار دیگر وضع شــدند، نتوانسته تجهیزات مورد نیاز بندر چابهار را 
خریداری کند. بانک های جهانی نیز  تاکنون به دلیل نگرانــی از تحریم های آمریکا حاضر به ارائه 
برگه های اعتباری برای خرید تجهیزات بندر چابهار نشده اند. یک مقام دولتی هند در این باره گفت: 
پیش از این آمریکا تنها به صورت شفاهی به هند برای توسعه بندر چابهار تضمین داده بود؛ اما این 
امر برای قانع کردن بانک ها کافی نبود، اکنون آمریکا یک تضمین کتبی به هند ارائه داده اســت تا 

دهلی بتواند تامین مالی الزم برای خرید تجهیزات مورد استفاده در بندر چابهار را به دست آورد.

رییس موساد: ایران در صدر اولویت های ماست
رییس سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی بار دیگر ایران را اولویت اصلی این سازمان خوانده و گفته 
است که تل آویو تالش می کند با برنامه هسته ای و منطقه ای ایران مقابله کند. »یوسی کوهن« رییس 
آژانس جاسوسی رژیم صهیونیستی )موساد( روز پنجشــنبه ایران را اولویت اصلی سازمان متبوعش 
خواند. به نوشته روزنامه »یدیعوت آحارونوت«، کوهن که در مراسم پایان دوره دانشجویان این سازمان 
سخنرانی می کرد، گفت: »ایران در صدر اولویت های موســاد قرار دارد.« وی افزود: »برنامه هسته ای، 
توسعه طلبی منطقه ای، برنامه موشک های دوربرد و دقیق و حمایت این کشور از سازمان های تروریستی 
امنیت اســراییل را در معرض خطر قرار می دهد.« اظهارات کوهن یک روز پس از آن مطرح می شود که 
»اویو کوخاوی« رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی با طرح اظهاراتی مشابه، گفت 

تل آویو تالش می کند از تثبیت حضور ایران در سوریه و عراق جلوگیری کند.

کافه سیاست

مسئول روابط عمومی کل سپاه با بیان اینکه 
گام دوم انقالب، گام شکســت پــی در پی 
دشمنان اســت گفت: تمام رسانه های دنیا 
تالش می کننــد به ما الگو معرفــی کنند در 
حالی که زیباترین و ناب ترین الگو ها همین 
شهدای ما هستند. رمضان شریف با اشاره به 
شرایط فعلی آمریکا و اسراییل خاطر نشان 
کرد: آمریکایی ها و صهیونیست ها بدانند در 
بدترین شرایط تاریخ خود هستند و هر آنچه 
که رجزخوانی می کنند فقــط بلندی صوت 
است. وی گفت: در حوزه امنیت به نقطه ای 
رسیده ایم که دشمنان این آب و خاک قادر 
نیستند به آن خدشــه ای وارد کنند و به رغم 
توطئه ها و سناریوهای زنجیره ای هیچ غلطی 
نتوانسته اند  انجام دهند. سردار شریف، دوره 
جدید ذلــت آمریکایی ها که بعد از ســقوط 
پهپاد راهبردی متجاوز آنان رقم خورد را بسیار 
الهام بخش توصیف و یادآور شــد: فرزندان 
این سرزمین طی چند سال اخیر در شامات 
و عراق حضور پیدا کردند و عاملی شــدند که 
داعش و تروریسم تکفیری رو به نابودی برود 
تا امنیت ایران اســالمی حفظ شود. سردار 
شریف در پایان با بیان اینکه جوانان این آب 
و خاک امروز راه شهدا را ادامه داده اند، بیان 
داشــت: به لطف خداوند و بــه برکت تالش 
و مجاهدت مردان این ســرزمین به قدری 
توانمند شده ایم که دشمنان با درک مقداری 
از توان مــا گزینه نظامــی را از روی میز خود 

برداشته اند.

حمد بن جاسم، نخست وزیر سابق قطر در توییتی، ارسال 
پیام ها از جانب ایران به کشورهای عربی را تایید کرده و 

گفته عرب ها باید این فرصت را غنیمت بشمارند
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رشد 10 درصدی سرعت خودروها در محورهای مواصالتی استان
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان با بیان اینکه با اقدامات کارشناسی و علمی 
روند رو به رشد تصادفات جاده ای متوقف شده است، اظهار کرد: استان اصفهان با بیش از ۱۱ هزار 

کیلومتر راه، حمل ســاالنه ۴۹ میلیون 
تن کاال و ۱۴ میلیون نفر مســافر، یکی 
از اســتان های شــاخص حمل ونقل و 
راهداری به شمار می آید. مهدی خضری 
با اشــاره به فعالیت ۳۵ هــزار ناوگان 
باری و پنج هزار ناوگان مســافربری در 
اســتان اصفهان، اضافه کرد: براساس 
سامانه های تردد شمار، هرساله میزان 
تــردد در محورهای مواصالتی اســتان 
اصفهان حدود ۱۰ درصد افزایش می یابد. 

وی، تشکیل تیم های مشترک متخصص از اداره ایمنی و ترافیک و پلیس راه و ارائه مدل پیش بینی 
تصادفات جاده ای استان اصفهان را ماحصل هم افزایی دستگاه ها عنوان کرد. خضری خاطرنشان 
کرد: این الگوی علمی به ما کمک کرد که با توزیع مناســب گشت های نظارتی و اقداماتی همچون 
احداث ایستگاه های امنیت سالمت در محورهای مستعد تصادف، تعداد تصادفات را کاهش دهیم. 
وی ادامه داد: با وجود اینکه گزارش تصادفات هفت ماهه کشور روند افزایشی را نشان می دهد، در 

استان اصفهان شاهد کاهش ۱۴ درصدی تصادفات بوده ایم.

 پایان عملیات یکی از پیچیده ترین پروژه های
 انتقال آب در اصفهان

مشاور استاندار اصفهان در حوزه آب گفت: سامانه و سد تونل کوهرنگ که از پیچیده ترین پروژه های 
انتقال آب در جهان است از سال 7۵ شروع شــد و در انتهای پایان سال جاری پایان عملیات آن را 
اعالم خواهیم کرد. رضا آقایی اظهار کرد: حدود ۹۰۰ میلیون مترمعکب آب از اصفهان خارج می شود و 
پارامترهای مصرفی ما در استان بسیار بیشتر از آبدهی این استان است. مشاور استاندار اصفهان در 
حوزه آب ادامه داد: ۹8 درصد حوزه زاینده رود در استان اصفهان و 2 درصد در چهارمحال و ۹۳ درصد 
از این رودخانه در استان اصفهان است ولی سهم تولیدی چهارمحال 8۵ درصد و سهم اصفهان ۱۵ 
درصد اعالم شده اســت. آقایی عنوان کرد: از مهم ترین رویکردها در این مسئله پذیریش موضوع 
آب به عنوان اصلی ترین چالش استان، تعامل با وزرات خانه و آشــتی با بیرون از استان، پرهیز از 
 اجتهاد فردی در مســئله آب و بررســی اینکه چه پروژه هایی انجام و چه پروژه هایی انجام نشود، 

بوده است.

۵ درصد از حجم سرمایه گذاری کشور در بخش کشاورزی است
رییس ســازمان نظام مهندســی کشــاورزی و منابع طبیعی اســتان اصفهان گفت: ۵ درصد از حجم 
سرمایه گذاری کشور در بخش کشاورزی است. مهدی تقی پور  در نخستین رویداد کارآفرینی استارت آپ 
ویکند کشاورزی که  در آن ۱۴۰ نفر با ۴۱ ایده بخش کشاورزی شرکت کرده اند، گفت: در پایان ۹ ایده برتر 
انتخاب و از ۳ ایده برترین به صورت مادی و معنوی حمایت می شــود.وی  با اشاره به اینکه ۵ درصد از 
حجم سرمایه گذاری کشور در بخش کشاورزی است؛اما ۱۴ درصد تولید خالص ملی از این بخش است 
افزود: برای اشتغال ۱۰۰ نفر در بخش کشاورزی به سرمایه گذاری 8 میلیارد تومانی نیاز؛ اما برای همین 
اشتغال در بخش صنعت و خدمات بیش از 2۰ میلیارد تومان نیاز است که این آمار حکایت از سودمند بودن 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است.  تقی پور  افزود: حمایت از ایده های نو در کشاورزی موجب شد 

تا اشتغال ۱2 درصدی در سال 8۹ به ۱۵ درصد در سال ۹۵ برسد.

هزینه های پایین عمرانی استان اصفهان، صدای اعتراض مسئوالن استانی را هم درآورده است؛

پروژههادرصفباقیمیمانند

امســال اعداد و ارقام بودجه باز هم صدای  مرضیه محب رسول
اعتراض مسئوالن را بلند کرده است. هر چند 
سال گذشته نسبت سهم درآمدی بودجه به هزینه ها برای اصفهان بسیار 
زیاد بود و این مسئله اعتراضات زیادی را به همراه داشت؛ اما امسال دولت 
جوری با اعداد و ارقام در رزومه مالی سال آینده بازی کرده است که نه تنها 
سهم پرداختی باالی اصفهان برای بودجه چندان به چشم نیاید بلکه مازاد 
درآمد آن هم بهانه ای برای اعتراضات به جا نگذارد . مقایسه بودجه عمرانی 
تخصیصی به اصفهان نشان می دهد حتی سهم استان بزرگی مانند اصفهان 
هم تراز با برخی از استان های کم برخوردار و کوچک تری مانند کهگیلویه و بویر 
اجمد است و از ســوی دیگر برخی از اســتان ها مانند خوزستان که درآمد 
کمتری به نسبت اصفهان برای آنها پیش بینی شده، بیش از سه برابر استان 
بودجه اعتبارات عمرانی خواهند گرفت. این مسئله به معنای این است که 
طرح های نیمه تمام و مهم استان در سال آینده پیشرفت چندانی نخواهد 
داشت. جســت وجو در میان اعداد و ارقام بودجه نشــان می دهد منابع 
درآمدی استان های ایران در بودجه ســال آینده ۱6۵ هزار و ۳۴8 میلیارد 
تومان و هزینه جاری اســتان ها هم ۱8۱ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان برآورد 
شده که نشان می دهد 2۴ استان کشور از حیث دخل و خرج جاری شان با 
کسری بودجه مواجه هستند. اصفهان و یزد تنها استان هایی هستند که با 

مازاد درآمد به نســبت هزینه کرد های جاری مواجه هستند؛ اما این خبر 
خوشی نیست چرا که این مسئله نه به معنای اختصاص درآمدهای باالی 
اســتان بلکه به معنای کاهش هزینه ها و بودجه عمرای استان است. در 
بخش اعتبارات عمرانی استان خوزستان اول و استان سمنان آخر است، 
اصفهان هم با بودجه ۱۴6۹ میلیارد تومان ســهم بسیار کمتری به نسبت 
استان هایی مانند خوزستان، فارس، کرمان،آذربایجان شرقی، کردستان و 
حتی تهــران دارد. این موضوع صدای اعتراضات مســئوالن اســتانی در 

استانداری را هم درآورده است. 
معاون عمرانی اســتانداری اصفهان در نشست استانداران ادوار اصفهان و 
اصفهانی های استاندار در کشور با گالیه از بودجه عمرانی اختصاص یافته به 
این استان در سال ۹8 و ۹۹ گفت: بودجه اختصاص یافته به استان اصفهان 
معادل استان گیالن و کردستان است در حالی که استان های سیستان و 
بلوچستان و خوزستان 2 برابر، مازندران ۱۵ درصد و فارس و کرمان نیز ۵۰ 
درصد بیشتر از بودجه استان اصفهان دریافت می کنند. حجت ا... غالمی با 
اشاره به طرح آمایش اســتان افزود: برای این طرح طی دو سال گذشته 
مطالعات زیادی انجام شده که این استان با 2۴ شهرستان و ۱۰8 شهر در 
قالب هفت منطقه تقسیم بندی شده و چند محور توسعه برای آن در نظر 
گرفته شده است. وی با اشاره به بحران بی آبی استان گفت: با پیگیری های 

انجام شــده ۴8۰ میلیارد تومان از طــرف فوالد مبارکه پرداخت شــده تا 
طرح سد پیش برود. ســازمان برنامه و بودجه  با باال گرفتن اعتراضات در 
بیانیه ای مدعی شده است اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی، 
بر اساس مقاصد یکصد شاخص محاسبه می شود؛ لذا به استان هایی که 
شاخص های آنها از مقادیر متوسط کشوری باالتر باشند اعتبار پایین تری 
تعلق می گیرد. در این اعتبارات استان سمنان در رتبه ۳۰ و استان خوزستان 
در رتبه اول قرار دارد. اعتبارات ســه درصد حاصل از صــادرات نفت خام و 
گاز طبیعی بر اســاس بند )الف( ماده )26( قانون برنامه ششــم توسعه 
به نسبت یک سوم به اســتان های نفت خیز و گازخیز و دوسوم به مناطق 
محروم اختصاص می یابد. اعتبارات 27 درصد مالیات بر ارزش افزوده به 
استناد ماده )۹۴( قانون برنامه ششم توسعه، برای ارتقای فضاهای ورزشی 
عمومی و دانش آموزی در نظر گرفته می شود. این اعتبارات بر اساس سرانه 
فضای ورزشی روباز و سرپوشیده توزیع می شود. در راستای ایجاد تعادل در 
دسترسی به فضاهای ورزشی به استان هایی که دارای سرانه باالیی باشند، 
اعتبار کمتری تعلق می گیرد. هر چند این پاسخ بر اساس قانون های مصوب 
سال های گذشته است؛ اما همچنان مشخص نیست چرا نباید مالیات مردم 
اصفهان در خود استان هزینه شود تا معضالتی مانند آب و آلودگی هوا که 

زندگی در استان را دشوار کرده است، بر طرف شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان گفت: 
برای اجــرای اولویت هــا و برطرف شــدن نیازهای 
سرمایه گذاری اصفهان مانند شهرک گلخانه ای، موزه 
فرش و صنایع دستی، هولدینگ های سرمایه گذاری 
و شهرک پوشاک باید بازارهای مالی به طور مشخص 
در اصفهان فراصنعتی مورد توجه قرار گیرد. مســعود 
گلشــیرازی در همایش» روش ها و ابزارهای تامین 
مالی شرکت ها« که در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، 

اظهار کرد: در استان اصفهان حدود 8۰۰ واحد صنعتی 
که جزو واحدهای متوسط و بزرگ محسوب می شوند، 
وجود دارد در حالی که تــاالر بورس اصفهان دارای ۵7 
شرکت است، این تعداد در مقایسه با 8۰۰ شرکتی که 
پتانسیل حضور در بورس را دارند، تعداد زیادی نیست. 
وی افزود: اصفهان ۱۳ درصد از کل ارزش بازار بورس را 
در اختیار دارد و این آمار نیز به جهت حضور شرکت هایی 
مانند فوالد مبارکه است، اقتصاد استان هنوز بهره کافی 
از این حوزه نبرده است. رییس اتاق بازرگانی، صنایع و 
بازرگانی اصفهان، تصریح کرد: در سال ۱۳8۴ با تصویب 
قانون بــازار اوراق بهادار عمال دور دوم این بازار شــکل 
گرفت و ایجاد سازوکارها به سمت نهادهای مالی، بازار 

جدیدی را شکل داد. گلشیرازی ادامه داد: پس از سال 
۱۳۹۴ به نوعی نسل جدید این بازار و تعریف ابزارهای 
نوین تامین مالی سامان مطلوب تری گرفته است؛ با 
این وجود به استان اصفهان که اقتصادی صنعتی دارد، 
باید توجه بیشتری شــود. وی با اشاره به اولویت ها و 
نیازهای سرمایه گذاری استان اصفهان، تصریح کرد: 
برای رفع معضــل آب، ۳۰ هزار میلیــارد تومان پروژه 
تعریف و تالش برای رفع این مشکل برای همیشه در 
استان انجام شــد، کاربوترمینال اصفهان پس از چند 
سال آغاز به کار کرد، 2.۵ میلیارد دالر پروژه برای شیمی 
پارک ها نیز اختصاص یافته و شهرک گلخانه ای، موزه 

فرش و صنایع دستی و... از جمله این نیازها هستند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد:

ضرورت حمایت بیشتر از بازارهای مالی اصفهان

 تابلوی برجسته کودک

بازار

اصفهان با بودجه 1469 میلیارد تومان سهم بسیار کمتری به 
نسبت استان هایی مانند خوزستان، فارس، کرمان،آذربایجان 
شرقی، کردستان و حتی تهران دارد. این موضوع صدای 

اعتراضات مسئوالن استانی در استانداری را هم درآورده است

 تابلوی برجسته کودک 
دکوماس طرح زمستان 
 BT126 حیوانات 1 کد
قیمت: 74،000 تومان

تابلوی برجسته کودک 
 Land of ژیوار مدل
 Animals Series
قیمت: 74،000 تومان

 تابلوی برجسته کودک 
دکوماس طرح حیوانات 

قیمت: 72،000 تومان

نشان استاندارد محصوالت دانش بنیان صادر می شود
مدیرکل اســتاندارد اســتان اصفهان گفت: نشــان اســتاندارد و گواهینامه های انطبــاق )COC( و 
محصول )COP( برای انواع تولیدات و خدمات دانش بنیان در کشــور قابل صدور است. غالمحسین 
شفیعی افزود: شرکت های دانش بنیان و 
واحدهای فناور می توانند انواع محصوالت 
و خدمات خود را به سازمان ملی استاندارد 
یا اداره کل استان ها معرفی کنند تا آزمایش 
و بررسی شود. وی با اشاره به اینکه برای 
برخی از محصوالت دانش بنیان، نشــان 
استاندارد ملی در کشور وجود دارد، اظهار 
داشــت: در حال تدوین اســتاندارد ملی 
برای تعداد دیگــری از محصوالت جدید 
دانش بنیان هستیم. شفیعی با بیان اینکه 
برای برخی از محصــوالت و خدمات دانش بنیان نیز امکان صــدور گواهینامه های انطباق )COC( و 
محصول )COP( وجود دارد، توضیح داد: این محصوالت و خدمات بر اساس خود اظهاری شرکت های 
دانش بنیان در آزمایشگاه های همکار و معتبر یا شبکه آزمایشگاهی دانشگاه ها در زمینه سالمت، امنیت 
و کیفیت مورد آزمون و آزمایش قرار می گیرد و تاییدیه الزم را دریافت خواهد کرد. شــفیعی با اشاره به 
اینکه امکان این کار حتی برای محصوالت هنربنیان نیز وجود دارد، تاکید کرد: اخذ نشــان استاندارد یا 
گواهینامه های مذکور به شرکت های دانش بنیان برای عرضه هرچه بهتر و بیشتر محصوالت شان در داخل 

و خارج کشور و توسعه نظام استانداردسازی این محصوالت کمک بسیاری می کند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان:

کاالهایی که در سامانه ثبت نشود، قاچاق محسوب می شود
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: در نتیجه رصد اطالعاتی بازرسان اصناف و بازرسی 
گشــت های مشــترک اصناف، صنعت معدن و تجارت و پلیس آگاهی طی  چند روز گذشته 6 انبار 
کاالهای احتکار شده غیر مجاز در اطراف اصفهان کشــف و پلمپ شد. جواد محمدی فشارکی افزود: 
کاالی احتکار شــده غیر مجاز شــامل انواع لوازم و کاالهای بهداشتی ســاختمان از جمله انواع لوله 
واتصاالت ساختمانی، پکیج و رادیاتور است که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بود. مدیر بازرسی و 
نظارت اصناف استان اصفهان افزود: کاالهای موجود در انبارهایی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده 
باشد به عنوان قاچاق ضبط می شود. راه اندازی سامانه جامع انبارها براساس بند ث ماده 6 قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز در سوم دی ماه ۱۳۹2 در مجلس شورای اسالمی تصویب شد. محمدی فشارکی ثبت 
نشدن انبار بخش خصوصی و دولتی در سامانه جامع انبارها را مصداق احتکار کاال عنوان کرد و گفت: با 

کسانی که انبار خود را ثبت نکرده باشند، برخورد قانونی می شود. 

بازگشت 9۵6 واحد صنعتی کشور به چرخه تولید
۹۵6 واحد صنعتی در داخل و خارج از شهرک های صنعتی، به چرخه مجدد تولید بازگشتند. سرپرست 
معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ۹۵6 واحد صنعتی در داخل و خارج از شهرک های 
صنعتی در قالب طرح فعال سازی صنایع و واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل در یک سال گذشته، به چرخه 
مجدد  تولید بازگشتند. مهدی صادقی نیارکی، در جمع صاحبان صنایع و تولیدکنندگان شهرستان های 
کاشان و آران و بیدگل گفت: توسعه و ساخت داخل در دســتور کار وزارت صمت قرار دارد و تاکنون ۴۵6 
میلیون یورو در حوزه های مخابرات و صنعت خودروســازی و پتروشیمی به قرار داد داخلی تبدیل شده 

است. وی افق و هدف این برنامه را کاهش ۱۰ میلیارد دالری واردات تا پایان سال ۱۴۰۰ دانست.

کافه اقتصاد
س: ایمنا

عک

استاندار اصفهان:اخبار

بزرگ ترین چالش پیش روی استان، آب است
اصفهان استاندار اصفهان گفت: ۴۰ درصد جمعیت استان در کالن شهر اصفهان زندگی می کنند؛ اما متاسفانه نرخ رشد جمعیت استان ۹7 صدم درصد کاهش یافته 
است. عباس رضایی در نشست استانداران ادوار اصفهان و اصفهانی های استاندار در کشور، اظهار کرد: استان اصفهان ۱۰ درصد شهدای کشور، ۹ درصد جانبازان 
و 8 درصد آزادگان کشور را به خود اختصاص داده که نشــان فرهنگ ایثارگری مثال زدنی اصفهانی هاست. رضایی ادامه داد: بزرگ ترین چالش استان اصفهان 
کمبود آب است که این مشکل در حوضه زاینده رود عدم تامین حقابه زیست محیطی رودخانه و تاالب گاوخونی و خطر نابودی محیط زیست رودخانه و تاالب 
خواهد بود  که کل کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. وی  افزود: کمبود آب نابودی کشاورزی در بخش های میانی و شرقی و خشک شدن باغ های چند صد ساله را 
در پی داشته و دارد، بنابراین بحران آب حوضه زاینده رود یک معضل ملی است و زاینده رود آبروی نظام اسالمی و کشور است که آب شرب 6 میلیون نفر را تامین 
می کند، همچنین 68 درصد تولید آهن و فوالد کشور وابسته به جریان زاینده رود است. وی خاطرنشان کرد: فرونشست زمین را در فرودگاه اصفهان، دشت مهیار، 

برخوار و دامنه داشته ایم که به دنبال آن خشک شدن باغات غرب و شرق اصفهان را در پی داشته است. 

 عکس جدید
 از  آخرین تولید 

ایران خودرو
رانا پالس به احتمال بســیار 
زیاد در آینده ای نزدیک به بازار 
عرضه خواهد شد. این خودرو 
نســبت به نمونه هــای قبلی 
در کنار تغییــرات ظاهری به 
استاندارد جدید یورو ۵ مجهز 
بوده و تا حدی نیــز تغییرات 
فنی نسبت به گذشته روی آن 

اعمال شده است.

وز عکس ر
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مشاور رییس انجمن تغذیه ایران تشریح کرد:

بهترین ویتامین ها برای خارج کردن سموم آلودگی هوا از بدن
در روزهایی که تداوم آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی به مشکلی 
بزرگ برای مردم تبدیل شــده اســت،  یکی از مهم ترین دغدغه ها به 
کارگیری روش هایی برای کاهش عوارض آلودگی هوا بر بدن و اهمیت 

به نکات تغذیه ای است.
در همین راســتا برلیانت بزرگمهر، مشاور رییس انجمن تغذیه ایران با 
تاکید بر اینکه آلودگی هوا تنها بر ریه ها تاثیر ندارد، بلکه اثرات خود را روی 
سایر ارگان های بدن نیز خواهد گذاشت، گفت: هوای آلوده عالوه بر آنکه 
می تواند منجر به بروز سرطان ریه شود، اثرات زیاد آن بر قلب و عروق 
نیز بسیار مشهود است و می تواند باعث سکته های قلبی و مغزی شود؛ 
چراکه هنگام آلودگی هوا اکسیژن کافی به مغز نمی رسد و عالئم عصبی 
مانند تحریک پذیری، عصبانیت، خستگی،  اختالل در یادگیری و... در 

فرد افزایش می یابد.
وی با اشــاره به عوارض آلودگی هوا بر دســتگاه گــوارش، ادامه داد: 
بی اشتهایی یکی از عوارض آلودگی هواست. همچنین اختالل در حرکات 
دودی روده و هضم و جذب مواد غذایی می شود. عارضه های پوستی،  
حساسیت های چشمی و سایر عوارض آلرژیک از دیگر مشکالتی است 
که آلودگی هوا برای بدن ایجاد می کند. البته بدن انســان نیز سیستم 
قوی برای مقابله با عوامل بیماری زا دارد؛ دســتگاه گــوارش،  ریه ها و 
پوست همگی سدهای دفاعی بدن برای مقابله با آلودگی هوا است اما،  
باید توجه کرد درصورتی که میزان ســموم منتقل شده به بدن افزایش 
یابد، احتمال مقابله با آن کاهش خواهد یافت.بزرگمهر به برشــماری 
عوامل تغذیه ای تاثیرگذار بر سیستم سم زدایی کبد اشاره کرد و افزود: 
برخی مواد غذایی می توانند بر سیســتم ســم زدایی کبــد تاثیر منفی 
داشته باشــند؛ به طور کلی تغذیه غلط و ســوءتغذیه،  افراط در مصرف 
برخی مواد غذایی مانند موادغذایی ســرخ کرده، مصرف نوشابه های 
گازدار که دارای اسیدفســفریک زیــادی بوده و مانعــی برای جذب 
کلسیم است، مصرف مواد گوشتی فرآوری شــده مانند سوسیس و 
 کالباس و... همگی از مواردی هستند که می تواند سم زدایی کبد را دچار

 اختالل کند.
وی در ادامه عوامل تقویت کننده سیستم سم زدایی بدن را نیز اینگونه 
برشــمرد: مواد مغذی کــه دارای ویتامین A و بویژه پیش ســازهای 
ویتامین A هستند که بیشــتر در منابع گیاهی موجود است، ویتامین 
E، ویتامین D و ســلنیوم از عوامل موثر بر سیستم ایمنی و سم زدایی 
بدن هســتند.این متخصص تغذیــه و رژیم درمانی به تشــریح مواد 
غذایی موجود در هر گروه پرداخت و تصریح کرد: جگر، زرده تخم مرغ،  
سبزیجات دارای برگ سبز،  ســبزی ها و میوه های زرد و نارنجی رنگ 

مانند هویــج و گوجه فرنگی، طالبــی،  زردآلو، هلو و آلــو از منابع غنی 
ویتامین A هســتند. منابع غذایی ویتامین E نیز عمدتا در موادغذایی 
گیاهی، جوانه ها به خصوص غالت دارای ســبوس و روغن های مایع 
گیاهی وجود دارد. همچنین ویتامین C عمدتا در مرکبات شامل پرتقال، 
لیموشیرین و نارنگی و در کیوی، توت فرنگی، فلفل سبز و گوجه فرنگی 
به میزان قابل توجه وجود دارد. ســلنیوم  موجود در مواد غذایی گیاهی 
نیز به میزان سلنیوم خاک بســتگی دارد؛ در صورتی که موادغذایی در 
خاکی با منابع غنی سلنیوم رشــد کنند، میزان سلنیوم موجود در گیاه 
هم به میزان کافی خواهد بود.وی در ادامه سایر موادغذایی دارای منابع 
سلنیوم که در تقویت سیستم ســم زدایی بدن موثر است را محصوالت 
دامی معرفی کرد و گفت: گوشت قرمز،  مرغ،  محصوالت دریایی،  جگر و 

ماکیان از منابع غنی سلنیوم هستند. 
البته متاسفانه با نگاه بیشتر به مواد غذایی تشکیل دهنده سبد غذایی 
افراد به ویژه جوانان و نوجوانان درمی یابیم منابع غذایی نام برده شده در 
زمره موادغذایی مصرفی شان قرار ندارد و بیشتر به مصرف فست فود، 
نوشابه،  غذاهای فرآوری شده و... مشغول هستند.بزرگمهر، ضمن موثر 

دانستن مصرف آب کافی در روز برای دفع مناسب سموم از بدن،  بیان 
کرد: مصرف مواد حاوی فیبر مانند حبوبات و غالت از منابع مهم موثر 
در جلوگیری از بروز عوارض آلودگی هواســت. از طرفی تاثیر ویتامین 
D در افزایش مقاومت بدن در مقابله با بیماری و عارضه ها ثابت شــده 
اســت؛ به گونه ای که مصرف ویتامین D در حفظ سالمت قلب وعروق، 
تنظیم فشارخون، پیشگیری از خطر ابتال به سرطان و... مشخص است. 
یکی از منابع مهم تامین ویتامین D تابش مستقیم نور خورشید است؛ 
اما از آنجا که در این روزهای آلوده آالینده ها و ذرات گرد و غبار مانع تابش 
مستقیم اشعه ماوراء بنفش به پوســت و جذب ویتامین D می شود، 
بهتر است از داروهای مکمل برای تامین ویتامین D استفاده شود.وی 
در خاتمه مصرف ماهی و ســایر محصوالت دریایی را به دلیل داشتن 
اسیدهای چرب امگا3 در افزایش مقاومت بدن موثر دانست و گفت: 
شیر و سایر لبنیات هم در بهبود کارکرد و مقاومت بدن در برابر بیماری ها 
مفیدند؛ چراکــه دارای کلســیم، مقادیر قابل توجهــی ویتامین های 
 گروه B و روی اســت کــه در تقویت سیســتم ایمنــی و عصبی بدن 

موثر است.

غذاهای چرب موجب اختالل در ارتباط روده با سایر  بدن می شود
مطالعه اخیر نشــان می دهد غذاهای چرب می تواند رابطه بین روده و بقیه نقاط بدن را قطع کند.

محققان دانشــگاه دوک آمریکا در مطالعه روی ماهی هــا در مورد ارتباط مغــز و بقیه بدن بعد از 
غذاخوردن، دریافتند وعده غذایی پرچرب به طورکامل موجب قطع ارتباط روده با سایر نقاط بدن به 
مدت چند ساعت می شود.آنها سلول های enteroendocrine را که به صورت پراکنده در دیواره 

روده وجود دارند، مورد بررسی قرار دادند. 
این سلول ها نقش اصلی را در سیگنال دهی به بدن در رابطه با تمام مسائل مهم در دستگاه گوارش 
به عهده دارند. همچنین این ســلول ها با آزادکردن هورمون ها، رابطه مستقیمی با سیستم عصبی 
و مغز دارند.این ســلول ها حداقل ۱۵ هورمون متفاوت برای ارسال سیگنال ها به بقیه بدن در مورد 
حرکت روده، احساس سیری، هضم، جذب مواد مغذی، حساسیت انسولین و ذخیره انرژی تولید 
می کنند.»جان رالز«، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: »اما بعد از صرف وعده غذایی 
چرب عملکرد این سلول ها برای چند ساعت متوقف می شود و ما هنوز نمی دانیم این اتفاق خوب 
است یا بد.«از آنجایی که سلول های enteroendocrine از عامالن اصلی در روند هضم، احساس 
سیر بودن و رفتارهای تغذیه ای بعدی هستند، از این رو این خاموشی ممکن است مکانیسمی باشد 

که موجب می شود افراد دارای رژیم غذایی پرچرب، بیشتر غذا بخورند.

مضرات داروهای ضدافسردگی در بارداری بر  مغز  کودک
نتایج مطالعه جدید نشان می دهد قرارگیری در معرض داروهای ضدافسردگی در طول بارداری و 
هفته های اول زندگی موجب تغییر در پردازش احساسات تا بزرگسالی می شود.مطالعات قبلی 
نشان داده بودند که قرارگیری در معرض داروهای ضدافسردگی SSRI )مهارکننده های بازجذب 

سروتونین( موجب تغییر در ساختار مغز و رفتار می شود.
محققان در مطالعه جدید، موش ها را در طــول حاملگی و در دو هفته اول بعــد از تولد در معرض 
فلوکســتین SSRI قرار دادند و ســپس از مغز آنها تصویربرداری کرده و مغزشان را با موش های 
گروه کنترل مقایسه کردند.در حالت استراحت، مغز هر دو گروه موش ها تقریبا مشابه بود؛ اما در 
زمان تحرک موش ها، موش های قرارگرفته در معرض فلوکستین در نواحی حسی مغزشان دارای 
 فعالیت غیرعادی بودند.این تاثیر در طول دوره بزرگسالی موش ها هم مشاهده شد که بیانگر این

 مطلب اســت که قرارگیری در معرض SSRI موجب تغییرات بلندمدت در پردازش احساســات 
می شود.

یافته محققان سنگاپوری؛

تاثیر چای سبز در مقابله با بیماری سل
محققان دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور در آزمایشــات خود دریافتند که چگونه ترکیب موجود در 
چای ســبز موســوم به )EGCG )epigallocatechin gallate( می تواند از رشد باکتری های 
عامل بیماری سل ممانعت کند.ترکیب EGCGبا پیوند با یک آنزیم و تامین انرژی بیولوژیکی برای 
فعالیت سلولی، این کار را انجام می دهد.این فرآیند منجر به افت انرژی باکتری که برای فرآیندهای 
حیاتی سلولی در جهت رشد و ثبات نیاز دارد، می شود.»گرهاد گروبر«، سرپرست تیم تحقیق، در این 
باره می گوید: »کشف ما در مورد توانایی این ترکیب این امکان را فراهم می کند که داروهای جدیدی 
را برای مقابله با این بیماری تنفسی ایجاد کنیم.«به گفته محققان، سلول ها برای انجام فرآیندهای 
حیاتی شان نظیر تشکیل دیواره سلولی نیاز به انرژی دارند. آنها این انرژی را از آنزیمی موسوم به 
ATP )Adenosine triphosphate( تامیــن می کنند.بدون انرژی برای فعالیت های ضروری 
سلول، سلول توانایی و پایداری اش را از دســت می دهد و در نهایت می میرد.محققان با آزمایش 
۲۰ ترکیب متوجه شــدند تنها EGCG که به مقدار زیادی در چای سبز وجود دارد، می تواند موجب 

کاهش ذخیره انرژی در سلول ها شود.

سلامتدانستنی ها

مفاد آراء
35 /10 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 
1 قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي 
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد 
اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد نمود. 

صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راي شــماره 139860302019000389-1398/09/12-  شــرکت گاز اســتان 
اصفهان )ســهامی خاص( ششدانگ يک باب ســاختمان )محل ايســتگاه فشار قوی 
 گاز روستای قمبوان( به مســاحت 155/60 متر مربع مجزی شــده از پالک 67 اصلی

 مزرعه ده زير
2- رای شماره 139860302019000390-1398/09/13- شرکت گاز استان اصفهان 
) سهامی خاص( ششدانگ يک باب ساختمان )محل ايســتگاه تقليل فشار گاز روستای 
دزج( به مساحت 139/50 متر مربع مجزی شده از پالک 170 اصلی امالک دزج انتقال از 

طرف کليه  مالکين 72 حبه مزرعه دزج
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/22

م الف:706777 زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
تحدید حدود اختصاصی

10/36 شــماره صادره: 1398/31/595891-1398/9/27 نظر به اينکه تحديد حدود 
ششدانگ يک باب خانه پالک شماره 73 فرعی مجزی شــده از پالک - فرعی واقع در 
ابنيه دهاقان 121 اصلی که طبق پرونده ثبتی ســه دانگ مشاع آن بنام آقای سيد اسداله 
حجازی دهاقانی فرزند سيد ميرزا  در جريان ثبت ميباشد و تحديد حدود آن بعمل نيامده 
است اينک بنا بدستور قســمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق درخواست متقاضی 
تحديد حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخه 1398/10/30 از ساعت 9 صبح در محل 
شــروع و بعمل خواهد آمد. لذا و به موجب اين آگهی به کليــه مالکين و مجاورين اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان 
امالک مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی به مدت 
30 روز پذيرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين واحد می بايستی با 
 تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين واحد
  تســليم نمايــد.  م الف:704349  زهرا يعقوبــی رئيس اداره ثبت اســناد و امالک

 دهاقان
ابالغ وقت رسیدگی

10/37  خواهان مجيد ابراهيميان فرزند پرويز با وکالت معصومه دايی دهاقانی به طرفيت 
خوانده فرامرز نره ای فرزند بهروز به اســترداد عين يک دســتگاه خودرو پرايد به شماره 
انتظامی 24 ط 549 ايران 13 و به انضمام خســارت دادرسی تقديم شورای حل اختالف 
دهاقان نموده که جهت رسيدگی به اين شــعبه ارجاع و به کالسه 98/627 ثبت گرديده 
که وقت رسيدگی آن 98/11/15 راس ساعت 15/15 عصر تعيين شده است که به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور قاضی شورای حل اختالف 

مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده فوق الذکر پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورای حل اختالف مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 

گردد. م الف:706870 شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان دهاقان
حصر وراثت

10/38 آقای عليرضا رحمانی دارای کدملی 5129986725  به شرح دادخواست به کالسه 
614/98 شورای حل اختالف درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان بهروز رحمانی به شماره شناســنامه 14 در تاريخ 1398/9/6 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگــی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- عباســعلی 
رحمانی فرزند بهروز به کدملی 5129924487 )پسر متوفی( 2- عليرضا رحمانی فرزند 
بهروز به کدملی 5129986725 )پسر متوفی( 3- فرحناز رحمانی فرزند بهروز به کدملی 
5129499794 )دختر متوفی( 4- زهرا رحمانی  فرزند بهروز به کدملی 5129860640 
)دختر متوفی( 5- مريم رحمانی فرزند بهروز به کدملــی 5129499662 )دختر متوفی( 
6- فاطمه رحمانی فرزند بهروز به کدملی 5129879899 )دختر متوفی(. اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی 
دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه  
به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 707337 شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان دهاقان
ابالغ دادخواست وضمائم

10/39 بدينوســيله به آقاي علی بخش براتی فرزند علی قربان فعــاًل مجهول المکان 
ابالغ مي گرددکه خواهان زهره نام آور فرزند سپهدار به نشاني شهرضا گروه 22 توپخانه 
دادخواســتي به خواســته الزام خوانده به پرداخت وجه يک فقره چک بانکی به شــماره 
446833 بانک حکمت ايرانيان به تاريخ 97/8/10 به مبلغ ســی ميليون و دويست هزار 
ريال به انضمام ديرکرد وکليه خسارت وارده و هزينه و غيره طبق شاخص بانک مرکزی 
به اين شورا تسليم که بکالسه 962/98 ش1 ح ثبت و وقت رسيدگي براي روز چهارشنبه 
مورخ  98/11/23 ســاعت 9 صبح تعيين گرديده اينک حســب درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار 
آگهي مي شود تا از تاريخ انتشار ظرف يک ماه با مراجعه به دبيرخانه شوراي حل اختالف 
شماره يک شهرضا و اخذ نسخه ثاني دادخواســت و ضمائم، آدرس کامل خود را اعالم و 
هر دفاعي داريد بيان نماييد و براي رسيدگي فوق نيز در شوراي حل اختالف شماره يک 
حقوقي شهرضا حاضر شويد و اگر بعداً احتياج به نشر آگهي باشد يک نوبت منتشر خواهد 
شد و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف: 708338 رئيس دبيرخانه شوراي حل اختالف 

شعبه يک حقوقي شهرضا
حصروراثت 

10/52 آقای سيد مقداد مريخی دوم بيدگلی دارای شناسنامه شماره 1250269571 به 
شرح دادخواست به کالســه 2/1034/98 از اين دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده که شــادروان سيد ماشــااله مريخی دوم  بيدگلی بشناسنامه 
101 در تاريخ 90/2/15 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- ســيد مقداد مريخی دوم بيدگلی به ش ش 1250269571 
2- فاطمه مريخی دوم بيدگلی به ش ش 221  3- ســيد نوح مريخی دوم بيدگلی به ش 
ش 15784 4- سيد ابراهيم حسينی فاخر به ش ش 20 5- سيد اسماعيل حسينی فاخر 
به ش ش 1870 6- سيد جليل مريخی دوم بيدگلی به کد ملی 6190046045 7- سيد 
عيسی مريخی دوم بيدگلی به ش ش 227  8- هاجر مريخی دوم بيدگلی به ش ش 271 
9- سيد موسی مريخی دوم بيدگلی به ش ش 9 10- سيد سجاد مريخی دوم بيدگلی به 
کد ملی 6190102166 همگی به عنوان فرزندان متوفی و 11- اعظم سادات پردل فرزند 
سيد اسماعيل به ش ش 62 به عنوان همســر متوفی 12- اشرف آغا ميرحسينی بيدگلی 
فرزند سيد نصراله به ش ش 450 به عنوان مادر متوفی و الغير. اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا 

وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 706551 رئيس شعبه دوم دادگاه شورای 

حل اختالف آران و بيدگل 
حصروراثت 

10/40 آقای سيد جعفر هجری بيدگلی دارای شناسنامه شماره 105 به شرح دادخواست به 
کالسه 3/723/98 از اين دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان سيد احمد هجری بيدگلی بشناســنامه 34204 در تاريخ 64/7/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سيد جعفر 
دارای شناسنامه 105  2- سيد محمد دارای شناسنامه شماره 345 3- سيد عابدين دارای 
شناسنامه شماره 95  4- سيد عيسی دارای شناسنامه شماره 656  5- سيد محسن دارای 
شناسنامه شــماره 125  6- سيد مجتبی دارای شناسنامه شــماره 150  7- سيد احسان 
دارای شناسنامه شــماره 8185  8- سيد علی دارای شناسنامه شــماره 8300  9- سيد 
روح اله دارای شناسنامه شــماره 97 فرزندان ذکور  10- سيده معصومه دارای شناسنامه 
شماره 237  11- هاجرخاتون دارای شناسنامه شــماره 106  فرزندان اناث  11- فاطمه 
ناظمی بيدگلی دارای شناسنامه شــماره 121  همسر متوفی 12- طاهره يساری بيدگلی 
دارای شناسنامه شماره 256 همسر متوفی بوده و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد و اال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف: 699740 رئيس شعبه سوم دادگاه شورای حل اختالف

 آران و بيدگل 
ابالغ وقت رسیدگی

10/41 شماره: 901/98 حل1 ، مرجع رســيدگی: شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســيدگی: ســاعت 16:00 بعدازظهر روز شنبه 
مورخه 98/12/03 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: شريفه قاسم بيگی ، نام 
پدر: عبداالمير ، نشانی: خمينی شهر خ شريعتی جنوبی ک شهيد عمومی منزل سندی ؛ 
خوانده:1-نام و نام خانوادگی: سيدحسن ســندی ، نام پدر: سيدمهدی ، خواسته و بهای 
آن: نفقه خواهان از تاريخ 97/8/1 لغايت زمان اجرای حکم ، داليل خواهان:  سند ازدواج 
و کپی شناسنامه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 706524  رئيس شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف خمينی شهر
 اخطار اجرایی

10/42 شماره: 571/98 حل3 ، مشخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: 1-علی سيفی 
2-يزدان سيفی 3-تاج مراد سيفی 4-مجيد جعفری، نام پدر: 1و2-تاج مراد 4-حسين، 
نشــانی: 1و2و3-مجهول المکان 4-خمينی شهر دوشاخ ســنگبری اتحاد ؛ مشخصات 
محکوم له: نام و نام خانوادگی:حســينعلی اعتمادی ، نام پدر: محمود ، نشــانی: خمينی 
شهر منظريه کوچه صبا، محکوم به:به موجب رای شماره 1317 تاريخ 98/06/12 حوزه 
 سوم شورای حل اختالف شهرستان خمينی شــهر که قطعيت يافته است.محکوم عليها
 محکوم اند به: نحوتضامنی پرداخــت مبلغ 25/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 315/500 ريال بابت خسارات دادرســی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ سر رسيد چک 95/05/10 لغايت زمان اجرای حکم و پرداخت نيم عشر دولتی رای 
صادره غيابی می باشــد. ماده34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه 
ابالغ شد محکوم عليه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از 

آن ميسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. 

م الف: 706567 قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خمينی شهر 
ابالغ رای

10/43 کالسه پرونده:1401/98-98/09/30 ،شماره دادنامه:1913-98/09/30 مرجع 
رسيدگی: شعبه يازدهم شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان: محمدرضا نقدی فرزند 
محمود به نشانی: خمينی شهر منظريه خ پيمان ک سپهر1 , وکيل: حسين حاج حيدری 
فرزند عبدالغفار نشانی: خمينی شهر خ شــريعتی شمالی انتهای بن بست 81 ؛ خواندگان: 
1- ياسين کچی فرزند احمد نشانی: مجهول المکان 2-هادی اخوان فرزند جعفر نشانی: 
خمينی شهر خ حافظ بن بست ســرهنگ پالک19 ، خواســته: مطالبه يک فقره چک ، 
گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشريفات 
قانونی و اخذ نظريه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســيدگی را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای محمدرضا 
نقدی فرزند محمود با وکالت حسين حاج حيدری به طرفيت خواندگان 1- ياسين کچی 
فرزند احمد 2- هادی اخوان فرزند جعفر به خواسته مطالبه وجه يک فقره چک به شماره 
های 1623/426566/50 به مبلغ 200/000/000 ريال مــورخ 98/4/30 عهده بانک 
 ملت شعبه ايرانشــهر از جاری 81440586/79 به انضمام هزينه دادرسی و حق الوکاله 
وکيل و خسارت تاخير در تاديه شورا با توجه به دادخواست تقديمی و ضمايم و وجود اصل 
مستندات دعوی در يد خواهان و اينکه خواندگان دليل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خود 
يا ادای دين در حق خواهان ارايه نکرده اند همچنيــن خوانده رديف اول به عنوان متعهد 
اصلی صادر کننده چک و خوانده رديف دوم به عنوان ضامن مبادرت به صدور چک فوق 
نموده اند دعوی خواهان را مقرون به صحت دانســته و با توجه به نظريه مشورتی اعضا 
شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/9/30 و به استناد مواد 522 و 519 و 198 قانون آئين 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 249 و 310 و 313 و 314 از 
قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام به ماده2 قانون 
صدور چک حکم به محکوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 3/560/000 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل وفق 
آيين نامه حق الوکاله وکال و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک 98/4/30 لغايت 
زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد 
رای شورا غيابی است و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شورا و پس 
از انقضای مهلت واخواهی ظرف بيســت روز قابل تجديدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی  شهرستان خمينی شهر می باشــد. م الف: 707483 ايمان بختياری قاضی 

شعبه يازدهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر 
اخطار اجرایی

10/44 شماره: 414/98 حل8 ، مشخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: 1-سوران 
جوال2-داريوش حاجی حيدری ، نشانی:هردو مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام 
و نام خانوادگی: حسينعلی اعتمادی ، نشــانی: خمينی شهر منظريه خ صبا، محکوم به:به 
موجب رای شماره 1209 تاريخ 98/07/08 حوزه هشتم شورای حل اختالف شهرستان 
خمينی شهر که قطعيت يافته است. محکوم عليه محکوم است به: پرداخت تضامنی مبلغ 
120/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/580/000 ريال خسارات دادرسی و 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک 97/1/28 لغايت استهالک کامل دين بر مبنای 
شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و نيم عشــر دولتی می نمايد رای صادره غيابی 
است. ماده34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را 
به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف: 706563  ايمان 

بختياری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف خمينی شهر 
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 کشف 126 قبضه سالح مخصوص شورش های خیابانی 
در اصفهان

دادستان اصفهان از کشف 126 قبضه ســاح مخصوص شورش های خیابانی در اصفهان خبر داد. 
علی اصفهانی در گفت وگویی رسانه ای با اعام خبر کشف 126 قبضه اسلحه در اصفهان اظهار داشت: 
اکثر این ساح ها از نوع شورشی هســتند که 26 عدد از آن ها اســلحه کلت و یک عدد کاشنیکف 
است که  اغلب آمریکایی بوده اند. دادستان اصفهان ادامه داد: بحث کشته سازی که ما قبا مطرح 
می کردیم و سال هاســت که معاندین نظام در حال کار کردن روی آن هستند، در شرایط کنونی به 

شدت و با ورود این اسلحه ها به کشور افزایش پیدا کرده است.

آزادی ۵31 زندانی جرائم غیرعمد در اصفهان
531 زندانی جرائم غیر عمد استان اصفهان به آغوش خانواده بازگشتند. مدیرکل زندان های استان 
اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، این تعداد زندانی با گذشــت 48 میلیارد تومانی شاکیان 
و کمک های 30 میلیارد تومانی خیران و ســتاد دیه از بند رهایی یافتند. اسد ا... گرجی زاده افزود: 
این زندانیان به دلیل بدهی های مهریه، نفقه، چک های برگشتی و دیه در زندان های استان به سر 
می بردند. وی گفت: هم اکنــون هزار و 100 زندانی جرائم غیر عمد بــا 350 میلیارد تومان بدهی در 

زندان های استان هستند.

 10 هزار زن سرپرست خانوار
 زیر پوشش بهزیستی اصفهان هستند

کارشناس مسئول دفتر توانمندسازی زنان و خانواده اداره کل بهزیستی اصفهان با بیان اینکه هم اکنون 
بیش از 10 هزار زن سرپرست خانوار زیر پوشش این نهاد هستند، گفت: بیشترین آمار زنان سرپرست 
خانوار مربوط به شهرستان اصفهان است. مهناز امامی افزود: زنان سرپرست خانواری که بنا به دالیل 
مختلف از جمله فوت یا مفقود االثر شدن همسر )بنا به تشخیص مراجع قضایی(، طاق، از کارافتادگی 
و ناتوانی همســر و دیگر موارد به این ســازمان مراجعه می کنند به عنوان یک مددجو براساس اصل 
رازداری حرفه ای مورد پذیرش قرار می گیرند. وی اظهارداشت: هدف اصلی دفتر توانمندسازی، حمایت 
از خانواده های آسیب دیده و کمک به بهبود شرایط معیشتی، توانمندسازی و خودکفایی خانواده هاست 
تا بتوانند با یک بهداشــت روانی مطلوب و مفید به زندگی عادی خود برگشته و به مرحله استقال و 
خودکفایی برسند. وی خاطرنشان کرد: زنان سرپرســت خانواده با توجه به شرایط دستورالعمل امور 
اجتماعی در کنار دریافت کمک هزینه هدفمندی یارانه ها و بسته حمایتی دولت از دریافت مستمری با 

توجه به بعد خانواده از یک تا پنج نفر به باال از 26۹ هزار تا ۹50 هزار تومان بهره مند می شوند.

ثمرات سفر رییس قوه قضاییه به اصفهان؛ 

رسیدگی مستقیم »رییسی« به امور قضایی
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه سفر رییس قوه قضاییه به استان 
اصفهان ثمرات بسیاری را به همراه داشت، گفت: رسیدگی مستقیم به امور قضایی، بررسی مشکات 
اجرایی و مشکات اقتصادی آحاد مردم از جمله این ثمرات است. سید محمد موسویان اظهار داشت: 
با آغاز فعالیت حجت االسام والمسلمین رییســی در دستگاه قضا، بسیاری از افراد فکر می کردند 
شوراهای حل اختاف از مجموعه دستگاه قضایی حذف خواهد شد؛ اما در نخستین سخنرانی های 
رییس قوه قضاییه شاهد بودیم نه تنها این مسئله رخ نداد بلکه بنا بر تقویت این شوراها نهاده شد. 
وی، شورای حل اختاف را نهادی مردمی و برای مردم دانســت و خاطرنشان کرد: بخشنامه ای در 
28 مرداد ماه ۹8 توسط رییس قوه قضاییه اباغ و مقرر شد کلیه پرونده های حقوقی و خانوادگی و 
همچنین پرونده های کیفری )جرائم قابل گذشت( جهت مصالحه و سازش به شوراهای حل اختاف 
آورده شود و اقدامات خوبی نیز در این خصوص انجام گرفته است. موسویان با اشاره به ثمرات سفر 
رییس قوه قضاییه، تصریح کرد: سفر رییس قوه قضاییه به استان اصفهان ثمرات بسیاری را به همراه 
داشت و نوع رفتار و عمل ایشان همه مسئوالن را به سمت انجام کار جهادی سوق داد و نشان داد راه 
برون رفت از مشکات کشور مدیریت و فعالیت جهادی اســت. وی یادآور شد: رییس قوه قضاییه 
نگاه ویژه ای به مردم دارند و این مسئله نیز نشان می دهد مسئوالن باید فاصله میان خود و مردم را 
برداشته و به مشکات آنان رسیدگی کنند و در دیدارهای چهره به چهره حجت االسام والمسلمین 
رییسی با مردم شاهد این مسئله بودیم. معاون قضایی رییس کل دادگستری استان اصفهان عنوان 
کرد: رسیدگی مستقیم به امور قضایی، مشکات اجرایی و مشکات اقتصادی آحاد مردم در استان ها 
نیز یکی دیگر از ثمرات سفر رییس دستگاه قضا به استان های مختلف کشور است که این مسئله را 

نیز ما در استان اصفهان به خوبی لمس کردیم.

رشد چشمگیر دیابت در کشور
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی گفت: براساس مطالعات و 
پایش های کوهورت، بیماری دیابت در کشور رشد چشمگیر داشته و در بعضی استان ها حدود نیمی از 
افراد در معرض ابتا به این بیماری قرار گرفته اند. رضا ملک زاده اظهار کرد: در سال 13۷0 پنج میلیون 
نفر از بانوان و شش میلیون نفر از مردان ایرانی مبتا به دیابت بودند که اکنون 12 درصد جمعیت ایران 
مبتا به دیابت هستند و روند ابتا به این بیماری به طور چشــمگیر در حال افزایش است. ملک زاده 
افزود: تغییر شرایط اقتصادی، کاهش تحرک و فعالیت بدنی، ســبک تغذیه، کاهش وزن در دوران 
کودکی و چاقی از جمله عوامل زمینه ساز ابتا به دیابت است. ملک زاده افزود: این بدان معناست که 
تا 15 سال آینده یک سوم این جمعیت به دیابت مبتا می شوند و اگر بخواهیم در مقیاس ملی به آن 

توجه کنیم در آینده یک چهارم تمام ایرانی ها به این بیماری مبتا خواهند بود.

وقتیدرروزهایآلودهدستگاههایسنجشهواهمکممیآورندوازردهخارجمیشوند؛

پشت این تابلوهای خاموش چه خبر است؟

از رده خارج شدن، خاموش شدن یا خرابی!  پریسا سعادت
حقیقت این است که دقیقا در روزهایی که 
بیشــترین میزان آلودگی در اصفهان را شــاهد هســتیم، دستگاه های 
سنجش آلودگی هوا کار نمی کنند؛ صفحه هایی که قرار است قرمز و زرد 
هوا را گوشــزد  کنند درســت در حســاس ترین برهه زمانی سیاه سیاه 
می شوند. این معضل تاکنون چندین نوبت اتفاق افتاده و هر بار مسئوالن 
دلیل و بهانه ای برای آن مطرح می کنند. جدیدترین مورد از این اتفاق روز 
پنجشنبه در اصفهان رخ داد و اغلب این دستگاه ها در سطح شهر خاموش 
بودند. هر چند رییس امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست 
اصفهان گفته است که این مسئله به دلیل اختال در عملکرد اپراتورهای 
مخابراتی رخ داده؛ اما مسئله این است که چرا این اتفاق دقیقا در اغلب 
روزهای آلوده هوا رخ می دهد و البته این شایعه که در اغلب موارد اعداد 

و ارقام در این دستگاه ها دستکاری می شود را قوت می بخشد. 
واقعیت این اســت که ســنجش و پایش آلودگی هوا در همه کشــور با 
کمبودهای شدید بودجه ای مواجه اســت همین مسئله عاوه بر محیط 
زیست، شهرداری ها را هم پای کار آورد تا شاید بخشی از کمبودها در این 
زمینه جبران شود؛ اما همچنان این معضل پابرجاست . گر چه اصفهان هم 
پای تهران روزهای آلوده زیادی را تجربه کرده است؛ اما مشهد بیشترین 

تعداد تجهیزات فعال سنجش آالینده ها را پس از تهران دارد. شهرداری 
سال گذشته اعام کرد که ۹ دستگاه سنجش وضعیت هوا و ادوات مربوط 
به آن را خریداری کرده؛ اما تنها اطاعات 4 دستگاه  روی سایت این اداره 
به چشم می خورد. این در حالی است که مسئوالن استانی از جمله رییس 
محیط زیســت اســتان اصفهان صراحتا گفته اســت توانایی الزم برای 
سنجش دقیق آلودگی هوا در اصفهان وجود ندارد؛ اما بر اساس آماری 
که پیش از این ارائه شده از میان 1۹6 ایستگاه فعال پایش کیفی هوا در 
کشور، فقط 130 ایستگاه سالم اند و کیفیت هوا را مشخص می کنند. البته 
در اصفهان با توجه به کمبودها مسلما همین تعداد محدود دستگاه های 
اطاعاتی هم با خطاهای زیادی روبه رو هســتند. همین مسئله عاملی 
شده تا محیط زیســت اعام کند تنها 30 درصد وضعیت هوای اصفهان 
به درستی رصد می شــود. ایرج حشــمتی در روزهای گذشته گفته بود 
سازمان محیط زیست با شش دستگاه سنجش آلودگی هوا، ذرات معلق 
»pm2.5 « را اندازه گیری می کند؛ این اعدادی که منتشر می شود اعداد 
کاملی نیست زیرا این شش ایســتگاه توان پایش 30 درصد وضعیت 
کیفی هوای اصفهــان را دارد و اطاعات کیفی ۷0 درصد شــهر اصفهان 
دست ما نیست. حشمتی افزود: اگر گاهی از نظر میزان شاخص کیفی 
هوا اشتباه می شود به این دلیل است که با شش دستگاه بر 30 درصد از 

شهر اصفهان تمرکز و دسترسی داریم و اگر به ۷0 درصد دیگر دسترسی 
داشتیم اعداد و ارقام و شاخص کیفی هوا تغییر می کرد؛ با این وضعیت 
کیفیت هوا را به درستی نمی توانیم تشخیص دهیم. این کمبود امکانات 
وقتی بغرنج تر می شــود که شهروندان شــاهد از دسترس خارج شدن 
دستگاه های سنجش آلودگی در ناســالم ترین شرایط باشند و ظن این 
را قوی تر می شود  که میزان آلودگی هوا بســیار بیشتر از آنچه مسئوالن 
اعام می کنند، باشد. هر چند مســئوالن محیط زیست استان گفته اند 
برخی از مشــکات فنی دلیل خارج شدن این دســتگاه ها از مدار بوده 
است؛ آنگونه که بابک صادقیان گفته در روز پنجشنبه به دلیل اختال ها و 
قطعی سرویس یکی از اپراتورهای مخابراتی، امکان دریافت اطاعات و 
داده های کیفی هوا از ایستگاه های مستقر در سطح شهرها وجود نداشت. 
صادقیان، درباره غیر فعال شدن برخی از ایستگاه های پایش کیفی هوا 
افزود: این دستگاه ها به دلیل مشکات فنی از مدار خارج شد و در تاش 
هستیم مشکات فنی، برطرف و این ایستگاه ها فعال شوند البته این کار 

نیازمند هزینه های سنگین مالی است. 
در نهایت همه مســائل باز هم بــه بودجه و نبود اعتبار ختم می شــود تا 
همچنان چشم مردم به دستگاه های خاموشی دوخته شود که در مواقع 

لزوم سیاه تر از همیشه هستند.

سنجشوپایشآلودگیهوادرهمهکشورباکمبودهایشدید
بودجهایمواجهاستهمینمسئلهعالوهبرمحیطزیست،
شهرداریهاراهمپایکارآوردتاشایدبخشیازکمبودهادر
اینزمینهجبرانشود؛اماهمچناناینمعضلپابرجاست

با مسئولان

ابالغ وقت رسیدگی 
10/48 نظر به اینکه خواهان روح اله توســلی فرد دادخواستی  به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت محســن گزمه به مجتمع شــوراهای حل اختالف آران و بیدگل واقع در خیابان 
 نواب صفوی تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم به کالسه 3/48/98  ثبت و برای تاریخ 
سه شنبه 98/11/15 ســاعت 9:30  صبح وقت رســیدگی تعیین گردیده و از آنجاییکه 
خوانده فوق الذکر مجهــول المکان بوده لذا بــه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امورمدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلســه 
دادرســی حاضر گردیده، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید. انتشار این آگهی به منزله 
 ابالغ محسوب شــده در صورت عدم حضور، شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
 م الف: 706797 مهدی عموزاده رئیس شــورای حل اختالف شــعبه سوم حقوقی

 آران و بیدگل  
اخطار اجرایی 

10/47 شماره: 4/693/98 محکوم به به موجب رای غیابی شماره  245 تاریخ: 98/4/13 
حوزه: چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته است. 
محکوم علیه: 1- مرتضی قربانی قزاآنی 2- حسن آسمانی 3- محسن جهانبانی  نام پدر: 
حافظ شغل:-   نشانی محل اقامت:1- کاشان ، محله درب قائم .2 و 3- مجهول المکان. 
محکوم علیها به صورت تضامنی محکوم هستند به: خوانده ردیف اول صادرکننده چک 
و خوانــدگان 2 و 3 به عنوان ضامن پرداخــت و امضاکنندگان در ظهر چک به شــماره 
12/9115/488347  مورخ 96/10/3 عهده بانک ملی ایران به عنوان اصل خواســته و 
مبلغ دو میلیون و یکصد و چهل و دو هزار و پانصد ریال به عنوان خسارت دادرسی ومبلغ 
1050000 ریال هزینه نشــر آگهی  مبلغ 60000  ریال اجرائیه و حق الوکاله وکیل وفق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک مذکور لغایت اجرای حکم و 
محاسبه و وصول نیم عشر اجراییه در حق محکوم له که رای صادره غیابی بوده و در تاریخ 
98/5/16 به خوانده ردیف اول ابالغ قانونی و برای خواندگان دوم و سوم به تاریخ 98/5/17 
نشر آگهی صورت گرفته است . مشــخصات محکوم له: بانک مهراقتصاد با وکالت علی 
رمضانی  نام پدر: - شغل: - نشانی محل اقامت: آران و بیدگل خ شهدا ک معراج 14. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد،محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 

به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، بایــد ظرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی نــدارد صریحا اعالم نماید. 
م الف: 707437 زهره گرامی نوش آبادی رئیس شــعبه چهارم شورای حل اختالف 

آران و بیدگل 
حصروراثت 

10/46 آقای اصغرســعدآبادی آرانی دارای شناسنامه شــماره 69 به شرح دادخواست به 
کالسه 3/737/98 از این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان پروانه مقنی بشناســنامه 172 در تاریخ 95/3/23 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- علی اکبر سعدآبادی 
آرانی فرزند حاجی بابا شناسنامه شماره 270 نســبت با متوفی زوج 2- اصغر سعدآبادی 
آرانی فرزند علی اکبر دارای شناسنامه شــماره 69 3- اسماء سعدآبادی آرانی فرزند علی 
اکبر دارای شناسنامه شماره 380  4- عباسعلی ســعدآبادی آرانی فرزند علی اکبر دارای 
شناسنامه شماره 472  5- حسین سعدآبادی آرانی فرزند علی اکبر دارای شناسنامه شماره 
3289 فرزندان متوفی و الغیر  .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 م الف: 708340 مهدی عموزاده رئیس شعبه سوم دادگاه شورای حل اختالف آران 

و بیدگل 
ابالغ رای

10/45 رای قاضی شورا پرونده کالسه:97/696 در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد 
با وکالت علی رمضانی به طرفیت آقایان مجتبی عارف زاده فرزند علی اکبر 2- احســان 
خواجه امیری فرزند محمد دائر بر مطالبه مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال بخشی از وجه 
یک فقره چک به شماره 9135/800275-12 مورخ 96/7/4 همه به عهده بانک ملی به 
انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه.  با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده به ویژه 
تصویر مصدق چک  مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت تنظیمی از سوی بانک محال 
علیه و با توجه به وجود چک مستند دعوا در ید خواهان و مهر خوانده ردیف اول و امضای 
خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده در ذیل و امضای خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن 
در ظهر چک و با عنایت  به اینکه امضاهای مذکــور مصون از تعرض مانده و با التفات به 

حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل اســتصحاب در مورد اشتغال ذمه خواندگان و 
اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خواندگان ارائه اقامه و یا تحصیل نگردیده است و خواندگان 
نیز علی رغم وصف ابالغ در جلسه دادرسی حاضر نشــده  و به نحو دیگری نیز دفاعی به 
عمل نیاورده است. النهایه دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد249 و 310 و 
311 و 313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 
و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 9 ،18، 19، 25 و 27 قانون 
شوراهای حل اختالف مصوب 1394 ، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد و شصت 
و پنج هزار ریال  بابت خسارات دادرســی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور لغایت زمان اجرای حکم بر 
مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن 
ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرستان 
می باشد. م الف: 707434 زهره گرامی نوش آبادی قاضی شعبه چهارم شورای حل 

اختالف آران و بیدگل 
اخطار اجرایي

10/50 شماره: 318/97 به موجب راي شــماره 155  مورخ  98/5/22 حوزه دوم شوراي 
حل اختالف شهرستان فریدونشهر که قطعیت یافته است محکوم علیه سارا بهزادی فرزند 
حیدر شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در یکی از دفترخانه های 
اسناد رسمی و انتقال رسمی خودرو سواری پیکان به شماره انتظامی 35 و 453 ایران 53 
بابت اصل خواســته و نیز پرداخت مبلغ 626/250 ریال بابت هزینه دادرسی کال در حق 
محکوم له محمد کیانی فرزند اسفندیار شغل آزاد به نشانی فریدونشهر روستای قلعه سرخ 
و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:706901 شعبه دوم شوراي حل اختالف فریدونشهر 

تجدیدنظر
10/51 تجدید نظر خواه: بختیار رحیمی فرزند فتح اله، شغل آزاد به نشانی فریدونشهر خ 
طالقانی لبنیات ممتاز )رحیمی(، تجدید نظر خوانده: 1- منوچهر رنجبر فرزند شکراله، شغل 
آزاد  2- خسرو مهدور فرزند درویش، شغل آزاد هر دو به نشانی مجهول المکان، تجدید نظر 
خواسته: اعتراض و تجدید نظر خواهی بر روی دادنامه شماره 335 مورخ 98/7/24 صادره 
در پرونده کالسه 86/98 مطروحه در شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر، 
دالیل و منضمات دادخواست: دادنامه صادره، اینجانب تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه 
شماره 335 مورخ 98/7/24 صادره در پرونده 86/98  مطروحه در شعبه اول شورای حل 
 اختالف اعتراض خود را اعالم و تقاضای نقض دادنامــه را دارم. در رای صادره حکم به 
بی حقی اینجانب صادر شده است این در حالی است که بنده در طول پرونده نیز شاهدانی را 
معرفی نمودم که متاسفانه در طول پرونده شاهدان بنده احضار نشده و اظهارات آنها استماع 
نگردید، همچنین بنده در خصوص این دعوی فاکتوری را ضمیمه دادخواست نموده بودم 
که بدون توجه به فاکتور و یا حتی رسیدگی و یا اخذ توضیح از خواندگان و مواجهه حضوری 
رای بر بی حقی بنده صادر شــده اســت. لذا ضمن اعتراض و تقاضای رسیدگی مجدد، 
تقاضای استماع شهادت شهود تعرفه شده در پرونده و نیز توجه به فاکتور ضمیمه پرونده 
 و نقض دادنامه صادره را دارم. تقاضای برگزاری جلسه مجدد رسیدگی مورد استدعاست.  

م الف:706899 شعبه اول شوراي حل اختالف فریدونشهر 
حصر وراثت

10/49  آقای امیر وشاقیان دارای شناسنامه شــماره 314 به شرح دادخواست به کالسه  
496/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رمضان وشاقیان به شناســنامه 87 در تاریخ 98/4/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- امیر وشاقیان،ش.ش 314 نسبت با 
متوفی فرزند )فرزند رمضان( 2- علی وشاقیان، ش.ش 132 نسبت با متوفی فرزند )فرزند 
رمضان( 3- فاطمه وشاقیان، ش.ش 68 نسبت با متوفی فرزند )فرزند رمضان( 4- صغری 
شمسی نطنزی، ش.ش 88 نســبت با متوفی همســر )فرزند رحمت اله(.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست 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: 711375 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان نطنز

پدیده گرد و غبار  یکی دیگر از عوامل طبیعی تهدید 
کننــده اصفهان به شــمار می رود که بــه گفته رضا 
شــهبازی، مدیرکل دفتر مخاطرات سازمان زمین 
شناسی و اکتشــافات معدنی کشــور حدود 15 تا 
20 درصد کانون های گردوغبار کشــور در این استان 

قرارگرفته اســت و شــمال اصفهان، شاهین شهر، 
سجزی، اراضی کشاورزی سمت گاوخونی، کاشان 
و ناییــن کانون گردوغبار در این اســتان شــناخته 
شده اند. به گفته منصور شیشــه فروش، مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان، 1۷ کانون گرد 

و غبار در استان اصفهان شناســایی شده است که 
تابســتان امســال بر وضعیت نامطلوب کیفی هوا 

تاثیر گذار بودند.
 وی اظهار کــرد: 30 درصد اســتان اصفهان بیابانی 
اســت و بیابان یک تهدید اســت که عامــل گرد و 
غبار محســوب می شــود؛ این در حالی اســت که 
آلودگی هــوا نیز در فصول ســرد ســال گریبانگیر 
مناطق مرکزی و صنعتی استان و کان شهر اصفهان 
است. مدیرکل ستاد میریت بحران استان اصفهان 
افزود: دو پدیده گرد و غبار و فرونشســت زمین به 
علت برداشــت های بی رویه آب از سفره های آب 
زیرزمینی و خشکسالی 20 سال گذشته در اصفهان 
اســت؛ کاهش بارش و موقعیــت جغرافیایی دو 
عامل ایجاد این پدیده هاســت. شیشه فروش با 
بیان اینکه طــرح خطرپذیری اســتان اصفهان در 

سال های گذشته انجام شده است، گفت: مخاطرات 
طبیعــی و ضریب آســیب پذیری هر شهرســتان 
استان اصفهان در طرح های خطرپذیری مشخص 
شده که از جمله آن می توان به خشکسالی، سیل، 
فرونشســت زمین، گرد و غبار و آلودگی هوا اشاره 
کرد. مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
تصریح کرد: اســتان اصفهان به عنوان یک استان 
امن در برابر حوادث طبیعی شناســایی شــده زیرا 
طی صد سال گذشــته حادثه بزرگی نداشته است. 
وی ادامــه داد: اصفهان جانشــین و معین منطقه 
دو اســتان تهران در برابــر حــوادث غیرمترقبه و 
مدیریت بحران انتخاب شد چرا که کریدور ارتباطی 
)چهــارراه ارتباطی( کشــور و دارای صنایع اســت 
 وطی صد سال گذشته حادثه مهمی در این استان

 رخ نداده است.

مدیرکل دفتر مخاطرات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور: 

اصفهان 20 درصد از کانون های گرد و غبار کشور را دارد



تراکتور با موتور »ایرانی« روشن شد؛

اتفاقخوببرایکاپیتانها
تیم فوتبال تراکتور در دیداری معوقه مربوط به هفته یازدهم لیگ برتر در تبریز با شهرخودرو دیدار کرد که به پیروزی پر گل و با ارزشی در این بازی دست پیدا کرد. 
تراکتوری ها که این روزها با ساکت الهامی خوب نتیجه می گیرند، در ادامه پیروزی های متوالی شان توانستند شاگردان گل محمدی را نیز با ۳ گل بدرقه کنند.در 
این بازی بعد از آن که رضا اسدی برای تیم میزبان گلزنی کرد، مسعود شجاعی کاپیتان اول تیم ملی و اشکان دژآگه کاپیتان دوم تیم ملی هم گلزنی کردند که این 
اولین گل های این دو در لیگ برتر بود.تراکتوری ها پیش از این بازی ۱۳ گل به ثمر رسانده بودند که دژآگه و شجاعی هیچ سهمی در گل های این تیم نداشتند. 
بازی با شهر خودرو فرصتی بود برای این دو بازیکن با تجربه که هر کدام یک بار برای تیم شان گلزنی کرده و نام شان را در لیست گلزنان این فصل تراکتور ثبت کنند.

در حالی کاپیتان های اول و دوم تیم ملی در این بازی برای اولین بار برای تراکتوری ها گل زدند که بهترین گلزن آنها در این فصل احسان حاج صفی، کاپیتان سوم 
تیم ملی با ۳ گل زده است. رضا اسدی و محمدرضا آزادی نیز هر کدام با دوگل دیگر گلزنان برتر این تیم هستند.سرخ پوشان تبریزی یک دیدار معوقه دیگر دارند 
که این بازی با پیکان و مربوط به هفته دوازدهم است. چنانچه شــاگردان الهامی در این بازی هم پیروز شوند، نه تنها چهارمین پیروزی پیاپی شان را به دست 

می آورند بلکه این فرصت را هم پیدا می کنند تا با ۳۰ امتیاز به رده سوم جدول صعود کنند.

شنبه7دی1/1398جمادیاالول28/1441دسامبر2019/شماره2874

اشتباه سازمان لیگ؛ 

نقلوانتقاالتزودترازپایانبازیها!
فصل نقل و انتقاالت زمستانی از 26 آذرماهآغاز شده اســت و بنا بر قانون، بازیکنان تیم ها در پنجره 
زمستانی می توانند طبق توافق با باشگاه فعلی راهی تیم  های جدید شوند. در روزهای اخیر بازیکنان 
متعددی هم قرارداد خود را بر اساس بندهایی که در آن وجود داشته فســخ کردند تا راهی تیم های 
جدید شوند و این در حالی اســت که هنوز بازی های معوقه در جریان است و به نوعی حتی می توان 
گفت هنوز پرونده نیم فصل لیگ برتر با وجود برگزاری هفته شانزدهم بسته نشده است. در این بین 
بزرگ ترین آسیب را تیم نســاجی دید که پیش از بازی با پرسپولیس که معوقه هفته دوازدهم است 
با فسخ قرارداد چند بازیکن مواجه شده است. سوال مهم اینجاست که چرا نقل و انتقاالت زمستانی 
زودتر از پایان بازی ها اعالم شده و آیا سازمان لیگ با وجود آغاز نقل و انتقاالت زمستانی نمی توانست 
ابتدا بازی های معوقه را برگزار کند و اصال دیدارهای هفته شانزدهم را برگزار نمی کرد. به هر صورت این از 
عجایب فوتبال است که با در جریان بودن بازی های معوقه از نیم فصل، بازیکن قرارداد خود را با باشگاه 
فسخ می کند به این خاطر که سازمان لیگ تاریخ نقل و انتقاالت زمستانی را از 26 آذر اعالم کرده است. 
درست در روزهایی که تیم ها باید برای برگزاری هفته شانزدهم و بازی های معوقه تمرین کنند. سازمان 
لیگ این بار در جریان برگزاری بازی ها و هم چنین اعالم تاریح نقل و انتقاالت مرتکب اشتباه شد و به 
ضرر تیم هایی چون نساجی عمل کرد. هر چند در ادامه کمیته تعیین وضعیت با توجه به درپیش بودن 
بازی های معوقه از نیم فصل نخست فسخ قرارداد بازیکنان نساجی را تایید نکرد و به صراحت اعالم 
داشت این بازیکنان باید به اردوی تیم برگردند! اما تنها یک بازیکن به اردوی تیم برگشته و این در حالی 

است که باشگاه نساجی معوقات این بازیکنان را آماده کرده تا به آنها پرداخت کند.

مدیربرنامههایکالدرون،آنفالوشد
پس از حضور گابریل کالدرون به عنوان ســرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس در تهران صفحه 
اینستاگرامی این مربی آرژانتینی راه اندازی شد تا همانند برانکو ایوانکوویچ ارتباط خوبی بین او و 

هواداران پرسپولیس به وجود بیاید.در 
این بین اما مدیریــت فضای مجازی و 
صفحه اینســتاگرام کالدرون به دست 
مدیــر برنامه های ایرانــی او افتاد. بعد 
از چنــد وقــت در صفحه اینســتاگرام 
سرمربی پرســپولیس شــاهد بودیم 
که پســت هایی به زبان فارسی منتشر 
می شــد که این اقدام برای ارتباط بهتر 
بین کالدرون و هواداران تیمش بود؛ اما 
به مرور در روزهای اخیر استفاده دیگری 

از این فضا صورت گرفته است به طوری که طی  روزهای  گذشته پست هایی در صفحه اینستاگرام 
کالدرون منتشر شده که عمق شکاف بین او و مسئوالن باشــگاه پرسپولیس را نشان می دهد.در 
این بین هواداران پرسپولیس متوجه شــده اند که مدیریت این صفحه اینستاگرام به دست مدیر 
برنامه های کالدرون است و اوست که به زبان فارســی برای سرمربی سرخ پوشان پایتخت پست 
می گذارد. این موضوع باعث شــد تا هواداران پرسپولیس به صفحه اینســتاگرام این فرد رفته و 
واکنش های تندی نسبت به او داشته باشند.حاال اما کالدرون صفحه اینستاگرام مدیر برنامه های 
خود را در اینستاگرام آنفالو کرده که این مسئله دو معادله برای افکار عمومی به وجود آورده است؛ 
موضوع اول این است که یا کالدرون از رفتارهای مدیر برنامه هایش در روزهای اخیر ناراضی است و 
او را از صفحه اینستاگرام خود پاک کرده و یا اینکه برای جلوگیری از هجوم هواداران به صفحه مدیر 

برنامه کالدرون این اقدام صورت گرفته است.

جدال فینال گونه در آبادان؛

تکلیف قهرمان نیم فصل امروز مشخص می شود

تیم سپاهان در حالی در دیداری معوقه از  سمیهمصور
هفته یازدهم لیــگ برتر فوتبال به مصاف 
تیم صنعت نفت آبادان می رود که نتیجه این دیدار حساس و نفس گیر، 
قهرمان نیم فصل را مشــخص می کنــد.  نیم فصل اول ایــن دوره از 
رقابت های  لیگ برتر عصــر امروز با برگزاری دیدارهــای معوقه هفته 
یازدهم و دوازدهم  میان تیم های سپاهان اصفهان با صنعت نفت آبادان 

و تراکتورسازی تبریز با پیکان تهران  به پایان می رسد.
طالیی پوشــان نصــف جهــان که بــا پیــروزی شــیرین پنــج بر 
صفــر مقابــل تیــم شــاهین شــهرداری بوشــهر مهیــای برگزاری 
این دیــدار شــده انــد بــه دنبال کســب ســه امتیــاز ایــن دیدار 
 عقب افتــاده هســتند تا بــا خیــال راحت بــه تعطیالت زمســتانه 
بروند.ســپاهانی ها در این روزها در اوج آمادگی روحی و روانی به سر 
می برند، شاگردان امیر قلعه نویی که هنوز هیچ شکستی را در کارنامه 
به ثبت نرسانده اند، با ارائه نمایش های تماشاگر پسند خود را به عنوان 
یکی از مدعیان جــدی قهرمانی این دوره از رقابــت های لیگ معرفی 
کرده اند.طالیی پوشان نصف جهان که هم اکنون با کسب ۳۱ امتیاز بر 
صدر جدول رده بندی رقابت های لیگ تکیــه زده اند باید در این دیدار 

به مصاف تیمی بروند که در این دوره از رقابت های لیگ نتایج خوبی را 
کسب کرده و خود را در یک قدمی مدعیان قهرمانی قرار داده است. تیم 
صنعت نفت آبادان در 5 بازی آخر خود سه پیروزی و دو تساوی کسب 
کرده تا با تفاضل گل کمتر نســبت به تیم تراکتور در رده ششــم جدول 

رده بندی جای گرفته باشد.
 سپاهانی ها در این دیدار کار ســختی را در پیش دارند، تقابل با تیمی 
که در ورزشگاه خانگی حریف سرسختی بوده و به ندرت امتیاز از دست 
داده است. طالیی پوشان آبادان در فاز هجومی شرایط خوبی دارند و از 
مهاجمان خالق و زهرداری بهــره  می برند. صنعت  نفت در میانه میدان 
نیز با حضور بازیکنانی مانند مسلم مجدمی، محمود مطلق زاده، مهدی 
حنفی و مصطفی احمدی شرایط خوبی داشته و از هافبک های موثری 
بهره می گیرد. در فــاز دفاعی اما عملکرد طالیی پوشــان آبادن چندان 
دلچسب نبوده و ۱4 گل خورده نشــان از ضعف این تیم در فاز دفاعی 
دارد؛ پاشنه آشیلی که می تواند طالیی پوشان نصف جهان را به موفقیت 
در این دیدار امیدوار سازد. تیم ســپاهان با اوج گیری دوباره کی روش 
استنلی به یکی از خطرناک ترین تیم ها در خط حمله تبدیل شده است. 
مهاجم برزیلی سپاهانی ها در کنار حضور محبی، حسینی و شهباززاده 

کار را بر هر خط دفاعی مشکل کرده اند.
 جدال تیم هــای ســپاهان اصفهان و صنعــت نفت آبــادان با توجه 
به وضعیــت دو تیم در جــدول رده بندی مســابقات، بدون شــک از 
جذابیت های زیادی برخوردار است، جدالی که تکلیف قهرمان نیم فصل 

اول در آن تعیین می شود.
سپاهان در این دیدار امید نورافکن را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد 
و محسن مسلمان، حامد بحیرایی، عزت ا... پورقاز و علیرضا نقی زاده به 
دلیل مصدومیت قادر به همراهی طالیی پوشان نیستند، محمد محبی 
نیز به همراه امید نورافکن در اردوی تیم ملی امید حضور دارند. در تیم 
صنعت نفت آبادان نیز احمد اهل شــاخه و حسین ســاکی، مدافعان 
این تیم به دلیل مصدومیت در دیدار برابر ســپاهان نیز تیم را همراهی 

نمی کنند.
قضاوت این دیدار حســاس و جذاب که امروز و از ســاعت ۱6:45 در 
ورزشگاه تختی آبادان آغاز می شود، بر عهده علی بای است و سعید علی 
نژادیان، میالد قاســمی، کیوان، علی محمدی، حسن اکرمی و محمد 
عطایی او را در این قضاوت همراهی می کنند. رســول فروغی نیز ناظر 

داوری این بازی است.

فدراسیون فوتبال پیش نویس قراردادش را چند روز 
قبل برای برانکو ایوانکوویچ در کرواســی ارسال کرد. 
ایران به این مربــی کروات پیشــنهاد داده با امضای 
قراردادی جدید، ســکان هدایت تیم ملی را به دست 
بگیرد. در ابتدا این حمیدرضا صادق، ســفیر ایران در 
کرواسی بود که به برانکو پیشنهاد رسمی داد. چندی 
قبل هم فدراسیون فوتبال نماینده خود را به کرواسی 
فرستاد تا با این مربی مذاکرات رودررو داشته باشد.

پیش نویس قرارداد، اما تازه گام اول است چراکه به نظر 
می رسد کار هنوز کمی پیچیده است. اول اینکه برانکو 
به تاج اعالم کرده باید تکلیف شکایتش از پرسپولیس 
و باشگاه االهلی روشن شــود. فدراسیون حتی برای 
آنکه بتواند یک گام بلند به سوی این همکاری بردارد، 
به پرسپولیس گفته طلب برانکو را از منبع مالی ایران 

در فیفــا می پردازد و آن هــا هم بعد ها ایــن پول را به 
فدراسیون بدهند. این یعنی تاج دارد هر کاری می کند 
تا موانع از بین برود. پرونــده برانکو و االهلی هم هنوز 
بسته نشــده و ظاهرا تا پایان ســال تکلیفش روشن 
خواهد شد. از سوی دیگر ایران و مربی کروات هنوز بر 
سر مسائل مالی توافق نکرده اند. پیش نویس دقیقا 
در این شرایط برای او ارســال شده است. برانکو قصد 
دارد با مطالعــه آن جواب اولیه اش را به فدراســیون 
فوتبال بدهــد. او برای امضای قرارداد شــروط مالی 
باالیی دارد و از سویی دستیاران خود را هم مشخص 
کرده اســت. این مربی کروات تاکید کــرده پانادیچ، 
مربی دروازه بان هایش باید در تیم ملی هم در کادرش 
باشد. برانکو همچنان می خواهد برادرش را به تیم ملی 
بیاورد. روی حضور مارکو هــم اصرار دارد بنابراین کادر 

خارجی هایش مشخص است. از چندی قبل شایعه 
شد برانکو چندان موافق حضور وحید هاشمیان در کادر 
فنی تیم ملی نیســت و روی حضور مهدوی کیا اصرار 
دارد. این خبــر، اما صحت ندارد چراکــه اتفاقا مربی 
کروات پذیرفته هاشمیان دســتیار ایرانی اش باشد. 
وحید در دوران برانکو بود که به قهر خود از تیم ملی پایان 
داد و اتفاقا در مرحلــه اول و دوم انتخابی جام جهانی 
2۰۰6 گل های مهمی هم برای ایران زد و نقش مهمی در 

صعود تیم ملی داشت.

ایوانکوویچپذیرفت؛هاشمیاندستیارمبماند

چهره روز

هافبکجوانبارسلونااینتریمیشود؟
اگرچه اینتر در طول فصل نتایج درخشانی گرفت و سال را با صدرنشینی در سری آ به اتمام رساند؛اما 
آنتونیو کونته در طول نیم فصل اول بارها نسبت به نیمکت خالی این تیم و کمبود بازیکنان تراز اول در 
رختکن گله کرد و مدیران اینتر قصد دارند 
ترکیــب نراتزوری را در فصل زمســتان 
تقویت کنند.نشریه موندو دیپورتیوو در 
گزارشی مدعی شد کارلس آلینا، هافبک 
جوان بارســلونا یکی از گزینه های اینتر 
برای تقویت خــط میانی اســت. البته 
اینتــر اولویت اول خــود را جذب آرتورو 
ویدال می داند؛ اما بارسلونا قصد ندارد 
این هافبک شــیلیایی را با رقمی کمتر 
از ۳2 میلیون یورو به فروش برســاند و 
همین برچسب کار اینتر را برای خرید ویدال دشوار ساخته اســت.به همین دلیل مدیران اینتر به 
این نتیجه رســیده اند جذب کارلس آلینا 22 ســاله پروژه ای منطقی تر است. این هافبک خالق 
نسبت به ویدال جوان تر بوده و دستمزد پایین تری نیز می گیرد، به همین دلیل خرید او از بارسلونا 
آسان تر خواهد بود. کارلس آلینا در فصل جاری جایی در تفکرات ارنستو والورده نداشته و به دنبال 
جدایی از بارسلونا در فصل زمستان است. به جز اینتر، تیم هایی چون میالن و بتیس نیز برای خرید 
 او وارد عمل شده اند؛ اما به نظر می رسد شــانس نراتزوری برای جذب کارلس آلینا بیش از دیگر

 رقبا باشد.

خیزبلند»جرارد«برایجذبمهاجمسطحاولدنیا
الیویه ژیرو، مهاجم فرانســوی تیم فوتبال چلســی مدت هاســت بــه دنبال آن اســت تا از این 
تیم جدا شــود. او اظهار کرده بود که در دیدار هــای کمی از لیگ برتر جزیــره در ترکیب تیم فوتبال 
چلســی قرار دارد و همیــن موضــوع از دالیل اصلی جدایــی این بازیکــن در نیم فصــل نقل و 
انتقاالت لیگ برتر قلمداد می شــود؛اما به تازگی گفته می شــود، اســتیون جرارد، ســتاره اسبق 
تیم فوتبال لیورپول و ســرمربی حــال حاضر تیــم فوتبال رنجرز اســکاتلند در تالش اســت تا 
برای جــذب این مهاجــم گام بردارد.ژیــرو نیز اعالم کــرده که به تمدیــد قرارداد با تیــم فوتبال 
چلســی عالقه مند نیســت و احتماال هر تیمی به جز چلســی به عنوان مقصد آینده این بازیکن 
 شــناخته خواهد شــد.تیم فوتبال رنجرز در حال حاضــر در رده دوم لیگ برتر فوتبال اســکاتلند 

قراردارد.

مهاجمعراقیجایگزین»عمرخربین«درالهاللمیشود
روزنامه قطری پیش بینی کرد که مهند علی، ســتاره کنونی فوتبال عــراق جایگزین عمر خربین 
در الهالل شــود.به نقل از اســتاد الدوحه، مهند علی، مهاجم جوان و آینــده دار فوتبال عراق فصل 
نخســت حضورش در الدحیل قطــر را تجربه می کند.ایــن بازیکن عراقی نتوانســته انتظارات را 
برآورده کند و به همین خاطر هم الدحیل در فصل نقل و انتقاالت زمســتانی با ماریو مانژوکیچ به 
توافق نهایی رســید و قرارداد امضا کرد.با توجه به آمدن مانژوکیچ به الدحیل شرایط برای مهاجم 
عراقی برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی ســخت شــده است.اســتاد الدوحه پیش بینی کرد که 
مهند علی در زمســتان راهی الهالل عربســتان شــود تا جایگزین عمر خربین در این تیم شود که 
او هم در آســتانه جدایی اســت.مهند علی در انتخابی جام جهانی 2۰22 توانست دروازه تیم ملی 
 فوتبال ایران را باز کند.الهالل عربســتان فصل قبل عنــوان قهرمانی را در لیگ قهرمانان آســیا به

 دست آورد.

فوتبال جهان

 چراغ سبز لژیونر خوش آتیه
 به پرسپولیس ؛ 

سرخپوشاندستبهکار
میشوند؟

شهاب زاهدی ، بازیکن سابق پرسپولیس که در 
فصل جاری برای المپیک دونتسک به میدان 
می رود، توانست با درخشــش در مسابقات، 
عنوان بهترین بازیکن ماه را به خود اختصاص 
داده و در تیم منتخب قرار بگیرد. شهاب زاهدی 
در مــورد وضعیتــش در المپیک دونتســک 
گفت:روز های اول با لیگ اوکراین ناآشنا بودم؛ 
اما در 4 بازی اخیر ســه گل زدم و یک پنالتی 
هم روی من شد که داور نگرفت. دو بار بازیکن 
هفته شدم و ماه قبل هم نامزد بهترین بازیکن 
ماه بــودم.وی ادامه داد :وقتــی مربی جدید 
به تیم آمــد تنها یک امتیاز داشــتیم؛ اما حاال 
اوضاع مان خیلی بهتر است و دیگر نگران سقوط 
نیســتیم. امیدوارم از نیم فصل دوم پنالتی زن 
تیم هم بشوم. بازیکن پیشــین پرسپولیس 
گفت :پیشنهاداتی از باشــگاه های دیگر دارم؛ 
اما این تیم را دوست دارم. دو پیشنهاد رسمی 
از دانمارک و سوئد دارم، ولی می خواهم جواب 
منفی بدهم.وی ادامــه داد :در آغاز زیاد بازی 
نمی کردم و همه فکر می کردند اولین خروجی 
تیم در زمســتان باشــم، ولی شــرایط عوض 
شد.زاهدی خاطرنشــان کرد :در ایسلند یک 
بار در تیم منتخب ماه بــودم و یک بار بهترین 
بازیکن هفته شــدم؛ اما اینکــه دو بار بهترین 
بازیکن هفتــه و همچنین نفر اول ماه بشــوم 
تا به حــال اتفاق نیفتاده بود.زاهــدی در رابطه 
با احتمال پیوستن به پرســپولیس و شایعه 
بازگشــت به جمع سرخ پوشــان گفت:فوتبال 
حرفه ای ام در پرسپولیس شروع شد. هر وقت 
بتوانم به این تیم کمک کنم، با افتخار این کار را 

انجام خواهم داد.

 سپاهانی ها در این دیدار کار سختی را در پیش دارند، تقابل با 
تیمی که در ورزشگاه خانگی حریف سرسختی بوده و به ندرت 
امتیاز از دست داده است. طالیی پوشان آبادان در فاز هجومی 

شرایط خوبی دارند و از مهاجمان خالق و زهرداری بهره  می برند

در حاشیه

وز عکس ر

تبریککارگردانصفر
تاسکوبرایموفقیت
الههمنصوریان

ســحر مصیبی بــا انتشــار این 
عکس نوشت: مسابقات فینال 
لیگ چین و قهرمانی تیم فرست 
وان،در شــهر فوجیــه چین که 
الهــه منصوریان برای بار ســوم 
 جام قهرمانی رو به دست آورد.

الهه عزیزم قهرمانیت مبارک 
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فرمانده گروه مهندسی رزمی 40 صاحب الزمان)عج( استان اصفهان:

 تجلیل از ایثارگران این مرزو بوم 
مایه بقای انقالب اسالمی است

مراسم گرامیداشت ســردار بســیجی مرحوم خان محمد آســکانی، یکی از بزرگان مناطق مرزی 
سیســتان و بلوچســتان با حضور فرمانده گروه مهندســی رزمی 40 صاحب الزمان)عج( استان 

اصفهان و رزمندگان این یگان برگزار شد. 
سرتیب دوم پاسدار محمد گرامی در این 
مراسم که سران طوایف معتمدین محلی 
فرماندهان و رزمندگان حاضر در منطقه 
نیز حضور داشــتند، گفت: خان محمد، 
فردی شایسته و بسیجی دالوری بود که 
حضورش نقش موثری در ایجاد امنیت 
پایدار در منطقه داشت. وی همچنین با 
اشــاره به خدمات شایسته خان محمد 
به ویژه برقراری امنیت و ایجاد وحدت در 

منطقه افزود: امروز دور هم جمع شدیم تا از سجایای ارزشمند بزرگ مردی از دیار بلوچ صحبت کنیم 
که زندگی او خدمت صادقانه به نظام و مردم بود و ما بر خود الزم دانستیم با اجرای این مراسم از مقام 
این رزمنده بســیجی قدردانی به عمل آوریم. فرمانده گروه مهندسی رزمی 40 صاحب الزمان)عج( 
اســتان اصفهان ادامه داد: ایمان داریم تجلیل از خادمان و ایثارگران این مرز وبوم مایه بقای انقالب 
اسالمی اســت و به برکت این خدمات، ایثارگری ها و فداکاری ها امروز ایران اسالمی در عرصه های 
مختلف سربلند و سرافراز است. وی خاطر نشان کرد: تجلیل و تکریم از انسان های شایسته و والیتمدار 

و وظیفه شناس همچون خان محمد، یک ضرورت غیر قابل انکار است.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

تاب آوری؛ محور اصلی برنامه »اصفهان 140۵«
شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »شهر پرسشگر، شــهردار پاسخگو« با تبریک فرارسیدن سالروز 
والدت پیامبر بزرگ الهی حضرت عیسی بن مریم )ع(، اظهارکرد: آغاز سال نوی میالدی را در پیش 
داریم که به همین مناسبت این هفته را به تمام ارامنه که سال های زیادی است در شهر اصفهان در کنار 
سایر شهروندان زندگی توام با صلح و آرامش دارند، تبریک می گویم. قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه 
تاب آوری محور اصلی برنامه در حال تهیه »اصفهان ۱40۵« است، اظهارکرد: معتقدیم برای داشتن 
شهر تاب آور در برابر تمام مسائل، حوادث و بحران ها، باید تمام شهروندان حس تعلق خاطر به شهر 
خود داشته باشند و همکاری های الزم را انجام دهند. وی ادامه داد: شهروندان باید آموزش های الزم 
را ببینند تا شهری تاب آور داشته باشیم و در سایه آن آرامش و آسایش برای همه مردم تامین شود و 
اطمینان داشته باشند که در صورت وقوع حوادث، آمادگی کامل برای بازگرداندن شرایط به حال عادی 
وجود دارد. شهردار اصفهان با اشاره به فرونشست زمین در خیابان میر، گفت: هفته جاری فرونشست 
زیر پل شیخ صدوق به دلیل فرسودگی لوله های فاضالب اتفاق افتاد و نیروهای شهرداری فورا اقدامات 
الزم را انجام داد، البته این امکان وجود دارد که در سایر نقاط شهر نیز پدیده فرونشست اتفاق بیفتد، 
زیرا فرسودگی شبکه فاضالب زمینه را برای وقوع بعضی حوادث فراهم کرده، البته بازسازی لوله های 
شبکه فاضالب شهر در حال انجام است. نوروزی با تاکید بر اینکه برای مقابله با پدیده فرونشست باید 
اقداماتی را در شهر انجام داد، افزود: الزم است وضعیت ساخت و سازها در شهر کنترل شود تا در بعضی 
نقاط بارگذاری ها ادامه پیدا نکند، زیرا بارگذاری بی حد و اندازه تاب آوری را کاهش می دهد. وی تصریح 
کرد: باید همه به مسئله فرونشست توجه داشته و با بسیج همگانی اجازه ندهیم شهر به سویی برود 

که در چنین حوادثی جان انسان ها به خطر بیفتد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خمینی شهر مطرح کرد:

ابالغ سالم ویژه مقام معظم رهبری به مردم استان اصفهان

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خمینی شهر  حدیث زاهدی
در نشســت خبری با موضوع اجتماع ۱۵ 
هزار نفــری رزمندگان شهرســتان خمینی شــهر، با بیــان اینکه این 
شهرستان جزو  چهار شهرستان استان با تعداد شهید باالی دو هزار نفر 
است، اظهار داشت: خمینی شــهر دو هزار و ۳00 شهید تقدیم انقالب و 
میهن اسالمی کرده اســت، این شهرستان از برخی اســتان ها تعداد 
شهدای بیشــتری دارد و به همین دلیل کنگره ملی شهدا در آن برگزار 
می شود. سرهنگ پاسدار سید علی مشــیر صدری در ادامه افزود: در 
خمینی شهر از هر ۹۳ نفر یک نفر شهید شده است، از هر ۱4 نفر در این 
شهرستان یک نفر رزمنده است و اگر جمعیت خواهران و نسل جوان را 
از این تعداد کم کنیم، در حقیقت از هر 4 نفر، یک نفر وارد جبهه شــده 
است. در این شهرستان شهر شاهد نمونه کشور، شهر درچه وجود دارد 

که از هر ۸0 نفر یک نفر شهید شده است.

242 خانواده با دو شهید در خمینی شهر  وجود دارد
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خمینی شهر، با بیان اینکه ۲4۲ خانواده 
با دو شهید در این شهرستان ساکن هستند، تصریح کرد: ۹ خانواده با ۳ 
شهید و یک خانواده با 4 شهید در این شهر  زندگی می کنند و کوچه ای 

در خمینی شهر  وجود دارد که تمام خانه های آن شهید تقدیم کرده اند، 
۱۵ هزار رزمنده، ۳۶00 جانباز، ۳۷0 آزاده و ۱۹ شــهید مدافع حرم و یک 
شهید مدافع امنیت از افتخارات شهرستان خمینی شهر است. سرهنگ 
مشیر صدری با اشاره به برگزاری اجتماع بزرگ رزمندگان خمینی شهر 
خاطرنشان کرد: طی جلساتی در هیئت اندیشه ورزی شهرستان مقرر 
شد رزمندگان شهرستان در اجتماعی گردهم آیند و تجلیلی از رزمندگان 
دفاع مقدس این شهرستان برگزار شود. دبیرخانه این اجتماع تشکیل 
و بنا شد به صورت مردمی و از سوی پیشکســوتان دفاع مقدس این 
همایش برگزار شــود. وی با بیان اینکه دبیرخانه این اجتماع توســط 
رزمندگان پیشکسوت شهرستان تشــکیل شده است، اظهار کرد: برای 
نخستین بار کنگره ملی شهدا به جای مرکز استان در یک شهرستان و 
در خمینی شهر در سال ۹۵ برگزار شد که در این سال اجتماع دسته جات 
و حسینیه های شهرستان نیز برگزار  شد و از آن زمان این اجتماع ادامه 
دارد، همچنین اجتماع بزرگ فرماندهان پایگاه های بسیج شهرستان 
از ابتــدای انقالب تا کنــون از دیگر برنامه های ناحیه مقاومت بســیج 
خمینی شهر بوده اســت. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خمینی شهر، 
در ادامه افزود: تجدید بیعت با شهدا، عهد مجدد رزمندگان و ایثارگران 
با والیت امر و رهبر معظم انقــالب و برگزاری اولین دورهمی رزمندگان 

شهرستان خمینی شهر در چهلمین ســال انقالب از مهم ترین اهداف 
برگزاری این اجتماع بزرگ است.

ثبت خاطرات دوران دفاع مقدس، از دیگر اهداف 
اجتماع 1۵ هزار نفری رزمندگان است

سرهنگ مشــیر صدری، ثبت خاطرات دوران دفاع مقدس را از دیگر 
اهداف اجتماع ۱۵ هزار نفری رزمندگان عنوان کرد و گفت: ایجاد تشکل 
دائمی برای حفظ انســجام رزمندگان و بهره بــردن از تخصص آنها و 
ایثارگران از دیگر اهداف مهم این اجتماع است تا بتوان از ظرفیت های 
رزمنــدگان در برنامه هــای جهادی و اقتصــاد مقاومتی در راســتای 

خدمت رسانی به مردم و کشور به خوبی استفاده کرد.
وی با اشاره به ظرفیت های بسیار رزمندگان برای فعالیت های خیریه 
خاطرنشان کرد: هشت کمیته در این اجتماع پیش بینی شده که یکی 
از مهم ترین آن ها کمیته خدمات و خدمت رسانی است. ارائه خدمات 
بهداشتی، درمانی و پزشکی بخشــی از فعالیت های این کمیته است، 
خدمات حقوقی و قضایی نیز بخش دیگری از فعالیت های این کمیته 
خواهد بود. فرمانده ناحیه مقاومت بســیج خمینی شهر با بیان اینکه 
نخستین اجتماع ۱۵ هزار نفری رزمندگان خمینی شهر، چهارشنبه ۱۱ دی 
ماه جاری در محل حسینیه ثارا... ناحیه مقاومت بسیج خمینی شهر با 
سخنرانی سردار نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی برگزار خواهد شد، تصریح کرد: رونمایی از فرمایشات رهبری 
در دیدار بــا دبیرخانه این مجمع از مهم تریــن برنامه های این اجتماع 
است، همچنین رونمایی از کتاب شهدای ورزشکار در این اجتماع انجام 
خواهد شد.وی ادامه داد: در دیدار خصوصی که با رهبر معظم انقالب در 
خصوص این اجتماع صورت گرفت، ایشان ابالغ سالم ویژه ای به مردم 
استان اصفهان و مردم خمینی شهر داشتند و از خمینی شهر و اصفهان 
به عنوان حسینیه ایران یاد کردند و ابتکاری بودن این موضوع را تاکید 
بسیار داشتند و از برگزاری این اجتماع بسیار استقبال کرده و بر رسیدگی 

به رزمندگان تاکید کردند.
سرهنگ مشــیر صدری با بیان اینکه رزمندگان همه رده ها و عرصه ها 
در این اجتماع دعوت هســتند، گفــت: تمام ظرفیت مــردم، خیرین 
و رزمندگان و ایثارگــران در این زمینه بــه میدان آمــده و این برنامه 
یک رخداد مردمی اســت.بودجه آن به صورت مردمی فراهم شــده و 
اعتبارات دســتگاه های اداری در این زمینه وجود نداشته است. همه 
دست اندرکاران این برنامه رزمندگان هستند که با شور و هیجان و انگیزه 

بسیار در حال فعالیت هستند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
در همایــش »طــالب و روحانیــون شهرســتان 
لنجان« علمای شیعه را مرزبانان اعتقادات و دین 
مسلمانان دانست و اظهار کرد: علمای شیعه اجازه 
نمی دهند شیطان و پیروان آن بر مسلمانان مسلط 
شوند و چنانچه این قشر نباشد بدون شک شیطان 
بر مسلمانان مسط شــده و آنان را گمراه کرده و در 

مسیر خود قرار می دهد. 
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد افزود: اگر علما 
و روحانیان در مســیر هدایت حرکت کنند از جمله 
علمای شــیعه امام صادق )ع( به شــمار خواهیم 
آمد؛ اما اگر تنها مهر عالم بودن را به خود زده و کار 
هدایتگری مان ضعیف باشــد، جزو علمای شیعه 

به شــمار نمی آییم. امام جمعــه اصفهان تصریح 
کرد: در بین علمای ادیان مختلف دنیا، تنها علمای 
شــیعه همراه و همگام با مردم هستند و در برخی 
مواقع همچون زمان انقالب و هشــت سال دفاع 
مقدس و ... پیشــتاز بوده و قبــل از آحاد مختلف 
 مــردم در صحنه حضــور یافته و بــه تکلیف خود 
عمل کردند. طباطبایی نژاد ادامــه داد: در ابتدای 
جنگ تحمیلی مجموع علما و روحانیان در کشور 
حدود ۳0 هزار نفر بود که از این بین بیش از 4۵00 
نفر به شهادت رسیدند که این آمار به جز فرزندان 

آنهاست. 
وی تصریح کرد: علمای شــیعه با پیــروی از ائمه 
اطهار )ع( در کارهای خوب پیشــتاز هستند و این 
مسئله یک افتخار بزرگ برای آنها به شمار می آید. 
امام جمعه اصفهان افزود: روحانیان و علما در زمان 
انقالب پیشتاز بودند و در قم نیز زمانی که گروه های 

مختلف شــکل گرفته بود، حضور روحانیان بسیار 
چشمگیر بود و حضور پررنگی در کنار امام خمینی 
)ره( داشتند و شــاید بســیاری باور نداشتند که 

انقالب مردم ایران به ثمر بنشیند. 
طباطبایی نژاد با بیان اینکه دشمن به دنبال بدبین 
کردن مردم نســبت بــه روحانیت اســت، گفت: 
حرکت های انقالبی روحانیون در آگاه سازی مردم 
و تکیه آنها بــر فرامین امام خمینــی )ره( انقالب 
اسالمی را به پیروزی رساند و باعث بنا نهاده شدن 
نظام مقدس جمهوری اســالمی شــد و به همین 
دلیل شاهد تالش دشــمنان برای جدایی و ایجاد 
فاصله بین مردم و جامعه روحانیت هستیم. وی 
خاطرنشــان کرد: امروز باید علما هوشیارانه عمل 
کرده و در بین مردم بوده و راهنمای آنان باشــند 
و با تقویت مســائل دینی جلوی نفوذ شیاطین و 

دشمنان اسالم را بگیرند.

نماینده ولی فقیه در اصفهان:

 روحانیون نقش برجسته ای در دوران دفاع مقدس 
و انقالب داشتند

ساماندهی پارک های حاشیه ای معابر منطقه ۵
مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان از ثبت تخلفات با خودروی ســامانه ثبت تخلف مکانیزه در 

این منطقه خبر داد و گفت: با این اقدام پارک های حاشــیه ای معابر منطقه پنج ساماندهی شده 

اســت. احمد رضایی اظهارکرد: شــهرداری اصفهان خودروهایی با عنوان ســامانه ثبت تخلفات 

ایســتایی در خیابان های پر تردد مجهز به سه دوربین را به کار گرفته اســت تا تخلفاتی همچون 

پارک دوبل، تخلف در ایستگاه های اتوبوس و تاکسی، حریم تقاطع ها و میدان ها را ثبت و اعمال 

جریمه کند. وی افزود: خودروهای سامانه ثبت تخلفات مکانیزه از نوع پژو ۲0۶ سفیدرنگ است 

که با سه دوربین نصب شــده روی آن ها، تخلفات به صورت مکانیزه ثبت می شود. مدیر منطقه 

پنج شــهرداری اصفهان ادامه داد: برای تجهیز خودروی مکانیزه ثبــت تخلف در این منطقه یک 

میلیارد و ۲00 میلیون ریال اعتبار هزینه شده اســت. وی تصریح کرد: این سامانه ۱۸ نوع تخلف 

پارک حاشــیه ای همچون پارک دوبل، توقف در ایســتگاه اتوبوس، حریم تقاطع ها و میادین و 

 توقف در محل های توقف مطلقا ممنوع را ثبت می کند تا توســط پلیس راهور اعمال قانون انجام

 شود.

رضایی خاطرنشــان کرد: خودروهای مکانیزه ثبت تخلف در محورهــای خیابان توحید، خیابان 

حکیم نظامی، خیابان شریعتی، خیابان نظر )غربی- میانی – شرقی(، بلوار دانشگاه و بلوار ملت 

در حال گشت زنی است. وی اظهارکرد: بر اساس گزارش مرکز کنترل ترافیک شهرداری، میانگین 

ثبت تخلف توســط این خودروها در منطقه پنج روزانه بیش از ۲00 مورد است. مدیر منطقه پنج 

شهرداری اصفهان تاکید کرد: هدف ساماندهی پارک های حاشــیه ای معابر است تا ایمنی را در 

سطح شهر ارتقا دهیم.

 تغییر ساختار و یکپارچگی برنامه و بودجه
 سال 99 شهرداری اصفهان

مدیر برنامه ریزی و بودجه شــهرداری اصفهان اظهار کــرد: فرآیند برنامه و بودجه ســال ۹۹ از 

بیستم مهرماه سال جاری با ابالغ شهردار اصفهان آغاز شــد و تاکنون برنامه اصفهان ۱400 برای 

ســال آینده بازنگری شده و شــاخص ها و سیاســت ها در جلسات شــورای عالی برنامه ریزی 

با حضور شــهردار و معاونان نهایی سازی شده اســت. ســعید فردانی افزود: گام بعدی فرآیند 

برنامه و بودجه سال آینده، بررســی درآمد شهرداری برای ســال ۹۹ بود که درآمد برای مناطق، 

شهرداری مرکزی و ســازمان های وابسته بررسی و جمع بندی شــد. مدیر برنامه ریزی و بودجه 

شــهرداری اصفهان افزود: بررســی اعتبارات جاری بودجه ســال آینده انجام شــده و در گام 

بعدی، تخصیص اعتبارات عمرانــی صورت می گیــرد. فردانی با بیان اینکه طبــق برنامه ریزی 

انجام شده اواخر دی ماه سال جاری الیحه برنامه و بودجه ســال آینده شهرداری اصفهان برای 

اعضای شورای شــهر ارسال می شــود و بهمن ماه مورد بررســی قرار می گیرد، تاکید کرد: اولین 

ویژگی مد نظر برنامه، تغییر ســاختاری بودجه ریزی در شــهرداری بر اســاس ابالغ ســازمان 

شهرداری ها به شهرداری های کشور اســت که این اقدام گام مثبتی در راســتای استقرار بودجه 

ریزی عملکردی در شــهرداری ها به شــمار می رود. وی تصریح کرد: مهم تریــن ویژگی برنامه 

و بودجه ســال آینده شــهرداری اصفهان تغییر ســاختاری بودجه و یکپارچگی برنامه و بودجه 

سازمان ها و شهرداری اســت. مدیر برنامه ریزی و بودجه شــهرداری اصفهان با بیان اینکه نکته 

سوم، کمی ســازی اعتبارات بوده که مورد توجه قرار گرفته اســت، ادامه داد: برآورد اعتبارات بر 

اساس اعتبارات سال قبل و درصد افزایش برای ســال جدید نیست، بلکه بر اساس کمی سازی 

فعالیتی که انجام می شود، نرخ انجام آن کار و قیمت، واحد اســت. وی خاطرنشان کرد: تقریبا 

 در تمام فعالیت ها در بخش جــاری ورود پیدا کرده و گام های نخســت کمی ســازی اعتبارات

 جاری را برداشته ایم.

با مسئولان

اخبار

در بهمن ماه انجام می شود؛

اعطای رسمی نشان 
کاندیداتوری »شهر دوستدار 

کودک« به اصفهان

خبر ویژه

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان 
گفت: بــا توجه به ضرورت شــناخت نیازهای 
کودکان با مشارکت آن ها و لحاظ کردن شان در 
فرآیند طراحی و برنامه ریزی شهری و همچنین 
در راستای توسعه، مناسب سازی و بسترسازی 
منظر کالبدی و اجتماعی شــهر برای فعالیت 
کودکان، شــهرداری اصفهان تــالش کرده در 
چارچوب ابتکارهای شــهر دوســتدار کودک، 
ساز و کاری فراهم کند تا کودکان نیز مانند سایر 
شهروندان منطبق با نیازهایشان بتوانند در شهر 
زندگی کنند و از این طریق، مسیر رشد و ارتقای 
ابعاد جســمی، روانی، اجتماعــی و معنوی از 
جمله امنیت، نشــاط و ســالمت و ... کودکان 
شهر اصفهان هموار شود. سیداحمد حسینی نیا 
تاکید کرد: در این راستا با بررسی متون نظری، 
داده های جمعیتی و آماری و برگزاری جلسات 
گروه های کانونی ذی نفعان شهر دوستدار کودک 
و تعامل و مشورت با ارائه دهندگان خدمات به 
کودکان، چالش ها و فرصت های رویاروی شهر 
دوستدار کودک، شناسایی و با برگزاری جلسات 
متعدد چشم انداز و اهداف شهر دوستدار کودک 
اصفهان تدوین شده اســت. وی گفت: در این 
راســتا طی جلســه هایی در وزارت کشور که با 
حضور اعضای یونیسف، وزارت کشور، دفتر امور 
زنان و خانواده وزارت کشور و سازمان همیاری 
شهرداری های کشــور برگزار شــد، شهرداری 
اصفهان برنامه اقدامات اجرایی خود در زمینه 
شهر دوستدار اصفهان در قالب چشم انداز، ۱0 
هدف، ۱۷ راهبرد، ۹4 اقدام اجرایی و شاخص 
ارزیابی موفقیت اقدام به همراه مشخص کردن 
دستگاه های متولی و همکار برای اجرای این 
برنامه را ارائه داد که اعضای حاضر در جلســه 
ضمن تایید بر پایلوت بــودن اصفهان به عنوان 
اولین شهر دوستدار کشور، تایید کردند در بهمن 
ماه سال ۹۸ نشان کاندیداتوری اصفهان به 
عنوان اولین شهر دوســتدار کودک کشور به 

صورت رسمی و نمادین اعطا خواهد شد.

پیشرفت 40 درصدی پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح نصف جهان
معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان از پیشــرفت 40 درصدی پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمســطح نصف جهان خبر داد. ایــرج مظفر اظهار 

کرد: در حال حاضر در پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمســطح نصف جهان ســه فعالیت اصلی پل ســازی، دیوار ســازی و عملیات راه سازی در حال 

انجام اســت که در بخش پل سازی 4۱ درصد، دیوارســازی ۶۲ درصد و عملیات راه سازی ۲۸ درصد پیشرفت وجود داشــته است. معاون عمران شهری 

شــهردار اصفهان ادامه داد: ۲۶ درصد پــروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمســطح نصف جهان مباحث زیرســازی اســت و تاکنــون ۶۹0 متر از معابر 

اصلی پروژه آســفالت شــده اســت. وی با بیان اینکه برای احداث این پروژه ۱۲۲0 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده اســت، افزود: پروژه مجموعه 

 پل ها و تقاطع غیرهمســطح نصف جهان شــامل پنج پل می شــود که طول پل اول 4۹۵ متر و مجموع طول پل های دوم، ســوم و چهارم ۵00 متر و طول

 پل پنجم ۱۳0 متر است.

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۹۷/44۳۳ مورخ ۹۷/۱۱/۲۹ 
شورای محترم اسالمی شهر، نسبت به واگذاری عملیات مستمر جمع آوری و حمل 
و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر شهرداری منطقه پنج با برآورد تقریبی اولیه 
به مبلغ ۲۶/۹4۹/4۸0/000 ریال بدون تعدیل و ما به التفاوت، از محل اعتبارات سال 
۱۳۹۸ شهرداری نجف آباد و بر اساس جداول پیشنهاد بهاء به پیمانکار واجد شرایط 

اقدام نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید دارای صالحیت انجام کار بوده و این 
صالحیت به تائید اداره کار و امور اجتماعی رســیده باشد. همچنین داشتن توانایی و 
امکانات انجام کار بنا به تشخیص کارشناسان مربوطه شهرداری و ارائه حسن سوابق 

کاری الزامی می باشد.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت می شود 
جهت کسب اطالعات بیشــتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن 

مدارک و رزومه شــرکت، تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ ۹۸/۱0/۲۱ به امور 
قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.

شرکت کنندگان باید مبلغ ۱/۳۵0/000/000 ریال را طی فیش واریزی به حساب سپرده 
شماره 0۱04۵44۱۵000۲ شهرداری نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکی 
بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه 

حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد 

در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

آگهی مناقصه )نوبت دوم(

محمد مغزی نجف آبادی- شهردار نجف آبادم الف:711888

چاپ اول
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در سال جاری  هدر رفت آب در شبکه آبرسانی اردستان به 17 درصدکاهش یافت.مدیر آب و فاضالب اردستان 
گفت:  در سال ۹1 میزان هدر رفت آب در منطقه اردستان حدود 24 درصد بوده که به صورت فیزیکی و ظاهری 

هدر می رفت  و با برنامه ریزی هایی فنی که انجام دادیم هم اکنون این رقم به 17 درصد کاهش یافت.
سید عباس شریعتمدار در نشست خبری افزود: برای پیشگیری از هدر رفت آب نسبت اصالح  چهار کیلومتر 
شبکه فرسوده  آب  400 فقره انشعابات آب و تعویض 400 فقره کنتور های خراب  در دستور کار قرار گرفت  که در 

نتیجه این اقدامات ، آمار هدر رفت آب کاهش یافت.
وی ادامه داد: به بیش از 6 میلیارد ریال اعتبار برای اصالح  15 کیلومتر شبکه  فرسوده آب در شهرهای مهاباد و 
اردستان در راستای پیشگیری از هدر رفت آب نیاز داریم.شریعتمدار  با بیان اینکه هم اکنون مصرف سرانه آب 
در اردستان حدود 15۹ لیتر در شبانه روز است، خاطر نشان کرد: با اقدامات فنی و برنامه ریزی های فرهنگی و 
اجتماعی که انجام شده در سال جاری مصرف سرانه  آب  به  حدود 15۹ لیتر در شبانه روز  به ازای هر نفر کاهش 
پیدا کرده است. این در حالی است که در سال ۹2 مصرف سرانه آب به ازای هر نفر در شبانه روز حدود 1۹0 لیتر 
بوده است. وی افزود:البته هنوز برای دستیابی به مصرف 120 لیتر در شبانه روز،  فاصله داریم که امیدواریم در 
آینده ای نزدیک  به این میزان برسیم.مدیر آبفای اردستان با اشــاره به چگونگی  تامین آب  شرب شهرستان 
گفت:  اردستان، تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ است به طوری که آب شرب تخصیص یافته از طریق 
خطوط انتقال  به طول 150 کیلومتر به منطقه  اردستان انتقال پیدا می کند.وی  اظهار کرد: متوسط ورودی آب 
اصفهان به اردستان 85 لیتر بر ثانیه است؛البته با توجه به وضعیت جوی و اقلیم آب وهوایی اگرمنطقه  در تامین 
آب شرب مشترکین  دچار کمبود آب شود، اداره آبفا از منابع داخلی خود که شامل چاه های آب شرب که کامال 
بهداشتی است، استفاده می کند.شریعتمدار عنوان کرد:طی دو سال اخیر با حفر و تجهیز  چاه جدید  100 لیتر 
در ثانیه بر آبدهی منابع داخلی افزوده شد .وی با اشاره به برنامه های اداره آبفای اردستان در خصوص مصرف 
بهینه  آب شرب  گفت:   در فصل تابستان  افزایش دما مهم ترین عامل مصرف آب در منطقه است زیرا شهروندان 
از کولرهای آبی اســتفاده می کنند همچنین  داشــتن منازل ویالیی با متراژ باال و به تبع آن باغچه های بزرگ، 
ازدیگر  دالیل افزایش مصرف آب در اردستان به شمار می رود.شــریعتمدار تصریح کرد: مهم ترین پروژه های 

آبفای منطقه اردستان که در سال های ۹7 و ۹8 اجرا شده یا در حال اجراســت، بالغ بر 81 میلیارد ریال بوده و 
پروژه ساخت اداره آبفای بخش مهاباد هم در دســت اجرا قرار دارد .وی این طرح ها را شامل حفر چاه جدید 
و لوله کشی یک هزار و 500 متر شبکه، تجهیز و آماده سازی پمپاژ ایســتگاه شماره 2، اجرای طرح های کنترل 
فشاربا ساخت هفت حوضچه، اجرای شبکه فاضالب شهرک 20۹ اردستان به طول سه کیلومتر با 300 انشعاب، 
توسعه شبکه دوم و مرحله سوم آبرسانی اردستان به طول 6 کیلومتر با نصب 10 شیر برداشت برشمرد.مدیر آب 
و فاضالب اردستان حفر و بهره برداری از چاه جدید و تجهیز چاه شماره یک زواره همچنین توسعه شبکه آب و 
تجهیز چاه شماره 2، دیوارکشی مخزن آب شهر مهاباد و اجرای طرح کنترل از راه دور چاه ها و مخازن شهرهای  
مهاباد و اردستان را از دیگر اقدام های انجام شده عنوان کرد.شریعتمدار،  پروژه هایی را که در سال ۹8 اجرا شده 
و یا در حال اجر است را بالغ بر 48 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: توسعه و اجرای شبکه آب شیرین اردستان 
در فاز 3 به طول 6 کیلومتر، تجهیز و آماده سازی چاه جدید مهاباد برای شهروندان آن منطقه، پروژه و حفر پروژه 
چاه در شهر اردستان و ادامه اجرای شبکه فاضالب اردستان از مهم ترین پروژه هایی بوده که انجام شده است. 
مدیر آب و فاضالب اردستان با بیان اینکه اقداماتی که برای جلوگیری هدر رفت آب انجام دادیم  منجر به کاهش 
حوادث شد تصریح کرد: اقداماتی که به منظور کاهش هدر رفت آب انجام دادیم،  موجب شد بیش از 6 درصد 
کاهش حوادث انشعابات داشته باشیم این در حالی است که هنوز نیاز به 30 کیلومتر اصالح شبکه آب داریم.
شریعتمدار در خصوص اجرای شبکه فاضالب در شهرستان اردستان گفت: اجرای شبکه فاضالب در اردستان 
حدود 40 کیلومتر انجام شده که این میزان به طور صددرصد در بافت جدید شهر اردستان انجام شده و برآورد 
می شود با اجرای 70 کیلومتر شبکه، تمام شهر اردستان،  تحت پوشش شبکه فاضالب قرار  گیرند.وی ادامه داد: 
با توجه به هزینه باالی اجرای شبکه فاضالب اعتبارات دولتی جوابگوی آن نیست و نیاز به سرمایه گذاری بخش 
خصوصی داریم، که بیش از 250 میلیارد ریال نیاز دارد و باید با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شود.وی 
با اشاره به تعداد مشترکین آب در اردستان افزود: تعداد 35 هزار نفر تحت پوشش آب شهری و پنج هزار نفر نیز 
در 30 روستای شهرستان تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دارند.وی افزود: شهرستان اردستان 
دارای 14 هزار و 500 مشترک آب است که آحاد آن 20 هزار واحد را شامل می شود.مدیر آبفای شهرستان اردستان 

گفت: مشترکین فاضالب اردستان دو هزار و 200 فقره بوده که به صورت آحادی سه هزار و 300 واحد مسکونی و 
غیر مسکونی هستند.وی ابراز داشت: جمعیت شهری اردستان صددرصد تحت پوشش شبکه آب شرب سالم 
بهداشتی هستند  و تاکنون 40درصد  شبکه فاضالب اجرا شده است.شریعتمدار  با بیان اینکه  صد درصد جمعیت 
شهری اردستان از آب شرب کامال سالم و بهداشتی برخوردار هســتند، خاطرنشان کرد: برای تامین آب شرب 
مشترکین در فصل گرما  از چاه های آب شرب کامال بهداشتی و دارای کیفیت استفاده می شود  که در اردستان 
از دو حلقه و در زواره از سه حلقه جهت تامین آب شرب مشترکین بهره برده شده است همچنین ازسوی مراجع 
ذی صالح به طور مستمر کیفیت آب شرب مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد.مدیر آبفای شهرستان اردستان 
تصریح کرد: آب شــهر بخش مهاباد از طریق انتقال آب چاه به آب شــیرین کن با  دبی 14 لیتر در ثانیه تامین 
می شود.    وی گفت: اردستان، دارای شبکه آب شیرین مجزا به صورت استاندارد و مهندسی است به طوری که  
در فصل تابستان و مواقع بحران از  شبکه مجزا به منظور تامین آب شرب مشترکین در منطقه استفاده می شود 
که در مجموع  51 شیر برداشت در سطح شهرهای اردســتان ،زواره و مهاباد  برای برداشت عمومی نصب شده 
است .شریعتمدار افزود: برای رفاه حال مردم و استفاده از آب شرب سالم در شهر زواره 20 کیلومتر شبکه آب 
شرب  با 25 شیر برداشت، اردستان با 13 کیلومتر شبکه و 20 شیر برداشت و مهاباد با پنج کیلومتر شبکه و شش 
شیر برداشت اجرایی شده است.مدیر آبفای شهرستان اردستان تاکید کرد: از شبکه دوم آب برای مواقع بحران 
استفاده می شود این درحالی است که این شبکه زیر ساخت  الزم جهت کارت الکترونیکی برداشت آب  را دارد.
شریعتمدار با تاکید بر توزیع عادالنه آب در مطقه اردســتان گفت: با نصب 6 فقره شیر فشار شکن در  شهرهای 
اردستان و زواره  فشار آب  از 6 اتمسفر به 3 اتمسفر کاهش یافت که درنهایت منجر به توزیع عادالنه آب  شد.مدیر 
آبفای شهرستان اردستان همچنین اعالم کرد: با توجه به اینکه 45 درصد شبکه فاضالب در اردستان اجرا شده، 
برای ادامه این پروژه بالغ بر 250 میلیارد ریال بودجه نیاز اســت.وی افزود: مطالبات اداره آبفای شهرســتان 
اردستان از بخش های خصوصی، دولتی و مسکونی بیش از 20 میلیارد ریال است که مبلغ پنج میلیارد ریال آن 

مسکونی و مابقی از بخش های خصوصی و دولتی است.
شهرستان 42 هزار نفری اردستان در فاصله نزدیک به 118 کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع است.

مدیر آب و فاضالب شهرستان اردستان خبر داد:

کاهش هدر رفت آب در اردستان

رییس اداره هماهنگی ســتاد بازآفرینی شهری 
آزاده فرهنگمند

اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان در 
نشستی خبری به تشریح پروژه های بازآفرینی استان پرداخت.

امیر زاغیــان، با اشــاره به اینکــه راه و شهرســازی وظیفه اقدامــات کالن و 
سیاست گذاری در حوزه شهرســازی و حوزه مســکن را دارد، اصل ماموریت 
بازآفرینی را حفظ هویت و احیای هویت از دســت رفتــه محله ها و محدوده 

بافت های ناکارآمد می داند.
وی اظهار کرد: شــاخص ترین پروژه بازآفرینی در شــهر اصفهان، ایجاد هزار 
واحد مسکونی مربوط به محله زینبیه است که به عنوان یکی از سکونتگاه های 
غیررسمی در شــمال شهر اصفهان محســوب می شــود که با هدف اسکان 
ساکنین بافت های ناکارآمد در تاریخ 30شهریورماه امسال هم پروژه کلنگ زنی 
و هم اهدای کلید به مالکین 400 واحد ســاخته شــده انجام شد و 600 واحد 
دیگر نیز در حال احداث است که توسط شهرداری و با مشارکت شرکت توسعه 

مسکن این اقدام صورت گرفت.
وی خاطرنشان کرد: شهرهای اصفهان، 
خمینی شهر، نجف آباد، کاشان، نایین، 
شــهرضا و ســمیرم هفت شــهر هدف 
بازآفرینی اســت و شــاخص انتخاب 
این هفت شهر، تکمیل پروژه های نیمه 
تمام بازآفرینی در این شهرهاســت که 
حــدود ۹0 میلیارد ريال ســهم اداره کل 
راه و شهرســازی در ســال گذشته بوده 
که در این هفت شهر هزینه شده است. 
زاغیان اظهار کرد کــه 530 میلیارد ريال 
آورده اداره کل راه و شهرســازی از محل 

صندوق توسعه ملی در سال ۹8 بوده است.رییس هماهنگی ستاد بازآفرینی 
شهری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه اعطای تسهیالت 
در بافت های ناکارآمد برای ارتقای زیست پذیری انجام شده است، گفت: در 
سال گذشته 770 واحد مسکونی و در سال ۹8 نیز حدود ۹70 واحد را به بانک ها 
معرفی کردیم که میزان وام اعطا شــده در سال گذشته 145 میلیارد ریال و در 

حال حاضر 40 میلیارد ریال برای بافت های فرسوده بوده است. 
وی با تاکید بر اینکه از بین 107 شــهر اســتان اصفهان چهار شــهر مجلسی، 
فوالدشهر، بهارستان و اصغرآباد بافت فرسوده ندارد، گفت: 103 شهر دیگر دارای 
بافت ناکارآمد است و در سال های اخیر بیشــتر وام ها را به سمت بافت های 
فرسوده برده ایم، سال ۹6، 58 شــهر دارای بافت فرسوده بود؛ اما امسال این 

تعداد به ۹۹ شهر افزایش یافته است.
زاغیان با اشاره به اینکه مساحت بافت ناکارآمد استان اصفهان 11 هزار هکتار 
است، گفت: اصفهان سهم 10 درصدی کشور را دارد و از بین همه شهرهای استان 

شهر اصفهان بیشترین بافت فرسوده را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: بافت های فرسوده شامل پنج بافت ناکارآمد میانی، سکونت گاه های 
غیررســمی، بافت های ناکارآمد تاریخی، بافت هایی با پیشــینه روستایی و 

بافت های ناهمگون شامل پادگان، کارخانه و سیلوهاست.
وی در خصوص اختصاص سهمیه قیر رایگان به استان تصریح کرد: در سال ۹7 
صد درصد سهمیه قیر تخصیص یافته به استان جذب شد که میزان این جذب 

سه هزار و 500 تن بوده و همه آن به مصرف بافت های ناکارآمد رسید . همچنین 
برای سال ۹8 هم آمادگی جذب سهمیه مازاد شش استان دیگر را داریم؛ اما به 
دلیل مشکالت مالی در سال ۹8 قیری در کشور تخصیص نیافته است.زاغیان 
افزود: به طور کلی منابع قیر برای بافت های فرسوده، محدود بوده و الزم است 
شهرداری ها ســهم آورده خود از قیر را به پروژه ها تزریق کنند که در سهم راه و 
شهرسازی آسفالت معابر خاکی و بافت های فرسوده جزو اولویت های مهم 
این اداره به شمار می رود.زاغیان با تاکید بر اینکه اولین و مهم ترین اقدام راه و 
شهرسازی تصویب نقاط ناکارآمد شهرها و شناسایی پروژه های اهرمی است، 
افزود: شهرداری ها موظف  هســتند تخفیف 50 درصدی هزینه اعطای پروانه 
ساختمان به مالکان با کاربری مسکونی را اعمال کنند؛ در سال ۹6 حدود 22 
میلیارد تومان، ســال ۹7 حدود 21 میلیارد تومان و در ســال ۹8 این تخفیف 
ها هفت میلیارد تومان بــوده که از محل اعتبارات دولتی تامین شــده و راه و 
شهرسازی این مبالغ را به شــهرداری ها برگردانده است. وی با اشاره به اینکه 
اعتبار پروژه های بازآفرینی ســه ســاله 
گذشته 100 میلیارد تومان بوده ، تصریح 
کرد: این میزان اعتبــار به اقداماتی نظیر 
گشایش گلوگاه های معابر بافت فرسوده، 
کــف ســازی و گذرســازی بافت های 
تاریخی، آســفالت معابر خاکی، مرمت 
پروژه های شاخص تاریخی و ساماندهی 
بافت های ناکارآمد در راستای ملموس 
شــدن اقدامات شــهرداری اختصاص 
داشته اســت.وی همچنین افزود: اداره 
راه و شهرسازی حدود 50 میلیارد تومان 
به شهرداری های استان به صورت یارانه 
اختصاص داده اســت.زاغیان در تشــریح دیگر پروژه ها، عنــوان کرد: احیا و 
مرمت ورزشگاه قشقایی شهرضا در ســکونتگاه های غیر رسمی، ایجاد سالن 
اجتماعات در محله جوی آباد خمینی شــهر، پایگاه سالمت پروین اعتصامی 
در محله جوی آباد، آسفالت سه شهر شــهرضا، خمینی شهر و محالت زینبیه 
و حصه اصفهان همچنین نصب سه هزار ســرچراغ روشنایی در محالت این 
سه شهر با هدف کاهش ناامنی از پروژه های بازآفرینی اداره راه و شهرسازی 
با همکاری شــهرداری و وزارت نیرو بوده اســت.وی در خصوص پروژه های 
آینده این دستگاه، افزود: ایجاد مجموعه گردشگری و هتل با عنوان مجموعه 
گردشگری مقصودبیگ را در کاروانسرای مقصودبیگ حد فاصل مسجد امام 
)ره( در میدان نقش جهان خواهیم داشت که این پروژه هم با مشارکت بخش 
خصوصی با مقیاس وسیعی در سطح هتل های بزرگ داخل شهر مانند هتل 

عباسی صورت خواهد گرفت.
وی در پایــان در مورد وضعیــت آینده کارخانــه ریســباف،گفت: قطعا یکی 
از اتفاقات در بخشــی از ایــن کارخانه ایجاد مــوزه ریســندگی خواهد بود و 
هدف مــا از تملــک آن این بوده که دچار سرنوشــت ســایر کارخانه نشــود 
و بتوانیــم اتفاقات ناگــوار باغــات چهاربــاغ و بارگذاری های زیــاد در این 
منطقــه را برای مــردم جبــران کنیــم که اولیــن گام ایــن پــروژه مرمت 
 دیواره های ریســباف خواهــد بود تــا بتوانیم بدنه شــرقی چهاربــاغ باال را

 احیا کنیم.

رییس اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:
بازآفرینی شهری تبلور مدیریت واحد شهری است

همزمــان با هفتــه پژوهش، بیســت و دومین مراســم تجلیل از فنــاوران و 
پژوهشگران دانشگاه اصفهان، برگزار و از شــرکت گاز استان اصفهان تقدیر  به 
عمل آمد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز اســتان اصفهان، در این مراسم 
که با حضور طالبی رییس دانشگاه اصفهان ،  رکنی زاده معاون و اعضای هیئت 
علمی  این دانشگاه و  همچنین نماینده ای ازشرکت گاز استان اصفهان در محل 
تاالر خوارزمی دانشــکده آمار و ریاضیات برگزار  شد، با اهدای لوح و تندیس از 
پژوهشگران برتر دانشگاه و کارفرمایان برتر طرح های پژوهشی برون سازمانی 
تقدیر به عمل آمد.طالبی ، آموزش پژوهش محور را رســالت دانشگاه دانست 
و از اعضای هیئت علمی دانشــگاه خواست با حضور مســتمر در شرکت ها و 
صنایع بزرگ استان در جهت تحقق این ماموریت مهم گام بردارند. وی، در این 
مراسم از شرکت گاز استان اصفهان به عنوان کارفرمای برتر طرح های پژوهشی 
دانشــگاه اصفهان با اهدای لوح و تندیــس زرین تقدیر کرد.ســید مصطفی 
علوی، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان دلیل کسب این موفقیت بزرگ را 

تعامل گسترده پژوهشی مدیران و کارشناسان شرکت گاز و دانشگاه اصفهان و 
همچنین جلسات هم اندیشی اساتید و دانشجویان دانشگاه اصفهان با مدیران 
و کارشناسان صنعت گاز جهت تجزیه و تحلیل پروژه های پژوهشی پیشنهادی 
به منظور هدایت پروژه ها به ســمت حل چالش های موجود و استفاده بهینه 
از ظرفیت های مشــترک عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد که این نوع تعامالت 

هدفمند با سایر دانشگاه های استان و کشور نیز ایجاد  شود.

دوره آموزشی رو ش های نوین نوسازی و باز سازی شبكه فاضالب برای 34 نفر از 
مدیران مناطق خودگردان برگزار  شد. این دوره  آموزشی در محل كارگاه پیمانكار 
شــركت ژرف كار جم با حضور 34 نفر از مدیران واحد های خودگردان و برخی از 
رؤسای بهره برداری مناطق اصفهان در دو بخش تئوری و عملی برگزار شد. در این 
دوره آموزشی، مهندس بیشه مشــاور عالی مدیر عامل و مجری طرح بازسازی 
شبكه فاضالب اصفهان ضمن معرفی پروژه، نکات آموزشی  پیرامون برنامه ریزی 
و مدیریت مالی پروژه فاینانس اصفهان ، چگونگی بازســازی شبكه فاضالب به 
روش نوین cipp را عنوان کرد و اشــاره ای هم بر کسب تجربیات اجرایی در این 
پروژه داشت.در ادامه  مشاور طرح بازسازی شبكه در خصوص مدیریت یكپارچه 
شبكه های فاضالب واهمیت  باز سازی شبكه فرسوده فاضالب  در پیشگیری از 
وقوع حوادث ناگوار مباحثی عنوان کرد .سپس افراد حاضر در این دوره آموزشی  
از كارگاه ، انبار و تجهیزات پروژه بازدید به عمل آوردند.مدیران مناطق خود گردان و 
برخی از رؤسای بهره برداری مناطق اصفهان از ساعت 22:30 دقیقه شب  لغایت 

4:30 بامداد  در محل كارگاه خیابان مطهری روبه روی هنرستان ابوذر حاضر شدند 
و تحت آموزش اصول اجرایی و نكات علمی وفنی و كاربردی بازســازی شــبكه 

فاضالب به روش cipp به صورت عملی و كارگاهی قرار گرفتند.

شرکت گاز استان اصفهان، کارفرمای برتر طرح های پژوهشی دانشگاه اصفهان شد

 برگزاری دوره آموزشی روش های نوين نوسازی و باز سازی شبكه فاضالب
 به  روش cipp برای مدیران خودگردان

سرکار خانم دکتر زینب خانی زاده 

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عامل شــرکت تعاونی دهیاری های بخش مرکزی 

شهرستان اردستان را  صمیمانه تبریک عرض کرده و عزت، سربلندی، سالمتی و توفیق روزافزون 

را برای شما خواستاریم.

محمد کچوئی زاده_ دهیار روستای شاهد نمونه کشور مهساره
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