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میزان فلوراید آب اصفهان 
استاندارد نیست

 کارشناس بهداشت آب 
مرکز بهداشت استان:
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  هیجان لیگ فوتسال
 امروز به اوج می رسد؛

 جدال صدر نشینی
 در اصفهان

مذاکره پنهانی برای فروش 
پساب نجف آباد

 نماینده مردم نجف آباد
 در مجلس خبر داد:
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 وقتی هنوز ارزش گردشگری سالمت در نصف جهان جدی گرفته نمی شود

 فرصت ویژه ای که هدر می رود 
حضور گسترده گردشگران عراقی و کشورهای حوزه خلیج فارس در نصف جهان برای 
استفاده از ظرفیت های درمانی کشور سبب شده تا  گردشگری سالمت و توجه به ساخت 
شهرک های سالمت برای  استفاده از ظرفیت های گسترده این نوع از گردشگری برای رسیدن به درآمد 

پایدار  بار دیگر موردتوجه قرار بگیرد...
صفحه   7
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  بررسی سهم مالی استان اصفهان در بودجه 98

سهم نامتعارف 
اصفهان از بودجه
3

 نماینده ولی فقیه
 در استان:

 اگر اصفهان لطمه ببیند 
کشور لطمه می بیند
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قوم گرایی به مجلس هم رسید! تعجبی ندارد؛ وقتی نماینده سراوان 
به جای عذرخواهی، پای قومیت و مذهب را وسط می کشد و بی توجه 
به عواقبی که دامن زدن به قومیت گرایی می تواند داشته باشد، تنها 
در فکر رهایی خود از ماجراهای گمرک اســت،نباید هم تعجب کنیم 
وقتی می شــنویم »عصاره های فضائل ملت« که باید حافظ و امین 
و دغدغه مند برای مسائل ملی باشــند، »علیه اصفهان« هیاهو به راه 
می اندازند و سخنرانی رییس جمهور را به هم می زنند و تا پای درگیری 
در جایگاه هیئت رییســه هم پیش می روند تنها به این خاطر که به 
رییس جمهور بفهمانند حق ندارد »اصفهان را ویژه ببیند« یا اقدامی 

برای رفع مشکل بی آبی این استان و زاینده رود انجام دهد! 
دیروز وقتی رییس جمهور پشــت تریبون مجلس رفــت تا از بودجه 

تقدیمی ۹۸ دفاع کند، ناصری نژاد، خادمــی، پاپی زاده و تعدادی از 
نمایندگان استان خوزستان در کنار جایگاه رییس جمهور ایستاده و 
تجمع کردند. این تجمع با بگومگو همراه شد؛ بگومگوها با نمایندگان 
استان اصفهان. »خادمی« میاندار تجمعات شده بود. نماینده شهرکرد 
و میانه هم به جمع اضافه شده بودند. رییس جمهور در اثنای سخنانش 
گفت: »قول می دهم شورای عالی آب را در سال جاری بیشتر تشکیل 
دهیم. وظیفه دولت اســت که به تمام کشور مساوی نگاه کند. زاینده 
رود همچون هامون اســت. دولت به همه مناطق کشور توجه دارد.« 
وقتی ســخن به اینجا رســید که »کارون حیات ملی ماست و همان 
هامون است« به یکباره عده ای از نمایندگان تجمع کننده صدای شان 
را باال بردند و هیاهو باال گرفت. یکی از نمایندگان قصد نزدیک شدن 
به جایگاه رییس جمهور را داشت که نمایندگان دیگر، این اجازه را به 

او ندادند. جو ملتهب باعث شد تا ...

الیحه بودجه سال ۹۸ روز گذشته توسط رییس جمهور  به مجلس ارائه شد. روحانی به عنوان 
یکی از منضبط ترین رؤسای دولت در ارائه بودجه این الیحه را هر چند با تاخیر اما در ابتدای 
زمســتان به صحن علنی آورد. دولت در این الیحه ۴۷۸هزار میلیارد تومان منابع درآمدی از محل مالیات، 

واگذاری ، نفت و ... برای خود پیش بینی کرده است. ..

زینب ذاکر

ادامه در صفحه 2

رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و 
کشاورزی اصفهان:

 برای نجات »زاینده رود« 
چاره اندیشی شود
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  هیاهو علیه اصفهان  
 روز گذشته نمایش قیام نمایندگان استان های همجوار و غیرهمجوار برای قوم گرایی در مجلس را شاهد بودیم؛      

» آگهي مزايده «
سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده های کشاورزی شــهرداري اصفهان در نظر دارد تعدادي از مستحدثات خود شامل 
سوله، کارگاه- فروشگاه و دفاترکار شــهرک کارگاهی امیرکبیر واقع در خیابان امام خمینی، کیلومتر 8 جاده اصفهان- تهران، 
خیابان عطاالملک و واحدهای کارگاهی فروشگاهی مجتمع تجاری کارگاهی قصرصنعت واقع در خیابان زینبیه، کیلومتر دو جاده 
اصفهان- حبیب آباد را به صورت نقد یا نقد و اقساط از طریق مزایده به فروش رساند. لذا متقاضیان مي توانند از تاریخ 1397/10/06 
تا پایان وقت اداري مورخ 1397/10/16 به دبیرخانه ســازمان واقع در کنار گذر غربی بزرگراه شــهید صیاد شیرازی، حدفاصل 
 خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پالک 5 یا ساختمان اداري شهرک کارگاهی امیرکبیر واقع در خیابان

 امام خمیني، خیابان عطاء الملک مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند. تلفن تماس 33866029 و 33862521
1- ارائه سپرده شرکت در مزایده طي فیش بانکي یا ضمانت نامه بانکی به شرح و میزان مندرج در اسناد الزامي است.

2- مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 1397/10/17 مي باشد. 
3- پیشنهاد دهندگان باید اسناد و مدارک الزم به همراه تضامین مربوطه در پاکت الف و بهای پیشنهادی را از حیث مبلغ مشخص 

و معین و بدون ابهام در پاکت ب قرارداده و هردو پاکت ها را الک و مهر شده تسلیم نمایند.
4- پیشنهادات در تاریخ 1397/10/19 توسط کمیسیون عالی معامالت بازگشایي مي شود.

5- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مي باشد.
6- سایر شرایط و نحوه واگذاری و مشخصات کاماًل در اسناد مزایده اعالم گردیده که پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را 

دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به همراه سایر مدارک و مستندات اعالمی به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده های کشاورزی شهرداري اصفهان
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رییس دولت در حالی بودجه پیشــنهادی 
برای ســال 1398 را پس از چند هفته تاخیر 
و با اعمال اصالحاتی بــر بندهایی از آن به 
مجلس ارائه کرد که طی سخنانی اظهار داشت 
بودجه به نحوی بسته شده که تحریم و سایر 
تهدیدات خارجی، کمترین تاثیر را بر زندگی 
مردم داشته باشــد. وی با اشاره به تمهیدات 
و تهدیدات آمریکا برای ملــت ایران گفت: 
آنچه آمریکا در ســال 97 مد نظر داشت، دو 
مســئله اصلی بود؛ یکی ناامیدی ملت ایران 
نسبت به آینده نظام و کشــور و دوم القای 
ناکارآمدی نظام کــه مردم تصور کنند دولت 
بر اوضاع مسلط نیســت و به تعبیر بعضی از 
ســایت ها و روزنامه هایی که متاسفانه گاهی 
تعبیرات شان نادرست و ناپسند است گفتند 
 دولت کشــور را رها کرده و از کنترل خارج 

شده است.
ایران، ونزوئال نشد

روحانی بــا بیــان اینکه برخــی نیز کــه اقتصاد 
می دانستند،از ابرتورم سخن گفتند و برخی از اینکه 
ایران بــه زودی ونزوئال خواهد شــد، در روزنامه ها 
نوشــتند، گفت: تالش کردند که مــردم را ناامید و 
دولت را ناکارآمد معرفی کنند. البته بسیاری از اینها 
ممکن است هدف سوء نداشــتند؛ اما دوستانی هم 
که در زمان سختی حرف دشمن را تکرار می کنند، 
متاســفانه آثارش برای ملت و برای نظام خطرناک 
خواهد بود.رییس جمهور خاطرنشان کرد: مسیر این 
دولت توانمند، این ملت مقتدر، این مجلس هوشمند، 
این قوه قضائیه همراه و این نیروهای مســلح جان 
برکف در کنار هدایت ها و ارشاد مقام معظم رهبری، 
مسیر توسعه و اقتدار و پیروزی در بخش اقتصادی، 

فرهنگی، منطقه ای و بین المللی بود.
ذخیره اسکناس ما تقریبا صفر بود

رییس جمهور بــا بیــان اینکه مردم شــاید همه 
ریزه کاری ها را ندانند، گفت: ما در اوایل ســال 97 
در مقطعی قرار گرفتیم که ذخیره اســکناس ارزی 

ما تقریبا صفر بود، آن التهابات در بازار بوجود آمد و 
دولت ناچار شد برای آرام کردن بازار و نجات کشور از 
التهاب ،تصمیماتی هرچند سخت اتخاذ و اجرا کند 
که برای دولت نه اولویت اول و دوم که اولویت سوم 
بود.روحانی خاطرنشان کرد: اگر ســاختارها سالم 
بود، می توانم ادعا کنم که امســال و ســال گذشته 
می توانستیم بودجه بدون نفت داشته باشیم. کل نفت 
در سال 98، در بودجه ای که  تقدیم مجلس شورای 

اسالمی می شود، 142 هزار میلیارد تومان است.
بودجه باید شفاف باشد

روحانی با اشاره به اینکه مشکل در شرایط  ساختاری 
اقتصاد از جمله بودجه ریزی بود، خاطرنشــان کرد: 
در بودجه حرکت های مخفی بسیاری داریم که باید 
آشکار شده و بودجه شفاف باشــد؛ هیچ راهی برای 
نجات از فساد و رانت جز شفافیت نداریم. بزرگ ترین 
اقدامی که دولــت دوازدهم باید انجــام دهد و فکر 
می کنم شما هم با صحبت من موافق باشید، دولت 

الکترونیک است.
رییس جمهــور تاکید کرد: تــا زمانی کــه دولت 
الکترونیک را تکمیل نکنیم و همه داده های اطالعاتی 
در یکجا جمع نشــود و مردم از شرایط کشور کامل 
مطلع نباشند، باز هم دچار فساد و رانت خواهیم شد؛ 

بودجه پارســال نقطه مثبت داشت و آن نقد مفصل 
مردم نسبت به بودجه بود. خواهش می کنم امسال 
هم مردم ما بعد از انتشار بودجه حرف بزنند، اشکال 

و نقد کنند.
زاینده رود با کارون فرقی ندارد

روحانی در ادامه افــزود: از اول بودجــه تعدادی از 
نمایندگان محترم با هم بحث می کنند که بحث نان 
نیست، بحث  اینها بحث آب است و آب به عنوان یک 
مسئله مهم در کشور مطرح است و دولت در این راستا 
وظیفه دارد. رییس جمهور اظهار داشت: وزارت نیرو  
و کارگروه 3 نفره متشــکل از وزیر نیرو، وزیر جهاد 
کشاورزی و رییس سازمان محیط زیست، موظفند 
مشکل آب را حل کنند؛ در اینجا به نمایندگان مجلس 
قول می دهم که شورای عالی آب را هم در باقی مانده 
سال و سال آینده بیشتر تشــکیل دهیم.روحانی با 
بیان اینکه وقتی دولــت اعالم می کند، یکجایی باید 
احیا شود، فقط مختص آن مکان نیست بلکه وظیفه 
دولت، نسبت به تمام کشور، مســاوی است، خاطر 
نشــان کرد: همان قدر که برای مــا زاینده رود مهم 
اســت، کارون هم اهمیت دارد؛ همانقدر که دریاچه 
ارومیه مهم اســت، هامون هم اهمیت دارد؛ ممکن 
است دولت بر مبنای اولویت ها قدم هایی را بردارد؛ اما 

دولت تنها به یک استان یا یک محله یا یک منطقه یا 
یک بخش ایران تعلق ندارد بلکه دولت به عنوان خادم، 
نوکر همه ملت ایران است.روحانی تصریح کرد: دولت 
نسبت به معضل آب و مشکل آب برای همه مناطقی 
که حاد و بحرانی هستند، تصمیمات اساسی خواهد 
گرفت و خواهش می کنم نمایندگان محترم راجع به 
این مسئله نگران نباشــند؛ حتما و بی تردید به فکر 
همه مناطق کشور و اســتان های عزیز خواهیم بود؛ 
همانطور که باید برای اصفهان دلســوزی کنیم باید 
برای یزد، کرمان، سمنان، خوزستان و قم و برای همه 

کشور دلسوز باشیم.
حاشیه هایی به پر رنگی متن

از جمله اولین حاشیه های حضور روحانی در مجلس 
غیبت »جهانگیری« در این جلســه بود. در آغاز این 
ســخنرانی عده ای از نمایندگام معترض که عمدتا 
شــامل نمایندگان اســتان های جنوبــی بودند در 

اعتراض به مسئله آب در کنار جایگاه تجمع کردند.
اعتراض نمایندگان جنوب به اقــدام اخیر دولت در 
بحث انتقال آب و توجه به درخواست های نمایندگان 
مستعفی اســتان اصفهان بود. به رغم تالش برخی 
از نماینــدگان برای ســاکت کــردن معترضان اما 
»خادمی« که هسته اصلی این تجمع بود همچنان بر 
سخنان خود پافشاری کرده و در مقابل جایگاه هیئت 

رییسه ایستاد.
 با زیاد شدن تعداد نمایندگان معترض، تالش های 
هیئت رییسه نیز پاسخ نداد و روحانی تالش کرد تا 
با سخنانی به نمایندگان معترض پاسخ دهد؛ اما این 
اظهارات هم نتوانست نمایندگان معترض خوزستانی 
را آرام کند و در میانه ســخنان روحانی ســاعدی و 
خادمی فریادزنان به روحانی نزدیک شــدند و این 
فریاد ها و اعتراضات تا حدی پیش رفت که نظم جلسه 
به هم خورد و موجب شــد تا روحانی سکوت کند و 
در این میان تالش اعضای هیئت رییســه برای آرام 
کردن آنها هم نتیجه ای نداشت و امیرآبادی فراهانی 
از الریجانی خواست تا تذکری به این نمایندگان دهد 
و بعد از آن رییس مجلس با اعتراض و ناراحتی از آن ها 
 خواست تا در سر جای خود بنشینند و نظم جلسه را

 بر هم نزنند.

کمک سعودی ها به یک قاتل 
برای فرار از آمریکا

بنابر اعالم مقامات آمریکایی، ســعودی ها به یک 
تبعه خود که متهم به قتل است، برای فرار از آمریکا 
کمــک کرده اند.مقامات آمریکایــی اعالم کردند 
یک تبعه سعودی که متهم به قتل یک دختر 15 
ساله در ایالت اورگن است با یک جت خصوصی از  
آمریکا فرار کرده اســت.عبدالرحمان سمیر نوره، 
دانشجوی 21 ساله کالج پورتلند در سال 2016 به 
قتل یک دختر 15 ساله متهم شد اما دو هفته پیش 
از برگزاری دادگاهش در ژوئن 2017 از آمریکا به 
مقصد کشور زادگاهش عربستان سعودی فرار کرد.
به گفته مقامات امنیتی آمریکا، دولت ســعودی 
ضمن صدور گذرنامه ای با نــام جدید برای نوره، 
شرایط فرار وی با یک جت خصوصی را فراهم کرد.  

 ژنرال های روسی هم
 به دالر »نه« گفتند

روســیه اعالم کرد که به منظور حمایت از واحد 
پولی این کشــور دالر را از معامالت نظامی خود 
حذف می کند.به گزارش راشاتودی، روسیه بعد 
از آنکه دالر را از برخــی معامالت اقتصادی خود 
حذف کرد، از سال جدید میالدی معامالت نظامی 

خود را نیز با »روبل« انجام می دهد.

بارسلون در وضعیت آماده باش 
امنیتی قرار گرفت

به دنبال هشــدار وزارت خارجه آمریکا مبنی بر 
احتمال حمله تروریســتی در ایام کریسمس در 
بارســلون، این شــهر در حالت آماده باش کامل 
قرار گرفت.وزارت خارجه آمریکا به شــهروندان 
خود در بارســلون درباره تهدیدهای تروریستی 
به ویژه در خیابان »ال رامبال« هشدار داده است. 
این خیابان در مرکز شــهر بارسلون واقع شده و 
مکان مورد عالقه گردشــگران و اهالی آنجاست.
بر اســاس این گزارش، به دنبال هشدار دستگاه 
اطالعاتی آمریکا، پلیس شــهر بارسلون اینک به 
دنبال بازداشت یک شــهروند مراکشی است که 
تصور می شود قصد دارد در ایام کریسمس در این 

شهر عملیات تروریستی انجام دهد.

 امارات در سوریه 
سرمایه گذاری می کند

یک هیئــت اقتصــادی اماراتی اخیــرا با هدف 
اجرای طرح های سرمایه گذاری جدید در بخش 
ساختمان سازی به سوریه سفر کرده است.منابع 
آگاه به عربی 21 گفتند که یک هیئت اماراتی از 
اداره شــرکت امالک »داماک« امارات با دعوت 
رسمی شرکت های سوری متخصص در بازسازی 
ساختمان ها هفته گذشته به دمشق سفر کرده 
و اعضــای آن در دیدار با همتایان ســوری خود 
راه های همــکاری در زمینه توســعه امالک در 
مرحله آتی و برپایی طرح های جدید در سوریه را 

برررسی کردند.

 احتمال تعویق انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان

عضو کمیســیون انتخابات افغانستان از احتمال 
تاخیر در برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری 
آینده این کشور خبر داد.»رفیع بیدار« از اعضای 
کمیســیون انتخابات افغانســتان اظهار داشت: 
انتخابات ریاســت جمهوری این کشور که قرار 
اســت در 31 فروردین ماه ســال آینده برگزار 
شــود به دلیل »ایجاد اصالحات و بهبود در امور 
انتخاباتی« ممکن است به تعویق افتد.بیدار اظهار 
داشت: گفت وگو با افراد و گروه های ذی نفع آغاز 
شده و کمیســیون در این باره در حال مذاکره با 

احزاب، نهادهای ناظر و نهادهای مدنی است.

رییس جمهور تمام قد از دستور العمل مالی دولتش دفاع کرد

رهبر انقالب درگذشت 
آیت ا... هاشمی شاهرودی را 

تسلیت گفتند
رهبر معظم انقالب طی پیامی درگذشت فقیه 
عالیقدر و رییس مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، آیت ا...هاشــمی شــاهرودی را تسلیت 

گفتند.
متن پیام حضرت آیــت ا... خامنه ای به این 

شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

اناهلل و انا الیه راجعون
با تاسف و اندوه خبر درگذشت فقیه عالیقدر 
و رییــس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
آیــت ا...آقای حاج ســیدمحمود هاشــمی 
شــاهرودی رضوان ا... علیه را دریافت کردم. 
این ضایعه  اسفبار که پس از حدود یک سال 
بیماری سخت و دردناک واقع شده است مایه 
تالم همه  کسانی اســت که به مقام علمی و 
خدمات با ارزش ایشــان به نظام اسالمی و 
نیز به مجموعه های فقهی و اصولی و حقوقی 
حوزه های علمیه آشــنا می باشــند. ایشان 
استادی بزرگ در حوزه علمیه قم و کارگزاری 
با وفا در مهم ترین تشکیالت نظام جمهوری 
اسالمی، عضو موثری در شــورای نگهبان و 
رییس موفقی در مجمع تشخیص مصلحت 
بودند و آثار و برکات علمی بسیاری از خود بر 
جای نهادند. ایشان همچنین برادر سه شهید 
و از یاران و شاگردان و همراهان شهید نام آور 
و بزرگوار سیدمحمدباقر صدر بود. اینجانب 
مصیبت درگذشــت این عالم برجســته را 
به خاندان مکرم، همســر گرامی و فرزندان 
محترم و همه وابستگان و نیز به حوزه  علمیه 
قم و شاگردان و همکاران علمی و ارادتمندان 
ایشان تســلیت می گویم و رحمت و مغفرت 
الهی و علو درجات ایشان را از خداوند متعال 

مسألت می نمایم. 
سران سه قوه و سیاســتمداران و نمایندگان 
مجلس نیز با انتشــار پیام هایی درگذشــت 
این عالــم ربانی و سیاســتمدار نســتوه را 
تســلیت گفتند . شــایان ذکر است مراسم 
تشــیع پیکر آیت ا... شــاهرودی امروز پس 
از اقامه نمــاز بــه امامت رهبــر انقالب در 
تهــران و ســپس قــم تشــییع و در جوار 
 حــرم حضــرت معصومــه)س( بــه خاک 

سپرده خواهد شد.

اتریش درباره حمله به اقامتگاه 
سفیر ایران توضیح داد

وزیر دفاع اتریش گفــت: مجموعه ارتش از 
تصمیم دادستانی وین مبنی بر لغو دادرسی 
علیه نیروی ارتش که در راستای حفاظت از 
اقامتگاه سفیر ایران در شرایط اضطراری فرد 
مهاجم را کشته بود، بســیار خرسند است.

اسفند ماه ســال 96 پلیس اتریش از حمله 
یک فرد مســلح به محل اقامت سفیر ایران 
در وین و از پای درآمــدن او به ضرب گلوله 
محافظان خبر داده بود.وی در ادامه افزود: ما 
بیشتر خوشحالیم که استفاده از سالح توسط 
این نیروی ارتش توســط دستگاه قضائی به 
عنــوان »اقدامی موجه« اعالم شــد و ادامه 
رســیدگی به پرونده این موضــوع پیش از 
مراسم کریسمس ملغی شد.کوناسک، بیان 
کرد: این ســرباز وظیفه حفاظت از اقامتگاه 
سفیر ایران را برعهده داشــت و در راستای 
این وظیفه اش، سالمتی و حتی جان خود را 
به خطر انداخت و این اقدام او نیازمند احترام 

ویژه و تشکر است.

روز گذشته نمایش قیام نمایندگان 
استان های همجوار و غیرهمجوار برای 

قوم گرایی در مجلس را شاهد بودیم؛
هیاهو علیه اصفهان

ادامه از صفحه اول
...الریجانی با قطع کردن ســخنرانی روحانی 
خطاب به تجمع کنندگان تذکر بدهد. رییس 
مجلس خطاب به نماینــدگان معترض گفت: 
این جا جمع نشوید. سر جای تان بنشینید. من 
قبال با شما صحبت کرده بودم. لطفا سر جای تان 
بنشینید و جو مجلس شــورای اسالمی را آرام 

نگه دارید. 
در حالی که نماینده گلپایگان حاضر نمی شود 
در استعفای دســته جمعی نمایندگان استان 
در اعتراض به بی توجهی دولت به مسائل آبی 
استان و زاینده رود شرکت کند و می گوید باید 
نگاه »ملی« داشته باشیم و مسائل را منطقه ای و 
قومی نکنیم)!( ، نمایندگان استان های همجوار 
و غیرهمجوار وسط ســخنرانی رییس جمهور 
حین تقدیم بودجه، اینچنین علیه اصفهان قیام 
کرده و نمایش قوم گرایی به اجرا می گذارند! 

رحیم پور ازغدی
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:

یک مرجع تقلید شیعه اظهار کرد: باید کاری کنیم 
تا حرکت جامعه ما اســالمی شــود؛ امروز برخی از 
برنامه هایی که در کشــور اجرا می شــود، اسالمی 
نیست؛ مسئولین به فکر باشند، باید طوری فعالیت 
کرد تا جامعه از هر لحاظ اسالمی باشد؛ االن در این 
رابطه مشــکالتی وجود دارد.آیت ا... علوی گرگانی 
گفت: گرفتاری امروز جامعه ما این است که بسیاری 
از سخنان مســئولین در حد حرف مانده و به عمل 
تبدیل نشده است. وی بیان داشت: واقعیت این است 
انتظاری که از دستگاه های نظام می رود، انتظار بسیار 
باالیی است و مردم می خواهند مسئولین نظام برای 
رفع مشکالت قدم جدی و عملی بردارند.وی افزود: در 
حال حاضر اتفاقاتی در جامعه اسالمی می افتد مانند 
اختالط زن و مرد در ورزشگاه، عدم عفاف و حجاب 
در جامعه، گرانی و...، واقعا این زیبنده جامعه اسالمی 
است؟ آیا در جامعه اسالمی باید شاهد اختالط زن و 
مرد در ورزشگاه باشیم؟ شاهد بی عفتی و بدحجابی 

باشیم؟

برخی برنامه های اجرایی 
کشور اسالمی نیست

آیت ا... علوی گرگانی: 

کافه سیاست

 برخی به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند

پیشنهاد سردبیر:

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در واکنش 
به اظهــارات اخیر وزیر امــور خارجه، گفت: 
اینکه می گوینــد امام)ره( نگفته اســرائیل 
باید از بین بــرود دروغ و تحریف ســخنان 
ایشان است. حســن رحیم پور ازغدی ادامه 
داد: اینکه می گویند از ایران موشک به یمن 
می برند، درست نیست. بنده شخصا از یمنی ها 
پرسیدم و آنها گفتند که ما خودمان اینها را 
می سازیم، آنها خودشــان از نظر علمی قوی 
هســتند. البته هر جای دنیا اتفاقی می افتد 
عده ای می گویند مسبب آن ایران است.وی با 
اشاره به بی تفاوتی ها و سکوت برخی رسانه ها 
و جریان ها به کشتار مردم یمن گفت: متاسفانه 
هزاران نفر در یمن قتل عام شدند و مردم به 
سختی زندگی می کنند. ولی برخی رسانه ها و 
افراد سکوت کرده و هیچ کدام برای مردم یمن 

شمع روشن نمی کنند.

  اظهارات »ظریف« 
دروغ است

علی تاجرنیا
فعال سیاسی اصالح طلب:

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن اعالم اینکه حضور 
آمریکا در سوریه از ابتدا غیرقانونی بوده، اظهار کرد: 
ترکیه قبل از انجام هر عملیات نظامی باید با دولت 

سوریه هماهنگ  باشد.
ظریف تصریح کرد: ما اطالعات کافی از طرح های 
آمریکا در ســوریه نداریم تا موضعی مشــخص را 
اعالم کنیم. آمریکا به هیچ وجه بــا داعش مقابله 
نکرده و حضورش در ســوریه در راســتای منافع 
ملت ســوریه یا با موافقت دولت این کشور نیست.
وی افزود: نگرانــی ترکیه از عملیات تروریســتی 
را درک مــی کنیــم و هر اقــدام نظامــی باید با 
هماهنگی دولت ســوریه صورت بگیرد.همیشه به 
برادران تــرک خود گفته ایم انجــام عملیات علیه 
تروریســم بدون موافقت دمشــق به حل بحران 
کمکی نمی کند.ظریف ادامه داد: ایران برای تحقق 
این موضوع که امنیت منطقه »مشــترک« باشد، 
 آماده اســت نه اینکه برخی در مقابل برخی دیگر

 باشند.

هر اقدام نظامی باید با 
هماهنگی سوریه باشد

وزیر امور خارجه: 

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: متاسفانه 
به جای این کــه اصل مســئله را حل کنیم، 
برخی به دنبال پاک کردن صورت مســئله 
هســتند، مثال  اتفاقی می افتــد نماینده ای 
توهینی می کنــد؛ اما به جای برخــورد با او 
مثل خیلی موارد دیگر گفته می شود که این 
موضوع مطرح نشــود و ادامه پیدا نکند.علی 
تاجرنیا در ارتباط با آسیب شناسی بی توجهی 
مســئولین به وظایف اخالقی شان نسبت به 
مردم،  اظهار کرد: در روزهای اخیر بعضا شاهد 
هســتیم توهین هایی از طرف مسئولین یا 
بعضی از کسانی که صاحبان قدرت هستند 
به مردم شــده، در فضای مجازی منتشــر و 
مردم را عصبانی کرده است. برای نظامی که 
پشتوانه اصلی اش مردم هستند مهم است که 
همواره فضا طوری مهیا باشد تا مردم بتوانند 

به مسئولین اعتماد کنند.  

 برخی به دنبال پاک کردن 
صورت مسئله هستند

پیشخوان

بین الملل

جنجال آب به جلسه بودجه ای مجلس رسید؛
شــما نماینــدگان هم 

مسئولید

گزارش دانشــگاهیان به 
دولت رسید

دخــل و خــرج دولت
 نمی خواند

فقیه عالی قــدر میهمان 
شهید صدر

جهــت یابی اقتصــاد با
 بودجه 98

ســخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص جنجال هایــی که اخیرا با 
برداشت های نادرســت و بعضا مغرضانه از مصاحبه وزیر خارجه با یک 
رسانه فرانسوی انجام شــد، گفت : هم نوایی برخی افراد با رسانه های 
صهیونیستی و ضد انقالب در تحریف سخنان وزیر امور خارجه عجیب، 
مشکوک و غیرقابل درک است.بهرام قاسمی در خصوص این مصاحبه 
اظهار داشت: در روزهای اخیر شاهد شکل گیری دور جدیدی از زنجیره 
دامنه دار حمالت رســانه ای و تبلیغات منفی علیه وزیر امور خارجه به 
بهانه بخشی از مصاحبه مفصل و بســیار موثر ایشان با یکی از نشریات 
معتبر فرانســوی در خصوص رژیم صهیونیستی هستیم. وی ادامه داد: 
جالب است که از یک سو رســانه های صهیونیستی در کنار رادیو فردا و 

رســانه های ضدانقالب با توجه به تاثیر مصاحبه دکتر ظریف در برهم 
زدن فضای ایران هراســی و مظلوم نمایی رژیم صهیونیســتی، ایشان 
را متهم به دروغ گویــی می کنند و همزمان برخی از افــراد نا آگاه و یا 
مغرض در داخل بدون خواندن مصاحبه مفصل ایشان همان حرف های 
بدخواهان ملت ایران را به نوعی دیگر تکرار می کنند.قاســمی تصریح 
کرد: صرفا برای تنویر افکار عمومی مردم شــریف ایران تاکید می کنم؛ 
آنچه دکتــر ظریف در مصاحبه خــود با روزنامه فرانســوی لوپوئن در 
خصوص نابودی رژیم صهیونیستی بیان کرده اند، تکرار و تبیین دقیق 
و بدون انحراف بیانات حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری اســت که 
فرمودند اسرائیل تا 25 سال دیگر وجود نخواهد داشت. قاسمی افزود: 

دکتر ظریف در مصاحبه خود در پاسخ به سوال انحرافی خبرنگار رسانه 
فرانســوی، به جای قرار گرفتــن در موضع تدافعی بــه جمله نتانیاهو 
اشــاره کرد و تفاوت بین جملــه نتانیاهو و موضع ایــران را بیان کرد.

اشاره قاسمی به ســخنان ظریف در مصاحبه  با رســانه فرانسوی است 
که در آن با یادآوری اظهارات اخیر نخســت وزیر رژیم صهیونیستی در 
نیروگاه هســته ای »دیمونا« گفته بود: وی در آنجا اعالم کرد که ایران 
را نابود خواهد کرد. نتانیاهو نگفت که کشــور ما »باید نابود شود« بلکه 
گفت »ایران را نابــود خواهد کرد«. چرا آقای ماکــرون به این موضوع 
 واکنشــی نشــان نداد؟ چرا هیچ کس در فرانســه درباره این سخنان 

به پا نخواست؟...

چهره ها

توضیح وزارت امور خارجه درباره اظهارات جنجالی »ظریف« 

علیرضا کریمیان

سرمقاله
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برای نجات »زاینده رود« چاره اندیشی شود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

تعاون

تغییرات در هیئت رییسه 
اتاق تعاون استان اصفهان

ســید محمد میر هادیان، به اتفاق آرای 
اعضای هیئت رییســه به عنوان رییس 
 اتاق تعــاون اســتان اصفهــان انتخاب

 شد.
به گــزارش روابط عمومی اتــاق تعاون 
اســتان اصفهان، در پی برگزاری مجمع 
نمایندگان اتاق تعاون اســتان اصفهان 
در آبان ماه سال جاری و تایید منتخبین 
مجمع توســط وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، اعضای جدید هیئت رییســه 

اتاق تعاون فعالیت خود را آغاز کردند.
بر این اســاس آقایان علیرضا فتاحیان، 
محمد مجیری، علیرضا تیغ ســاز زاده، 
محمد حســن تبریزیان، ســید محمد 
میرهادیــان، حبیــب ا... بهرامی وعلی 
شــهبازی به عنوان اعضای اصلی هیئت 
رییسه برای یک دوره ســه ساله نسبت 
به انتخاب رییس و دبیــرکل اتاق اقدام 
کرده و بــه اتفاق آرا، آقای ســید محمد 
میر هادیــان را به عنــوان رییس و آقای 
محمد حســن تبریزیــان را بــه عنوان 
 دبیــر کل اتاق تعــاون اســتان انتخاب

 کردند.
مدیر عاملی اتحادیه شرکت های تعاونی 
مسکن فرهنگیان استان، ریاست هیئت 
مدیره اتحادیه تعاونی های مسکن استان، 
ریاست اداره آموزش و پرورش و ... از جمله 
مسئولیت های اجرایی و مدیریتی سید 

محمد میر هادیان است.

بازار

کافی میکس

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان:
»حکاکی روی چرم«  تحولی 
بزرگ در صنعت چرم اصفهان 

است
رییس اتحادیه صنایع دســتی اصفهان گفت: 
هنر حکاکــی روی چرم قلم هــای مخصوصی 
دارد، قلم هایــش شــبیه قلم زنــی اســت، 
برجســتگی ها و فرورفتگی هــای روی چــرم 
به وســیله قلم هــای فــوالدی روی آن حک 
می شــود؛ این هنر توانســته تحول بزرگی در 
صنعت چرم به وجــود آورد.عباس شــیردل، 
با اشــاره بــه هنر حکاکــی روی چــرم اظهار 
داشــت: این هنر قدمت زیادی دارد و از قدیم 
هنرمندان این هنر را انجام می داند، هم اکنون 
نیز تعدادی از هنرمندان اصفهــان این هنر را 
ادامه می دهند.رییس اتحادیه صنایع دســتی 
اصفهان گفــت: در اصفهان نزدیــک به 30 نفر 
این هنر را به صورت حرفه ای  کار می کنند که 
در رده های سنی پیشکسوت تا جوانان هستند.

وی بیان کرد: هنر حکاکــی روی چرم قلم های 
مخصوصــی دارد، قلم هایــش شــبیه قلم زنی 
اســت، برجســتگی ها و فرورفتگی های روی 
 چرم به وســیله قلم های فوالدی روی آن حک

 می شود. 

بر اساس آمار وزارت نیرو ؛
اصفهان؛ جزو استان های 

دارای بیشترین دشت  ممنوعه
تداوم خشکســالی ها، افت بارندگی ها و تخلیه 
روزافزون منابع آب زیرزمینی موجب شده تا از 
میان ۶0۹ دشت کشور، ۴0۴ دشت در شرایط 
بحرانی به سرببرند و استان های فارس، کرمان، 
خراســان رضوی، اصفهان و خراســان جنوبی 
در صدر مناطق دارای بیشــترین تعداد دشت 
ممنوعه قرار بگیرند.ایــران در یک دهه اخیر به 
صورت مداوم بارندگی های کمتــر از میانگین 
بلندمدت را تجربه کــرده و نزوالت جوی روند 
کاهشــی به خود گرفته است که این شرایط در 
کنار افزایش چشمگیر برداشت ها و استفاده از 
آبخوان های زیرزمینی موجب شده کشور ما با 
کاهش محســوس منابع آبی زیرزمینی مواجه 
شــود.تداوم خشکســالی ها، افت بارندگی ها و 
فشار هر چه بیشتر به ســفره های زیرزمینی به 
عنوان منابع اســتراتژیک آب کشور باعث شده 
تا از ابتدای سال تاکنون ۲3 دشت نیز به جمع 
دشت های ممنوعه کشور افزوده شود و هرگونه 
توسعه بهره برداری از منابع آب های زیرزمینی 
در دشت های یاد شــده ممنوع است.بر اساس 
ارزیابی انجام گرفته، استان های فارس با حدود 
۹0 دشت، کرمان با 3۷ دشت، خراسان رضوی با 
33 دشت، اصفهان با ۲۶ دشت و خراسان جنوبی 
با ۲۵ دشت در صدر استان های دارای بیشترین 
دشــت های ممنوعــه و ممنوعــه بحرانی قرار 
گرفته اند.در حال حاضر برداشــت از چاه های 
غیرمجاز به حدود ۷.۸ میلیارد مترمکعب رسیده 
است و نگاهی به روند افزایش دشت های ممنوعه 
در کشور نشــان می دهد که از ابتدای دهه ۸0 
تاکنون تعداد دشــت های ممنوعــه در ایران 
حدودا دو برابر شده است. در این بین استان های 
خراســان رضوی با یک میلیارد و ۸۵ میلیون 
مترمکعب، کرمان بــا ۸۱3 میلیون مترمکعب، 
فارس با ۵۵۱ میلیون مترمکعب، قزوین با 333 
میلیون مترمکعب و اصفهان بــا 3۲0 میلیون 
مترمکعب درصدر استان های دارای بیشترین 
میزان کســری مخزن آبخوان های زیرزمینی 

قرار گرفته اند.

به منظور ایجاد ثبات قیمت در بازار؛
 آغاز توزیع مرغ گرم

 در استان اصفهان
توزیع مرغ گرم زیــر قیمت بــازار در اصفهان 
آغاز شد.مدیرکل شرکت پشــتیبانی امور دام 
اســتان اصفهان گفت: در جهت سیاست های 
تنظیم بازار و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان 
اصفهانی توزیع مــرغ گرم به قیمــت کیلویی 
۱0هزار و ۹۵0تومان در فروشــگاه زنجیره ای 
چهارده گانه شــهرداری، فروشــگاه های رفاه، 
شرکت تعاونی کارکنان دولت آغاز شد.علی اکبر 
نجفی با اشاره به حمایت ۱۹واحد کشتارگاهی 
در اســتان از این طرح گفت: بــرای حمایت از 
مصرف کننده و تولیدکننده روزانه 30تن مرغ 
گرم در اصفهان توزیع می شــود.وی افزود: تا 
رفع نیاز شهروندان و ثبات نسبی بازار این طرح 

ادامه دارد.

کافی میکس 2 در 1 بدون 
شکر مولتی کافه 

 31,000
تومان

کافی میکس ترابیکا 
Premium مدل

 38,000
تومان

کافی میکس موکاته 
سیلور بسته 24 عددی

 62,000
تومان

الیحه بودجه ســال ۹۸ روز گذشته توسط رییس 
جمهور  به مجلس ارائه شد. روحانی به عنوان یکی 
از منضبط ترین رؤسای دولت در ارائه بودجه این 
الیحه را هر چند با تاخیر اما در ابتدای زمستان به 
صحن علنی آورد. دولت در ایــن الیحه ۴۷۸هزار 
میلیارد تومــان منابع درآمــدی از محل مالیات، 
واگذاری ، نفــت و ... برای خود پیــش بینی کرده 
اســت. بودجه در حالی در ابتدای آذر ماه بسته و 
آماده ارائــه به مجلس بود که بــه دلیل وارد بودن 
برخی از ایرادات اساســی مانند بی توجهی یا کم 
توجهی به واقعیات شــرایط تحریم، خوش بینی 
در درآمد و اســراف در هزینه و عــدم پیش بینی 
تاب آوری اقتصادی بودجه موجب شد تا سازمان 
 برنامه و بودجــه این الیحــه را بــا اصالحاتی به

 مجلس ارائه کند. 
اصالحات موجب شــد تا ۲۷ هزار میلیارد تومان 
ســقف اعتبارات پیش بینی شــده کاهــش یابد، 
به گونه ای کــه دولت تصمیم گرفــت اعتبارات و 
هزینه های الیحــه را که پیش از ایــن ۴33 هزار 
میلیارد تومان اعالم شــده بود)در نشست خبری 
 ۱۵ آذرماه نوبخت( به ۴0۶ هــزار میلیارد تومان

 کاهش دهد.
دخل و خرج کلی بودجه چقدر است؟

این عدد در الیحه اولیه دولت که حدود سه هفته 
قبل تقدیم مجلس شــد، ۴0۶هزار میلیارد تومان 
بود. براساس بند الف تبصره یک این الیحه، سهم 
صندوق توســعه ملی از منابع حاصــل از صادرات 
نفت خام، میعانــات گازی و خالص صــادرات گاز 
۲0 درصد تعیین شده است. منابع بودجه عمومی 
دولت از لحــاظ درآمدها و واگــذاری دارایی های 
ســرمایه ای ، مالی و مصارف بودجه عمومی دولت 
از حیث هزینه هــا و تملک دارایی های ســرمایه 
ای و مالــی، بالغ بر ۴ میلیــون و ۷۸۶ هزار و ۲۶3 
میلیــارد و ۸۲۸ میلیــون برآورد شــده اســت. 
بودجه شــرکت های دولتی، بانک ها و موسســات 
انتفاعی وابســته به دولــت از لحــاظ درآمدها و 
ســایر منابــع تامین اعتبــار بالغ بــر ۱۲میلیون 
 و۷۴۷ هــزار و ۵۴۵ میلیــارد و ۴۷۵ میلیــون

 ریال خواهد بود.

درآمدهای مالیاتی باال رفت و یارانه ثابت 
ماند

یکی از اصلی ترین منابــع تامین درآمدها و هزینه 
کرد دولت در ســال آینده، مالیات است. به دلیل 
اینکه درآمدهــای نفتی در بودجه ســال آینده با 
کاهش پیش بینی شــده، مالیــات جایگزین آن 
شــده اســت. درآمدهای مالیاتی دولت در ســال 
گذشته ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که امسال به 
میزان ۱۵3 میلیارد تومان رسیده است. همچنین 
درآمدهای نفتی دولت امسال بر اساس فروش یک 
میلیون بشکه نفت و با قیمت ۶0 دالر ۱۴۲ میلیارد 
تومان برآورد شــده که نســبت به پارسال کاهش 
یک میلیون بشکه ای پیش بینی شده است. دولت 
تالش کرده تا تامین هزینه های خود در سال آینده 
را بر اســاس پیش بینی کاهــش درآمدهای نفتی 
و افزایــش مالیات و فروش بخشــی از تملک های 
سرمایه ای و اوراق مشــارکت به فروش برساند. از 
ســوی دیگر دولت پیش بینی ثبات در مورد یکی 
از اصلی ترین پرداختی های خود یعنی یارانه ها را 
کرده است. بر اســاس الیحه ای که روز گذشته به 
صحن علنی مجلس شورای اسالمی آمد، سال آینده 
اعتبار پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار ، ۴۲ 
هزار و ۵00 میلیارد تومان و شــامل یارانه نقدی و 
غیرنقدی خواهــد بود. همچنین ۷ هــزار میلیارد 
تومان برای کاهش فقر مطلق و افزایش پرداخت به 

خانوار های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است.در 
بخش دیگری از مصارف هدفمندی، ۴ هزار و ۹00 
میلیارد تومان برای سالمت مردم، ایجاد دسترسی 
عادالنه به خدمات بهداشتی و درمانی، پوشش دارو 

و درمان بیماران خاص پیش بینی شد.
سرنوشت حقوق ها در بودجه 98

بر اساس اعالم رییس جمهور، حقوق ها در بودجه 
ســال آینده با افزایش ۲0 درصدی همراه خواهد 
بود. همچنین در راستای بودجه ۹۸ ، دولت مجاز 
اســت که برای افزایش و متناســب سازی حقوق 
بازنشستگان تحت پوشــش صندوق بازنشستگی 
کشــوری و ســازمان تامین اجتماعی، کسانی که 
دریافتی ماهانه آنها کمتر از ۲0میلیون ریال باشد، 
بر اساس آیین نامه اجرایی بودجه الزم را اختصاص 
دهد. بر اساس اعالم روحانی، دولت در بودجه سال 
۹۸، حدود ۸۱ هزار میلیــارد تومان برای کمک به 
صندوق ها پرداخت می کند و  از ۱۱0 هزار میلیارد 
تومان در بخــش رفاهی در بودجــه ۹۸، ۸۱ هزار 
میلیارد تومان برای بخــش صندوق ها اختصاص 

خواهد یافت.
ردیف های اعتبارات بودجه ای استان ها 

چه می گویند؟
بر اســاس جدولی کــه در کلیات الیحــه بودجه 
ســال ۱3۹۸ آمده، اســتان اصفهان با درآمدهای 

اســتانی ۸۴0۵۴۸3۴ میلیون ریال پس از تهران 
بــا ۶0۸۶۴۲۲۵3 میلیون ریال بیشــترین درآمد 
استانی را داراســت.بر اســاس این جدول درآمد 
اختصاصی اصفهان ۱۸۵۱۵۱3 میلیون ریال است 
و پس از کسر هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه 
ای و هزینه های متفرقه بودجه اختصاصی به استان 
اصفهان مبلــغ ۱۱۷۹۱۵۶۷ میلیون ریال خواهد 
بود. بر اساس این جدول تنها یک هشتم درآمدهای 
استانی به اصفهان اختصاص یافته است. این مسئله 
در حالی است که ردیف های بودجه ای استان های 
خوزستان، فارس و خراسان رضوی بیشتر از اصفهان 
بوده؛ اما درآمدهای این استان ها بسیار پایین تر از 
اصفهان است.نکته قابل توجه در ردیف های بودجه 
ای که به اصفهــان اختصاص یافته اســت بودجه 
آموزش و پرورش و بهزیستی است. بودجه آموزش 
و پرورش اصفهان با ۱۴۲۸0۸3 میلیون ریال یکی 
از باالترین ردیف های هزینه ای در میان اســتان 
های کشــور را دارد. بودجه بهزیستی استان نیز با 
ردیف ۹303 میلیون ریال هم پس از یزد و تهران 
 بیشــتر ین ردیف بودجه ای را بــه خود اختصاص

 داده است. 
اصفهــان در ردیف هــای بودجه ای روســتایی و 
عشــایری هم جایگاه خوبی نــدارد. در حالی که 
روستاهای استان به دلیل بحران کم آبی با بیکاری 
و مشــکالت زیاد روبه رو هســتند؛ اما ردیف های 
تملک دارایی سرمایه ای مربوط به توسعه و عمران 
روستایی و عشــایری در ســال آینده از برخی از 
استان ها مانند آذربایجان شــرقی و غربی، فارس، 
خراسان رضوی و... کمتر است. ۲۲۷۸33 میلیون 
ریال اعتباری است که دولت برای بخش روستایی 
و عشــایری اصفهان در نظر گرفته است. عالوه بر 
اعتبارات بودجه ای، اعتبــارات عمرانی در ردیف 
هــای بودجه ای مربــوط به اصفهــان نیز چندان 
تعریفی ندارد. در جدول توزیع اعتبارات طرح های 
مطالعاتی و اجرایی تنها چند طرح شامل مطالعه و 
اجرای تاسیسات فاضالب گز، فاضالب زرین شهر، 
فاضالب دهاقــان، مطالعه و احداث بیمارســتان 
جایگزین بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان دیده 
می شــود و البته هیچ خبری از طرح های انتقال 
آب و یــا اعتباراتی برای طرح های زیر ســاختی و 

راه ها نیست.

سهم نامتعارف اصفهان از بودجه
بررسی سهم مالی استان اصفهان در بودجه 98

ابــزاری کاربــردی جهت 
ثبت چک هــای دریافتی و 
پرداختی، نمایش یادآوری 
سررســید چک هــا .اگر 
شــما هم زمان سررسید 
چک و اطالعــات مربوط به 
فراموش  را  چک هایتــان 
می کنید، مــی توانید از این 

برنامه استفاده کنید.

چک یار اوراش

شن مالی
معرفی اپلیکی

دوازدهمین برنامه از دهمین جشــنواره »نخســتین واژه آب« در 
گلپایگان با حضور بیش از ۶00 دانش آموز مقطع اول ابتدایی  برگزار 
شــد.مدیرآبفای گلپایگان گفت: به دلیل منابع آبی کافی در شــهر 
گلپایگان، مردم در این شهرســتان هنوز با بحــران کم آبی مواجه 
نشده اند و همین امر تاثیر بســیار موثر در میزان  مصرف سرانه آب 
در این منطقه دارد.دهقادنی با اشــاره به میزان مصرف سرانه آب در 
گلپایگان گفت:درحال حاضر میزان مصرف ســرانه آب خانگی  در 
گلپایگان ۱۸0 لیتر در شبانه روز برای هر نفر است در حالی که این 
رقم در سال گذشته ۲۲0 لیتر در شــبانه روز بوده است.وی به نقش 
اجرای  برنامه های فرهنگی در کاهش مصرف سرانه آب در گلپایگان 
پرداخت و تصریح کرد: طی چند ســال گذشــته با در نظر گرفتن 
برنامه های فرهنگی مانند تعامل با اداره آموزش و پرورش، همچنین  
نصب بنر  و توزیع بروشــورهایی که راه های مصرف بهینه آب را به 
شهروندان آموزش می دهد توانستیم تا حدودی مصرف سرانه آب را 
در شهرستان گلپایگان کاهش دهیم.مدیرآبفای گلپایگان اعالم کرد: 

تنها در صورتی شاهد کاهش مصرف سرانه آب در گلپایگان خواهیم 
بود که  اجرای برنامه های  فرهنگی مانند جشنواره نخستین واژه آب 
و ...تداوم یابد؛ چرا که مردم این شهرســتان هنوز  وقوع بحران کم 
آب را باور ندارند.در ادامه ایــن برنامه حبیب اله جمالی، رییس اداره 
آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان عنوان کرد:هم اکنون بیش از 
۷ هزار دانش آموز ابتدایی در گلپایگان مشــغول به تحصیل هستند 
که از این رقم بیش از هزار و300 دانــش آموز در مقطع اول ابتدایی 

تحصیل می کنند. 
وی اعالم کرد: قطعا فرهنگ سازی مصرف بهینه آب باید با همکاری 
و تعامل آموزش و پــرورش صورت گیــرد و اداره آموزش و پرورش 
گلپایگان هم در این زمینه برنامه هایی در دستور کار قرار داده است. 
مدیر اداره آموزش و پرورش گلپایگان گفت: در سال گذشته مدرسه 
شهید نوری در مقطع متوسطه اول به منظور استفاده بهینه از  پساب 
که در آبخوری مدرسه تولید می شــد، سیستمی راه اندازی کرد که 
هرز آب را جمع آوری می کند و سپس برای آبیاری فضای سبز مدرسه 
مورد استفاده قرار می گیرد به طوری که در طول 3 هفته بیش از ۲ 
هزار لیتر پساب جمع آوری شد. همچنین در این برنامه طاهره زنوبی، 
معلم کالس اول مدرسه اشرفی اصفهان گفت: دانش آموزان ابتدایی 
اصوال باراه های مصرف بهینه آب کم و بیش آشنا هستند چراکه عالوه 
بر آموزش هایی که در محیط مدرسه فرا می گیرند در چند سال اخیر  
رسانه ها  به ویژه صدا و سیما هم به خوبی دراین خصوص موفق عمل 
کرده؛ آنچه حلقه مفقوده در این زمینه است آموزش اولیاست زیرا بر 
اساس نقطه نظرات و گفته های دانش آموزان،پدر و مادرها آنچنان 
راه های مصرف بهینه آب را لحاظ نمی کنند. حتی دانش آموزان می 

گویند ما به والدین خود می گوییم آب را درســت مصرف کنند ولی 
آنها توجهی نمی کنند این در حالی است که هرچقدر آموزش مصرف 
بهینه آب ازسوی نهادهای مختلف صورت گیرد تا زمانی که والدین 
 به عنوان الگوهــای اصلی  کودکان آب را به درســتی مصرف نکنند

 نمی توان امیدوار به نتیجه مطلوب بود. 
حسام مرجانی، دانش آموز کالس اول مدرسه امیرکبیرگفت: نه در 
مدرسه و  نه پدر و مادرم به من آموزش ندادند که آب را چطور درست 
مصرف کنم؛ اما در دوره پیش دبستانی به من یاد دادن که آب را باز 
نگذارم و بی مورد هدر ندهم. او در پاســخ به اینکه آیا تا به  حال  به 
کســی که آب را هدر می دهد تذکر داده ای ؟گفــت: نه چون  نمی 
دانستم؛ اما در این برنامه اعالم کردند که ما حامیان آب هستیم و باید 
به افرادی که آب را درست مصرف نمی کنند تذکر دهیم. ثنا مرادی، 
دانش آموز کالس اول مدرسه اشرفی اصفهانی گفت: در مدرسهیاد 
گرفتیم که هر روز باید حداقل ۵ لیوان آب بخوریم و بیشتر از ۵ دقیقه 

هم حمام کردن مان زمان نبرد .

مرضیه محب رسول

رییس اتاق بازرگانــی ،صنایع ، معادن و کشــاورزی اصفهان با بیان 
اینکه اولویت اول اصفهان زاینده رود اســت ، گفت : خاموشی تاالب 
بین المللی گاوخونی ناشی از بی برنامه بودن مسئوالن است که باید 
برای نجات آن چاره اندیشی شود.سید عبدالوهاب سهل آبادی با بیان 
اینکه زاینده رود هنوز منتظر قطره ای آب است و نباید فراموش شود، 
افزود : محیط زیست اصفهان زاینده رود است اگر اصفهان بدون زاینده 
رود باشد، زحمات مسئوالن برای این شهر اهمیت ندارد و تاالب بین 
المللی گاو خونی هر روز از بی برنامگی مسئوالن رنج می برد. رییس 
اتــاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشــاورزی اصفهان اظهارداشــت: 

قداست شهری همانند اصفهان با گذشــته درخشان نباید فراموش 
شود.وی تصریح کرد : کمترین وظیفه ما در مقابل آیندگان این است 
که به طبیعت و محیط زیست توجه ویژه شود.سهل آبادی با اشاره به 
اینکه به مسائل زیست محیطی آن طور که باید بها داده نشده است ، 
گفت: باید انتظارات مردم برآورده شود.وی با بیان اینکه برای حفظ 
منابع طبیعی باید از صنعت بازیافت استفاده کرد، افزود: در این زمینه 
الزم اســت اقدامات الزم صورت گیرد.به گفته وی، صنعت بازیافت 
 اشــتغالزا و برای بخش خصوصی درآمدزاســت که به حمایت نیاز

 دارد.

رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان:

برای نجات »زاینده رود« چاره اندیشی شود

برگزاری دوازدهمین برنامه از دهمین جشنواره نخستین واژه آب در گلپایگان
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مفاد آراء
10/30 شــماره صادره: 1397/03/537526-1397/9/17 آگهي مفاد آراء قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي هيات حل اختالف مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
آراء که در اجراي ماده يک قانون مذکور توســط هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اســناد و امالک اردســتان صادر گرديده و در اجراي ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به 
فاصله 15 روز از طريق روزنامه هاي کثيراالنتشــار محلي آگهي مي شــود تا شخص يا 
اشخاصي که به آراي مذکور اعتراض دارند از تاريخ اولين آگهي ظرف مدت 2 ماه اعتراض 
 خود را به اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تسليم و رســيد اخذ نمايند و از تاريخ تسليم

 اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت يک ماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي 
محل نموده و گواهي تقديم دادخواســت اخذ و به ثبت اردســتان تســليم نمايند در اين 
 صورت اقدامات ثبت موکــول به ارائه حکم قطعي دادگاه اســت در صورتي که اعتراض

  در مهلت قانوني واصــل نگردد و يــا معترض گواهي تقديم دادخواســت بــه دادگاه 
 عمومي محل را ارائه نکند ثبت اردســتان مبادرت به صدور ســند مالکيــت مي نمايد.
دادگاه بــه  متضــرر  مراجعــه  از  مانــع  مالکيــت  ســند    ضمنــا صــدور 

 نيست.
1- راي شماره 139760302032000054 مورخ 1397/8/7 آقاي سيد نوراله ميراحمديان 
فرزند سيد دخيل ششدانگ يک باب خانه احداثي بر روي قسمتي از مزرعه بابااحمد پالک 
79 اصلي سفلي اردستان بخش هفده ثبت اصفهان  به مساحت 293/53 متر مربع مالک 

رسمي.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/20 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/5 

م الف: 309871 خيراله عصاري رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
مفاد آراء)اصالحيه(

10/31 آگهي موضوع ماده سه قانون وماده 13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي    

نظر به صــدور آراء صادره هيات موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد.
1- راي شماره 2431 مورخ 97/04/30 و راي اصالحي شماره 2706 مورخ 97/05/15 
و راي اصالحي شــماره 4613 مورخ 97/09/10 هيات اول آقاي غالمعلي قاســمي به 
شناســنامه شــماره 9 کدملي 1170910963 صادره لنجان فرزند حســن بر ششدانگ 
يکبابخانه به مساحت16/40 مترمربع مفروزي از پالک شماره 17 فرعي از 3310 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاي مالکيت رسمي مشاعي 

اوليه مفروز ثبتي گرديده است.
2- راي شماره 8733 مورخ 95/06/27 و راي اصالحي شماره 4288 مورخ 97/08/21 
و راي اصالحي شماره 4644  مورخ 97/09/12 هيات اول آقاي حسن کريمي انداني به  
شناسنامه شماره 14141 کدملي 1140514792 صادره   خميني شهر فرزند عبدالرحمن 
بر ششدانگ يکبابخانه به مساحت 131/40 مترمربع مفروزي از پالک شماره 58 فرعي 
از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاي مالکيت 

رسمي مشاعي اوليه مفروز ثبتي گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول : 97/09/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/05

 م الــف: 311806  اعظــم قويــدل  رئيــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک
 جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
10/32 شــماره صادره : 1397/42/539782-1397/9/25 نظر به اينکه تحديد حدود 
ششدانگ يکباب خانه پالک شــماره 5000/24421 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم معصومه شمس فرزند امام قلی در جريان ثبت است 
و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده اســت. اينک بنا به دستور قسمت اخير 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 
1397/10/29 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی 
به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور 
يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 
مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 322143 قويدل رئيس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)142 کلمه، 1 کادر(
مزایده 

پرونــده:  شــماره   139703902004000338 آگهــی:  شــماره   10 /33
139504002004000492 آگهی مزايده پرونده اجرايی به شماره بايگانی: 9501495 
همگی و تمامی ششدانگ اعيان آپارتمان پالک شــماره 10 فرعی از 682 اصلی قطعه 
ده تفکيکی واقع در بخش يک ثبت اصفهان به مساحت 160/42 مترمربع واقع در طبقه 
دوم به انضمام انباری قطعه 7 تفکيکی به مســاحت 3/80 متر مربع واقع در سمت جنوب 
غربی همکف با قدرالسهم از ساير مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانهاست 
به آدرس: اصفهان خيابان شيخ بهائی کوچه عالمه مجلسی نبش کوچه الماس طبقه دوم 
کدپستی 8157885113 که سند مالکيت آن در صفحه 530 و 533 دفتر امالک جلد 173 
ذيل شماره ثبت 30686 و 30687 و شماره چاپی 499132 سری د سال 91 و 217763 
به مالکيت آقای حسن فدايی به ميزان ســه دانگ و خانم الهه کاويان نسب به ميزان سه 
دانگ ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: شمااًل به طول 6/7 مترمربع پيشرفتگی در 
فضای کوچه است که اين پيشرفتگی در حد شرق هم ادامه دارد شمااًل بطول 6/90 متر 
مربع شرقًا در پنج قسمت که قسمتهای دوم و چهارم شمالی است بطولهای 80 سانتيمتر 
و 80 سانتی متر و 77 سانتی متر و 80 ســانتيمتر و 19  متر و 25 سانتی متر جنوبًا بطول 
1/80 متر مربع غرباً در چهار قسمت که قسمت دوم پخی شکل و قسمت سوم جنوبی است 
بطولهای 18/15 مترمربع و 2/12 متر مربع و 6/7 متر مربع می باشد که جزء آپارتمان شده 
است شرقاً اول بطول 2/12 متر مربع بصورت پخ دوم بطول 18/15 متر مربع پيشرفتگی در 
فضای کوچه است که بشرح حد شمال جزء آپارتمان شده است جنوباً بطول 7/80 متر مربع 
ديواری است بفضای ديوار پالک 681 غربا اول بطول 7/84 متر مربع ديوار به ديوار پالک 
683 )يک( دوم در سه قسمت که قسمتهای اول شــمالی و سوم جنوبی است بطولهای 
3/39 متر مربع و 4/33 متر مربع و 44 سانتيمتر ديوارهای اشتراکی و درب اختصاصی است 
با راه پله در فرعی سوم بطول 35 سانتيمتر ديوار به ديوار پالک 683 باقيمانده چهارم در 
سه قسمت که اول شمالی و سوم جنوبی است بطولهای 90 سانتيمتر و 97 سانتيمتر ديوار و 
پنجره است به داکت پنجم بطول 5/48 متر مربع ديوار به ديوار پالک 683 باقيمانده حدود 
انباری شماال بطول 1/90 متر مربع ديوار اشتراکی است با انباری 6 فرعی شرقا بطول 1/98 
مترمربع درب اختصاصی و ديوار اشتراکی است با پارکينگ 3 فرعی جنوبا بطول 1/94 متر 
مربع ديوار به ديوار پالک 681 غربا بطول 1/98 متر مربع ديوار به ديوار پالک 683 )يک( 
حقوق ارتفاقی له و عليه طبق قانون تملک آپارتمانهاست که طبق نظر کارشناس رسمی 
پالک فوق با مســاحت 160/42 متر مربع با اسکلت بتن سقف تيرچه بلوک نمای داخلی 
گچ و نقاشی کف ســراميک دربهای داخلی چوبی پنجره های نمای خارجی آلومينيومی 
نمای خارجی آجرنما و دارای کابينت MDF و انشعابات آب و برق و گاز می باشد آپارتمان 
مذکور دارای انباری قطعه 7 با زيربنای 3/80 متر مربع و پارکينگ قطعه 3 فرعی می باشد. 
مشاعات شامل قدر السهم از عرصه مشاعی راه پله و راهروها می باشد که طبق سند رهنی 
شماره 75666-93/8/10 تنظيمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 129 اصفهان در قبال 
بدهی آقای حسن فدائی در رهن بانک مهر اقتصاد واقع می باشد و فاقد بيمه نامه است و از 
ساعت 9 الی 12 روز يکشنبه مورخ 97/10/23  در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع 
در خيابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول شهيد صداقتی ابتدای خيابان الهور  سمت 
چپ طبقه سوم به مزايده گذارده می شــود. مزايده از مبلغ پايه 5/614/700/000 ريال 

شروع و به هر کس خريدار باشــد به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شود. الزم به 
ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض 
شــهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به 
عهده برنده مزايده است ضمن آنکه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد می گردد ضمنًا اين آگهی در 
يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 97/10/05 درج و منتشر می گردد و 
در صورت تعطيلی روز مزايده به روز بعد موکول می گردد. توضيحًا جهت شرکت در جلسه 
مزايده مبلغ پايه مزايده طی چک تضمين شده بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی 
بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسايی معتبر الزامی است 
ضمناً برنده مزايده بايد کل مبلغ خريد را تا پايان وقت اداری همان روز طی فيش مخصوص 
در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نمايد.  م الف:323484 اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان)776 کلمه، 8 کادر(
مزایده اموال غيرمنقول) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139703902004000339 آگهــی:  شــماره   10 /34
139504002004000207 آگهی مزايده پرونده اجرايی به شماره بايگانی: 9500566 
ششدانگ عرصه و اعيان يک دستگاه آپارتمان پالک يک هزار و دويست و بيست و سه 
فرعی از چهار هزار و هفــده اصلی )4017/1223( قطعه چهار تفکيکی مجزی شــده از 
دويست و بيست و هشت فرعی )228( به مساحت 161/58 متر مربع واقع در طبقه اول که 
8/84 متر مربع آن سطح دارای اختالف ارتفاع 130 سانتی متری از کف واحد است بانضمام 
انباری قطعه يک به مساحت 3/70 متر مربع واقع در طبقه سوم بانضمام پارکينگ قطعه 2 
به مساحت 10/80 مترمربع واقع در زيرزمين منهای شصت با قيد اينکه با پارکينگ قطعه 
اول درگير می باشد واقع در بخش 4 ثبت اصفهان با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات 
و مشــترکات طبق قانون تملک آپارتمانها به آدرس: اصفهان خيابان استاد همايی کوچه 
تفکری کوچه ديلمان پالک 32 مجتمع هديه طبقه اول که ســند مالکيت آن در صفحه 
200 دفتر امالک جلد 341 ذيل شماره 65999 و شماره چاپی 149075 سری الف سال 
91 به نام خانم کتايون تيرگان ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: شمااًل: بطول يازده 
متر و پنج سانتی متر )11/05( ديواريست به پشــت بام شرقًا: بطول پانزده متر و شصت و 
هشت سانتی متر) 15/68( ديواريست به فضای ملک مجاور شماره 385 فرعی جنوبًا: در 
دو قسمت، که قسمت دوم آن غربی است بطولهای )10/31( ده متر و سی و يک سانتی 
متر، )1/50( يک متر و پنجاه سانتی متر، اول ديوار و پنجره است دوم، ديواريست بصورت 
مورب، اول و دوم به فضای حياط مشاعی غربًا: بطول )14/55( چهارده متر و پنجاه و پنج 
سانتی متر ديواريست به فضای ملک مجاور شــماره 314 فرعی، که در داخل آن راه پله 
و آسانسور مشاعی به مساحت )11/92( يازده متر و نود و نه سانتی متر کانال به مساحت 
)48/( چهل و هشت دسيمتر مربع در سه قسمت قرار دارد. حقوق ارتفاقی ملک له و عليه 
طبق قانون تملک آپارتمانها و آئين نامه اجرائی آن می باشد. حدود انباری: شمااًل: بطول 
)1/95( يک متر و نود و پنج سانتی متر ديواريست به فضای پشت بام شرقًا: بطول )1/90( 
يک متر و نود سانتی متر درب و ديوار است به پشت بام جنوبًا: بطول )1/94( يک متر و نود 
و چهار سانتی متر ديواريست به راه پله و آسانسور مشاعی غربًا: بطول )1/90( يک متر و 
نود سانتی متر ديواريست به راه پله و آسانسور مشاعی. حقوق ارتفاقی له و عليه طبق قانون 
تملک آپارتمانها و آئين  نامه اجرائی آن می باشد. حدود پارکينگ: شمااًل: بطول )2/20( دو 
متر و بيست سانتی متر خط فرضی به محوطه مشاعی است شرقًا: در دو قسمت بطولهای 
)3/74( سه متر و هفتاد و چهار ســانتی متر، )1/16( يک متر و شانزده سانتی متر، اول و 
دوم خط فرضی به محوطه مشاعی است، جنوبًا: بطول )2/20(دو متر و بيست سانتی متر، 
خط فرضی به محوطه مشاعی اســت غربًا: بطول )4/90( چهار متر و نود سانتی متر، خط 
فرضی به محوطه مشاعی است، به پارکينگ قطعه 1، حقوق ارتفاقی له و عليه طبق قانون 
تملک آپارتمانها و آئين نامه اجرائی آن می باشد با قيد به اينکه با پارکينگ قطعه اول درگير 
می باشد. عرصه ملک زمين طلق به مساحت )260/22( دويست و شصت متر و بيست و 
دو دسيمتر می باشد که طبق نظر هيات کارشناسان رسمی اين ساختمان دارای اسکلت 
بتنی و سقف تيرچه بلوک و دارای دستگاه پله و آسانسور که در يک مجتمع 6 واحدی )5 

سقفی( که نمای ساختمان از سنگ تراورتن و ديوار حياط آجری، کف واحد از سراميک، 
بدنه گچ و رنگ، کابينت آشــپزخانه ام دی اف، دربها چوبی، پنجره ها آلومينيم، سيستم 
سرمايش کولر آبی و گرمايش پکيج و رادياتور و بصورت سه خوابه است و دارای انشعابات 
آب و برق و گاز می باشد. دارای استعالم از شهرداری منطقه 3 اصفهان و تاريخ پايان کار 
91/5/9 است که طبق سند رهنی شماره 75762-93/8/19 تنظيمی در دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 129 اصفهان در قبال بدهی آقای حسين قاسمی در رهن بانک مهر اقتصاد 
واقع می باشد و فاقد بيمه نامه است و از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 97/10/24 در 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول شهيد 
صداقتی ابتدای خيابان الهور سمت چپ طبقه ســوم به مزايده گذارده می شود. مزايده 
از مبلغ پايه 4/310/000/000 ريال )چهار ميليارد و سيصد و ده ميليون ريال( شروع و به 
هر کس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشــنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری 
و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده 
مزايده است ضمن آنکه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد می گردد ضمنًا اين آگهی در يک نوبت 
در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 97/10/05 درج و منتشر می گردد و در صورت 
تعطيلی روز مزايده به روز بعد موکول می گردد. توضيحًا جهت شــرکت در جلسه مزايده 
مبلغ پايه مزايده طی چک تضمين شده بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت 
پرونده کالسه فوق به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسايی معتبر الزامی است ضمنًا 
برنده مزايده بايد کل مبلغ خريد را تا پايان وقــت اداری همان روز طی فيش مخصوص 
در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نمايد.  م الف:323477 اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان)913 کلمه، 9 کادر(
حصر وراثت

10/36  خانم قمرجان قادری درباغی دارای شناســنامه شماره 54 به شرح دادخواست به 
کالسه  544/97  از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان سيد مرتضی طباطبائی به شناسنامه 14 در تاريخ 96/6/25 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به مادرش به نام قمرجان 
قادری درباغی فرزند رضا و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 325190 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان )117 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ اجرائيه

10/35 شماره پرونده: 139704002126000783/2 شماره بايگانی پرونده: 9700231  
شماره آگهی ابالغيه: 139703802146000004  بدين وسيله به خانم فاطمه شهسواری 
فرزند غالمعلی به شناســنامه ملی 1262428076 شناسنامه شــماره 25 و خانم فيروزه 
ذيالئی فرزند عباس شــماره ملــی 1250560993 و آقای محمود رضــا ذيالئی فرزند 
عباس به شــماره ملی 1250974631 و آقای رحمن ذيالئی فرزند محمد به شماره ملی 
1260386112 بشناسنامه 39607 ابالغ می شود که خانم زهرا بلوچ جهت وصول مهريه 
عليه مورث شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9700231 در اين اداره 
تشکيل شده و طبق گزارش مامور ابالغ، محل اقامت شما واقع در کاشان روستای حسين 
آباد شناخته نشــده و به موجب پرونده اجرايی مذکور تعداد چهارده عدد سکه طالی تمام 
بهای آزادی و مبلغ شــصت و چهار ميليون ريال که تاکنون به نرخ روز نگرديده به خانم 
زهرا بلوچ و همچنين حقوق دولتی به صندوق دولت بدهکار می باشند لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 و 19 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يک مرتبه در يکی از روزنامه 
های کثيراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهی 
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گوجه دهاقان در بازار میوه 
کشورهای خارجی

در دو ماه گذشــته بیش از  دهاقان
۴۰۰ تن گوجــه از شهرســتان دهاقــان به 

کشورهای خارجی صادر شده است.
گلخانه های دهاقان نمود بارز اقتصاد مقاومتی 
هستند؛ چرا که هم تولید با کیفیت دارند و هم 
زمینه اشتغال بســیاری از شهروندان را فراهم 

کرده اند.
وجــود گلخانه هــای مدرن در شهرســتان و 
همچنین ســازه های آن، دهاقان را به عنوان 
برند گلخانه ای در کشــور مطرح کرده است. 
محصوالت گلخانه ای شهرستان همانند فلفل 
دلمه ای، خیــار، انار و گل های شــاخه بریده 
توانســته اند عالوه بر تســخیر بازار داخلی در 
بازارهای خارج کشور نیز نفوذ کنند، البته این 

موفقیت عوامل مختلفی دارد.
یکی از این محصوالت که طرفــداران زیادی 
دارد، گوجه دهاقان اســت که با بســته بندی 
شــکیل توانســته راه خود را در صــادرات به 
کشــورهای دیگر باز کند.امیر صفرپور، رییس 
اداره جهاد کشاورزی شهرســتان دهاقان، در 
این باره اظهار کرد: از نیمه دوم مهر ماه تاکنون 
بیش از ۴۰۰ تن گوجه فرنگی به کشــور های 

خارجی صادر شده است.
وی افزود: کشــورهای روســیه، قطر، امارات 
و عراق بیشــترین متقاضیان گوجــه فرنگی 
دهاقان هســتند.رییس اداره جهاد کشاورزی 
شهرستان دهاقان، با اشاره به عملکرد و تولید 
محصوالت گلخانه ای در شــرکت ها و گلخانه 
های شهرستان، ادامه داد: این صادرات روزانه 
انجام می شــود و باتوجه بــه کیفیت مطلوب 
محصوالت، انتظار مــی رود در ماه های آینده 
صادرات افزایش داشته باشد.صفرپور بیان کرد: 
عالوه بر گوجه فرنگــی، محصوالتی همچون 
خیار و فلفل نیــز از گلخانه هــای دهاقان به 
بازارهای کشــورهای حوزه خلیج فارس صادر 

می شود.

چهره ها

گوجه دهاقان در بازار میوه کشورهای خارجی

پیشنهاد سردبیر:

خبر

فرماندار تیران  و کرون:
ایمن سازی جاده های تیران  

۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد
فرماندار تیــران  و کرون گفت:  تیران
برای ایمن سازی و اقدامات اصالحی جاده های این 
شهرســتان ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.

مجید حججی با اشــاره به شناســایی ۱۰ نقطه 
پرحادثه در جاده های این شهرستان اظهار کرد: 
تعیین این نقاط بر اساس نظر کارشناسان پلیس 
راه و اداره کل راهداری و حمــل و نقل بوده زیرا 
بیشترین تصادفات در این مناطق رخ داده است.
وی با بیان اینکه آســفالت نامطلــوب، پیچ های 
خطرناک، عرض کم جاده ها و شانه های خاکی غیر 
استاندارد از جمله مشــکالت حوزه راهداری این 
شهرستان است، گفت: استفاده از توان شوراهای 
اسالمی، دهیاری ها و مشارکت مردمی و امکانات 
محلــی، اصالح هــای هندســی و رفــع برخی 
چالش های راهداری برای پیشگیری از تصادفات 
و افزایش ایمنی صورت گرفته اســت.حججی با 
بیان اینکه ۱۱ درصد از ترددهای جاده های استان 
اصفهان در این منطقه انجام می شود، تصریح  کرد: 
تعداد زیادی از مســافران نوروزی از این جاده ها 
عبور می کنند که در این راستا ارتقای خدمات و 
امکانات برای ایمنی راه ها الزم است و برای تحقق 

این امر مهم باید نگاه جدی داشته باشیم.

تعریف فرآیند قانونی برای 
بازسازی ابنیه های تاریخی

کاشان مدیــر منطقه یــک )بافت 
تاریخی( شــهرداری کاشــان گفت: برای صدور 
مجوزهای تعمیــرات ابنیه های تاریخی باید یک 
فرآیند قانونی تعریف شود زیرا ممکن است بعضی 
پروژه ها توسط ســتاد انضباطی شهری با مشکل 
روبه رو شود.محمدحسین واحدیان با بیان اینکه 
اولویت و دغدغه اصلی شهروندان در بافت تاریخی 
تعریض برخی کوچه های باریک محالت است که 
در مکاتبات متعدد به شورا و فرمانداری نیز اعالم 
شده، اظهار کرد: وجود این مسئله مشکالت عدیده 
ای در خدمات رســانی و حتی امدادرســانی به 
شهروندان ساکن در این کوچه ها ایجاد کرده است. 
وی افزود: با شناخت نقاط کم عرض و استعالمات، 
امکان تعریض به صورت دندانه ای در بعضی مکان 
ها برای دسترسی بهتر  محلی وجود دارد که در 
مورد آن حتی با کمیسیون ماده پنج نیز مکاتبه 

شده و در این راستا نگاه ویژه ای را می طلبد.

نجف آباد شــبکه جمــع آوری فاضالب 
نجف آباد بعد از توقفی ۱۹ ساله، از سه سال پیش در 
قالب طرحی ابتکاری و با مشارکت مستقیم مردم 
فعال شــد و در این مدت بیش از ۲۰۰ کیلومتر از 
مجموع ۵۰۰ کیلومتر شــبکه پیش بینی شده آن  
روی ریل عملیاتی قــرار گرفت.موضوع واگذاری 
پساب تصفیه خانه تا امروز مورد بحث و بررسی های 
زیادی قرار گرفته و همزمان با فروش ۳۰ ساله ۱۲۰ 
لیتر در ثانیه از پساب به شهرداری نجف آباد در یک 
تهاتــر بــا اداره آب و فاضــالب، موضــوع ورود 
سرمایه گذار جدید به پروژه در دستور کار مدیران 
شهرســتان قرار گرفته است.شــرکت ذوب آهن با 
توجه به سیاست های جدید در خصوص جایگزینی 
پســاب با آب برداشــتی  خــود از زاینــده رود، از 
شاخص ترین سرمایه گذاران برای تکمیل فازهای 
بعدی طرح محسوب می شود؛ اما مشکلی که در این 
میان بین مسئوالن وجود دارد این است که باید این 
پســاب به قیمت واقعی خود به فروش برســد تا 
مشکالتی که در گذشته برای شــهرهای دیگر به 

وجود آمده تکرار نشود.
بــدون هماهنگی اجازه خروج پســاب 

نجف آباد را نخواهیم داد
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس 
شورای اســالمی در این باره گفت: متاسفانه آبفای 
استان بدون هماهنگی با مدیریت شهرستان در حال 

مذاکره با ذوب آهن برای فروش پساب فازهای بعدی 
تصفیه خانه فاضالب نجف آباد با قیمتی بسیار پایین 
به این شرکت است که این موضوع می تواند تبعات 
اجتماعی خطرناکی به دنبال داشته باشد.وی اضافه 
کرد: به اســتاندار، مدیرعامل آبفا و ذوب آهن یادآور 
می شوم که پروژه عظیم شبکه جمع آوری فاضالب 
نجف آباد پس از حدود دو دهه تعطیلی، در چند سال 
اخیر با مشارکت مستقیم مردم احیا شده به همین 
خاطر اجازه فروش پســاب تصفیه خانه در شرایط 

کنونی را نخواهیم داد.عضو کمیسیون شوراها و امور 
داخلی مجلس چنین روندی را خطرناک دانسته و 
افزود: چند سال پیش نیز در تصمیمی مشابه، پساب 
شاهین شهر را به قیمت پایین در اختیار پاالیشگاه 
اصفهان قرار دادنــد که تبعــات آن در حال حاضر 
مشخص شده و شــهروندان بارها به اشکال مختلف 

معترض این تصمیم غیرکارشناسی شده اند.
وی ادامه داد: به دلیل نیاز شــهر به این پســاب، 
احتمال بروز مشکالت زیســت محیطی و نشست 

زمین و برنامه ریزی های صورت گرفته در خصوص 
استفاده از این پساب در زمینه های مختلف، بدون 
هماهنگی با مدیران ارشد شهرستان اجازه خروج 

پساب از نجف آباد را نخواهیم داد.
پساب را به قیمت واقعی می فروشیم

ابراهیم ابوترابی، رییس شورای اسالمی شهر گفت: 
مذاکره در خصوص فروش پســاب فازهای بعدی 
تصفیه خانه فاضــالب نجف آباد بــه ذوب آهن از 
مدت ها پیش در دستور کار قرار داشته و مدیریت 
ارشد شهرســتان با این موضوع در صورت رعایت 
حقوق مردم مشکلی ندارد.وی اضافه کرد: مذاکرات 
قبلــی در این خصوص کــه با پافشــاری مدیران 
شهرستان بر احقاق حق شهروندان و قیمت گذاری 
عادالنه و شفاف برای پســاب همراه بود، به نتیجه 
نرسیده بود؛ اما به نظر می رسد مدیران آبفای استان، 
تالش دارند موضوع را بدون هماهنگی با شهرستان 

به سرانجام برسانند.
ابوترابی تصریح کرد: بــا توجه به انجام بخش هایی 
از شــبکه جمع آوری فاضالب با مشارکت مستقیم 
مردم، مشارکت هر مجموعه ای در این پروژه عظیم 
تنها به صورت فروش پســاب با نرخ عادالنه میسر 
خواهد بود و ســرمایه گذاری صورت گرفته برای 
تکمیل فازهای بعدی تصفیه خانه و تامین بخشی 
از هزینه های شــبکه گذاری مورد اســتفاده قرار 

خواهد گرفت.

مذاکره پنهانی برای فروش پساب نجف آباد
نماینده مردم نجف آباد در مجلس خبر داد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی  فالورجان
شهر فالورجان؛ در سومین روز از دی ماه ۹7 و به مناسبت روز ملی ثبت 
احوال، مهندس جواد نصری شهردار فالورجان به اتفاق دکتر اله دادیان 
ریاســت و دیگر اعضای شورای اسالمی شــهر با حضور در اداره ثبت 
احوال شهرستان فالورجان ضمن دیدار با رییس و کارکنان این اداره ، 
روز ملی ثبت احوال را تبریک گفتند و برای آنهــا آرزوی موفقیت و 

سربلندی کردند.
 شــهردار فالورجان در این دیدار خطاب به ریاســت و کارکنان این 

اداره گفت : سوم دی ماه، یادآور تاسیس سازمان ثبت احوال و صدور 
نخستین شناسنامه در کشــورمان اســت . این رخداد مهم و تحول 
آفرین در سیستم اداری ، از بدو راه اندازی ، نوید بخش روند جدیدی 
 در زندگی اجتماعی ملت ایران به شــمار می رفت. اینجانب با تبریک 
روز ملی ثبت احوال از تمامی تالشگران این عرصه ، صمیمانه قدردانی 
و از خداوند متعال بــرای یکایک عزیزان فعــال در اداره ثبت احوال 
 شهرســتان و ادارات تابع آن توفیق و ســعادت روز افزون مســئلت

 می نمایم.

تبریک شهردار فالورجان به مناسبت روز ملی ثبت احوال
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باوجودتحریمهاعمالدسترسیبهدارومحدودمیشود

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

عضو شوراي پژوهش سازمان حفاظت 
محيط زيست استان اصفهان:

صنعت، رویکرد خود را در 
مصرف آب تغییر دهد

عضو شوراي پژوهش سازمان حفاظت محيط 
زیست استان اصفهان گفت: توزیع و نوع صنعت 
باید در اســتان اصفهان کمی مهندســی تر و 
حساب شده تر انجام می شد.مهرداد فرهادیان 
اظهار کرد: در اســتان اصفهان با کمبود جدی 
آب روبه رو هستيم. برخی از افراد مشکالت را به 
حوزه های دیگر نسبت می دهند. اگر به بازیافت 
آب در اصفهان رســيدگی کنيــم می توانيم 
بسياری از مشکالت را از بين ببریم که متاسفانه 
در کشور ما در این زمينه کار جدی انجام نشده 
است. در کشور ۹۵ درصد فاضالب بدون تصفيه 
در طبيعت رها می شود.وی ادامه داد: ساالنه ۴۰ 
ميليارد متر مکعب فاضالب توليد می شود که 
تنها از ۲ ميليارد متر مکعب آن دوباره استفاده 
می شــود. پروفســور »اموتو«ی ژاپنی نشان 
داده آب دارای درک و شــعور است و باورهای 
ایرانی نيز به این مســئله می پــردازد و ما باور 
داریم می توان برای آب دعا خواند.عضو شوراي 
پژوهش سازمان حفاظت محيط زیست استان 
اصفهان افزود: دانشمندان جهان بررسی کرده 
و متوجه شده اند بزرگ ترین دغدغه های بشر 
در قرن جاری در رابطه با محيط زیست است. 
طبيعت آب شور با آب شــيرین از نظر امالح 
متفاوت است. همه پيش بينی ها می گوید در 
آینده با چالش های جدی تری رو به رو خواهيم 
شد. فرهادیان گفت: سرانه آب تجدید شونده در 
ایران حدود یک چهارم ميانگين جهانی است. در 
عين حال جمعيت در حال افزایش است. با این 
حال روند توسعه سرمایه گذاری روی بازیافت 
آب در ایران بسيار ناچيز اســت. ایران به طور 
ذاتی خشک و فراخشک است و نرخ تبخير در 

ایران سه برابر جهان است.

 نماينده مردم مبارکه در مجلس:
استثناها در صدور مجوزهای 

محیط زیستی حذف شود
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی 
گفت: اگر هر یک از مســئوالن وظيفه خود را 
درســت انجام دهند خيلی از اتفاقاتی که مردم 
را آزرده خاطر می کند به وجــود نمی آید. زهرا 
سعيدی اظهار کرد: در کميســيون اقتصادی 
مجلس طرحــی ارائه کردیم که بر اســاس آن 
۵۰ درصد عوارض و ماليات آالینده ها به حساب 
صندوق محيط زیست واریز شــود؛ اما اعضای 
کميسيون با این طرح در حال حاضر مخالفت 
کرده اند و قرار شد براساس قانون ششم توسعه 
این ۵۰ درصــد در اختيار کارگــروه مدیریت 
برنامه ریزی استان قرار گرفته و تصميم گيری 
شــود.نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای 
اسالمی افزود: حتی درخصوص این طرح برخی 
معتقد بودند کــه باید ۵۰ درصــد را در اختيار 
سمن ها گذاشت تا آنها برای رفع آالینده ها اقدام 
کنند؛ اما با توجه به اینکه درآمدهای دولت کم 
می شود شورای نگهبان با آن مخالفت می کند 
ولی کارگروه مدیریــت و برنامه ریزی می تواند 
بهترین سمن ها را انتخاب و آنها را حمایت کند. 
سعيدی با بيان اینکه باید در تفکيک قوا بازنگری 
شــود، گفت: به نظر من اگر هر یک از مسئوالن 
وظيفه خود را درست انجام دهند، آنچه که مردم 
را آزرده خاطر می کند اتفاق نمی افتد.نماینده 
مردم مبارکه در مجلس شــورای اسالمی ادامه 
داد: ما باید اشتباهات مان را بپذیریم، در برخی 
تصميم گيری هایمان آینده نگری نداشته ایم که 

به اینجا رسيدیم.

کارشناس مسئول پيش بينی هوای 
استان خبر داد:

افزایش میزان غلظت آالینده ها 
در مناطق مرکزی اصفهان

کارشــناس مســئول پيش بينی هوای استان 
اصفهان گفت: برای مناطق صنعتی و کالنشــهر 
اصفهان شرایط افزایش ميزان غلظت آالینده ها، 
کاهش دید افقی و کاهش کيفيت هوا پيش بينی 
می شــود.حجت ا... علی عســکریان با اشاره به 
بررسی نقشه های هواشناسی استان اصفهان طی 
چند روز آینده، اظهار کرد: در این بازه زمانی، جو 
پایدار روی آسمان اســتان حاکم می شود که بر 
این اساس در اکثر نقاط آسمان صاف تا قسمتی 
ابری و کاهش وزش باد پيش بينی می شود.وی با 
بيان اینکه بر این اساس دمای هوای شهر اصفهان 
در گرم ترین ســاعات به ۱۲ درجه سانتی گراد 
باالی صفر و در سردترین ســاعات به سه درجه 
سانتی گراد زیر صفر می رسد، خاطرنشان کرد: 
در این بازه زمانی،  خور و بيابانــک با دمای ۱۸ 
درجه سانتی گراد باالی صفر گرم ترین و منطقه 
فرودگاه شهيد بهشتی با دمای هوای هفت درجه 
ســانتی گراد زیر صفر خنک ترین نقطه استان 

اصفهان پيش بينی می شود.

مديرکل زندان های استان اصفهان:
 با کمک ورزشکاران، ۱۰ 

زندانی بدهکارمالی آزادشدند
طی یک همایش نيم روزه ورزشــی ،ورزشکاران 
رشته کراس فيت با کمک یک ميليارد ریالی خود 
زمينه آزادی  ۱۰ زندانــی را مهيا کردند.ورزش 
کراس فيت ترکيبی از تمریــن مقاومت، تمرین 
سرعت، وزنه برداری به سبک قدرتی و المپيک، 
تمرین وزن بــدن، ژیمناســتيک و تمرین های 
استقامتی اســت    که در حال حاضر در اصفهان 
فعاليت مستمر دارد.اسد ا...گرجی زاده، مدیرکل 
زندان های استان درحاشــيه مراسم آزادی این 
زندانيان گفت: خيران ورزشکار با جمع آوری یک 
ميليارد ریال سبب آزادی این ۱۰ زندانی بدهکار 
شدند.جعفر مصيبی، مسئول کميته کراس فيت 
استان هم گفت: مقرر شــد با برگزاری یک دوره 
مسابقه ضمن حمایت از کودکان کار ، ۱۰ زندانی 

جرایم غير عمدنيز آزاد شوند.

مسئول اردويی راهيان نور سپاه صاحب 
الزمان )عج( استان خبر داد:

اعزام دانش آموزان اصفهانی به 
مناطق عملیاتی جنوب کشور

پنج هزار و 6۰۰ دانش آموز اســتان اصفهان به 
مناطق عملياتی جنوب کشور اعزام شدند.

مســئول اردویی راهيان نور سپاه صاحب الزمان 
)عج( اســتان اصفهان گفت: در پایيز امسال این 
تعداد دانش آموز دختر در قالــب ۱۵ کاروان به 
مناطق عملياتی جنوب کشــور اعزام شــدند . 
عباس محمدی، برقراری انس معنوی با شــهدا 
و آشنایی با فرهنگ ایثار و شــهادت را از اهداف 
برگزاری این اردوها دانســت و افــزود: بازدید از 
مناطق عملياتی طالیه ،شلمچه ،اروند کنار ،موزه 
دفاع مقدس،خرمشــهر و جاده معــراج اهواز از 
جمله برنامه های فرهنگی دانش آموزان در این 
 اردو ها بوده اســت . وی گفت: اعزام کاروان های 

دانش آموزی پسران از بهمن ماه آغاز می شود .

مديرکل کميته امداد استان:
۷۶ مرکز نیکوکاری در اصفهان 

فعالیت می کنند
مدیرکل کميته امداد اســتان اصفهان گفت: ۷6 
مرکز نيکوکاری در اصفهان که به شبکه اطالعاتی 
کميته امداد متصل هســتند در اســتان فعاليت 
دارند و افزایش این مراکز در دستور کار قرار دارد.

محمدرضا متين پور با اشــاره به رویکرد مردمی 
کميته امداد، اظهار داشــت: کارهایی را خوب و 
مردمی می دانيــم که به صورت محلــه ای انجام 
شــود.وی افزود: پایگاه مســجد یک الگوی زیبا 
برای این گونه کارهاست و با نام مراکز نيکوکاری 
با ســاختاری خودگردان به منظور تســهيل در 
شناسایی نيازمندان واقعی هر منطقه، سرعت در 
جمع آوری کمک های مردمــی و افزایش دقت و 
کارآیی در توزیع و ارائه خدمات نقدی و غير نقدی 
در کمترین زمان به فعاليت می پردازند.مدیرکل 
کميته امداد اســتان با بيان اینکــه کمک های 
جمع آوری شده توسط مراکز نيکوکاری اصفهان در 
اختيار نيازمندان قرار می گيرد، گفت: این کمک ها 
به شکل صدقه، زکات، کمک های مستقيم، سبد 
کاال و بر اســاس نياز افراد زیر پوشــش به دست 
نيازمندان می رســد.وی ادامه داد: بيشتر مراکز 
نيکوکاری در مســاجد و زیر نظارت امام جماعت 
محل و یا امام جمعه شهر شکل گرفته اند و مساجد 
زیرساخت های آماده ای هســتند که در نقطه به 
نقطه استان وجود دارد و با سازمان دهی و تشویق 
و حمایت از فعاالن محلی عرصه خير و احســان 
می توان از این ظرفيت عظيم برای یاری رســانی 
هر چه بيشتر و موثرتر به نيازمندان استفاده کرد.

متين پور خاطرنشــان کرد: مراکز نيکوکاری به 
شبکه اطالعاتی کميته امداد متصل هستند و در 
صورت جذب کمک، در کميته امداد ثبت می شود 
و کميته امداد روی تمامی مراکز نيکوکاری نظارت 
و مدیریت کامل دارد.مدیرکل کميته امداد استان 
با اشاره به جغرافيایی محور و موضوع محور بودن 
مراکز نيکوکاری اصفهان، اظهار داشــت: بيشتر 
مراکز به صــورت جغرافيایی محــور و منطقه ای 
هســتند و تعدادی هم به صــورت موضوعی به 
 عنوان مثال بيماران اوتيسمی، ام اسی و ...فعاليت 

می کنند.

ریيس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: اگر 
بخواهيم برای دور زدن تحریم ها تجهيزات درمانی 
را با ۱۰ برابر قيمت خریداری کنيم بازنده خواهيم 
بود، اما اگر برای ساخت تجهيزات مورد نياز به خود 
باوری برسيم توسعه خواهيم یافت، فراموش نکنيم 
زمانی ســرنگ نيز از خارج وارد می شــد.»طاهره 
چنگيز« اظهار کرد: تاثيری که تحریم های آمریکا 
روی تامين دارو یا ارائه خدمات سالمت گذاشته، 
ساده ترین تاثيری است که موجب اعمال فشار بر 
بيماران می شــود.وی ادامه داد: تجهيزات درمانی 
گرچه ممکن اســت به طور مســتقيم در ليست 
تحریم ها عنوان نشده باشند؛ اما با وجود تحریم های 
آمریکا عمال دسترسی به آنها محدود می شود. به 
خصوص تجهيزات و داروهایی که آمریکایی هستند، 
یعنی نبود امکان ارسال و انتقال ارز موجب آسيب 
رسيدن به بيماران می شود. ریيس دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان افزود: گروهی از تجهيزات نيز در 
حال حاضر در کشور وجود دارند؛ اما لوازم جانبی، 
قطعات و نگهداری آنها نيز نياز به ارتباطات بانکی 

با جهان دارد. بخش عمده ای از خدمات پزشــکی 
در بخش بستری دولتی است، یعنی 6۵ درصد از 
تخت های بيمارستانی در اصفهان توسط دولت اداره 
می شود.چنگيز افزود: گردش مالی بخش دولتی در 
بهداشت و درمان وابسته به درآمد دولت است و این 
درآمد نيز وابسته به فروش نفت خواهد بود. بنابراین 
جلوگيری از درآمد دولت موجب ناتوانی دولت در 

ارائه خدمات بهداشتی می شود.

رييس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

با وجود تحریم ها عمال دسترسی به دارو  محدود می شود
زهرا موسویان، کارشناس بهداشت آب مرکز بهداشت 
استان اصفهان در خصوص ميزان فلوراید موجود در 
آب اصفهان می گوید: فلوراید آب بيشتر مناطق استان 
اصفهان کمتر از حد نرمال است؛ تنها در برخی مناطق 
وجود این ماده معدنی در آب اصفهان نرمال است؛ اما 
در هيچ منطقه ای وجود فلوراید بيش از اســتاندارد 
گزارش نشده است.وی با تاکيد بر اینکه حداقل فلوراید 
آب آشاميدنی نيم ميلی گرم و حداکثر یک و نيم ميلی 
گرم بر ليتر است، اظهار می کند: ميزان فلوراید با این 
حجم استاندارد است. فلوراید یک ماده شيميایی است 
که همانند هر ماده دیگری در طبيعت مصرف بيش 
از حد آن با خطرات و عوارضی همراه اســت و باعث 
مشکالتی مانند »فلوئوروزیس« می شود، فلوئوروزیس 
عارضه ای ناشی از مصرف بيش از حد و طوالنی مدت 
فلوئور است و باعث ایجاد دردهای استخوان و مشکالت 
دندان می شود.موسویان می افزاید: البته برخی معتقد 
هستند به علت افزایش پوسيدگی دندان ها و زیاد بودن 
هزینه های دندانپزشکی بهتر است که فلوراید در آب 
آشاميدنی وجود داشته باشد؛ اما به هيچ عنوان توصيه 

نمی شود که فلوراید به آب آشاميدنی اضافه شود چرا 
که یک ماده شيميایی اســت و قوانين موجود بر این 
مبناست که هيچ گونه ماده شــيميایی نباید به آب 
اضافه شــود.وی ادامه می دهد: اگر ميزان فلوراید آب 
از حداکثر آن باالتر برود مشکالتی به وجود می آورد 
و می تواند با کلســيم زدایی موجب پوکی استخوان 
شود، در برخی موارد نيز مقادیر باالی فلوراید در بروز 

کانسرها )سرطان( موثر است.

کارشناس بهداشت آب مرکز بهداشت استان:

میزان فلوراید آب اصفهان، استاندارد نیست

بهداشتدانشگاه

الهه زين الدين

 هر از چند گاهی خبر اســتفاده از گوشت 
االغ از سوی رســتوران ها و آشپزی ها در 
مناطق مختلف خبر ســاز می شود. پس از 
گرگان، مشهد و کرج اين بار نوبت اصفهان 
بود تا انتشــار صحنه هايی از ذبح و پوست 
کندن االغ که گفته می شــود در فالورجان 
روی داده اســت بار ديگر شائبه استفاده از 
گوشت االغ را بر سر زبان ها بيندازد. تاکنون 
چندين مورد از ذبح االغ و فروش گوشــت 
 آن به جای گوشــت های منجمــد برزيلی

 کشف شده است. 
حتی در چندین مورد ليبل های عرضه گوشــت 
های منجمد نيز در کنار الشه حيوانات ذبح شده 
یافت شد. عالوه بر عرضه خام این گوشت، برخی 
از کبابی ها و رســتوران داران نيز از مشتریان این 
گوشت هســتند. تا کنون چندین مورد از کشف 
گوشت االغ در رســتوران ها اعالم شــده است. 
کارشناسان هشدار می دهند در کباب های ارزان 
قيمت بدون شــک فرآورده های مضــری مانند 
سنگدان و پوست مرغ و گوشت های مانده و حتی 
گوشــت االغ به دليل قيمت های پایين استفاده 
می شــود؛ اما جنجال اخير در مــورد ذبح االغ از 
فيلمی منتشر شد که در فالورجان اصفهان تهيه 
شده بود هر چند در روزهای گذشته ریيس اداره 
دامپزشــکی اصفهان صحت این فيلم و ذبح االغ 

در این شهرســتان را تایيد کرد؛ امــا ریيس اداره 
محيط زیست فالورجان در این مورد گفت: صحت 
صحبت های مطرح شــده در فيلم منتشــر شده 
روی شــبکه های مجازی و اینکه مکان ذبح االغ ها 
در فالورجان اســت یا خير هنوز مشخص و تایيد 

نشده است.
مهدی انصاری در خصوص فيلم منتشــر شده در 
شــبکه های مجازی مبنی بر ذبح االغ ها و استفاده 
از گوشت این حيوان در رستوران های فالورجان، 
اظهار کرد: فيلم منتشر شــده مدت زمان زیادی 
است که در شبکه های مجازی پخش شده است، اما 

صحت صحبت های مطرح شده در این فيلم و اینکه 
مکان ذبح این االغ ها در فالورجان اســت یا خير 
هنوز مشخص و تایيد نشده است.وی افزود: در این 
خصوص به صورت مشترک با دامپزشکی تحقيقات 
الزم را انجام داده ایم، اما هنوز به نتيجه مشخصی 
نرســيده ایم. از سه کشــتارگاه بازدید کردیم، اما 
مسئوالن این کشتارگاه ها هم نمی دانستند محل 

ذبح این االغ ها کجا بوده است.
 پاس کاری علــت یابی و شناســایی مقصران در 
حالی از سوی متوليان بهداشــتی همچنان ادامه 
دارد که در عمل نه مردم عادی توانایی شناسایی 

گوشت االغ از سایر گوشــت ها را دارند و نه حتی 
برخی از فروشــگاه هــا قادر به شناســایی عرضه 
این گوشت ها هســتند. نکته تاسف برانگيز اینکه 
استفاده از گوشــت االغ تنها محدود به رستوران 
های بين راهی و یــا تازه کار هم نمی شــود و در 
مواردی این گوشت ها از آشپزخانه های رستوران 
های معروف هم کشف و ضبط شده است. هر چند 
استفاده از گوشت های غير مجاز ماند گوشت االغ 
و اسب تنها مختص ایران نيســت و چندی پيش 
اســتفاده از گوشت اسب در رســتوران های اروپا 
نيز جنجال های زیادی به پا کرد ؛ اما موضوع قابل 
تامل در مورد آخر کشف گوشت االغ این است که 
چرا به رغم مطالبات عمومی هنــوز هيچ نهاد و یا 
ارگانی نتوانســته است منشــأ و مقصر این ماجرا 
را شناســایی کند و برخورد و پيگيــری ها تنها به 
سرکشی از چند کشــتارگاه خالصه شده است .به 
خصوص اینکه با گرانی های اخير در بازار گوشت 
قرمز و البته کساد شــدن کسب و کار رستوران ها 
رقابت بر ســر عرضه غذای ارزان قيمت در سطح 
شــهرهای بزرگ افزایش یافته است و این مسئله 
شائبه اســتفاده از گوشــت های غير مجاز مانند 
االغ و ســایر پس ماندهای پرندگان و حيوانات را 
افزایش داده اســت به خصوص آنکه کشــتار این 
حيوانات معمــوال در نقاط غير مجــاز انجام می 
گيــرد و به همين دليــل خطر بروز مســموميت 
 ها از طریق صرف این نوع از گوشــت ها بســيار

 باال خواهد بود.

ازانکارتااثبات

ریيس سازمان حفاظت محيط زیست با اشاره به برداشت بی رویه 
آب در کشور گفت: جنگل های ما به دليل حفاظت نشدن از آب رو 
به نابودی است. تاالب های ما در حال خشک شدن است و چيزی 
حدود ۵۱ ميليارد مترمکعــب آب را از زیرزمين خارج می کنيم.

عيســی کالنتری  با بيان اینکه امسال و ســال آینده گرد و غبار 
نداریم، گفت: خوشبختانه به دليل بارش ها به جز استان سيستان 

و بلوچســتان، درجایی از کشــور گرد و غبار نخواهيم داشت اما 
هوای آلوده شهرها که حاصل صنعت نفت و خودروسازی است، 
همچنان ادامه دارد. کالنتری درباره کنوانسيون پاریس تصریح 
کرد: عده ای بندهای این کنوانسيون را به غلط عنوان می کنند و 
می گویند کشاورزی از بين رفته و توسعه کشور متوقف می شود. 
در معاهده پاریس تعهد دادیم که در شرایط تحریم چهار درصد 

و اگر تحریم برداشته شود، ۱۲ درصد کاهش کربن داشته باشيم. 
در قانون برنامه ششم اشاره  شده که باید نزدیک ۲۰ درصد توليد 
کربن را کم کنيم. اگر دستورات رهبری در سال ۸۹ اجرایی شود، 
۴۱ درصد باید کاهش توليد کربن داشــته باشيم. همه این ها در 
 حالی است که تعهد دولت برای معاهده پاریس تنها چهار درصد

 است.

رييس سازمان حفاظت محيط زيست: 
امسال و سال آینده گرد و غبار نداریم

جنجال  استفاده از گوشت االغ در رستوران ها همچنان ادامه دارد؛ 

کنکور ۹۸ مرحله ای می شود؟
ریيس سازمان سنجش گفت: طرح مرحله ای شدن برای کنکور سراسری ۹۸ اجرایی و جزئيات آن تا آخر 
دی ماه اعالم می شود. ابراهيم خدایی، درباره طرح مرحله ای شــدن کنکور سراسری گفت: در گام اول 
برخی رشته هایی که با سوابق تحصيلی پذیرش می شــوند تا آخر دی ماه اعالم خواهند شد و داوطلبان 
برای تحصيل در این رشته ها دیگر نيازی ندارند که در کنکور شرکت کنند و می توانند به دانشگاه مراجعه 
و ثبت نام کنند.وی افزود: وزارت علوم تا پيش از این هم ۸۵ درصد پذیرش دانشــگاه ها را بدون کنکور 
انجام می داد، ولی با این طرح به دنبال آن هســتيم که آن ها را از ثبت نــام کنکور جدا کرده و به صورت 
مجزا اعالم کنيم.ریيس سازمان ســنجش ادامه داد: باید برای کنکور ۹۸ ثبت نام کنند که خارج از این 
۸۵ درصد می خواهند وارد دانشگاه شوند؛ به عبارت دیگر در حال حاضر، ۱۵ درصد ظرفيت دانشگاه ها 

کنکور طلب است.

بیش از ۷هزار  بی سواد در اصفهان جذب نهضت سوادآموزی شدند
معاون نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: در سال جاری ۷ هزار و ۵۰۰ بی سواد در مراکز 
نهضت سوادآموزی استان اصفهان جذب شدند.بهمن اميدقائمی با اشاره به ابالغ هر ساله آمار بی سوادان به وزارت خانه 
اظهار داشت: بر اساس اعالم وزارت خانه ۸ هزار نفر بی سواد معرفی شدند که از این تعداد ۷ هزار و ۵۰۰ نفر تاکنون 
جذب شده اند.وی افزود: جذب ۷ هزار و ۵۰۰ نفر در مراکز نهضت سوادآموزی در سال جاری بوده که در ۴۰ منطقه 
استان اصفهان این اقدام انجام شده است.معاون نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش استان اصفهان با بيان اینکه 
مراکز سوادآموزی فعاليت های متفاوتی دارند گفت: راه اندازی مراکز یادگيری از جمله فعاليت های شاخص نهضت 
سوادآموزی است که عالوه بر فراگيری خواندن و نوشتن، مهارت های اجتماعی، اخالقی، فرهنگی و شهروندی را 
آموزش می بينند.وی ادامه داد: کارآفرینی یکی دیگر از فعاليت های شاخص این ســازمان است که در این راستا 

سوادآموزان مهارت های حرفه ای را یاد می گيرند و در نهایت کارآفرین می شوند.

سربازان گمنام امام زمان )عج( در اســتان های سيستان و بلوچســتان، تهران، مازندران، قم، کرمان و اصفهان 
در اقدامات هوشــمندانه و پيچيده اطالعاتی - عملياتی همزمان و هماهنگ، ۱۷ نفر از عناصر شــبکه نفوذ در 
سيستم بانکی و ارزی کشور را دستگير کردند.این شــبکه به بهانه انجام واردات کاال، با اسناد غيرواقعی و جعلی 
به ثبت ســفارش واردات کاال اقدام می کردند و بدون آن که قصد واردات کاال داشته باشند، ارزهای دولتی را به 
 مقصد دلخواه خود حواله کرده و پس از آن، ارزها را به قيمت آزاد فروخته و از مابه التفاوت حاصله ســودجویی

 می کردند.

ضربه وزارت اطالعات 
به شبکه نفوذ در سیستم 
بانکی و ارزی در اصفهان

خبر
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 دزد به خانه ستاره 
پاریسی ها زد

در جریــان دیــدار پاری ســن ژرمن و نانت 
خانــه مدافــع برزیلی 
پاریســی ها مورد 
سرقت قرار گرفت.

خانه تیاگو سیلوا، 
مدافــع برزیلــی 
پاری سن ژرمن مورد 
هجوم ســارقان قرار 
گرفت.در طول دیدار تیم های پاری سن ژرمن 
و نانت کــه به پیروزی تیم پاریســی انجامید، 
سارقان توانستند به خانه تیاگو سیلوا دستبرد 
بزنند.با ایــن که خانه او در یکــی از امن ترین 
محله های پاریس واقع شده؛ اما بازهم سارقان 
توانســتند با عبور از سیســتم های امنیتی به 
خانه اش دســتبرد بزنند و حدود یک میلیون 
یورو اموال را سرقت کنند که این اموال مسروقه 
شامل جواهرات و ســاعت ۶۰۰ هزار یورویی 

سیلواست.

مشهورترین دروازه بان عرب 
به جام ملت ها دعوت نشد

سنگربان سرشــناس الهالل عربســتان به تیم 
ملی فوتبال عمان برای 
حضــور در جــام 
ملت هــای آســیا 
2۰19 دعوت نشد.

به نقل از العاجل، 
الحبســی،  علــی 
مشهورترین و بهترین 
دروازه بان عرب طی چند سال اخیر بوده که سابقه 
حضور در لیگ برتر انگلیس را در کارنامه دارد و 
این نخستین دروازه بان عرب زبان تاریخ است که 
چنین افتخاری را به دست آورده است.فدراسیون 
فوتبال عمان اســامی بازیکنان دعوت شده به 
اردوی تیم   ملی برای حضور در جام ملت های آسیا 
را اعالم کرده که در بین آنها نام الحبسی به چشم 
نمی خورد.این فدراسیون دلیل دعوت نشدن این 
سنگربان سرشناس الهالل عربستان را مصدومیت 

اعالم کرده است.

مهاجم فرانسوی به تاتنهام: 
من را بخرید!

آالسانه پلی، مهاجم فرانســوی و ستاره باشگاه 
مونشــن گالدباخ آلمان در 
اقدامی عجیب شخصا 
پیش قدم شــده و 
از باشــگاه تاتنهام 
خواســت او را به 
منتقل  تیم شــان 
کنند. این اقدام آالسانه 
پلی، خوراک خوبی برای 
روزنامه ها و رســانه های اروپایی شده که اغلب با 
اســتفاده از تیترهایی مثل »درخواست مهاجم 
فرانسوی از تاتنهام: بیایید و من را از اینجا ببرید!« 
به آن اشاره کرده اند.این در حالی است که بر اساس 
شایعات، آالســانه پلی در طول تابستان گذشته 
پیشنهادهایی از تیم های لیگ برتری مثل تاتنهام، 
وستهام و نیوکاسل داشته ولی در نهایت تصمیم 
گرفته به بوروسیا مونشن گالدباخ ملحق شده و 
در بوندس لیگا بازی کند. آالســانه در نیم فصل 
اول بوندس لیگا نمایش درخشانی داشته و برای 
مونشن گالدباخ به عنوان گلزنی قهار ظاهر شده. 
با گلزنی های او گالدباخ حاال از شانس های صعود 
به لیگ قهرمانان است؛ چرا که در حال حاضر در 

رتبه  سوم جدول بوندس لیگا قرار دارد.

جاسوس تیم ملی فوتبال شناسایی و اخراج شد!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 گلم به پرسپولیس
 که از یادتان نرفته!

»بهنام بانی« در یکی از آخرین کنســرت هایش 
گلزنی اش به پرسپولیس را حسابی به رخ هواداران 
این تیم کشید. بانی که در بازی خیریه ستارگان 
هنر )استقالل و پرسپولیس( دروازه پرسپولیس 
را باز کرده و شادی جالبی بروز داده بود در یکی 
از آخرین کنسرت هایش خطاب به حضار گفت: 
»گل من به پرســپولیس که از یادتان نرفته؟!« 
بانی ســپس از اســتقاللی های حاضر در سالن 
کنسرت خواست دست بزنند که به نظر می رسید 

تعدادشان بیشتر از پرسپولیسی هاست.

 برای خبرهای خوب
 آماده هستید؟

صفحه توئیتر منتسب به باشگاه پرسپولیس در 
آخرین توئیت، اشــاره به اتفاقی خوشایند برای 
هواداران داشت. در این توئیت خطاب به هواداران 
پرســپولیس آمده: »بعد از این همه حمایت در 
سخت ترین شرایط، الیق شنیدن کلی خبر خوش 
هستید. آماده اید؟« به نظر می رسد شایعات در 
مورد جذب رضا قوچان نژاد یــا بازیکنان دیگر 
به واقعیت نزدیک اســت و بابت اضافه شدن نام 
یاران جدید به تیم، مسئوالن باشگاه پرسپولیس 
مترصد ارســال خبر های خوش برای هواداران  

هستند.

راهکار عجیب یک بازیکن 
برای پیوستن به استقالل

یکی از بازیکنان سرشناس فوتبال ایران که چند 
ســال قبل در تیم های تهرانی توپ می زد، برای 
رسیدن به استقالل از راه عجیبی استفاده کرده 
است. او البته ســابقه انجام چنین رفتار هایی را 
سه فصل قبل برای پیوستن به فوالد خوزستان 
داشت، اما کامال ناموفق بود و حاال بار دیگر دست 

به کار شده تا خود را این بار به استقالل برساند.
این بازیکن مدعی است از سوی باشگاه استقالل 
با تلفن شخصی اش تماس گرفته اند تا مذاکرات 
آغاز شود؛ اما برای آن که حقی در عقدقرارداد از 
او نادیده گرفته نشود، سراغ ایجنت ها را گرفته تا 

شاید با این کار، به استقالل نزدیک شود.
جالب اینکه بازیکن مدنظر طی دو مصاحبه اعالم 
کرده نمی داند چطور این خبر به دست رسانه ها 
رســیده در حالی که خودش مسبب اصلی رقم 

خوردن چنین شایعه ای بود. 

در حاشیه

پیشخوان

 بمب ها آماده انفجار است، 
پرسپولیس با دو لژیونر تمام کرد

در یکی از حساس ترین دیدار های لیگ برتر فوتسال کشور، عصر امروز 
تیم گیتی پسند صدر نشین فعلی مسابقات از مدافع عنوان قهرمانی 
پذیرایی می کند؛ دیداری که در آن تیم گیتی پســند می خواهد با 
پیروزی در این بازی اختالف امتیاز خود را با مس به ۸ امتیاز برساند 
و حاشیه امنیت خوبی ایجاد کند و از سوی دیگر ورزقانی ها به دنبال 
کسب امتیاز هستند تا فاصله خود را با گیتی پسند به 2 امتیاز برسانند.

سرخ پوشان اصفهانی در شرایطی مقابل تیم مس سونگون صف آرایی 
می کنند که این دیدار را می توان فینال زودرس این مسابقات دانست 

که دو تیم برای قهرمانی پا به میدان می گذارند. 
شــاگردان رضا لک که هفته پیش توانســتند با پیروزی مقابل تیم 
آذرخش بندرعباس یازده هفته بدون شکست را پشت سر بگذارند و  
رکورد جدیدی را در کارنامه شان ثبت کنند، هدفی جز پیروزی در این 
دیدار ندارند.سرخ پوشان اصفهانی در فصل جاری بهترین عملکرد را از 
خود نشان داده اند به طوری که تا اینجای مسابقات تنها دو شکست را 
متحمل شده و توانسته اند با کسب 55 امتیاز با اقتدار بر صدر جدول 

تکیه بزنند.
روحیه و تکنیک باالی گیتی پســند در فصل جاری مســبب امتیاز 
آوری قهرمان نیم فصل شــده اســت که انتظار می رود در  این هفته  
نیز همین عوامل باعث پیروزی آنها در این دیدار شود. شاگردان لک 
که بدون هیچ حاشیه ای بهترین دوران خود را سپری می کنند برای 
پیشی گرفتن از حریف اصلی خود، به بهترین شکل به  میدان خواهند 
رفت؛ سرخ پوشان بدون مصدوم و یا محروم از تبریزی ها میزبانی می 

 کنند.در آن طرف، تیم مس ســونگون هم اگرچه این روزها پشت سر 
گیتی پسند در جدول رده بندی قرار گرفته است ولی در این دوره از 
بازی ها نیز عملکرد خوبی از خود نشــان داده و  با تنها یک شکست و 

کسب 5۰ امتیاز به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی دوره گذشته است.
این تیم تبریزی که در دیدار رفت موفق به شکست شاگردان رضا لک 
شده بود در این بازی نیز امیدوار است جدال صدرنشینی را به نفع خود 
به پایان ببرد تا با روحیه ای بهتر آماده دیدار های باقی مانده این فصل 
شود. بازی رفت این  دو تیم در هفته نهم لیگ در تبریز برگزار شد که 
با نتیجه ۴ بر ۳ به سود مس به پایان رسید تا یکی از دو شکست گیتی 
پسند را مس رقم زده باشــد. نارنجی پوشان ورزقان در دیدار گذشته 
خود مقابل شهرداری ســاوه در تبریز با نتیجه ۳ بر صفر پیروز میدان 
شــدند تا آنان نیز همچون گیتی پســند با بهترین روحیه وارد هفته 

بیست و دوم شوند.
با توجه به این که این دو تیم بیشترین بازیکنان ملی پوش را در اختیار 
دارند به نظر می رسد که تماشاگران شاهد یکی از زیباترین و تکنیکی 
ترین دیدار های این فصل باشــند. ســاعت آغاز دیدار گیتی پسند و 
مس ابتدا از ساعت 1۶ اعالم شده بود؛ اما پس رایزنی های انجام شده 
جهت پخش مستقیم این دیدار همچنین حضور هر چه بهتر هواداران 
برای این دیدار به ساعت 17 موکول شد. این دیدار طبق اعالم باشگاه 
گیتی پسند بلیت فروشی نخواهد داشــت و ورودی هواداران رایگان 

است.
 گفتنی اســت؛ محمود نصیرلو، ابراهیم مهرابی افشــار و حمیدرضا 
قاسمی تیم داوری این بازی را تشکیل خواهند داد همچنین علیرضا 

سهرابی نظارت این بازی را بر عهده دارد.

جدال صدر نشینی در اصفهان
 هیجان لیگ فوتسال امروز به اوج می رسد؛

 ایران یک – فلسطین یک، 
غافلگیری در لحظات پایانی 

دلیل »رسن« برای عدم تمدید قرارداد
 بشار رسن طی دو سال گذشته آنقدر خوب برای سرخ پوشان کار کرده که خیلی زود توانست محبوبیت 
زیادی روی سکوها برای خودش دست و پا کند. هافبک عراقی سرخ پوشــان چه در لیگ و چه در لیگ 
قهرمانان آسیا توانست با کمبود بازیکنان کمک زیادی به تیم برانکو بکند. با وجود این، قرارداد این بازیکن 
در پایان سال تمام خواهد شد. این در حالی است که با وجود اصرار برانکو و مذاکرات باشگاه چه در زمان 
مدیریت گرشاسبی و چه در زمان مدیریت عرب این بازیکن برای تمدید هنوز راضی نشده و اعالم کرده 
اســت که همه  چیز را به پایان فصل موکول خواهد کرد. حاال اما از باشــگاه پرسپولیس خبر می رسد که 
رسن با توجه به ترافیک بازیکنان پرسپولیس در خط هافبک فعال ترجیح داده تا تمدید نکند. این بازیکن 
خوش تکنیک عراقی نمی خواهد با توجه به درخششــی که در این فصل داشته نیمکت نشین باشد و به 

همین دلیل فعال برای تمدید قرارداد خود دست نگه داشته است. 

جاسوس تیم ملی فوتبال شناسایی و اخراج شد!
مســئوالن تیم ملی فوتبال ایــران توجه ویژه ای به درخواســت ســرمربی تیم ملی مبنی بــر عدم خروج 
فیلــم از تمرینات این تیــم در دوحه قطــر دارند. از این رو حساســیت زیــادی در خصــوص رفت و آمد 
افراد بــه داخل اردو وجــود دارد.همین حساســیت در خصوص تماشــای نخســتین بازی تیــم ملی در 
اردوی قطر مقابل فلســطین نیز وجود داشــت.با این حال دوفرد ناشــناس به روش های مختلف مشغول 
فیلمبرداری و عکاســی از بازی دوشنبه شب تیم ملی در ورزشــگاه عبدا... بن خلیفه دوحه بودند که توسط 
مســئوالن امنیتی تیم ملی فوتبال شناســایی و ســپس از محل بازی اخراج شدند.مســئوالن فدراسیون 
فوتبال عکس ایــن دو نفر را نیز تهیــه کرده و قصــد دارند در صورت حضــور آنهــا در کادرفنی حریفان 
 ایران در جام ملت های آسیا شــکایت رســمی نیز از جاسوســان تمرین و بازی تدارکاتی تیم ملی داشته 

باشند.

 آگهی مناقصه عمومی
 شماره مجوز )4990، 1397(

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و شرایط 
زیر برگزار نماید:

موضوع مناقصه: اجرای عملیات لوله گذاری فوالدی و پلی اتیلن در 
اقطار مختلف با فشارهای PSI )1000، 250، 60(، احداث ساختمان و 
نصب ایستگاه و ساخت و نصب انشعابات جهت گازرسانی به صنایع 

در کل استان اصفهان
میزان تضمین: 1/750/000/000 ریال ) یک میلیارد و هفتصد و پنجاه 

میلیون ریال(
کد فراخوان: 3185440

نام و نشانی دســتگاه مناقصه گزار: اصفهان- خیابان چهار باغ باال 
شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 97/10/17
مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به پایگاه 
 اطالع رســانی الکترونیکی شرکت گاز اســتان اصفهان به آدرس
 www.nigc-isfahan.ir ، www.iets.mporg.ir یا با شماره تلفن 

38132-031 داخلی 2584 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

شرکت گاز استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم
 شرکت عمران شــهر جدید بهارســتان در نظر دارد اجرای امور خدماتی به شــرح زیر را در بهارســتان از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به شرکت های دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید ، لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس WWW.SETADIRAN. IR  انجام خواهد شد . الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند .

تاریخ انتشار آگهی در سامانه مورخ 1۳97/1۰/۰۳ می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1۳97/1۰/۰9

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سایت : تا ساعت 19 روز پنجشنبه 97/1۰/2۰
زمان بازگشایی پاکت ها در سایت : ساعت 1۰صبح روز شنبه 97/1۰/22 

مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف ) ضمانتنامه ( به آدرس بهارستان- خ الفت شرقی- خ امیر کبیر ) با 
شماره تماس ۳۶۸۶1۰9۰ الی ۶ داخلی 2۳2 ( مراجعه نمایند .

الزم به ذکر است که کارفرما می تواند هزینه پروژه ها را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی و یا نقدی اقدام نماید .
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴19۳۴-۰21 – دفتر ثبت نام : ۸۸9۶97۳7 و ۸519۳7۶۸

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

گواهینامه صالحیت موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
پیمانکاری

مبلغ برآورد 
اولیه ) ریال(

سپرده شرکت در 
مدت پیمانمناقصه ) ریال(

انجام خدمات نقلیه 12۰۰971۳52۰۰۰۰۰9
شرکت عمران بهارستان

گواهی صالحیت انجام خدمات 
12ماه ۶/۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰۳/۰۰۰/۰۰۰موضوع مناقصه از مراجع ذیصالح

نوبت  دوم

م الف:326128

سرمربی تیم هندبال سپاهان:
بازیکنان نمی دانستند چرا باید بازی کنند

سرمربی تیم هندبال سپاهان در خصوص آخرین وضعیت این 
تیم اظهار داشت: نیم فصل اول تمام شــد و تیم ما در رده دوم 
جدول رده بندی قرار دارد؛ اما چیزی کــه ما را ناراحت می کند 
این است که طی مسابقاتی که در زمین حریف برگزار می کنیم، 
تماشاگران از الفاظی اســتفاده می کنند که در شأن شهر هایی 
که از قدمت باالیی برخوردار هســتند، نیست.محسن طاهری 
در ادامه گفت: امیدوارم هواداران فقط تیم خودشان را تشویق 
کنند و اجازه دهند دو تیم در زمین با یکدیگر مســابقه دهند؛ 
اما در بعضی شهرستان ها الفاظی اســتفاده می شود که زیبنده 
ورزش نیست؛ برد و باخت ها می آیند و می روند و دوستی ها که 
ارزش بسیار بیشتری دارد، ماندنی هستند.وی با اشاره به این که 
از کمیته داوران خواهش می کنم در اســتفاده از داوران تجدید 
نظر کند، بیان داشت: در بازی آخر نیم فصل مقابل نیروی زمینی 
به تساوی رسیدیم در شرایطی که جو سالن اصال برای مسابقه 
مناسب نبود؛ بازیکنان تا 15 دقیقه نمی دانستند چرا باید بازی 
کنند و از الفاظ بدی برایشان استفاده شود.طاهری در مورد شروع 
نیم فصل دوم عنوان کرد: نیم فصل دوم از 1۴ دی ماه آغاز می شود، 
هفته اول استراحت داریم و هفته دوم در گچساران با نفت و گاز 

بازی خواهیم داشت که بازی سختی است.

مدافع ملی پوش کشورمان از منتقدان لیست تیم ملی خواست 
دهان شان را ببندند!این اظهارات رضاییان با واکنش های زیادی 
همراه شد. بازیکنان پرسپولیس تصمیم گرفته بودند تا پایان جام 
ملت های آسیا حرفی علیه رامین رضاییان نزنند؛ اما به تازگی 

اتفاق جالبی افتاد. شنیده می شود رامین رضاییان با چند بازیکن 
پرسپولیس که سابقه همبازی بودن با آن ها در پرسپولیس و تیم 
ملی را دارد تماس گرفته و گفته منظورش از این حرف ها به آن ها 
نبوده است!بازیکنی که ظاهرا منظور رامین رضاییان به او بوده 
به همبازیانش گفته است: »ما وقتی نیستیم بدون دعوت بلند 
نمی شویم به کمپ تیم ملی برویم، التماس کنیم که کی روش دلش 
بسوزد و دوباره ما را دعوت کند. جلوی کسی هم گردن کج نکرده 

و نمی کنیم که به تیم ملی دعوت شویم. امیدوارم این آقا بتواند 
فیکس بازی کند، چون در پرسپولیس هم نیمکت نشین صادق 
محرمی بود و احتماال جام ملت ها هم باید ذخیره وریا غفوری 
باشد و...«البته وقتی یکی از همبازیان به این بازیکن گفته است 
چرا مصاحبه نمی کنی و همین حرف ها را نمی زنی؟ طرف جواب 
 داده است: »جواب رامین رضاییان بماند برای بعد از جام ملت های

 آسیا!«

طعنه به رامین؛

 التماس کی روش را نمی کنیم

هشدار تیم های کوچک 
آسیا، فلسطین شبیه ویتنام و 

یمن 

برای پست نتیجه بازی با 
فلسطین در اینستاگرام رسمی 

OFF فدراسیون؛ کامنت

رضا لک:
گیتی پسند مقابل مس تغییر تاکتیک ندارد

 رضا لک، سرمربی تیم گیتی پسند در خصوص دیدار حساس تیم 
خود مقابل مس سونگون ورزقان گفت: این بازی نیز همانند دیگر 
بازی ها سه امتیاز دارد و تفاوتی بین مس سونگون و آذرخش و 
دیگر تیم ها وجود ندارد؛ حساسیت این دیدار شاید به دلیل فاصله 
کم دو تیم در جدول رده بندی و تاثیر رسانه  ای تقابل دو تیم باشد.

سرمربی گیتی پســند ادامه داد: مســئله ای که ما از ابتدای نیم 
فصل دنبال کرده ایم این بوده است که به  یک ساز  و کار مشخص 
در سیستم دفاع و حمله دســت پیدا کنیم؛ با گذشت بازی های 
لیگ، اتحاد و هماهنگی در تیم افزایش یافته است که بازیکنانم 

با سبک های مختلف به میدان رفته اند.
وی اضافه کرد: برنامه گیتی پســند برای بازی با مس تغییراتی 
نداشته است و ما با همان شکل تیمی سابق خود بازی خواهیم 
کرد؛ امیدوارم در این بازی نیز موفق باشیم و با حمایت هواداران 

این تیم پیروز میدان باشیم.
سرمربی گیتی پسند پیرامون رکورد شکنی این تیم و پشت سر 
گذاشتن 11 هفته بدون شکست افزود: شــخصا در این مورد با 
بازیکنانم صحبتی نداشته ام، چیزی که من را خوشحال می کند 
این است که در ابتدای فصل گیتی پســند تغییرات زیادی را به 
خود دید؛ اما در نهایت به انسجام و هماهنگی خوبی دست یافت 
و شاید همین هماهنگی مسبب شکست ناپذیری این تیم باشد.

وی در خصوص عدم استفاده از محمد کشاورز ،کاپیتان این تیم 
در چند بازی اخیر افزود: هر بازیکنی که بتواند به تیم کمک کند 
در زمان های مخصوص به میدان خواهد رفت، استفاده از بازیکنان 
بستگی به شرایط بازی و تصمیمات من دارد؛ کشاورز برای کمک 
به تیم، بین ماست و با توجه به تجربه باالی این بازیکن حضورش 
بسیار به تیم کمک خواهد کرد و در نهایت به صالح دید کادر فنی 

به میدان می رود.
لک در خصوص حضور ستاره 

تازه وارد گیتی پسند ها 
تصریح کرد: بلو، خرید 
ما برای پلی اف است 
اما با این وجود ســعی 

می کنیم کــه پیش از 
آغاز پلــی اف در چند 

هفته پایانــی از او در 
تیم استفاده کنیم تا 

با جو تیم آشنا شود.

سمیه مصور
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آگهی مناقصه عمومی
 واگذاری طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه 
عمومی واگذاری طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه به شرح زیر ازطریق متقاضیان  حقوقی واجد 

شرایط اقدام نماید:
1( مناقصه عمومی واگذاری طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه بیمارستان سیدالشهداء)ع( اصفهان

2( مناقصه عمومی واگذاری طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه بیمارستان شهید مدرس اصفهان
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر به سایت دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 031-37924005 

واحد کمیسیون مناقصات تماس حاصل فرمایند. 

 فرصت ویژه ای که هدر می رود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

برگزاری دوره آموزشی سیار 
ترمز واگن باری در اصفهان

مدیر کل راه آهن اصفهــان از برگزاری اولین 
دوره آموزشــی ســیار ترمز واگن باری  ویژه 
مدرسان ترمز نواحی راه آهن »ج.ا.ا«  در واحد 
آموزش ایــن اداره کل خبــر داد و گفت: این 
دوره آموزشــی که از دوم دی مــاه 1397 در 
واحد آموزش راه آهن اصفهان آغاز شــده و تا  
چهارم دی ماه ادامه خواهد داشت.ســید رضا 
سادات حســینی افزود: دوره آموزشــی سیار 
ترمز واگن باری بــرای هماهنگی، یکنواخت 
کردن موضوعات آموزشــی و تربیت نیروهای 
مدرس ادارات کل بــه منظور یکپارچکی نظام 
آموزشی به مدت 18 ساعت یا 3 روز در واحد 
آمــوزش اداره کل راه آهن در حــال برگزاری 
اســت.مدیرکل راه آهن اصفهان بیان کرد: 24 
نفر در این دوره با استفاده از مدرس  غالمرضا 
آقاجانی و بر پایــه قابلیت های موجود در اداره 

کل راه آهن اصفهان در حال آموزش هستند.

 رادیوی اصفهانی ها 
روی فرکانس »رادیو مادرانه«

برنامه »رادیو مادرانه« به همت مرکز تخصصی 
بانوان آفتاب از شبکه رادیویی اصفهان پخش 

می شود.
مدیر مرکــز تخصصی بانــوان آفتاب از پخش 
برنامه»رادیو مادرانه«خبــر داد و اظهار کرد: 
پخش برنامه رادیــو مادرانه بــه همت مرکز 
تخصصی بانــوان آفتاب ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی  شــهرداری اصفهان و با 
همکاری رادیو صدای شــهر از روز دوشــنبه، 
پنجــم آذرمــاه آغاز شــده و در ۶ جلســه تا 
روز دوشــنبه، 1۰ دی ماه از رادیــو اصفهان 
پخش می شــود.لیال لندی اصفهانــی درباره 
محتوای برنامه رادیو مادرانــه افزود: اهمیت 
و ضرورت نقــش مــادری و زیبایی های آن از 
جمله محورهای این برنامه اســت.وی انتقال 
حس زیبای مــادری را از جملــه اهداف این 
برنامه دانست و ادامه داد: جایگاه رفیع مادران، 
آمادگی برای مادری از زمان مجردی، بررسی 
آسیب های این حوزه مانند گریز از فرزندآوری 
و ... از جملــه محورهــای گفت وگوهــای 
کارشناسی در برنامه رادیو مادرانه است.مدیر 
مرکز تخصصی بانوان آفتاب گفت: دکتر زهرا 
یوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیرگروه 
روانشناســی دانشــگاه آزاد واحد اصفهان به 
عنوان کارشناس در برنامه رادیو مادرانه حضور 
دارد و در کنار بحث کارشناسی به پاسخگویی 
به سواالت تلفنی شــنوندگان نیز می پردازد.

لندی با بیــان اینکه رادیو مادرانه نخســتین 
تجربه رادیویی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شــهرداری اصفهان و مرکز تخصصی 
بانوان آفتاب است، تصریح کرد: اجرای نمایش 
رادیویی، معرفــی بانوان موفــق اصفهانی در 
زمینه های گوناگون شغلی، تحصیلی، فرهنگی، 
اقتصادی و ... و معرفی یک بانوی قرآنی نیز از 

دیگر بخش های برنامه رادیو مادرانه است.

یک کارشناس شهر سازی مطرح کرد:
»مشارکت  مردمی« اصل اساسی 
در تقویت شاخص های توسعه 

پایدار است
یک کارشــناس شهرســازی تنها راه تقویت 
مشــارکت های مردمی را تامیــن منافع مالی 
الزم برای ســرمایه گذار دانست و گفت: زمانی 
سرمایه گذار به مشــارکت ترغیب می شود که 
بداند مشــارکتش منافع مالی الزم را برای او 
داشته باشد.ســعید برهمند اظهار کرد: برای 
تقویت شــاخص های توسعه پایدار »مشارکت  
مردمی«یک اصل مهم و اساسی است و در این 
راستا ایجاد انگیزه برای مردم، سرمایه گذاران 
و افرادی که حــس تعلق به شهرشــان دارند 
الزمه ایجاد مشــارکت اســت.این کارشناس 
شهرســازی با بیان اینکه فاکتورهای زیست 
محیطی، اقلیمــی و آب تاثیر مســتقیمی بر 
توسعه پایدار شهر اصفهان دارند، گفت: زمانی 
که آب در رودخانه زاینده جریان داشــت، راه 
جذب بیشــتر گردشــگر داخلی و خارجی به 
اصفهان باز بود و همین مســئله توسعه پایدار 
را  فراهم می  کرد.برهمند با اشــاره به تقویت 
فرهنگ حمل و نقل عمومی و اثر آن بر توسعه 
پایدار شــهری تاکید کرد: مســئوالنی که در 
رأس نظام هستند به جای تقویت کارخانجات 
خودروسازی، اگر سیستم حمل و نقل عمومی 
را قوت بخشند عالوه بر صرفه جویی در مصرف 
 سوخت،از ترافیک شــهر  نیز کاسته می شود
 که به دنبال آن توسعه پایدار نیز تقویت خواهد 

شد.

نماینده ولی فقیه در استان:
 اگر اصفهان لطمه ببیند 

کشور لطمه می بیند
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان اظهار کرد: 
اصفهان، استان ویژه ای در کشور است و دولت ها 
باید به این نکته به خوبی واقف شــوند که اگر به 
اصفهان لطمه ای وارد شود، به کل کشور لطمه 
وارد می شــود و اگر اصفهان بتوانــد موفقیتی 
کسب کند، بی شــک تمام کشور از این موفقیت 

بهره می برد.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد  با اشاره به این 
که موضوع آب اصفهان یک مسئله ملی و اساسی 
برای کشور اســت، اظهار کرد: برخی تصور می 
کنند وقتی نمایندگان مردم در استان اصفهان و 
یا امام جمعه در خصوص موضوع آب صحبت می 
کنند، این صحبت ها قومی و یا منطقه ای است، 
در حالی که اصال اینچنین نیست و اصفهان یک 
استان استراتژیک و تاثیر گذار برای تمام کشور 
است که سود و زیان آن می تواند برای ایران عزیز 
اسالمی موثر باشــد.امام جمعه اصفهان تصریح 
کرد: اســتان اصفهان تاکنون به اندازه چندین 
اســتان کوچک مالیات پرداخت کرده، اما با این 
وضعیت دیگر قادر به پرداخت مالیات نیســت، 
البته برخی تصور می کنند موضــوع گرو و گرو 
کشی اســت که چون دولت آب نمی دهد، پس 
اصفهان هم مالیات نمی دهد، نــه اصال اینطور 
نیســت بلکه در اصل مالیات بر درآمد تعلق می 
گیرد و امروز بسیاری از مشاغل به وجود آب گره 
خورده که اگر آب نباشد، درآمدی هم نیست که 
بر آن مالیات تعلق گیرد.آیت ا... طباطبایی نژاد 
با بیان این که وضعیت آب در تابستان گذشته به 
گونه ای بود که بخشی از یک کارخانه بزرگ ذوب 
آهن در اصفهان تعطیل شــد، افزود: در تابستان 
گذشته حتی وضعیت آب شــرب هم در استان 
بحرانی بود کــه به لطف خدا بــارش های فصل 
بهار به داد مردم رســید، از این نظر ما تاکید می 
کنیم که دولت برای ســال آینــده از هم اکنون 

چاره جویی کند.

معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره 
کل راه وشهرسازی استان اعالم کرد:

تخصیص ۵۳ میلیارد تومان برای 
بازآفرینی شهری در اصفهان

معاون مســکن و بازآفرینی شــهری اداره کل 
راه وشهرســازی اســتان اصفهان گفت: با توجه 
به ابالغیه اخیر مقام عالــی وزارت برای اجرای 
خدمات زیربنایی و روبنایی محالت هدف استان 
اصفهان، ۵3 میلیــارد تومان بودجــه در حوزه 

بازآفرینی شهری اختصاص یافته است.
 ایمان طاهر اظهار کرد: شرط پرداخت این میزان 
اعتبار، اجرای اقدامات دستگاه ها مطابق با برنامه 
جامع اقدام مشــترک هر محله است و مقرر شد 
تا نســبت به احداث ۵۵۰۰ واحد مســکونی در 
محالت هدف و با تسهیالت 11۰ میلیون تومانی 
دوران مشارکت با سود 9 و 18 درصد در اختیار 
مردم، نسبت به بازآفرینی در استان اقدام شود.

وی گفت: بازآفرینــی با نوزایی متفاوت اســت 
زیــرا در نوزایی اصراری بر حفظ کالبد نیســت؛ 
اما در بازآفرینی هدف حفــظ فضاهای کالبدی، 
محله های تاریخی، مانــدگاری افراد در محله ها 
و نوســازی و بهســازی محالت با فرهنگ های 
خاص خود است .طاهر خاطر نشان کرد: با وجود 
مشــکالت داخلی برای تهیه قیر در کل کشــور 
استان اصفهان توانسته است بیش از 2۵۰۰ تن 
قیر برای بازآفرینی دریافــت کند.طاهر یادآور 
 شد: بازآفرینی ریشــه مردمی دارد و مردم باید 
در این اقدام مشــارکت و نقش اساســی داشته 

باشند.

حضور گســترده گردشــگران عراقی و کشورهای 
حوزه خلیج فارس در نصف جهان برای استفاده از 
ظرفیت های درمانی کشور سبب شده تا  گردشگری 
ســالمت و توجه به ساخت شــهرک های سالمت 
برای  اســتفاده از ظرفیت های گسترده این نوع از 
گردشگری برای رسیدن به درآمد پایدار  بار دیگر 

موردتوجه قرار بگیرد.
توجه به گردشگری، یکی از عوامل توسعه یافتگی 
در کشورهای پیشــرفته اســت که امروز جایگاه 
ویژه ای در بحث های درآمدزایی این کشور ها پیدا 
کرده است به طوری که شــاخه های متعددی  از 
جمله گردشــگری فرهنگی، گردشگری ورزشی، 
گردشــگری ماجراجویانه، گردشــگری مذهبی و 
گردشــگری ســالمت  برای این صنعت که پس از 
صنعت نفت و خودرو ســازی به عنوان ســومین 
صنعت بزرگ جهان به شمار می رود در نظر گرفته 

شده است.  
تاریخ چند هزار ساله و وجود تمدن های قدیمی در 
ایران که آداب و رســوم فرهنگی مختلفی را گوشه 
گوشه خود جای داده است سبب شده تا در کشور 
ما  نیز پتانسیل ها و ظرفیت های گسترده ای برای 
استفاده از شــاخه های متفاوت گردشگری فراهم 
شــود؛ ظرفیت هایی که با گذر زمان و پیشــرفت 
این صنعت بر میزان آن افزوده می شــود به طوری 

که توجه ویژه به برخی از انواع گردشــگری مانند 
گردشگری سالمت و گســترش آنها  نیز در دستور 

کار مسئوالن قرار گرفته شده است.
گردشگری سالمت که در واقع  نوعی از گردشگری 
اســت که به منظور حفظ، بهبــود و حصول مجدد 
سالمت جسمی و ذهنی فرد به مدت بیشتر از 24 
ساعت و کمتر از یک سال صورت می گیرد و این روز 
ها با عنوان صادرات نامرئی مطرح شــده، صنعتی 
است که بدون خروج کاال از کشور، ارز وارد کشور می 
کند که براساس بررســی ها این نوع گردشگری در 

مقایسه با انواع دیگر گردشگری، ارزآوری 3برابری 
برای کشور دارد.

 این نوع از گردشگری اما به گفته مدیر عامل مجمع 
امور میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
استان به  رغم حضور هر ساله گردشگران خارجی 
در ایران، هنوز کشــورمان به مرحله مناسبی برای 
جذب گردشگران سالمت خارجی نرسیده است و 
مسیر طوالنی پیش روی توسعه گردشگری سالمت 
در ایران قرار دارد.اگرچه حضور گردشگران اگر تنها 
به منزله اســتفاده از خدمات درمانی هم باشد می 

تواند درآمد زایی بسیاری برای کشور و شهر به دنبال 
داشته باشد ولی از آن جایی که استفاده و تماشای 
مناظر طبیعی، گردشگری، تاریخی و تفریحی هم در 
بطن سفر گردشگران سالمت قرار دارد اهمیت توجه 
به این نوع گردشــگری بیش از پیش مشخص می 

شود تا بتوان از این ظرفیت به خوبی استفاده کرد.
به گفته  مدیر عامل مجمع امــور میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری اســتان از آن جایی 
که  تقویت زیرســاخت های گردشگری سالمت در 
اصفهان موجــب تقویت حوزه های ســالمت برای 
شهروندان اصفهان هم می شــود باید زمینه رونق 
این گردشگری در استان فراهم شود و راه هایی برای 
تشویق ســرمایه گذاران به فعالیت در این زمینه و 
ترغیب سرمایه گذار به ساخت شهرک های سالمت 

در نظر گرفته شود.
گفتنی اســت؛ اصفهان از جمله کالن شــهرهای 
کشور است که چند سال پیش ساخت یک شهرک 
ســالمت را در دســتور کار خود قرار داد ولی تنها 
یک فاز آن مورد بهره بــرداری قرار گرفت.ضروری 
است که با اهتمام جدی مســئوالن به این مسئله، 
ســاخت فازهای دیگر آن در مــدت زمان کوتاهی 
به پایان برسد تا اصفهان که با 2۰ شهر جهان عقد 
خواهــر خواندگــی دارد بتواند از ایــن ظرفیت به 
خوبی استفاده کرده و  این گردشگران  آوازه تبحر 
پزشــکان ایرانی به خصوص اصفهانی را در جهان 

منعکس کنند.

 فرصت ویژه ای که هدر می رود 

مدیر منطقه 11 شــهرداری اصفهان با معرفی موزه تاریخی حمام 
رهنان گفت: هویت بخشی و احیای حمام تاریخی رهنان در دستور کار 
است و سنت هایی که در گذشته در این حمام  مرسوم بوده هم اکنون 
برای بازدیدکنندگان بازسازی شده است. حمید اشرفی با بیان این 
که منطقه 11 شهرداری اصفهان دارای 7 محله مهم است، اظهار کرد: 
محله جهانشــاه، محله زاجان، محله طاحونه، محله ماشاده و درب 

میدان از جمله محله های منطقه 11 شهرداری اصفهان است.وی با 
اشاره به محور گردشگری رهنان افزود: برای توسعه محور گردشگری 
رهنان، آزادسازی کارخانه روغن نباتی ناز، احداث بوستان برنامه های 
آیینی، ایجاد مانژ اسب سواری، احداث باغ بستنی، احداث نخستین 
سینمای غرب اصفهان و احداث زمین ورزشی روباز صورت گرفت.

اشرفی گفت: افتتاح بزرگ ترین پارک شمال غرب اصفهان در زمینی 

به مساحت ۵2 هزار متر مربع مزین به نام شهدای مدافع حرم، افتتاح 
خیابان شهید سردار تقی یار، ساخت مستند رهنان و ایجاد مبلمان 
شهری از جمله اقدامات انجام شــده در منطقه رهنان است.اشرفی 
خاطرنشان کرد: تملک ابنیه محور گردشگری رهنان، بازسازی آن ها 
و احداث محور گردشگری غرب اصفهان در سال 98 با بودجه ای بالغ 

بر ۵ میلیارد تومان اجرا می شود.

مدیر منطقه 11 شهرداری مطرح کرد:
احیای سنت های قدیمی در حمام تاریخی رهنان

 وقتی هنوز ارزش گردشگری سالمت در نصف جهان جدی گرفته نمی شود؛

مدیرعامل سازمان پســماند شهرداری اصفهان 
در دومین همایش ملــی صنعت بازیافت با بیان 
اینکه مردم ما  امروزه نســبت به حقوق زیست 
محیطی خود آگاه هســتند ، اظهار کرد : روزانه 

حدود هزار تن پسماند از سطح شهر 
جمــع آوری و به کارخانه ســازمان 
پسماند منتقل می شــود که  ۶۰۰ 
تن آن تبدیل به کود آلی شده و 4۰۰ 
تن آن که غیرقابل بازیافت هستند، 

دفن می شود.
علی دهنوی افزود : حــدود 7۰ تن 
پســماند خشــک و تفکیک از مبدأ 

روزانه از درب منازل جمع آوری شده و به سایت 
مدیریت پســماند منتقل می شــود.دهنوی با 
اشــاره به اینکه حدود 1۵ تن پسماند عفونی و 
بیمارستانی جمع آوری و در دشت سجزی دفن 
می شــود ، گفت : طی دو هفته آینده با مصوبه 
شــورای شــهر  برای امحای این پســماندها با 
جذب مشارکت بخش خصوصی سرمایه گذاری 
خواهیــم کرد.مدیر عامل ســازمان پســماند 
شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه روزانه حدود 
7 هزار تن نخاله ســاختمانی در شهر اصفهان 
تولید می شــود، از ســاماندهی و بازیافت  این 
پسماندها تا سال آینده خبر داد و گفت: در حال 
حاضر این طرح به صورت آزمایشی در کرمانشاه 
مورد بررســی قرار گرفته و در صورت تایید 

در اصفهان اجرایی خواهد شــد.وی اظهار کرد: 
تکنولوژی کارخانه سازمان پســماند ۵۰ سال 
قدمت دارد؛ اما در ســال آینــده دو خط جدید 
ســایت بازیافت با تکنولوژی های جدید به روز 

رسانی شــده و ارتقا می یابد.دهنوی با اشاره به 
راه اندازی نخستین فرهنگسرای زیست محیطی 
کشور در اصفهان تصریح کرد : معتقدیم هزینه 
کردن در  این بخش ســرمایه گذاری است و به 
شدت آن را دنبال می کنیم .مدیرعامل سازمان 
پسماند شهرداری اصفهان گفت : شرق اصفهان 
و منطقه سجزی وضعیت مناسبی ندارد، کارخانه 
پسماند 3۰ سال شیرابه وارد زمین کرده است و 
اینکه چه اتفاقی برای آیندگان خواهد افتاد نگران 
کننده است .وی ادامه داد: با تحقیقات انجام شده  
تکنولوژی الزم وجود دارد و آشغال گیری و دانه 
گیری را بر اســاس فناوری های جدید تصفیه 
حداقلی را انجام می دهیم که بعد از این شیرابه 

وارد زمین نشود.

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری اصفهان:

روزانه ۱۵ تن پسماند بیمارستانی جمع آوری می شود
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری 
اصفهــان گفــت: در ســال جاری معاینه فنی 
اتوبوس های شــهر با هدف کاهش آلودگی هوا 
و ارتقای کیفیت محیط زیســت در دستور کار 

قرار گرفت به طــوری که تا کنــون8۰ درصد 
اتوبوس های شــهر کارت معاینــه فنی دریافت 
کرده اند.قدرت ا... افتخاری اظهارکرد: اتوبوس ها 
بر اســاس آیتم های آالیندگی در مرکز معاینه 
فنی خودروهای سنگین از نظر فنی، المان های 
ظاهری و میــزان دودزایی کنترل شــده و اگر 
صالحیت داشته باشند، کارت معاینه فنی دریافت 
می کنند، در غیر این صورت بــرای رفع عیوب 
به تعمیرگاه ارجاع می شــوند. وی با بیان اینکه 
اتوبوس های شهر یک بار در ســال معاینه فنی 
می شود، تصریح کرد: تاکنون 8۰ درصد ناوگان 
اتوبوسرانی شهرداری اصفهان کارت معاینه فنی 
را دریافت کرده اند و تا پایان دی ماه ســال جاری 
نیز 2۰ درصد اتوبوس هــای باقی مانده برای 

دریافــت آن مراجعه خواهنــد کرد.مدیرعامل 
شــرکت واحد اتوبوسرانی شــهرداری اصفهان 
خاطرنشــان کرد: طی سال گذشــته و امسال 
تعدادی از اتوبوس های دودزا و فرسوده را از ناوگان 
اتوبوسرانی اصفهان خارج کردیم تا 
بتوانیم در حد توان پاسخگوی حفظ 
کیفیت محیط زیست شهر باشیم.وی 
با اشاره به معاینه فنی اتوبوس های 
بخش خصوصی، اظهارکرد: از 4۰۰ 
دســتگاه اتوبوس مربوط به بخش 
خصوصی، تاکنون نیمی از اتوبوس ها 
برای انجام معاینه فنــی مراجعه و 
موفق به دریافت کارت معاینه فنی شده و بخشی 
از این اتوبوس ها نیز برای رفع عیوب و مســائل 
دودزایی به تعمیرگاه ارجاع داده شدند.افتخاری 
گفت: تعداد 3۶۰ دستگاه از اتوبوس های شرکت 
واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گاز سوز هستند، 
این در حالی است که تنها نیمی از اتوبوس های 
گازسوز فعال هستند.وی ادامه داد: به رغم اینکه 
ســن مفید اتوبوس ها پنج سال پیش بینی شده 
است، متاســفانه عمر ناوگان اتوبوسرانی هشت 
و نیم سال اســت، از این رو می توان اذعان کرد 
ناوگان مناسبی نداریم، البته سن ناوگان، مالک 
فرسودگی را تعیین نمی کند، اما به طور معمول 
اتوبوس پس از گذشت پنج سال کارکرد مفید خود 

را از دست می دهد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان: 

۸۰ درصد اتوبوس های شهر معاینه فنی شدند

دیدگاه

در نشست زمســتانی کارگروه گردشــگری، میراث فرهنگی 
و صنایع دستی اســتان اصفهان 3 طرح کالن گردشگری در 
محدوده شرق اصفهان بررسی و با اکثریت آراء به تصویب رسید.

صبح دیروز  نشست کارگروه گردشگری، صنایع دستی و میراث 
فرهنگی اســتان اصفهان با حضور علی مقــدس زاده، معاون 
امور عمرانی و قائم مقام کارگروه گردشــگری استان، فریدون 
الهیاری مدیر کل میراث فرهنگی استان و دبیرکارگروه، علی 
اصغر ذاکری مدیر کل امور شــهری اســتانداری، سید علی 
 صالح درخشان معاون ســرمایه گذاری اداره کل و سایر اعضا

 برگزار شد.

در کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی استان صورت گرفت؛
 بررسی و تصویب ۳ طرح کالن 

گردشگری در شرق اصفهان

آگهی اصالحی
آگهی اصالحی شماره 48105 مورخ 1397/9/29

پیرو بند 22 آگهی تشــخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی 
شماره 1874 تاریخ 1369/09/21 منتشــره در روزنامه اولیا 
اصفهان به شماره 21967 مورخ 1369/9/29 و به استناد نامه 
531308-1397/8/15 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
ســمیرم در خصوص مزرعه آبگردو با بررســی سوابق ثبتی 
مالحظه شد که پالک مزبور مزرعه چشمه سفید پالک ثبتی 

440 اصلی می باشد .

محمد حسین شاملی 
 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

م الف: 329252

اداره کل منابع طبیعی و
 آبخیزداری استان اصفهان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی استان اصفهان 

م الف: 329357

 نرگس طلوعی 

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2596 | December  26,  2018  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2596 | چهارشنبه 5  دی  1397 | 18 ربیع الثانی 1440



12
-4

  امام سجاد علیه السالم:
هر که کرامت و بزرگوارى نفس داشته باشد، 

دنیا را پَست انگارد. 
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

در بررســی زندگی بزرگان و افرادی که بــه موفقیت های 
بســیاری دســت یافته اند، عنصر »اراده« بیش از هر چیز 
دیگری به چشم می خورد، عنصری که آن را می توان به در 
ورودی موفقیت تشبیه کرد . تمام افراد می توانند این عنصر 
را در خودشان تقویت کنند و پله های سعادت و خوشبختی 
را پشت سر بگذارند به شرطی که با راهکارهای ارائه شده که 
از در روایات اسالمی به آنها اشــاره شده و روان شناسان نیز 
بر آن تاکید کرده اند، انســان ها اراده را در خودشان تقویت 
کنند. در نوشتار زیر به برخی از این راهکارها اشاره می کنیم:

1- باید علل و عوامل ضعف اراده خویش را بشناسید . توجه 
کنید ضعف اراده غالبا در عدم اعتماد به بینش و تفکر، عدم 
شــناخت خویش، با ارزش تلقی نکردن خــود، عدم امنیت 
روانی، عدم تدبیر عقالنی در تشخیص امور و تمیز اهم و مهم، 
شکست های گذشــته و عوامل باز دارنده رشد و قوت نفس 
مانند محرومیت، ســرزنش و رنج های مســتمر ریشه دارد. 
زدودن هر یک از این عوامل در پرتو سرمایه گذاری و برنامه 

ریزی ممکن است.
2- باید باور کنید که مثل دیگر انســان ها از توانمندی های 
بســیاری برخوردارید و از دیگران کمتر نیســتید. فراموش 
نکنید نقاط قوت انســان از نقاط ضعفش بیشــتر اســت و 
نباید خود را دست کم بگیرد. تصمیم خوب در پرتو تکیه بر 
قوت ها، جبران ضعف ها و احساس توانمندی شکل می گیرد.

3- پس از مشــورت با افراد ذی صالح، با توجه به امکانات و 
توانمندی  های واقعی خود، برای زندگــی تان برنامه ریزی 
کنید و بکوشــید هرگز بی جهت از آن برنامــه و نظم خارج 
نشوید. اوقات اســتراحت، تفریح ، عبادت و همه فعالیت ها را 
در این برنامه بگنجانید تا زمانی خالی نماند و توجه به فرصت  

بیکاری شما را به سمت تاخیر انداختن کارها سوق ندهد.
4- بکوشید برای هر رفتاری انگیزه ای قوی داشته باشید و به 
ویژه از آثار مثبت تصمیم گیری ها و رفتارهای خاص خویش 

به طور کامل آگاه شوید.
5- محیط زندگی و موقعیت کاری خود را تغییر دهید و موانع 
بروز اراده و فعالیت را از بین ببرید.برای مثال در موقعیتی که 
به سرزنش و متهم شــدن به ناتوانی و ناپختگی می انجامد، 
قرار نگیرید . برای تصمیم گیری هــا و اقدامات خود امنیت 
روانی ایجاد کنید تا بتوانید به آرامی در برابر دیگران یا همراه 
آنان ابراز وجود کنید و برجستگی فکری و فعالیت به جا را از 

طریق تصمیم، آشکار سازید.
6- هر کاری را آسان تلقی کنید؛ زیرا در برابر اراده پوالدین 
انسان همه سختی ها آســان می شود. به استقبال کارهای به 
ظاهر دشــوار بروید و به خود تلقین کنید می توانید در این 
امور درست تصمیم بگیرید و افتخار موفقیت در انجام آن ها 

را به دست آورید.
7- رضایت خداوند را مــالک هر رفتار و گفتــار قرار دهید 
و از تســلیم شــدن در برابر تمایالت پوچ و هواهای نفسانی 
بپرهیزید. این تسلیم شــدن ها اراده را ضعیف و متزلزل می  
کند. تقوا و رعایت حرمت دستورهای پروردگار برای آرامش 

روانی و تقویت نفس و اراده بسیار سودمند است.
8- مدتی برنامه ریــزی و تصمیمات خــود را با فردی ذی 
صالح در میــان بگذارید و از او بخواهید مراقب باشــد تا در 
 شما دو دلی پیش نیاید و اجرای تصمیمات خود را به تاخیر 

نیندازید.
9. از خواب زیاد، پرخوری و دیگر اسباب تنبلی و سستی اراده 

بپرهیزید و نگذارید دیگران به جای شما تصمیم بگیرند.

اراده را در وجودتان تقویت کنید

مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

می کردنــد  مشــورت 
اوال  این کــه  بــرای 
دیگــران یــاد بگیرنــد. 
ثانیــا مشــورت کــردن 
بــه  دادن  شــخصیت 
همراهــان و پیــروان 

است.

سیری در سیره نبوی 
شهید مطهری

لزوم مشورت در سیره 
پیامبر اکرم)ص(

اســتاد شــهید مطهری 
 ) ص ( پیغمبــر : ند گفته ا
هــم مشــورت می کرد، 
علــی)ع( هــم مشــورت 
می کرد. آن هــا نیازی به 
مشــورت نداشــتند ولــی 

تا به حال به این فکر کرده اید که آمار مردان کچل کدام کشــورها بیشتر 
است ؟ یا اینکه کم مویی و ریزش موهای سر در میان آقایان کدام کشورها 
بیشتر است؟به گزارش اکسپرس، نتیجه بررسی های دقیق نشان می دهد 
که طاســی و کچلی مردان در جمهوری چک نســبت به سایر کشورهای 
جهان بیشتر اســت ، به طوری که تقریبا نیمی از مردان این کشور دچار 
ریزش موی شدید و کم مویی هستند.رتبه شــماره 2 در این آمار متعلق 
 به کشــور اسپانیاســت که در حدود 42.6 درصد از مردان این کشــور 

کچل هستند.

 مردان کدام کشور کچل ترند؟!

محققان مرکز رشــد و فناوری واحد نیشــابور دانشــگاه آزاد در نمایشــگاه 
دســتاوردهای پژوهش و فناوری خمیردندان نانوگیاهــی تولید کردند. این 
خمیردندان از نانوذرات گیاهان دارویی تولید شده و حاوی ترکیبات طبیعی و 
زیست سازگار است.ترکیبات گیاهی با خاصیت آنتی باکتریال و ضد التهاب در 
این خمیردندان به کار برده شده که سبب خوش طعم و خوش بو شدن دهان 
می شود و خاصیت سفیدکنندگی دارد.همچنین ترکیبات به کار رفته در این 
خمیردندان، سبب جلوگیری از خرابی، رشد پالک های دندانی و بهبود عملکرد 

به دلیل استفاده از نانوذرات می شود.

خمیردندان نانوگیاهی ساخت ایران

شهیدی که سه شب دشمن را زمین گیر کرد
سردار باقرزاده می گوید: یکی از روحانیون عرب اهواز از قول یکی از دوستانش اینگونه نقل کرد: در جریان سفری که چند سال قبل و بعد از سقوط 

صدام ملعون به عراق داشتم، در نجف سوار تاکسی شدم.
راننده وقتی دید من یک عرب ایرانی هستم سرصحبت را باز کرد و  گفت: من با گفتن این 
ماجرا  نفع دنیایی ندارم و چیزی نمی خواهم ولی احساس می کنم باید بگویم تا دین خود 
را ادا کنم.در زمان جنگ صدام ملعون علیه جمهوری اسالمی، من در یکی از واحدهای 
ارتش صدام خدمت می کردم و چون شیعه هستم تالش می کردم طوری تیراندازی کنم 
تا فردی کشته نشود و معموال تیراندازی هوایی می کردم، در یکی از پاتک های یگان ما در 
تنگه چذابه، بعد از اینکه واحد ما تقریبا همه یگان مقابل را تارو مار کرد، ناگهان با مقاومت 
عجیب یک آتشبار دوشکا مواجه شدیم، به طوری که این آتشبار همه یگان ما رو به مدت 

سه روز زمینگیر کرد!ولی بعد از سه روز سرانجام یگان ما با انبوه حجم آتش موفق شد آن دوشکا را خاموش کند و این در حالی بود که تعداد زیادی 
از نیروهای عراقی در اطراف این سنگر آتشبار نفوذ کرده بودند ولی همه آنها از پای درآمدند. سرانجام تصمیم گرفتم از محل شهادت این ایرانی 
شجاع بازدید کنم، وقتی به محل رسیدم با جنازه پاسداری که شال سبزی به گردن آویخته بود مواجه شدم و معلوم بود از سادات است، او یک 
تنه به مدت سه شبانه روز در حالی که پوکه های فشنگ تا کمر او رسیده بود و یک گردان را معطل و زمینگیر  کرده بود و وقتی همه فشنگ ها 

را  مصرف کرد، به شهادت رسید.
تصمیم گرفتم پیکرش رو دفن کنم ولی به علت حضور نیروهای عراقی امکان پذیر نبود، بعد از چند شب متوالی سرانجام در شب سوم موفق شدم 
بر بالین جنازه شهید حاضر شوم. با کمال تعجب دیدم در حالی که اجساد عراقی های اطراف او به شدت متعفن بودند؛ اما پیکر این شهید نورانی 
و بسیارمعطر است.با هر زحمتی بود پیکر مطهر این سید شجاع را که صولت حیدری در چهره اش آشکار بود را دفن کردم.این خاطره نمونه ای 

بود تا کسی در مورد آنچه که پیرامون »جون« غالم سیدالشهدا)ع( نقل شده است، استبعاد نکند.

روایت روز

یک فیل ماده به نام »آندریال« در ایالت تامیل نادو در جنوب هند با خرطوم خود 
سازدهنی نواخت و همراه با آهنگ سازدهنی رقصید. فیلم این شیرین کاری به 
یکی از پربازدیدترین ویدئوهای این روزها تبدیل شده است. آندریال، یکی از 32 
فیلی است که در اردوگاه فیل های متعلق به معابد به نام تاکامپاتی زندگی می کند. 
در این اردوگاه از فیل ها به خوبی مواظبت می کنند و به آن ها غذا و در صورت 
ضرورت دارو می رسانند. فیل های متعلق به معابد را به رنگ های درخشان در می 

آورند و از آن ها در جشنواره های مذهبی استفاده می کنند.

فیلی که با خرطومش ساز دهنی می زند!

 تلویزیون در »یک روز خاص« 
به موضوع ازدواج می پردازد

برنامه ای با نام »یک روز خاص« با محوریت ترویج ازدواج به 
زودی از تلویزیون پخش می شود.هاشم تفکری بافقی، تهیه 
کننده برنامه های تلویزیونی، در خصوص فعالیت هنری اخیر 
خود گفت: برنامه ای را با نام »یــک روز خاص« با محوریت 
 ترویج ازدواج تولید کرده ایم که به زودی از شبکه دو پخش 

می شود.
وی افزود: ایــن برنامه با محوریت ازدواج اســت و به صورت 
مستند روز عروسی یک زوج را به تصویر می کشد. از صبح با 
داماد و عروس همراه می شویم و از این روز خاص فیلمبرداری 
می کنیم.تفکری بافقی، درباره اتفاق خاص در ضبط این برنامه 
بیان کرد: برنامه یک روز خاص در 13 قسمت تولید شده است، 
اما به خاطر اینکه در یکی از مراســم های عروسی دعوا شد و 
نتوانستیم ضبط کنیم و یکی سوژه ها هم بعد از یک ماه طالق 
گرفتند، فقط 11 قسمت برای پخش خواهیم داشت.این تهیه 
کننده عنوان کرد: هدف از ســاخت این برنامه ترویج ازدواج 
آسان است.گفتنی است؛ برنامه »یک روز خاص« قرار بود در 
نوروز 97 از شبکه نسیم پخش شود؛ اما به زودی از شبکه دو 

پخش خواهد شد.

تاملی دیگر در باب داستان 
کتاب »تاملی دیگر در باب داستان« درباره داستان و داستان  نویسی 
است که کوشــیده با بهره  گیری از نمونه داستان های نویسندگان 
مشهور دنیا تکنیک قصه  نویســی و خلق داستان را آموزش بدهد.

هر چند قصه نویسی نیاز به اســتعداد ویژه دارد و حتی معیارهای 
عام موجود قصه نویسی نیز برآمده از قصه هایی است که نویسندگان 
موفق نوشته اند، اما این کتاب به قصه نویسان جهت ارتقای سطح 
آگاهی های فنی آنان و تالش برای یادگیری مهارت داستان نویسی 
کمک فراوانی خواهد کرد.این کتاب که نوشته »الرنس پرین« و با 
ترجمه زنده یاد محسن سلیمانی است، در9 فصل به طرح داستان، 
شخصیت پردازی، زاویه دید و سایر موارد موثر در فن داستان نویسی 
پرداخته است.در کتاب حاضر که درباره داستان و داستان نویسی 
است با بهره گیری از نمونه داســتان های نویسندگان مشهور دنیا 
)اغلب ادبیات  غرب( تکنیک قصه  نویسی و خلق داستان، آموزش 
داده شده   و  بیشــتر مباحث در مورد داستان کوتاه است. فهرست 
مطالب عبارت است ازمقدمه،فصل اول: طبقه  بندی  داستان ها،فصل 
دوم :طرح داستان، فصل سوم: شخصیت  پردازی درداستان،فصل 
چهارم :پیام داستان،فصل پنجم : زاویه دید،فصل  ششم: سمبل و 
کنایه،فصل هفتم: احســاس و طنز،فصل هشتم : خیال پردازی در 

داستان، فصل نهم : معیارهای ارزیابی.

ولی بدترین بیماری ارثی بی پولیه؛ بابا بزرگم داشت، بابام داره، 
منم دارم. طفلی بچه هام!

هیچ وقت تابلوهای ورود ممنوع جدید محل هایی رو که توش 
بزرگ شدیم، به رسمیت نمی شناسیم! 

به نظرم دیگه وقتشــه یه خط متروی جدا برای فروشنده ها و 
کسانی که میخوان خرید کنن، احداث بشه! 

درس خوندن فقط اولش که می خوای شــروع کنی ســخته، 
بعدش کم کم خوابت می گیره هیچی نمی فهمی راحت میشه!

بعد از سه ساعت ریاضی خوندن به این نتیجه رسیدم به هرحال 
افتادن درس هم جزوی از زندگی دانشجوییه!

از وقتی که شــوفاژ جای شــومینه و بخاری رو گرفت شــوق 
زمستون از خونه ها رفت!

به مناسبت شب یلدا دانشگاه بهمون آجیل و انار و موز و پرتقال 
و کیک و رانی داد. اینا خیلی مهربون شدن، حس می کنم میخوان 

پایان ترم دوبار مشروطمون کنن!
بیشتر خونه های ایران یه اتاق داره که دماش در حد وینترفل 

سرده! 
ما پسرا هم خرید رو خیلی دوست داریم، حتی بیشتر از خانم ها، 

منتها به شرطی که پولش رو یکی دیگه بده!
عکاس ها وقتی عکس پرســنلی می گیرن یــه جوری تنظیم 

می کنن انگار بعدش می خوان یک کشیده بخوابونن تو گوش آدم!

خندوانهخبر کتاب

عجیب ترین 
درخت کریسمس 

عجیب تریــن درخت 
کریسمس ساخته شده 
از چندین خودرو در یک 
مرکز خرید در »هاربین« 

چین

اینستاگردی

 وقتی رضا توکلی با
 اکبر عبدی همبازی بود

خانم مجری مثل همیشه موقر و متین

تفریح »سپهر حیدری« و پسرش کنار دریا

 رضا توکلی با انتشــار ایــن عکس در 
صفحه اش نوشت:یک فیلم سینمایی. 

به کارگردانی مهدی رضا زاده.

ژیال امیرشاهی با انتشار این عکس در 
صفحه اش نوشــت: وقتی دیگران را 
قضاوت می کنی آنها را نه بلکه خودت 

را تعریف می کنی! 
#قضاوت_ نکنیم #

سپهر حیدری با انتشار این عکس نوشت: پسرم 
دیاکو، هــر روز که تو در دســتان مادرت و من 
بزرگ و بزرگ تر می شــی باخودم فکر می کنم 
که قطعــا در آینــده ای نزدیک دلمــون برای 
شــیطنت هات و شــیرین زبونیات خیلی تنگ 
می شه پس سعی می کنیم از هر لحظه داشتنت 

لذت ببریم و خدا رو شکر کنیم.

احتــرام برومند با انتشــار ایــن عکس در 
اینستاگرامش نوشت: کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان نکوداشــت زیبایی برای 
)بهرام شاه محمدلو(آقای حکایتی برگزار کرد 
این دو سه روز همه پســت ها درباره ) آقای 
حکایتی ( اســت من هم این عکس خاطره 
انگیز رو برای شما دوستان عزیزم می گذارم .

آقای حکایتی در کنار مرحوم داود رشیدی
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