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توضیحات رییس کل دادگستری استان اصفهان هم نتوانست ابهامات در مورد میزان استفاده از مازوت در صنایع اصفهان را مشخص کند؛
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 موج کنسلی ها روی خط گردشگری 

 با وجود  اینکه رییس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرت هوایی درخواست شرایط ویژه را کرده، مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان 
می گوید همه چیز خوب و آرام است؛
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سخنگوی دولت:

هیچ کس تا روز جمعه از علت 
سقوط هواپیما مطلع نبود

 صفحه 2

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالی موردنیاز خود را به شرح ذیل و باســتناد قانون برگزاری 
مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

پیشنهاددهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت های زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 

مورخ 1398/11/12 به نشانی: جاده اصفهان- زیار - روستای دشتی- امور برق منطقه 9 اصفهان- دبیرخانه، تحویل نمایند. به 

پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی

https://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34121611_031 اداره مالی امور برق منطقه 9 و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، 

اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن:34121633_031 اداره مهندسی و نظارت امور برق منطقه 9 تماس حاصل 

فرمایید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
   ارائه تاییدیه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان و ثبت نام درســایتhttps://www.eepdc.ir جهت به 

روزرسانی مدارک ثبتی الزامی است.)در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید.(

   شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد 

مناقصه و مزایده ، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه 

گران می باشد.

   پیشنهادات رسیده با حضور اعضا کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

   حضور پیشنهاددهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه ( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.

به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا واصل شده بعد از انقضاء مهلت مقرر ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

    شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

   سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهمناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 

دفترچه

آخرین 
مهلت تحویل 

پاکات

تاریخ برگزاری 
مبلغ تضمینمناقصه

9813019
بهینه سازی و تعمیرات فیدرهای 

فشار متوسط امور برق منطقه 
9 اصفهان )محدوده کراج(

1398/10/2۵1398/11/011398/11/121398/11/143۵0.000.000
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رییس پارلمان لیبی دست به دامن مصر می شود
رییس پارلمان لیبی مستقر در شرق این کشور تهدید کرد، در صورت مداخله نظامی خارجی، کشورش 
امکان دارد از مصر درخواســت حمایت نظامی کند. روزنامه الیوم السابع چاپ مصر نوشت، عقیله 
صالح، رییس پارلمان لیبی مستقر در شرق این کشور طی سخنرانی خود در جلسه عمومی پارلمان 
مصر گفت، اگر بیگانگان در امور لیبی مداخله کنند، کشورش ممکن است مجبور شود از نیروهای 
مسلح مصر بخواهد وارد لیبی شوند. وی افزود: توافق نامه سیاسی که در صخیرات به امضا رسید، 
دیگر موجودیت یا کارآمدی یا ســودی برای لیبی ندارد. وی ادامه داد: شــورای ریاســتی دولت 
توافق ملی با خدشــه دار کردن حاکمیت لیبی، تمامیت ارضی آن و ثبات کشورهای مجاور لیبی، 

توافق نامه های سیاسی و قانون اساسی را نقض کرده است.

کربال، همچنان ناآرام است
یک منبع امنیتی در استان کربال از درگیری نیروهای امنیتی با معترضان بعد از اقدام گروهی از آن ها 
در آتش زدن دفتر سازمان بدر و تالش برای ورود به ساختمان استانداری خبر داد. یک افسر پلیس 
کربال به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت: ده ها معترض دفتر سازمان بدر در استان کربال را آتش زدند. 
این منبع که خواست نامش فاش نشود، افزود: آتش به بخش بزرگی از ساختمان دفتر بدر رسید و 
گروه های دفاع مدنی تالش کردند آتش را مهار کنند. این منبع در ادامه گفت: تظاهرکنندگان تالش 
کردند با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتف وارد ساختمان استانداری در کربال شوند و نیروهای امنیتی 
برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک اور اســتفاده کردند، در مقابل معترضان نیز سنگ و 

کوکتل مولوتف پرتاب کردند.

اعزام ناو استرالیایی به خلیج فارس
وزارت دفاع استرالیا از اعزام یک ناو جنگی این کشور به منطقه غرب آسیا برای مشارکت در ائتالف 
دریایی آمریکا در منطقه خبر داد. شبکه خبری »ای بی سی نیوز« استرالیا از اعزام یک ناو این کشور 
به همراه 200 ملوان نیروی دریایی ارتش به آب های خلیج فارس خبر داد. براساس این گزارش، ناو 
»اچ ام ای اس توومبا« حرکت خود را آغاز کرده و به مدت شش ماه در این ماموریت در تنگه هرمز 
خواهد بود. این ناو کالس ANZAC به ائتالف دریایی آمریکا خواهد پیوست که به بهانه تهدید ایران 
با حضور چند کشور معدود در خلیج فارس تشکیل شده است. شبکه ای بی سی به نقل از منابعی 

گزارش داد که این ناو ممکن است در صورت نیاز به دیگر نقاط منطقه نیز اعزام شود.

ولیعهد ابوظبی مدتی خدمتکار رستوران بود!
یک روزنامه معتبر و مشــهور آمریکایی در گزارشــی طوالنــی درباره ولیعهد ابوظبی، به افشــای 
جنبه های جالبــی از زندگی شــخصی این رهبر امــارات پرداخته که شــامل دیدارهــای انجام 
شده توســط»رابرت اف فورث«، ســردبیر این روزنامه با وی اســت. در این گزارش آمده است: 
شیخ زاید پســرش را در ســن ۱۴ ســالگی برای تحصیل در یک مدرسه مراکشــی به این کشور 
فرســتاد و اینگونه به نظر می رســد که بنیانگذار حکومت امارات با این اقدام قصد داشــته است 
که پســرش آن روی زندگی و دشــواری های آن را نیز تجربــه کند و به همین منظــور وی در این 
ســفر به محمد، گذرنامه ای به اســم شــخص دیگری را داد تا هویتش فاش نشــده و به دنبال 
آن به شــکل ویژه ای با او برخورد نشــود. طبق این گــزارش، محمد بن زاید زندگی ســاده ای در 
مراکش داشــت و چندین ماه را به عنوان خدمتکار در یک رســتوران محلــی گذراند. او خودش 
 غذایش را درســت می کــرد و حتــی لباس هایــش را نیز خودش می شســت و بیشــتر مواقع 

تنها بود.

نمایندگان رد صالحیت شده در حال رایزنی و تالش های سیاسی برای جلب نظر شورای نگهبان هستند؛

عقبگردردصالحیتشدهها

تعداد افــراد رد صالحیت شــده از میان  علیرضا کریمیان
جمعیــت نمایندگان حاضــر در مجلس، 
اولین غافلگیری دور آینده انتخابات است. چهره های شاخصی پشت 
فیلتر شــورای نگهبان مانده انــد که جزو فعال تریــن و جنجالی ترین 
نمایندگان این دوره بوده اند و حاال باید برای اعتراض به رد صالحیت شان 
در صف شواری نگهبان بمانند. علی مطهری و نقوی حسینی از جمله این 
چهره ها هستند؛ هر چند شواری نگهبان اعالم کرده علل رد صالحیت به 
صورت خصوصی به اغلب این نمایندگان اطالع داده شــده است؛ اما 
سخنگوی این نهاد باز هم تاکید کرده که شورا حاضر است این اسناد را 
به صورت شخصی هم به این افراد ارائه بدهد. آنچه قابل توجه است اما 
علت این رد صالحیت های گسترده اســت، در حالی که طی دوره های 
پیشین برخی از موضع گیری ها و یا اصطالح »عدم التزام به اسالم« به 
عنوان دلیلی عمــده در رد صالحیت هــا عنوان می شــد، در این دوره 
سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرده است صالحیت ۹0 نماینده مجلس 

به دلیل مسائل مالی رد شده است.
 ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: از حدود 2۴۷ نفــر نماینده فعلی 
مجلس، صالحیت ۹0 نفر عمدتا به خاطر مسائل مالی تایید نشده است، 
البته به برخی از آنها مســتندات پرونده شان توضیح داده شد و به بقیه 

نیز اگر درخواست کردند، این مستندات ارائه می شود. وی اظهار داشت: 
»مهم ترین دالیل رد صالحیت ها، مفاسد اقتصادی، مفاسد اخالقی و 
ضدیت با حاکمیت بوده است«. آنچه که البه الی خبرها البته قابل توجه 
بود، چرخش آشکار برخی از همین نمایندگان رد صالحیت شده و اصالح 
برخی از گفته های پیشین آنها بوده است. به نظر می رسد این افراد هنوز 
امید دارند تا بتوانند به نوعی از ســد شورای نگهبان بگذرند. یکی از این 
افراد نقوی حســینی است؛ وی که اصوال دراین ســال ها به ابراز عقاید 
بی پروا و حمله های سیاسی خود مشهور شده ،  چندروز پیش با انتقاد 
از خبر سرنگونی هواپیما به صورت غیر مستقیم انتقادات جدی را نسبت 
به مسببان این امر  ابراز داشته بود.نقوی حسینی به تازگی در مجلس 

سخنان خود را اصالح و اعالم کرد هدفم برائت سپاه بود.
 سخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس با اشــاره به اظهارات خود 
مبنی بر دست های پنهان در سقوط هواپیمای مسافری اوکراین گفت: 
مصاحبه من پیش از مصاحبه سردار حاجی زاده صورت گرفته بود و با 
مصاحبه رییس هوافضای سپاه پاسداران ابهامات این موضوع روشن 
شد. سید حسین نقوی حســینی افزود: هدف من از مصاحبه با یکی 
از خبرگزاری ها مبنی بر اینکه دســت های پنهــان در حادثه هواپیمای 
اوکراین نقش داشته اســت، برائت ســپاه از این حادثه و اعالم وجود 

عامل نفوذ یا خرابکاری در این حادثه بود. سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: مصاحبه من با 
این خبرگزاری پیش از گفت وگوی سردار حاجی زاده انجام گرفته بود 
بنابر این پس از توضیحات وی و توضیحات سردار سالمی در مجلس، 
موضوع این سانحه روشن شــد. علی مطهری هم از دیگر رد صالحیت 
شدگانی اســت که با کنار گذاشتن انتقادات خود نســبت به برخورد با 
مردم در سانحه هوایی،طی یادداشــتی از روشنگری سپاه تقدیر کرد. 
وی که حتی به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی ریاســت بر مجلس و 
سرلیستی اصالح طلبان از او یاد می شد، حاال باید با رایزنی راهی برای 
تایید صالحیت و برداشتن اولین قدم ها برا کاندیداتوری خود بردارد و 
به نظر می ر سد تغییر مواضع اخیرش هم بی ربط به این ماجرا نباشد. 
در نهایت در این دوره هم اصالح طلبان و هم اصولگرایان با رد صالحیت 
چهره های شاخص خود روبه رو هستند. البته چهره های مهم دیگری 
هم از هر دو جناح تایید صالحیت شده اند که قابل توجه است. حال باید 
دید با رسیدن به مرحله نهایی گروه بندی ها و صف آرایی ها چه اتفاقاتی 
پیش خواهد آمد و آیا شــورای نگهبان همانطور که پیش تر اعالم کرده 
بود در این زمینه برخورد شفافی خواهد داشت یا تنها به کلی گویی ها در 

مورد مسئله رد صالحیت اکتفا می کند.

نشریه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی می گوید 
که دولت این کشور برای ارائه توضیحی درباره دلیل 
ترور سردار ســلیمانی با چالش مواجه شده است. 
نشریه »واشنگتن پست« در گزارشی نوشته است: 
»دونالد ترامپ بــه عنوان نامزد انتخاباتی در ســال 
20۱۵، به نظر می رســید که چیزی درباره )ســردار( 
سلیمانی و سپاه قدس ایران نشنیده بود؛ اما ۵ ماه 
پس از ورود به کاخ سفید احتمال ترور وی را مطرح 
کرد؛ موضوعی که طی ماه ها و ســال های بعد نیز از 
سوی ترامپ مطرح شد.« این نشریه آمریکایی در 
ادامه به ادعای اخیر ترامپ مبنــی بر »حمله قریب 
الوقوع« که آن را توجیهی برای ترور سردار سلیمانی 

قرار داده، می پــردازد و می نویســد: »دولت آمریکا 
برای ارائه توضیحی پایدار بــرای تهدید حمله قریب 
الوقوع با چالش مواجه اســت.« واشــنگتن پست 
به نقل از مقامات ســابق و فعلی آمریکا می افزاید: 
»ترامپ در بهار ســال 20۱۷ برای نخستین بار و پس 
از شلیک موشک بالستیک به پایتخت عربستان از 
ســوی حوثی ها )انصارا... یمن( موضوع ترور سردار 
سلیمانی را مطرح کرده، اما »جیز متیس«، وزیر دفاع 
وقت دولت آمریکا، در برابر هرگونه اقدام در این زمینه 
مقاومت کرد.« یکی از مقامات سابق پنتاگون در این 
باره می گوید: »تا مدت ها ایــن موضوع بارها مطرح 
شد.« بر اســاس این گزارش، یکی از مقامات سابق 

کاخ سفید که از ترور سردار سلیمانی نیز حمایت کرده، 
»عدم حضور جیمز متیس« را یکی از دالیل اجرا شدن 
طرح ترور توصیف کرده و می گویــد: »متیس نه از 
چنین اقدامی حمایت می کرد و نه چنین گزینه ای را به 
رییس جمهور پیشنهاد می داد.«مقامات سابق دولت 
آمریکا می گویند: »این احتیاط جیمز متیس همواره 
از سوی جوزف دانفورد، رییس سابق ستاد مشترک 
ارتش آمریکا، و جان کلی، رییس سابق کارکنان کاخ 

سفید، مورد حمایت قرار می گرفت.«

گزارش واشنگتن پست از ترور سردار سلیمانی:

 دولت ترامپ توضیحی ندارد

نخست وزیر سوریه با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار کرد. مقام عالی هماهنگ کننده اقدامات سیاسی، نظامی و امنیتی میان ایران، روسیه و سوریه با اشاره 
به ضرورت تداوم مبارزه بی امان علیه تروریسم تکفیری گفت: متاسفانه کشورهای غربی و آمریکا به جای مبارزه با عناصر تروریستی اقدامات مشکوکی را در مسیر تثبیت 
تروریسم و ناامنی در منطقه صورت می دهند که آثار زیان بار آن موجب گسترش تروریسم در جهان خواهد شد. شمخانی  ادامه داد: اگر طرف های مقابل به پشتیبانی های 
مالی، فنی و تسلیحاتی از عناصر تروریستی خاتمه دهند، طی زمان کوتاهی آرامش به منطقه و به تبع آن کشورهای اروپایی نیز بازخواهد گشت. امیر دریابان شمخانی 
افزود: موفقیت های چشمگیر مردم، دولت و نیروهای امنیتی سوریه در مقابله با تروریسم نشان دهنده عزم راسخ و ایستادگی آن ها در برابر توطئه های داخلی و خارجی 
است و با پیروزی قاطع و نهایی همراه خواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: جمهوری اسالمی ایران در کنار سوریه ایستاده است و به حمایت ها و پشتیبانی های 
خود تا پایان یافتن بحران امنیتی در این کشور ادامه خواهد داد. عماد خمیس، نخست وزیر سوریه نیز در این دیدار با ارائه توضیحاتی از آخرین تحوالت و پیشرفت های 
این کشور در عرصه های مختلف از جمله پیشروی ها در نبرد با گروه های تکفیری، پیگیری مسیر سیاسی برای عبور از بحران را یکی از گزینه های مهم دانست و گفت: دولت 

سوریه همواره با مخالفان غیر مسلح که به حفظ یکپارچگی کشور عالقه مند هستند به گفت وگو پرداخته است.

چهره روزدیدار نخست وزیر سوریه با »شمخانی«

وز عکس ر

 سورپرایز 
 بن سلمان
 برای »آبه«

ولیعهد ســعودی در اقدامی 
غافلگیرانــه دیــدار خــود با 
نخســت وزیر ژاپن را در یک 
خیمه و چــادر بیابانی ترتیب 
داد و نخست وزیر ژاپن عبای 

عربستانی پوشید.

نمایندگان مجلس از پاسخ »زنگنه« قانع شدند
نمایندگان مجلس پس از طرح ســوال نماینده اراک، از پاســخ بیژن زنگنه قانع شدند. علی اکبر 
کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس در نشست علنی روز گذشته پارلمان در جریان بررسی سوال 
از وزیر نفت قانع نشد، بنابراین توضیحات وزیر به رای گذاشته شد. بر این اساس، نمایندگان با ۱06 
رای موافق، ۵2 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع ۱۹2 نماینده حاضر در صحن پاسخ های وزیر 
را قانع کننده دانستند. سوال نماینده اراک درباره علت کوتاهی وزارت نفت در مورد برنامه ریزی الزم 

جهت تولید سوخت کم سولفور بود.

پاکستان اجازه تهدید ایران از خاک کشورش را نمی دهد
در سفر وزیر امور خارجه پاکستان به ایران در دیدارهای دو جانبه با وزیر خارجه ایران و رییس جمهور، 
پاکستان اطمینان داد اجازه دست درازی به خاک ایران را از پاکستان نخواهد داد. شاه محمود قریشی 
در دیدار با روحانی با تسلیت شهادت سپهبد سلیمانی و حادثه هواپیمای مسافربری گفت: حادثه ترور 
شهید سلیمانی بسیار غیرمنتظره و شــوک برانگیز بود. وی همچنین در مصاحبه ای با تاکید بر اینکه 
کشورش اجازه نمی دهد که از خاک آن برای تهدید ســایر کشورها به ویژه ایران استفاده شود، گفت: 
پاکستان خود را شریک صلح و ثبات برای جمهوری اسالمی ایران می داند و به هیچ عنوان نمی خواهد 
شریک مناقشه ای باشد که به منطقه و به خصوص ایران آسیب برساند. شاه محمود قریشی تصریح 
کرد: معتقدیم مرزهای پاکســتان و ایران مرزهای صلح و دوستی است و باید به همین شکل باقی 

بماند و مصمم هستیم با خرابکارانی که تالش می کنند در این زمینه خدشه وارد کنند، مقابله کنیم.

درخواست فرانسه، آلمان و انگلیس از ایران
تروئیکای اروپا در بیانیه ای خواستار پایبندی کامل ایران به توافق هسته ای شد و بر پایبندی خود 
بر این توافق تاکید کردند. در حالی که کشورهای اروپایی به هیچ یک از تعهدات برجامی شان عمل 
نکرده اند، تروئیکای اروپا ]فرانســه، آلمان و انگلیس[ روز یکشــنبه به طور مشترک در بیانیه ای از 
تهران خواستند که به پایبندی کامل به برجام بازگشته و از آن چه آن را تخطی بیشتر عنوان کرده اند، 
خودداری کند. بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، آن ها همچنین اعالم کردند که به توافق هسته ای 
»همچنان پایبند هســتند«. در بیانیه تروئیکای اروپا مطرح شده است: ما از ایران می خواهیم که 
تمام اقدامات ناسازگار با توافق را به حالت قبل بازگردانده و به پایبندی کامل بازگردد. این کشورها 
همچنین از ایران خواسته اند که »از اقدام قهری یا اشاعه ]تسلیحات هسته ای[ خودداری کند و ما 

آماده ایم تا در این زمینه با ایران همکاری کنیم تا ثبات در منطقه حفظ شود«.

هشدار آمریکا به چین در خصوص خرید نفت از ایران
وزیر خزانه داری آمریکا به چین هشــدار داد در صورت ادامه خرید نفت از ایــران با تحریم مواجه 
خواهد شد. استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا با بیان اینکه کشورش در حال رایزنی با چین 
در خصوص مسئله نفت ایران است، افزود: ما اکنون درآمدهای )صادرات( نفت ایران را ۹۵ درصد 
کاهش داده ایم و آنها تنها به مقدار کمی درآمد نفتی دسترسی دارند. وی افزود: بخش بزرگی از این 
درآمد باقی مانده مربوط به چین است. من با مقامات چینی به گفت وگو نشسته ام و آنها هیئتی را 
برای دیدار با ما و صحبت در این خصوص فرستاده اند. منوچین در ادامه سخنانش مدعی شد که 
همه شرکت های دولتی چین خرید نفت از ایران را متوقف کرده اند و خزانه داری آمریکا از نزدیک با 
طرف چینی برای توقف کامل فعالیت های اضافه در حوزه نفتی همکاری دارد. منوچین با اشاره به 
این که هدف دولت ترامپ، به صفر رســاندن درآمدهای نفتی ایران برای جلوگیری از تامین مالی 
است، هشدار داد که چین و حتی کشــورهای اروپایی ممکن اســت به خاطر مسئله نفت ایران با 

تحریم های آمریکا مواجه شوند.

کافه سیاست

سخنگوی دولت:

هیچ کس تا روز جمعه از علت 
سقوط هواپیما مطلع نبود

ســخنگوی دولت با تاکید بر اینکه دروغ به 
معنی جعل آگاهانه و عامدانه واقعیت است، 
گفت: همه کســانی که در آن روزها و در اوج 
جنگ روانی آمریکا علیه ملــت ایران اظهار 
نظر می کردند مبتنی بر عرق ملی و با استناد 
به اطالعات موجود در همان لحظه اظهار بود 
و همه موضع گیری ها ریشه در بی اطالعی و 
یا بهتر بگویم بی اطالع گذاشتن آنها داشت. 
»علی ربیعی« اظهارداشــت: اینکه چه باید 
بکنیم کــه دیگر هیچ گاه ایــن خطای بزرگ 
اتفاق نیفتد و چگونــه این لطمه بزرگی که به 
اعتماد عمومی مردم و مرجعیت رسانه ای و 
اطالع رسانی کشور وارد شــد را جبران کنیم، 
دغدغه ماســت. وی با بیان اینکه انتقادات 
زیــادی در این روزهــای غم انگیــز متوجه 
مسئوالن و مقامات ذی ربط کشور شد، اظهار 
داشــت: ما متهم به دروغ گویی و پنهانکاری 
شــدیم در حالی که واقعا اینگونه نبود. حتی 
در بیانیه ای که من در پنجشنبه شب منتشر 
کردم برداشت عدم صداقت صورت گرفت؛ اما 
واقعیت این است که ما دروغ نگفتیم. دستیار 
ارتباطات اجتماعی رییس جمهور ادامه داد: 
روز جمعه نتایج تحقیقات نهایی شده ستاد 
کل نیروهای مســلح در دبیرخانه شــورای 
امنیت ملی بررسی و به اطالع رییس جمهور 
رســید. ربیعی با تاکید بر اینکه هیچ یک از 
مقامات دولت از جمله شخص رییس جمهور 
تا عصر روز جمعه از علت اصلی مطلع نبودند، 
اظهار داشــت: تا آن ســاعت همان گونه که 
سردار حاجی زاده هم عنوان کردند، صرفا بر 
اســاس اطالعات و داده های موجود همان 

موقع اظهارنظر می کردند.

از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس، صالحیت ۹۰ نفر 
عمدتا به خاطر مسائل مالی تایید نشده است، البته به 
برخی از آنها مستندات پرونده شان توضیح داده شد و به 

بقیه نیز اگر درخواست کردند، این مستندات ارائه می شود

بین الملل
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 ظرفیت مطلوب سرمایه گذاری صادرات ذخایر معدنی
 از اصفهان به عمان

اســتان اصفهان با ظرفیت مناســب ذخیره معدنی از ظرفیت مطلوبی برای صادرات محصوالت 
معدنی به کشور عمان برخوردار است. دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان گفت: مهم ترین 
محصوالت قابل سرمایه گذاری در این کشــور درحوزه حمل و نقل و لجستیک، شیالت، معدن و 
گردشگری است. آرزو جمالی نظری، بیشترین حجم صادرات ایران به کشور عمان را از شهرهای 
تهران، شیراز، اصفهان و مشهد دانست و افزود: عمان کشوری 100 درصد مصرف کننده و به دنبال 
کاالهای با کیفیت مطلوب و قیمت مناســب اســت. وی گفت: از ویژگی های کشور عمان روابط 
سیاسی منحصر به فرد در منطقه، سهولت در ثبت شرکت با ســهامداران ایرانی، اجازه ثبت با 100 
درصد مالکیت خارجی در مناطق آزاد، برخورداری از قرارداد موافقت نامه تجارت آزاد و پلی مناسب 
برای دسترســی به بازارهای جهانی به منظور صادرات مجدد است. این مدرس دانشگاه، عمان را 
کشوری پادشــاهی با نرخ تورم چهار دهم درصدی و نرخ بیکاری 16 درصدی معرفی و بیان کرد: 
ارزش پول این کشور به عنوان ســومین پول قدرتمند بین المللی محسوب می شود. دبیرکل اتاق 
بازرگانی مشترک ایران و عمان، این کشور عربی را دارای رتبه دوم ریسک پذیری در اقتصاد جهانی 
عنوان کرد و افزود: رتبه سهولت کســب و کار آن در بین 189 کشور دنیا 67 و رتبه رقابت پذیری آن 

در بین 146 کشور 47 است.

جابه جایی 1.2 میلیون مسافر از  راه آهن اصفهان در سال 98
مدیرکل راه آهن استان اصفهان گفت: طی 9 ماهه ابتدایی ســال جاری با احتساب روزانه 8 رام 
قطار ورودی و خروجی که به مقصد یا از مبدأ اصفهان حرکت کرده اند، 1.2 میلیون مسافر جابه جا 
شدند. سیدرضا سادات حسینی با بیان اینکه در مقایسه با سال گذشته در همین مدت 6 درصد 
رشد مسافر داشته ایم، افزود: روزانه 27 رام قطار هم به صورت ترانزیتی از اصفهان عبور و هر کدام 
بین 350 تا 450 نفر مسافر را حمل می کنند. مدیرکل راه آهن استان اصفهان در پاسخ به سوالی 
پیرامون تعداد کشــته و زخمی های احتمالی حوادث راه آهن اصفهان در ســال 98 گفت: چون 
قطار یکی از ایمن ترین وسایل حمل و نقل اســت، حوادث به صورت نادر رخ می دهد، در استان 
اصفهان نه امسال و نه سال های اخیر هیچ حادثه منجر به جرح و فوت نداشتیم. وی در رابطه با 
محدودیت های موجود در راه آهن اســتان اصفهان اظهار کرد: قبال ضریب اشغال قطار 80 درصد 
بود، به این معنی که از مبدأ 80 درصد قطار و مابقی طی مســیر سوار می شدند؛ اما در حال حاضر 

قطارها از اصفهان پر می شوند. 

استاندار اصفهان:

استفاده از پساب در صنعت باید مورد توجه جدی قرار بگیرد
اســتاندار در جلســه بررســی مشــکالت تامین آب تعدادی از واحدهای صنعتی و گردشــگری 
استان ، اظهار داشــت: از حضور ســرمایه گذاران در بخش های مختلف اعم از صنعت، گردشگری 
و کشــاورزی اســتقبال می کنیم واطمینان داریم ورود ســرمایه گــذاران نه تنهــا موجب رونق 
تولید و توسعه می شــود بلکه اشــتغال زایی را نیز به همراه خواهد داشــت.عباس رضایی  ادامه 
داد: اســتفاده از پســاب جهت مصرف صنایع و اســتفاده بهینه از آب و مدیریــت منابع آب باید 
مورد توجه جــدی قرار گیرد.وی تاکید کرد: اســتفاده از دســتگاه های کاهنده مصــرف آب و باز 
تولید آب از طریق فرآیند تصفیه پســاب و بهره بــرداری از آن در واحدهــای صنعتی می تواند در 
بهینه ســازی و صرفه جویی آب موثر باشــد.وی یادآورشــد: لزوم صرفه جویی در مصرف آب بر 
 هیچ کس پوشیده نیست بنابراین باید با فراهم کردن بســترهای فرهنگی مناسب، در این مسیر 

گام برداریم.

با وجود  اینکه رییس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرت هوایی درخواست شرایط ویژه را کرده، مدیر کل میراث فرهنگی 
اصفهان می گوید همه چیز خوب و آرام است؛

موج کنسلی ها روی خط گردشگری

نگرانی از آینده کار آژانس ها و چشم انداز  مرضیه محب رسول
اقتصادی آنها با وجــود اتفاقات رخ داده، 
افزایش یافته است. در اصفهان، تورگردانان خبر از کنسل شدن گسترده 
تورهای خارجی می دهند. این موضوع به خصوص با هشدارهای برخی 
از کشورهای اروپایی و جوسازی های روانی علیه ایران موجی از ایران 
هراسی را به راه انداخته که می تواند ضربه سنگینی به اقتصاد گردشگری 
کشور و به خصوص اســتان اصفهان واردکند. ایران آماده می شد تا در 
بهمن ماه، پذیرای موج گردشگران چینی باشد؛ اتفاقی که چند ماهی 
است برای آن برنامه ریزی می شود؛ اما با اتفاقات پیش آمده مشخص 

نیست که چه سرانجامی در انتظار باشد.
 امنیت، یکی از اصلی ترین فاکتورهای مورد توجه گردشــگران در ایران 
اعالم شده است. هر چند رتبه ما در زیرساخت های گردشگری و برخی 
دیگر از فاکتورهــای مهم چندان خوب نبوده؛ اما طی ســال های اخیر 
ایران همواره کشوری امن برای گردشگران معرفی شده و همین مسئله 
موجب شده تا با وجود تحریم ها و همه مشکالت همچنان گردشگران 
خارجی مشتاق دیدار از ایران باشــند. حاال به نظر می رسد تنش های 
دو هفته اخیر ، بهانه خوبی به دســت رقبای ایران داده تا همین اندک 
گردشــگر خارجی را هم از چرخه اقتصادی ایران حذف کنند؛ هر چند 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری اصفهان هرگونه 
شایعه درباره توقف یا کندی فعالیت آژانس های گردشگری خارجی را 

رده کرده و گفته است فعالیت این دفاتر همچنان پابرجاست؛ اما رییس 
هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر مســافرت هوایی و جهانگردی ایران 
طی نامه ای به علی اصغر مونسان ، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی درخواست کرد: شرایط »فورس ماژور« اعالم شود. این 
درخواست به دنبال تعلیق و لغو پروازهای برخی شرکت های هواپیمایی 
از جمله لوفت هانزای آلمان و شــرکت های تابعه که شــامل اتریش، 
سوئیس و بروکسل می شود،صورت گرفته است. آژانس امنیت هوایی 
به عنوان یک نهاد تخصصی تحت نظر اتحادیه اروپا که در زمینه ایمنی 
هوانوردی غیرنظامی و مسافربری به وضع و اعمال قوانین و مقررات 
می پردازد،  در بیانیه ای به تمام شرکت های هواپیمایی اروپایی هشدار 
داد: تا اطالع ثانوی بر فراز آسمان ایران پرواز نکنند. در این شرایط برخی 
مســافران از جمله آن ها که از قبل بلیت این شرکت های هواپیمایی را 

تهیه کرده بودند، بالتکیلف و سرگردان هستند. 
همچنین وزارت امور خارجه در برخی کشورها به شهروندان شان برای 
سفر به ایران هشدار و اخطارهایی داده اند که سبب انصراف گردشگران 
از سفر ایران شــده اســت. رییس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر 
مســافرت هوایی و جهانگردی ایران از وزیر خواسته است تا به منظور 
جلوگیری از خسارات احتمالی دفاتر و آژانس های فعال در حوزه تورهای 
ورودی، هماهنگی های الزم را با نهادهای ذی ربط و به خصوص جامعه 
آژانس های فعال در حوزه تورهــای ورودی، نهادهای ذی ربط و جامعه 

هتل داران برای همکاری در لحظات »فورس ماژور« مبذول کنند.
 شــرایط »فورس ماژور« یا »فوق العاده« زمانی تعیین می شــود که 
پروازها و هتل ها طــی یک وضعیت ویژه همچــون تهدیدات امنیتی، 
شرایط جوی و یا اعمال محدودیت و یا ممنوعیت از سوی دولت ها برای 
سفر به مناطقی خاص، خارج از اراده مسافر کنسل می شوند. در صورت 
اعالم رسمی این وضعیت، هیچ یک از هتل ها و آژانس ها مجاز نیستند 
از مردم پولی بابت کنســلی اقامتگاه و پرواز، کسر و یا آن ها را مشمول 
جریمه کنند. این در حالی است که همچنان مسئوالن میراث فرهنگی 
اعالم کرده اند کماکان فضای تبادل گردشگران خارجی در استان صورت 
می گیرد و هیچ مشــکلی در این رابطه وجود ندارد و تاکنون ممنوعیت 

پروازی به آژانس های گردشگری استان اعالم نشده است. 
آژانس ها نگران فروش های نوروزی خود هم هســتند؛ در شــرایطی 
 که بســیاری از فعاالن این صنف در حــال بازاریابــی و برنامه ریزی 
 برای تورهــای خارجی در ایــام تعطیالت نــوروز بودنــد، رخدادهای 
اخیر مشــتریان تورهای خارجی را در مورد رزرو و یــا خرید این مدل 
از ســفرها بســیار مردد کرده اســت. آژانس هایی که در این سال ها با 
 مشکالت مالی و ساختاری زیاد کنار آمده اند حاال باید راه چاره ای برای

 بازگشــت آرامش و اطمینان به فضای گردشــگری کشــور هم پیدا 
کنند؛موضوعی که حتما باید با حمایت دولت و بازگرداندن اعتماد دوباره 

خارجی صورت گیرد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان گفت: ذخیره سد زاینده رود به 315 میلیون 
متر مکعب رســید که نســبت به دوره متوسط بلند 
مدت)44 ســاله( رقم خوب و مطلوبی نیســت.
حسن ساســانی اظهارداشــت: حجم آب ذخیره 
شده در این ســد در مدت متوسط بلند مدت)دوره 
44 ساله( 625 میلیون متر بوده ولی میزان کنونی 
بسیار کمتر از میزان یاد شده است.وی اضافه کرد: 

ورودی فعلی به ســد 14 و خروجــی از آن 12 متر 
مکعب بر ثانیه است.

معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهــان تصریح کرد: میــزان بارش ها  
در سرشــاخه های زاینده روداز ابتدای ســال آبی 
جاری)مهر 98( تاکنون 382 میلــی متر بوده، اما 
برای مدت مشــابه پارســال این مقدار 691 میلی 
متر ثبت شد که نشــان می دهد وضعیت بارش ها 
نسبت به ســال قبل مطلوب نیســت. ساسانی با 
اشــاره به پیش بینــی های هواشناســی مبنی بر 
اینکه بارش های امســال کمتر از نرمال خواهد بود، 
افزود: در سال آبی گذشته 2 هزار و 144 میلی متر 
در سرشــاخه های زاینده رود بارش ثبت شد، این 

مقدار اگرچه به نســبت دوره زمانی بلند مدت )44 
ساله( رشد داشت؛ اما خشکسالی ها در این خطه 
همچنان پابرجاســت.وی با اشاره به کم آبی حاکم 
بر این استان تاکید کرد: استفاده صحیح و حساب 
شده در بخش های مختلف آشامیدنی و بهداشت، 
صنعت و کشاورزی یک نیاز ضروری در این منطقه به 
شمار می رود.کاهش چشمگیر منابع  آبی و خشکی 
زاینده رود اکنون در صــدر چالش های فراروی این 
استان نظیر آلودگی هوا، ترافیک، فرونشست زمین 
و زیســت محیطی اســت که به تاکید کارشناسان 
و مســئوالن امر باید برای برون رفــت این معضل 
اساسی فراگیر برنامه ریزی علمی و عملی پایدار با 

اجرای طرح های تامین آب صورت گیرد.

ذخیره سد زاینده رود به 31۵ میلیون متر مکعب رسید

تلویزیون ال ای دی

بازار

کان فضای  مسئوالن میراث فرهنگی اعالم کرده اند کما
تبادل گردشگران خارجی در استان صورت می گیرد و 
هیچ مشکلی در این رابطه وجود نداردو تاکنون ممنوعیت 
پروازی به آژانس های گردشگری استان اعالم نشده است

 تلویزیون ال ای دی
 32JD۵12N جی پالس مدل 

سایز 32 اینچ
قیمت: 2،0۵0،000 تومان

تلویزیون ال ای دی 
-KDL هوشمند سونی مدل
48W6۵0D سایز 48اینچ
قیمت: 7،2۵0،000 تومان

تلویزیون ال ای دی 
هوشمند فیلیپس مدل 

6۵put6023 سایز 6۵ اینچ
قیمت: 17،۵00،000 تومان

ثبت نام غیرحضوری کارت هوشمند وانت بارها امکان پذیر شد
 معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد: به منظور تسهیل در ثبت نام کارت هوشمند رانندگان و مالکان 
وانت بار برون شهری، امکان ثبت نام غیرحضوری از طریق مراجعه به پرتال سامانه کارت هوشمند، 
فراهم شده است. »عبدالهاشم حســن نیا«  افزود: براســاس قوانین و مقررات موجود در بخش 
حمل ونقل، هرگونه فعالیت در زمینه حمل و نقل برون شــهری کاال منوط به استفاده از اسناد حمل 
است. رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد: سازمان راهداری به منظور ساماندهی 
و ایجاد نظم در چگونگی بهره برداری و تردد وانت بارها در جاده های برون شهری، ارتقای سطح ایمنی 
در جاده های کشور، ساماندهی ناوگان وانت بار فعال در حمل و نقل برون شهری را با تسهیل شرایط 
اخذ کارت هوشمند راننده و ناوگان در دستور کار قرار داده است. حسن نیا اظهار کرد: برای رفاه حال 
متقاضیان، امکان ثبت نام غیرحضوری رانندگان و مالکان وانت بار که تاکنون نسبت به دریافت کارت 
اقدام نکرده اند با مراجعه به سیستم ثبت نام ناوگان و راننده وانت بار در پرتال سامانه کارت هوشمند 

در قسمت خدمات غیرحضوری به آدرس www.smartcard.rmto.ir فراهم شده است.

هزینه جدید روی قبض گاز  و برق اضافه شد
بر اساس الیحه بودجه سال 99، پیش بینی شده هر مشــترک خانگی گاز ماهانه 200 تومان و هر 
مشــترک خانگی برق 100 تومان به عنوان حق بیمه خســارات مالی و جانی روی قبوض پرداخت 
کنند. براساس قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به هر یک از 
وزارتخانه های نفت و نیرو به وسیله شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده شده تا مبلغی را که طبق 
قوانین بودجه هر سال در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می شود، گرفته 
و برای بیمه خســارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از 
انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق 

به وسیله شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.

شرایط جدید پرداخت یارانه معیشتی؛

 کسانی که همزمان خودرو، ملک و شغل دارند مشمول نیستند
هیئت وزیران شرایط جدید پرداخت یارانه معیشتی را مشخص کرد که بر این اساس خانوارهای دارای 
واحد مسکونی، شــغل و خودرو به طور همزمان مشمول حمایت نمی شــوند.هیئت وزیران در اجرای 
مصوبه چهلم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در خصوص نحوه بازتوزیع منابع حاصل از 
افزایش قیمت بنزین بین خانوارهای مشمول، آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت 
کمک حمایت معیشتی را تصویب کرد. بر اساس این دستور العمل کمک معیشتی به خانوارهای دارای 
واحد مســکونی، شــغل و خودرو به طور همزمان یا خانوارهای دارای دو واحد ملکی تعلق نمی گیرد . 
همچنین  خانوارهای دارای امالک و مستغالت با ارزش دوازده میلیارد )12.000.000.000( ریال در تهران و 
کالن شهرها و نه میلیارد )9.000.000.000( ریال در سایر شهرستان ها، خانوارهای دارای خودروهای سواری 
با ارزش بیش از سه میلیارد )3.000.000.000( ریال یا خودروهای عمومی با ارزش بیش از چهار میلیارد 
)4.000.000.000( ریال،  کارفرمایان دارای بیش از سه بیمه پرداز، خانوارهایی که بیش از سه سفر خارجی 
غیرزیارتی داشته اند، گیرندگان تسهیالت بانکی جمعا به مبلغ بیش از سه میلیارد )3.000.000.000( ریال 
که در حال بازپرداخت اقساط باشند. بر این اساس تعیین وسع خانوارها برای کمک حمایت معیشتی 
و سایر موارد حمایتی بر اساس الگو )مدل(های مورد تایید وزارت و بدون هر گونه مداخله انسانی در 
نتایج حاصله صورت می گیرد. مشاهده و بررســی اطالعات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی 
ممنوع است.چنانچه خانوار نسبت به نتیجه تعیین وسع اعتراض داشته باشد، می تواند هر سال یک 
بار درخواست رســیدگی کند تا در مقاطع زمانی شــش ماهه )خرداد و آذرماه هر سال( بررسی مجدد 

صورت گیرد.

کافه اقتصاد

رییس کمیسیون توسعه و بهبود کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان:اخبار

با تداوم سیاست افزایش مالیات، تورم به بیش از ۵0 درصد می رسد
رییس کمیسیون توسعه و بهبود کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با اعمال مالیات بر سپرده ها و از طرفی مالیات مازاد از تولیدکنندگان، قطعا شاهد تورم باالی 
50 درصد خواهیم بود. غالمرضا اخوان فرید اظهار کرد: در شرایطی که با تحریم های بی سابقه در طول تاریخ دست و پنجه نرم می کنیم و شاهد فشار این تحریم ها 
بر اقشار آسیب پذیر جامعه هســتیم، وظیفه اتاق بازرگانی به عنوان نهاد مردمی و پارلمان بخش خصوصی، توزیع و تولید مایحتاج فعاالن اقتصادی است. وی با 
بیان اینکه اتاق بازرگانی نگران سرنوشت اعضای خود است، افزود: در سال 1398 تورم به باالی 40 درصد رسید که این میزان در سال آینده کمتر از 30 درصد نخواهد 
بود. رییس کمیسیون توسعه و بهبود کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر کاهش درآمد نفتی و وابستگی اقتصاد به این درآمد، گفت: به سبب پایین آمدن 
درآمدهای نفتی سال سختی در پیش رو خواهیم داشت. اخوان فرید ادامه داد: اکثر کارشناسان اقتصادی معتقدند سرمایه های سرگردان در بازار از بخش طال، سکه 
و مسکن به سمت بورس سرازیر شده است. وی با اشاره به انتقاد بیشتر کارشناسان اقتصادی به افزایش مالیات در بودجه سال آینده، گفت: به نظر شما با کاهش 

درآمد ارزی و بروز مشکالت فروش و نقدینگی، می توان مالیات بیشتر پرداخت کرد، در حالی که میزان تورم بیش از سود کارخانجات است.

 تولید عود 
برای سال نوی چینی

»دهکــده عــود« در حومــه 
هانوی، پایتخــت ویتنام قرار 
دارد  کــه اکثر ســاکنانش به 
تولید چوب های عود برای سال 
نوی  چینی مشغول هستند. 
تولید چوپ های خوش بوی 
عود یکــی از منابع مهم درآمد 
بســیاری از ســاکنان ایــن 

روستاست. 

وز عکس ر
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بهترین خوراکی ها برای مشکالت گوارشی معده و روده
اگر هر از گاهی دچار مشکالت گوارشــی مانند معده درد، سوزش معده، 
تهوع، اسهال یا یبوست می شوید، این ناراحتی ها ممکن است با افزایش 
سن و کاهش آنزیم های دستگاه گوارش به تدریج بیشتر شوند. به همین 
منظور، به شما توصیه می کنیم برای سالمت دستگاه گوارش خود و رهایی 
از دردهای عذاب آور معده، این مکمل های   گوارشی را مصرف کنید که در 

ادامه مطلب، فواید آنها را به شما معرفی خواهیم کرد.

پروبیوتیک؛ باکتری های دوست و مفید
پروبیوتیک ها حاوی ارگانیسم های زنده ای هستند که در اصل باکتری 
و یک نوع از مخمرها را در خود دارند. این ها به مثابه باکتری های خوب 
و مفید در معده می توانند به هضم و گوارش غذا کمک کنند. مکمل های 
پروبیوتیک برای برطرف کردن مشکالت گوارشــی خاص و در سالمت 
عمومی دستگاه گوارش کاربرد دارند. برخی از انواع پروبیوتیک می توانند 
شما را از شر اسهال نجات دهند و عالئم ســندروم روده تحریک پذیر یا 
IBS را از بین ببرند. بهتر است این مکمل را به شیر مالت یا ماست اضافه 

کرده و مصرف کنید.

شیرین بیان؛ تسکین سوزش سر معده
شیرین بیان مدت های زیادی است که برای درمان مشکالت سوء هاضمه 
مانند سوزش سر معده و ریفالکس اسید معده )بازگشت اسید معده به 
مری( کاربرد دارد. اگر چه این را هم باید بگوییم که استفاده از این گیاه 
پشتوانه علمی ندارد. شــیرین بیان در نوع خالصش می تواند عوارض 
جانبی شدیدی به همراه داشته باشــد که شامل افزایش فشار خون در 
برخی افراد اســت. داروی گیاهی DGL عصاره خاصی از شیرین بیان 
است که برخی از مواد شیمیایی مضر از آن حذف شده و بنابراین، عوارض 
جانبی خطرناک قبل را نخواهد داشــت. با این حال، زنــان باردار نباید 
DGL یا هر مکمل دیگری را بدون مشــورت و تجویز  پزشک خودسرانه 

مصرف کنند.

عصاره نعنا؛ تسکین سندروم روده تحریک پذیر
برخی از مطالعات علمی نشان می دهند که عصاره نعنا درد و تورم ناشی 
از ســندروم روده تحریک پذیر یا IPS را بهبود می بخشــد. قرص ها یا 
کپســول هایی که روکش روده ای دارند در معده حل نمی شــوند. این 
کپسول ها از روده کوچک و بزرگ عبور می کنند و همان جا عصاره یا روغن 

را آزاد می کنند. مصرف عصاره نعنا در دوز پایین بی خطر به نظر می رسد.

بابونه؛ فراتر از یک چای آرام بخش
بابونه برای درمان دردهای زیادی کاربــرد دارد. طبیعت گرایان از بابونه 

برای درمان مشکالت گوارشی مانند معده درد، کولیک و تهوع و همین 
طور از بین بردن اضطراب و بی خوابی اســتفاده می کنند. افرادی که به 
داروهای گیاهی مانند کهنه واش )ragweed( حساسیت دارند ممکن 
است به بابونه هم واکنش حساسیتی نشان دهند. همیشه قبل از این 
 که از هر نوع مکملی استفاده کنید، حتما با پزشک معالج خود مشورت 

داشته باشید.

زنجبیل؛ برای تسکین و راحتی معده
طب آسیایی از زنجبیل برای درمان معده درد استفاده می کند. در غرب، 
از زنجبیل برای درمان تهوع و استفراغ در هنگام بارداری بهره می برند. 
زنجبیل به شکل پودر، کپسول، قرص یا برش های تازه از ریشه گیاهی 
در دسترس مردم است. وقتی مصرف زنجبیل در دوز کوچک یک یا ۲ 

گرمی در روز استفاده شود، عموما بی خطر خواهد بود.

ال-گلوتامین؛ کمک کننده روده
گلوتامین به طور طبیعی در بدن یافت می شــود. این ماده از روده ها و 
اندام ها محافظت می کند. برخی کارشناســان بر این باورند که مکمل 
ال-گلوتامین )L-glutamine( می تواند در درمان اســهال ناشی از 
عمل جراحی، عفونت یا اســترس کمک کند. گلوتامین به جذب بهتر 
مواد مغذی در برخی افراد کمک می کند. این شامل افرادی می شود که 
باکتری های غیرمفید زیادی در دستگاه و مجاری گوارشی خود دارند؛ 
آن هایی که داروهای ســرطان مصرف می کنند و افرادی که قسمتی از 

روده خود را با جراحی برداشته اند جزو این دســته از بیماران به شمار 
می روند؛ اما قطعا در این مورد تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.

اسفرزه یا پسیلیوم؛ فیبری برای رفع یبوست
پســیلیوم حاوی ترکیباتی است که مســهل یا ملین حجیم هستند. 
این مکمل به دلیل برخورداری از محتوای فیبر باال، به راحتی می تواند 
آب موجود در روده ها را جذب کند. با خوردن پســیلیوم مدفوع حجیم 
می شــود و به راحتی از روده ها عبور می کند. برای درمان یبوست مهم 
اســت که به مقدار فراوانی آب یا مایعات دیگر مصرف کنید. این کار به 
شما کمک می کند بدن شما دچار کم آبی نشده یا یبوست شما بدتر از 
قبل نشود. افرادی که واکنش های حساســیتی به گرده درخت چنار، 
گرده علف یا خربزه دارند، ممکن است با مصرف مکمل پسیلیوم دچار 

واکنش های حساسیتی شدید شوند.

کنگر فرنگی؛ تسکین ناراحتی های معده
عصاره برگ کنگر فرنگی در تســکین عالئم ســوء هاضمه مفید است. 
این عصاره وقتی به طور روزانه مصرف شــود می تواند تهوع، استفراغ، 
گاز معده و درد شکم را کمتر کند. عصاره برگ کنگر فرنگی برای درمان 
ســندروم روده تحریک پذیر هم مفید اســت و انقباض و درد معده را 
کاهش می دهد. تا امروز، عصاره کنگرفرنگی بــا هیچ دارویی تداخل 
نداشته؛ اما می تواند منجر به واکنش های حساسیتی در افرادی شود 

که به کهنه واش )ragweed( و گرده های مشابه حساسیت دارند.

نوشیدن مداوم چای موجب افزایش طول عمر می شود
یک مطالعه جدید نشــان می دهد نوشــیدن چای حداقل ســه بــار در هفته بــا افزایش طول 
عمر و امید به زندگی بیشــتر مرتبط اســت. دکتر »شــینیان وانگ«، سرپرســت تیــم تحقیق، 
در این بــاره می گویــد: »نوشــیدن مداوم چــای بــا کاهش ریســک بیماری 
قلبــی عروقــی و مــرگ بــه هــر علتــی مرتبــط اســت. بیشــترین 
 تاثیــرات ســالمت مرتبــط بــا نوشــیدن چای ســبز و افــرادی

  اســت کــه چــای را بــه طورمــداوم و بــرای طوالنــی مدت 
 مصرف می کنند.« این مطالعه شامل حدود ۹۰۲ شرکت کننده 
 از چیــن بود که هیچ ســابقه حمله قلبی، ســکته یا ســرطان

 نداشتند. شــرکت کنندگان به دو گروه تقســیم شدند: چای 
نوش های دائمی و افرادی که هرگز چای نمی نوشیدند یا عادت 
 به نوشــیدن دائمی چای نداشــتند. این افراد به طورمیانگین ۷.۳ 
سال تحت نظر بودند. براســاس برآوردها مشخص شــد افراد ۵۰ ساله 
که همواره چای می نوشیدند در مقایســه با افرادی که اصال چای نمی نوشــیدند یا به ندرت چای 
 می نوشــیدند ۱.۴۱ ســال دیرتر دچار ســکته و بیماری قلبی می شدند و ۱.۲۶ ســال هم بیشتر 
 عمر می کردند. همچنین نوشــیدن دائمی چــای با ۲۰ درصد کاهش ریســک بیمــاری قلبی و 
 سکته ناگهانی، ۲۲ درصد ریسک کمتر بیماری قلبی و سکته مرگبار و ۱۵ درصد کاهش خطر مرگ

 به هر علتی مواجه بودند. دکتر »دانگ فنــگ گو«، عضو دیگر تیم تحقیــق، در این باره می گوید: 
»تاثیرات محافظتی نوشــیدن چای در بین گروه هایی که به طوردائمی چای می نوشــیدند بسیار 
مشــهود بود. مطالعات نشــان می دهد ترکیبات بیواکتیو  اصلی در چای موسوم به پلی فنول ها، 
 طوالنی مدت در بدن ذخیره نمی شــوند. از این رو نوشــیدن مکرر چای در طول یک دوره طوالنی

 برای تاثیر حفاظتی از قلب ضروری است.«

بیماری قلبی، عامل افزایش خطر نارسایی کلیوی
مطالعه جدید نشــان می دهد بیماری قلبی موجب افزایش ریسک نارسایی قلبی می شود. دکتر 
»جونوچی ایشیگامی«، از دانشگاه جان هاپکینز مریلند، در این باره می گوید: »افراد دارای سابقه 
بیماری قلبی عروقی باید به عنوان جمعیت پرریسک ابتال به نارسایی قلبی در نظر گرفته شوند.« 
وی در ادامه اذعان می کند: »پزشــکان باید بیماری قلبی عروقی را به عنوان یک فاکتور پرخطر در 
این مورد درنظر بگیرند و بدین ترتیب درمان های سمی برای کلیه ها را در این گروه از افراد به حداقل 
برسانند.« مطالعه بیش از ۹هزار  فرد نشــان داد افرادی که از نارسایی قلبی، اختالل ضربان قلب 
فیبریالسیون دهلیزی، بیماری قلبی عروق کرونر و سکته رنج می بردند همگی با ریسک باالی ابتال 
به نارسایی کلیوی مواجه بودند. به گفته محققان، نارسایی کلیوی در بیماران مبتال به نارسایی قلبی 

بیش از  ۱۱ برابر بیشتر است.

ارتباط کار زیاد و افزایش ریسک فشار خون باال
مطالعه جدید محققان دانشگاه الوال کانادا نشان می دهد افرادی که ۴۹ ساعت یا بیشتر در هفته 
کار می کنند، ۷۰ درصد بیشــتر با ریسک ابتال  به فشــارخون باال روبه رو هستند. به گفته محققان، 
نسبت قابل توجهی از این افراد از نوعی فشارخون پنهان رنج می برند که معموال در معاینات بالینی 
بدون تشخیص باقی می ماند. در مطالعه جدید، بیش از ۳۵۰۰ کارمند در سه نهاد دولتی در  کانادا 
مورد بررســی قرار گرفتند. افرادی که بین ۴۱ تا ۴۸ ساعت در هفته کار می کردند ۵۴ درصد بیشتر 
با احتمال ابتال به فشــارخون مخفی نیز روبه رو  بودند. »کاویار ترودل«، سرپرســت تیم تحقیق، 
 در این باره می گوید: »فشــارخون مخفی و دائمی، هردو با ریســک باالی بیمــاری قلبی عروقی

 مرتبط هستند.«

سلامتدانستنی ها

مفاد آراء
10/182 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از ســوی هیات موضوع بنــد 2 ماده 1 قانون الحاق 
موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستقر در اداره ثبت و اسناد و 

امالک شهرستان اصفهان
نظر به اینکه طبق آراء صادره باســتناد مدارک تســلیمی تصرفات مالکانه مفروزی افراد 
متقاضی زیر در مجموعه زاینده رود پالک 15241/3150- اصلی بخش 5 احراز گردیده 
است، لذا طبق قسمت اخیر بند 2 مذکور و ماده 10 آئین نامه اجرائی مراتب برای یک نوبت 
آگهی می گردد تا چنانچه کسی نسبت به آنها اعتراضی داشته باشد از تاریخ الصاق آگهی 
ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 
شرق تسلیم و سپس از تاریخ تســلیم اعتراض ظرف یک ماه دادخواست خود را به دادگاه 
صالحه تقدیم و گواهی طرح دعوی را به این واحد ارائه نماید بدیهی است در صورت عدم 
وصول اعتراض و گواهی طرح دعوی ظرف مدت مقرر در اجرای رای صادره اقدام و سند 

مالکیت بنام متقاضیان صادر خواهد شد.
ضمنًا برابر تبصره 2 ماده 1 فوق الذکر صدور سند مالکیت مانع مراجعه معترض به محاکم 

قضائی برای تقدیم دادخواست ا عتراض نمی باشد.
1- رای شماره 553 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 151/43 متر مربع به شماره 3337 
فرعی از 15241/3150 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام خانم امه لیال محمدی قهساره 

فرزند غالمعلی واقع در مجموعه زاینده رود
2- رای شماره 554 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 128/10 متر مربع به شماره 3341 
فرعی از15241/3150 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام آقای محمد علی داستانی حسین 

آبادی فرزند عباس واقع در مجموعه زاینده رود
3- رای شماره 555 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 128/31 متر مربع به شماره 3376 
فرعی از 15241/3150 اصلی بخش 5 ثبت اصفهــان بنام آقای رضا صادقیان کردآبادی 

فرزند اصغر واقع در مجموعه زاینده رود
4- رای شماره 556 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 143/90 متر مربع به شماره 3414 
فرعی از 3150/ 15241 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنــام آقای مجید محمدزاده فرزند 

رمضان واقع در مجموعه زاینده رود
5- رای شماره 557 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 144/03 متر مربع به شماره 3422 
فرعی از 15241/3150 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام آقای سعید فرمان آراء بزرگ زاد 

فرزند حسین واقع در مجموعه زاینده رود
م الف: 728615 مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

اخطار اجرایی
10/183 شــماره: 684/98حل12 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: علی 
احمدپور مبارکه ،نام پدر:رحمت اله ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و 
نام خانوادگی: سمیه مختاریان ، نام پدر:محمدحسین ، نشانی: خمینی شهر بلوار توحید کوچه 
شماره 24 ، وکیل:خمینی شهر سه راه شهید رجایی پشت ایستگاه اتوبوس ، محکوم به:به 
موجب رای شماره 1592 تاریخ 98/8/12 حوزه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان 
خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به:حضور در یکی از دفاتر 
اسناد رسمی و انتقال اتومبیل پراید به شماره انتظامی 171 ط 95 ایران 14 در حق خواهان 
بابت اصل خواسته و ششصد و هشــتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل در حق خواهان و نیم عشر دولتی در صندوق دولت ، رای غیابی است. ماده34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 727522  ایمان بختیاری  قاضی شعبه 

دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 
 ابالغ رای

10/184 کالسه پرونده:1127/98، شماره دادنامه:2008- 98/9/30 مرجع رسیدگی:شعبه 
دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: محمود نقدی به نشانی: خمینی بلوار 
شهید بهشتی خیابان مهران کوچه دانش 3 پالک 108 ؛وکیل:پریسا غیاثی ، خوانده:داوود 

حاج حیدری ، نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه حواله ، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست تقدیمی آقای محمود نقدی با وکالت پریسا غیاثی به طرفیت آقای داوود حاج 
حیدری به خواسته تقاضای مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه نقد بابت یک فقره حواله به شماره 
278775 مورخ 97/12/15 عهده قرض الحسنه حسنات و مطالبه هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل با بررسی مجموع اوراق محتویات پرونده دادخواست تقدیمی 
مالحظه رونوشت مصدق حواله و گواهینامه عدم پرداخت و عدم حضور خوانده ، با وصف 
ابالغ قانونی واقعی جهت ایراد هرگونه دفاعیات و استظهار از اصل اشتغال ذمه و استصحاب 
بقای دین و اینکه خوانده دلیلی در جهت پرداخت وجه حواله ارائه ننموده و لذا شورا خواسته 
خواهان را ثابت دانسته و به اســتناد مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی و 
مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و ماده 1258 
قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/655/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 98/6/13 لغایت اجرای حکم که توسط دایره اجرای احکام حقوقی 
براساس شاخص نرخ تورم اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه میگردد 
در حق خواهان محکوم می نماید و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر در 
محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 728005  ایمان بختیاری قاضی 

شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت 

10/185 شــماره نامه:139885602006009427 ، تاریخ: 1398/10/21 ، آقای علیرضا 
حفیظی فرزند کاظم به اســتناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی اســت که سند مالکیت شش دانگ پالک شــماره 126/943 واقع در 
خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان کــه در صفحه 392 دفتــر 714 امالک ذیل ثبت 
151051 به نام نامبرده ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند رسمی به او انتقال 
قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشــده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از 
بین رفته مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 728690 نبی اله یزدانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
ثبت طالق 

10/186 شماره:142/98 ، تاریخ: 1398/10/18 ، آقای پرویز پالیزوران فرزند محمدحسن 
مجهول المکان پیرو انتشــار مورخ 98/10/9 در روزنامه زاینده رود خمینی شــهر بعلت 
عدم حضور جنابعالی ، همســر شــما با وکالت شــعبه مربوطه به طالق بائن خلع نوبت 
 اول مطلقه گردیده شــد و لذا علقه زوجیت فی مابین از تاریخ 98/10/18 ســاقط گردید. 
م الف: 728604 سیدعلی هاشمی سر دفتر ازدواج شماره 51 و طالق 21 خمینی شهر

ابالغ رای
10/187 در خصوص دادخواست آقای روح اله صالحی راد فرزند حبیب اله به طرفیت آقایان 
1- علیرضا ملکشاهی- کرنوکر- فرزند ناد علی  2- احسان شکوری فرزند محمدرضا به 
خواسته مطالبه مبلغ پنجاه و پنج میلیون و ششصد هزار ریال وجه دو فقره چک به شماره 
12/9606/201300 مورخ 97/9/30 به عهده بانک ملی ایران و 342308 مورخ 97/9/15 
عهده بانک صادرات ایران به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه.  با عنایت به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده به ویژه تصاویر مصدق چک های  مذکور و گواهینامه های عدم 
امکان پرداخت  تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با توجه به وجود چک های مستند دعوا 
در ید خواهان و امضای خوانده در ذیل چک ها و امضای خوانده ردیف دوم در ظهر آن ها 
و با عنایت  به اینکه امضاهای مذکور مصون از تعرض مانده و با التفات به حاکمیت وصف 

تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور 
و با استظهار از اصل استصحاب 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 نشده  و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده است. النهایه دعوای 
خواهان را وارد تشخیص و مستندا به  مواد 310 و 311 و 313 و 320 قانون تجارت 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 یک میلیون و هشتصد و هفتاد 
و یک هزار  ریال  بابت خسارات دادرسی  و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک های 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 بیست 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: 727473 زهره گرامی نوش 

آبادی  قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف آران و بیدگل 
اخطار اجرایی  

10/188 شماره:  3/993/97 محکوم به به موجب رای غیابی شماره 526 تاریخ: 98/7/13 
حوزه: سوم  شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه: محمود شیری محمدآباد  نام پدر: علی محمد شغل: -  نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان محکوم علیه محکوم است به: پرداخت تضامنی مبلغ هفتاد و نه میلیون ریال در وجه 
چهار فقره چک به شماره های 654747 مورخ 96/1/20 و 654748  به تاریخ 96/2/10 
و 674745 مورخ 96/3/27 و 674744 مورخ 96/2/27  به عهده بانک ملت شعبه یزد به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید چک مذکور تا زمان 
اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ دو میلیون و 
هفتصد و پنجاه و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و چهارصد و بیست هزار ریال 
هزینه نشر آگهی و مبلغ شــصت هزار ریال بابت درخواست هزینه اجرائیه در حق خواهان 
صادر و اعالم میگردد . نیم عشر اجرائیه محاسبه و وصول گردد. رای صادره غیابی است. 
مشخصات محکوم له: روح اله صالحی راد نام پدر: حبیب اله شغل: آزاد نشانی محل اقامت: 
آران و بیدگل، خیابان جمهوری، بهار 9 . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد،محکوم علیه مکلف است 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 استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید. م الف: 727469  زهره گرامی نوش آبادی قاضی شعبه سوم 

شورای حل اختالف آران و بیدگل 
حصر وراثت

10/189  آقای عزیزاله نادری دارای شناسنامه شــماره 6  به شرح دادخواست به کالسه 
607/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
توران نادری به شناسنامه 29 در تاریخ 98/7/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- امیر علی نادری، ش.ش 5490219823، ت.ت 
89/3/31 نسبت فرزند 2- امیر حسین نادری، ش.ش 5490113952، ت.ت 1378/9/19 
نســبت فرزند 3- مهری نادری، ش.ش 14، ت.ت 1335/10/25 نســبت مادر 4- عزیز 
اله نادری، ش.ش 6، ت.ت 1331/4/2 نســبت پدر 5- محمد نادری، ش.ش 21، ت.ت 
1352/6/1 نسبت همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 728712 

کاظمی رئیس شعبه شورای حل اختالف بخش کرون 
ابالغ وقت رسیدگی

10/190  آقای اصغر گشول ممزائی فرزند علی عسگر دادخواســتی مبنی بر انتقال سند 
یک دستگاه اتومبیل به طرفیت رضا ذوالفقاری فرزند عجم و اکرم ابوطالبی فرزند عباس 
تقدیم نموده و خوانده را مجهول المکان اعالم نموده است لذا شعبه دوم شورای حل اختلف 
شهرستان فریدون شهر وقت رســیدگی برای رســیدگی به ادعای خواهان برای مورخ 

98/12/6 ساعت سه بعد از ظهر در محل شوراهای حل اختالف شهرستان فریدون شهر 
واقع در بلوار گلستان شهدا - جنب دادگستری تعیین و بدین نحو به آقای خوانده مجهول 
المکان اعالم و به منزله ابالغ قانونی تلقی می شود. م الف: 729884 شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
فقدان سند مالکیت

10/191 شــماره نامه: 139885602021000701 آقای ابوالفضل گنجی زاده به موجب 
وکالتنامه شماره 36240-1398/06/02 تنظیمی دفترخانه 49 زواره وکالتًا از طرف وراث 
مرحوم عبدالرحیم گنجی زاده زواره باستناد دو برگ استشهادیه  محلی که هویت و امضاء 
مشهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
شماره 1262 فرعی واقع در زواره شانزده اصلی گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که در 
صفحه 259 دفتر 166 امالک بنام عبدالرحیم گنجــی زاده زواره فرزند مرحوم محمدرضا 
به شماره شناسنامه 9175 اردستان ســابقه ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و به حکایت 
دفتر امالک معامله ای انجام نگردیده در اثر ســهل انگاری مفقود شده است نظر به اینکه 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 
روز به این اداره  مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه  کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود المثنی 
ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف:728677 خیراله 

عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
فقدان سند مالکیت

10/192 شــماره نامه: 139885602024008155  نظر به اینکه سند مالکیت سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 15266/15 واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 
212521 در صفحه 245 دفتر امالک جلد 1159 به موجب سند انتقال شماره 33754 مورخ 
1392/05/05 دفترخانه شماره 106 اصفهان به نام راهله آذری بروجنی تحت شماره چاپی 
برگی 630961 د 91 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است  سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 13982170204033291 مورخ 1398/10/12 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 17569 مورخ 1398/10/07 و رمز تصدیق 
530549 و شناســه یکتا 139802150483000616 به گواهی دفترخانه 400 اصفهان 
رسیده است  مدعی است که سند مالکیت آن به علت سرقت مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 729901  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

اعالم مفقودی 
سند قطعی یک دســتگاه نیســان وانت  )زامیاد- ون 
کمپرســی- بنزینی( مدل 1389 به رنگ آبی به شماره 
پالک ایران 64-677 س 37 و شــماره موتور 550829 
و شــماره شاســی 479155 و شناســه ملی خودرو 
NAZPL140TIN257444 بــه نــام آقای مرتضی 
کارگر خیرآباد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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 کمک 300 میلیونی خیرین
 به حوزه سالمت و درمان در اصفهان

معاون فرهنگــی اجتماعــی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان ازکمــک بیش از 300 
میلیون ریالی درحوزه سالمت و درمان توســط خیرین اصفهانی خبر داد. حجت االسالم ولی ا... 

روان گفــت: واقفان اصفهانــی در قالب 
طرح مهر تندرستی بیش از 337 میلیون 
ریال به حوزه ســالمت و درمان اصفهان 
کمک کردند. وی بیان داشت: طی 9 ماهه 
امســال و در قالب طرح مهر تندرســتی، 
به منظور تهیــه دارو و کمک بــه بیماران 
صعب العالج، بیش از 337 میلیون ریال 
از محل موقوفــات خیــران اصفهانی به 
مراکز درمانــی و نیازمندان کمک شــده 
است. حجت االسالم ولی ا... روان افزود: 

هم اکنون در ســامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه 185 موقوفه در استان با نیت دارو و درمان و 
22 موقوفه نیز با نیت کمک به مراکز درمانی به ثبت رســیده است. معاون فرهنگی اجتماعی اداره 
کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: همچنین 39 بیمارستان و مرکز درمانی استان نیز 
در موقوفات ساخته شده است که شاخص ترین این مراکز شــامل بیمارستان های سید الشهدا، 
صدوقی و امیر المومنین در اصفهان، نقوی در کاشان، آیت ا...گلپایگانی در گلپایگان و نیک آباد در 

جلگه و جرقویه هستند.

کف حقوق پرداختی معلمان مدارس غیردولتی مشخص شد
 مدیرکل مدارس غیردولتــی وزارت آموزش و پرورش گفت: حداقل »حقوق« ســال 99 معلمان 
مدارس غیردولتی نباید کمتر از حداقل حقوق در قانون کار باشد. سعید صالح، کف حقوق پرداختی 
معلمان در الگوی شهریه سال آینده را طبق قانون کار دانست و گفت: موسس دیگر نمی تواند نیروی 
حق التدریس با حقوق پرداختی کمتر از قانون کار جذب کند. وی، درباره روند تعیین شهریه مدارس 
غیردولتی سال آینده و زمان ابالغ آن اظهار کرد: به زودی ســامانه مربوط را برای اصالح اطالعات 
موسسان مدارس باز می کنیم و شهریه را بسیار زودتر از آغاز سال تحصیلی آتی اعالم خواهیم کرد. 
وی افزود: الگوی شهریه تغییراتی نسبت به سال جاری دارد. البته ساختار الگو تنها تغییرات جزئی 
در فرمول ها دارد؛ اما مهم ترین اتفاق رخ داده سیستماتیک شــدن ورود داده ها و صحت سنجی 

اطالعات است.

هوای اصفهان ۷ درجه سردتر می شود
کارشناس مســئول پیش بینی هوای اســتان اصفهان با اشــاره به فعالیت جوی ناپایدار گفت: 
بارش ســبک برف در نیمه غربی، شــمالی و جنوبی اســتان پیش بینی می شــود.زهرا سیدان 
با اشــاره به گذر امواج ناپایــدار  اظهار کرد: وضعیت جوی بســیاری از مناطق بــه صورت افزایش 
ابر پیش بینی می شــود و در نیمه غربی، شــمالی و جنوبی اســتان بارش ســبک برف را شاهد 
خواهیم بود.وی با بیــان اینکه دمای هوا افت محسوســی بین چهار تا هفت درجه ســانتی گراد 
خواهد داشــت، افزود: بویین میاندشــت با دمــای 12 درجه ســانتی گراد زیر صفر و  کاشــان با 
دمای 10 درجه ســانتی گراد باالی صفر بــه ترتیب ســردترین و گرم ترین مناطق اســتان پیش 
بینــی می شود.کارشــناس مســئول پیش بینــی هوای اســتان اضافه کــرد: بیشــینه دما در 
 کالن شــهر اصفهان به ۶ درجه ســانتی گراد باالی صفر و کمینه دما به سه درجه ســانتی گراد زیر

 صفر می رسد.

توضیحات رییس کل دادگستری استان اصفهان هم نتوانست ابهامات در مورد میزان استفاده از مازوت در صنایع اصفهان 
را مشخص کند؛

معمای مازوت

همراه با وخیم شدن اوضاع آلودگی هوا در  پریسا سعادت
اصفهان، تعدادی از مســئوالن استفاده از 
مازوت را در برخی از صنایع رسانه ای کردند؛ اتفاقی که اگر چه از سوی 
برخی دیگر از مســئوالن در ابتدای امر رد شد؛ اما استانداری به صورت 
تلویحی بر این امر صحه گذاشت. هر چند عنوان شد که این استفاده به 
صورت پراکنده و موردی بوده و حتما رسیدگی خواهد شد. استفاده از 
مازوت به عنوان ســوخت به خصوص در نیروگاه های برق چند سالی 
است  که ممنوعیت یافته؛ هرچند در سال های اخیر هرگاه که تحریم ها 
شدت گرفته و تولیدات مازوت ایران بدون خریدار مانده انباشت مازوت 
در کشور موجب اســتفاده آنها در برخی از صنایع راهبردی به خصوص 
نیروگاه ها شده است. این مســئله اگر چه هیچ گاه از سوی مسئوالن 
وزارت نفت تایید نشده؛ اما استفاده چراغ خاموش از مازوت موضوعی 
است که نمی توان آن را مخفی کرد. در شرایطی که دی ماه سال جاری 
وضعیت هوا چندین روز بســیار بحرانی بود، برخی از صنایع از مازوت 
استفاده می کرده اند. این موضوع را ابتدا محیط زیست استان مطرح 
کرد و سپس مدیریت بحران اســتانداری آن ر ا تایید و اعالم کرد که با 
پیگیری های صورت گرفته استفاده از مازوت متوقف شده است. صنایع،  
اصلی ترین علت استفاده ازمازوت را افت فشار گاز اعالم کرده اند. سرد 
شدن هوا در هفته های اخیر موجب رکورد زدن مصرف گاز در اصفهان و 
ایران شده است به همین دلیل افت فشار گاز صنایع را برای استفاده از 

مازوت ترغیب کرده است. هر چند شرکت گاز استان اعالم کرده این افت 
فشــار به اندازه ای نیســت که کار صنایع را مختل کند؛ امــا از آن طرف 
مسئوالن واحدهای صنعتی حرف دیگری می زنند و مدعی هستند در 
این مدت گازرسانی به آنها با اختالل مواجه بوده است. یکی از اعضای 
شورای اسالمی شهر اصفهان خواستار ورود دادستانی به این مسئله و 
رســیدگی جدی آن شــد . کوروش محمدی با تاکیــد براینکه، مردم 
اصفهان اگر با قطعی برق مواجه شوند بهتر است تا سالمت شان به خطر 
افتد، افزود: 15۶ دودکش این نیروگاه با خروجی ســوخت مازوت به 
هوای شهر وارد می شود که از دادستان اصفهان تقاضا دارم همانطور که 
در چند هفته اخیر با چند واحد به خاطر استفاده از مازوت برخورد کردند، 
در این خصوص هم ورود پیدا کنند و اســتاندار اصفهــان نیز مانع این 
مسئله شــود. این عضو شورای شــهر با تاکید براینکه با سالمت مردم 
اصفهان نباید بازی شود، گفت: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
باید شجاعانه از مردم اصفهان و سالمت شان دفاع کنند. در مقابل این 
درخواست، رییس کل دادگستری استان اصفهان  اعالم کرد که برخی از 
مســئوالن در جهت حمایت از تولید درخواســت اعطــای مجوز برای 
اســتفاده مازوت در صنایع را داده اند. حبیبی در خصوص برخی اظهار 
نظرات برای فک پلمپ شــیرهای مــازوت در نیروگاه های اصفهان و 
اسالم آباد گفت: در این زمینه تعدادی از مسئوالن با ارسال نامه ای برای 
دادستان کل کشور در راســتای حمایت از تولید درخواست فک پلمپ 

شــیرهای مــازوت را داشــتند. وی ادامه داد: دادســتان کشــور از 
دادستان های مراکز استان ها و مناطق مربوطه درخواست بررسی داشته 
و هیچ گونــه نظری را اعمال نکردند. رییس کل دادگســتری اســتان 
اصفهان با تاکید بر اینکه دادستان کل کشور هیچ دستوری را برای فک 
پلمپ شیرهای مازوت در کشور صادر نکرده اســت، ادامه داد: در این 
زمینه کتبا برای مدیرکل محیط زیســت نامه ای نوشتم که بازدیدی از 
نیروگاه های اصفهان داشته باشد و گزارش این بازدید را ارائه دهد که در 
این گزارش هر گونه استفاده از مازوت در نیروگاه ها رد شده است. وی 
تصریح کرد: به دادستان های اصفهان و شاهین شهر و دیگر شهرهای 
مربوطه اعالم شده است در این زمینه توجه و نظارت الزم راداشته باشند. 
حبیبی افزود: نیروگاه ها بر این باورند که کاهش دما و ســرمای شدید 
منجر به افزایش مصرف گاز در دیگر بخش ها و کمبود گاز در نیروگاه ها 
می شود و این امر تولید برق را تحت الشعاع قرار می دهد و ممکن است 
مجبور به جیره بندی شویم؛ امامسئوالن شــرکت گاز این موضوع را رد 
کرده و می گویند مشکلی در خصوص تامین گاز نخواهیم داشت. این 
اظهارات در حالی مطرح شده که هنوز اســتفاده یا عدم استفاده  از گاز 
مازوت در صنعت استان تایید یا رد نشده است. از سوی دیگر صنایع با 
مشکالت زیادی دســت و پنجه نرم می کنند و وضعیت محیط زیست 
اجازه اســتفاده از این ماده آالینده را نمی دهد در این شرایط مسئوالن 

ناچار  به مدارا با هر دو طرف داستان هستند.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی استان اصفهان 
با اشــاره به افزایش نرخ 1۴ درصدی همسرآزاری در 
شش ماهه ابتدای ســال جاری گفت: امسال 58۴ 
مورد همســرآزاری به مراکز اورژانــس اجتماعی در 
استانی با جمعیتی بالغ بر 5 میلیون نفر گزارش شده 

که در مدت مشابه سال گذشته 508 مورد بوده؛ اما آمار 
واقعی هنوز هم از این مقدار بیشتر است.وی با تاکید 
بر اهمیت موضوع کودک آزاری و همسرآزاری به عنوان 
یک آســیب اجتماعی بیان کرد: بسیاری از مصادیق 
کودک آزاری و همسرآزاری در فرهنگ و آداب و رسوم 
و جهل و نادانی افراد ریشــه دارد و الزم اســت پس 
از ثبت گزارش موارد کودک آزاری و همســرآزاری در 
سامانه 123 و طی کردن مشاوره های الزم، با واکاوی 

روانی زوجیــن و والدین اقدامات الزم انجام شــود. 
ناجی با بیان اینکه اگر هیچ اقدامی موثر واقع نشد با 
دستور مقام قضایی کودکی که مورد آزار والدین واقع 
شده سلب حضانت می شود، ابراز داشت: ۴80 کودک 
بدسرپرست و یا بی سرپرســت که مورد آزار والدین 
قرار گرفته اند و 75 درصد از این کودکان که با والدین 
معتاد دچار کودک آزاری شده اند، در مراکز شبانه روزی 
سازمان بهزیستی استان اصفهان نگهداری می شوند. 

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اعالم کرد:

افزایش نرخ 14 درصدی همسرآزاری در استان اصفهان

 در شرایطی که دی ماه سال جاری وضعیت هوا چندین 
روز بسیار بحرانی بود، برخی از صنایع از مازوت استفاده 
می کرده اند. این موضوع را ابتدا محیط زیست استان مطرح کرد 
و سپس مدیریت بحران استانداری آن ر ا تایید و اعالم کرد که با 

پیگیری های صورت گرفته استفاده از مازوت متوقف شده است

از کوره های گچ پیرامون اصفهان غافل نشویم!
با وجود هشدارهای فراوان نسبت به خطر فعالیت کوره های گچ در اصفهان و نقش آنها در آلودگی 
هوا، هنوز از سوی سازمان های مربوطه برنامه ای مشخص برای تعطیلی یا جابه جایی این کوره ها 
مشخص نشده است. بارها اعالم شده است در شــعاع 50 کیلومتری شهر، نباید هیچ گونه معدنی 
واگذار شود و معادن آالینده باید به سمت تغییر روش تولید حرکت کنند. از سال ها قبل نیز اگر چه 
به منظور اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوا، محیط زیست استان اصفهان مکاتبات بسیاری با 
دستگاه های مختلف و موثر در آلودگی هوا داشــته؛ اما بنا به گفته فعاالن این بخش اقدام خاصی 
دراین باره شــاهد نبوده ایــم. اگرچه در 
سال 1388 شورای برنامه ریزی استان، 
تمدید مجوز بهره بــرداری این معادن از 
سوی ســازمان صمت را ممنوع کرد؛ اما 
اینطور که دیده می شــود، فعالیت این 
معادن تمدید شده و تنها با پیگیری های 
انجام شــده چند واحد تعطیل شده اند. 
به گفته رییس ســتاد مدیریت بحران 
اســتان اصفهــان در ادامــه اقدامات 
انجام شــده، حدود 250 کوره آجر و 9۶ 
واحد تولیدی گچ خاکی فعال در برخوار، اصفهان و شاهین شهر، منفعل و به حالت تعطیل درآمده 
و با توجه به نظارت محیط زیست و صنعت و معدن بر این قانون، حدود 70 درصد واحدها به صورت 
منفعل درآمدند. همچنین مصوب شــد ســازمان صمت با همکاری محیط زیســت به کوره های 
آجرپزی، گچ و معادن اطراف شــهرها از جمله برخوار، اصفهان، شاهین شهر و سگزی ابالغ کند که 

فعالیت خود را خیلی محدود و یا متوقف کنند. 
محمد حســین شــاملی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان می گوید: هر کوره گچ پزی 
حدود یک تن گرد و غبار وارد هوا می کند بنابراین الزم است از فعالیت کوره ها و معادن جلوگیری کرد 
همچنین به آن ها اجازه تغییر کاربری داد تا برداشت های شبانه آن ها تعطیل شود. وی اظهار می کند: 
این که میزان آالیندگی کوره های گچ تا چه اندازه اســت مرتبط با سازمان محیط زیست می شود و 
تعطیلی کوره ها نیز بر عهده این نهاد اســت. توقف فعالیت معادن گچ هم بر عهده سازمان صنعت 
معدن و تجارت است. درحالی که گفته می شود ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
با جابه جا کردن کوره های آجرپزی و گچ به راحتــی می تواند در کاهش حجم زیادی از آلودگی هوا 
کمک کننده باشــد؛ اما تا کنون شــاهد اقدام خاصی در این زمینه نبوده ایم. علیرضا حقیقی که از 
کارشناسان محیط زیست اصفهان است نیز از فعالیت حدود 300 واحد آجر در استان اصفهان تا دو 
سال گذشــته خبر می دهد که در این مدت نزدیک به 70 واحد از آن ها به طور کامل تعطیل شده اند. 
مابقی واحدها نیز به دلیل اســتفاده از تجهیزات به روزتر مورد تایید محیط زیست هستند هرچند 
آالینده هایی هم دارند و ممکن است در شرایطی هم توقف فعالیت آنها نیز در دستور کار قرار گیرد. 
وی می گوید: این کوره های گچ که قدمتی طوالنی دارند در مناطق کم آبی همچون اصفهان، معضالتی 
را به همراه می آورند از این رو قوانینی برای ادامه نیافتن فعالیت آن ها وجود دارد؛ اما متاسفانه این 
قوانین از سوی عده ای اجرا شده ولی تعدادی هم باوری به اجرای آن ها نداشته و ندارند درحالی که 
برای مقابله با چنین فرآیندی الزم است همه دستگاه ها و ســازمان ها برای جلوگیری از فعالیت 
واحدهای گچ و آجر همکاری کنند در غیر این صورت یک یا دو سازمان، اقدامی کارآمد نمی توانند 
داشته باشند. حقیقی تاکید می کند: ناگفته نماند تعطیلی کوره های آجرپزی دلیلی برای افزایش 
بیکاری فعاالن دراین بخش خواهد بود وشاید علت اصلی مقاومت صاحبان کوره ها در برابر توقف 
فعالیت، همین مورد باشد. به این ترتیب الزم است مسئوالن در اندیشه جایگزینی برای ایجاد اشتغال 
کارگران کوره های آجر و گچ تعطیل شده باشند و این مهم نیازمند توجه جدی ارگان های مربوطه به 

این موضوع است.

با مسئولان

چهره روزذره بین

تعیین محدودیت سنی 
 برای »وام ازدواج« 

در قانون بودجه
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده 
اظهار کــرد: ســعی داریم بتوانیــم در قانون 
بودجه محدودیت ســنی بــرای وام ازدواج 
مدنظر قرار دهیم تا امکان سوء استفاده از آن 
وجود نداشته باشــد.معصومه ابتکار   با بیان 
اینکه کمیسیون فرعی لوایح دولت نسبت به 
الیحه کودک همسری نظر مثبتی داده ، اظهار 
کرد: با توجه بــه آمارهایی که از میزان ازدواج 
کــودکان وجود دارد بایــد هرگونه ممنوعیت 
ازدواج زیر 13 سال را در قانون تثبیت کنیم و 
به این مسئله توجه شود که چگونه به کودکان 
وام ازدواج پرداخت می شود؟ چراکه کودکان 
نمی توانند حساب بانکی داشــته باشند و از 
حساب خود برداشت کنند و مشخص نیست 
که وام واقعا به دست این زوج می رسد.وی 
ادامه داد: آمارهایی موجود است که کودکان 
زیر 15 سال به ویژه دختران زیر این سنین از 
این وام اســتفاده کرده اند و این آمار نسبت 
به سال گذشته ۴ برابر شده است. آمارهایی 
هم به دســت آمده که عده ای با بیش از ۴0 
تا ۴5 سال سن نســبت به دریافت این وام 
اقدام کرده اند، بنابراین ســعی داریم بتوانیم 
در قانون بودجه این موضوع را تعدیل کنیم و 
محدودیت سنی برای وام ازدواج مدنظر قرار 
دهیم تا امکان سوء اســتفاده از وام ازدواج 
وجود نداشته باشد. معاون رییس جمهوری 
در امور زنان و خانواده افزود: یکی از مشکالت 
ازدواج کودکان این است که آنها به هیچ یک 
از امکانات حقوقــی از جمله حضور در دادگاه 
دسترســی ندارند و حتی نمی توانند مهریه 

خود را در دادگاه تقاضا کنند. 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: توازنی بین تعداد دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی و تعداد مراکز آزمایشگاهی وجود ندارد و اعتراض جابک به 
موضوع تحصیالت تکمیلی علوم آزمایشگاهی برای سایر رشته های کارشناسی مرتبط، بجا نیست. بهروز کلیدری با بیان اینکه بحث اعتبار دوره های تربیت نیروهایی تحت 
عنوان تکنسین آزمایشگاه و نیروی آموزش دیده آزمایشگاهی تحت شرایطی ارزش دارد، اظهار کرد: فقط دوره هایی که مستقیما زیر نظر وزارت بهداشت شکل می گیرد و 
عمال مدیریت برگزاری دوره بر عهده معاونت آموزشی دانشگاه هاست، اعتبار و ارزش دارد و برگزاری دوره منجر به دریافت یک مدرک تحصیلی واضح می شود. وی ادامه 
داد: دوره های آموزشی که تحت نظر جهاد دانشگاهی و فنی حرفه ای برگزار می شود، عمال فاقد اعتبار و ارزش علمی است. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 
اشاره به اینکه این دوره های تربیت و آموزش تکنسین آزمایشگاه در برخی از آزمایشگاه ها نیز برگزار می شود، افزود: برگزاری این دوره های آموزشی در برخی آزمایشگاه ها 
نیز به عنوان یک مدرک معتبر برای شروع کار در آزمایشگاه نیست و تنها برگزاری این دوره ها می تواند صرفا برای آشنایی افراد با علم و روش های آزمایشگاهی صورت 

بگیرد و ارزش دیگری نخواهد داشت.

دوره های آموزشی تحت نظر جهاد دانشگاهی، عمال فاقد اعتبار است

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید بهارستان م الف:733325

شرکت عمران شهرجدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه های عمرانی به شرح زیر را در بهارستان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شرکت های دارای 
گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید. لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترویکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. 
تاریخ انتشار آگهی در سامانه مورخ 1398/10/23 می باشد.

مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس بهارستان بلوار امیر کبیر مراجعه یا با شماره تلفن 3۶8۶1090 داخلی 232 
تماس حاصل نمایند.

الزم به ذکر است که کارفرما می تواند هزینه پروژه ها را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی و یا نقدی اقدام نماید.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه. مرکز تماس ۴193۴-021 دفتر ثبت نام: 889۶9737 و 851937۶8 

نوبت اول

گواهینامه صالحیت موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
پیمانکاری

مبلغ برآورد اولیه 
)ریال(

سپرده شرکت در 
مناقصه )ریال(

مهلت دریافت 
اسناد مناقصه

مهلت ارائه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایی

مدت 
پیمان

1
تجدید 

2098001352000029
عملیات اجرایی شبکه جمع آوری 

فاضالب اراضی غرب بهارستان
حداقل رتبه 
5 رشته آب

۴5/00۶/8۴5/1892/251/000/000

تا ساعت 19 
روز شنبه مورخ 
1398/10/28

تا ساعت 19 
روز پنجشنبه 

98/11/10

ساعت 10 
روز شنبه 

1398/11/12

5 ماه 

2
تجدید 

2098001352000030

عملیات اجرایی ساخت زمین 
ورزشی بلوک 230 واقع در فاز 

3 شهر جدید بهارستان

حداقل رتبه 5 
رشته ابنیه

8 ماه1۶/100/۴12/9۴7810/000/000

32098001352000031
عملیات اجرایی احداث پیاده رو 
و الین دوچرخه رو جنوب خیابان 
رسالت جنوبی شهر جدید بهارستان

حداقل رتبه 5 رشته 
راه و ترابری

12 ماه 21/۴۴1/81۴/0291/075/000/000

 شرکت عمران
 شهرجدید بهارستان



روز یکشنبه تیم سپاهان اصفهان در دیداری تدارکاتی مقابل سایپای تهران قرار گرفت و با یک گل به برتری رسید. در جریان این بازی دوستانه رحیم زهیوی، مهاجم 
سابق فوالد خوزستان و سایپا که مصدوم شده بود، حضور داشت. زهیوی با پوشیدن پیراهن سپاهان مقابل سایپا به میدان رفت و این اتفاق در حالی رخ داد که 
سپاهانی ها هیچ اعالمی درباره حضور این بازیکن در تمرینات خود نداشتند. در این شرایط شایعاتی درباره احتمال پیوستن 
زهیوی به سپاهان مطرح شد؛ اما این شایعه را مسئوالن سپاهان تکذیب کردند. بر اساس اعالم سپاهانی ها این باشگاه هیچ 
تصمیمی برای جذب زهیوی ندارد و حضور این بازیکن در تمرینات تیم اصفهانی با درخواست خود بازیکن بوده است. ظاهرا 
زهیوی بعد از بهبودی از امیر قلعه نویی خواســته برای آمادگی بدنی و رسیدن به شرایط خوب جهت بازگشت به فوتبال چند 

روز کنار سپاهان تمرین کند و این درخواست با موافقت سرمربی سپاهان مواجه شده است.

سپاهان تصمیم به جذب »زهیوی« ندارد

سه شنبه 24 دی  1398 / 18 جمادی االول 1441/ 14 ژانویه 2020/ شماره 2889

»شیخ الری« بدون هیاهو دنبال موفقیت دوباره
سرمربی ماشین ســازی این روزها با انگیزه زیادی کارش را دنبال می کند تا تیم دوم تبریز نتایج 
خوبی در نیم فصل دوم بگیرد. احد شــیخ الری یکی از مربیان موفق فوتبال آذربایجان محسوب 
می شــود. او که در دوران بازی هم یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایــن خطه بود، در دوران 
مربیگری نیز توانســت روی نیمکت تیم های مختلف خوب کار کند و حاال در ماشین سازی دنبال 
بازگشت به روزهای خوبش است. شیخ الری که مدتی از مربی گری دور بود، بعد از جدایی رسول 
خطیبی به ماشین ســازی رفت و بعد از مدت ها در لیگ برتر سرمربی شد. حضور شیخ الری برای 
فوتبال دوستان تبریزی اتفاق خوبی اســت. چراکه آنها با این مربی بومی خاطرات زیادی دارند. 
از طرفی شیخ الری در تمرینات ماشین ســازی نیز با انگیزه زیادی حضور یافته و تجربیاتش را در 
اختیار جوان ها می گذارد تا به هدفی که دارد، دست پیدا کند. بی تردید او برای کسب موفقیت جدید 
در فوتبال تبریز هر کاری خواهد کرد. گفتنی است؛ ماشــین سازی در جدول رده بندی لیگ برتر با 

22 امتیاز در رده نهم قرار دارد.

خرید زمستانی ذوب آهن به تیم قبلی برگشت!
باشگاه ذوب آهن اصفهان که بعد از جدایی علیرضا منصوریان هنوز تکلیف سرمربی خود را روشن 
نکرده، فعالیت های اندکی در زمینه نقل و انتقاالت بازیکنان انجام داده است. آخرین حرکت این 
باشگاه، جذب پیمان رنجبری از تیم گل گهر سیرجان بود؛ مهاجمی که در تیم گل گهر آقای گل لیگ 
یک شده بود، در نیم فصل اول کم فروغ ظاهر شد و نهایتا خبر جدایی وی و پیوستن به ذوب منتشر 
شد. اما جدیدترین خبر درباره رنجبری این است که این بازیکن به باشگاه گل گهر برگشته و مجددا 
در سیرجان توپ خواهد زد. رنجبری که دلخوری هایی داشت و با توجه به یک بند در قراردادش از 
جمع شاگردان جاللی جدا شده بود، بنا به درخواســت و اعالم نیاز باشگاه گل گهر، بار دیگر به این 

تیم برگشت.

 پشت پرده کنار گذاشتن فرشاد احمدزاده 
از پرسپولیس

دلیل کنار گذاشته شدن هافبک شماره ۱۰ تیم فوتبال پرسپولیس مشخص شد. باشگاه پرسپولیس 

یک روز مانده به پایان نقل وانتقاالت زمستانی تصمیم گرفت فرشاد احمدزاده را از لیست بازیکنان 

بزرگسال خود کنار بگذارد. این در حالی بود که این بازیکن حضوری منظم در تمرینات سرخ پوشان 

داشت. واقعیت امر این است که باشگاه پرسپولیس قصد دارد دو بازیکن بزرگسال دیگر به غیر از 

کریستین اوساگونا به لیست خود اضافه کند و از این رو باید یک بازیکن را کنار می گذاشت. با توجه 

به همین مسئله هم مدیریت این باشگاه تصمیم گرفت احمدزاده را به دلیل عملکرد ضعیفش در 

نیم فصل اول رقابت های لیگ از جمع بازیکنان بزرگســال کنار بگذارد. ضمــن اینکه قرارداد مالی 

سنگین احمدزاده هم در اجرایی شدن این تصمیم بی تاثیر نبود.

»اوساگونا« رسما به پرسپولیس پیوست
کریستین اوساگونا، مهاجم 2۹ ساله نیجریه ای، با عقد قراردادی به پرسپولیس پیوست. اوساگونا 
نیم فصل دوم لیگ برتــر در تیم ذوب آهن اصفهان بازی کرد و ســپس به تیم ججــو یونایتد کره 
جنوبی رفت. وی سابقه بازی در تیم هایی چون راجا کازابالنکای مراکش، مشلن و وسترلو بلژیک، 
 ام صالل قطر، ذوب آهن و ججو یونایتد کره جنوبی را دارد. اوســاگونا، مهاجمی باتجربه محسوب 
 می شــود. کســی که ســابقه بازی در لیگ قهرمانان آفریقا و درخشــش در لیگ قهرمانان آسیا

 )سه گل( را دارد. 

وقتیبرایاولینباردرتاریخورزشایرانتیمملیوالیبالوبسکتبالباهمدرالمپیک2020رژهمیروند؛

در انتظار قاب ویژه

تیم ملی والیبال با برتری مقابل تیم چین   سمیه مصور
در رقابت های انتخابی المپیک 2۰2۰، در 
قاره کهن المپیکی شــد تا برای اولین بار در تاریخ ورزش ایران دو تیم 
والیبال و بسکتبال با هم سهمیه حضور در مهم ترین فستیوال ورزشی 

جهان را به دست آورده باشند.
شهریورماه ســال جاری بود که تیم ملی بســکتبال در یک اتفاق غیر 
منتظره با برتری مقابل تیم ملی فیلیپیــن در رقابت های جام جهانی 
2۰۱۹ و کســب دو پیروزی و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم ملی چین به 
عنوان بهترین تیم آسیایی راهی المپیک 2۰2۰ توکیو شد. این شگفتی 
بزرگ در حالی رقم خورد که سرمربی تیم ملی بسکتبال به دست یک 
مربی ایرانی بود و مهران شــاهین طبع توانست به همراه شاگردانش 
جشــن صعود به این رقابت ها را بگیرد. تیم ملی بسکتبال ایران پیش 
از این دوره نیز در سال های ۱۹48 و 2۰۰8 به المپیک صعود کرده بود و 
حاال با هدایت مربی ایرانی برای ســومین بار راهی المپیک می شود تا 
نسل طالیی ایران با سرنوشتی تلخ به کار خود پایان ندهد. نسلی خاطره 
انگیز شامل حامد حدادی ها، صمد نیکخواه بهرامی ها، جمشیدی ها، 
یخچالی ها، حامد آفاق ها، اوشین ساهاکیان ها، مهدی کامرانی ها و... 

که باالخره بسکتبال ایران را به حقش رســاندند و برای دومین بار بعد 
از انقالب، راهی مهم ترین رویداد ورزشــی جهان شدند تا نام شان را در 
تاریخ ورزش آســیا و دنیا ثبت کنند و حاال پس ازچندماه دومین تیم 
ایرانی نیز سهمیه حضور در رقابت های المپیک را به دست می آورد تا در 
سال آینده شاهد رژه تیم های ملی والیبال ایران و بسکتبال با همدیگر 

در کاروان ایران در رقابت های المپیک باشیم.
تیم ملی والیبال ایران عصر یکشنبه با برتری مقابل چین برای دومین 
بار به این موفقیت دست یافت تا در مهم ترین فستیوال ورزشی جهان 

حضور داشته باشد.
مســابقات والیبال درون قــاره ای انتخابــی المپیک عصر یکشــنبه 
با معرفی ۱۰ تیــم برتــر در دو گروه مــردان و زنــان به پایان رســید 
 تا چهــره 24 تیم شــرکت کننده در بازی هــای المپیــک 2۰2۰ توکیو

 مشخص شود.
 این مســابقات در گروه مردان از ۱5 دی ماه آغاز شد و 2۹ کشور در پنج 
منطقه برای کسب پنج سهمیه به میدان رفتند. پیش از این مسابقات، 
حضور هفت تیم ژاپن )میزبان(، برزیل، آمریکا، ایتالیا، لهستان، روسیه 
و آرژانتین در المپیک 2۰2۰ توکیو قطعی شده بود و در مسابقات انتخابی 

درون قاره ای هم کشورهای ایران، تونس، فرانسه، کانادا و ونزوئال موفق 
به کسب سهمیه شدند تا ۱2 تیم مســابقات والیبال مردان بازی های 

المپیک 2۰2۰ توکیو مشخص شوند.
تیم ملی والیبال ایران با کســب پنج پیروزی متوالــی برابر تیم های 
قزاقستان، چین تایپه و چین در مرحله گروهی، کره جنوبی در نیمه نهایی 
و چین در فینال، برای دومین بار سهمیه بازی های المپیک را به دست 

آورد.
شاگردان کوالکوویچ حاال با کسب این سهمیه به دنبال رفتن روی سکو 
المپیک هستند تا نسل فراموش نشدنی والیبال ایران اتفاقی شگفت 

را برای ورزش ایران رقم بزنند.
سی و دومین دوره بازی های المپیک، سال آینده به میزبانی شهر توکیو 
در ژاپن برگزار می شود و ورزش والیبال، پانزدهمین حضور خود را در این 

رویداد مهم ورزشی، تجربه خواهد کرد.
والیبال از مســابقات المپیک ۱۹64 توکیو به رشــته های این بازی ها 
افزوده شد و در ســال 2۰2۰، پانزدهمین حضور خود را در این رویداد، 
تجربه می کند. این رشته ورزشی، در دو گروه مردان و زنان المپیکی و با 

حضور ۱2 تیم در هر گروه پیگیری می شود.

ورزش یکی از فعالیت هایی اســت که سبب تخلیه 
انرژی می شود و شادابی و نشاط را برای ورزشکار 
به دنبال دارد. رشته های فردی و گروهی زیادی در 
راستای تخلیه انرژی و پر کردن اوقات فراغت وجود 
دارند؛ یکی از این رشته های ورزشی، موتورسواری 
و اتومبیل رانی اســت کــه اصلی تریــن ویژگی آن 
سرعت محسوب می شــود و افراد زیادی را به خود 
جذب می کند. اگر در خیابان های شهر چرخی بزنید 
می بینید افراد زیادی با استفاده از ماشین یا موتور 
و در جامعه شهری با انجام حرکات خاص به دنبال 
تخلیه انرژی هستند؛ اما همیشه سوال اصلی این 
اســت که چرا افرادی که به ایــن کار عالقه دارند به 
جای حضور در پیســت و با اســتفاده از امکانات و 
لوازم اســتاندارد، اقدام به انجام حرکات خطرناک 
در خیابان های شهر کرده و عالوه بر خود، برای دیگر 

همشهریان نیز ایجاد خطر می کنند. احمد بازوبندی 
در این خصوص اظهار داشت: مشکل بزرگ هیئت 
موتورســواری و اتومبیل رانی بحث مالی است؛ به 
دلیل این که در تحریم هســتیم، کلیــه لوازمی که 
ورزشکاران در این رشته از آن استفاده می کنند خیلی 
گران قیمت هســتند. رییس هیئت موتورسواری و 
اتومبیل رانی استان اصفهان افزود: با این وضعیت 
اقتصادی یک ماشــین مســابقه برای ورزشــکار 
حداقل ۱5۰ میلیون تومان هزینه دارد یا یک موتور 
ســنگین حداقل 25۰ میلیون تومــان قیمت دارد. 
وی با بیان این که ورزشکاران ما روز به روز به جای 
این که افزایش داشته باشــد، رو به کاهش است، 
گفت: هزینه های لوازم و تجهیزات خیلی زیاد شده 
است، ورزشکار برای حضور در یک مسابقه کشوری 
برای ۱۰ لیتر بنزین مخصوصی که برای ماشــین یا 

موتور استفاده می شود، حدود 5 میلیون تومان باید 
هزینه کند و آماده کردن ماشــین حدود 2۰ میلیون 
 تومــان هزینــه دارد. رییس هیئت موتورســواری
  و اتومبیل رانــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره به

 این که پیست موتورســواری و اتومبیل رانی نیز در 
حد »کار راه بنداز« داریم، گفت: اگر فدراسیون های 
ورزشــی بتوانند لوازم و تجهیزات را با کمک دولت 
و بدون پرداخت حق گمرگــی وارد کنند و در اختیار 
هیئت های ورزشی قرار دهند، به این وضعیت کمک  

خواهند کرد.

هزینه های میلیونی که عاشقان سرعت را از پیست دور می کند

 ستاره ای که به ذوب آهن
»نه« گفت

چهره روز

مشکل بزرگ یونایتد از دید گران ترین مدافع جهان
هری مگوایر طی سال های اخیر پیشرفت زیادی در خط دفاعی تیم ملی انگلیس داشته است. 
لسترسیتی برای جذب این بازیکن دو سال پیش ۱۷ میلیون پوند به هال سیتی پرداخت کرد و 
این بازیکن با درخشش در لسترسیتی به تیم ملی فوتبال انگلیس نیز دعوت شد و برای انگلیس 
در جام جهانی به میدان رفت. او در نهایت با 8۰ میلیون پوند به یونایتد رفت و تبدیل به گران ترین 
مدافع تاریخ شــد. مگوایر در صحبت هایی به تمجید از هم تیمی خــود در تیم یونایتد و تیم ملی 
انگلیس یعنی مارکوس راشــفورد پرداخت که در 2۳ بازی قبلی خود بــرای تیم ملی انگلیس و 
یونایتد توانسته ۱۹ گل به ثمر برســاند. در همین رابطه مگوایر گفت: خوشحالم امسال راشفورد 
آنطور که باید دیده می شود. او مهاجم آینده دار و بزرگی است و مطمئنم رکوردهای زیادی را خواهد 
شکست و گل های زیادی ثبت خواهد کرد. فقط باید خودش باشــد و همین روند را ادامه دهد. 
یونایتد توانست با برتری پرگل برابر نوریچ، شکست خانگی برابر منچسترسیتی در جام اتحادیه 
را به دست فراموشی بســپارد. مگوایر در بخش دیگری درباره مشکالت تیمش گفت: مشکل ما 
بی ثباتی بوده اســت. ما دو بازی خوب و یک بازی بد انجام داده ایم و از نظر من به اندازه کافی 
خوب نبوده است. متاســفانه عملکرد ما ثبات نداشــته، برتری برابر نوریچ خوب بود و توانستیم 
 برد پرگلی به دست بیاوریم و دروازه خودمان را نیز بســته نگه داریم ولی این کافی نیست و باید

 ادامه دهیم.

نیمار:

سیستم بازی PSG جوابش را پس داده است
با وجود اینکه پاری ســن ژرمن در دیدار خود مقابل موناکو ابتــدا از حریف پیش افتاده بود ولی 
کام بک خورد تا نتیجه در نهایت ۳-۳ شــود.نیمار،  ســتاره برزیلی PSG در پایان بازی گفت از 
سیستم 4-4-2 تیمش راضی است و با وجود ضعف های دفاعی این سیستم از کیفیت هجومی 
آن و هم بازی بودن با دیگــر مهره های تهاجمی PSG لذت می برد. نیمــار در بازی مقابل موناکو 
درخشان ظاهر شــد دو گل به ثمر رساند و روی گل سوم که توســط دروازه بان موناکو وارد دروازه 
خودش شــد هم نقش تعیین کننده داشــت و در واقع او بود که دروازه بان حریف را وادار کرد به 
تیمش گل به خودی بزند. در این بازی نیمار و انخل دی ماریا در کناره ها و مائورو ایکاردی و کیلین 
امباپه در مرکز خط حمله بازی می کردند. نیمار در پایان بازی به خبرنگاران گفت:» ما در این بازی 
سه گل زدیم و به نظر من سیســتم بازی ما خیلی خوب کار کردم. تیم باکیفیتی هستیم و این را 
می دانیم. سوال شما درباره موفق بودن یا نبودن سیســتم 4-4-2 ما اشتباه بود ولی من به هر 

حال جواب تان را دادم«.

راموس:

 می خواستم به اتلتیکو پنالتی چیپ بزنم
دو تیم رئال مادرید و اتلتیکو مادرید یکشــنبه شب در جده عربســتان، فینال سوپرکاپ اسپانیا 
را برگزار کردند. بازی بعد از ۱2۰ دقیقه با تســاوی بدون گل به پایان رســید و سفیدپوشان رئال 
در ضربات پنالتی موفق شــدند بــا نتیجه 4-۱ به پیروزی رســیده و جام ســوپرکاپ را به خود 
اختصاص دهند. ســرخیو راموس، کاپیتان رئال بعد از بازی گفت که اگــر در طول بازی از ناحیه 
قوزک پا آسیب ندیده بود، قصد داشت در ضربات پنالتی به اتلتیکو پنالتی چیپ بزند. در ضربات 
پنالتی این بازی، راموس پشــت پنالتی تعیین کننده برای رئال ایســتاد و با فرستادن توپ به 
گوشــه پایین دروازه قهرمانی سفیدپوشــان را تضمین کرد. راموس در پایان بازی به خبرنگاران 
گفت:» من بــه دلیل مســائل خرافی همیشــه پنالتی چهارم را می زنم. مســئله ایــن نبود که 
 حساب و کتاب کرده باشیم و از قبل گفته باشــیم که من پنالتی ای را می زنم که بدانم تیمم با آن

 برنده خواهد شد«.

فوتبال جهان

با وجود اینکه هفته های متمادی است علیرضا 
منصوریان از تیــم ذوب آهن رفتــه؛ اما هنوز 
جانشین او مشخص نشــده است! البته چند 
روز پیش باشــگاه ذوب آهن با انتشــار بیانیه 
رسمی اعالم کرد؛ در حال توافق با یکی از مربیان 
خارجی است و او به زودی به عنوان سرمربی 
جدید تیم معرفی می شود. طی روزهای اخیر و 
در کش و قوس انتخاب سرمربی باشگاه ذوب 
آهن، با چند مربی داخلی هم برای هدایت این 
تیم صحبت شــد که توافق نهایی حاضل نشد. 
یکی از این مربیان علی دایی بود که حتی خبر 
انتخاب او به عنوان ســرمربی جدید تیم اعالم 
رسمی هم شــد؛ اما دایی با تشــکر از باشگاه 
ذوب آهن اعالم کــرد برنامه ای برای حضور در 
این تیم ندارد. دیگر گزینــه داخلی که به طور 
جدی با او برای حضــور در رأس کادر فنی تیم 
ذوب آهن صحبت شــد، محــرم نویدکیا بود. 
این خبر را روزنامه صدای سپاهان اعالم کرده 
است. محرم نویدکیا بعد از دریافت پیشنهاد از 
باشگاه ذوب آهن و بررسی آن با تشکر از مدیران 
باشگاه ذوب آهن، پاسخ منفی داد. البته این 
اتفاق خیلی هم دور از ذهن نبود به این خاطر 
که محرم سال های سال در سپاهان بازی کرده 
و محبوبیت خاصی نزد هواداران این تیم دارد 
و از همه مهم تر در همه ســال های اخیر ذوب 
آهن رقیب سپاهان بوده است. محرم نوید کیا 
که برهه ای روی نیمکت تیم سپاهان به عنوان 
مربی نشســت؛ به نظر می رسد فعال برنامه ای 

برای مربی گری در لیگ برتر ندارد.

در حاشیه

10

وز عکس ر

هواداران چینی 
 سعید معروف 

در جیانگمن
ســعید معروف، کاپیتان تیم 
ملی والیبال که مثل همیشــه 
یکی از ســتاره های ایران در 
جریــان تورنمنــت انتخابی 
المپیــک بــوده، عــالوه بــر 
هــواداران ایرانــی، طرفداران 
 دیگــری هــم در جیانگمــن

 دارد.



سه شنبه 24 دی  1398 / 18 جمادی االول 1441/ 14 ژانویه 2020/ شماره 2889

گردشگری نصف جهان در مسیر طرح تحول اصفهان 2020
رییس کمیســیون اقتصادی و گردشگری شورای اســامی شــهر اصفهان از اجرای ۴۰۰ طرح توسعه 
گردشگری در طرح تحول اصفهان ۲۰۲۰ خبر داد. نصیر ملت اظهارداشت: هدف اصلی اجرای طرح تحول 

اصفهان ۲۰۲۰ ارتقای سطح کیفیت زندگی 
شهروندان اصفهانی و توسعه ظرفیت های 
اجتماعــی، فرهنگی، اقتصادی، زیســت 
محیطی و گردشگری استان اصفهان است. 
وی افــزود: در اجرای این طــرح بزرگ با 
استفاده از تمامی ظرفیت های گردشگری 
اســتان اصفهــان، زمینه تقویــت حضور 
بیشتر گردشــگران را به اســتان اصفهان 
در سال آینده فراهم خواهیم کرد. رییس 

کمیسیون اقتصادی و گردشگری شورای اسامی شهر اصفهان ادامه داد: با اجرای طرح تحول اصفهان 
۲۰۲۰ پیش بینی می شود در سال آینده آمار گردشــگری در استان اصفهان ۵۰ درصد رشد داشته باشد. 
ملت تاکید کرد: این طرح ها شامل معرفی جاذبه های گوناگون طبیعی و آثار باستانی استان اصفهان به 
گردشگران، معرفی فعالیت ها و آثار هنرمندان شاخص اســتان اصفهان در زمینه های مختلف، توسعه 
پارک های جنگلی شهر اصفهان از جمله پارک جنگلی ناژوان، توسعه فضاهای زیست محیطی در مناطق 
مختلف شــهر اصفهان، اصاح زیر ساخت های شهری اصفهان، برگزاری جشــنواره های نورافشانی در 
شب های شــهر اصفهان، احیای جشــنواره های خیابانی و معرفی میراث ملموس و ناملموس استان 
اصفهان است. وی اضافه کرد: اســتفاده از ظرفیت های گردشگری روستایی اســتان اصفهان از دیگر 
برنامه های ویژه طرح تحول اصفهان ۲۰۲۰ است. رییس کمیسیون اقتصادی و گردشگری شورای اسامی 
شهر اصفهان یادآور شد: تقویت بازار صنایع دستی و ایجاد سرمایه گذاری خارجی در بازار صنایع دستی 
استان اصفهان از جمله ماموریت های اصلی این طرح اســت. ملت گفت: در سال ۲۰۲۰ مجموعه ای از 
اقدامات، رویدادها و پروژه های گردشگری ایجاد می شود که نتیجه حاصل از اجرای این طرح ها تغییر 

مسیرتوسعه گردشگری شهر خاق اصفهان است.

احترام به مشارکت کودکان اصفهانی در شهر دوستدار کودک
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان درخصوص تبدیل اصفهان به شهر دوستدار کودک اظهار 
کرد: موضوع شهر دوستدار کودک از شــهریور ۹۷ در معاونت معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان 
مطرح و از شهریور ۹۸ به طور جدی مباحث مربوط احصا شد و سعی بر این بود که با وزارت کشور در این 
زمینه به جمع بندی برسیم. سیداحمد حسینی نیا افزود: برای آنکه شهری نام دوستدار کودک را بگیرد، 
سه مرحله پایلوت، دریافت نشان و الحاق به شبکه جهانی شهرهای دوستدار کودک را باید بگذراند که 
تاکنون اصفهان تنها شهر ایران بوده که پایلوت شهر دوستدار کودک است و دیگر شهرها چنین امتیازی را 
کسب نکرده اند. معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: سعی شده براساس چشم اندازها، 
اصفهان به شهر دوستدار کودک و خانواده محور، ایمن، سبز، شاد و مشارکت جو تبدیل شود به گونه ای که 
کودکان شهر، محترم و طرف مشورت قرار گیرند تا زمینه شکوفایی استعدادهای آنان فراهم شود. وی 
ادامه داد: ایجاد محیطی برای حضور سالم در جامعه، تحقق محیط های مناسب بازی، تعامات اجتماعی 
بین نسلی و همچنین افزایش فرصت های برابر کودکان در گروه های مختلف، افزایش ایمنی، آگاهی 
و مسئولیت پذیری و فرصت های رفاه و اشتغال در آینده از جمله اهداف شهر دوستدار کودک است که 
تطبیق آن با انتظارات یونیسف انجام و ایرادات برنامه گرفته شده است. حسینی نیا با بیان اینکه یک و نیم 
میلیارد تومان برای ارتقای زیرساخت مناطق کم برخوردار در حوزه شهر دوستدار کودک اختصاص داده 
شده، اضافه کرد: اصاح ساختاری شــهرداری باید براساس آیین نامه اجرایی انجام شود که الزم است 

موضوع شهر دوستدار کودک در چارت سازمانی شهرداری گنجانده شود.

وقتیشوراواردمیشود؛

خداحافظی حاشیه های شهربا نخاله های ساختمانی

نخاله های ســاختمانی این روزها شاید        نرگس طلوعی
اولین تصویری باشــد که از حاشیه های 
شهر در ذهن مجسم می شود، نخاله هایی که چهره حاشیه های شهر را 
بیش از پیش نامناسب کرده و به یکی از معضات بزرگ مدیریت شهری 
در ســاماندهی این مناطق تبدیل شــده اند. تپه های خــاک و نخاله 
ســاختمانی هر روز در حاشــیه اصفهان بزرگ و بزرگ تر می شــوند، 
پسماندهایی که حاصل ساخت و سازهای شهری هستند. آمارها نشان 
می دهد روزانه بیش از ۷ هزار تن نخاله ســاختمانی در اصفهان تولید 

می شود ، یعنی چیزی حدود 6 برابر زباله های شهری.
تا سال ۱۳۸۱ دفع نخاله های ساختمانی در حاشیه شهر انجام می شد 
اما از  آن زمان به بعد دفن پسماندهای ساختمانی در گردنه زینل تحت 
نظارت سازمان خدمات شهری شــهرداری اصفهان انجام می شود. با 
اینکه این اقدام طی هماهنگی و همــکاری اداره راه منجر به جلوگیری 
از تخلیه نخاله ها در حاشیه جاده ها شــده است؛ اما با وجود ساخت و 
سازهای زیادی که در شهر اصفهان انجام می شود و به دلیل بعد مسافت 
گردنه زینل تا محل شهر و هزینه هایی که در بردارد، برخی از مردم ترجیح 

می دهند که نخاله هایشان را در حاشیه شهر تخلیه کنند.
این اقدام تصویری ناهنجار را ایجــاد می کند؛ تصویری که به خصوص 

در شرق اصفهان به عینه مشــخص است و نظارت بیشــتری را برای 
جلوگیری از ریختن نخاله های ســاختمانی در این قسمت شهر طلب 
می کند. از این رو اعضای شــورای شهر بر آن شــدند تا نسبت به این 
موضوع واکنش نشان بدهند به طوری که بر اساس آخرین مصوبه آنها 
متقاضیان ساختمان ساز ملزم خواهند بود برای صدور پایان ساخت، 
نخاله های ساختمانی خود را تحویل داده و دیگر نمی توانند این نخاله ها 

را در حاشیه شهر تخلیه کنند.
رییس کمیسیون بهداشت، سامت و خدمات شهری شورای اسامی 
شهر اصفهان درخصوص لزوم طرح این الیحه می گوید: روزانه هفت هزار 
تن نخاله ساختمانی در اصفهان تولید شده که تقریبا نیمی از آن به طور 
غیرمجاز و در کنار خیابان ها و یا در چاه ها تخلیه می شود؛ این موضوع 

باعث آلودگی محیط زیست و نازیبایی چهره شهر می شد.
عباسعلی جوادی می افزاید: آیین نامه ای در صحن شورای شهر مطرح 
شد تا با تصویب آن، درآمدی کسب شده و نخاله هایی که مانند کوه در 
گردنه زینل انباشته می شوند بازیافت و تبدیل به آجر، سیمان و سایر 
مصالح ساختمانی شــوند تا عاوه بر مدیریت بهتر این نخاله ها حتی 
شاهد دفن کمتر آن در گردنه زینل باشیم.وی با بیان اینکه بسیاری از 
نخاله های ساختمانی به طور غیرقانونی و شبانه در حاشیه شهر تخلیه 

می شود، ادامه می دهد: پس از تصویب این الیحه، روال به این صورت 
خواهد بود که حجم نخاله های یک ساختمان توسط کارشناسان مناطق 

شهرداری و پیش از تخریب در محل ساختمان تخمین زده می شود.
به گفته این عضو شورای شهر، ساختمان ساز ملزم خواهد بود برگه های 
تحویل نخاله ها را موقع گرفتن پایان ساخت ارائه دهد و اگر اختاف آن 
با میزان نخاله تحویل داده شــده به محل دفن نخاله های ساختمانی 

کمتر از ۱۵ درصد اختاف باشد، پایان ساخت صادر خواهد شد.
معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان پیش از این درباره هزینه ای 
که نخاله های ساختمانی به شهرداری تحمیل می کنند، گفته بود: »به 
ازای هر کامیون نخاله ســاختمانی ۱۰ هزار تومان هزینه به شهرداری 
که مسئولیت اصلی مدیریت پســماندهای ساختمانی را برعهده دارد، 
متحمل می شود که تاکنون یک پنجم این مبلغ از ساختمان ساز دریافت 
می شد؛ اما براساس شیوه نامه وزارت کشور در سال ۹۱ از این پس، بهای 
این خدمات بر اساس ضرایب مشــخصی و با توجه به مناطق شهری 

محاسبه شده و از متقاضیان دریافت می شود.«
به نظر می رســد تصویب این الیحه در جلســه شــورای شــهر به روند 
پاک سازی حاشیه های شهر از نخاله های ساختمانی شتاب بیشتری 

ببخشد.

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان از برگزاری 
بیست و هشتمین نشست معاونان فنی و عمرانی 
کان شهرهای کشور به میزبانی شهرداری اصفهان 
در روزهای ۲۵ و ۲6 دی ماه ســال جاری خبر داد و 
گفت: در این نشست اصفهان، میزبان معاونان فنی 
و عمرانی ۱۸ کان شهر کشور خواهد بود. ایرج مظفر 
اظهار کرد: نخســتین نشســت تخصصی معاونان 
فنی و عمرانی کان شهرهای کشــور در آذرماه سال 
۷۸ در شهر مشــهد »پایتخت معنوی ایران« برگزار 
شد و پس از آن به صورت دوره ای به میزبانی سایر 
کان شــهرهای ایران ادامه یافت. وی با اشــاره به 

اهداف برگزاری نشســت معاونان فنــی و عمرانی 
کان شهرها، افزود: این نشست ها به منظور برقراری 
ارتباط موثر با معاونان، مدیران کل و رؤسای ادارات 
فنی و عمرانی دستگاه ها، سازمان های اداری اجرایی 
مرتبط جهت تقویت و پاســخ به نیازهای مقتضی و 
عمرانی کان شهرها، تبادل تجربیات موفق عمرانی 
کان شهرها با یکدیگر همچنین افزایش توان علمی 
و تخصصی در اجــرای پروژه های عمرانــی برگزار 
می شود. معاون عمران شهری شــهردار اصفهان با 
بیان اینکه بیست و هشتمین نشست معاونین فنی 
و عمرانی کان شهرهای کشور به میزبانی شهرداری 
اصفهان روزهــای ۲۵ و ۲6 دی ماه ســال جاری در 
هتل آسمان برگزار می شود، تصریح کرد: نمایندگان 
کان شهرهایی همچون تهران، کرج، اصفهان، مشهد، 
شیراز، تبریز، قم، اهواز، کرمانشاه، همدان، ارومیه، 

رشت، زاهدان، کرمان، یزد، اردبیل، بندرعباس و اراک 
در این نشســت دو روزه حضور خواهند داشت. وی 
تاکید کرد: در این نشست معاونان فنی و عمرانی ۱۸ 
کان شهر کشور درباره موضوعاتی همچون نگهداشت 
تاسیسات شهری و افزایش ایمنی پل ها و سازه های 
عمرانی، استفاده از توانمندی دارایی و مزیت نسبی 
اســتان های مختلف برای تامین مصالح نظیر قیر، 
سنگ، ســیمان و آهن آالت، توســعه عرصه های 
عمومی و فضاهای باز همگانی پیاده محور و مسائل 
جاری و تجــارب موفق کان شــهرها در امور عمران 
شهری به بحث و تبادل نظر می پردازند.مظفر ادامه 
داد: در دومین روز برگزاری این نشست برنامه ریزی 
برای بازدید معاونان فنی و عمرانی کان شــهرها از 
پروژه های شاخص عمرانی شــهرداری اصفهان را 

خواهیم داشت.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان خبر داد:

اصفهان، میزبان معاونان فنی و عمرانی 18 کالن شهر کشور

ساختمانسازملزمخواهدبودبرگههایتحویلنخالههارا
موقعگرفتنپایانساختارائهدهدواگراختالفآنبامیزان
نخالهتحویلدادهشدهبهمحلدفننخالههایساختمانی
کمتراز۱۵درصداختالفباشد،پایانساختصادرخواهدشد

رییس سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

زندگی جاودانه قهرمانان در داستان های اسطوره ای ایران
رییس سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان با ابراز این مطلب که در داستان های اسطوره ای ایرانی 
قهرمان زنده می ماند و خالق زیبایی و هنجار آفرین اســت، به ویژگی های ناب عاشــیق در تاریخ 
پرداخت. محمد عیدی درحاشیه نشست »اصفهان از فراز نقشه ها« با محوریت بازشناسی و بازنگری 
نقشه های شهر اصفهان از منظر تاریخی اظهار داشت: دکتر سیروس شفقی در سال ۱۳۴۵ بنیان گذار 
رشته جغرافیا در دانشگاه اصفهان بود؛ نخستین کتاب جغرافیای اصفهان به همت وی در سال ۱۳۵۰ 
به چاپ رسید و در سال ۱۳۵6 در رشته 
جغرافیا، کرسی استادی این دانشگاه را 
به دست آورد. وی افزود: استاد شفقی، 
زاده ارومیه است؛ این شهر به چند دلیل 
شهری بسیار پر خاطره و پر روایت است 
چراکه مرکز ثقل ارتباطی در مسیر جاده 
هویت ساز ابریشم و بستر ساز تفکرهای 
تجربه باور محسوب می شود؛ امروز در 
تکاپوهای مدرن که بنگریم طی دو قرن 
اخیر، ارومیه شهری پیشتاز بوده است به نوعی که اولین مدارس جدید در شهر ارومیه ایجاد شد. 
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان تصریح کرد: ارومیه در بن بست 
نیست؛ زمینه ساز انســان های تجربه باور بوده است به همین دلیل انسان هایی را پرورش داده که 
در پی آواز حقیقت دوانند. وی تصریح کرد: هرکس با داســتان های اسطوره ای آذری زبانان آشنا 
باشد، می داند که کمتر داستان اسطوره ای را می توان یافت که در آن قهرمان بمیرد؛ بلکه قهرمان باید 
زنده بماند و خالق زیبایی و هنجار آفرین باشد؛ قهرمان داستان های آذری زبانان همگی شکست 
ناپذیرند. رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان اظهار کرد: ارومیه ویژگی 
دیگری هم دارد؛ ما دو مکتب عاشــیق در آذربایجان داریم؛ یکی مکتب تبریز اســت که بیشتر به 
کنسرت، مانند است و هم نوایی می کنند؛ دیگر از ناب ترین سنت عاشیقی مخصوص ارومیه است.

سنت عاشیقی ، گستره ارتباطی بسیار قوی دارد
عیدی دامه داد: در سنت عاشــیقی از آن حیث که گســتره ارتباطی بســیار قوی دارد، عاشوریان و 
مسیحیان هم تاثیر گذاشته اســت. فرق بین سنت عاشــیقی تبریز با ارومیه در این است که فعال 
مایشاء دارد؛ سنت عاشیقی ارومیه خوِد عاشیق است؛ یعنی هم می خواند هم می نوازد؛ هم می سازد 
هم می سوزد؛ هم می خروشد هم می نالد. وی افزود: یک عاشیق در آذربایجان به نام العسگر هست 
که بسیار مشهور است؛ وی در یک ترانه ای خصلت های عاشیق ها را گفته و چون فضای آذری زبانان 
خیلی زیاد تحت تاثیر فضای تربیتی عاشیق است، خصلت هایی که وی در ترانه اش گفته است را ذکر 

می کنم تا با خصلت هایی که در استاد سیروس شفقی وجود دارد مقایسه کنیم.

عاشیق کسی است که جهانگرد باشد و به طبیعت عشق بورزد
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان افزود: العسگر می گوید عاشیق 
کسی است که جهانگرد باشد، به طبیعت عشق بورزد، ادب دان و ادب آموز باشد، در معرفت ره کمال 
پوییده باشد، خلق را از معرفت چیزی آموزد، قیمت کلمه را بداند، از سخنش گوهر ببارد، قلبی صاف 
و نیتی صاف داشته باشد و همچون عقربه ای دور حقیقت بچرخد.عیدی گفت: وقتی این خصلت ها 
را می خواندم، متوجه شدم که دقیقا با خصلت های دکتر سیروس شفقی مطابقت دارد؛ از این حیث 
بر خود واجب دانستم تا از طرف خودم، شهردار اصفهان و شورای شهر اصفهان در این جلسه حضور 
پیدا کنم و به دکتر شفقی بگویم که شما در اصفهان، مهمان نیستید بلکه میزبان هستید و روایتگر 

بزرگ شهر ما هستید.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر ویژهشهرداری

توقف احداث باغ 
 گیاه شناسی اصفهان 

در  اراضی ناژوان
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان در مورد پشتوانه علمی و 
مطالعاتی باغ گیاه شناسی در شهر اصفهان 
اظهار کرد: مطالعات در مورد احداث این باغ 
از ۲۰ سال پیش آغاز شــده است و در زمان 
مدیریت شــهری جدید، گزینه های دیگری 
برای احداث این باغ از جمله در جنوب ناژوان 

مطرح شد. 
فروغ مرتضایــی نژاد ادامــه داد: همچنین 
ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری 
اصفهان، مطالعاتی روی زمین های شــمال 
ناژوان انجام داد؛ اما به دلیل دسترســی به 
این باغ و نیز مسئله بارگذاری در ناژوان، این 
گزینه مورد بحث قرار گرفت و متوقف شــد. 
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: علت انتخاب 
شــمال ناژوان برای این اقدام لکه هایی بود 
که از ســوی شهرداری آزادســازی شده بود 
و مالکیت آن مشــخص بود؛ اما در نهایت با 
رد این گزینه هم به این نتیجه رســیدیم که 
از این لکه ها برای احداث باغ های موضوعی 
استفاده کنیم.وی، کارکرد باغ گیاه شناسی را 
مطالعات دانشگاهی و مراکز علمی دانست 
و افــزود: از همین رو دانشــگاه اصفهان در 
حال حاضر به دنبال احداث باغ گیاه شناسی 
اســت و این طرح اکنــون در مرحله بحث و 
بررسی از سوی دانشــگاه اصفهان قرار دارد. 
مرتضایی نــژاد، الگوی احتمالــی برای باغ 
گیاه شناســی اصفهان را مشــابه باغ گل ها 
عنوان کرد و گفــت: هرچند بــه صورت صد 
درصد احــداث باغ گیاه شناســی در ناژوان 
را رد نکرده ایــم؛ اما بهتر اســت این طرح از 
سوی مراکز علمی همچون دانشگاه اصفهان 
که مخاطب ایــن باغ هم به شــمار می رود، 
اجرایی شود و از زمین های موجود در ناژوان 
برای احداث باغ های موضوعی که جزو پهنه 
 ۴۴ هکتار شــمال ناژوان به شــمار می رود،

 استفاده کنیم.

افتتاح 
چهاردهمین 

جشنواره عکس 
 دوربین. نت 

در اصفهان
چهاردهمین جشنواره عکس 
خبری مطبوعاتی دوربین. نت 
روز یکشــنبه در گالری سوره 

شهر اصفهان افتتاح شد.

وز عکس ر

عکس: ایسنا

میثم محمدی- شهردار زرین شهرم الف:724468

آگهی مزایده

شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 6۲۷ مورخ ۹۸/۱۰/۱۴ شورای اسامی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری امور بهره برداری و نگهداشت جایگاه 
سوخت CNG شهرداری واقع در بلوار جانبازان به صورت اجاره و مشارکت در ســود ناخالص فروش برای مدت یک سال از طریق مزایده عمومی اقدام 

نماید، لذا از شرکتهای دارای صاحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطاعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 

۹۸/۱۰/۳۰ به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

نوبت  دوم



به مناسبت سالگرد تاسیس مجتمع بزرگ فوالد مبارکه؛
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فناوری صفر تا صد ساخت ایســتگاه ریخته گری در شرکت ذوب آهن اصفهان 
بومی شــده اســت. قائم مقام بخش فوالدسازی شــرکت ذوب آهن اصفهان 
گفت: این شــرکت نخستین بار در کشــور به توانایی ســاخت صفر تا صد یک 
ایستگاه ریخته گری دست یافته اســت. سیاوش خواجوی، بیش از 70 درصد 
از قطعات بخش فوالدســازی را بومی ســازی شــده با تکیه برتــوان داخلی 
صنعتگران فوالد دانســت و گفت: به نحوی که این قطعــات در حوزه مکانیک 
و انرژی باالی 80 درصد، در حوزه برق و اتوماســیون حدود 40 درصد، در حوزه 
مواد مصرفی تکنولوژی و نســوز حدود 85 درصد بومی ســازی شــده است. 
قائم مقام بخش فوالدســازی پروژه های تعویض مخروطی کنورتور شــماره 2 
شرکت ذوب آهن اصفهان، بومی سازی دریچه های RHI، بازسازی و نوسازی 
ایستگاه های ریخته گری 3،6 و 5 در سال جاری، بازسازی کامل کوره عملیات 
 حرارتی فوالدسازی، ساخت بک هوس LF1، نوســازی چهار دستگاه جرثقیل

 شــمش بر، مشــارکت در احداث طرح V.D و طرح های جانبی آن را در حوزه 
دستیابی به دانش بومی ســازی و جلوگیری از خروج ارز، ارزیابی کرد و افزود: 
کارکنان بخش فوالدســازی در حوزه فناوری موفق شدند بدون مشاور خارجی 
و آموزش، به دانش فنــی تولید فوالد ریل دســت یابند که در ایــن زمینه نیاز 
بود در زنجیره تولید فوالد شــامل: میکســر، گوگرد زدایی، کنورتور، VD، LF و 
ایســتگاه های ریخته گری در فرآیندها بــرای حصول به نتیجــه و تولید فوالد 
ریل تغییراتی داده شــود. وی گفت: در حوزه تجهیزات هم نیاز بود ریومپینگ 
ایستگاه ریخته گری 7 پس از 27 سال بهره برداری به روز شود که با تالش پنج 

ساله صنعتگران پرتالش بخش فوالدسازی بدون حضور شرکت های خارجی و 
با تکیه به توانمندی داخل کشور، تجهیزات مکانیک، انرژی، برق و اتوماسیون 
در کمترین زمان و هزینه نوسازی شــد. ذوب آهن اصفهان اولین و بزرگ ترین 
کارخانه تولیدکننده فوالد ســاختمانی و ریل در ایران و بزرگ ترین تولید کننده 
محصوالت طویل در خاورمیانه است که با ظرفیت 3 میلیون و 600 هزارتن فوالد، 

انواع مقاطع فوالدی ساختمانی و صنعتی را تولید می کند.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، دومین جشــنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران را 
فرصتی برای حمایت از سازندگان داخلی قطعات عنوان کرد. منصور یزدی زاده 
با اشاره به جشنواره و نمایشگاه فوالد سال ۹8، اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان 
به عنوان مادر صنعت فوالد کشــور، حمایت از صاحبان ایده و سازندگان داخلی 
قطعات را همواره با جدیت دنبال می کند. در این راســتا بخشی در قالب شورای 
عالی تحقیقات شــرکت و بخشــی نیز در قالب ارتباط با دانشــگاه ها و پذیرش 
پایان نامه های کارشناســی ارشــد و دکترا فعالیت دارد. ضمن اینکــه ارتباط با 
شــرکت های دانش بنیان نیز از برنامه های موثر در راستای توسعه بومی سازی 
خارج از شــرکت اســت. وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به تداوم تحریم ها و 
ضرورت توسعه شرکت و افزایش رقابت در عرصه داخلی و بین المللی و همچنین 
توان باالی کارشناســان و متخصصان داخلی، موضوع توسعه بومی سازی، یک 

الزام و نه یک انتخاب است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در پایان، اظهار داشت: هم اکنون بیش از 85 درصد 
از قطعات و تجهیزات مکانیکی ذوب آهن اصفهان بومی سازی شده است و مابقی 
نیز به جز اندکی که در حال حاضر امکان تامین آنها در داخل کشــور وجود ندارد، 
با توجه به دستیابی به دانش فنی وتکنولوژی ســاخت آنها در کارخانه، به دلیل 
محدودیت های تجهیزاتی از طریق ســازندگان توانمند داخل کشور بومی سازی 
و تامین می شــوند. به دنبال اســتقبال بی نظیر جامعه فوالد و به درخواســت 

تولیدکنندگان و تامین کنندگان زنجیره فوالد، شاهد برگزاری»دومین جشنواره و 
نمایشگاه ملی فوالد ایران« با رویکرد بومی سازی، توسعه تکنولوژی و افزایش 
توان تامین پایــدار خواهیم بود. این رویــداد ملی به مدت 4 روز  تا پنجشــنبه 
26 دی ماه سال جاری در سالن همایش ها و نمایشــگاه های برج میالد برگزار 

می شود.

بومی سازی 70 درصد قطعات بخش فوالدسازی شرکت ذوب آهن؛

دست یابی به دانش ساخت صفر تا صد ایستگاه ریخته گری

نگاه مدیر عامل ذوب آهن اصفهان به دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران؛

 فرصتی مناسب برای حمایت از سازندگان داخلی قطعات

پیشرفت 9۵ درصدی احداث تصفیه خانه فاضالب 
شهرستان اژیه

تصفیه خانه فاضالب اژیه با پیشرفت فیزیکی ۹5 درصدی در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد. مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 

استان اصفهان با اشاره به اجرای تاسیسات فاضالب در شهرستان اژیه اعالم کرد: در سال ۹6 اجرای شبکه جمع آوری و احداث تصفیه 

خانه فاضالب در شهرستان اژیه در دستور کار قرار گرفت. هم اکنون 20 کیلومتر از شــبکه فاضالب شهر اژیه اجرا شد و تنها 4 کیلومتر 

دیگر باقی مانده است. مهندس هاشم امینی اجرای تاسیسات فاضالب را در این شهرستان ضروری برشمرد و عنوان کرد: جلوگیری 

از آلودگی آب های زیرزمینی و ســطحی، ارتقای بهداشت و ســالمت عموم، جلوگیری از ایجاد بوی نامطبوع و استفاده مجدد از آب، 

مزیت های اجرای کامل طرح های فاضالب شهری است. وی افزود: در مناطق کویری به ویژه در شهرستان اژیه که در شرق استان قرار 

دارد، کمبود آب به شدت احساس می شود و یکی از زیر ساخت های توسعه با توجه به صنعتی بودن استان بحث آب است به طوری 

که صنایع حد مشخص و معینی نیاز به آب دارند و قرار است پساب حاصل از تصفیه فاضالب عمدتا به صنایع اختصاص یافته و یا در 

حوزه کشاورزی مصرف شود. مهندس امینی در رابطه با اجرای شــبکه فاضالب و احداث تصفیه خانه فاضالب در اژیه اذعان داشت: 

اجرای پروژه های فاضالب پر هزینه است و با اعتبارات دولتی شــاید حدود 30 تا 40 سال طول بکشد تا طرح به طور کامل اجرا شود. 

اما با این وجود طی دو سال اجرای تاسیسات فاضالب در شهرستان اژیه با اعتبارات جاری و عمرانی در جهت خدمات رسانی بهتر به 

مردم عملیاتی شد. مهندس هاشم امینی پیرامون روش تصفیه در تصفیه خانه فاضالب شهر اژیه توضیح داد: روش تصفیه در تصفیه 

خانه فاضالب اژیه به صورت لجن فعال با حذف ازت و فسفر A2O است که یکی از پیشرفته ترین روش های تصفیه در دنیا محسوب 

می شود. وی ادامه داد: ظرفیت تصفیه، 720 مترمکعب در روز است این در حالی است که پساب تولیدی مطابق با استاندارد تعریف 

شده ازسوی نهادهای ذی صالح  خواهد بود. مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان اصفهان افزود: با اجرای تاسیسات فاضالب در 

این شهرســتان بیش از 5 هزار نفر تحت پوشش شبکه فاضالب قرار می گیرند، همچنین برآورد شــد 1600 فقره انشعاب فاضالب به 

متقاضیان واگذار شود. مدیرعامل شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان اعالم کرد: بیش از 11 میلیارد تومان برای اجرای تاسیسات 

فاضالب در شهرستان اژیه هزینه شده  که این رقم از اعتبارات عمرانی و جاری تامین شد.

 23 دی سالروز تاسیس شرکت فوالد مبارکه اصفهان، یکی از بزرگ ترین 
تولید کنندگان ورق فوالدی در کشــور و جهان اســت. این شرکت بزرگ 
صنعتی از بزرگ ترین واحدهای صنعتی جمهوری اســالمی ایران، مولود 
صنعت انقالب اسالمی و نمونه ملی در صنعت فوالد به شمار می رود. فوالد 
مبارکه ســال 1360 در ابتدای انقالب اســالمی در زمینی به مساحت 35 
کیلومتر مربع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان در نزدیکی شهر 

مبارکه راه اندازی شد.

شرکت فوالد مبارکه، تولید کننده ورق های فوالدی
این شــرکت فوالدی بزرگ در زمینه تولید ورق هــای فوالدی با ماموریت 
ایفای نقش محوری در توســعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشــور 
و ارتقای فناوری صنعــت فوالد، به عنوان ســازمانی جهانی تــر توانایی 

تولید بیــش از نیمی از فوالد کشــور را 
برای کاربــرد در صنایع خودروســازی 
و قطعه ســازی، صنایع فلزی ســبک، 
صنایع فلزی سنگین و لوله های انتقال 
ســیاالت، صنایع بســته بندی، صنایع 
لوازم خانگی و الکتریکی و صنایع لوله 
و پروفایل دارد. شــرکت فــوالد مبارکه 
اصفهان مجهز به هفت مجتمع صنعتی 
در بیشــتر نقاط کشور با اشــتغال زایی 
بیش از 20 هــزار صنعتگر و متخصص 

 در حوزه صنعــت تولید فــوالد در بخش هــای مختلف اســت. تختال، 
 ورق گــرم و ســرد نوردیده، قلــع انــدود و گالوانیــزه و رنگــی ازجمله

 محصوالت تولیدی بزرگ تریــن تولید کننده فوالد کشــور و صادر کننده 
نمونه ملی است.

ادامه روند فعالیت فوالد مبارکه در دوران جنگ 
تحمیلی با تالش سربازان جبهه صنعت

 شــرکت فوالد مبارکه اصفهان مجهز به هفت مجتمع صنعتی در بیشــتر
  نقاط کشــور با اشــتغال زایی بیش از 20 هزار صنعتگــر و متخصص در 
حوزه صنعت تولید فوالد در بخش های مختلف است. با ورود محصوالت 

 فوالدی این شــرکت به بازار و افزایش تدریجی تولید تا ســقف ظرفیت
  اســمی دو میلیون و 400 هزار تن بخــش عمده ای از نیاز کشــور به این 
 کاالی راهبــردی بــر طرف شــد. نخســتین کــوره قــوس الکتریکی

  واحد فوالدســازی این مجتمــع فوالدی مهــر 1370 راه انــدازی و 23 
دی 1371 خطوط تولید این کارخانه بزرگ باحضــور رییس جمهور وقت 

افتتاح شد.

جلوگیری از ارزبری یک میلیون و ۵00 هزار دالر در سال برای واردات فوالد
با دســتیابی به افزایش ظرفیت تولید محصول در شرکت فوالد مبارکه از 
خروج ســاالنه یک میلیون و 500 هزار دالر واردات فوالد جلوگیری شده 
و با این موفقیت در تولید محصــول، واردات چهار میلیــون تن فوالد در 
سال ۹4 به 700 هزار تن در ســال ۹7 کاهش پیدا کرده است.بزرگ ترین 
تولید کننده فوالد در کشــور برای رهایی 
از واردات به ســمت تولید محصوالتی 
بــا ضخامت پاییــن در محصوالت گرم 
پیشــی گرفتــه اســت. از جملــه این 
محصوالت تولید ورق هایی با ضخامت 
یک ونیم میلی متری تا 16 میلی متر در 
شرکت فوالد مبارکه است. همچنین این 
شــرکت فوالدی بزرگ متعهد به عرضه 
شش میلیون تن محصول تا پایان سال 
۹8 به بازار شده اســت. این شرکت در 
سال های تحقق به ظرفیت اسمی با کســب تجربه و توانمندی اقتصادی 
برای پاسخگویی به نیاز روز افزون بازار داخلی و خارجی و استفاده بهینه 
از تجهیزات و ماشــین آالت تولیدی موجود برای افزایش تولید در قالب 
طرح های توسعه برنامه ریزی و با استفاده از منابع مالی حاصل از فروش 
داخلی و ارزی شرکت و استفاده از اعتبارات مالی، ریالی و ارزی نخستین 
مرحله طرح های توســعه را اجرا کرد. با اجرای این طرح ها، تولید شرکت 
برای رسیدن به میزان حداقل 11 میلیون و 300 هزار تن مذاب برنامه ریزی 
شده است. مهم ترین نکته در موفقیت فوالد مبارکه برنامه ریزی و حرکت 
براساس برنامه و زنجیره در این شرکت است که از سنگ آهن تا محصول 

نهایی را زنجیره وار کنترل می کند.

تسهیالت بانک توسعه تعاون با سهولت بیشتر به کشاورزان اعطا می  شود

بررسی 63 مورد از موارد جاری شهرهای اصفهان و نايين در كميسیون ماده ۵ استان

دریافت پاسخ سواالت مشترکین مخابرات از طریق برنامه رادیویی »چتر ارتباط«

جهت تســهیل در ارائه خدمات تسهیالتی به کشــاورزان از منابع بند الف تبصره 
18، بانک توسعه تعاون امکان ارائه تسهیالت جهت زمین های زراعی فاقد سند 

رسمی را فراهم آورد.
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه تعــاون، کشــاورزان متقاضی دریافت 
تسهیالت از منابع بند الف تبصره 18 که محل اجرای طرح آنها زمین زراعی فاقد 
سند رسمی اســت، می توانند با ارائه مختصات زمین از اداره منابع طبیعی و ارائه 
جوابیه استعالم اداره ثبت اسناد و امالک مبنی بر عدم معارض، نسبت به تکمیل 
پرونده تســهیالتی خود اقدام کنند. بر این اســاس پرونده اعتباری متقاضیان 
بخش کشاورزی تسهیالت بانک توسعه تعاون در اجرای بند الف تبصره 18 قانون 
بودجه ســال جاری که قصد احداث بنا در زمین های فاقد سند مالکیت رسمی 
دارند، قابلیت رســیدگی دارد. درصورتی که متقاضی نسبت به اجرای مختصات 
زمین محل اجرای طرح از اداره کل منابع طبیعی اقدام کند و جوابیه استعالم اداره 

کل ثبت اسناد و امالک مبنی برنداشتن معارض را نیز ارائه دهد، پرونده قابلیت 
رســیدگی و تصویب را خواهد داشت. گفتنی اســت؛ متقاضی تسهیالت بخش 
کشاورزی در صورت احصای شرایط مذکور الزم است تعهدی مبنی بر اجرای طرح 

در محل مذکور و همچنین عدم فروش آن تا زمان تسویه ارائه دهد.
 بانک توســعه تعاون به عنوان یکی از بانک های عامل تسهیالت موضوع بند الف 
تبصره 18 با دستگاه های اجرایی ازجمله وزارت جهاد کشاورزی قرارداد همکاری 
برقرار کرده است که براین اســاس، 11.500 میلیارد ریال تسهیالت از سوی این 

بانک به فعاالن بخش کشاورزی پرداخت خواهد شد.
این گزارش حاکی است بانک توسعه تعاون در سال جاری به تعداد 15710 فقره 
و به میزان 12180 میلیارد ریال تســهیالت در بخش کشاورزی پرداخت کرده که 
624 میلیارد ریال مربوط به تسهیالت معرفی شدگان تبصره 18 بخش کشاورزی 

بوده است.

بــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطــالع رســاني اداره كل راه و شهرســازی 
اســتان اصفهان، در جلســه كميســيون ماده 5 اســتان كه به رياست حجت 
ا...غالمــی،  معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری و با حضــور عليرضا 
قاری قــرآن، مديركل راه و شهرســازی اســتان اصفهان و ديگــر اعضا برگزار 
شــد، 63 مورد از مــوارد اصالح،تعيين و دقيق ســازی خــط بدنه،تقليل و يا 
تعريض عرض گــذر، درخواســت افزايش ارتفــاع ،حذف و يــا اضافه كردن 

 گذر و تغييــر كاربری مربوط به شــهرهای اصفهان و  نايين مورد بررســي قرار 
گرفت.

گفتني است؛ در اين جلسه  62 مورد از موارد جاری شهر اصفهان مطرح شد كه 
8 مورد مصوب مرتبط با طرح هاي گردشگری-پذيرايی بود و درخصوص شهر 
نایين نيز يك مورد و با عنوان كاربری گردشــگری- پذيرايی به تصويب جلسه 

مذكور رسيد.

سامانه تلفنی 3636 در اســتان اصفهان جهت مطرح کردن سوال، انتقاد و یا 
پیشنهاد درخصوص طرح ها و پروژه های مخابراتی در اختیار مشترکین محترم 
مخابرات منطقه اصفهان قرار دارد و مشــترکین می توانند هر پنجشنبه از طریق 
برنامه رادیویی چتر ارتباط پاســخ ســواالت خود را دریافت کننــد. به گزارش 
اداره روابط عمومی مخابــرات منطقه اصفهان، بهنام میــرزا، رییس اداره امور 
مشتریان ارتباطات سیار در برنامه رادیویی چتر ارتباط، در خصوص پاسخ سوال 
مشــترکین در خصوص دو کد از کدهای دستوری USSD بیان داشت: امروزه 
افراد دوست دارند سریع تر و با دقت بیشتر کارهای خود را انجام بدهند برخی 
افراد نیز همواره با مشکل وقت مواجه هســتند لذا مشترکین محترم می توانند 
از طریق شماره گیری کدهای دستوری USSD سرویس و خدمات خود را در 

کمترین زمان ممکن فعال و یا غیر فعال کنند. وی در خصوص کد دســتوری # 
800 * جهت عدم دریافت پیامک های مبتنی بر محتوا اظهار داشت: مشترکین 
می توانند از طریق گرفتن کد دستوری #800 * نسبت به فعال یا غیر فعال کردن 
و ســوابق خدمات محتوایی، اطالعات مورد نیاز در خصوص سیم کارت خود را 
دریافت کنند. میرزا ادامه داد: بســته های ترکیبی محتوایی، بسته های جدید 
همراه اول ویژه مشترکین دائمی اســت که از طریق کد دستوری 52#*100* 
فعال می  شود. بسته های ترکیبی شامل اینترنت، مکالمه، پیامک و همچنین 
اینترنت هدیه قابل استفاده در سرویس های مشخص شده )اپلیکیشن ها و 
سایت های داخلی مشخص شــده( در حوزه های مختلف، آموزشی، ویدئویی، 

ورزشی و ... است.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

