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افزایش ۱۲.۴ درصدی مرگ براثر گازگرفتگی و سهم باالی اصفهان از میزان تلفات؛

مقصر کیست؟
5

 داستان دنباله دار گرانی های گوجه پیازی 
 تعداد زیادی از فعاالن بازار ، نگران تاثیر شدید سیل سیستان و بلوچستان بر بازار میوه و تره بار هستند؛ 

3

مدیرعامل اتحادیه دامداران اصفهان:

مردم از سالمت شیر تولیدی 
کامال مطمئن باشند

نماینده مردم اصفهان:

هرکسی نمی تواند در مورد 
زاینده رود اظهار نظر  کند!

 کارنامه درخشان
  ذوب  آهن اصفهان 

در بومی سازی ریل ملی
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اصفهان بارانی می شود

 ترک  دوم گنبد مسجد شیخ
 لطف ا...آماده مرمت می شود
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 فراخوان مناقصه عمومی همزمان
 با ارزیابی کیفی)فشرده( یک مرحله ای 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان
نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار: 98/11/01

 1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح جدول زیر را از طریق سامانه

 تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

شرکت آب و فاضالب
 استان اصفهان

شماره سامانه تدارکات الکترونیکی دولتشماره مرجعموضوعردیف

اجرای قسمتی از خط انتقال 1
222/42098001434000100-4-98فاضالب شهر طالخونچه مبارکه

اجرای عملیات اصالح شبکه 2
جمع آوری فاضالب محله 
قلعه فروشان خمینی شهر

98-4-240/32098001434000101

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/10/29 می باشد.

تاریخروزساعتعنوان
98/11/02چهارشنبه 16مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

98/11/12شنبه16مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

98/11/13یکشنبه8زمان بازگشائی پاکتها

 3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: 
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شــرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان ، تلفن: 8-36680030-031 اتاق )292(
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

4-1 – مرکز تماس: 021-41934 
4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

 5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل /
 تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

نوبت دوم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:
جمهوری اسالمی احترام زیادی برای 

پیروان ادیان الهی قائل است
 صفحه  7

 صفحه  7

شهردار اصفهان در دیدار با معتمدان محلی منطقه 11 
خواستار شد؛

 رهنان به کمک اصفهان بیاید
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پاسخ منفی »عبدالمهدی« به درخواست واشنگتن
یک نماینده جریان حکمت عراق، از دست رد نخست وزیر این کشور به سینه واشنگتن درباره لغو توافق نامه 
با چین خبر داد.»حسن خالطی« در گفت وگویی تلویزیونی با شبکه »العهد« عراق تصریح کرد: ۱۰۰ هزار 
بشکه نفتی که عراق به چین خواهد داد، در سهم اوپک است و بر اساس توافق با چین، درآمد مربوط به 
این توافق برای حل بحران در دو بخش مسکن و راه سازی استفاده خواهد شد.این نماینده عراقی گفت: 
درآمدهای حاصل از این توافق به بانک فدرال آمریکا نخواهد رفت و به همین دلیل نیز، واشــنگتن به 
صراحت خواستار لغو این توافق است و از نخست وزیر خواست تا به کمک وکالی حقوقی، این توافق نامه 
را لغو کند؛ اما عبدالمهدی این درخواست آمریکا را رد کرد.خالطی، هرگونه اعتراض رسمی به توافق بغداد 

با چین را رد کرد و گفت: پارلمان حق و اختیار ندارد که توافق با چین را رد کند. 

کانادا بر سر دوراهی تحویل مدیر هوآوی به آمریکا
 یک دادگاه کانادایی، گفت و گوها درباره اینکه آیا مدیر ارشــد مالی »هوآوی« شرکت عظیم مخابراتی 
چین به آمریکا تحویل داده شود یا خیر را آغاز می کند. »منگ وانژو« در ماه دسامبر ۲۰۱۸ به درخواست 
آمریکا در کانادا دستگیر شد. وزارت دادگستری آمریکا کمی بعد او را به جرم کالهبرداری و اتهامات دیگر 
تحت پیگرد قانونی قرار داد و درخواست استرداد او را کرد. منگ پس از آزاد شدن به قید وثیقه در خانه 
خود در ونکور زندگی می کند. موکالن منگ می گویند که ادعاهای آمریکا علیه او در کانادا جرم محسوب 
نمی شود زیرا این ادعاها بر اساس نقض تحریم های آمریکا علیه ایران هستند.پرونده منگ به عنوان 
نمادی از درگیری تجاری بین آمریکا و چین از جمله کشمکش برای رهبری جهان در فناوری پیشرفته 

در نظر گرفته می شود.

بازداشت یک آمریکایی در بیروت به اتهام جاسوسی
نیروهای امنیتی لبنان یک روزنامه نگار آمریکایی را در محل اعتراضات بیروت به اتهام جاسوسی 
برای رژیم صهیونیستی، دستگیر کردند.به گزارش المیادین به نقل از منابع امنیتی، این روزنامه نگار 
که نامش ذکر نشده است، در حال فیلم برداری از درگیری های اطراف پارلمان لبنان در مرکز بیروت 
بود که توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.بر اساس این گزارش، روزنامه نگار آمریکایی فیلم های 

خود را برای روزنامه صهیونیستی هاآرتص ارسال می کرده است.

»اردوغان« شام نخورده برلین را ترک کرد
رســانه های ترکیه گزارش دادند، رجب طیب اردوغان آلمان را به طور غیرمنتظره ترک کرد و به کشورش 
بازگشت.بنا بر گزارش رسانه های ترکیه، به نظر می رسد ترک ناگهانی اجالس برلین درباره بحران لیبی 
واکنشــی به متهم کردن علنی  رییس جمهوری ترکیه درباره اعزام شورشیان سوری حامی کشورش به 
طرابلس برای حمایت از دولت فائز السراج، نخســت وزیر وفاق لیبی باشد. مکرون، رییس جمهوری 
فرانسه در این اجالس شــدیدا حضور نیروهای شورشی ســوریه در خاک لیبی را مورد انتقاد قرار داد؛ 

موضوعی که تحت نظارت اردوغان در حال انجام است.

حمایت آیت ا...سیستانی از ادامه تظاهرات
آیت ا...سید علی سیستانی در دیدار با هیئتی از معترضان عراقی بر ادامه تظاهرات  در این کشور تاکید کرد. 
هیئتی از تظاهرکنندگان عراقی برای عیادت از این مرجع عالیقدر به دلیل شکستگی در استخوان رانش 
در منزل ایشان حاضر شدند.آیت ا...سیستانی به تظاهرکنندگان عراقی گفت: به منظور فشار بر فاسدان و 
سرکشان به تظاهرات خود ادامه دهید.این در حالی است که آیت ا...سیستانی هیچ مقام سیاسی را برای 

عیادت به حضور نطلیبده و از دولت در زمان انتقال به بیمارستان هیچ کمکی را درخواست نکرده است. 

فرافکنی »پمپئو« علیه بغداد همچنان ادامه دارد؛

سیلی عراقی ها در انتظار تروریست های  آمریکا
درحالی که مردم عراق، خود را برای برگــزاری تظاهرات میلیونی علیه 
تروریست های آمریکایی آماده می کنند، سردمداران آمریکا سیاست 
»فرافکنی های ناشــیانه« را در دســتور کار خود قــرار داده اند.درحال 
حاضر مردم عراق خــود را برای برگزاری یک تظاهــرات میلیونی علیه 
تروریست های آمریکایی آماده می سازند. بسیاری از گروه های عراقی 
حمایت خود از این تظاهرات را اعالم کرده و خواستار حضور حداکثری 
مردم عراق در این تظاهرات شده اند.درهمین ارتباط، »عالیه نصیف« 
نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که تظاهرات میلیونی که قرار اســت در 
تاریخ ۲۴ ماه جاری میالدی علیه نظامیان آمریکایی برگزار شود، بیانگر 
اراده ملت عراق در دستیابی به استقالل واقعی و مخالفت با قیمومیت 
خارجی خواهد بود. وی افزود: ملت عراق به صورت متحد در برابر خروج 
نظامیان اشغالگر آمریکایی از خاک این کشور فریاد خواهند زد و موضع 

خود را با صدای بلند اعالم می کنند.
این نماینده پارلمان عراق تاکید کرد: آنها می خواهند حاکمیت واقعی 
را به عــراق برگردانند چــرا کــه درد و رنج های زیادی از تروریســمی 
که ساخته دســت آمریکا بود، کشــیده اند. نصیف تصریح کرد: اراده 
عراقی ها برتر و قدرتمند تر از ناوهای اشــغالگران و مزدوران آمریکایی 
است.درهمین حال، دفتر سیاســی گردان های حزب ا...عراق باصدور 
بیانیه ای از فراخوان برگزاری تظاهــرات میلیونی علیه آمریکایی ها در 
این کشور اســتقبال کرد. در این بیانیه تاکید شده است که ملت عراق 
با خلق حماسه تظاهرات میلیونی ضد آمریکایی نشان خواهند داد که 
استکبار قادر به درهم شکستن اراده آنها برای اخراج اشغالگران نیست.

در ادامه این بیانیه تصریح شــده است که لفاظی های خصمانه آمریکا 
ریشه در استکبار آمریکایی و تالش مأیوسانه آنها برای درهم شکستن 
اراده عراقی ها و گروکشــی دارد. گردان های حــزب ا...عراق اعالم کرد 
که حماســه بزرگ مردمی این کشور به استکبار نشــان خواهد داد که 
عراقی ها از یک پیکرند و بــه تجزیه آنها دل نبندنــد و خواهند دید که 
چگونه عشایر االنبار و موصل با عشایر مرکز و جنوب عراق دوشادوش 
یکدیگر به مقابله با اشــغالگران آمریکایی خواهنــد رفت.درحالی که 
همه چیز برای حماسه میلیونی مردم عراق در اعتراض به تداوم حضور 
تروریست های آمریکایی در این کشور فراهم است؛اما به نظر می رسد 
که آمریکایی ها سیاســت »فرافکنی ناشیانه« را در این زمینه در پیش 
گرفته اند تا شاید افکار عمومی را از نفرت عراقی ها نسبت به خود منحرف 
سازند. آمریکایی ها از این رهگذر تالش می کنند تا به حضور خود در عراق 
با وجود مصوبه پارلمان این کشــور ادامه دهند.در همین ارتباط، اخیرا 
»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا مدعی شده است که مقامات عراقی 

در پیام هایی محرمانه خطاب به واشنگتن خواستار بقای 
نیروهای آمریکایی در عراق شده اند. این درحالی است که پمپئو هیچ 
ســندی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده و پر واضح است که چنین 
اظهاراتی در راستای سیاست »فرافکنی ناشیانه« مطرح شده است.در 
واکنش به این ادعای مضحک آمریکایی ها، حسن الکعبی، معاون اول 
رییس پارلمان عراق در سخنانی گفت: ما ۱۷۹ نماینده داریم که توسط 
مردم انتخاب شدند و طی یک جلسه علنی به خروج نیروهای بیگانه 

شما از عراق رای دادند.
 وی با کنایه به پمپئو خطاب به وی گفت: آیــا می توانی برای ما و ملت 
عراق از هویت آن ۵۰ مســئولی که از حضور نیروهای شــما در کشــور 
اســتقبال کرده اند، پرده برداری؟در این میان اما، برخی صداها نیز در 
داخل عراق در هم نوایی با آمریکایی ها شنیده می شود که به ویژه پس 
از ترور سپهبد شهید حاج سلیمانی و همرزمانش و همچنین شهادت 
قریب به ۳۰ تن از اعضای حشد الشعبی پیش از آن، قابل تامل و البته 
تعجب برانگیز است. با وجود اینکه آمریکایی ها ضمن نقض حاکمیت 
ملی عراق در اقدامی تروریستی سردار ســلیمانی و شماری از اعضای 
حشد الشعبی را به شهادت رساندند، شــنیده شدن چنین صداهایی 
قابل تامل به نظر می رسد.درهمین ارتباط، »نچیروان بارزانی« رییس 

اقلیم کردستان عراق در سخنانی گفته اســت: »اکنون زمان مناسبی 
برای خروج نیروهای ائتــالف بین المللی به رهبــری آمریکا از عراق 
نیست و این کشور به حمایت همسایگان و دوســتان خود در جامعه 
جهانی نیاز دارد«. سخنان رییس اقلیم کردســتان عراق در خصوص 
لزوم باقی ماندن نیروهای آمریکایی و ائتالف تحت سرکردگی آن در 
عراق درحالی است که واشــنگتن اذعان کرده است که صراحتا دستور 
قتل سردار ســلیمانی و همرزمانش را صادر کرده است.از سوی دیگر، 
گفته می شود که در جریان سفر اخیر »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر 
عراق به سلیمانیه و دیدار او با مقامات اقلیم کردستان، آن ها مخالفت 
خود با خروج آمریکایی ها از عراق را اعالم کرده اند. در همین ارتباط، یک 
منبع سیاسی عراقی اعالم کرد که مقامات اقلیم کردستان عراق با اخراج 
نظامیان آمریکایی از عراق مخالفند.کما اینکــه مردم عراق نیز خود را 
برای برگزاری تظاهرات میلیونی در این کشور آماده می سازند و از همین 
روی به نظر می رسد که با وجود »تالش های خصمانه و فرافکنی های 
آمریکایی ها« از یک سوی و »هم نوایی برخی شخصیت های عراقی« 
با واشنگتن از ســوی دیگر، ســیلی محکمی در انتظار تروریست های 
آمریکایی است تا شــاید از این رهگذر با اتخاذ یک تصمیم عاقالنه، از 

عراق خارج شوند.

در جلسه اصلی کمیســیون لوایح هیئت دولت که به 
ریاست وزیر دادگستری برگزار شــد، پیشنهاد ستاد 
هماهنگی مبارزه با مفاســد اقتصــادی در خصوص 
راه اندازی سامانه ارتباطی گزارش های مردمی مربوط 
به مفاسد اقتصادی و اداری، با توجه به نظر کمیسیون 
مبنی بر کفایت صدور مصوبه از سوی ستاد فوق و عدم 
ضرورت تصویب در دولت، از دستور کار خارج شد.در 
این جلسه همچنین، پیشــنهادات هیئت حمایت از 
صنایع و معاونت حقوقی رییس جمهور نیز مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت.پیرو ایرادات شورای نگهبان پیرامون 
برخی احکام قانون حمایت صنعتــی و جلوگیری از 
تعطیلی کارخانه های کشــور و ابطــال آن ها، هیئت 
حمایت از صنایع، ضمن ارائه پیشــنهاد تدوین الیحه 
برای اصالح قانون مورد اشــاره، تعیین تکلیف هیئت 

فعلی و واحدهای تحت پوشش آن برای ادامه فعالیت 
را از هیئت وزیران درخواست کردند.موضوع در جلسه 
اصلی کمیسیون، مطرح و به منظور رفع ایرادات فوق، 
مواد قانونی مذکور در قالب الیحــه  ای، احیا و اصالح 
شد و مقرر شد الیحه مذکور با قید فوریت به مجلس 
شورای اسالمی ارسال شود.ستاد هماهنگی مبارزه با 
مفاسد اقتصادی ریاســت جمهوری با هدف توسعه 
نظارت عمومی و حضور مردم در امر مبارزه با فســاد 
و رســیدگی فوری بــه تخلفات و فســادهای کالن و 
خرد مسئوالن، پیشــنهاد راه اندازی »سامانه ارتباطی 
گزارش هــای مردمی مربوط به مفاســد اقتصادی و 
اداری« را به هیئت دولت ارائه کرده است.این پیشنهاد 
در کمیسیون، مطرح و ضمن تایید کلیات آن، مقرر شد 
با توجه به ماهیت فراقوه ای سامانه موردنظر و با لحاظ 

ساختار و کارکرد ستاد یادشده، ترجیحا صدور مصوبه از 
سوی آن ستاد از منظر اجرایی مناسب تر بوده و نیازی 
به مصوبه هیئت وزیران نیســت، لذا از دستور خارج و 
بایگانی شد.در ادامه روند بررسی الیحه ایجاد نهاد ملی 
حقوق بشر و شــهروندی که از سوی معاونت حقوقی 
رییس جمهور، تدوین و به دولت ارائه شده، بندهای 
ماده )۱۱( متن پیشنهادی جدید و تبصره  های آن مورد 
بررسی قرار گرفت و با اصالحاتی تصویب و ادامه روند 

بررسی به جلسه بعد موکول شد.

راه اندازی سامانه گزارش های مردمی مربوط به مفاسد از دستور کار خارج شد

رییس کمیسیون امنیت ملی با رد احتمال سقوط هواپیما بر اثر حمله سایبری، گفت: طبق بررسی ها و گزارش مسئوالن ستادکل نیروهای مسلح، خطای انسانی در سقوط 
هواپیمای اوکراینی اثبات شد.»مجتبی ذوالنوری« افزود: ابهام در خصوص احتمال جنگ الکترونیک و هجوم سایبری در این حادثه به عنوان یکی از مباحث مطرح شد که 
تقریبا تا االن این موضوع منتفی است مگر آنکه در آینده اطالعاتی در این راستا به دست آید و اثبات شود که حمالت و خرابکاری سایبری وجود داشته؛ اما فعال این موضوع 
اثبات نشده است.وی در توضیح اعالم نتیجه بررسی علت سقوط این هواپیما با تاخیر زیاد، گفت: همه نمونه های مشابهی که در دنیا اتفاق افتاده است، معموال در زمان 
طوالنی تری اطالع رسانی شده است؛ برای مثال روسیه هواپیمای اوکراینی را چندی پیش مورد هدف قرار داد و یک ماه طول کشید که بگویند بر اثر اصابت موشک هواپیما 
سقوط کرده است و همچنین حدود ۲ سال طول کشید که مشخص شود چه نوع موشکی باعث سقوط این هواپیما شده است.ذوالنوری با بیان اینکه درخصوص سقوط 
هواپیمای اوکراینی گمانه زنی های متعددی مطرح بود، تصریح کرد: در وهله نخست بحث نقص فنی و یا اشتباه انسانی در کادر پروازی مطرح بود، همچنین خرابکاری 
سایبری و جنگ الکترونیک یکی دیگر از گمانه زنی ها بود. ذوالنوری تاکید کرد: بر این اساس هیچ دلیل و اعتبارسنجی، این گزارش ها را اثبات نکرده بود و مسئله 
حائز اهمیت دیگر آن بود که نمی شد در کشور حالت فوق العاده و جنگی را با توجه به تبعاتی که در زندگی مردم دارد، اعالم کرد و این نکته در این جلسه روشن شد.

نقل قول روزاحتمال سقوط هواپیما به دلیل حمله سایبری رد شد

وز عکس ر

دیدارهای 
»پوتین« در  برلین

رییس جمهوری روســیه، در 
جریان استراحت بین مذاکرات 
کنفرانس بین المللــی درباره 
لیبی که روز یکشــنبه در برلین 
برگزار شد، با جانسون، اردوغان، 
پمپئو ،مکــرون و مرکل دیدار و 

گفت وگو کرد.

مالقات نمایندگان رد صالحیت شده با اعضای شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان گفت: هر روز تعدادی از نمایندگانی که صالحیت آنان تایید نشده با اعضای 
شورای نگهبان مالقات می کنند.عباسعلی کدخدایی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:»هر روز 
تعدادی از نمایندگانی که صالحیت آنان تایید نشده با اعضای شورای نگهبان مالقات می کنند. مدارک و 
دالیل برای آنان تبیین شده و توضیحات آنها استماع می  شود. اگر چه دفاع رییس مجلس از همکاران 

قابل درک است، لیکن مناسب بود نمایندگان نیز مستندات را به رییس مجلس ارائه می کردند.«

»ظریف« در نشست داووس حاضر نمی شود
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره بحث حضور وزیر خارجه در نشست داووس گفت: قرار بود 
ظریف برای شرکت در مجمع داووس به سوئیس برود که به رغم دعوت اولیه و رسمی، برنامه را به 
هم زدند که این سفر انجام نمی شود.موسوی از سفر مقامات کشورهای مختلف به ایران خبر داد و در 
این باره گفت: هفته آینده رییس دومای روسیه به ایران سفر خواهد کرد. یکی از مقامات کشورهای 
منطقه نیز احتماال به تهران خواهد آمد که در صورت قطعی شدن اعالم می کنیم.وی همچنین درباره 
تحوالت اخیر کشورمان و اقدامات وزیر خارجه در این باره گفت: ظریف در این مدت ۲۰ تماس تلفنی 
با مقامات خارجی عمدتا با همتایان خود داشت که پس از ترور شــهید سپهبد سلیمانی و سقوط 

هواپیما انجام گرفت.

پوتین با جانسون درباره ایران گفت و گو کرد
رییس جمهوری روسیه در حاشیه اجالس لیبی در برلین با نخست وزیر انگلیس و رییس کمیسیون 
اروپا دیدار کرد.به گزارش اســپوتنیک، والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه در حاشیه اجالس 
لیبی در برلین با بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس و »اورزال فون در الین« رییس کمیسیون 
 اروپا دیدار کرد.در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روســیه در این خصوص آمده است: در این

 گفت وگوها موضوعات روابط دو جانبه و همچنین مشکالت بین المللی از جمله حل و فصل اوضاع 
در لیبی مورد بحث قرار گرفت.به گزارش رویترز، نخست وزیر انگلیس ادعا کرد که در دیدار با پوتین 
به وی گفته است مادامی که مسکو از فعالیت های بی ثبات کننده خود که امنیت را به خطر می اندازد 
دست برندارد؛ هیچگونه عادی ســازی روابط میان دو کشور ایجاد نخواهد شد.یکی از سخنگویان 
نخست وزیر انگلیس هم درباره دیدار مذکور اضافه کرد: طرفین در این دیدار درباره ایران، عراق، لیبی 

و سوریه با یکدیگر رایزنی کردند.

درخواست کانادا از ایران برای ارسال جعبه سیاه به اوکراین یا فرانسه
وزیر امور خارجه کانادا از همتای ایرانی خود خواست تا جعبه های سیاه بوئینگ سانحه هواپیمایی 
اوکراین هرچه ســریع تر به اوکراین یا فرانسه ارسال شوند.فرانســوا فیلیپ شامپن به محمد جواد 
ظریف نامه ای نوشته و در آن تاکید کرده است که جعبه های سیاه پرواز PS ۷۵۲ باید هر چه سریع تر 
برای تجزیه و تحلیل متخصصین به فرانسه یا اوکراین ارسال شوند.به نوشته این خبرگزاری، شامپن 
که جمعه پیش )۲۷ دی( با ظریف در عمان دیدار کرده بود، ضمن تاکید بر آنکه باید شفافیت کامل 
در مورد تحقیقات در پیش گرفته شود، نوشت: اعالم جهانی شما که مسئولیت کامل را پذیرفته اید، 
پیامد هایی به دنبال دارد.درحالی که منابع خارجی از بررسی جعبه سیاه هواپیما در کی یف پایتخت 
اوکراین خبر می دهند، مدیر کل دفتر بررســی سوانح ســازمان هواپیمایی، اعالم کرد: جعبه سیاه 
هواپیما اکنون در ایران و در محل ســازمان هواپیمایی قرار دارد.حسن رضایی فر گفت: جعبه سیاه 
بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی در دست ایران است و فعال هیچ برنامه ای برای ارسال آن نداریم.وی تاکید 
کرد: سعی می کنیم جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده اوکراینی در ایران خوانده شود و گزینه های 

بعدی ما کشور اوکراین و فرانسه است؛ اما هنوز تصمیمی برای ارسال به کشور دوم نداریم.

کافه سیاست

ظریف: 

هیچ کس به اندازه من از 
توان موشکی ایران دفاع 

نکرده است
وزیر امور خارجه اظهار  کرد که در شرایط کنونی 
با توجه به هجمه های اســتکبار جهانی حفظ 
وحدت ایجاد شــده از هر امری ضروری تر 
است.محمد جواد ظریف در جلسه علنی روز 
گذشته مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
سوال مجتبی ذوالنور در رابطه با اظهارات وی 
در خصوص پولشویی و توان موشکی جمهوری 
اسالمی بیان کرد: بنده در همه عرصه های بین 
المللی به عنوان نماینده جمهوری اســالمی 
ایران، از همه سیاست های جمهوری اسالمی 
چه آنهایی که بنده در شــکل گیری آنها نقش 
داشــتم و چه آنهایی که در شــکل گیری آنها 
نقشــی نداشــتم، حمایت کرده ام. شــاید 
دیدگاه های ما با هم متفاوت باشــد اما همه 
در عمل یک سیاست را اجرا می کنیم و بنده نه 
تنها به تعهد خودم یعنی اجرای سیاست های 
جمهوری اسالمی متعهد هســتم بلکه از آن 
نیز دفاع می کنم.ظریــف در ادامه تاکید کرد: 
همه دفاع بنده از شعارهای جمهوری اسالمی 
را در هند، آســتانه و دوحه شــنیده اند، بنده 
مسئولیت دفاع از سیاســت های جمهوری 
اســالمی را برعهده دارم و هیچ گاه کار خود را 
سخت نمی کنم. صحبت های من در خصوص 
بحث موشکی و پولشویی بزرگ نمایی شده 
و آن چه بنده گفتم درســت منتشر نشد.وی 
در ادامه تاکید کرد: نیروهای مسلح می دانند 
که هیچ کس به اندازه من از توان موشــکی 
جمهوری اسالمی در خارج دفاع نکرده است. 
سخنرانی بنده را یک خبرگزاری دست کاری 
کرد؛اما آن چه که من گفتــم، پیرو فرمایش 

حضرت امام)ره( بود.

بین الملل

عکس: مشرق نیوز
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نرخ مالیات طال و کاال های نفتی مشخص شد
نمایندگان مجلس در مصوبه ای نرخ مالیات و عوارض کاال های نفتی، فلزات گرانبها، نوشابه و سایر 
کاال های آسیب رسان به ســامت را تعیین کردند. بر این اســاس  انواع بنزین و سوخت هواپیما 

سی درصد )۳۰%( و نفت گاز، نفت سفید، 
نفت کوره، گاز طبیعــی و گاز مایع پانزده 
درصــد )۱۵%( خواهد بــود. همچنین  
اصل طا، جواهر و پاتین به کار رفته در 
مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، 
معاف از مالیات اســت. اجرت ساخت، 
حق العمل و ســود فروشــنده کاالهای 
موضوع این بند، مشمول مالیات با نرخ 
نه درصد )۹%( می شــود. عاوه بر این 
نوشــابه های قندی گازدار و بدون گاز و 
سایر کاالهای آسیب رسان به سامت )به 

استثنای کاالهای موضوع بند ت این ماده( تولید داخل مشمول مالیات با نرخ شانزده درصد )%۱۶( 
و واردات آنها مشمول مالیات با نرخ سی و شش درصد )۳۶%( هستند.

 هشدار بانک مرکزی به دارندگان بیش از 20 فقره 
چک برگشتی

بانک مرکزی بخشــنامه ای را به بانک ها و موسسات اعتباری برای نظارت بیشــتر بر افراد دارای 
بیش از ۲۰ فقره چک برگشــتی اباغ کرد. مدیریــت کل نظارت بر بانک ها و موسســات اعتباری 
با صدور بخشــنامه ای تاکید کرد: مطابق با بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، هر بانک در 
مقابل خســارتی که براثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مســئول و متعهد جبران خواهد 
بود. از سوی دیگر بر اساس ماده ۳۰ از دستور العمل حســاب جاری نیز مسئولیت عدم رعایت یا 
تخطی از مقررات دســتورالعمل حســاب جاری با هیئت مدیره هر بانک است و در صورت تخلف، 
مشــمول مجازات های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشــور می  شود. همچنین 
رفتار مدیران ارشد آن بانک / موسسه اعتباری در این زمینه در ســوابق آنان درج و در فرآیند تایید 
صاحیت برای تصدی ســمت های مدیریتی ملحوظ نظر خواهد بود.در خصوص اشخاص دارای 
بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی با نظارت واحد بازرسی آن بانک تکمیل و به طور مستمر در دو مقطع 
 پایان شهریور ماه و پایان اســفند ماه هر ســال به منظور اتخاذ تدابیر مقتضی به این مدیریت کل 
ارسال کنند. همچنین ضروری اســت مدیریت بازرسی آن بانک نســخه ای از گزارش ها و نتایج 
 بررسی های صورت گرفته در این خصوص را به همراه مستندات مربوطه، به طور ماهانه به این بانک

 ارسال کنند.

بنزین تک نرخی نمی شود
در حالی خبر تک نرخی شدن بنزین در شبکه مجازی دست به دست می شود که شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران این موضوع را تکذیب می کند.»فاطمه کاهی« با بیان اینکه تک نرخی شدن 
بنزین مطرح نیست،  گفت:  هر تصمیم رسمی در سایت این شرکت و از طریق اطاعیه های رسمی 
اعام می شود و سایر موارد از نظر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مورد تایید نیست.وی با 
اشاره به اینکه تصمیم جدیدی در مورد قیمت بنزین گرفته نشده،  ادامه داد: تک نرخی شدن بنزین 
تکذیب می شود. مهم ترین شایعه ای که  هر چند روز یک بار تکرار می شود و به گوش می رسد،  بحث 
تغییر قیمت بنزین و تک نرخی شدن آن اســت. موضوعی که با وجود تاکید رهبر معظم انقاب بر 

ادامه اجرای سهمیه بندی بنزین،  حتی از زبان برخی از نمایندگان مجلس نیز به گوش می رسد.

تعداد زیادی از فعاالن بازار نگران تاثیر شدید سیل سیستان و بلوچستان بر بازار میوه و تره بار هستند؛

داستان دنباله دار گرانی های گوجه پیازی

انگار قرار نیست بازار توزیع میوه و تره بار در  مرضیه محب رسول
کشورمان سر و سامان بگیرد. تقریبا برای 
اغلب مردم عادی شــده که ظرف چند روز قیمت برخــی از ارزان ترین 
میوه هاچند برابر شود و البته توجیهات مســئوالن و دالیلی که هر یک 
بیشــتر ناکارآمدی این نظام معیوب عرضه و تقاضا در کشــور را آشکار 
می کند هــم همچنان بر همان مــدار می چرخد. پــس از گوجه که در 
هفته های قبل نرخ های باالی ۱۵ هزار تومان را هم تجربه کرد حاال نوبت 
پیاز اســت که صدر نشــین قیمت بازار باشــد. در حالی که پیاز یکی از 
تولیدات فراوان در کشور محسوب می شود، در روزهای اخیر قیمت این 
مدل از  تره بار در بازار تا ۱۲ هزار تومان هم رسیده است. بر اساس اعام 
نایب رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان، صادرات دلیل اصلی 
افزایــش قیمت پیاز در روزهــای اخیر اســت.محمدصادق ریاحی در 
خصوص دالیل افزایش قیمت پیاز، اظهار کرد: افزایش قیمت پیاز در بازار 
به دلیل صادرات پیاز مناطق بناب و تبریز به کشورهای هند و پاکستان 
است. افزایش نرخ ارز نیز موجب رغبت به صادرات و کم شدن محصول 
پیاز در بازار شده اســت.وی همچنین دلیل دیگر افزایش قیمت پیاز را 
بارندگی های اخیر، ســیل و خیس شــدن زمین عنوان کرد که موجب 
تاخیر در برداشت این محصول شده است.نایب رییس اتحادیه میادین 

میوه و تره بار اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر تب افزایش قیمت پیاز 
در بازار کاهش داشته و پیاز ســفید نو در میدان با نرخ ۶۰۰۰ تومان و در 
سطح خرده فروشی با ســود ۲۰ تا ۲۵ درصد عرضه می شود، همچنین 
پیاز قرمز به دلیل صادرات کم بوده و وارد بازار اصفهان نمی شود و قیمت 
عمده فروشــی آن بین ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان است. این مقام مسئول در 
حالی صحبت از صادرات می کند که فعاالن بازار در هفته های اخیر بارها 
در مورد شــدت گرفتن روند صادرات پیاز هشــدار داده انــد؛ اما ظاهرا 
مسئوالن بنایی برای  ورود به بازار و تعادل بخشی میان صادرات و عرضه 
داخلی ندارند. مسئوالن جهاد کشاورزی البته امیدوار بودند با ورود پیاز 
برداشت شده از مناطق جنوبی، کمبودی در بازارها به وجود نیاید؛ اما ظاهرا 
سیل و باران های اخیر و نابودی محصوالت در جنوب کشور محاسبات را 
در بازار به هم ریخته و فعا نایاب شدن پیاز قیمت آن را باال کشیده است. 
این شرایط در حالی فشارها بر خریداران داخلی محصوالت کشاورزی را 
افزایش داده است که کارشناسان معتقدند تفاوت قیمت این تولیدات 
در داخل و خارج از کشور جذابیت های فراوانی برای کشاورزان و جهاد 
کشاورزی دارد. این موضوع به خصوص با محدود شدن درآمدهای ارزی 
و متوقف شدن خرید برخی از همسایگان از جمله عراق، مسئوالن دولتی 
را ناچار به سکوت در برابر تقاضای بازارهای خارجی و سایر همسایگان از 

جمله پاکستان برای محصوالت جالیزی ایران کرده است. به عبارت دیگر 
سیاست های وزارت جهاد کشاورزی با نوعی پارادوکس ناشی از ارز های 
چند نرخی و عدم تعادل قیمت میان محصوالت کشــاورزی در سطح 
منطقه شده است )به عنوان مثال قیمت داخلی گوجه ۱۵۰۰ تومان است 
در حالی که قیمت خرید تجار همسایه ۵/ ۱ دالر( و چون دولت نیز از آمدن 
ارز ذی نفع است، بنابراین قادر به تصمیم گیری به موقع و تنظیم درست 
بازار نیست و از این رو زمانی به کشاورز برای جلوگیری از افزایش قیمت 
محصوالت کشاورزی زور می گوید و زمانی با باز کردن در های صادرات و 
کمبود شدید محصول در داخل به مصرف کننده نهایی اجحاف می کند و 
به گفته رییس اتحادیه میوه و تره بار ،اجازه می دهد تا »گوجه های کال و 
ســبز را هم پاکســتانی ها با خود ببرند«. از این رو در بــازار محصوالت 
کشاورزی پر مصرف کشور ، دخالت های بی محابای دولتی ناشی از وجود 
ارز های چند نرخی که قیمت محصوالت داخلــی را بر مبنای آن تعیین 
می کنند، در عمل به نوسانات شدید قیمتی در بازار مصرفی دامن خواهد 
زد به همین خاطر محصوالتی مانند:گوجه، ســیب زمینی، پیاز یک روز 
مردم را با رفتن به در مغازه ها و دیدن کیفیت یا قیمت این محصوالت در 
شوک فرو می برند و یک روز هم کشاورز و باغدار با ارزانی بیش از حد این 

محصوالت به خاک سیاه می نشیند.

مدیرعامــل اتحادیه دامداران اســتان اصفهان با رد 
هرگونه شایعه در مورد آلودگی شــیرهای تولیدی، 
گفت: اصفهان در تولید شــیر رتبه اول کشور را دارد و 
تولید استان حدود ســه هزار و ۳۰۰ تن به طور روزانه 
است، مردم می توانند از سامت شیر تولیدی کاما 
مطمئن باشــند.امیر زرگران در خصوص تولید شیر 
و لبنیات در اســتان اصفهان، اظهار کرد: این استان 
واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی بسیار خوبی دارد 

که به صورت کارشناسی و دقیق طبق استانداردهای 
خاص جهانی تولیدات خود را به بازار عرضه می کنند.

وی با ابراز تاسف از پایین بودن سرانه مصرف شیر و 
لبنیات در کشور، افزود: متاسفانه سرانه مصرف شیر 
و لبنیات کشور، یک سوم کشورهای توسعه یافته و 
بسیار کمتر از میانگین جهانی است که تاثیرات خاص 
خودش را بر ســامت جامعه، مــردم و البته تولید 
می گذارد.زرگران با ابراز تاســف از تشویش اذهان 
عمومی با مصاحبه ای در برنامه ای تلویزیونی در مورد 
آلوده بودن شیرهای تولیدی کشــور، تصریح کرد: 
استان اصفهان از نظر میزان و کیفیت رکورددار تولید 
شیر و لبنیات کشور است و با تولید روزانه حدود سه 

هزار و ۳۰۰ تن، قطب تولید شیر از نظر کمیت و کیفیت 
است که در واحدهای دامداری صنعتی کارشناسان 
مختلفی روی کیفیت محصــوالت به طور تخصصی 
فعالیت می کنند. وی در خصوص نگرانی های مردم 
در مورد آلودگی شیر و لبنیات، اظهار کرد: نگرانی هایی 
از استفاده نان خشک آلوده در واحدهای دامداری 
وجود دارد؛ اما مــردم باید مطمئن باشــند نگرانی 
بیشتر را دامدار و تولید کننده دارد زیرا بیشترین ضرر 
این موضوعات متوجه خود دامدار اســت که تبعات 
مختلفی مانند افت تولید شیر، سقط جنین و بیماری 
دام ها را درپی دارد و این خود ضررهای مالی بسیاری 

به دامدار تحمیل می کند.

مدیرعامل اتحادیه دامداران اصفهان:

مردم از سالمت شیر تولیدی کامال مطمئن باشند

 مبل تختخواب شو

بازار

 فعاالن بازار در هفته های اخیر بارها در مورد شدت گرفتن 
روند صادرات پیاز هشدار داده اند؛ اما ظاهرا مسئوالن 
بنایی برای  ورود به بازار و تعادل بخشی میان صادرات و 

عرضه داخلی ندارند

 مبل تختخواب شو
یک نفره آیسان مدل سابنا
قیمت: 1،820،000 تومان

مبل تخت شو یک نفره 
MA چشمه نور مدل

قیمت: 2،410،000 تومان

مبل تخت شو دو نفره 
ep100 مدل ایپک

قیمت: 2،450،000 تومان

استاندار:

گسترش صنایع آب بر همچنان ممنوع است
استاندار اصفهان گفت: به هیچ وجه مجوز احداث واحد صنعتی در شعاع کمتر از ۵۰ کیلومتر کان شهر 
اصفهان صادر نخواهد شــد.عباس رضایی افزود: جلسات بســیاری برای رسیدگی به مشکات 
واحدهــای صنعتی و تولیدی اســتان 
برگزار می شــود ولی هیچ گاه مهم ترین 
معیار که سامتی مردم است، فراموش 
نمی شود.وی اظهار داشــت: با توجه به 
اینکه روزهای آلوده زیادی در استان به 
ویژه کان شهر اصفهان پدید آمده، اجازه 
نخواهیم داد که عوامــل دیگری باعث 
افزایش روزهای ناسالم شود.استاندار 
اصفهان تاکید کرد: مشکات صنعتگران 
متنوع و مربوط به بخش های مختلف از جمله بانک ها و مجوزهای دســتگاه هایی مانند حفاظت 
محیط زیست است و برخی صنایع قدیمی که دارای سابقه دســتکم ۲۰ ساله هستند و هم اکنون 
با افزایش جمعیت در مجاورت شهرها و روستاها قرار گرفته اند که جا به جایی این صنایع نیازمند 
هم اندیشی های الزم با دستگاه های متولی اســت.وی به برخی درخواست ها برای احداث صنایع 
آب بر نیز اشــاره کرد و گفت: با توجه به مسئله خشکســالی و کمبود منابع آب در استان، گسترش 

صنایع آب بر نیز ممنوع است.

معاون عمرانی استانداری اصفهان خبر داد:

افتتاح بخش اول آزادراه کنار گذر شرقی اصفهان تا پایان امسال
معاون عمرانی استانداری اصفهان گفت: طی  یک دهه گذشــته، آزادراه کنار گذر شرقی اصفهان با 
مشکات مالی دست و پنجه نرم کرده اســت و تا پایان امسال فاز اول آن به بهره برداری می رسد.

حجت ا... غامی با اشاره به اینکه احداث آزادراه کنار گذر شرقی اصفهان از سال ۱۳۸۲ با هدف اتصال 
کریدور شمال و جنوب کشور آغاز شد، اظهار داشت: این آزادراه به طول ۱۰۰ کیلومتر بخشی از کریدور 
شمال به جنوب کشور است که از شیراز آغاز شده و به تهران ختم می شود که عملیات اجرایی این 
پروژه از آن زمان به مدت سه سال در حال انجام بود و در سال ۱۳۸۵ متوقف شد.وی افزود: پروژه 
احداث آزادراه کنار گذر شرقی اصفهان در طول بیش از یک دهه با مشکل منابع مالی دست به گریبان 
بوده و بعد از توقف مجدد بنا به مســائل مالی عملیات اجرایی آزادراه شرق اصفهان از سال ۹۷ با 
جدیت دنبال شد.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به جلسه ای با حضور 
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در استانداری و شــرکتی وابسته به این صندوق به عنوان 
هفتاد درصد از سهام دار این پروژه گفت: شــرکت مذکور احداث یک قطعه از این آزادراه را بر عهده 

دارد که مقرر شد این شرکت نسبت به تامین منابع مالی اقداماتی انجام دهد و پروژه فعال شود.

اجرای طرح های آب و خاک مستلزم همکاری  کشاورزان است
مدیر امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: پیاده سازی و اجرای به موقع و فراگیر 
طرح های آب و خاک در استان به همکاری بیشتر کشاورزان نیاز دارد.حمیدرضا باقرصاد اظهارداشت: 
همکاری و تعامل از سوی کشاورزان، اجرای طرح های مهندسی در مزارع استان اصفهان را تسریع و 
تسهیل می کند و در صورت همکاری نکردن سبب کم شدن بهره وری در مصرف انرژی و راندمان تولید 
خواهد شد. باقرصاد ادامه داد: اصاح شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی، اجرای سامانه های آبیاری 
و تسطیح اراضی و احداث جاده بین مزارع و کانال های آبیاری اقدامات اساسی این سازمان در موضوع 

آب و خاک با همراهی و همیاری کشاورزان نتایج بهتری در پی خواهد داشت.

کافه اقتصاد

رییس سامانه هوشمند سوخت استان اصفهان مطرح کرد:اخبار

لزوم آشنایی مردم با نحوه صحیح سوخت گیری
فرار بنزین از سهمیه کارت های سوخت به دلیل نا آشــنا بودن مردم با نحوه صحیح سوخت گیری است. رییس سامانه هوشمند سوخت استان اصفهان گفت: 
طی چند روز گذشته گایه های مردم به دلیل کم شدن سهمیه سوخت آنها هنگام سوخت گیری باال رفته است که در شبکه های مجازی این موضوع بر گردن کم 
فروشی جایگاه داران افتاده است.محمود بیگدلیان با رد هرگونه کم فروشی در جایگاه های سوخت افزود: شرکت ملی پخش در پاسخ به اینگونه شایعات دلیل 
فرار سهمیه های بنزین از کارت های سوخت را رعایت نکردن سوخت گیری صحیح از طرف مردم برشمرد.وی گفت: در صورت استفاده از روش ناصحیح هنگام 
سوخت گیری مانند برداشت کارت هنگام سوخت گیری و یا قرار ندادن نازل سر جای خود، یک تا سه لیتر از سهمیه سوخت مشتریان کم می شود.رییس سامانه 
هوشمند سوخت استان اصفهان به روش صحیح سوخت گیری اشاره کرد و گفت: قرار دادن نازل پس از اتمام سوخت گیری سر جای خود ،وارد کردن شاسی 
پرداخت روی بدنه دستگاه و منتظر ماندن تا فرمان دادن نازل به مشتری برای برداشــت کارت خود از مراحل صحیح سوخت گیری است.وی افزود:اگر مردم 

شکایاتی در خصوص کم شدن سهمیه سوخت خود دارند، می توانند با شماره تلفن ۰۹۶۲۷ موضوع را پیگیری کنند.

نمایشگاه مدل های 
مینیاتوری

نمایشگاه مدل های مینیاتوری 
لندن در ســال ۲۰۲۰، نزدیک به 
۲۰۰۰ نمونه از موتور های کششی 
تا کامیون های کنترل از راه دور را 
برای بازدید کنندگان به نمایش 

گذاشته است.

وز عکس ر

عکس: میزان
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 الیحه بودجه ۸۶ میلیارد تومانی شهرداری 
گلپایگان تقدیم شورا شد

شهردار گلپایگان در جلســه تقدیم الیحه بودجه سال ۹۹ شهرداری 
گلپایگان به شورای شهر، اظهار کرد: شهرداری  طبق آیین نامه مالی 
مکلف اســت که الیحه بودجه پیشــنهادی را حداکثر تا ۳۰ دی ماه 
تحویل شورای اسالمی شــهر کند؛اما امســال این اقدام پیش از 
موعد مقرر انجام شــد.پیمان شکرزاده افزود: شــورای شهر باید تا 
۳۰ بهمن ماه نســبت به تصویب و یا اصالح بودجه اقدام و سپس 
آن را به استانداری ارســال کند.شهردار گلپایگان گفت: امسال طبق 
دستورالعمل جدید وزارت کشور، ســاختار بودجه از سوی سازمان 
شهرداری ها تغییر کرده؛ اما زیرساخت  و تخصص الزم در شهرداری ها 
در تدوین این بودجه وجود ندارد با این وجود به پشــتوانه تخصص 
کارکنان بخش مالی شــهرداری گلپایگان تقریبا دستورات وزارت 

کشور در تدوین بودجه اعمال شد.
شــکرزاده تصریح کرد: اهداف اســتراتژیک و راهبردی شهرداری 
برمبنای اقتصاد مقاومتی اســت که در تدوین بودجه ســا ۹۹  نیز 
لحاظ شده اســت.وی با اشــاره به منابع درآمدی بودجه سال ۹۹، 
افــزود: ۲۱ درصد بودجه ســهم عوارض ارزش افــزوده، ۲۴ درصد 
ســهم صدور پروانه ساختمانی و ساخت و ســاز و ۲۱ درصد مربوط 
به ســایر منابع درآمدی است.شــهردار گلپایگان افــزود: ترکیب 
نســبت های هزینــه بودجه شــامل ۱۹ درصد ردیف هــای جاری، 
۴۷ درصد عمرانی و ۳۴ درصد ســرمایه ای است؛ سهم پروژه های 

عمرانی به اضافه ســرمایه گذاری ۸۱ درصد خواهــد بود،  ۷۰ درصد 
بودجه جاری نیز بــه حقوق و مزایای کارکنان و کارگران شــهرداری 
اختصاص دارد.شکرزاده گفت: سرانه درآمد و هزینه های شهرداری 
گلپایگان براســاس جمعیت ۵۴ هزار نفری شــهر گلپایگان برای 
هر نفر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی شــده اســت.وی 
اضافه کرد: در بودجه امســال ســرانه هزینه های جاری ۲۹۰ هزار 
تومان، عمرانی ۷۴۰ هزار تومان و ســرمایه گذاری ۵۵۵ هزار تومان 
اســت، بنابراین در مجمــوع بودجه ســال ۹۹ با احتســاب ردیف 
 هزینه های جاری، عمرانی و ســرمایه ای ۸۶ میلیارد تومان برآورد

 شده است.
شهردار گلپایگان تصریح کرد: ســال ۹۹ از لحاظ تامین منابع مالی 
شــرایط ســختی وجود دارد؛ اما ســعی و تالش خود را در جذب 
سرمایه گذار به کار می بندیم که بخشــی از اعتبارات سرمایه گذاری 
با احداث پارکینگ طبقاتی بازار شــهر جبران شود.شکرزاده با بیان 
اینکه به زودی پیش نویس برنامه پنج ســاله شهرداری گلپایگان 
به شورای شهر ارائه می شــود، گفت: ۳۰ دی ماه بودجه ۴۰ میلیارد 
تومانی سال ۹۸ شهرداری گلپایگان به صورت کامل تحقق می یابد.

وی اظهار کرد: ۳۰ درصد مشکالت دفع آب های سطحی شهر برطرف 
شد و تاکنون برای جداســازی آب خام از آب شرب نیز پنج میلیارد 

تومان هزینه شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان:

آرامستان های اردستان نیازمند ساماندهی هستند
 مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان گفت: آرامستان های مختلفی در هفت منطقه و محله این شهر 

وجود دارد که بدون متولی هستند و همین امر کنترل دفن ها را با مشکل روبه رو کرده است.
 حسن ذبیحی در نشست ساماندهی صدور جواز دفن در شبکه بهداشت و درمان اردستان افزود: تالش 
داریم با انجام کار فرهنگی، آموزش و توجیه مردم از دفن بدون مجوز فوت شــدگان جلوگیری شود و 
آرامستان ها با کمک شهرداری و سایر واحد ها ســرو سامان یابد. وی با اشاره به دستور العمل صدور 
گواهی فوت تاکید کرد: پزشــکان در ۱۹ 
مورد مانند قتــل، تصادفات، درگیری ها، 
مصرف مواد مخدر و سایر موارد غیر عادی 
حق صدور جــواز دفن ندارند و پزشــکی 
قانونی باید در این زمینه اقدام کند. مدیر 
شبکه بهداشــت و درمان اردستان اضافه 
کرد: ســال ۱۳۹۷ تعداد ۲۵۷ نفر در این 
شهرستان فوت کردند و افزون بر ۹۰ درصد 
فوت شــدگان از خدمــات اورژانس ۱۱۵ 
استفاده کرده بودند که این موضوع می تواند در جهت صدور جواز دفن موثر باشد. مسئول واحد آمار و 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز تصریح کرد: میزان مرگ و میر پنج در هزار متر است که بر 
اساس آمار چهارساله از  سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ در مجموع یک هزار و ۴۰ نفر در اردستان فوت کردند که 
نزدیک به ۵۰ درصد آن در خانه رخ داده و افراد بدون جواز فوت دفن شدند که این اصال زیبنده نیست. 
به گفته محمد آقا بابایی، شهرستان اردستان در این زمینه بدترین رتبه را در استان اصفهان دارد و باید 
برای برطرف کردن آن تالش شــود. وی بیان کرد: برای برطرف کردن این مشکل نیاز به آموزش و کار 
فرهنگی است که در آینده کالس های آموزشــی در شهرستان اردستان برگزار می شود. مسئول واحد 
آمار مرکز بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: اردســتان در بین دیگر شهرستان های 
این اســتان در بحث امید به زندگی با در نظر گرفتن جمعیت رتبه نخست را دارد. وی یادآور شد : این 
شهرستان در منطقه ای واقع است که از نظر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تغذیه، آب و هوا و کم بودن 
استرس شرایط مناســبی دارد و همین موارد موجب باال رفتن میزان امید به زندگی از بدو تولد دربین 

مردن و زنان اردستانی شده است.

 برگزاری همایش سلیمانی های فردا
 با حضور اعضای کانون یاریگران زندگی در زواره 

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در گفت وگو با خبرنگاران اعالم 
کرد: به همت کارشناسان این حوزه و اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی، اداره شاهد و ایثارگران 
سازمان بسیج دانش آموزی سپاه صاحب الزمان )عج( و سازمان بسیج دانش آموزی استان با هدف 
پرداختن به فضیلت های اجتماعی اخالقی و بررسی و آموزش تکنیک های جذابیت و محبوبیت سردار 
دل ها سید شهدای مقاومت و مالک اشتر زمان، سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی این همایش 
برای اولین بار در استان با حضور دانش آموزان متوسطه اول و دوم عضو کانون یاریگران زندگی ، آموزش 
و پرورش و فرماندار و مسئولین محلی و شهرســتان اردستان در سالن اجتماعات دکتر شریعتی زواره 
برگزار شد. حسین اسماعیلی ادامه داد: این برنامه همراه با سخنرانی، اجرای گروه سرود و برپایی کارگاه 
آموزشی همراه بود. وی افزود:  این طرح در دویست  مدرسه  استان به منظور الگوگیری از زندگی سراسر 
آموزنده و واکسینه شدن دانش آموزان در برابر تهاجمات فرهنگی و اجتماعی برگزار می  شود. در پایان 
 به برگزیدگان مسابقه هدایا و دلنوشته شهید حاج قاسم سلیمانی تقدیم شد و کانون فرهنگی تربیتی

 آینده سازان زواره به کانون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تغییرنام یافت.

با مسئولان

 فرماندار شهرستان شهرضا در جلســه برنامه ریزی خدمات سفر 
نوروز اظهار داشت: قرارگیری در مسیر شاهراه شمال-جنوب کشور 
این شهرستان را دارای موقعیت حساســی کرده است و مسافران 
زیادی از این شهر عبور می کنند.ناصر اسدی تصریح کرد: معرفی و 
شناساندن ظرفیت ها و پتانسیل های شهرستان ها از اولویت های 

کاری ادارات در شهرستان در این ایام است.
فرماندار شــهرضا خاطرنشــان کرد: وجود امامزاده شاهرضا )ع(، 
مزار ســردار بزرگ خیبر شــید حاج محمد ابراهیم همت، مساجد 
 تاریخی با قدمت هزاران سال و بازار تاریخی با ۹ قرن سابقه که هنوز 
هم دارای رونق است نیاز به توجه ویژه دارد.اسدی تاکید کرد: عید 
نوروز بهترین فرصت برای معرفی آثار تاریخی و اماکن گردشگری 

شهرضا به مسافران و گردشگران داخلی و خارجی است.
وی بیان داشت: شهرســتان از ظرفیت های باالیی برخوردار بوده 
و معرفی این ظرفیت ها در بخش های کشــاورزی، گردشــگری، 
صنعتی و فرهنگی می تواند جایگاه و رتبه شهرســتان را در عرصه 
های مختلف باال ببرد.فرماندار شهرضا گفت: فروش صنایع دستی، 
سفال و سرامیک در شهرستان شهرضا نسبت به سال گذشته باید 
بیشتر شود.اسدی با اشاره به رسالت سنگین رسانه ها در جامعه، 
خواستار معرفی این شهرستان و پتانسیل این شهر با برنامه های 
متنوع شد.وی تصریح کرد: در بخش پشــتیبانی مواردی از جمله 
اســکان مســافران، غذا، امنیت در حوزه حمل و نقل، بهداشت و 
درمان و برنامه های فرهنگی دارای اهمیت بوده تا جایی که می توان 
 گفت با ارائه صحیــح برنامه های این بخش، در بخش نخســت 
 یعنی گردشــگری نیز می توانیم موفق عمل کنیم.این شهرســتان 
 از لحاظ کیفیت خدمات به مســافران همیشــه جــزو رتبه های

  برتــر و از لحاظ تعداد مســافران رتبه باالیی در اســتان را کســب 
کرده است.

فرماندار شهرستان شهرضا:

 نوروز بهترین فرصت برای معرفی 
ظرفیت های گردشگری شهرضاست

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1398 
اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

11/1 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک  و ماده 59 اصالحی آیین نامه 
مربوطه امالکی که تقاضای ثبت آنها در سه ماهه سوم سال 1398 پذیرفته  شده و 
هم چنین امالکی که در آگهی های نوبتی قبلی از قلم افتاده مربوط به حوزه ثبتی 

نطنز بشرح ذیل آگهی میگردد .
)الف ( : امالکیکه در سه ماهه سوم سال 1398 پذیرش ثبت شده اند و همچنین  
امالکی که آگهی های نوبتی  قبلی از قلم افتاده است بدین شرح آگهی میگردد . 

اول ( شماره های مربوط به بخش نه شامل شهر نطنز و قراء تابعه 
شماره فرعی از33 - اصلی واقع در شهر نطنز 

426-  خانم طوران اعتباری  قصبه فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین معر وف 
بباغ عید  )انتقالی از خانم نیره روح الهی فرزند محمد که در آگهی های نوبتی قبلی 

از قلم افتاده است(  
شماره فرعی  از 71 - اصلی واقع در سرشک

2236- شهر داری نطنز ششــدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 80/ 132 
متر مربع 

شماره فرعی از 100- اصلی واقع در طامه
2223 - اقای عباســعلی صدیقی طامه فرزند علی اکبر ششدانگ یکباب خانه 

بمساحت  104/17 مترمربع
شماره های فرعی از 118 -  اصلی واقع در جاریان   

220-آقای مرتضی پارساوند فرزند شیخ حسین ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
بمساحت 70/ 1784 متر مربع 

393- آقای مرتضی پارساوند فرزند شیخ حسین ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
بمساحت 40/ 267 متر مربع 

395- آقای مرتضی پارساوند فرزند شیخ حسین ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
بمساحت 60/ 378 متر مربع

403- آقای مرتضی پارساوند فرزند شیخ حسین ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
بمساحت 80/ 671 متر مربع 

461- آقای مرتضی پارساوند فرزند شیخ حسین ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
بمساحت  443 متر مربع   

893-آقای مرتضی پارســاوند فرزند شیخ حسین ششــدانگ یکباب کاهدان 
بمساحت 21 متر مربع 

شماره فرعی از 120-  اصلی واقع در  خفر 
95-خانم نفیسه سلیمی خفری  فرزند ماند علی ششدانگ قطعه زمین محصور 

بمساحت 275 متر مربع 
شماره  فرعی از 121- اصلی واقع  در  مزرعه کهق

46- آقای منصور افصحی فرزند هدایت ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 1208 
متر مربع )که مقدار 172 متر مربع آن در حریم مســیل معروف به سرشک قرار 

دارد (
شماره فرعی از 129- اصلی  واقع در  جزن 

622- خانم اقدس رشیدی جزنی فرزند علی ششــدانگ قطعه  زمین محصور 
بمساحت  50/ 534 متر مربع 

شماره فرعی از 130 اصلی  واقع در ویشگان جزن 
99- آقای عبــاس احمدی جزنی فرزنــد نعمت اله یک و نیم دانگ مشــاع از 

ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر بمساحت 95/ 1065 متر مربع
دوم( شماره های مربوط به بخش 10 چیمه رود و برز رود  و قراء تابعه 

شماره  فرعی از 44- اصلی   واقع در ابیانه
94- خانم مریم دهقانی ابیانه فرزند علی اکبر ششدانگ یک قطعه مخروبه شامل 

حصار و دکان مخروبه به مساحت 13/ 73 متر مربع 
شماره فرعی از 145  - اصلی واقع در باقر آباد 

3-خانم شوکت برزرودی فرزند میرزاآقا یک هزار و هشتصد و هشتاد و دو سهم 
مشاع از پنج هزار و هفتصدو چهل سهم ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 574 

متر مربع 
شماره فرعی از 149 - اصلی واقع در طره

3153- خانم ام البنین کامرانی فرزند ابراهیم ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 
25/ 216 متر مربع

سوم (شماره مربوط به بخش 11 طرق رود و قراء تابعه
شماره فرعی از 193- اصلی واقع در طرق

1561- آقای  امیر قلی توکلی فرزند محمد اقا یک  دانگ  مشــاع از ششدانگ 
یکباب خانه 

لذا بموجب ماده 16  قانو ن ثبت  اســناد و امالک چنان چه شخص یا اشخاصی 
نسبت به امالک مندرج در بند الف این آگهی اعتراضی )واخواهی ( داشته باشند 
بایستی از تاریخ  اولین نوبت انتشار آگهی ظرف مدت 90 روز  اعتراض خود را کتبا  
به این  اداره تسلیم نموده و رسید اخذ نمایند و برابر قانون معترض بایستی از تاریخ 
تسلیم  اعتراض ظرف مدت یکماه مبادرت به تقدیم داد خواست به مرجع قضایی 
نموده و گواهی مشعربر طرح دعوی اخذ و به این اداره تسلیم نمایند و در صورتی 
که قبل از تاریخ اولین نوبت انتشار این آگهی  دعوایی اقامه شده و در جریان باشد  
وفق ماده 17 باید تصدیق محکمه را مشعر بر جریان دعوی به اداره  ثبت محل 
تسلیم نمایندو اال حق او ساقط خواهد شد و اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که 
بعد از انقضاء  مدت مرقوم واصل شود بال اثر خواهد بود و مطابق قسمت اخیر ماده 
16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدید حدود 
قید و واخواهی نسبت به آن مطابق با ماده 20 قانون ثبت خواهد بود این آگهی در 

دو نوبت و به فاصله سی روز در روزنامه زاینده رود درج و منتشر میگردد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 01/ 11/ 1398
تاریخ انتشار نوبت دوم : 01/ 12/ 1398

 م الف:  729540  علی جوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز   

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1398 
منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان امالک 

واقع در قسمتی از بخش 5 ثبت اصفهان  
11/2 به موجب ماده 11 - قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 – اصالحی آئین 
نامه مربوط به امالکی که در ســه ماهه سوم  ســال 1398 – تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته شده و همچنین شماره هایی که از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت 
محترم نظارت آگهی ثبت آنها تجدید گردیده است به شرح ذیل آگهی می شود  .

ردیف )الف( : امالکی اســت که تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و مدت اعتراض 
نسبت به آنها از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی 90 روز می باشد .

807 – اصلی آقای مهران عبادت فرزند محمود تمامت 17/33 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ که ششدانگ به مساحت 374/12 مترمربع که دارای بنا و ساختمان 

می باشد واقع در بخش 5 ثبت اصفهان .
4483/4479 –  خانــم زهرا رهنما یزدآبادی فرزند قاســم ششــدانگ یکباب 
ســاختمان به مســاحت 166/19 مترمربع احداثی بر روی مســتثنیات پالک 

4483/178 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
4483/4491  – خانم فخری فروغی ابری  فرزند عبدالرسول ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 163/60 مترمربع احداثی بر روی مستثنیات پالک 4483/178 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/4605 – آقای داریوش ماندیان نســبت به 18 حبه مشاع و آقای مهدی 
ماندیان طالخونچه نسبت به 18 حبه مشــاع و خانم فیروزه ماندیان طالخونچه 
نسبت به 9 حبه مشاع و خانم شهین ماندیان طالخونچه نسبت به 9 حبه مشاع و 
خانم شهال ماندیان نسبت به 9 حبه مشاع و خانم فرزانه ماندیان طالخونچه نسبت 

به 9 حبه مشاع همگی فرزندان سهراب از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 255 
مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

5000/4632 – آقای محمدحســین ابوطالبی محمودآبادی  فرزند محمدتقی 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 130/09 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان   . 
5000/5032 – خانم زهره شــمس و خانم معصومه شمس و خانم زهرا شمس 
همگی فرزندان امامقلی ) بالسویه ( ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195/25 

مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
5000/8016 – آقــای ســیدجمال زهرایی کولــه پارچه فرزند ســیدمهدی  
 ششــدانگ یکباب خانه بــه مســاحت  181/60 مترمربع واقــع در بخش 5 

ثبت اصفهان 
5000/25896 – آقای اکبر صفایی فرزند افراســیاب ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 151/35  مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/25926 –  آقای مجتبی استکی اورکانی فرزند مصطفی قلی ششدانگ 

یکباب مغازه به مساحت 14/10 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26018 – آقای حبیب اله ایزدی فرزند عباس نسبت به چهاردانگ مشاع 
و خانم فاطمه نجفی فرزند صفرعلی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب 
ساختمان تجاری به مساحت 57 مترمربع مجزی شده از 5000/9278  واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26022 – آقای محسن جانقربان فرزند خیراله ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 90/60 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26023 – خانم خدیجه مهرعلی فرزند امیدعلی ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 127/30 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26045 – آقای احمدعلی افتخاری مهابادی فرزند محمدنســبت به دو 
دانگ و نیم مشاع و آقای محمود صداقت فرزند حبیب اله نسبت به یک دانگ و 
نیم مشاع و آقای نوید مقربی فرزند بمانعلی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
دو باب مغازه و ساختمان احداثی بر روی آن به مساحت 35/72  مترمربع واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26062 – آقای افراســیاب صفایی  فرزند علی محمد ششدانگ یکباب 

مغازه به مساحت 20/20 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26098 – موقوفه حسینیه بیت المهدی ) عج ( به تولیت اداره اوقاف و امور 
خیریه ناحیه 2 اصفهان ششدانگ یکباب حسینیه موقوفه به مساحت  208/57 

مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26120 – آقای هاشم مهربد فرزند براتعلی ششــدانگ یکباب خانه به 

مساحت 107/62 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به امالک 
مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشد باید نســبت به تقاضاهای مندرج در 
ردیف )الف( از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا 90 روز و نسبت به ردیف )ب( از 
تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا 30 روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم نماید 
. در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی باید 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی نوبتی تا 90 روز گواهی دادگاه را در مشعر به جریان 
دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء 
مدت مرقوم واصل گردد بالاثر و مطابق تبصره ذیل ماده 17 قانون و ماده 86 آیئن 
نامه قانون ثبت رفتار خواهد شد . معترضین بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم ، 
در غیر اینصورت متقاضی ثبت می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست خود را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون 
توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد . ضمنًا طبق ماده 
56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقــی در موقع تحدید حدود در صورتمجلس 
تحدیدی قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نســبت به حدود و حقوق 

ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد شد . این آگهی نسبت به ردیف 
)الف( در دو نوبت به فاصله 30 روز نســبت به ردیف )ب( یک نوبت در روزنامه  

زاینده رود درج و منتشر می گردد .
تاریخ انتشار نوبت اول   :   1398/11/01  
تاریخ انتشار نوبت دوم   :   1398/12/01  

م الف:738568  اعظم قویدل  رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 
اصفهان

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1398 
مربوط به قسمتی از امالک بخش 12 ثبت اصفهان

 شهرستان تیران و کرون
11/3 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59  اصالحی آئین نامه 
مربوط، آگهی نوبتی امالکی که در سه ماهه سوم سال 1398 تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته شده و یا در آگهی های سابق از قلم افتاده است و نیز آنچه طبق آراء هیات 

نظارت، آگهی  آنها تجدید گردیده است به این شرح منتشر می گردد: 
ردیف الف: امالکی که تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده یا در آگهی های سابق از 
قلم افتاده است و مدت اعتراض نسبت به آنها نود روز از تاریخ انتشار اولین آگهی 

نوبتی می باشد:
پالک شماره 87 فرعی از 12 اصلی قریه جاجا:

آقای علی اسدی فرزند  غالمرضا به شناسنامه شماره 10- تمامت ششدانگ یک 
درب باغ به مساحت 1436/25 متر مربع که با پالک 859 فرعی از اصلی مذکور 

توام گردیده است
ردیف ب: امالکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر ولیکن به واسطه اشتباه 
موثری که در انتشار آنها رخ داده و به موجب آرای هیات نظارت یا دستور رییس 
ثبت مستند به اختیارات تفویضی بندهای 385-386-387 مجموعه بخشنامه 
های ثبتی منجر به تجدید آگهی شــده و مدت اعتراض نسبت به آنها سی روز از 

تاریخ انتشار است
به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک، چنانچه کسی نسبت به ثبت امالک 
مندرج در این آگهی اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشــار نوبت اول این آگهی 
ظرف مدت 90 روز و نســبت به آنهایی که طبق رای هیات نظارت و یا اختیارات 
تفویضی به شرح ردیف ب تجدید آگهی می گردد در مدت 30 روز از تاریخ انتشار، 
درخواست اعتراض خود را به صورت کتبی و مســتقیما به اداره ثبت محل ارائه 
نماید. طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، 
معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض بایستی با طرح دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضائی مراجعه و گواهی تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از انتشار این آگهی اقامه دعوی شده 
باشد طرف دعوی باید گواهی مشعر بر جریان دعوی را ظرف مدت مرقوم تسلیم 
نماید. اعتراض یا  گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت مذکور واصل شود 
بال اثر و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق 
ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقــی و حدود این امالک هنگام تحدید 
حدود در صورتمجلس تحدید حدود قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین 
نسبت به حدود و حقوقی ارتفاقی این امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 
دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. 
این آگهی نســبت به امالک ردیف الف در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به 
ردیف ب فقط یک نوبت در تاریخ های ذیل در روزنامه زاینده رود چاپ و منتشر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/01 
م الف: 724270 سید محمد حســن مصطفوی رئیس ثبت اسناد و امالک 

شهرستان تیران
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مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان:
همچنان با آنفلوآنزا درگیر هستیم

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان گفت:در منطقه اصفهان هنوز موج نخست 
آنفلوآنزا تمام نشده است و ما همچنان با این بیماری درگیر هستیم.بیماری آنفلوآنزا در سال های 
اخیر به ویژه امسال بسیار گســترش یافته و جان برخی هموطنان را نیز گرفته است، بیماری که 
مقابله با آن تنها نیازمند رعایت بهداشت فردی و اجتماعی است؛اما در این میان و پس از گذشت 
چند ماه از موج نخست شیوع این بیماری در سراسر کشور اخیرا برخی رسانه ها مدعی شدند که 
موج دوم این بیماری در برخی از نقاط کشور در حال گسترش است.رضا فدایی درباره شیوع موج 
دوم بیماری آنفلوآنزا در اصفهان اظهار داشت: بر اســاس آخرین گزارش ها ما در منطقه اصفهان 
چنین مسئله ای را مشــاهده نکرده و هنوز با آن مواجه نشده ایم.وی افزود: البته باید این نکته را 
متذکر شویم که در منطقه اصفهان هنوز موج نخســت آنفلوآنزا تمام نشده است و ما همچنان با 

این بیماری درگیر هستیم.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خبر داد:
رهاسازی 20 میلیون متر مکعب حقابه تاالب گاوخونی

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: ۲۰ میلیون متر مکعب حقابه محیط زیستی 
برای تاالب گاوخونی و بستر زاینده رود رهاسازی شــد.ایرج حشمتی،با اشاره به بارش هایی در 
سرشاخه های زاینده رود عنوان کرد: در کارگروه سازگار با آب، تعلق یافتن ۱۴۰ میلیون متر مکعب 
حقابه زاینده رود به وزارت نیرو پیشنهاد شد.وی با اشــاره به موافقت با تحقق میزان ۲۰ میلیون 
مترمکعب از ســوی وزارت نیرو بیان کرد: طی ماه های بهمن و اســفند ماه که کشاورزی صورت 
نمی گیرد، تحقق سهم به بستر زاینده رود و تاالب گاوخونی نقش موثری در کمک به احیای محیط 
زیست دارد.مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به جاری بودن آب زاینده رود 
در دو ماه پایان سال اظهار کرد: با جاری شدن آب در بســتر زاینده رود، زمستان گذرانی پرندگان 
نیز راحت تر خواهد بود.حشــمتی در پایان با آرزوی تداوم جریان زاینده رود گفت: امیدواریم با 
حفظ مسئولیت اجتماعی در مردم و مسئولین و هماهنگی دستگاه های اجرایی، حقابه گاوخونی 
و زاینده رود تامین شود تا از اثرات مخرب خشکسالی و معضالت تبدیل شدن گاوخونی به کانون 

ریز گرد جلوگیری به عمل آید.

 نیروهای جهادی بسیج دانشگاه اصفهان
 به مناطق سیل زده اعزام می شوند

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان با اشاره به ارسال کمک های نقدی و غیرنقدی برای 

هم وطنان سیل زده در سیستان و بلوچســتان، گفت: نیروهای جهادی بسیج دانشگاه اصفهان 

به مناطق سیل زده اعزام می شوند.محمدامین احمدی با اشاره به کمک های بسیج دانشجویی 

اصفهان به هم وطنان ســیل زده اظهار داشــت: به این دلیل که سیل سیســتان و بلوچستان، با 

هفته آخر فعالیت دانشــگاه اصفهان در این ترم همزمان بود و با وجود فرصت کم برای دریافت 

اقالم مورد نیاز، روز سه شــنبه فراخوان عمومی در سطح دانشگاه منتشر شد.وی افزود: در طول 

دو روز، نزدیک به 3 میلیون تومان وجه نقد و تعدادی کنســرو غذا، البسه زمستانی و پتو توسط 

بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان جمع آوری و توسط معاونت جهادی ناحیه بسیج دانشجویی 

استان به مناطق سیل زده ارسال شد.مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان در ادامه تصریح 

کرد: قرار بر این اســت که از طریق معاونت جهادی بسیج دانشجویی استان و در صورت پذیرش 

درخواست، نیروهای جهادی نیز از بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان به مناطق سیل زده اعزام 

شوند.

افزایش ۱۲.۴ درصدی مرگ براثر گازگرفتگی و سهم باالی اصفهان از میزان تلفات؛

مقصر کیست؟

بر اساس آمار  ۴3۶ نفر در کشور از ابتدای  پریسا سعادت
فروردین تا پایان آذر ســال جــاری بر اثر 
مسمومیت با گاز منوکسید کربن جان باخته اند که این رقم در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل )3۸۸ نفر( ۱۲.۴ درصد افزایش یافته است. مرگ 
خاموش می تواند یکی از ناگوارترین مرگ ها تلقی شود که ساالنه افراد 

زیادی را به کام مرگ می کشاند.
بر اساس اعالم سازمان پزشکی قانونی، از کل تلفات مسمومیت با گاز 
منوکسیدکربن طی ۹ ماه گذشته 3۲۸ نفر مرد و ۱۰۸ نفر زن بودند.در این 
مدت استان های تهران با ۸۴، آذربایجان شرقی با ۴3 و اصفهان با 3۹ 
فوتی بیشترین آمار تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن را داشته اند، 
آمار تلفات گازگرفتگی در بیش از نیمی از اســتان ها کمتر از ۱۰ نفر و در 
استان قم صفر گزارش شده است.بر اساس گزارش پزشکی قانونی، در 
پاییز امسال ۲۱۴ نفر بر اثر مســمومیت با گاز جان خود را از دست دادند 
که حدود نیمی از تلفات ۹ ماه گذشته را در برمی گیرد و همچنین این آمار 
در مقایسه با پاییز ســال قبل)۱3۹۷( که آمار تلفات ۱۹۴ نفر بود، ۱۰.3 
درصد افزایش یافته است.بیشــترین آمار مرگ ناشی از گازگرفتگی در 

سال جاری در آذرماه ثبت شده و در این ماه ۱۲3 نفر بر اثر مسمومیت با 
گاز جان باختند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3۶.۷ درصد بیشتر 
شده است. این آمار رشد یافته در حالی است که از اواسط پاییز و با شروع 
سرمای هوا، هشدارها نیز در رابطه با رعایت نکات ایمنی شدت یافته؛ اما 
ظواهر نشان می دهد این هشــدارها یا دیده نشده و یا به دالیلی نادیده 
گرفته شده است. بخشی از این مسئله را می توان در سهل انگاری مردم 
در زمینه استفاده از وسایل گرمایشی دانســت، اینکه مردم ترجیح می 
دهند به جای استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد از نوع ارزان تر و البته 
کم هزینه تر آن اســتفاده کنند. این روزها نه تنها در خانه های مسکونی 
که  در مجتمع های آموزشی و کارگاه ها هم جان تعداد زیادی از افراد با 
خطر مواجه شده اســت نمونه آن را می توان در حادثه گازگرفتگی بیش 
از ۹ تن از دانش آموزان در یکی از هنرســتان های اصفهان در هفته قبل 
مشاهده کرد؛ جایی که مطمئنا اولیای مدرسه از خطرات نصب ناایمن و 
بی توجهی در این زمینه آگاهی های الزم را داشته اند، اما نبود تجهیزات 
درســت و اســتاندارد این حادثه را رقم زد. برخی از کارشناسان، نقص 
در اطالع رســانی و آموزش ها را عامل اصلی قربانی گرفتن این دســت 

از حوادث می دانند. چندی پیش مدیر عامل شــرکت ملی گاز در مورد 
انتقادات از این شــرکت در مورد کم کاری در زمینــه گازگرفتگی و دادن 
هشــدارهای الزم گفته بود،  اگر ما کاالیی را به مردم عرضه می کنیم که 
برای مردم خطر ساز می شود، باید جلوی آن را بگیریم ضمن اینکه معموال 
سازمان های ذی ربط به این موضوع بی توجهی می کنند. حسن منتظر 
تربتی، دودکش را بیشترین عامل گاز گرفتگی دانست و گفت: این موضوع 
به سطح تحصیالت یا شهر نشینی و روستایی بودن مرتبط نیست.وی 
اطالع رسانی نامناســب و ناآگاهی مردم را، عامل دیگر بروز این حادثه 
دانست و افزود: زمانی که مردم به سمت صرفه جویی در مصرف انرژی 
سوق داده شــدند،افزایش گازگرفتگی رخ داد که علت آن اطالع رسانی 
نامناسب بود. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به نبود آموزش در 
مدارس ادامه داد: این موضوع به قدری ساده است که حتی در دانشگاه ها 
نیز تدریس نمی شــود در حالی که با جان آدم ها ســروکار دارد.منتظر 
تربتی با اشاره به برخورداری ۲۷ میلیون مشــترک گاز در کشور افزود: 
 هر تصمیمی برای مقابله با مسئله گاز گرفتگی، همه مردم را تحت تاثیر 

قرار می دهد.

بیشترین آمار مرگ ناشی از گازگرفتگی در سال جاری در 
آذرماه ثبت شده و در این ماه ۱۲۳ نفر بر اثر مسمومیت با 
گاز جان باختند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶.۷ 

درصد بیشتر شده است

با مسئولان

آگهی نوبتی  سه ماهه سوم سال 1398 
اداره ثبت  اسناد وامالک شهرستان آران وبیدگل

11/4 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالک وماده 59 اصالحی و آیین نامه 
مربوط به امالکی  که در سه ماهه سوم سال1398تقاضای ثبت آنها پذیرفته  ونیز 
آنچه طبق آراء هیئت نظارت ثبت استان آگهی آنها باید تجدید شده  و یا شماره 
های  از قلم افتاده  مربوط به بخش های  حــوزه ثبتی آران وبیدگل به ترتیب  در 

ردیف های الف وب به شرح آتی آگهی می نماید: 
الف (  شماره پالک و مشخصات  مالک ونوع ملک که اظهارنامه آنها  در سه ماهه 
مربوطه  قبل تنظیم  وجهت انتشــار  آگهی در ردیف منظور گردیده اند وامالکی 

که قبال اظهارنامه آنها تنظیم شده ولی اشتباهادر موعد مقررآگهی نشده اند :
امالک وابنیه بخش سه آران وبیدگل   

شماره های فرعی از پالک 2 اصلی واقع در مزرعه ایوب آباد
779 فرعی: آقای حسنعلی رمضانی بیدگلی فرزند مصطفی ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی با کاربری صرفا کشاورزی بمساحت 1209/60مترمربع  
780 فرعی: حسین حســن بیکی بیدگلی فرزند علی اکبر ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی با کاربری صرفا کشاورزی بمساحت 3040/07مترمربع
781فرعی: مهین میرزائی فــرد بیدگلی فرزند محمد ششــدانگ قطعه زمین 

مزروعی با کاربری صرفا کشاورزی بمساحت 2030/87مترمربع
شماره فرعی از پالک 130 اصلی واقع در اماکن بیدگل بخش سه اران وبیدگل

130اصلــی: خانم زهــرا نصرالهی فرزند یداله ششــدانگ قســمتی از یکباب 
چهاردیواری بمساحت 25/70مترمربع 

شماره  فرعی از پالک 2182 اصلی واقع دراماکن بیدگل
3فرعی: محمد صفاجو فرزند احمد ششدانگ محل یکباب طویله )تحتانی(بشماره 
پالک 3فرعی و ششدانگ محل یکباب اطاق )فوقانی(به مساحت  24مترمربع 
بشماره 4فرعی وششدانگ محل سرداب )تحتانی(بشماره 5فرعی و ششدانگ 
محل یکباب اطاق )فوقانی(بشماره 6فرعی بمساحت 18/37مترمربع و ششدانگ 
اطاق شماره 8فرعی مســاحت 26/25مترمربع همگی مجزی از 2182اصلی به 

انضمام 145سهم مشاع از 365سهم مشاعات 
شماره  فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در اراضی مسعوداباد اران و بیدگل 

398فرعی: شهرداری اران وبیدگل به شماره شناسه 14000277330ششدانگ 
قطعه زمین بمساحت 137مترمربع 

شماره های فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در اراضی اراندشت اران 
1996فرعی: خانم اشرف موالئی ارانی فرزند عباس ششدانگ یکباب ساختمان 

بمساحت 200/75مترمربع.
2006فرعی:مجتبی جنتی نژاد فرزند محمد و خانم اســماء بیگانه فرزند عباس 

)بالمناصفه(ششدانگ  یکبابخانه بمساحت 91/50مترمربع .
2007فرعی:دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت اموزش و پرورش 
اداره کل اموزش و پرورش استان اصفهان کد شناسه 14001922668ششدانگ 

یکباب مدرسه مشهور به شهید چمران بمساحت 6132مترمربع.
شــماره های فرعی از پالک 2648 اصلی واقع در مزرعه ابراهیم اباد بخش سه 

اران وبیدگل
492فرعی:ســجاد غالم گر ارانی فرزند احسان تمامی دویســت و پنجاه و پنج 

سهم مشاع از هفتصدوچهل و دو سهم ششدانگ یکدرب باغ محصور بمساحت 
742مترمربع 

941فرعی:عباس مدبر نژاد فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر 
بمساحت 1150مترمربع .

شماره  فرعی از پالک 3136 اصلی واقع در بخش سه اران وبیدگل
3136 اصلی: محمد اصغری فرزند محمد حســین و میثم اصغری فرزند محمد 

)بالمناصفه(ششدانگ یکباب چهاردیواری بمساحت 45مترمربع 
شماره فرعی از پالک 3138 اصلی واقع دراراضی بیدگل بخش سه اران وبیدگل

3138اصلی:محمد حسین رمضان زاده بیدگلی فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 136/23مترمربع 

شماره فرعی از پالک 3139 اصلی واقع دراراضی بیدگل بخش سه اران وبیدگل
3139اصلی:خانم ملوک حاجی علی اکبری بیدگلی فرزند علی اکبرششــدانگ 

یکبابخانه بمساحت 115/40مترمربع . 
شماره فرعی از پالک 3140 اصلی واقع دراراضی بیدگل بخش سه اران وبیدگل

3140اصلی:مهدی محمد بکی فرزند محمد و ام البنین شبان قمصری ارانی فرزند 
تقی ششدانگ یکبابخانه بمساحت 71/85مترمربع                  

امالک و ابنیه بخش چهار آران وبیدگل  
شماره های فرعی از پالک 14 اصلی واقع در مزرعه علی آباد مرکزی

1612 فرعی: علی محمد رضائی علی ابادی فرزندماشااله ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی با کاربری صرفا کشاورزی بمساحت 4963/75مترمربع .

1613فرعی:علی محمد رضائی علی ابادی فرزند ماشااله ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی با کاربری صرفا کشاورزی بمساحت 1980مترمربع 
ب( امالکی  که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر  ولکن بواسطه  اشتباه موثری  
که در انتشار  آنها  رخ داده  وبموجب آرائ هیئت نظارت  یا دستور اداری  مستند 
به اختیارات  تفویضی  هیدت نظارت  موضوع بندهای 385 و386 و387 مجموع 

بخشنامه های ثبتی  تا اول مهرماه سال 1365 منجر به تجدید  آگهی شده اند .
بموجب ماده 16 قانون ثبت  امالک چنانچه  کســی نســبت به  امالک مندرج  
قسمت) الف(  این آگهی واخواهی داشته باشد ظرف مدت 90 روز  ونسبت به بند 
)ب( ظرف مدت 30 روز  دادخواست واخواهی  خود را به این اداره  تسلیم  و طبق 
تبصره 2 ماده واحده  قانون تعین تکلیــف پرونده های معترضی  ثبت ،  معترض 
ظرف مدت یک ماه  از تاریخ  تســلیم اعتراض  به این اداره  بایستی دادخواست  
خود را به مرجع ذیصالح قضائی  گواهی تقدیم دادخواست  را اخذ  وبه این اداره  
تسلیم نماید ودر صورتی که قبال دعوائی  اقامه شده باشد  طرف دعوی باید  گواهی 
دادگاه مشــعر بر جریان دعوی  ظرف مدت  مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات  و یا 
گواهی طرح دعوی  که بعد از انقضا  مدت مرقوم  و اصل شود  بال اثر بوده  ومطابق 
قسمت اخیر  ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد  ضمنا طبق ماده 56 
قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون  تعین تکلیف  پرونده های معترضی  ثبت 
پذیرفته خواهد شد  این آگهی در دو نوبت  به فاصله 30 روز  از تاریخ انتشار  بشرح 

ذیل  در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج ومنتشر میشود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/11/01

تاریخ انتشار نوبت  دوم  : 98/12/01
م الف: 738642  عباس عباس زادگان رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه مطابق 
آزمایش های انجام شــده، وضعیت افالتوکسین در 
شیرهای تولیدی اســتان اصفهان فوق العاده است، 
گفت: حــد اســتاندارد افالتوکســین در آمریکا ۰.۵ 
میکروگرم در لیتر است؛ اما در آزمایشات انجام شده 
کشــور و به خصوص اصفهان میزان افالتوکسین دو 
صدم میکرو گرم بــر لیتر است.شــهرام موحدی در 
خصوص صحبت هایی پیرامون وجود سم افالتوکسین  
در شیرهای پاستوریزه در یک برنامه تلویزیونی مطرح 

شد، اظهار کرد: متاسفانه در صدا و سیما کارشناسانی 
صحبت می کنند که اطالعات کافی ندارند و اطالعات 
آنها تنها به چند پایان نامه محدود اســت و به صورت 
ناخوآدگاه باعث تشــویش اذهان عمومی می شوند.

مدیرکل دامپزشکی اســتان اصفهان افزود: در طول 
سال شــاید بیش از ۵۰۰ پرونده قضایی با موضوعات 
مختلف که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با سالمت 
مردم ارتباط دارد، در حوزه دامپزشکی تشکیل می شود.

وی با تاکید بر اینکه مردم در کنار حق دانستن، نیاز به 

آرامش فکری و روحی دارند، اظهــار کرد: البته منبع 
دانستن مردم باید صحیح باشــد که متاسفانه گاهی 
صدا و ســیما با دعوت از افرادی در قالب کارشــناس 
شــرایط را ملتهب می کند.موحدی با بیان اینکه حوزه 
شیر در کشور به چند بخش تقسیم می شود، توضیح 
داد: بحث سالمت و نظارت شــیر تا پشت در کارخانه 
پاستوریزه بر عهده دامپزشکی است؛اما در کارخانه و 
بعد از فراورده شدن شیر سالمت و نظارت این محصول 

بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است.

مدیرکل دامپزشکی استان اعالم کرد:

وضعیت فوق العاده افالتوکسین در شیرهای اصفهان

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به نزدیک شدن موج سامانه بارشی به استان ، گفت: امروز  افزایش ابر و بارش ها را در مناطق 
غربی استان داریم و روز چهارشنبه و پنجشنبه نیز در بیشتر مناطق، به خصوص غرب و جنوب استان بارش برف و باران خواهیم داشت.ابراهیم هنرمند، با بیان 
اینکه موج ناپایدار نهایتا تا اوایل امروز در استان باقی می ماند، افزود:موج سامانه بارشی به استان نزدیک می شود که افزایش ابر و بارش ها را در مناطق غربی 
استان خواهیم داشت و همچنین روز چهارشنبه و پنجشنبه در بیشتر مناطق به خصوص غرب و جنوب بارش برف و باران پیش بینی می کنیم.این کارشناس 
پیش بینی اداره کل هواشناسی استان بابیان اینکه البته این موج در اصفهان بهتر از موج قبلی اســت، زیرا موج قبلی تنها افزایش ابر در مناطق مرکزی را به 
همراه داشت، خاطرنشان کرد: امروز  و روز پنجشنبه در شهر اصفهان بارش باران پیش بینی می شود.هنرمند اظهار کرد: یکی از علل افزایش لحظه ای آلودگی 
هوا، ترافیک و حجم جابه جایی ماشین هاست که در لحظاتی اتفاق می افتد و روی دســتگاه های سنجش شاخص کیفیت هوا اثر گذاشته و برای یک تا دو 
ساعت شاخص آلودگی را افزایش می دهد. وی با تاکید بر اینکه اداره کل هواشناسی استان بر اســاس یکسری استانداردها، وضعیت هوا را اعالم می کند، 
تصریح کرد: ممکن است کمی افزایش آلودگی داشته باشیم که به صورت لحظه ای است؛ اما در حالت کلی این طور نیست که بگوییم شرایط هوا ناسالم است.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان :
اصفهان بارانی می شود

کاهش 7 درصدی آمار جان باختگان تصادفات رانندگی در اصفهان
رییس پلیس راهور استان از کاهش ۷ درصدی آمار جان باختگان تصادفات رانندگی درون شهری طی 
۱۰ ماهه سال جاری دراستان اصفهان خبر داد.سرهنگ محمدرضا محمدی افزود:در این طرح همکاران 
ما موتورسواران را جمع آوری کرده و بنده شخصا به صورت چهره به چهره  با آنها صحبت می کنم و از طریق 
کلیپ هایی که تهیه شده به صورت تصویری به آنها آموزش می دهیم و در پایان هم به تعدادی از آنها کاله 
ایمنی هدیه داده می شود.وی  بابیان اینکه در بحث کاهش تصادفات ما تمام تالش مان را می کنیم تا یک 
انسان را از مرگ نجات  دهیم اما سود آن را بیمه ها می برند،اظهار داشت:بیمه ها باید خود رامکلف بدانند 
تا در بحث آموزش مردم و تجهیز امکاناتی که منجر به کاهش تصادفات می شود، هزینه کنند و حداقل 
هر بیمه هزینه دیه یک انسان را صرف خرید کاله ایمنی برای افراد نیازمندی که توان خرید آن را ندارند 

و همچنین  هزینه خرید دوربین ها وتجهیزاتی که منجر به کاهش تصادفات می  شود، پرداخت کنند.

کالهبرداری 200 میلیاردی از پولداران تهرانی
دو مرد و یک زن که با شناسایی افراد پولدار در فضای مجازی با ترفندهای مختلف بیش از ۲۰۰ میلیارد 
ریال از آنها کالهبرداری کرده بودند، توسط اداره مبارزه و جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی دستگیر شدند.

ســرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور، معاون مبارزه با جرایم جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی پایتخت 
در این رابطه گفت: با تالش ماموران سهراب 3۰ ســاله در همان ابتدای رسیدگی به پرونده شناسایی و 
دستگیر شد و سپس همدستان او به نام های پژمان و لیال هم دستگیر شدند و در بازرسی از منزل آنها یک 
دستگاه خودرو بی ام دبیلو ۵۲۸ کشف و به اداره سیزدهم منتقل شد. پژمان در بازجویی ها اعتراف کرد که 
با پرسه زنی در فضای مجازی و انتخاب افراد تحصیلکرده و سرمایه دار، با آنها آشنا می شدم و خودم را 
به عنوان نمایشگاه دار یا سرمایه گذار در زمینه ساخت و ساز معرفی می کردم و بعد از آن نقشه ام را عملی 

می کردم و پول حاصله را بین همدستانم تقسیم و صرف خوش گذرانی می کردیم.

ناجا

نماینده مردم اصفهان: 

هرکسی نمی تواند در مورد 
زاینده رود اظهار نظر  کند!

نقل قول روز

نماینده مردم اصفهان گفت: تقسیم بندی آب 
فرمول  ساده ای ندارد که هرکسی بتواند در مورد 
آن اظهار نظــر کند.حیدرعلی عابدی پیرامون 
جریان زاینده رود اظهار کرد: بر اساس تقسیم 
نامه شیخ بهائی که ســهم هر شهرستان را به 
طور دقیق مشخص کرده آب توزیع می شود 
و هرگونه برداشــت آب خارج از این اساس 
نامه نوعــی زیاده خواهی و تجــاوز به حقوق 
شهرستان های مجاور است. وی افزود: جریان 
زاینده رود رابطه مستقیم با میزان بارندگی در 
سر چشمه های زاینده رود دارد. سهمیه بندی 
آب براســاس میزان بارندگی تقسیم بندی 
می شود؛ اگر بارندگی به گونه ای باشد که بیش 
از دو میلیــارد متر مکعب آب در ســد زاینده 
رود وجود داشــته باشد اســتان چهارمحال 
و بختیاری و شهرســتان های اصفهان برای 

برداشت آب با مشکلی رو به رو نخواهند بود.



مدافع تیم فوتبال ذوب آهن: 

به موفقیت »رادولوویچ« امیدوارم
وحید محمدزاده در مورد آخرین وضعیت تیم ذوب آهن بعد از حضور رادولوویچ در این تیم گفت: قبل از انتخاب سرمربی شرایط خوبی نداشتیم، هر چند که آقای استکی 
زحمات زیادی برای مان کشید. ما نیاز به این داشتیم که سرمربی زودتر انتخاب شود، ولی این موضوع با تاخیر مواجه شد. با این حال در چند روز گذشته شرایط خوبی 
داشتیم و یک بازی دوستانه هم انجام دادیم. خوشــبختانه با آمدن رادولوویچ وضعیت تیم بهتر شد و خودمان را آماده نیم  فصل 
دوم می کنیم.مدافع تیم فوتبال ذوب آهن در پاسخ به این پرسش که »آیا ذوب آهن می تواند با رادولوویچ نتیجه بگیرد؟«، تصریح 
کرد: رادولوویچ مربی خوبی است و یک دستیار خارجی هم آورده است. من حس خوبی به این مربی دارم و به موفقیت رادولوویچ 
خوش بین هستم. او در تمرینات جدی است و سعی می کند کارش را به بهترین شکل انجام دهد.وی در واکنش به جدایی بازیکنانی 
مانند ارسالن مطهری و اینکه شاید این موضوع به ضرر ذوب آهن تمام شود، تصریح کرد: بازیکنانی که جدا شدند در تیم ما تاثیرگذار 

بودند. در تیم ما بازیکنی مثل خلعتبری خیلی به درد می خورد که ذوب آهن خیلی راحت او را از دست داد.
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 حمایت خداداد عزیزی از علی دایی
 برای هدایت تیم ملی

 رابطه خداداد عزیزی به عنوان دوست و همبازی قدیمی علی دایی همواره با این اسطوره فوتبال 
خوب بوده است؛ این دو ســتاره ســابق ایران که افتخارات زیادی در دوران بازی خود به دست 
آوردند، هنوز هم به عنوان دو بزرگ فوتبال ایران روابط صمیمانه ای با یکدیگر دارند. در این شرایط 
خداداد می گوید علی دایی می تواند با حضور در رأس کادرفنی تیم ملی موفق باشد و دوران خوبی 
را پشت سر بگذارد.خداداد عزیزی  درباره روند انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال عنوان کرد: من 
شک ندارم در شرایط کنونی هر مربی ایرانی هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد، موفق می شود و می 
تواند تیم را از این مرحله باال ببرد. مگر اینکه بخواهند با فشــارهای AFC و فیفا بازی های ایران 
را به کشور دیگری ببرند و آن وقت کار سخت می شــود و البته اقدامات سیاسی مانع از عملکرد 
همیشگی تیم ایران خواهد شد.پیشکسوت فوتبال ایران در پاسخ به این پرسش که چه کسی باید 
سرمربی تیم ملی شود، بیان کرد: در وضعیت کنونی گزینه ای جز علی دایی برای تیم ملی نمانده 
است. فکر نمی کنم فدراسیون فوتبال گزینه دیگری داشته باشد، فقط امیدوارم هرچه سریع تر 

سرمربی انتخاب شود تا فرصت از دست نرود.

فرهاد و یحیی؛ چهره جذاب یا تیم جذاب؟
طبعا از حاال به بعد حضور یحیی گل محمدی و فرهاد مجیــدی در بزرگ ترین تیم های لیگ برتر 
مورد توجه ویژه رســانه ها خواهد بود. در این مورد می توان گفت هر کــدام از این دو، از یک جنبه 
خاص جذابیت رســانه ای دارند. فرهاد مجیدی بیشــتر خودش جذاب اســت؛ حرف هایی که 
می زند و البته اســمش که تحت هر شــرایطی کلیک خور دارد. به یاد بیاورید او چگونه در همان 
فرصت کوتاه چند هفته ای روی نیمکت اســتقالل در پایان فصل گذشــته خبرســاز ظاهر شد و 
آن مصاحبه تند را علیه پشــت پرده ها و اشــتباهات تعمدی در فوتبال ایران انجام داد. این شر 
و شــور اما در یحیی بســیار کمتر اســت. او معموال مصاحبه جنجالی ندارد، اما اتفاقات جذاب، 
در تیمش رخ می دهد؛ بازی های نســبتا روان و تهاجمی، پیروزی های پــرگل و البته لغزش در 
 بزنگاه ها! خیلی ها می گویند یحیی مرد بازی های بزرگ نیست؛ حاال این گزاره یک بار دیگر تست

 خواهد شد.

کی روش رفته اما، لیگ ما هنوز دفاعی است
 زمانی که کارلوس کی روش مربی تیم ملی بود بازی دفاعی باشــگاه ها با الهام گیری از تیم ملی 

توجیه می شد؛ اما حاال که کارلوس کی روش از تیم ملی رفته باز هم فوتبال باشگاهی دفاعی است. 

این آمار به خوبی نشان می دهد در فوتبال ایران تیم ها بیشــتر به دفاع کردن فکر می کنند تا گل 

زدن و این شاید به خاطر نتیجه گرایی باشگاه ها باشــد. مربی ثباتش روی نیمکت تنها به نتیجه 

بســتگی دارد و به هیچ عنوان نمی تواند عملکرد خود را با بازیکن سازی و آینده نگری توجیه کند.

در فوتبال حرفه ای تیم ها برای ادای دین به تماشــاگران ســعی می کنند به گونه ای فوتبال کنند 

که هر ۳۰ دقیقه یک گل بزنند و میانگین گل زده در هر بازی از ســوی دو تیم سه گل باشد؛ اما بر 

اساس آمار ثبت شده برای دیدن گل از ۸ تیم لیگ برتری باید بیش از ۹۰ دقیقه منتظر بمانید. این 

آمار البته می تواند بیانگر این موضوع هم باشد که فوتبال ایران در مالکیت و گردش توپ مشکل 

اساسی دارد. فوتبال باشگاهی برای ارائه بازی زیبا باید زیبا تمرین کند و این فوتبال دفاعی نشان 

می دهد فوتبال ایران بیشتر »دفاع کردن« را تمرین می کند! باید مربیان تمرین دهنده بهتری به 

 کادر فنی تیم ها اضافه شوند. تیم ها باید به این اندیشه برسند که موفقیت در فوتبال تهاجمی است

 نه فوتبال دفاعی. 

ادعای جدید ذوبی ها درباره انتقال جنجالی مطهری به استقالل؛

حکمی به ما نرسیده است، پیگیر شکایت هستیم

دیروز یکی از ستاره های تیم ملی والیبال یعنی فرهاد 
قائمی در گفت و گو با برنامه ســالم صبح بخیر شبکه 
ســه، حرف های جالبی به زبان آورد که خالصه ای از 
آن را می خوانید: مصدومیتم در تمرین ایجاد شــد و 
چون می دانستم مسابقات مقدماتی المپیک در راه 
است حواسم به اینکه آسیب نبینم بود؛ اما متاسفانه 
در حرکتی که به سمت پایین پریدم، مچ پایم پیچید 
و دچار شکستگی شــد. عضله ساقم نیز در مسابقات 
تیم ملی دچار کشیدگی شــد؛ اما این آسیب قبل از 
لیگ برطرف شــده بود. هفته چهارم بود که در ارومیه 
تمرین داشتیم و متاســفانه آنجا در تمرین مچ پایم 
شکســت و بازی های تیم ملی را از دست دادم.تا به 

حال و در این چند سال تجربه چنین دردی را نداشتم 
و خیلی وحشتناک بود. از وقتی آسیب دیده ام، شبانه 
روز در کلینیک استقالل زیر نظر دکتر نوروزی و خانم 
محمدی هستم که سنگ تمام گذاشتند. طوری شده 
که صبح ها صبحانه را با خودشــان می خورم و کال در 
کلینیک را با هم باز می کنیم و بــا هم می بندیم!فراز 
و نشــیب در تیم ملی زیاد اســت و به خاطر پوست 
اندازی بود که انجام دادیــم. ما بازیکنان جوان خیلی 
خوبی را می آوریم که در تورنمنت ها شــرکت و تجربه 
خیلی خوبی کسب می کنند و در آینده هم کمک مان 
خواهند کرد. دیگر عادت کرده ایم که مسئوالن بعد از 
یک تورنمنت می آیند عکس مــی گیرند و می روند. 

وقتی می آیند می فهمیم چه خبر است. مثل زمانی که 
استان ما)گلستان( سیل آمده بود که راحت و شیک 
و مجلسی می آمدند عکس شان را می گرفتند و می 
رفتند. آنها در روزهای سخت کنار ما هستند اما بیشتر در 
عکس ها! ما اصال پاداش نمی خواهیم و همان پولی که 
برای خود بازیکنان است مثال در مسابقات لیگ جهانی 
بین قاره ها که شرکت کردیم دالرهایی که مختص خود 

بازیکنان بود به ما بدهند برای ما کافی است.

کنایه قائمی به مسئوالنی که فقط برای عکس می آیند؛
در روزهای سخت کنار ما هستند اما بیشتر در عکس ها!

فردوسی پور در پرحادثه ترین 
سال فوتبالی کجا بود؟

سوال روز

حضور پوچتینو در برنابئو؛ 

کابوس جدید »زیدان«؟
رئال مادرید روز شنبه در هفته بیســتم اللیگا در خانه خود، اســتادیوم برنابئو میزبان سویا بود و 
در این دیدار دشــوار موفق شــد حریف را 2-1 شکســت دهد تا همچنان با امتیاز برابر با بارسلونا 
صدرنشــین لیگ باشــد؛ اما این بازی 
یک بازدیدکننده خاص داشــت که خبر 
حضور او در استادیوم باعث شده بار دیگر 
شایعات و گمانه زنی ها حول رئال تشدید 
شود:» مائوریسیو پوچتینو«.پوچتینوی 
آرژانتینی متعاقب اخراجش از باشگاه 
تاتنهام در روز 1۹ دسامبر همچنان بدون 
تیم است. بر اســاس اعالم رسانه ها در 
اســپانیا، پوچتینو روز شنبه به ورزشگاه 
برنابئو رفته و خبرساز شده است. عده ای 
از هواداران رئال که در میانه مسابقه متوجه حضور او در استادیوم شده بودند، واکنش زیادی نشان 
داده و فریاد زنان نام او را به زبان آورده و ســپس به ســراغش رفته و از او خواستند با آنها سلفی 
یادگاری بگیرد.علت جنجالی شــدن حضور پوچتینو این اســت که او مدت هاست یکی از مربیان 
محبوب فلورنتینو پرز، رییس باشگاه رئال محسوب می شــود. تا جایی که پرز او را »پوچه« صدا 
می کند نه پوچتینو.البته پیش از منصوب شدن کیکه ستین به عنوان سرمربی بارسا، از پوچتینو به 
عنوان نامزد جانشینی ارنستو والورده در این تیم هم یاد می شد ولی در نهایت این اتفاق نیفتاد تا بار 

دیگر سایه پوچه بر سر زیدان سنگینی کند.

شروع خوب »ستین« با بارسلونا
بارسلونا با هدایت کیکه ستین توانست با تک گل لیونل مســی گرانادا را شکست دهد و دوباره به 
صدر جدول برگردد. آبی اناری ها با سرمربی جدید خود رکورد پاس دادن در این فصل را شکستند. 
شاگردان ستین از مرز 1۰۰۰ پاس عبور کردند و توانســتند 1۰۰۵ پاس )۹21 پاس صحیح( بدهند. 
بهترین آمار بارسا در این فصل 21۷ پاس بود و در جایگاه نخســت رئال بتیس با ۷۸۸ پاس قرار 
داشت.آبی اناری ها بهترین رکورد خود را در فصل 11-2۰1۰ به ثبت رساندند و توانستند در دیدار برابر 
لوانته 1۰۴۶ پاس دهند. دومین آمار برتر این تیم هم برابر لوانته با 1۰۳۵ پاس به ثبت رســید.نکته 
قابل توجه دیگر این بازی، مالکیت توپ بود و این تیم توانست ۸2 درصد مالکیت توپ را در اختیار 
داشته باشد. این اتفاق در دوران ارنســتو والورده و لوییس انریکه هرگز رخ نداد. بهترین آمار آبی 
اناری ها در یازدهم مارس 2۰11 به ثبت رسیده بود که با هدایت پپ گواردیوال ۸۳.۹۹ درصد مالکیت 
توپ را در اختیار داشتند.تیم کاتاالنی در دیدار برابر اینتر در سال 2۰1۰ توانست رکورد ۸۶.2۷ درصد 

مالکیت توپ را به ثبت برساند که بهترین آمار بارسا محسوب می شود.

برایتون هم اردوی  امارات را لغو کرد
بعد از آنکه منچستریونایتد اردوی تمرینی خود را لغو کرد، برایتون نیز تصمیم گرفت به جای حضور 
در امارات در اروپا باقی بماند و اردوی تمرینی خود را در یکی از مناطق گرم آب و هوایی در این قاره از 
سر بگیرد. به نظر می رسد آرسنال نیز به زودی تصمیم خود را درباره سفر خود به امارات برای اردوی 
آمادگی اعالم کند.تیم های اروپایی در این مقطع سال برای بهره مندی از آب و های گرم امارات و قطر 
و تمرین در فضای باز به این کشورها سفر می کنند تا بتوانند خودشان را برای ادامه فصل لیگ های 
اروپایی آماده کنند.برایتون در ماه فوریه و بعد از دیدار با واتفورد چند روزی بدون بازی است و از هم 

اکنون سران این تیم به دنبال پر کردن این مقطع زمانی هستند.

فوتبال جهان

در پرحادثه ترین ســال فوتبالی ما که هر اتفاق 
ناراحت کننده در آن رخ داد، عادل فردوسی پور 
غیبت گسترده ای داشــت و کرکره برنامه اش 
پایین کشیده شــد. وقتی دکور ۹۰ فرو ریخت، 
تازه فهمیدیم خیلی چیزها که پیش تر با حضور 
فردوسی پور در تلویزیون پر رنگ و مایه آگاهی 
مخاطبــان این برنامه می شــد، قرار نیســت 
دیگر وجود داشته باشد.حاال فوتبالی که روی 
دســت مان مانده را نگاه کنید؛ یــک تیم ملی 
داریم که صعودش به جام جهانی به مخاطره 
افتــاده، یک مــارک ویلموتس داشــتیم که 
بی خبر رفت. یک فدراســیون فوتبال داشتیم 
که بی رییــس و بی دبیر باقی مانــد. مربیان 
خارجی استقالل و پرســپولیس نیز فقط یک 
نیم فصــل در ایران دوام آوردنــد و رفتند. یک 
تیم امید داشــتیم که دوباره پس از ۴۸ سال 
نتوانســت به المپیک برود. چند تیم داشتیم 
که هر ســال به لیگ قهرمانان آسیا می رفتند؛ 
اما حاال از حق میزبانی محروم شــده اند. یک 
تیم ملی داشتیم که با کی روش، حس پدرانه 
عجیبی را تجربه می کرد؛ گویی با بودن او یک 
کوه پشت سر تیم بود که آن هم فرو ریخت؛ حاال 
همین تیم هم بدون سرمربی به حال خودش 
رها شده اســت...نه برنامه ویژه ای است که به 
صورت تصویری با صــدا و گزارش های ویژه و 
نریشن های خاطره انگیز، اتفاقات روز فوتبال 
کشور را بررسی کند، نه آن برنامه هایی که پخش 
می شوند بازتاب گســترده ۹۰ را دارند.فوتبالی 
با این حجم از اتفاقــات، حداقل به یک عادل 
فردوسی پور در تلویزیون نیاز داشت. حاال که او 
هم نیست، همه دور هم نشسته ایم و به وقایعی 
که رخ می دهد با چشمان منتظر نگاه می کنیم. 

در حاشیه
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امیر باید بماند
قلعه نویی یکی از گزینه های 
هدایت تیــم ملی ایــران به 
شمار می رفت به همین جهت 
هواداران سپاهان با حضور در 
تمرین این تیم با شعارهایی 
که سر دادند، خواهان ماندن 

او در تیم شان شدند.

انتقــال جنجالــی   سمیه مصور
ارسالن مطهری به 
تیم استقالل تهران را می توان یکی از بمب های 
بازار نقــل و انتقاالت زمســتانی فوتبــال ایران 
دانست، انتقالی که حرف و حدیث های زیادی به 
دنبال داشته و جنجال بر ســر آن همچنان ادامه 

دارد.
 ذوبی ها که این فصل نتایج خوبی را نتوانســتند 
بگیرنــد و در پایان نیــم فصل اول بــه فعالیت 
منصوریان روی نیمکت شــان خاتمــه دادند، به 
یکباره با خطر جدایی یکی از ستاره های تیم شان 
روبه رو شــدند. مطهری که در دوران حضور علی 
منصور نقش کلیدی در ترکیب سبزپوشــان ایفا 
می کرد با فسخ قرار داد یک طرفه به آبی پوشان 
پایتخت پیوســت تا آرزوی قدیمی اش باالخره 
به حقیقــت بپیوندند. مطهری پیش از شــروع 
فصل نیز در آستانه پیوســتن به استقالل تهران 
قرار گرفته بود؛ اما این اتفاق نیفتــاد تا او در تیم 
ذوب آهن ماندنی شود. مهاجم ذوبی ها در همان 
زمان گفته بود: »چه باشم و چه نباشم، استقالل 
را دوست دارم و همه این را می دانند. از این عالقه 
صحبت نمی کنم تا بــه این تیم بــروم. در حال 
حاضر تمام تالشــم را برای تیم کنونی ام خواهم 
کرد. بودن یا نبودن من در اســتقالل مهم نیست 
چراکه نام بزرگ این تیم همیشــه باقی خواهد 
ماند. در حال حاضر در تیــم فوق العاده ای به نام 
ذوب آهن حضور دارم و تالش می کنم تا بهترین 
عملکردم را داشته باشم. همه هواداران استقالل 
به من لطف داشتند و از آن ها بسیار سپاسگزارم.« 
این عالقه در طــول نیم فصل هم از ســوی این 
بازیکن دیده شــد به طوری که همیــن مهرماه 
فصل جاری بــود که مدیران باشــگاه ذوب آهن 
به ارســالن مطهری بابت ابراز عالقه به استقالل 
تذکر دادند. این بازیکن بعد از دیدار با اســتقالل 

در هفته پنجم لیگ برتر طی مصاحبه ای از عالقه 
قلبی اش به تیم آبی پوش پایتخت ســخن گفته 
و همین موضوع باعث ناراحتی مدیران باشــگاه 
ذوب آهن شــده بود. در آن زمان مدیران باشگاه 
ذوب آهن از علیرضا منصوریان خواسته بودند تا 
مقدمات جلسه ای را با مطهری فراهم آورد تا در 
این جلسه به این بازیکن تذکرات الزم داده شود؛ 
اما باالخره با پایان یافتن نیم فصل اول مطهری 
با فسخ قراردادش با ذوبی ها راهی تهران شد.در 
این نقل وانتقال ظاهرا ارسالن مطهری با استفاده 
از بندی در قراردادش که تاکید می کند اگر باشگاه 
تا پایان نیم فصل نیمی از پــول بازیکن را ندهد، 
بازیکن می تواند جدا شود با استقالل قرارداد امضا 
کرده است. از ســوی دیگر گفته می شود باشگاه 
ذوب آهن پــس از اطالع از این موضوع ســقف 
دریافتی های مطهری را افزایش داده و به باالی 
پنجاه درصد رسانده تا مانع از جدایی مطهری شود. 
به هرروی مهاجم فصل پیش ذوب آهن فعال در 
تمرین های استقالل حاضرشده و البته ذوبی ها در 
کمیته تعیین وضعیت بازیکنان پیگیر این مشکل 
حقوقی شــده اند. ذوب آهن به دلیل فسخ یک 
طرفه قراردادتوسط این بازیکن به کمیته انضباطی 
شکایت کرد و چندی قبل هم شایعه شد که حکم 
این شــکایت رســیده و درخواســت ذوب آهن 
رد شــده است؛ اما احمد جمشــیدی سخنگوی 
 باشگاه ذوب آهن در خصوص رد شکایت باشگاه 
ذوب آهن از استقالل تهران بابت انتقال ارسالن 
مطهری اظهار داشــت: تا کنون حکمی به دست 
ما نرسیده اســت و همچنان پیگیر شکایت مان 

هستیم.
جمشــیدی افزود: ما به قرارداد خود با ارســالن 
 مطهــری عمل کردیــم و او یکطرفه فســخ کرد.

 مدیر عامل ما در جلســه تمام اسناد و مدارک را 
ارائه داده است.
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

جمهوری اسالمی احترام زیادی برای پیروان ادیان الهی 
قائل است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با حضور در کلیسای وانک با »سیپان کاشچیان« اسقف 
اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران دیدار و سال نوی میالدی را به همشهریان مسیحی تبریک گفت.حجت 

االســالم انصاری در این دیــدار با تبریک 
سال نوی میالدی و تشکر از اظهار همدردی 
نسبت به شــهادت ســردار بزرگ اسالم 
سپهبد حاج قاسم ســلیمانی و شهدای 
سانحه هواپیما و مراســم تشییع شهید 
سلیمانی توسط خلیفه گری ارامنه و اسقف 
اعظم و موضع گیری مناسب و خوب آنان 
در محکوم کردن جنایات تروریستی منطقه 
گفت: باید برای تبریک سال نوی میالدی 
زودتر خدمت می رسیدیم؛ اما وقایع اخیر از 

جمله شهادت سردار سلیمانی و همراهانش و اتفاقات پس از آن سبب شد که این دیدار به تعویق بیفتد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با تقدیر از همراهی و همکاری همیشگی دوستان ارامنه 
در اصفهان خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسالمی احترام زیادی برای پیروان ادیان الهی قائل بوده و ما 
نیز تاکنون با همشهریان ارامنه همکاری ها و برنامه های خوبی داشته ایم. وی، اصفهان را یکی از نمونه های 
همراهی های مردم ایران با پیروان ادیان توحیدی به ویژه همشهریان ارامنه دانست و خاطرنشان کرد: 
امسال برنامه های مختلفی برای تجلیل از پیروزی انقالب اسالمی داریم و بدون شک با همراهی پیروان 
سایر ادیان توحیدی همچون سال های گذشــته برنامه های خوبی برای گرامیداشت دهه فجر داشته 
باشیم.سیپان کاشچیان، اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران نیز در این دیدار با خیرمقدم خدمت 
حاضران اظهار کرد: امسال در دیدار ما وقفه افتاد به دلیل اتفاقاتی که روی داده و جا دارد برای این اتفاقات 
عرض تسلیت داشته باشیم و گرچه دشمنان می توانند با دسیسه عملیات تروریستی انجام دهند؛ اما این 

سردار با شهادت خود همچون زمان حیاتش برای کشور و منطقه پیروزی هایی به همراه آورد.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری خبر داد:

پلمپ 140 واحد صنفی متخلف در شهر اصفهان
 مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شــهری شــهرداری اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود 
۱۴۰ مورد اعمال قانون برای پلمپ واحدهای صنفی متخلف که توجهی به اخطارهای قانونی نداشتند، 
انجام شده است.حسن محمدحسینی اظهارکرد: در مســیر رفع تخلفات شهری، شهرداری به تنهایی 
نمی تواند به نتایج مورد انتظار برسد، بلکه فرهنگ سازی و همکاری شهروندان با شهرداری بسیار حائز 
اهمیت است.وی افزود: با ۱۸ اتحادیه که واحدهای صنفی زیرمجموعه آنها بیشترین موارد سد معبر را 
داشتند، جلساتی برگزار کردیم تا با همکاری آنها برای رفع این معضل اقدام کنیم.مدیرکل پیشگیری و 
رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه سد معبر میوه فروشان بیشترین گالیه شهروندان را 
به همراه داشته است، تصریح کرد: یک سوم مغازه های میوه فروشی دارای پروانه کسب و دو سوم فاقد 
آن هستند و به صورت غیرمجاز فعالیت می کنند.وی تاکید کرد: قانون نظام صنفی اعالم کرده هر واحد 
صنفی باید پروانه اشتغال داشته باشد، این در حالی است که بیشتر میوه فروشان شهر مجوزهای الزم را 
برای فعالیت دریافت نکرده اند که باید برخورد قانونی از سوی اتحادیه مربوطه انجام شود.محمدحسینی 
تاثیر آموزش را در کاهش تخلفات شهری بسیار تاثیرگذار دانست و گفت: برای اصناف دوره های آموزشی 
چهره به چهره با کارشناسان برگزار شده، همچنین آموزش هایی برای شهروندان در زمینه های مختلف در 
 فرهنگسراها برگزار شده و معتقدیم اگر مردم مشارکت کنند، می توانیم شهری عاری از تخلفات شهری

 داشته باشیم.

شهردار اصفهان در دیدار با معتمدان محلی منطقه 11 خواستار شد؛

 رهنان به کمک اصفهان بیاید

منطقه ۱۱ اصفهان صبح دیروز میزبان هشتمین مالقات 
 مردمی شــهردار اصفهان بود، برنامــه ای که با هدف

 گفت وگویی صمیمانه و رودرروی شهروندان با عالی ترین مقام مدیریت 
شهری نصف جهان کلید خورده است تا قدرت ا... نوروزی از نزدیک در 
جریان مشکالت مناطق مختلف شــهر قرار بگیرد.منطقه ۱۱ اصفهان یا 
رهنان قدیم با مساحت ۱۱۰۰ هکتار در غرب شــهر اصفهان با جمعیتی 
بیش از 6۱ هزار کیلومتر قرار گرفته است. رهنان در سال ۱3۴۰ عنوان شهر 
به خود گرفت و از ۱6 ســال پیش، به خود کالن شــهر اصفهان با عنوان 
منطقه ۱۱ ملحق شــد. این منطقه که آثار تاریخی ارزشمندی را در خود 
جای داده است در دوران انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی 5۰۰ شهید را 
تقدیم انقالب کرده و 7۰۰ نفر  جانباز و 5۰ نفر آزاده دارد.شهردار اصفهان 
پس از سه ســاعت گفت وگو با معتمدان محلی این منطقه گفت:نگاه 
شهرداری عدالت فضایی در شهر است و باید برابری واقعی در شهر ایجاد 
شود.قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه باید در شهر دسترسی ها را آسان، 
راه ها را همــوار و زیرســاخت ها را فراهم کرد، اظهار کــرد: باید افق دید 
جدیدتری به مسائل داشته باشیم تا بتوانیم مجموعه دو میلیون و ۲۰۰ 
هزارنفری جمعیت شهر را اداره کنیم، هرچند که هر روز ۱۴ میلیون نفر در 
این شهر تردد می کنند چرا که مراکز بسیاری از فعالیت ها در اصفهان قرار 
دارد.وی ادامه داد: رهنان باید به کمک اصفهان بیاید چرا که اصفهان و 
رهنان درهم آمیخته شده اند.نوروزی با تاکید بر اینکه اصفهان باید بیش 

از همیشه در تمام امور بدرخشد، تاکید کرد: باید زیرساخت قوی تر، راه ها 
هموارتر و امکانات آموزشــی افزایش یابد و آنچه که به عنوان امکانات 
محلی از آن یاد می شود با همفکری ارتقا یابد.وی خطاب به معتمدان 
محلی منطقه ۱۱ گفت: شما بهتر رهنان را می شناسید چرا که تجزیه شده، 

مسائل را درک می کنید.

رهنان هنوز ریشه و اصالت خود را نگه داشته است
شــهردار اصفهان اظهار کرد: رهنان هویتی کمتر دست خورده و اصالت 
دیرینه ای دارد به همین علت این منطقه توســعه یافته هنوز ریشــه و 
اصالت خود را نگه داشته اســت.وی با بیان اینکه در رهنان می توان به 
خوبی تعامل و گفت وگو کرد، افزود: درصدد تشــکیل ۱5 شورای محلی 
در شهر هســتیم و از مجموع آنها یک شــورای کلی را تشکیل خواهیم 
داد.نوروزی با بیان اینکه حمام تاریخی رهنان به عنوان سومین حمام 
تاریخی جهان قطب گردشگری رهنان به شمار می رود، گفت: این مهم 
می تواند به عنوان یک دســتاورد تاریخی و میراثی معرفی شــود.وی 
تصریح کرد: زیرســاخت های الزم در محله های رهنان باید فراهم شود 
که در این راستا ابزار فعالیت را باید فراهم کرد که البته همت واالی مردم 
الزمه اصلی انجام فعالیت هاست.معاون عمران شهری شهردار اصفهان 
نیز در این دیدار از اجرای هفت میلیارد تومان پــروژه در منطقه ۱۱ خبر 
داد و گفت: منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان یکی از مناطق کم برخوردار شهر 

اصفهان اســت و به جهت موقعیت و بافت خاص، پروژه هایی متفاوت 
برای آن تعریف شده است.ایرج مظفر با اشــاره به تامین آب مورد نیاز 
برای آبیاری فضای سبز منطقه ۱۱، افزود: امسال برای تامین آب مورد 
نیاز برای آبیاری فضای سبز بودجه  مناسبی برای منطقه ۱۱ در نظر گرفته 
شده تا از پساب تصفیه شده شاهین شهر استفاده شود.معاون عمران 
شهری شهردار اصفهان ادامه داد: در سال جاری یک منبع آب در منطقه ۱۱ 
با صرف اعتباری افزون بر دو میلیارد و 7۰۰ میلیون تومان احداث می شود 
که مراحل پایانی آن در حال انجام اســت.وی با اشــاره به پروژه های 
مشارکتی منطقه ۱۱، تصریح کرد: یکی از پروژه های مشارکتی این منطقه 
»پردیس های سینمایی مهتاب« اســت که برای احداث آن  شهرداری 
منطقه حدود 3۰۰ میلیارد ســرمایه گذاری کرده و مابقی اعتبارات مورد 
نیاز توسط سرمایه گذار بخش خصوصی تامین خواهد شد.مظفر با بیان 
اینکه پردیس های سینمایی مهتاب اوایل سال آینده مورد بهره برداری 
قرار می گیرد، ادامه داد: با افتتاح پردیس های سینمایی مهتاب به عنوان 
نخستین سینمای غرب اصفهان، شهروندان شمال و غرب شهر می توانند 

فیلم های روز کشور را در این مجموعه مشاهده کنند.

رشد 14۶درصدی متراژ پروانه های صادر شده در منطقه 11
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان نیز یکی دیگر از مقامات 
شهری نصف جهان بود که در جمع صمیمانه معتمدان محلی منطقه ۱۱ 
حاضر شده بود. سید احمد حسینی اظهار کرد: سال گذشته در منطقه 
۱۱ تعداد ۴6 پروانه ســاختمانی صادر شد که این آمار در سال جاری به 
عدد ۹۲ رســیده اســت.وی تصریح کرد: متراژ پروانه های ساختمانی 
صادر شده در منطقه ۱۱ از  ۱7 هزار و ۸۰۰ مترمربع در سال گذشته به ۴۴ 
هزار و ۱5۰ مترمربع در سال جاری رسیده که بیانگر رشد ۱۴6 درصدی 
است.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه داد: در منطقه 
۱۱ صدور پروانه در جهت تسهیل امور، رعایت ضوابط و مقررات و ضوابط 
ساخت و ساز را مد نظر داریم و متراژ زمین در صدور پروانه در این منطقه 

از نظر مقررات ملی ساختمان مورد تاکید ساختار شهرداری است.
وی با بیان اینکه در منطقه ۱۱ با پراکنده رویی و اراضی کشاورزی با عنوان 
»اراضی کشاورزی و باغات داخل محدوده شهری« مواجه هستیم که 
در وضعیت بالتکیلفی به ســر می برد، افزود: وضعیت حریم منطقه ۱۱ 
با خمینی شهر از دیگر مسائل اســت، زیرا در طرح جامع خمینی شهر 
با تقسیمات کشــوری که از قبل به اصفهان ابالغ شده، تداخالتی وجود 
دارد که باید با همراهی و همکاری دفتر فنی استانداری و فرمانداری دو 

شهرستان پیگیری و این موضوع رفع شود.

سرپرســت هیئت باستان شناسی خیابان تاریخی 
چهارباغ اصفهان از مشــخص شــدن بخش های 
باقی مانده از کف ســازی های تاریخی آجر فرش و 
سنگفرش دوره های صفوی و قاجار در این خیابان 

و در روند کاوش ها خبر داد.
محســن جاوری گفت: پس از آغاز کف سازی در 
بخش شمالی خیابان تاریخی چهارباغ و تایید لزوم 
انجام کاوش باستان شناسی به منظور مستندسازی 
داده های باستان شــناختی احتمالی کف تاریخی 
این خیابان قبل از مدفون شدن زیر الیه کف سازی 

درحال اجرا، پیشــنهاد انجام یک کاوش باســتان 
شناسی به پژوهشکده باستانشناسی ارائه شد. وی 
تاکید کرد: با صدور مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردشگری این برنامه با تشکیل یک هیئت شش 
نفره آغاز شد. جاوری با بیان اینکه اعتبار این برنامه 
باستان شناسی از سوی سازمان نوسازی و بهسازی 
شــهرداری اصفهان تامین شــده،  تصریح کرد:در 
این برنامــه 5 کارگاه برای انجــام کاوش انتخاب 
شــد که پس از یک ماه به نتایج جالبی از وضعیت 
کف تاریخی چهارباغ رســید.این باستان شناس 
افزود: طی 6۰ ســال گذشــته )دهه۱35۰ تا زمان 
حاضر( با عبوردادن تاسیســات شهری اعم از شاه 
لوله آب، چندین غالف کابل بــرق، مخابرات، فیبر 
نوری، خاکبرداری های عمقی با عرض نسبتا زیاد، 
جدول کشــی لبه خیابان و زیرسازی های مربوطه 
با سنگ و بتن، این کف تاریخی مورد تخریب قرار 
گرفته و حتی بخش هایی از شــواهد و مستندات 

تاریخــی را از میان برده اســت.عضو هیئت علمی 
گروه باستان شناســی دانشگاه کاشــان تصریح 
کرد: با ایــن وجود بخش هایی باقــی مانده از کف 
ســازی های تاریخی این خیابان طی روند کاوش 
مشخص شد.سرپرســت هیئت باستان شناسی 
افزود:در کارگاه شماره 6 دو دوره کف سازی شامل 
کف ســازی آجر فرش و کف ســازی ســنگفرش 
متعلق به دوره هــای صفوی و قاجار و دو مســیر 
آبراه سنگ چین عمود بر هم به دست آمد.جاوری 
با اشــاره به اهمیت این داده ها و نشــان دادن دو 
دوره تاریخــی این خیابــان و چگونگی نقش عبور 
آب یا به عبــارت دیگر بازی با آب بــه منظور مفرح 
کردن هرچه بیشتر این خیابان در این بخش مهم 
و مرکزی آن خاطرنشــان کرد: این بخش در طرح 
کف ســازی به صورت یک ویترین شیشه ای پس 
 از اتمام کاوش برای همیشــه به نمایش گذاشــته

 خواهد شد.

کف سازی  صفوی ها در چهارباغ اصفهان نمایان شد

آغاز توزیع کارت آزمون قرآن و عترت استان اصفهان
زمان دریافت کارت ورود به جلســه هجدهمین آزمون سراســری قرآن و عترت استان اصفهان اعالم 
شــد.رییس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: متقاضیان 
در هجدهمین آزمون سراســری قرآن و 
عترت استان اصفهان تا یازدهم بهمن می 
توانند با مراجعه به پایگاه اطالع رســانی 
quranedu.ir کارت ورودی آزمــون را 
دریافت کنند.حجت االســالم ابوالفضل 
یعقوبــی افزود: نوبــت اول ایــن آزمون 
دررشته های حفظ ۲۰ جزء اول، حفظ ۱5 
جزء اول و حفظ کل خواهران دانشــکده 
فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اصفهان رشته 
های حفظ جزء 3۰، حفــظ ۲5 جزء اول، 
حفظ 5 جزء آخر و حفظ ۱۰جزء اول خواهران دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی این دانشگاه ، حفظ 
5 جزء اول خواهران در سالن فردوسی و حفظ جزء اول و حفظ سوره بقره خواهران در سالن ورزشی و 
نوبت اول آزمون برادران در تمامی رشته های آزمون در دانشکده علوم انسانی این دانشگاه برگزار خواهد 
شد.وی گفت: در حوزه بهارستان نیز با ۱65 نفر رشته، حوزه روشندالن با 35 نفر رشته و حوزه های شرق 
اصفهان شامل تودشک با 7۹ نفر رشته، محمدآباد با 37 نفر رشته، نیک آباد با 63 نفر رشته،کفران با ۱۱۱نفر 
رشته و هاشم آباد با 65 نفر رشته برگزار می شود.آزمون نوبت اول ساعت ۸/3۰ صبح و نوبت دوم ساعت 

۱۱ قبل از ظهر برگزار می شود.

کارگاه آموزشی مدیران بقاع متبرکه اصفهان در مشهد
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهــان گفت: آموزش هیئت امنای 
بقاع متبرکه یکی از اقدامات موثر اوقاف اســت که با هدف خدمت رســانی بهتر به زائــران و مجاوران 
بقاع متبرکه انجام می شــود. حجت االســالم روان از برگزاری دوره های تخصصی آموزشــی مدیران 
مراکز افق بقاع متبرکه شــاخص اســتان اصفهان در مشــهد خبر دادو ادامه داد: این کارگاه آموزشی 
با حضور ۴5 نفر از هیئت امنــای امامزادگان و مراکز افــق از اول بهمن ماه تا 5 بهمن برگزار می شــود.

وی با اشــاره به اینکه این مراکز ، بیانگر مباحث طرح اجتماعی فرهنگی و قرآنی اســت افزود: رویکرد 
اصلی این مراکز در حوزه اجتماعی حمایت از ایجاد اشــتغال پایدار، ایجاد نشــاط اجتماعی، مقابله با 
اعتیاد، تحکیم خانواده، حمایت از خانواده های زندانیان و فعالیت در حوزه درمان و ســالمت اســت.

 وی بیان کــرد: در حوزه فرهنگــی نیز این مراکــز اهتمام ویژه ای بــه بقاع متبرکه بــه قطب فرهنگی، 
آگاه سازی سمعی و بصری شهروندان و جذب مشارکت های مردمی در اجرای برنامه های فرهنگی و 

فروشگاه محصوالت فرهنگی دارند.

هنرسرای خورشید میزبان گروه صحنه ای »حیران«
سومین کنسرت رسمی گروه موسیقی »حیران«، امروز و فردا در هنرسرای خورشید برگزار می شود.

سرپرست گروه حیران گفت: این گروه فعالیت خود را از ســال ۹۲ آغاز کرد و این سومین کنسرت 
رسمی گروه حیران است.امیرحسین صمدانیان اظهار کرد: کنســرت گروه موسیقی »حیران« به 
همراه دف نوازان و به خوانندگی رسا هارونی، نوازندگی 6 ســاز ملودی و ۲3 دف نواز، عصر  امروز  
ساعت ۱۸ و ۲۰:3۰ و عصر فردا ساعت ۱۹:3۰ در هنرسرای خورشــید وابسته به سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان به اجرای برنامه می پردازد. وی افزود: در این کنسرت قطعات 
نقش جهان، روسری آبی، نغمه عاشقانه و... اجرا می شــود.گفتنی است؛ عالقه مندان برای تهیه 

بلیت می توانند به سایت navayemehr.ir  مراجعه کنند.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

اخبار

ترک  دوم گنبد مسجد شیخ 
لطف ا...آماده مرمت می شود

خبر  روز

 چند روزی اســت  که داربســت ها بار دیگر 
گنبد مسجد شیخ لطف ا... را دربر گرفته اند؛ 
اما این بار با تغییر زاویــه ۴5  درجه ای رو به 
جنوب درســت کنار ترک مرمت شده گنبد و 
روبه روی ایوان عالی قاپــو؛ این حصارهای 
فلزی در حالــی روی ترک دیگــری از گنبد 
مســجد جا خوش کرده اند که هنوز ابهامات 
مرمت ترک اول که با دو رنگ شــدن ســر و 
صدای زیادی به پا کرد، برطرف نشده است.
مرمت ترک اول گنبد مسجد شیخ لطف ا...

آبان ماه سال گذشــته آغاز شد و پس از طی 
مراحل مختلف، مرمت آن در حدود سه ماه 
پیش به پایان رسید. آنچه که سواالت زیادی 
بــرای همه اقشــار ایجاد کرد تفــاوت رنگ 
 ترک مرمت شــده با دیگر بخش های گنبد 

صفوی بود. 
کارشناســان مختلف نیز نظــرات متفاوتی 
دربــاره نحوه مرمــت گنبد داشــتند و حتی 
رییس شورای عالی میراث فرهنگی )معاون 
اول رئیــس جمهــور( دســتور پیگیری و 
اعزام تیم کارشناسی برای بررسی وضعیت 
گنبــد داد. در حالی کــه قرار بــود تیمی از 
متخصصان درباره مرمت گنبد جمع شــوند 
و تصمیم جمعــی اتخاذ کنند، داربســت ها 
برای مرمت دومین تــرک از گنبد باال رفتند.

فریبا خطابخش، مدیر پایگاه جهانی میدان 
نقش جهان تایید کرد که »داربست ها برای 
مرمــت دومین ترک از هشــت تــرک گنبد 
مســجد شــیخ لطف ا... قرار گرفتند.« وی 
گفت: مرمت تــرک اول به تاییــد دفتر امور 
پایگاه های جهانی سازمان میراث فرهنگی 
و وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
و صنایع دســتی رسیده اســت.بنا بر گفته 
خطابخــش، »مرمتگر تــرک دوم گنبد نیز 
اســتاد رضایت )مرمتگر ترک اول( خواهد 
بود و ابالغ دســتور ادامه کار توســط کمیته 
راهبردی میــراث فرهنگی اســتان اصفهان 
انجام شــده اســت. این کمیته مشکلی در 
 مرمت ترک اول گنبد مسجد شیخ لطف ا...

ندیده است.«

فراخوان آثار فرهنگی، هنری درباره شهادت حاج قاسم سلیمانی؛

تا اربعیِن شهید
سازمان بسیج دانش آموزی استان اصفهان در رابطه با آثار فرهنگی هنری با موضوع برنامه های گرامیداشت شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی  از 
۱3 دی ماه تا ۲۲ بهمن ماه )چهلمین روز شهادت سردار( فراخوانی صادر کرده است.محمد ادیب، مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان اصفهان درباره 
این فراخوان اظهار داشت: این فراخوان، در واحدهای مقاومت بسیج دانش آموزی مدارس در قالب هایی همچون اجرای گروه سرود همخوانی، تولیدات 
رسانه ای مرتبط با سیره زندگی سردار )ویدئو کلیپ، پادکست، پوسترهای گرافیکی، پست های جذاب در شبکه های اجتماعی و...( برگزاری یادواره شهید، 
مراسم روضه فاطمیه و حضور در راهیمایی ۲۲ بهمن برگزار می شــود.وی تصریح کرد: عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر به واحدهای مقاومت بسیج 

دانش آموزی در مدارس سطح استان اصفهان مراجعه کنند.

در نظر دارد تعدادی وسایل و لوازم امور اداری مســتعمل خود را بفروش برساند. متقاضیان 

می توانند جهت کســب اطالع از نوع و تعــداد و تاریخ و دیگر شــرایط شــرکت در مزایده و 

دریافت فرم تا پایان وقت اداری روز شنبه ۹۸/۱۱/5 با شماره تلفن  3۶824950_031  و یا  

093۶1245002   تماس حاصل فرمائید.

آگهی مزایده فروش

شرکت توسعه گردشگری نوید قشم  )سهامی خاص به شماره ثبت 5127(

مدیر عامل شرکت
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فکر می کنید خطرناک ترین جملــه ای که می توان در مقابل 
مصرف بهینه گفت، چیست؟ همانی که بارها و بارها شنیده ایم 
و شاید خودمان هم گفته باشیم: »هر چقدر که دوست دارم 
مصرف می کنم، خب پولشــو میدم« و بعد هم به جای کم 
کردن بخاری، پنجره را بــاز می کنیم. در حالــی که یک لرد 
انگلیسی در خانه خود، المپی پشت سرش روشن نمی گذارد؛ 
زیرا می گوید: »چرا بایــد به اداره برق پــول اضافه بدم؟«. 
شــاید همین طرز تفکر اشتباه ما باشــد که هنوز در ساعات 
پرمصرف جارو برقی می کشیم و ماشین ظرف شویی روشن 
می کنیم. شــاید برخی هنوز هم فکر می کنند اگر المپ های 
اضافی را خاموش کنیم یعنی خسیس هستیم و این صورت 
خوشــی برای شــخصیت اجتماعی مان ندارد. دیگر وقت 
آن رسیده که به این افکار بی اســاس خاتمه دهیم و سبک 
زندگی خود را به گونه ای تغییــر دهیم که آیندگان هم بتوانند 
از نعمت انرژی استفاده کنند. در ادامه  چند راه بهینه مصرف 
کردن انرژی را برای تان گــرد آوری کرده ایم که در ادامه با هم 

می خوانیم.

بخاری را کم کنیم یا پنجره را ببندیم؟
بخاری، ســمبلی از تمام وسایل گرمازایی اســت که ما در 

زمستان استفاده می کنیم. وقتی زمستان می آید می رویم 
پالتو، کاپشــن و لباس های گرم می خریم؛ ولی بهتر است 
برای لباس های خانگی مان هم فکــری بکنیم و برای گرم 
شدن، لباس های خانگی زمستانه به تن داشته باشیم. کف 
دست ها و پاها ترمینال های انرژی بدن هستند، بهتر است 

برای گرم تر شدن در خانه جوراب بپوشیم. برای پنجره ها و 
درها از چسب های درزگیر استفاده کنیم تا از اتالف انرژی 
جلوگیری شــود. هرگز برای گرم شدن از شــعله های گاز 
استفاده نکنیم. آبگرمکن خود را روی 60 درجه سانتی گراد 
تنظیم کنیــم. برای هــدر نرفتن انرژی، پشــت بخاری  و 

رادیاتور را می توانید ورقه آلومینیوم بپیچید. درهای خانه را 
بی جهت و مکرر باز و بسته نکنیم. کانال های کولر را خوب 

با نایلون و پارچه ای ضخیم بپوشانیم. 
قابل ذکر اســت که هدر رفتن انرژی در خانه هایی که برای 
گرم شدن از شومینه اســتفاده می کنند، بسیار زیاد است. 
در و دودکش آن را بپوشانید و از بخاری یا شوفاژ استفاده 
کنید. در صورت استفاده از شوفاژ از شیرهای ترموستاتیک 
استفاده کنید. سعی کنید در آشــپزی قابلمه های کوچک 
را روی شــعله های کوچــک و قابلمه های بــزرگ را روی 
شــعله های بــزرگ قــرار دهید.هــر زمانی که با وســیله  
الکترونیکــی کاری ندارید، آن را از برق بکشــید. می توان 
این دوشــاخه های همه متصل را نوعی خون آشــام های 
الکترونیک نامید. از المپ   های ال. ای .دی استفاده کنید: 
زیرا 75 درصد به بهینه ســازی انرژی الکترونیکی کمک 
می کنند. وقتی بــه کامپیوتر خود احتیاجــی ندارید آن را 
خاموش کنید. هنگام شام و ناهار خوردن، المپ باالی سر 
میز را روشــن کنید که به نور آن احتیاج دارید.هنگامی که 
می خواهید کتاب بخوانید از چراغ مطالعه اســتفاده کنید. 
زمان تلویزیون تماشا کردن، روشن بودن حتی یک المپ 

هم کافی  است.

آشپزی موکا 
مواد الزم:شکالت رنده شده)به دلخواه( به مقدار 

الزم،خامه  زده شده شــیرین )به دلخواه( به مقدار الزم،خامه   
نصف پیمانه،شیر نصف پیمانه،شکر  یک چهارم فنجان،کاکائوی میکس 

آماده خامه ای 90 گرم ) به میزان دلخواه (،قهوه دم کشیده قوی و داغ  6 فنجان
طرز تهیه:شیر سرد را 2 دقیقه در مایکروویو بگذارید. هر 30 ثانیه یک بار آن را هم بزنید 

و دوباره حرارت دهید تا دمای آن به 160 درجه برسد. روی اجاق گاز از دماسنج مخصوص 
استفاده کنید تا شیر به درجه حرارت الزم برسد. برای موکای سنتی، از پودر کاکائوی شیرین 

استفاده می شود، ولی در کافی شــاپ ها اغلب به دلیل راحتی کار، با شربت شکالت با کیفیت 
تهیه می شود.شما می توانید از شکالت ســاده گرفته تا تلخ، نیمه شیرین و حتی شکالت سفید 
یا شکالت رنده شده یا چیپس شکالتی استفاده کنید، ولی باید آن ها را خوب هم بزنید تا کامال 

حل شود. برای درســت کردن موکا ابتدا باید قهوه داغ، میکس کاکائو و شکر را در قابلمه ای 
بریزید و هم بزنید تا خوب مخلوط شود.نصف شیرو نصف خامه را اضافه کنید و حدود 

5 دقیقه روی حرارت متوسط بگذارید و گاهی هم بزنید تا داغ شود. سپس آن را در 
لیوان سرو کنید و روی آن خامه زده شده و چیپس شکالت بریزید و سرو 
کنید. موکا برخالف نوشیدنی های دیگر نیاز به استفاده از شیر کف دار 
ندارد.این یعنی شما می توانید فقط با جوشاندن شیر در مایکروویو 

یا روی اجاق گاز، موکا درست کنید. با استفاده از شکالت ساده 
نوشیدنی غنی تر و غلیظ تری تهیه می شود که همه آن 

را دوست دارند. 

در روزهای سرد چطور به صورت بهینه انرژی مصرف کنیم؟

 تصویربرداری »موچین«خبر
 به نیمه رسید

سریال پلیسی جنایی »نوار  زرد2« 
ساخته می شود

تصویربرداری سریال کمدی »موچین« به کارگردانی حسین 
تبریزی به نیمه رسید. در حال حاضر پنج قسمت ابتدایی این 
سریال برای پخش به موقع در شــبکه نمایش خانگی آماده 
نمایش شده اســت و به زودی زمان توزیع مجموعه نیز اعالم 
خواهد شد.همزمان با فیلمبرداری، تدوین و صداگذاری سایر 
قســمت های باقی مانده به ترتیب توسط حسین غضنفری و 

سیدمحمود موسوی نژاد در حال انجام است.

 فیلمنامه »نوار زرد2« به نویســندگی کریم لک زاده این روزها در 
حال نگارش است، پیش از این، فصل اول این سریال به کارگردانی 
پوریا آذربایجانی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی در سال 1396 
از شبکه دوم سیما روی آنتن رفته بود. در حال حاضر 10 قسمت از 
فیلمنامه این سریال به نگارش درآمده است.سریال »نوار زرد« در 
سال 96 به مناسبت هفته ناجا روی آنتن شبکه دو سیما رفت 

و امیر آقایی در آن نقش سرگرد کاوه کیهان را برعهده داشت .

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان گفت: مدول دوم 

و سوم تصفیه خانه فاضالب داران با پیشرفت 95 درصدی اجرای 

تاسیسات فاضالب در آستانه بهره برداری قرار دارد.مهندس هاشم 

امینی اعالم کرد: فاز اول تصفیه خانه فاضالب داران با ظرفیت 1700 

متر مکعب در شبانه روز در ســال 92 به بهره برداری رسید و از سال 

94 توسعه این تصفیه خانه در دستور کار قرار گرفت که پیش بینی 

می شود طی روزهای آینده مدول دوم و سوم این تصفیه خانه در 

مدار بهره برداری قرار گیرد.

وی با بیان اینکــه در حال حاضر بیش از 10 هزار نفر در شهرســتان 

داران تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارند،خاطرنشان ساخت: 

با بهره برداری از مدول دوم وســوم تصفیه خانــه فاضالب داران، 

بیش از 20 هزار نفر تحت پوشــش خدمات شــبکه فاضالب قرار 

می گیرند و در افق طرح در سال 1407 بیش از 42 هزار نفر  در این 

شهرستان از خدمات شبکه فاضالب بهره مند می شوند.مدیرعامل 

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با اشــاره به روش تصفیه در 

تصفیه خانه فاضالب داران اعالم کرد:با توجه به اقلیم آب وهوایی و 

شرایط زیست محیطی این منطقه از روش تصفیه الگون هوادهی با 

برگشت لجن فعال lass استفاده شده است.مهندس هاشم امینی 

به اجرای 77 کیلومتر شبکه فاضالب در شهر داران پرداخت و بیان 

کرد: از سال 94 تاکنون از  94 کیلومتر شبکه فاضالب در شهرستان 

داران  بیش از 77 کیلومتر آن اجراشــده است و 3 کیلومتر خطوط 

انتقال فاضالب  هم به مرحله اجرا درآمد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه در 

حال حاضر 4200 فقره انشعاب فاضالب در شهرستان داران نصب 

شــده، عنوان کرد: با راه اندازی مــدول دوم وســوم تصفیه خانه 

فاضالب داران، 3 هزار و 344 متر مکعب درروز پساب در این تصفیه 

خانه تولید می شــود.وی اعالم کرد: اجرای تاسیســات فاضالب 

در شهرســتان داران بیش از 23 میلیارد تومان هزینه در برداشت 

که از محل اعتبارات عمرانی و جاری تامین شــد. مهندس هاشم 

امینی با اشاره به اهمیت باز چرخانی آب خاطرنشان ساخت:  هم 

اکنون از کل آبی که در منازل استفاده می کنیم، به طور میانگین 70 

درصد آن تبدیل به فاضالب می شود که با تصفیه  آن می توان از حفر 

چاه های بیشتر برای جبران کمبود آب مصرفی جلوگیری کرد؛ چرا 

که  بسیاری از کشورهای توسعه یافته به رغم آمار بارندگی باال، توجه 

ویژه ای به سیستم بازچرخانی آب به عنوان راهی برای گریز از شرایط 

کم آبی و خشکسالی دارند.

مهندس امینی، تصفیه فاضالب را  به دلیل مشکالتی که رهاسازی و 

دفع غیربهداشتی فاضالب در محیط زیست ایجاد می کند، ضروری 

خواند و  گفت:با تصفیه فاضالب می توان از پســاب  به عنوان  یک 

منبع جایگزین،برای مصارف صنعتی و کشاورزی غیر مثمر بهره مند 

شــد همچنین فرآیند تصفیه فاضالب مانع بســیاری از مشکالت 

زیست محیطی می شود .

 با تحقق 95 درصد پیشرفت فیزیکی در آینده ای نزدیک
 مدول دوم و سوم تصفیه خانه فاضالب داران به بهره برداری می رسد

معاون مدیریت امور فنی و برنامه ریزی تولید ذوب  آهن اصفهان مطرح کرد: 

کارنامه درخشان ذوب  آهن اصفهان در بومی سازی ریل ملی

از ابتدای سال تا کنون صورت گرفت؛

مصرف بیش از 5میلیارد متر مکعب گاز در نیروگاه های استان

محمدرضا یزدان پناه، معاون مدیریت امور فنی و برنامه ریزی تولید شرکت ذوب  آهن 
اصفهان در جریان برگزاری دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران با حضور در 
غرفه خبرگزاری صنایع پیرامون اقدامات ذوب  آهن اصفهان در راستای بومی سازی 
تجهیزات وارداتی، اظهار داشت:بیش از یک صد و ده سال است که از احداث راه آهن 
در کشور می گذرد و از همان زمان همه مردم و صنعتگران آرزو داشتند که ریل راه آهن 
در داخل کشور تولید شود.در ســالیان اخیر موفق شدیم لوکوموتیو و واگن را تا حد 
زیادی در کشور بومی ســازی کنیم.ذوب  آهن اصفهان نیز طی سال های گذشته با 
سرمایه گذاری کالنی که انجام داده است، موفق شد خط تولید ریل ملی را احداث و 
به عنوان اولین واحد فوالدی تولیدکننده ریل در منطقه غرب آسیا شناخته شود.در 
ذوب  آهن اصفهان توانایی داریم که تولید ریل، شمش ریل، فوالد ریل و نورد ریل را به 
صورت صد درصد داخلی انجام دهیم.همچنین دو تیپ ریل راه آهنی ریل UIC60 و 
ریل U33 و دو تیپ ریل مترو UIC54 و S 49 در این مجتمع معدنی و صنعتی تولید 
می شود.در همین راستا اعالم می کنم ذوب  آهن اصفهان توانایی دارد هم نیازهای 
ساالنه راه  آهن جمهوری اسالمی ایران و هم نیازهای ریل مترو کشور را برآورده سازد.

بومی سازی برج گردان در ذوب  آهن اصفهان
 وی در ادامه بیان کرد: ذوب  آهن اصفهان با بیش از پنجاه سال قدمت از همان ابتدا 
در زمینه بومی سازی با مهندســی معکوس و بهره گیری از توانایی داخل استفاده 
کرده اســت.به عنوان نمونه برای بســیاری از مکانیزم ها طی دهه هفتاد شروع به 
بومی سازی کردیم و طی سال های 1374 تا 1376 موفق شدیم یکی از پیچیده ترین 
تجهیزات ریخته گری مداوم به نام برج گردان با ظرفیت چهارصد تن را با تیر مذاب 
بومی سازی کنیم.سال گذشــته نیز یکی از قطعاتی که برای داخلی سازی آن اعالم 
آمادگی کردیم، دریچه کشــویی پاتیل بود.با توجه به این که این قطعه یکی از خط 
قرمزهای فوالدسازان کشــور اســت؛ اما مراحل طراحی اولیه این کار در ذوب آهن 

اصفهان شروع شده است و ساخت آن در سال آینده آغاز خواهد شد.

قراردادهای ذوب آهن اصفهان در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد
 یزدان پناه در ادامه به قراردادهای ذوب آهن اصفهان در دومین جشنواره و نمایشگاه 
ملی فوالد پرداخت و گفت:در این نمایشگاه موفق به انعقاد قرارداد پانزده هزار تنی 
تولید ریل راه آهن برای قطارهای پر سرعت آذربایجان، قرارداد پنج هزار تن ریل مترو 
تهران و یک تفاهم نامه برای تولید ریل مترو اصفهان فقط در روز اول این نمایشگاه 

شدیم.

 تامین مواد اولیه در ذوب  آهن اصفهان
 معاون مدیریت امور فنی و برنامه ریزی تولید ذوب  آهــن اصفهان در پایان اظهار 
داشت:یکی از مشکالت ذوب  آهن اصفهان تامین مواد اولیه است ولی با تمام وجود 
اهتمام داریم و تالش مان را به کار می گیریم تا به حداکثر ظرفیت تولید خود برسیم و 
این امر مستلزم تامین به موقع و کیفی مواد اولیه و در رأس آن ها سنگ آهن است.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، با بیان این  كه مصرف گاز نیروگاه ها سال 
گذشــته 6میلیارد و 308 میلیون مترمكعب بود، اظهاركرد: این مقدار امسال به7 
میلیارد و 125میلیون مترمكعب خواهد رســید.به گزارش روابط عمومی، ســید 
مصطفی علوی، درباره سوخت رسانی به نیروگاه های استان، گفت: تمامی نیروگاه 
های استان از گاز استفاده می كنند، بر این اساس میزان سوختی كه پنج نیروگاه از 
ابتدای سال تا کنون دریافت و مصرف كرده اند،5میلیارد و 870میلیون مترمكعب 
بوده اســت.وی، افزود: با گازرســانی صحیح و به  موقع به نیروگاه های استان و 
تامین گاز آنها، مصرف سوخت مایع به صفر رسیده است. علوی، با تاكید بر اینكه 
مصرف گاز ســبب كاهش میزان آلودگی هوا می شود، اظهار كرد: مصرف سوخت 
مایع آالیندگی زیادی به همراه دارد اما جایگزین شــدن گاز آثار زیست محیطی 
مطلوبی در پی دارد كه كاهش میزان آالینده ها از جمله همین اثرات اســت.وی، 
ادامه داد: امیدواریم مصرف گاز در نیروگاه ها بــدون اعمال محدودیت مصرف، 
تا پایان سال جاری استمرار داشته باشــد.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، 
درباره گازرسانی به صنایع در استان توضیح داد: صنایع عمده و فوق عمده استان 
از مصرف كنندگان گاز هستند به صورتی كه میانگین مصرف روزانه آنها42میلیون 

مترمكعب اســت  که از این میزان، میانگین مصرف روزانه گاز در صنایع ســیمان 
برابر یک میلیــون و 799 هزار مترمكعــب، صنایع فوالد برابــر 11میلیون و 682 
هزارمترمكعب، و نیروگاه ها برابر 16میلیون و 850هزار مترمكعب است.مهندس 
علوی، با بیان اینكه هم اكنون حجم قابل توجهی گاز معادل 65میلیون متر مکعب  
در روز، در استان مصرف می شود، گفت: این حجم گاز صنایع را از مصرف سوخت 
مایع بی نیاز كــرده در حالی كه اگر صنایع و نیروگاه ها به جای اســتفاده از گاز از 
سوخت مایع استفاده كنند یك فاجعه زیست محیطی شدید به وجود می آید.مدیر 
عامل شرکت گاز استان اصفهان، تصریح كرد: با اقدامات انجام شده، این شركت 
توانسته در برنامه ریزی های مربوط به گازرســانی به بخش های صنایع، تجاری، 
نیروگاه ها و بخش خانگی به  اهداف تعیین شــده خود دست یابد.گفتنی است؛ 
سهم گاز در سبد انرژی استان رو به افزایش است به طوری كه هم اكنون 70 درصد 
سبد انرژی به گاز اختصاص دارد. اصوال استفاده از سوخت های فسیلی مشکالت 
زیادی را برای محیط زیست فراهم می کند، که اگر در مصرف آن برنامه ریزی نشود 
و همچنین وسایل مورد استفاده از راندمان  خوبی برخوردار نباشند، سطح آلودگی 

محیط زیست بسیار زیادتر خواهد شد.
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