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فرجام نامشخص یک پروژه
شهرداری دست به دامان سرمایه هایی شد که وجود ندارد؛

   مدیر کل نوسازی و بهسازی مدارس استان می گوید ۱۲۰۰ کالس درس در اصفهان با بخاری نفتی گرم می شوند؛  

نوشدارو پیش از مرگ سهراب
آغاز سال نو میالدی؛

 امروز اول سال نو میالدیه؛ بد 
نیست سری  به محله جلفا بزنیم و 
سال نو را به همشهری های 

ارمنی مون  تبریک بگیم.
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  کشمکش بر سر گذر 
آقا نورا... نجفی

  اصرار شهرداری بر اجرا و  مخالفت 
میراث فرهنگی؛

7

 سرداران جنگ روی آنتن زنده رسانه ملی 
از معمای کربالی 4 گفتند؛

ختم غائله

برپایی نمایشگاه مبل و 
 دکوراسیون خانگی

 در اصفهان
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جناب آقای مهندس محمد طهماسبی بلداجی 
شهردار جوان ، محبوب و پر تالش شهر بلداجی، بدینوسیله از تالش های شبانه روزی حضرتعالی در برنامه ریزی 
خدمات رسانی به مردم شریف، نجیب و فهیم شهر بلداجی در تکمیل و آزاد سازی و احداث بلوار دولت و تکمیل 
مسیل خیابان های مطهری و فرش موزائیک در خیابان شهید محمد منتظری و آغاز عملیات اجرایی این پروژه 
در بلوار دولت از زحمات جنابعالی و همکاران خدماتی شما کمال تقدیر و تشکر را داریم. تندرست، سالمت و 

پیروز باشید.

علیرضا رحمانی بلداجی به نمایندگی از جمعی از مردم شهید پرور شهر بلداجی

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 

تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.

جواد نصری -  شهردار فالورجان

آگهی مزایده
شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره 5/88۲ مورخ 97/۰9/۰5 شورای محترم اسالمی 
شهر فالورجان در نظر دارد نســبت به برگزاری مزایده فروش درختان خشک شده مجاور 
رودخانه در جاده گردشگری محله گارماسه فالورجان طبق شــرایط ذیل و براساس قیمت 

کارشناسی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.
۱- درختان خشک شده سرپا شامل چنار – نارون )وسک( - صنوبر و ... به همراه سرشاخه ها از 

قرار هر کیلوگرم 3/5۰۰ ریال می باشد .
۲- متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشــنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز 

یکشنبه مورخ 97/۱۰/۲3 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند .
3-  کلیه هزینه ها از جمله چاپ آگهی ، ارزش افزوده و ... به عهده برنده مزایده می باشد .

4- شهرداری ) کمیسیون( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
5- جهت کســب اطالعات بیشتر به ســایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه 

فرمایید.

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 

شرایط واگذار نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق ۲9۲: تا ساعت ۱5:3۰ روز شنبه به تاریخ 97/۱۰/۲۲
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت  8صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/۱۰/۲3

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-3668۰۰3۰-۰3۱ )داخلی 384(

نوبت اول

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:۱397/۱۰/۱۱

مبلغ تضمین ) ریال(مبلغ برآورد)ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

97-4-۲37/۲
عملیات مدیریت بهره برداری آب 
و فاضالب ، خدمات مشترکین و 
خدمات عمومی منطقه سمیرم

5/۲34/۰55/944۲6۱/7۰۲/۰۰۰جاری

97-4-۲38/۲
خدمات رسیدگی به حوادث ، نصب 

انشعابات ، تعویض کنتور،خدمات مشترکین 
و خدمات عمومی منطقه چادگان 

4/835/7۲۱/۱۰4۲4۱/786/۰۰۰جاری

97-4-۲4۱/۲
انجام خدمات حفاظت فیزیکی و 

خدمات اداری حراست اداره مرکزی 
و ادارات تابعه آبفا اصفهان

3۱6/۰۰5/555/۰4۰9/78۰/۰۰۰/۰۰۰جاری

اجرای موسیقی گروه کارو
13و14  دی ماه

هنرسرای خورشید

گالری دیدار
باری دگر

7 الی 12 دی

فیلم سینمایی دزد و پری 2
کارگردان: حسین قناعت
پردیس سینمایی چهارباغ

سینما فلسطین

آگـهي مزایده عمومي 
امـوال غـیر منقول
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»ســهیل محمودی« شــعری زیبا در وصف 
سال های دفاع مقدس دارد و مصرعی زیبا از 
این شعر این است: » حماسه چون به غزل ختم 
می شود، زیباست.« جنگ ما تحمیلی بود. ایران 
هیچ گاه آغازگر جنگ نبوده است. وقتی حمله 
شد، باید دفاع می کردیم . به همین سادگی  و به 

همین روشنی . 
عده ای در همان سال ها فرار را بر قرار ترجیح دادند. 
رفتند و بعد از جنگ برگشــتند و ازقضا هم پست و 
منصب در این کشور گرفتند و هم طلبکار شدند و هم 
سر سفره انقالب نشستند و خوردند و بردند. بچه های 
شهدا در هجوم هجمه عافیت طلبان و بی انصاف هایی 
که »سهمیه« را بر سر یادگاران شهدا می کوبیدند، 
دل شان می شکســت و هوای یک لحظه درآغوش 
کشیدن پدر و لمس دستان بابا، حسرت تمام عمرشان 
شــد و »آقازاده«ها کم کم بزرگ شدند و یکی یکی 
راهی همان کشــوری شــدند که پدران شان شعار 
»مرگ« علیه اش سر می دادند! پدران و مادران شهدا 
یکی یکی به فرزندان شهید خود پیوستند، بچه های 
شهدا بزرگ شدند، ازدواج کردند و همچنان در آرزوی 
روز و شبی ماندند که پدر برگردد و قد یک بغل بابای 
آن ها باشد. ژن خوب های فیک هم زبان شان دراز و 

درازتر شد و ادعای شان بیشتر و بیشتر. 
در تمام این سال ها، خون دل را پدران و مادران پیری 
خوردند که فرزندان شان پرپر شدند تا خطی به خال 
ابروی این ســرزمین نیفتد. قامت هایی که خم شد، 
سرهایی که با قناصه و تیر دوشکا رفت، پیکرهایی که 
در خاک تفتیده جا ماند، دست و پاهایی که روی زمین 
افتاد، بچه هایی که دست بســته زنده به گور شدند، 
مین هایی که میدان گذر از نفس شــدند، شهدایی 
که برنگشــتند، جاویداالثرهایی کــه آرزوی دوباره 

دیدن شان، مادر را دق داد و کمر پدر را شکست...
می گویند بایــد واقعیات جنگ را گفت. »محســن 
رضایی« به درست یا غلط خواست گوشه ای از همین 
واقعیــات را بگوید. یک توئیت در ســالروز عملیات 
»کربالی 4« ســرآغاز جنجالی بزرگ شد؛ رضایی 
مدعی شد کربالی 4 درواقع »عملیات فریب« بوده و 
بعد ناگهان شاهد سیل توئیت ها و پست هایی بودیم 
که فرمانده اسبق ســپاه را به خاطر گفتن این جمله 

سرزنش می کردند. می گفتند اگر واقعا »فریب« بوده، 
با چه مجوز و اجازه ای حداقل هزار دسته گل جوان این 
وطن را تنها برای فریب دشمن پرپر کردند و جلوی 

توپ و آتش دشمن فرستادند؟
عده ای هم در مقابــل بودند که گفتند و نوشــتند 
»عملیات فریــب« در همه جای دنیا وجــود دارد و 
معموال پیش زمینه ای برای عملیات اصلی اســت. 
مثل روزنامه »کیهان« که نوشــت : »فرقی نمی کند 
عملیات کربالی 4 را آنگونه که محسن رضایی گفته 
است عملیات فریب بدانیم و یا لو رفتن آن برای دشمن 
را علت ناکامی تلقــی کنیم ... عملیــات فریب یک 
عملیات واقعی است و نه یک رزمایش، این عملیات، 
با هدف گمراه کردن دشــمن و کشاندن و دور کردن 
نیروهای نظامــی حریف از منطقــه اصلی عملیات 
صورت می پذیرد. بدیهی اســت که ایــن عملیات را 
هم رزمندگان بــر عهده دارند و ماننــد هر عملیات 
دیگری با دو احتمال پیروزی یا عدم فتح همراه است. 
کجای این عملیات کــه در تمامی ارتش های جهان 
به عنوان یک تاکتیک موثر و کارآمــد به کار گرفته 
می شود قابل اعتراض است؟ و در کجای دنیا عملیات 
فریب بدون تلفات صورت می پذیــرد که جریان یاد 
شده با نگاهی عوامانه به فرمانده وقت سپاه اعتراض 
می کند که اگر عملیات فریب بود چرا در آن شــمار 

قابل توجهی از رزمندگان شــهید شــده اند؟! و باید 
پرسید وقتی از موضوعی اطالع ندارند چرا درباره آن 

اظهارنظر می کنند؟!«
برخی فعاالن سیاســی گفتند، رضایی به خاطر این 
اظهاراتش باید توسط دادســتانی احضار شود و در 
مقابل سردار قربانی، مشــاور عالی فرمانده کل سپاه 
با بیان اینکــه صحبت اخیر »محســن رضایی« در 
خصوص عملیات کربالی 4 کامال درست بود، گفت: 
عملیات های کربالی 4 و کربالی ۵ مکمل هم بودند و 

در واقع یکی »فریب« و دیگری »اصلی« بود. 
و دیروز سرانجام سردار سلیمانی به میانه این میدان 
آمد تا شاید سفره توئیت خبرساز رضایی جمع شود. 
سردار قاسم ســلیمانی میهمان تلفنی برنامه »حاال 
خورشــید« شــد. محســن رضایی نیز در استودیو 
حضور داشت. یک حرفه ای گری تمام عیار از شبکه 
سوم سیما و رســانه ملی که به شدت قابل تحسین 
است و ما را به آینده این رســانه امیدوار می کند که 
شــاید این حد از حرفه ای گری به بخش های دیگر 
سازمان هم سرایت کند.  ســردار در این برنامه گفت 
که عملیات کربالی 4، عملیات اصلی ما بود نه فرعی 
. بعد از موفقیت کربالی ۵ دشمن تصور کرد کربالی 
4 عملیات فرعی ما بوده اســت.  فرمانده سپاه قدس 
گفت که برخــی بحث هایی که اخیــرا درباره جنگ 

منتشر شد دل خانواده شــهدا را به درد آورد و یادآور 
شــد که در جنگ عملیات هایی داشــتیم که موفق 
نبودند و به شکست منتهی شدند؛ اما به هرحال نمی 
شد تصمیم گیری درباره عملیاتی که ۶ تا ۹ ماه روی 
آن کار شد را به دلیل لو رفتن آن لغو کرد. و بعد محسن 
رضایی سعی کرد صحبتش را به نوعی درست کند. 
مجری برنامه از رضایی پرسید: اگر برگردید به چند 
روز قبل آیا این توئیت را می نویســید؟رضایی پاسخ 
داد: این توئیت را دقیق تر می زنم، دو کلمه اش حذف 
می شود. می شود عملیات کربالی 4 فریب دشمن شد.

رضایی، از حال و هوای ســال های دفاع مقدس هم 
گفت. بغض کرد وقتی نام »باکــری« آمد. گفت که 
آن روزها سردار و ژنرال نداشــتیم. همه برادر بودند. 
سرلشکر و سرتیپ نبود.کســی با این ادبیات حاضر 

است جنازه برادرش را ببیند؟  

»میان معرکــه، لبخند مي زنید به عشــق« ... و این 
حکایت شیرمردان علوی تبار و فاطمی نسبی است 
که تا ابدالدهر یادشان ماناست در این سرزمین. رفتند 
که خطی به خال ابروی این سرزمین نیفتد و ماندیم 
تا اجازه ندهیم خطی به خاطرات پاک دست نخورده 
شان بیفتد. »حماســه چون به غزل ختم می شود، 

زیباست«. 

عراق دادن تابعیت به شیخ 
عیسی قاسم را تکذیب کرد

مدیرکل تابعیت، گذرنامه و اقامت عراق، شایعات 
مربوط به اعطای تابعیت و صدور کارت ملی به آیت 
ا... شیخ عیسی قاسم را تکذیب کرد.در برخی شبکه 
های اجتماعی تصویری از یک کارت ملی عراقی 
با مشخصات آیت ا... عیسی قاسم، رهبر شیعیان 
بحرین منتشر شد.سرلشکر »هیثم الغرباوی« با 
تکذیب خبر اعطای کارت ملی عراق به شیخ عیسی 
قاسم، تصویر منتشر شده را ساختگی و فتوشاپ 
دانست و گفت: شماره ملی ثبت شده در این کارت 
و سایر مشخصات آن، وجود خارجی در نظام ثبت 

احوال عراق ندارد.

وزارت خارجه ایرلند خبر داد:
افزایش درخواست برای 
دریافت گذرنامه ایرلندی

وزارت خارجــه ایرلنــد اعالم کرد درخواســت 
شهروندان انگلیسی برای دریافت گذرنامه ایرلندی 
در سال ۲۰۱۸ دو برابر شده است.وزارت خارجه 
ایرلند اعالم کرد درخواست شهروندان انگلیسی 
برای دریافــت گذرنامه ایرلندی در ســال جاری 
میالدی )۲۰۱۸( ۲۲ درصد افزایش یافته است، 
یعنی نسبت به سال های گذشــته و پس از رای 
مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا این آمار دو 
برابر شده است.بنابر گزارش این وزراتخانه، سال 
۲۰۱۸ نزدیک به ۱۰۰ هزار انگلیسی سعی کردند 

شهروندی اتحادیه اروپا را حفظ کنند. 

بازگرداندن ۳۰ کودک روس 
از عراق به روسیه

نماینده تام االختیار رییس جمهوری روســیه در 
امور حقوق کودکان در پایان ســفر خود به بغداد، 
تعداد ۳۰ کودک روس را کــه والدین آنها جذب 
گروه های تروریســتی شــده و در حال حاضر در 
زندان به سر می برند، از عراق به روسیه بازگرداند.

والدین این کودکان که از چچن، داغستان، مسکو و 
برخی مناطق دیگر روسیه بودند، تاکنون در عراق 
در زندان به سر می بردند. در حال حاضر نزدیک به 
7۰۰ کودک روسی که والدین آنها جذب گروه های 
تروریستی شــده بودند، در کشورهای خاورمیانه 

حضور دارند. 

سفیر سابق انگلیس: 
زمان احیای روابط با سوریه 

فرارسیده است
سفیر سابق انگلیس در بحرین و سوریه تاکید کرد 
که زمان آن رسیده روابط با سوریه به روال عادی 
بازگردد.پیتر فورد، سفیر سابق انگلیس در بحرین 
و سوریه در مصاحبه با المیادین گفت: اکنون زمان 
آن رسیده که روابط با سوریه به روال عادی بازگشته 
و این کشــور به اتحادیه عرب برگردد. خصومت 
عربی علیه ســوریه دیگر فایده ای ندارد و اعراب 
این را درک می کننــد. وی افزود: قطر احتماال در 
آینده ای نزدیک موضع خود را در قبال ســوریه 

تغییر خواهد داد. 

 یونکر، آمادگی رومانی را
 زیر سوال برد

 رییس کمیســیون اروپا آمادگــی رومانی برای
 بر عهده گرفتن ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به 
دلیل بحران سیاسی در این کشور زیر سوال برد.
ژان کلود یونکر، گفت: دولت این کشــور هنوز به 
طور کامل درک نکرده است که عهده د اری ریاست 
دوره ای کشورهای اتحادیه اروپا به چه معناست.

رومانی به مدت شش ماه از اول ماه ژانویه ریاست 
اتحادیه اروپا را برعهده می گیــرد؛ اما اختالفات 
سیاســی عمیقی در این کشــور وجود دارد.اگر 
رومانی این ریاست را برعهده بگیرد در دستورکار 
 اتحادیه اروپا نقش داشته و اداره امور دیپلماتیک 
 اتحادیــه اروپــا و ۲۸ کشــور عضــو را برعهده

 خواهد گرفت.

ختم غائله

اطالعیه وزارت خارجه در 
مورد انتساب یک نقل قول 

اشتباه به »ظریف«
روابط عمومی وزارت امــور خارجه در مورد 
انتساب یک نقل قول اشتباه به ظریف از سوی 
برخی از رســانه ها، اطالعیه ای را منتشر کرد.

در متن این اطالعیه آمده اســت: »به دنبال 
انتشار گفت وگوی وزیر محترم امور خارجه با 
روزنامه خراسان، متاسفانه به دلیل عدم دقت 
و توجه الزم در نقل پرسش و پاسخ ها، سخنی 
به اشــتباه از وزیر امور خارجه بدین مضمون 
نقل شده که »برجام را به معیشت مردم گره 
زدیم تا هر طور شده توافق امضا شود«.روابط 
عمومی وزارت امور خارجه به اطالع می رساند 
به هیچ وجه چنین مضامین یا تصریحاتی در 
پاسخ های وزیر امور خارجه وجود ندارد و در 
اثر کم دقتی این روزنامه، عــده ای آگاهانه یا 
ناآگاهانه »سوال خبرنگار« را به عنوان»پاسخ 

وزیر امور خارجه« مطرح و منتشر می کنند.

 اردن، از ایران
 کمک خواست

ســخنگوی وزارت امور خارجه اردن یکشنبه 
شب گفت که این کشور از ایران خواسته است 
موضوع قایق ماهیگیری گم شده در آب های 
خلیج فارس که ۶ سرنشین داشت را پیگیری 
کند.یک مقام دیگر اردنی در وزارت امور خارجه 
این کشور نیز گفته است: آخرین ارتباط با این 
قایق ماهیگری که روز پنجشنبه گذشته مفقود 
شــد، پس از خروج آن از آب های سرزمینی 
امارات متحده عربی بوده اســت.این مسئول 
اردنی که به نامش اشاره ای نشده، تاکید کرد: 
شاید این قایق وارد آب های سرزمینی ایران 
شده باشــد.وی، این قایق را مفقودی اعالم و 
احتمال ربایش آن در آب های ایران را رد کرد.

وزیر بهداشت رفت؟

سایت »انتخاب« روز گذشته نوشت که یک 
منبع مطلع در گفت و گــو با »انتخاب«، خبر 
اســتعفا و خداحافظی وزیر بهداشت را تایید 
کرد. وی به »انتخاب« گفــت که قاضی زاده 
هاشــمی برای آخرین بار در جلســه شورای 
معاونین وزارت بهداشــت شــرکت کرد و در 
پایان جلســه با خداحافظی  از معاونین، این 
وزارتخانه را تــرک کرد. دیگر منابع مطلع نیز 
از پذیرش این استعفا توسط دولت خبر داده و 
گفته اند که دولت در پی گزینه مورد نظر برای 

سرپرستی وزارت بهداشت است.

 طهرانچی
 به مجلس احضار شد

حبیب ا... دهمره،عضو کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شــورای اسالمی  از حضور 
محمد مهدی طهرانچی، رییس دانشگاه آزاد 
اسالمی در مجلس شــورای اسالمی خبر داد 
و گفــت: در خصوص حادثه پیــش آمده در 
دانشگاه علوم و تحقیقات،  امروز )سه شنبه( با 
آقای طهرانچی جلسه ای داریم تا او در این باره  
توضیحات بیشــتری را ارائه دهد و اعالم کند 
آخرین اقدامات شان با مسببین امر چه بوده 
است. اصل ماجرا مربوط به پیمانکار بوده که 
به تازگی به جای پیمانکار قبلی آمده است. وی 
افزود: طی مالقات هایی که در بیمارستان ها با 
دانشجویان مصدوم داشتیم، همه آنهایی که 
هوشیاری کامل داشتند گفتند، اتوبوس ترمز 
بریده بود.دانشــگاه برای جلوگیری از این امر 
باید به طور پیوسته مسئله را بررسی می کرده و 
به نظرم در این مورد کمی کوتاهی کرده است.

هادی صادقی 
معاون قوه قضائیه:

سفیر اسبق ایران در ســازمان ملل اظهار داشت: 
تصمیم جدیدی که ایالــت متحده آمریکا و یا بهتر 
بگویم ترامپ و تیم مخفی او گرفته اســت جهان را 
با معادالت جدید و منطقه را با معادالت پیچیده ای 
روبه رو کرده اســت. خرازی در ادامــه گفت: ایران 
با داشــتن دو بال؛ یکی در سیاست خارجه وزارت 
امور خارجه و دیگری داشــتن نیــروی قدس به 
عنوان نیروی اقدام کننده ســریع ملی توانســت 
 قدرت بسیار باالی بازدارنده ای را برای خود ترسیم

 کند.
وی در همین رابطــه افزود: این قــدرت به قدری 
قوی اســت که آمریکایی ها نه با عنوان ترس بلکه 
با امید و آرزوی همکاری با اینها ســخن می گوید. 
یعنی می گفتند کــه آمریکایی ها هر چند روز یک 
بار نامه ای می نوشتند و خواهان همکاری نیروهای 
قدس به فرماندهی سردار سلیمانی و نیروهای خود 
در منطقه بودند و آرزو می کنند که این اتفاق بیفتد. 

 آمریکا آرزوی همکاری 
با نیروهای قدس را دارد

سفیر اسبق ایران در سازمان ملل: 

کافه سیاست

عکس  روز 

دیدار خداحافظی 
سفرای کشورهای هند 

و ترکیه در تهران

رژیم صهیونیستی به زانو درآمده است

پیشنهاد سردبیر:

معاون فرهنگی قوه قضائیه در خصوص حصر 
سران فتنه با بیان این که نمونه هایی از حصر 
را در دوران پیامبر)ص( داشته ایم گفت: سه 
نفر از فرمان رسول خدا برای حضور در جنگ 
تبوک ســرپیچی کردند و به نبرد نرفتند و 
از ســوی پیامبر)ص( و یاران ایشان و حتی 
همسران شان حصر اجتماعی شدند.صادقی 
ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی برای امنیت 
کشور این کار را کرد و کامال هم قانونی است.
وی در خصوص موضوع جاسوسی که به دختر 
رییس قوه قضائیه نســبت داده  اند هم گفت: 
دختر رییس قوه به غیر از کربال و مکه تاکنون 
هیچ کجا نرفته و این اتهامــات را کانال های 
ضد انقالبــی می زنند. وی به پرونــده برادر 
معاون رییس جمهور هم اشــاره کرد و گفت: 
 این پرونده  مفتوح بــوده و در حال پیگیری 

هستند  .

 حصر کامال 
قانونی است

سرلشکر باقری
رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح: 

عضو هیئت رییسه مجلس با اشــاره به محکومیت 
توتال در دادگاه فرانســه به خاطر پرداخت رشوه به 
مقامات نفتی ایران، از قوه قضائیه درخواست کرد به 

این پرونده ورود کند.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی گفت: بر اساس 
قرارداد جامع و قرارداد درخواست خدمات مشاوره، 
به دســتور مقام ایرانی، شــرکت توتال حدودا ۱۶ 
میلیــون دالر در خالل یک دوره دو ســال و نیم به 
حساب معرفی شده به وســیله واسطه اول پرداخت 

کرده است.
وی افزود: ماجرای ایــن فضاحت توتال و آن خیانت 
مقام نفتی ایرانی، در ده ها ســایت و رســانه معتبر 
اقتصادی و نفتی منتشر شده اســت . عضو هیئت 
رییسه مجلس  ادامه داد:حراســت و دستگاه های 
امنیتی ، دستگاه های نظارتی ، شامل سازمان بازرسی 
در زمان انعقاد ایــن قرارداد ها کجــا بودند؟ چرا از 

شکل گیری این فساد ها جلو گیری نکردند.

قوه قضائیه به جزئیات 
قرارداد توتال ورود کند

عضو هیئت رییسه مجلس:

 رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح گفت: 
خروج آمریکا اهمیتی بــرای ماموریت های 
دفاعی و امنیت منطقه ندارد.سرلشکر پاسدار 
محمد باقری گفت: خروج آمریکا از ســوریه 
عقب نشــینی خفت بار از کشوری است که 
بدون اجــازه و بدون رضایت مــردم و دولت 
قانونــی در آن حضور پیدا کــرده بودند. وی 
افزود: این خروج اهمیتی برای ماموریت های 
دفاعی و امنیت منطقه ندارد و در هر جایی که 
آمریکایی ها حضور پیدا کردند موجب ناامنی 
بودند و حتما ترک منطقه ســوریه و ســایر 
قسمت های منطقه موجب ارتقای امنیت و 
آرامش منطقه خواهد شد. رییس ستاد کل 
نیروهای مسلح گفت: در خلیج فارس هم به 
همین صورت هست و خود کشورهای منطقه 
امنیت آن را تامین می کنند و حضور آمریکا 
در منطقه چیزی جز ناامنی برای منطقه ندارد.

خروج آمریکا اهمیتی برای 
ماموریت های منطقه ندارد

پیشخوان

بین الملل

حضرت آیــت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اســالمی صبح 
روز گذشــته در دیدار آقای زیاد الَنخاله، دبیرکل جهاد اسالمی 
فلسطین و هیئت همراه تاکید کردند: فلسطین با قدرت خواهد 
ماند و به لطف الهی در آینده نه چندان دور، پیروزی نهایی ملت 
فلسطین محقق خواهد شد.حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به 
یک معادله روشن در قضیه فلسطین گفتند: براساس این معادله 
اگر مقاومت کنید پیروز خواهید بود و اگر مقاومت نکنید پیروزی 
نخواهید داشــت اما به فضل الهی، مردم فلســطین در مبارزه با 
رژیم صهیونیســتی تاکنون مقاومت کرده و پیروز بوده اند.رهبر 
انقالب اسالمی افزودند: پیروزی مردم فلســطین در سال های 
اخیر، به معنای توانایی تشــکیل حکومت در تل آویو نبوده است 

که البته این موضوع نیز به فضل پروردگار محقق خواهد شــد، 
بلکه پیروزی اصلی این بوده که رژیم صهیونیستی که ارتش های 
عربی نتوانستند آن را شکســت دهند، به وسیله مردم فلسطین 
و گروه های مقاومــت به زانو درآمد و بــه اذن الهی پیروزی های 

بزرگ تری نیز خواهید داشت.
حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشان کردند: رژیم صهیونیستی 
که در دو جنگ قبلی با گروه های مقاومت، در برهه ای بعد از ۲۲ 
روز و در برهه ای دیگر بعد از ۸ روز درخواست آتش بس کرد، در 
آخرین درگیری، بعد از 4۸ ساعت خواستار آتش بس شد و این، 
یعنی به زانو درآمــدن رژیم غاصب صهیونیســتی.رهبر انقالب 
اسالمی، این اتفاقات را بســیار مهم و از الطاف الهی بر شمردند و 

تاکید کردند: علت پیروزی های مستمر ملت فلسطین در سال های 
اخیر، ایستادگی و مقاومت بوده اســت و در آینده و تا زمانی که 
مقاومت وجود داشته باشد، روند افول و زوال رژیم صهیونیستی 
ادامه خواهد داشت.حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به فشارهای 
سنگین جبهه استکبار به جمهوری اســالمی ایران گفتند: این 
فشــارها هرگز موجب نخواهد شــد تا ما از وظیفه الهی، دینی و 
عقالنی خود در حمایت از فلسطین منصرف شویم.رهبر انقالب 
اسالمی در بخش دیگری از ســخنان خود با تمجید از مقاومت و 
مبارزات جهاد اسالمی فلسطین، شفای هرچه زودتر آقای دکتر 
رمضان عبدا...، دبیر کل سابق جهاد اسالمی را از خداوند متعال 

مسألت کردند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین:
رژیم صهیونیستی به زانو درآمده است

  سرداران جنگ روی آنتن زنده رسانه ملی از معمای کربالی 4 گفتند؛  

ورود آمار تورم به پوشــه 
محرمامه 

سهم هرایرانی از بودجه

زمین آزادی در انتظار زنان

امضای توافقنامه همکاری 
راهبردی ایران و سوریه

چهره ها

سمیه پارسادوست 
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پنج هزار  تن ذخیره مرغ منجمد در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

 امور مالیاتی

مدیر کل امور مالیاتی استان چهارمحال 
و بختیاری:

 حیات کشور 
بر پایه مالیات استوار است

 مدیر کل امــور مالیاتی اســتان چهارمحال و 
بختیاری اظهارکرد: در شــرایط تحریم های 
ظالمانه امروز حیات کشــور بر پایــه مالیات 
اســتوار اســت. پرداخت بالغ بر 630میلیارد 
از محــل درآمدهای مالیات بــر ارزش افزوده 
به شــهرداری ها و دهیاری های  اســتان در 
هفت ماهه اول ســال جــاری از  مهــم ترین 

برنامه های این اداره کل بوده اســت.کوروش 
بیگدلــی افــزود: پرداخــت مالیــات از مهم 
ترین عوامل رشــد و توســعه کشور محسوب 
می شــود که منجر به رونق اقتصادی، تحقق 
عدالت اجتماعی، افزایش خدمــات و عمران 
و توسعه زیر ســاخت شــهری می شود. وی 
خاطر نشــان کرد: اطالع رســانی و فرهنگ 
ســازی مالیاتی از مهم تریــن برنامه های این 
اداره کل بوده و الزم اســت در این زمینه همه 
دســتگاه های اجرایی با ما همکاری داشــته 
باشــند. همچنین رعایت عدالــت در وصول 
 مالیــات از اهداف اصلــی اداره امــور مالیاتی

 استان خواهد بود.

علیرضا رحمانی بلداجی

بازار

ساک ورزشی

 
مدیرکل پشتیبانی امور دامی خبر داد:

5 هزار  تن ذخیره مرغ منجمد 
در اصفهان 

مدیر کل پشــتیبانی امــور دامی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه در حوزه  
توزیع مرغ منجمد هیچ مشــکلی وجــود ندارد، 
گفت: در اصفهان بیــش از پنج هــزار تن ذخیره 
مرغ منجمد داریم. علی اکبــر نجفی اظهار کرد: به 
منظور تنظیم بازار، مرغ منجمد بدون محدودیت 
در تمام فروشــگاه های زنجیــره ای از جمله رفاه، 
اتکا و کوثر در استان توزیع شده است که با قیمت 
مصوب هر کیلو ۸۵00 تومان به مصرف کننده عرضه 
می شود.وی افزود: عالوه بر این، یک هفته است که 
در فروشگاه های رفاه و کوثر مرغ گرم با قیمت ۱0 
هزار و ۹۵0 تومان به منظور رفاه حال مردم در حال 
توزیع است.نجفی با بیان اینکه اختالف قیمت مرغ 
در فروشگاه ها نسبت به بازار آزاد باعث شده جمعیت 
زیادی برای خرید به این فروشگاه ها مراجعه کنند، 
گفت: در این شرایط برای ایجاد نظم بیشتر در فرآیند 
عرضه مرغ به مصرف کننده دستگاه های نظارتی 

باید  نظارت داشته باشند.

دبیر خانه کشاورز اصفهان:
قانون امهال وام های 

 کشاورزان، برطرف کننده
 مشکالت آنها نیست

دبیر خانه کشاورز استان اصفهان گفت: قوانینی که 
برای امهال و بخشودگی سود، کارمزد و جریمه وام 
های دریافتی کشاورزان تصویب شده است از نظر 
زمان و بودجه، پاسخگو و برطرف کننده مشکالت 
آنان نیســت.محمد صادقی افزود: بر اساس بند خ 
تبصره 33 قانون بودجه امسال مقرر شده است که 
سود و جریمه وام هایی که کشــاورزان از بانک ها 
دریافت کرده اند و سر رسید آن از اول مهر سال ۹6 
است، تا پایان سال ۹7 بخشیده و در صورت تمدید 
وام، سود آن تا سه سال آینده توسط دولت پرداخت 
شود.وی با بیان اینکه این قانون به تازگی به بانک ها و 
با هدف مساعدت به کشاورزان و بهره برداران بخش 
کشاورزی ابالغ شده اســت، افزود: بر اساس برخی 
اخبار و گفته ها، بودجه 20 هزار میلیارد ریالی برای 
اجرای این قانون در نظر گرفته شده که پاسخگوی 
حجم باالی وام ها و بدهی های کشــاورزان نیست.
صادقی اضافه کرد: این بودجه می تواند پاسخگوی 
حدود ۱0 درصد از وام های گرفته شــده توســط 
کشــاورزان باشــد و چگونگی اجرای آن و انتخاب 
کشاورزانی که از این قانون استفاده کنند، به درستی 
مشخص نیست.صادقی به وضعیت کشاورزان استان 
به ویژه شرق اصفهان اشــاره و خاطرنشان کرد: آیا 
قانونگذاران، نمایندگان مجلس و مسئوالن بررسی 
کرده اند که چه تعداد از این کشاورزان اکنون محتاج 
نان شــب خود و به دلیل نبود آب و نداشتن کار و 

محصول، ناچار به اخذ تسهیالت از بانک شده اند.

 کنترل بیابا ن زدایی اصفهان
 با پساب تصفیه خانه شمال

رییس اداره امــور بیابــان اداره کل منابع طبیعی 
استان اصفهان گفت: تا یک ماه آینده برای اجرای 
پروژه های بیابان زدایی استان، انتقال پساب تصفیه 
خانه شمال صورت می گیرد .حسینعلی نریمانی با 
اشاره به اعتبارات بیابان زدایی استان اظهار داشت: 
دو بخش اعتبارات اســتانی و ملی برای پروژه های 
مختلف بیابان زدایی تخصیص یافته اســت. وی با 
اشاره به کانون بحران درجه یک )سگزی( در استان، 
اظهار داشت: سال جاری ســه پروژه در این راستا 
در حال اجراســت. وی بیان کرد: نخستین پروژه، 
آبیاری و نگهداری ۵00 هکتار پــروژه نهال کاری 
است که در پایگاه شهید بابایی، نهال کاری آن سال 
گذشته اجرا شده و امسال نگهداری و آبیاری آن در 

حال انجام است.

جزئیات توزیع برنج، روغن و 
شکر شب عید اعالم شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: تا پایان سال ۵0 
هزار تن برنج، ۵7 هزار تن روغن خام و ۴0 هزار تن 
شکر برای تنظیم بازار شب عید در استان ها توزیع 
می شود. یزدان سیف افزود: از ابتدای سال تاکنون 
قریب 20 میلیون تن کاالی اساسی تامین کرده و 
تدارک دیده ایم که ۸.۵ میلیون تن از این میزان 
مصرف شده و موجب شده است تا آرامش نسبی 
در بازار کاال های اساسی ایجاد شود.وی  اظهار کرد: 
تا پایان سال ۵0 هزار تن برنج، ۵7 هزار تن روغن 
خام برای تامین روغن نباتی مورد نیاز و ۴0 هزار 
تن شکر برای تنظیم بازار شــب عید به استان ها 

توزیع می شود   .

  ساک ورزشی تراست
 مدل 1009 

 49,000
تومان

  ساک ورزشی گالریا 
 HGH-10 کد

 42,500
تومان

  ساک ورزشی تانا
 3POK مدل 

 65,000
تومان

مرضیه محب رسول

هتل پنج ســتاره  در 12 طبقه با 250 اتاق و 23 
سوئیت،  مرکز خرید شش طبقه دارای 205 هزار 
مترمربع زیربنا ، سالن چند منظوره با کاربری 
فضای پذیرایی دارای مساحت 2۷00 متر مربع 
در 2 طبقه، سالن سینما با ظرفیت 500 نفر، دفاتر 
اداری با زیر بنای 5۹00 مترمربع، سالن اصلی با 
گنجایش 2۴00 صندلی در زیر بنای 5۷00 متر 
مربع. این مشخصات یک مجتمع توریستی و 
تفریحی نیست حتی بخشی از تاسیسات یک 
شهرک مجهز و نوساز هم نیست، بخشی از طرح 
توسعه جذب توریســم در اصفهان هم نیست 
بلکه قسمتی از ویژگی های تعجب بر انگیز سالن 
همایش های اصفهان است؛ طرحی که قرار بود 
زمانی به منظور پذیرایی از مهم ترین اجالسیه ها 
به میزبانی ایران ساخته شود؛ اما با عوض شدن 
نظر دولتی ها تبدیل به طفلی سر راهی شد که در 
این سال ها به رغم وعده هایی که داده شد هیچ 
 نهاد و ارگانی نتوانسته است از پس هزینه های

 کمرشکن آن برآید.
چالش بودجه، تورم و بقیه قضایا

طرح های شتاب زده ای با این عظمت در کمتر شهری 
به اجرا درآمده است بودجه هنگفتی که منبع تامین 
آن نامشخص اســت یکی از اصلی ترین چالش های 
این پروژه بوده است.سال ۹۵ اعالم شد برای تکمیل 
مرکز به غیــر از هتل و مرکز خرید بــه ۴00 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است. در آن سال قرار بود دولت ۱00 
میلیارد تومان به این پروژه اختصاص دهد که تنها 20 
میلیارد آن محقق شــد. در سال های اخیر شهرداری 
همواره تالش کرده اســت تا بودجه را از بخش دولتی 
تامین کند؛ اما به نظر می رســد با شکست در این راه 
حاال برای تامین اعتبار 2۱۵ میلیارد تومانی برای پایان 
 دادن به بخشی از پروژه دست به دامن بخش خصوصی 
شــده اســت. به خصوص آنکه با بودجه اندکی که به 
اصفهان و طرح های آن اختصاص داده شــده تامین 
اعتبار این طرح از منابع دولتی تقریبا غیر ممکن خواهد 
بود. این مسئله در حالی است که هم شهرداری و هم 

متخصصان شهرسازی بارها هشدار داده اند که تاخیر 
در ساخت این مجموعه ضررهای مالی بسیار بیشتری 
خواهد داشت و با هر سال تاخیر در بهره برداری زیان 

انباشته زیادی متوجه منابع این طرح خواهد بود.
بخش خصوصی و ســرمایه هایی که فراری 

هستند
تقریبا در همه نشست ها و جلســات مربوط به سالن 
همایش های بین المللی اصفهــان همه مدیران ادوار 
مختلف شــهرداری بر ورود بخــش خصوصی به این 
پروژه تاکید می کنند؛ امــا همچنان بخش خصوصی 
و ســرمایه اصلی ترین چالش های پیشبرد و ساخت 
مجموعه سالن همایش هاست. در ســال های اخیر 
شهرداری تالش بسیاری کرد تا ســرمایه هایی برای 
تکمیل پروژه جذب کند؛ اما به نظر نمی رســد موفق 
شده باشد. طی دو سال اخیر مدیران شهرداری همواره 
در صحبت از روندهای تکمیلی این مجموعه بر جذب 
سرمایه گذار خصوصی تاکید کرده اند؛ اما به نظر نمی 
رسد تا کنون سرمایه گذارانی برای ورود به این مقوله 
 عالقه نشان داده باشند به خصوص اینکه تجربه های 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی در اصفهان و ایجاد 
پروژه های بزرگی مانند ســیتی ســنتر و شــهرک 

 سالمت چندان با رضایت ســرمایه گذاران آن همراه 
نبوده است. 

»مســعود صرامــی« یکــی از اصلی ترین ســرمایه 
گذاران سیتی ســنتر بارها از ســنگ اندازی و عدم 
 توجه به ســازندگان ایــن مجموعه گالیــه هایی را 
مطرح کرده است. مدیرعامل سیتی سنتر اصفهان در 
مراسم تجلیل از پیشکسوتان و نخبگان صنعت و معدن 
اســتان اصفهان  با انتقاد صریح و بی پروا از مسئولین 
به جهت برخورد با مجموعه ســیتی سنتر گفت: در 
طول مدتی که از افتتاح هایپر استار به عنوان فاز اول 
مجموعه سیتی سنتر می گذرد آنقدر از سوی مسئولین 
مورد بازخواست و سوال قرار گرفته ام که برای ساخت 

شهرک سالمت با تردید مواجه شده ام. 
صرامی افزود: چرا مسئولین اقدامات ارزشمند صورت 
گرفته در ایــن مجموعه را نمی بیننــد؟ در مدتی که 
از افتتاح هایپر اســتار می گذرد بیشــترین وقت من 
صرف پاســخگویی به ســواالت امام جمعــه و دیگر 
مسئولین در خصوص دســت دادن یک دختر و پسر 
و فروش غذای گربه شده اســت و به جای اینکه برای 
 گســترش امور فعالیت کنم باید به تمامی مسئولین 

جواب پس بدهم.

درآمد حاصل از ســالن همایش ها چقدر 
خواهد بود؟

با توجه به نبود اعتبار برای تجهیز و بهره برداری از مراکز 
تجاری  و توریستی مجموعه سالن همایش ها به نظر 
می رسد تا ســال های آینده تنها سالن همایش ها به 
بهره برداری خواهد رسید؛ اما سوال اصلی این است که 
ساخت و تجهیز این سالن قرار است چقدر برای شهر 
درآمد زایی داشته باشد؟ این مسئله به خصوص با ورود 
بخش خصوصی و جذب سرمایه ها در این بخش جدی 

تر هم خواهد شد.
 توریسم همایشــی یکی از شــاخه های درآمد زایی 
برای شــهرهایی اســت که عالوه بر زیر ساخت های 
مدرن دارای ظرفیت های جاذب در بخش تاریخی و 
گردشگری نیز باشند. اصفهان هم از جمله شهرهایی 
است که می تواند ساالنه با برگزاری همایش های بین 
المللی درآمدهای خوبی کسب کند. البته به شرطی 
که نگرش از باال روی تجمع این همایش ها در تهران 
برداشته شود، از سوی دیگر اما  در شهری که برخی از 
بزرگ ترین پروژه های تجاری مانند ارگ جهان نما و 
میدان امام علی)ع( عمال با شکســت و عدم استقبال 
مواجه شده است حتی در صورت راه اندازی بخش های 
تجاری و تفریحی ریسک استقبال از این پروژه ها بسیار 

باال خواهد بود.
 از سوی دیگر حرف و حدیث های بســیاری از زمان 
کلنگ زنی این مجموعه در مورد پیمانکاران آن مطرح 
و در نهایت اعالم شــد با وجود ورود برخی از سرمایه 
گذاران ســاکن خارج از کشــور به این مجموعه؛ اما 
حواشی ایجاد شده پس از آن عمال پای بخش خصوصی 
را از آن برید. چندی پیش اعالم شــد ۱۱0 پروژه در 
اصفهان به بخش خصوصی واگذار خواهد شد آن هم 
در شرایطی که مشــارکت با بخش های دولتی و شبه 
آن چندان طرفداری نــدارد به خصوص اینکه جایگاه 
اصفهان طی ســال های اخیر در زمینه جذب سرمایه 
گذار و مشارکت های بخش خصوصی چندان تعریفی 
هم ندارد و بارها سرمایه گذاران از سنگ اندازی های 
مسئوالن استانی در زمینه ورود سرمایه به بخش های 

مختلف در استان گالیه هایی را مطرح کرده اند.

فرجام نامشخص یک پروژه

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع مبل و دکوراسیون خانگی از ۱2 دی ماه)فردا( در اصفهان برپا می شود و پل 
شهرستان محلی برای نمایش جدیدترین مدل های فعاالن این بخش خواهد بود.برندهای معتبری نظیر درساچوب، 
چوبکده تهران، مبل خوش نشین، والساچوب، چوبیران، لرد، مبل دیانی فلیون، نگین نقش جهان، بین الملل  مبلیران 
از استان های اصفهان، تهران، البرز و لرستان، آخرین محصوالت و خدمات خود نظیر مبلمان خانگی، سرویس خواب، 
سرویس غذاخوری و دکوراسیون را در این نمایشــگاه عرضه خواهند کرد.شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع 
مبل و دکوراسیون خانگی اصفهان طیف بی نظیر و متنوعی از ایده های طراحی داخلی برای هر اتاق با انواع سبک ها 

و همه نیازهای آن، از سبک های پایه ای طراحی تا سبک های لوکس و مرفه را فراهم کرده و به نمایش می گذارد.

برپایی نمایشگاه مبل و 
 دکوراسیون خانگی

گاه در اصفهان
ش

مای
 ن

تولید انواع ورق در فوالد مبارکه به 4.8 میلیون تن رسید
فوالد مبارکه اصفهان تــا پایان آذر ماه موفــق به تولید ۴ میلیــون و 777 هزار تن انواع ورق شــد که 
3 میلیون و ۴7۵ هــزار تن آن نورد گرم، یک میلیــون و ۸۹ هزار تن آن نورد ســرد و 2۱3 هزار تن نیز 
محصوالت پوششــدار بوده اســت. فوالد مبارکه در مدت مذکور موفق به 3 میلیــون و ۴0۵ هزار تن 
نورد گرم، یــک میلیون و 63 هزار تن نورد ســرد و 203 هزار تن محصوالت پوششــدار شــد درحالی 
که در مدت مشــابه ســال قبل 2 میلیون و ۹66 هزار تــن نورد گرم، یــک میلیــون و ۱06 هزار تن 
نورد ســرد و 22۱ هزار تن محصوالت پوششــدار شــده بود.درآمدی که فوالد مبارکه از محل فروش 
محصوالت خود کســب کرده تا پایان آذر ماه ۱6 هزار و ۱۵2 میلیارد تومان اســت درحالی که پارسال 
 و در همین زمان ۱۱ هزار و ۸۵ میلیــارد تومان درآمد از محل فروش محصوالت برای شــرکت حاصل

 شده بود.

مدیر امور برق نواحی شرکت توزیع برق اصفهان اعالم کرد: 
253 دقیقه خاموشی برای مشترکان برق استان

خاموشی های برق استان اصفهان برای هر مشــترک به 2۵3 دقیقه رسیده است  .مدیر امور برق نواحی شرکت 
توزیع برق اصفهان، یکی از مهم ترین سیاست های شرکت توزیع برق  را کم کردن خاموشی های مشترکان دانست 
و گفت: از ابتدای امسال تاکنون خاموشی های برق  به میزان 2۵3 دقیقه برای هر مشترک رسیده است.حمیدرضا 
سلطانی  میزان خاموشی های مشترکان را در سال گذشته  3۸3 دقیقه برای هر مشترک اعالم و پیش بینی کرد 
که تا  سال ۱۴0۴ این خاموشی ها  به کمتر از 30دقیقه برای هر مشترک برسد.وی با اشاره به رشد ۵7درصدی 
آمار جذب مشترکان جدید عادی و دیماندی مدیریت برق نواحی  در مقایسه با مدت مشابه سال قبل گفت: امسال 
حدود هزار و ۹2۱ مشترک خانگی، ۵۸ مشترک عمومی، ۱۸2 مشترک کشاورزی، 37 مورد مشترک صنعتی و  

دو هزار و 26۸ مشترک در بخش تجاری به امور برق نواحی شهرستان اصفهان  اضافه شده است.

دخل و خرج و امور مالی خود را در 
موبایل تان مدیریت کنید

با ایــن برنامــه جزئیات مالــی مثل 
حقــوق، جایزه هــا و تخفیف هــا را 
 Money Lover .مدیریــت کنیــد
مثل یک تقویم عمــل کرده و عملیات 
مشخصی را به موقع برای شما یاد آوری 
می کند. می توانیــد گروه های دلخواه 
خود را نیــز اضافه کنید. پشــیتیانی 
 از dropbox از ویژگــی کارای ایــن

 نرم افزار است.

Money Lover

شن مالی
معرفی اپلیکی

برگزاری چهل و چهارمین برنامه از سلسله نشست های برنامه رادیویی »جاری حیات«  در تودشک

چهل و چهارمین برنامه از سلسله نشست های برنامه رادیویی »جاری  
حیات«  با هدف مدیریت مصرف بهینه آب در تودشک برگزار شد. مدیر 
آبفای کوهپایه در این برنامه گفت: طی چند سال اخیر با پرداختن به 
مباحث فرهنگی توانستیم  مصرف سرانه آب در تودشک را کاهش دهیم 
به طوری که   در سال گذشته سرانه مصرف آب در شهر تودشک ۱۸0 
لیتر درشبانه روز برای هر نفر بوده که این رقم در ۸ ماهه سال جاری به 
۱6۱ لیتر در شبانه روز کاهش یافت. یادگاری ادامه داد: در حال حاضر 
مصرف سرانه آب شرب برای هر نفر در شبانه روز در تودشک ۱6۱ لیتر  
است در حالی که این رقم براساس سیاست گذاری وزارت نیرو به ۱۱۵ 
لیتر در شبانه روز بایستی کاهش  یابد تا به استانداردهای تدوین شده 
برسیم.  وی اعالم کرد: برگزاری برنامه رادیویی  جاری حیات ،برگزاری 
جشن لبخند آب، برگزاری مسابقه نقاشی آب مساوی با  زندگی و مراسم 
زنگ آب در راستای ترویج  مصرف صحیح آب میان مردم شهر تودشک 
در دستور کار قرار گرفت. مدیر آبفای کوهپایه مصرف صحیح آب را یکی 
از مولفه های مهم دسترسی پایدار به آب شرب برشمرد و عنوان کرد: 
برای اینکه مردم در تمام روزهای ســال دسترسی پایدار به آب شرب 
داشته باشند عالوه بر اینکه راهکارهای مصرف صحیح آب به شیوه های 
مختلف به مردم آموزش داده می شود، با اجرای اقدامات فنی نیز از هدر 
رفت آب در تودشک جلوگیری خواهد شد. وی، به کاهش هدر رفت 
آب در تودشک اشاره  و اعالم کرد: در طول یک سال گذشته با تعویض 

۸00 کنتور فرسوده،اصالح ۸ هزار متر شبکه فرسوده آب ،اصالح 300 
فقره انشعاب آب و کاهش فشار شبکه توزیع از ۸ بار به 2 بار، کاهش ۱7 

درصدی هدر رفت آب در شهر تودشک تحقق یافت.
یادگاری، کاهش قابل توجه وقوع حــوادث را  یکی دیگر از مهم ترین 
عواملی دانست که موثر در میزان کاهش هدر رفت آب درشهر تودشک 
بوده و تصریح کرد:در ســال ۹۵ تعداد ۱70 مورد حادثه شبکه آب  در 

شهر تودشک به وقوع پیوست، این رقم درسال ۹6 به 3۱ مورد رسید و 
اکنون در آذر ماه  ۹7 به ۱۱ مورد کاهش یافته است .

در این برنامه یکی از اعضای شورای شهر تودشک در راستای مصرف 
بهینه آب در تودشــک گفت: شورای شهر تودشــک با توجه به وقوع 
خشکسالی های اخیر و کمبود شدید منابع آبی ،شهرداری تودشک را 

ملزم به حذف چمن در فضای سبز کرد و اینکه  به جای چمن از شن 
های رنگی استفاده کنند؛  همچنین کاشت درختان و گیاهان مقاوم به 
خشکی را در دستورکار قرار دادند . جاللی افزود: استفاده از روش های 
نوین آبیاری هم در فضای ســبز مورد اســتفاده قرار گرفت ، تشویق 
نهادها و سازمان ها به منظور  استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف در 
واحد های اداری یکی دیگر از اقدامات در راســتای مصرف بهینه آب 
بوده است. در ادامه این برنامه زهره تشیعی، رییس خانه فرهنگ آب 
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با توجه به اهمیت مدیریت تقاضا 
گفت:  طی دهه اخیر با توجه به وقوع خشکسالی های مستمر مدیریت 
تقاضای آب از اهمیت بســزایی برخوردار است؛ چراکه  محدود بودن 
منابع آبی،مدیریت مطلوب تقاضا را می طلبد تا دسترسی پایدار به آب 
شرب برای همه مشترکین مهیا شود. وی افزود: درست است با توجه به 
اقلیم گرم وخشک کشور و استان اصفهان،  منابع آب در دسترس بسیار 
محدود است؛ اما اگر مردم با مصرف بهینه تقاضای آب را مدیریت کنند 
قطعا مشکلی در راستای تامین پایدار آب شرب مشترکین به وجود نمی 
آید. تشیعی اصالحات ابزاری را بسیار موثر در مصرف بهینه آب دانست 
واعالم کرد: اگر مشترکین در بخش های مختلف واحد مسکونی خود 
از تجهیزات کاهنده مصرف آب  بهره مند شــوند  مصارف آنها حدود 
۵0 درصد کاهش می یابد که این مهم  در کاهــش هزینه خانوار هم 

موثر است.

شهرداری دست به دامان سرمایه هایی شد که وجود ندارد؛
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توصیه های ساده و کم خرج برای سالمت جسم و روان

پیشنهاد سردبیر:

برگ تحدید حدود اختصاصی
10/85 نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 
شماره 4786/505  مجزی از اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام علی اخــوان و غیره فرزند 
حمزه علی در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز شنبه مورخ 97/11/06 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
 تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
م الف: 332847 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک 

جنوب اصفهان)142 کلمه، 1 کادر(

موادغذاییفوقالعاده
برایمبارزهبادرد

درد عضالت، معده ناآرام، گلودرد و ســردرد امروزه 
بسیار شایع است. یک شــخص ممکن است با این 
مشکالت هر چند روز یک بار ســر و کله بزند. قرص 
خوردن برای مبارزه با این دردها شــاید راحت ترین 
گزینه باشد؛ اما مطمئنا درست ترین نیست. مصرف 
بیش از حد مسکن ها بسیار ضرر داشته و مشکالت 
سالمتی جدی را در پی دارد. در ادامه چند نمونه مواد 
غذایی را آورده ایم که به تســکین طبیعی درد شما 

کمک می کنند.
زردچوبه

زردچوبه، برای مصارف پزشکی بســیاری از دیرباز 
استفاده می شــده اســت. زردچوبه بهترین منبع 
طبیعی کورکومین بوده و دارای مــواد ضد التهابی 
است که به کاهش درد کمک می کنند. بهترین روش 
مصرف زردچوبه برای درمان درد، ترکیب آن با یک 

لیوان شیر است.
زنجبیل

زنجبیل، یک داروی درمانی ســنتی دیگر است که 
مواد ضد التهابی و ضد حالت تهوع دارد و داروی درد 
شکم اســت. هم چنین برای درمان سرماخوردگی 

هم مناسب  به شمار می رود. می توانید 
از چــای زنجبیــل برای 

تسکین درد استفاده 
کنید.
قهوه

مقدار کــم کافئین می تواند روش 
خوبی برای کنترل درد باشــد و قهوه بهترین منبع 

کافئین است.
نعنا

نعنا داروی فوق العاده ای برای مشکالت معده است. 
از گرفتگی های عضالنــی دردآور گرفته تا گاز و باد 

معده. برگ های نعنا خاصیت تسکین دهنده 
برای معده دارنــد و با انواع 
مشکالت مربوط به معده 

مبــارزه می کننــد. 
شــما می توانید 
برگ های تازه نعنا 

را مصرف کنیــد یا چای 
نعنا درســت کنید تا دردتان 

کاهش یابد.

زمانطالیینجاتبیمارهنگام
وقوعسکتهمغزی

دبیر علمی یازدهمین کنگره سکته مغزی با اشاره به 
۳ عالمت اصلی وقوع سکته مغزی گفت: زمان طالیی 
نجات بیمار و درمان موفقیت آمیز تا ۴.۵ ساعت پس 
از سکته است.سید حســین آقامیری گفت: انحراف 
صورت، ضعف دســت یا پا و تغییــر تکلم به صورت 
ناگهانی باید جدی گرفته شــود چرا کــه بروز یک 
دفعه ای این عالئم نشانه های سکته مغزی است و باید 

در زمان طالیی به بیماری کمک کرد.
وی افزود: خانواده ها اگر تصور می کنند زمان رسیدن 
نیروهــای اورژانس به طول می انجامــد باید قبل از 
تمام شدن زمان طالیی ۴/۵ســاعته بیمار خود را به 
مرکز درمانی که ترجیحا مجهز به ارائه خدمات ویژه 
به بیماران سکته مغزی است، برســانند.وی گفت: 
خوشبختانه در حال حاضر اورژانس تهران مجهز به 
آمبوالنس های ویژه شــده که خدمات مناسبی را به 
بیماران دچار سکته مغزی ارائه داده و هماهنگی های 
 الزم را جهت دریافت کمک های الزم به بیمار انجام 

می دهند.

نمک دریایی نوعی نمک است که از تبخیر آب جاری دریا 
تولید می  شود. تبخیر توسط فرآیند بخار شدن آب با هوای 
آزاد یا روش های ســریع  تر صورت می گیرد. این نمک ها 
معموال تصفیه نمی شوند و دارای امالح معدنی مانند سدیم، 
فسفر، کلسیم، پتاسیم و مقدار کمی ید است. مصرف نمک 
دریا به جای نمک های ید دار و تصفیه شده همواره از سوی 
برخی از عطاری ها و یا در مطالب فضــای مجازی توصیه 
می شود. این مسئله در حالی اســت که طی دو دهه اخیر 
تالش های فراوانی برای یــد دار کردن نمک های مصرفی 
در ایران صورت گرفته اســت و این روند در سال های اخیر 
موجب کاهش چشمگیر بیماری های ناشی از کمبود ید و 
مصرف نمک های ناخالص شد؛ اما آیا استفاده از نمک دریا 
مانند هر ماده و خوردنی دیگــری که در زمانی توصیه و در 
دوره ای دیگر مصرف آن مضر تلقی می شــود، برای بدن 

زیان آور است؟
نمک دریا چطور در بدن عمل می کند؟

توصیه می شــود که نمک های دریایی بــه صورت تصفیه 
نشده مصرف شــود؛ چرا که این نمک ها حاوی بیش از ۶۰ 
نوع مواد معدنی هستند. به طور کلی می توانیم بگوییم که 
نمک دریایی منبع بســیار خوبی برای دریافت مواد مغذی 
هســتند. به دلیل کمبود خاک غنی از مواد مغذی، روز به 
روز دریافت مواد مغذی از غذاهایی که می خوریم سخت و 
سخت تر می شود. بااین حال این مواد مغذی هنوز هم در 
دریاها و اقیانوس ها به مقدار زیاد موجود هستند. طرفدارای 
این نمک ادعا می کنند نمک دریا سرشــار از مواد معدنی 
کمیاب بوده و موجب جلوگیری از کم آبــی بدن و تعادل 
مایعات می شود همچنین بارگیری الکترولیت ها در بدن را 
افزایش داده و موجب بهبود عملکرد مغز، ماهیچه و سیستم 
عصبی و سالمت گوارشی می شــود؛ اما نکته ای که باید به 
آن توجه کرد این است که مواد مغذی و معدنی موجود در 

این نمک ها اندک است و استفاده از نمک نمی تواند موجب 
تامین این مواد در بدن شود.

مخالفان مصرف نمک دریا چه می گویند
اغلب کارشناســان تغذیه و بهداشــتی مصرف نمک های 
دریایی را تایید نمی کنند. به عقیده پزشــکان، نمک دریا 
عالوه برداشــتن ناخالصی ها میزان کمی ید دارد یا حتی 
فاقد ید اســت که نیاز روزانه به ید را تامین نمی کند.اخیرا  
سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درمان 
وآموزش پزشکی اعالم کرده نمک دریا، نمکی تصفیه نشده 
اســت که دارای انواع ناخالصی ها از جمله فلزات سنگین 
بوده و خطر ســرطان زایی آنها به اثبات رسیده است. زهرا 
عبداللهی اظهار داشــت:  وزارت بهداشــت ظرف 2۰ سال 
گذشته برای کاهش شیوع گواتر واختالالت ناشی از کمبود 

ید، سیاســت افزودن ید به نمک های خوراکی را در پیش 
گرفته است. وی تصریح کرد: نرســیدن ید کافی به بدن با 
عوارض بی شماری شامل گواتر، ناهنجاری های مادرزادی، 
افزایش موارد سقط ومرده زایی، هیپوتیروئیدی مادرزادی، 
کرواللی مــادرزادی، کاهش بهره هوشــی همراه اســت.
عبداللهی با تاکید بر این که نمک دریا نمی تواند امالح دیگر 
مانند منیزیم وکلسیم را تامین کند،  گفت: مقدار کلسیم و 
منیزیمی که نمک دریا به بدن می رساند آنقدر ناچیز است 
که کامال قابل چشم پوشی است. مخالفان این نمک حتی 
معتقدند تبلیغات گسترده برای مصرف این ماده می تواند 

سالمت عمومی در کشور را با خطر مواجه سازد.
موافقان سرسخت نمک دریا چه می گویند

در برابر منتقدان جدی استفاده از نمک های تصفیه نشده، 

این ماده خوراکی موافقانی هــم دارد که حتی تبلیغ برای 
عدم استفاده از این ماده خوراکی را مساوی با ضربه زدن به 
توصیه های ائمه )ع( می دانند هــر چند توصیه به مصرف 
اندکی نمک پیش و پس از غذا در اسالم توصیه شده است؛ 
اما به دلیل نبود نمک ید دار در آن زمان نمی توان مدعی شد 
که این تنها نمکی است که خوردن آن در اسالم توصیه شده 
اســت. یکی از اصلی ترین مروجان مصرف نمک دریا دکتر 
روازاده است که در سال های اخیر سخنرانی ها و توصیه های 
او در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرده است. وی 
که مدعی تجویزات طب سنتی و اسالمی است به شدت به 
مصرف این نمک توصیه کرده و فوایدی برای آن برشمرده 

است که حتی اندکی عجیب به نظر می رسد. 
جنگ میان موافقــان و مخالفان مصرف نمــک ید دار در 
حالی در کشور باال گرفته اســت که در تمام دنیا تبلیغات 
وســیعی برای حذف و به حداقل رســاندن مصرف نمک 
در جریان است. باال رفتن ریســک ابتال به خطراتی مانند 
سرطان و بیماری های قلبی و عروقی به دلیل تبعات زندگی 
شهرنشینی به حدی باال رفته که نمک و مصرف آن به عنوان 
یک تهدید جدی سالمتی در همه جای دنیا تلقی می شود. 
در کشور ما اما هنوز هم مصرف این ماده بسیار بیشتر از نرم 
جهانی است و این مسئله به صورت مستقیم بر میزان مرگ 
و میر ناشی از بیمار ی های قلبی و فشار خون تاثیر دارد. اگر 
چه نمی توان به طور کل منکر خواص و فواید نمک دریا شد؛ 
اما باید توجه داشت که در دنیای فناورانه امروز هر ماده ای 
باید دارای حداقل نظارت های بهداشتی و سالمتی باشد به 
همین دلیل توصیه می شود ضمن استفاده اندک از هر نوع 
نمک ، نمک های دریا را هم به عنوان یک مکمل غذایی در 
کنار نمک یددار وارد ســفره های غذایی بکنیم؛ اما به طور 
کلی نمی توان توصیه کرد که نمک دریا جایگزین نمک های 

ید دار در سفره های ایرانی شود.

نمک دریا ، خوب یا بد؟
فضای مجازی و گسترش آن در ایران شاید بیشتر از هر اثر دیگری موجب شد تا دانش سالمتی در کشور همگانی شود. هر روز ما ده ها پیام در مورد انواع خوردنی و نوشیدنی ها و البته مضرات   پریسا سعادت
و فواید آن دریافت می کنیم و کانال های سالمتی و بهداشتی نیز جزو پر بازدیدترین کانال های تلگرامی هســتند؛ اما آنچه این علم با فرهنگ تغذیه ای و بهداشتی ایران می کند، می تواند 
خطرناک باشد. اینکه خوراکی و یا استفاده از گیاه و ماده ای خاص برای همه افراد در هر شرایط و ویژگی های بدنی توصیه شود می تواند عوارض زیادی به همراه داشته باشد پس مصرف هر ماده خوراکی باید بر اساس  شرایط و 

اصولی صورت بگیرد؛ یکی از همین موادی که اتفاقا بر مصرف و به نوعی افراط بر آن تاکید می شود نمک دریاست. 

متخصصان، بهبود ســالمت جســم و روان را با رعایت فاکتورهای مختلفی مرتبط 
می دانند که انجام حرکات یوگا، کاهش مصــرف کربوهیدرات ها و چربی و همچنین 
رفع استرس از آن جمله است. همچنین با این فرض که فرد از سالمت کامل برخوردار 
است و سیگار هم نمی کشد، سه راهکار می تواند در تضمین سالمتی بسیار کمک کند 
اولین راهکار مربوط به تمرکز روی ذهن می شود.تنها توجه کردن به سالمت جسم کار 
آسانی است. هرچند، متخصصان همچنین بر ضرورت توجه به بهبود سالمت ذهن از 
طریق خودآگاهی تاکید دارند. خودآگاهی، توانایی فرد در درک و شناخت احواالت و 
احساسات است و با گذشت زمان می تواند نقش مهمی در بهبود سالمت روان و جسم 
داشته باشد. به گفته متخصصان با شناخت هر چه بهتر احساسات، انگیزه ها و رفتارها 
می توانیم با آگاهی بیشتر انتخاب های مطلوب تری داشته باشیم. راهکا ردوم توصیه 
شده مصرف خوراکی های گیاهی متنوع در هفته است.بیشتر ما توصیه کارشناسان به 

مصرف روزانه پنج سهم میوه و سبزی را شنیده ایم. هرچند، متخصصان تاکید دارند نه 
تنها باید مقدار میوه و سبزی مصرفی مورد توجه قرار گیرد بلکه تنوع آن ها نیز اهمیت 
دارد.به گفته کارشناسان مصرف حداقل ۳۰ خوراکی گیاهی متنوع در هفته ضروری 
است چرا که مصرف خوراکی های گیاهی متنوع نقش کلیدی در سالمت روده دارد. 
همچنین مشکالتی چون آلرژی ها، چاقی، بیماری التهابی روده، پارکینسون و حتی 
افسردگی با باکتری های روده مرتبط هستند. آخرین راهکار بسیار ساده تر است بیشتر 
لبخند بزنید  فهرســتی از کارها و توصیه هایی وجود دارند که با انجام آن ها می توان 
زندگی شادتری داشــت. همچنین درصورتی که از زندگی خود لذت نمی برید الزم 
نیست به دنبال تغییرات سخت یا چالشی باشید.به گفته کارشناسان، افراد باید به دنبال 
تغییری در زندگی خود باشند که در اغلب مواقع آنان را شاد سازد. همچنین آنچه را که 

باعث ناراحتی تان می شود را شناسایی کرده و به دنبال راهکاری برای رفع آن باشید.

توصیههایسادهوکمخرجبرایسالمتجسموروان

یخزداییدرمایکروویو
شما با استفاده از مایکروویو می توانید مواد غذایی منجمد را به خوبی یخ زدایی کنید، اما باید مراقب باشید. هر دستگاه مایکروویو با دیگری متفاوت است،  تالش برای تسریع روند یخ زدایی با استفاده از دمای باالتر می تواند غذایی که یکدست نپخته است را در اختیار شما 
بگذارد. به عنوان مثال، قسمت بیرونی گوشت ممکن است پخته باشد، در شرایطی که قسمت داخلی همچنان منجمد باقی مانده است. دستگاه های مایکروویو به طور معمول دارای گزینه ای برای یخ زدایی غذا هستند.این کار بسیار ساده است. اطمینان حاصل کنید 
که غذا در ظرفی قرار دارد که اجازه نمی دهد نشتی به قسمت داخلی مایکروویو صورت بگیرد و دکمه یخ زدایی را فشار دهید.پس از یخ زدایی غذا، به عنوان مثال اگر گوشت خام بوده است، آن را با دست لمس نکنید و اگر مجبور به این کار هستید به خوبی دست های 
خود را بشویید. این کار برای محافظت در برابر مسمومیت غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. غذای نیم پز یا به تازگی یخ زدایی شده می تواند حاوی باکتری های غذایی باشد که باید از عدم سرایت آنها به بخش های دیگر آشپزخانه اطمینان حاصل کنید. همچنین، 
پس از یخ زدایی در مایکروویو ماده غذایی را بالفاصله بپزید تا از رشد باکتری ها در دمای اتاق پیشگیری شود. به گفته وزارت کشاورزی آمریکا، پختن غذای منجمد بی خطر است. اما باید توجه داشته باشید که مدت زمان پخت می تواند افزایش یابد. همچنین، ممکن 

است با یک وعده غذایی نیم پز مواجه شوید. با این وجود، یک استثنای مهم وجود دارد. گوشت را پیش از یخ زدایی در آرام پز نپزید. به گفته وزارت کشاورزی آمریکا، پخت گوشت منجمد در آرام پز می تواند خطرناک باشد.

چهراهیبرایآبکردنیخموادغذاییمنجمد،سالمتراست؟
چند روش محبوب برای یخ زدایی مواد غذایی پیش از پخت و مصرف وجود دارند که البته برخی از آنها بی خطر هستند. قرار دادن ماده غذایی روی پیشخوان آشپزخانه برای چند ساعت یکی از روش های محبوب یخ زدایی است، اما گزینه ای ایمن نیست 
و نسبت به خطرات این کار هشدار داده شده است.قرار دادن ماده غذایی منجمد در دمای اتاق برای چند ساعت به منظور یخ زدایی می تواند خطر ابتال به مســمومیت غذایی را افزایش دهد زیرا احتمال رشد باکتری های غذایی در دمای اتاق بیشتر است. از 

این رو، هر ماده غذایی که بیش از دو ساعت روی پیشخوان آشپزخانه رها شده باشد، در معرض خطر قرار دارد.خوشبختانه روش های درست یخ زدایی مواد غذایی بسیار آسان هستند. در ادامه با سه روش پایه و کارآمد در این زمینه بیشتر آشنا می شویم.

یخزداییدریخچال
در شرایطی که رها کردن ماده غذایی منجمد روی پیشخوان آشپزخانه برای یخ زدایی شاید روشی سریع تر محسوب شود، 
اما یخ زدایی ماده غذایی در یخچال گزینه بهتر و ایمن تری است. غذایی که در یخچال یخ زدایی می شود برای مصرف بسیار 
ایمن تر است زیرا احتمال رشد باکتری ها در دماهای سردتر کمتر است.مقادیر مختلف از ماده غذایی به مدت زمان متفاوت 
برای یخ زدایی نیاز دارد. به عنوان مثال، هر پنج پوند )2/2کیلوگرم( گوشت بوقلمون منجمد به 2۴ ساعت زمان برای یخ زدایی 
نیاز دارد. مقادیر کمتر گوشت حداقل به یک روز زمان برای یخ زدایی کامل نیاز دارد. پس از یخ زدایی، پخت و مصرف گوشت 

طی یک یا دو روز بی خطر اســت.اگر ماده غذایی پیش از مصرف به پخت نیاز دارد، مانند 
گوشت خام، اطمینان حاصل کنید که به خوبی پوشش داده شده تا در یخچال با مواد غذایی 
دیگر تماس نداشته باشد. همچنین، بهتر است ماده غذایی منجمد در طبقات پایینی یخچال 
قرار بگیرد تا در صورت هرگونه چکه و نشت، مواد دیگر در یخچال تحت تاثیر قرار نگیرند.

زمانی که ماده غذایی در یخچال یخ زدایی شود، منجمد کردن و یخ زدایی دوباره آن بی خطر 
است. اما در نظر داشته باشید که کیفیت برخی مواد غذایی، مانند گوشت، می تواند تحت 

تاثیر قرار گرفته و دیگر عطر و طعم خوب گذشته را نداشته باشند.

یخزداییدرآبسرد
آب گرم یا در دمای اتاق ممکن است ایمنی ماده غذایی شما را در معرض خطر قرار دهد. اما استفاده از آب سرد، غوطه ور کردن ماده 
غذایی در آب تا زمانی که یخ زدایی شود، روشی بی خطر برای آماده کردن مواد غذایی منجمد است.این روش به مقداری تالش بیشتر 
نسبت به روش های دیگر نیاز دارد، اما گزینه ای سریع تر نیز محسوب می شود. ابتدا، ماده غذایی را در یک کیسه پالستیکی غیر قابل 
نفوذ، مانند زیپ کیپ، قرار دهید. از سوراخ نبودن کیسه اطمینان حاصل کنید. در صورت نشت، باکتری های آب می توانند غذای 
شما را آلوده کنند و یا اگر به عنوان مثال در حال یخ زدایی گوشت باشید، این ماده غذایی پیش از پخت حسابی آبکی می شود. کیسه 
را در ظرف آب سرد قرار دهید تا زمانی که گوشت یا ماده غذایی دیگر به خوبی یخ زدایی شود. آب 
را هر ۳۰ دقیقه یک بار تعویض کنید تا دمای آن حفظ شود. این روش برای مواد غذایی بزرگ مانند 
بوقلمون هوشمندانه نیست زیرا به یک وان آب نیاز خواهید داشت!پس از یخ زدایی ماده غذایی 
در آب سرد، باید بالفاصله آن را بپزید. در غیر این صورت، گوشت یا ماده غذایی دیگر که در دمای 
اتاق باقی مانده در معرض خطر رشد باکتری های غذایی قرار می گیرد. همچنین، ماده غذایی را در 
سینک آشپزخانه یخ زدایی نکنید، به ویژه اگر به خوبی بسته بندی نشده است. باکتری های غذایی، 

مانند سالمونال از مرغ خام، می توانند سینک را آلوده کنند. 
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تولید آنتی بادی های اختصاصی در پژوهشکده رویان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

آب و هوا

روانشناسی

هشدار

 بارش ها در اصفهان
 ادامه دارد

کارشــناس مســئول پیش بینی هوای استان 
اصفهان با اشاره به بررسی نقشه های هواشناسی 
طی چند روز آینده، اظهار کرد: در این بازه زمانی، 
ناپایداری های جو بر  آسمان استان حاکم است، 
بر این اساس در برخی مناطق بارش پراکنده برف 
و باران نیز پیش بینی می شود. وی افزود: سامانه 
بارشی از مناطق شرقی استان خارج می شود و 
برای فردا غبار صبحگاهی به ویژه در مناطق غرب 
و جنوب استان پیش بینی می شود.کارشناس 
مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان با اشاره 
به بارش های اخیر ادامه داد: بیشــترین  میزان 
بارش برف در مناطق سمیرم و چادگان با ۱۲ و 
۱۰ سانتی متر برف گزارش شده است. سیدان 
اضافه کرد: اواخر وقت روز چهارشــنبه نیز موج 
ناپایداری اســتان را تحت تاثیر قرار می دهد و 
فعالیت این ســامانه از مناطق غــرب و جنوبی 
استان شروع می شــود.بارش  برف، در مناطق 
غرب و جنوب استان صورت گرفته  و بیشترین 
میزان این بارش از ســمیرم با ۱۲ سانتی متر  و 

چادگان با ۱۰ سانتی متر گزارش شده است.

آثار مخرب طالق والدین بر کودکان؛
علل طالق خود را به فرزندان 

توضیح دهید
یک روان شناس گفت: والدین علل جدایی خود 
را برای فرزندان توضیح دهند تــا آن ها دریابند 
که دلیل طالق پدر و مادرشــان نبوده اند.نسیم 
نجفی ، اظهار کرد: تاثیر مســتقیم طالق والدین 
بر فرزندان، تزریق عواطف رنجور از جمله ترس، 
خشم، گیجی و بهت زدگی است.وی با بیان اینکه 
باید اذعان داشــت که کودکان می توانند پس از 
مدتی به حیــات طبیعی خــود بازگردند، افزود: 
در این رابطه نقش والدین بســیار اساسی است 
و همچنین طــالق در دوران ابتدایی تحصیل بر 
کودکان تاثیر عمیق تری برجای می گذارد.نجفی 
بیان کرد: حس فقدان امنیت کودکان را به شدت 
آزار می دهد و آن ها از بازگو کردن شرایط خانواده 
خود احساس شرمساری دارند.وی با بیان اینکه 
حتی پس از مدتی ممکن است که کودکان خود 
را سرزنش کنند، ادامه داد: در این شرایط واکنش 
کودکان متفاوت است، برخی غم و درد نهان خود 
را ابراز و برخی دیگر هم آن را پنهان می کنند.این 
روان شناس خاطرنشــان کرد: به کودکان کمک 
کنید تا عواطف خود را از طریق بیان، نوشــتن، 
نقاشی کشیدن و نواختن موســیقی ابراز کنند؛ 
چراکه این مســئله در این زمینــه حائز اهمیت 
اســت.وی با بیان اینکه باید به عواطف کودکان 
احترام گذاشــت، ادامه داد: به کودکان اطمینان 
دهید که احساسات آن ها طبیعی است و تا آنجا 
که ممکن است علل جدایی خود را برای فرزندان 
تان توضیح دهید تا آن ها دریابند که دلیل طالق 
پدر و مادرشــان نبوده اند.نجفی تصریح کرد: اگر 
امکان دارد فرزندان خود را با کودکانی که تجربه  
مشترکی با او در این زمینه دارند، آشنا سازید تا 
آن ها بفهمند که تنها نیســتند.وی با بیان اینکه 
خشــم یکی از مظاهر رفتاری است که کودکان 
به خصوص در مــدارس ابتدایی از خود نشــان 
می دهند، تاکید کــرد: گاه کــودکان از والدین 
خشمگین هســتند و آن ها را سرزنش می کنند، 
همچنین کودکان بزرگ تر گاه آشکارا والدین شان 

را شماتت می کنند.

درخواست کارشناسان از خانم ها:
 بدون آرایش

 وارد استخر شوید
کارشناس آب، فاضالب و استخرهای شنا مرکز 
بهداشت شــماره یک اصفهان گفت: ورود انواع 
کرم ها و محصوالت آرایشی به آب استخر منجر 
به مشکالت تنفسی، بیماری، آلرژی و سرطان 
می شود.لیال رویگری ، با اشاره به اینکه نظارت 
بر استخرها براساس دستور العمل ابالغی وزارت 
بهداشــت انجام می گیرد، اظهار کرد: این چک 
لیست شامل بهداشت فردی کارکنان، بهداشت 
آب استخر، تاسیسات و دیگر بخش های مرتبط با 
سالمت استخر می شود.وی با بیان اینکه توصیه 
مهمی که به مردم می شود این است که از لوازم 
آرایشی در داخل آب اســتخر استفاده نکنند، 
ادامه داد: بــرای نمونه افــراد از دئودورانت ها و 
کرم ها قبل از ورود به آب استخر استفاده نکنند. 
ورود محصوالت آرایشــی به آب استخر منجر 
به مشکالت تنفسی، بیماری، آلرژی و سرطان 
می شود.این کارشــناس گفت: در صورتی که 
مردم با  مشکل بهداشــتی در استخرها روبرو 
شدند با سامانه ۱9۰ تماس گرفته و موضوع را 

اطالع رسانی کنند.

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان:
178 مجرم اقتصادی در اصفهان 

شناسایی و دستگیر شدند
 رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اصفهان 
از شناسایی و دستگیری ۱78 مجرم اقتصادی در 
9 ماهه سال جاری خبر داد و گفت: این افراد پس 
از تشــکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند. 
سرهنگ سعید ســلیمیان، ارزش کشفیات پلیس 
در حوزه جرایم اقتصادی را ۲ هزار و 8۲۲ میلیارد 
ریال ذکر کرد و گفت: در مدت 9 ماهه امسال ۱۲7 
پرونده در محاکم قضائی اســتان تشکیل شد.وی 
اضافه کرد: جرایم اقتصادی کشف شده در استان 
شامل احتکار، اختالس، فرار مالیاتی، اخذ تسهیالت 
غیر مجاز بانکی، تعدی نسبت به اموال دولتی، ارتشا، 
رباخواری، پولشویی، زمین خواری و اخالل در نظام 
پولی و بانکی بوده است.رییس پلیس آگاهی اصفهان 
ادامه داد: کشفیات پلیس در حوزه جرایم اقتصادی 
از نظر ریالی ۱8۱ درصد و از نظر کشــف پرونده ها 
۱۰4 درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد 
داشته است.وی یادآور شد: پلیس با جدیت هر چه 
تمام با برهم زنندگان آرامــش و امنیت اقتصادی 

جامعه برخورد می کند.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
کشف 515 کیلو تریاک در 

عملیات مشترک پلیس اصفهان 
و زاهدان

فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف 5۱5 کیلو 
و 8۰۰ گرم تریاک در عملیات مشترک پلیس مبارزه 
با مواد مخدر اصفهان و ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر استان سیستان و بلوچستان خبر داد.سردار 
»مهدی معصوم بیگی« فرمانده انتظامی اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: ماموران اداره عملیات ویژه 
پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان پس از 
انجام یک سری اقدامات تخصصی و اطالعاتی مطلع 
شدند یک ســوداگر مرگ در حال انتقال محموله 
ای سنگین به وسیله یک دستگاه کامیون است که 
بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.وی افزود: 
در بررسی های تخصصی و اقدامات خاص  ماموران 
مشــخص شــد، این خودرو در یکی از محورهای 
مواصالتی استان سیستان و بلوچستان در حال تردد 
است که بالفاصله موضوع به پلیس آن استان اعالم 
شد.این مقام انتظامی بیان داشت: ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان سیستان و بلوچستان در 
عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه کامیون این سوداگر 

مرگ را شناسایی و متوقف کردند.

دستگیری عامل برداشت غیرمجاز 
از حساب در خمینی شهر

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر ازشناسایی 
و دســتگیری فردی که با به دست آوردن اطالعات 
کارت بانکی شاکی اقدام به برداشت ۱۶ میلیون ریال 
به صورت غیر مجازکرده بود خبر داد.سرهنگ »علي 
جعفري نژاد« با اعالم جزییات بیشتر این خبر گفت: 
در پي شکایت یکي از شهروندان مبني بر اینکه مبلغ 
۱۶ میلیون ریال به صورت غیر مجاز از حساب بانکي 
وي سرقت شده، بررسي موضوع در دستور کار پلیس 
فتاي این فرماندهي قرار گرفت.وي افزود: با بررسي 
هاي تخصصی انجام شــده مشخص شد متهم با به 
دســت آوردن اطالعات و رمز هاي عبور ، مبلغ ۱۶ 
میلیون ریال را طي چندین مرحله از حساب بانکي 
وي برداشت کرده است.سرهنگ جعفري نژاد تصریح 
کرد: با انجام تحقیقات ، متهم مذکور شناســایي و 
حسب دستور مقام قضائي دستگیر و در مواجهه با 
مدارک و مســتندات پلیس صراحتا به بزه انتسابي 

اقرار و انگیزه خود را سودجویي عنوان داشت.

5 کشته در تصادف خونین 
آزادراه امیر کبیر

رییس پلیس راه اســتان اصفهان گفت: حرکت با 
دنده عقــب ســواری ال 9۰ در آزادراه امیر کبیر و 
تصادف با کامیون کشــنده، 5 کشته و یک مجروح 
برجای گذاشت.سرهنگ حسین پورقیصری اظهار 
داشت: در پی تماس مردمی با سامانه ۱۱۰ پلیس 
و اعالم این موضوع که یک سواری ال 9۰ با کامیون 
بنــز در آزاد راه امیرکبیر تصادف کــرده، بالفاصله 
ماموران پلیس راه کاشــان- اصفهان به محل اعزام 
شدند.وی افزود: متاســفانه در این حادثه دلخراش 
جاده ای، راننده و 4 سرنشین ال 9۰ جان خود را از 
دست دادند و یکی از سرنشینان نیز به شدت مجروح 
شد.وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه بارها اعالم 
شده حرکت با دنده عقب در آزادراه ها، خطر آفرین 
و تصادف ساز است، متاسفانه هنوز شاهد هستیم 

عده ای از رانندگان به این مهم توجه نمی کنند.

حضور باشــکوه مردم در مجلس تشییع یا 
ختم چهره ها را دیده بودیم. این پدیده قابل 
تاملی است که چند سالي در کشور ما مد شده 
اســت. نمونه هاي آن را مي توان در مراسم 
خاکسپاري »مرتضي پاشایي« و از این دست 
هم جست وجو کرد؛ اما اینکه در مجلس ختم 
فرد شروری که گفته می شد مردم یک شهر 
از دســت او عاصی بودند و عنوان »اراذل و 
اوباش« را یدک می کشید و سال ها در زندان 
بود، خیلی عجیب است! افرادي مثل پاشایي 
به هر حال چهره هایــي فرهنگي بودند ولي 
 شخصی مثل »وحید مرادی« شرور و سابقه دار 

بوده است.
 وقتی تیرماه امسال خبر کشته شدن همین فرد در 
زندان به گوش رسید، فضای مجازی پر از عکس ها 

و تصاویر مربوط به مرادی شد.
 باورکردنی نیســت؛ اما کاربرانــی بودند که برای 
مرادی پروفایل هایشان را مشکی کردند و شعرهای 
پر آه و گداز به اشــتراک گذاشــتند و به همدیگر 

تسلیت می گفتند!  
حضور گسترده شهروندان در مراسم تشییع جنازه 
»وحید مرادي« هم باعث حیرت شد. گرچه پیش 
از این هم تهران نشــینان، ســابقه حضور میلیوني 
شهروندان در مراسم هاي خاکسپاري هنرمندان و 
چهره هاي سلبریتي را داشتند؛ اما حضور این خیل 
عظیم جمعیت براي حضور در تشییع جنازه فردي 
خالفکار که بارها نقض قانون کرده و ســابقه بارها 
ضرب و جرح و حتي قتل را در کارنامه خود داشت، 
مسئله عجیبي بود که در تحلیل آن ، برخی گفتند 
ناشــي از تمایل و تغییر نگرش مردم به لوطي ها و 
الت هاي عهد نه چندان دور است و اینکه شهروندان 
دوباره به سمت داش مشتي ها و گنده الت ها تمایل 

پیدا کرده اند.
موضوع فقط این نیست. داســتان از جایی جالب 
تر می شــود که می بینیم در کشــور ما برای ختم 
سالطین سکه و قیر و ... که اعدام شده اند، مراسمات 
باشکوه آنچنانی می گیرند و آرزوی عاقبت بخیری 
می کننــد و بعضا جمعیــت زیادی هــم در این 

مراسمات شرکت می کنند.
آبان امســال »وحید مظلومین« ملقب به سلطان 
سکه که گفته می شود از مجرمان اصلی برهم زدن 

بازار و باالرفتن قیمت ارز 
و سکه هم بود و به اقتصاد 
ایران ضربــه زد و عنوان 
»مفســد فی االرض« به 
او داده شــد، درمســجد 
ولیعصــر )عــج( کــه به 
مسجد خوزســتانی های 
مقیم مرکز مشهور است و 

مسجدی مبله و بسیار مجلل است، مراسم ختمی 
برگزار شد. آن چه رســانه ها از حواشی این مراسم 
نوشــتند، جالب توجه بود. مثل اینکه جمعیت آن 
قدر زیاد بود که صندلی های مسجد کفاف نمی داد و 
حتی صندلی های اضافی هم پر شد و بازهم جمعیت 
بود که می آمد و می ایستادند تا به آیات قرآن گوش 
بدهند! حاضرین، مانند مراسم های معمول ختم با 
هم صحبت نمی کردند و حتــی از گریه و زاری هم 

خبری نبود؛ خیلی شیک و مجلسی!
قاری نیم ســاعتی از آیات قرآن خوانــد و از جمله 
آیاتی درباره ویژگی های جهنمیان و بهشــتیان که 

ترجمه یکــی از آیاتی که 
خوانده شد این بود: »آنان 
در دنیا خوشگذران بودند 
و همواره بــر گناه بزرگ 

پافشاری می کردند.«
مراســم واعــظ و مداح 
نداشت. فقط قرآن تالوت 
شــد و بعد هــم در پایان  
بسته ای که در آن کتاب دعایی موجود بود و تصویر 
وحید مظلومین در صفحه نخست آن حک شده و 
پشــت جلد این کتاب دعا قیمت »۳۰ هزارتومان« 

نیز درج شده بود، به حاضرین اهدا می شد!
مراســم ختم »ســلطان قیر« از این هم الکچری 
تر برگزار شــد! تنها چندروز پس از مراســم ختم 
سلطان سکه، این بار نوبت به »حمید باقری درمنی« 
ملقب به »سلطان قیر« رســید تا سلسه مراسمات 
ختم ســالطین در ایــران را به یــاد او و به صورت 
کامال اشرافی و تجمالتی ادامه داده و برگزار کنند. 
مراسمی که در مسجد جامع شهرک غرب برگزار شد 

و پس از پایان مراسم هم از حاضرین دعوت شد تا به 
رستوران )سوپر لوکس( لیدوما در رو به روی مسجد 
مراجعه کنند که سفره احسانی از سوی بازماندگان 
حمید باقری درمنی پهن شــده اســت و ثواب این 

سفره احسان به روح سلطان قیر برسد. 
در این مراســم همچنین از قول برادر سلطان قیر 
که اکنون فراری است و قوه قضائیه در به در دنبال 
اوست از حاضرین بابت حضور، تسلیت گفته شد و 
چندباری هم یاد آیت اله هاشمی شاهرودی گرامی 

داشته شد!
نکته بعدی اســتفاده از الفاظ »زنده یاد«، »فقید«، 
»سعید« و رحمه اله علیه توســط مداح مراسم در 
مورد حمید باقری درمنی بــود. جمعیت حاضر در 

مراسم هم زیاد بودند.
در شــبکه هــای مجــازی بــه شــوخی از قطعه 
»ســالطین« در باغ رضوان هــم رونمایی کردند. 
شوخی است اما شــوخی تلخی است. پدیده ای که 
در کنار حواشی  شوخی های مجازی، بهتر است به 

طور جدی تحلیل شود . 

غم الکچری!
  وقتی مراسم تشییع و ختم اراذل و اوباش و مفسدین باشکوه برگزار می شود؛ 

داستان از جایی جالب تر می شود که 
می بینیم در کشور ما برای ختم سالطین 

سکه و قیر و ... که اعدام شده اند، 
مراسمات باشکوه آنچنانی می گیرند

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد اصفهان
کمیته امداد اصفهان از بیش از 3هزار دانشجو حمایت می کند

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد اصفهان گفت: ۳ هزار و 4۲4 نفر از مددجویان و فرزندان 
خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد از کمک هزینه های شــهریه و تحصیل به میزان ۲ میلیارد و 89۰ 
میلیون تومان بهره مند شدند.جالل یزدانی اظهار داشت: تمام برنامه ها و کمک های این نهاد به مددجویان 
غیر سالمند و فرزندان خانوارهای تحت حمایت باهدف زمینه ســازی برای رشد و ارتقای جایگاه علمی 
و اجتماعی آن ها انجام می شــود.وی با بیان اینکه تحصیل در دانشــگاه یکی از راه های توانمندســازی 
فرزندان مددجویان اســت، افزود: کمیته امداد اصفهان در حد توان و منابع خود از دانشــجویان تحت 
حمایت در مقاطع مختلف تحصیلی حمایت می کند.یزدانی با ابراز امیدواری نسبت به افزایش کمک های 
مســتقیم خیران و نیکوکاران به برنامه حمایت تحصیلی این نهاد، اظهار داشت: مردم نوع دوست استان 
اصفهان می توانند با استفاده از روش های نوین مشــارکت در عرصه خیر و احسان ازجمله کد دستوری 
#۰۳۱*8877*، تلفن نیکوکار ۰9۶8877، سامانه پیام کوتاه 8877 وتارنمای emdad.ir ، یاری رسان 

همشهریان نیازمند خود باشند.

با هدف کنترل مصرف آنتی بیوتیک در درمان بیماری های دام؛
تولید آنتی بادی های اختصاصی در پژوهشکده رویان

پژوهشگران اصفهانی، آنتی بادی هایی برای درمان بیماری اسهال در دام های تازه متولد شده تولید کردند.
یکي از محققان فعال در این عرصه در پژوهشکده زیســت فناوری رویان اصفهان گفت: این دارو به منظور 
کنترل و جلوگیری از مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها  و پیشــگیری و درمان بیماری هایی از جمله اسهال 

در دام ها تولید شده است.
سیروس قائدی، با بیان اینکه استفاده از این دارو حدود 4۰تا۱۰۰ درصد مصرف آنتی بیوتیک در دام تازه 
متولد شده مبتال به اسهال را کاهش می دهد، افزود: تاکنون تعدادي از دامداری هاي صنعتي و داروخانه 

از این داروی تولیدی استفاده کرده اند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون موفق به درمان بیش از سه هزار گوساله با استفاده از این دارو شده ایم، افزود: 
تولید انبوه این دارو می تواند از خروج ارز از کشــور به منظور خرید انواع آنتی بیوتیک ها جلوگیری کند و 
با تولید بیش از دو میلیون ساشــه از این محصول مي توان با تامین نیاز داخلی کشور، برای بیش از ۳۰نفر 

به طور مستقیم و 5۰نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال زایی کرد. 

 
طی مراســمی با حضور معاون سیاسی امنیتی اســتانداری در محل سالن 
اجتماعات بخشــداری بلداجی، آقای »احمد میر« به عنوان بخشدار جدید 
بلداجی معرفی و مشغول به کار شد و از خدمات و زحمات اسماعیل رحیمیان 

فرادنبه تجلیل به عمل آمد. 
در این مراسم فرماندار بروجن، کارشناســان فرمانداری شهرستان بروجن، 

اعضای شــورای اسالمی شهر و شــهردار بلداجی حضور داشــتند. گفتنی 
است؛ در اولین جلسه شورای اداری، مراســم بزرگداشت نهم دی در سالن 
اجتماعات بخشداری بلداجی با حضور امام جمعه و بخشدار جدید بلداجی 
و شورای ادارات بخش بلداجی برگزار شد و مســائل و مشکالت این بخش 
 بررســی و در خصوص چگونگی رفع مسائل و مشــکالت، پیشنهاداتی ارائه

 گردید.

بخشدار جدید بلداجی خبر
معرفی شد

تحصیل دانش آموزان اصفهانی در چهار هــزار و 94۲ کالس درس 
تخریبی، ۲۰ مدرسه کانکسی و شش هزار و ۲۶9 کالس درس نیاز به 
مقاوم سازی بیانگر حال ناخوش فضای آموزشی در استان برخوردار 
اصفهان دارد.براساس اطالعات موجود در استان اصفهان چهار هزار و 
94۲  کالس درس به عنوان کالس های تخریبی استان و تعداد شش 
هزار و ۲۶9کالس درس جزو کالس های نیازمند مقاوم سازی شناسایی 
شده است. ســید مهدی میربد، مدیر کل نوسازی و بهسازی مدارس 
استان اصفهان در این زمینه اعالم کرده است  آموزش و پرورش استان 
بیش از ۲5۰ آموزشگاه با یک هزار و ۲۰۰ باب اتاق درس با جمعیت 
دانش آموزی بیش از ۲5 هزار نفر به صــورت اجاره ای در اختیار دارد 
که نزدیک به 8۰ درصد این فضاها در شهرها قرار گرفته اند که برای 
تعدادی از آنها حکم تخلیه نیز صادر شــده است.وی تصریح کرد: در 
مورد سیستم های گرمایشی و سرمایشی هم بحث ایمنی به طور حتم 
مورد بررسی قرار می گیرد، بیشترسیستم های سرمایشی استاندارد 
هستند و مشکل خاصی در استاندارد ســازی آن ها وجود ندارد، اما 
طرح استانداردسازی سیستم های گرمایشی مدارس اهمیت بیشتری 

دارد و این طرح از سال 9۳ در استان اصفهان کلید خورد. میربد افزود: 
تعداد بخاری های نفتی در مدارس اســتان اصفهان چیزی در حدود 
یک هزار و ۲۰۰ عدد اســت و یکی از مهم ترین  اولویت های سازمان 
نوسازی مدارس استان اســت که بخاری های نفتی و غیراستاندارد 
به طور کل حذف شوند. اســتان اصفهان هنوز هم در مناطقی مانند 
برخی از روستاهای فریدون شهر و سمیرم بخاری های نفتی و گازی 

دارد، البته برخی از مناطق استان هنوز گاز رسانی نشده اند و باید در 
این مناطق از سیسستم های گرمایشی تابشی که با برق کار می کنند 
استفاده شــود تا خطر جدی دانش آموزان و معلمان را تهدید نکند. 
میربد گفت:  ۳5  درصد از فضاهای فیزیکی صرفا با اعتبارات دولتی 
و ۶5 درصد فضاهای فیزیکی با مشــارکت خیرین و یا به طور کامل 
توسط خیرین ساخته شده است و تعداد کالس های تخریبی در کل 
کشــور چیزی حدود ۳۰ درصد فضاهای موجود را تشکیل می دهد 
که به طــور تقریبی حدود 8۰ الــی 9۰ هزار میلیــارد تومان اعتبار 
برای نوسازی و بهســازی این فضاها نیاز است و کل کشوردر بهترین 
وضعیت اعتباری به طور مثال حدود دو هزار میلیارد تومان اعتبار به 
سازمان نوسازی مدارس کل کشور اختصاص می دهد. وی با اشاره به 
اینکه  تفاوت زیادی بین اعتبارات موجود و اعتبارات مورد نیاز وجود 
دارد، گفت:فعالیت خیرین تنها به کمک های مالی ختم نمی شــود و 
شامل کمک های یدی، هم فکری و دادن ایده های نو و ... هم می شود، 
 الزم به ذکر است که عالوه بر خیرین مدرسه ساز خیرین مدرسه یار 

هم داریم.

مدیر کل نوسازی و بهسازی مدارس استان می گوید ۱۲۰۰ کالس درس در اصفهان با بخاری نفتی گرم می شوند:

نوشدارو پیش از مرگ سهراب

زینب ذاکر

علیرضا رحمانی بلداجی
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اقدام جالب »مارادونا«
واکنش ها به رفتار نژادپرستانه هواداران اینتر 
در دیدار برابر ناپولی همچنان ادامه دارد. این بار 
نوبت به دیگو مارادونا، 
اســطوره فوتبــال 
آرژانتین رســید 
که بــه حمایت از 
کولیبالی بپردازد 
و رفتارهــای نــژاد 
پرســتانه هــواداران 
اینتــر را محکــوم کند.مارادونــا در حالی که 
پیراهن کولیبالی را در دست داشت، گفت: من 
7 ســال در ناپولی بازی کرده ام و بارها شعارها 
نژادپرســتانه را علیه خودم شــنیده ام. هنوز 
هم به یاد دارم دست نوشــته ای را که روی آن 
نوشته شــده بود به ایتالیا خوش آمدید. خودم 
را شــهروند ناپولی می دانم و باید به حمایت از 
کولیبالی بپردازم. امیدوارم قانونی وضع شــود 
که باعث شــود تا هرگونه نژاد پرســتی از بین 

برده شود.

 جام ملت های آسیا 2019 
با مربیان 21 ملیتی!

رقابت های جام ملت های آســیا در شــرایطی 
از ۱۵ دی ماه در کشــور امارات آغاز می شــود 
که چهره هــای بزرگی 
روی نیمکت هــای 
تیم های آســیایی 
وجــود دارند.۲۱ 
مربی از کشورهای 
آرژانتیــن، پرتغال، 
ایتالیــا، صربســتان، 
انگلستان، جمهوری چک، اســترالیا، بلژیک، 
آلمان، روسیه، اسلوونی، کره جنوبی، اسلواکی، 
اســپانیا، مونته نگرو، هلند، الجزیره، ژاپن، کره 
شمالی و ترکمنســتان در این رقابت ها حضور 
دارند.فقط چهار تیم در این رقابت ها هستند که 
با مربی های بومی در مسابقات شرکت خواهند 
کرد و ژاپن، استرالیا، ترکمنستان و کره شمالی 
این چهار کشــور خواهنــد بود.مرحله نهایی 
رقابت های جام ملت های آســیا شاهد نام های 
بزرگی روی نیمکت ها خواهد بود؛ نظیر مارچلو 
لیپی که با ایتالیا قهرمان جام جهانی ۲۰۰۶ شده 
و تماشای او با تیم ملی چین جالب توجه خواهد 
بود، یا »زاکرونی« مربی سابق میالن که پس از 
کسب قهرمانی با ژاپن، حاال به دنبال قهرمانی به 

عنوان میزبان رقابت ها با امارات است.

آمار عجیب راموس؛
 بدون کارت قرمز در 201۸

ســرخیو راموس، اولین بازی اش را در فوریه 
۲۰۰۴ انجام داد. او در آن هنگام برای ســویا 
بازی می کرد؛ اما ســال ۲۰۱۸ اولین ســالی 
بود که ایــن بازیکن در 
آن یک سال کامل 
بازی کرد و کارت 
قرمز نگرفت. او در 
ســپتامبر ۲۰۰۵ 
اولیــن کارت قرمز 
خود را دریافت کرد. 
راموس با لباس مادرید ۲۴ بار اخراج شده و با 
۱۹ کارت قرمز در اللیگا از این جهت رکورددار 
اســت؛ اما آخرین کارت قرمز او در دســامبر 
۲۰۱7 بوده است. این بازیکن ۳۲ساله در سال 
۲۰۱۸ در ۲۴بازی برای رئال به میدان رفت که 
۱۶ بازی در لیگ، ۴ بازی در لیگ قهرمانان، دو 
بازی در جام باشــگاه های جهان، یک بازی در 
جام حذفی و یک بازی در سوپرجام اروپا بود. 

 مهاجم کلمبیایی سویا 
به میالن نمی رود

در روزهای اخیر خبرهای زیــادی درباره تالش 
میالن برای جذب یک مهاجــم در فرصت نقل 
و انتقاالت ژانویه منتشــر شــده و در این خبرها 
از قریب الوقــوع بــودن 
پیوســتن »لوئیس  
موریــل« مهاجم 
ســویا  کلمبیایی 
روســونری  بــه 
صحبت شده بود؛اما 
حاال به نظر می رســد 
چنین اتفاقی نخواهد افتاد.چــرا که به گزارش 
شبکه اسکای اســپرتز ایتالیا و همچنین رسانه 
فوتبال ایتالیا، با وجود اینکه دو باشــگاه سویا و 
میالن بر سر انتقال موریل به توافق رسیده بودند 
تا این مهاجم کلمبیایی در ماه ژانویه به سن سیرو 
منتقل شود، اما لوئیس موریل پیوستن به میالن 
را نپذیرفته و در عوض با باشگاه فیورنتینا به توافق 
رسیده است. موریل به مدیران سویا گفته که او 
قبال به فیورنتینا قول داده کــه به آن تیم ملحق 
خواهد شد و حاال هم نمی خواهد زیر قولش بزند.

شاه ماهی نقل وانتقاالت فوتبال ایران در سپاهان

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

گالیه مسئوالن باشگاه؛
 چطور می شود دربی را 
در نوروز برگزار کرد؟

 ســعید فتاحــی، مســئول کمیتــه برگزاری 
رقابت هــای لیگ برتــر، مدعی شــد که جدال 
اســتقالل- پرســپولیس در نــوروز ۹۸ برگزار 
می شــود. این ادعا واکنش مســئوالن باشگاه 
اســتقالل را در پی داشــت. آن ها با اشــاره به 
برنامه ای که هنوز به باشــگاه ها اعالم نشــده، 
می گفتند: برنامه مسابقات لیگ برتر هنوز اعالم 
نشده، ولی تکلیف ما با دیدار های بین المللی که 
مشخص است. از دوم تا هفتم فروردین فیفادی 
است و عالوه بر آن تیم امید هم باید در مسابقات 
انتخابی المپیک به میــدان برود.همچنین باید 
تاریخ اســتارت نیم فصل دوم لیــگ برتر که از 
پانزدهم بهمــن خواهد بود را نیــز مدنظر قرار 
داد. تازه لیــگ قهرمانان آســیا را هم فراموش 
نکرده اند. ما قبل از عید طی روز های چهاردهم 
و بیست ویکم اسفند بازی داریم و ۱۹ فروردین 
سال آینده هم باید با الهالل در دوحه یا مسقط 
بازی کنیم بنابراین نمی دانیم چگونه می شود به 
رغم چنین برنامه فشــرده ای، دربی را در خالل 
ایام نوروز برگــزار کرد؟ گفتنی اســت؛ آخرین 
جدال ســرخابی های پایتخت مهر سال گذشته 

برگزار شده و با تساوی بدون گل تمام شد.

 5 هزار داوطلب برای کمک
 به برگزاری جام ملت ها

کمیته برگزاری مســابقات جام ملت های آسیا 
۲۰۱۹ اعالم کرد که ۵ هــزار داوطلب برای این 
مسابقات اعالم آمادگی کرده اند.مسابقات جام 
ملت های آســیا ۲۰۱۹ امارات از تاریخ ۱۵ دی 
ماه با دیدار میزبان این رقابــت ها یعنی امارات 
با بحرین کلید می خورد.در این راســتا کمیته 
برگزاری مســابقات جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ 
اعالم کرد که ۵ هــزار داوطلب از کشــورهای 
مختلف در برگــزاری این مســابقات با کمیته 

برگزاری همکاری خواهند کرد.

توجیه جالب خریدار استقالل 
به خبر پرسپولیسی بودنش

در روزهای گذشته فردی به عنوان مالک سامانه 
هــواداری ۳۰۹۰ و ادعای خرید اســتقالل در 
رسانه ها مطرح شد؛ اما پس از انتشار عکس های 
او با پروین و برانکو شایعاتی مبنی بر پرسپولیسی 
بودن این شــخص در فضای مجــازی و جراید 
منتشر شــد که با واکنش او همراه شد. خریدار 
استقالل در این باره گفت:ما یکی از شرکت هایی 
هستیم که در بحث سامانه هواداری با همراه اول 
همکاری می کنیم. مالک ســامانه ۳۰۹۰ همراه 
اول است و ما با آنها همکاری می کنیم!  دو تصویر 
از بنده بیرون آمده یکی بــا علی پروین و یکی با 
برانکو ایوانکوویچ. این ها چگونه می تواند دلیلی 
بر پرسپولیســی بودن من باشــد؟ من با افتخار 
عرض می کنم یک اســتقاللی دوآتیشه هستم و 
قضاوت را در این باره به مردم می سپارم.در زمان 
بازی دوستانه پرســپولیس و اروند خرمشهر که 
به دعوت مدیران تیم خرمشــهری حضور پیدا 
کردیم، در پایان در عکس دسته جمعی که گرفته 

شد سرمربی پرسپولیس هم حضور داشت.

در حاشیه

پیشخوان

تقابل با میزبان پشــت 
درهای بسته

کارشناسان کنفدراسیون فوتبال آسیا حق پخش بازی های لیگ 
برتر را ۱۵۰ میلیون دالر تخمین زده اند. با دالر ۱۰ هزار تومانی 
این پول می شــود ۱۵۰۰ میلیارد تومان!این عدد در حالی اعالم 
شده که پول هزینه شــده در لیگ برتر در هر فصل ۵۰۰ میلیارد 
تومان است، یعنی یک سوم عددی که برای حق پخش لیگ برتر 
اعالم شده است. اگر ۱۵۰۰ میلیارد تومان به باشگاه های ایرانی 
پرداخت شود آنها نه تنها هزینه های خود را تامین خواهند کرد 

بلکه صاحب درآمدهای هنگفتی می شوند و می توانند با ورود به 
بازار اقتصادی تبدیل به شرکت های سوده شوند و به سرعت وارد 
بازار بورس شوند. این همان اتفاقی است که در فوتبال حرفه ای 
برای باشگاه ها سال های سال اســت که رخ داده! در حال حاضر 
پولی به عنوان حق پخش بــه تیم ها داده نمی شــود. تبلیغات 
محیطی هم قراردادش در بهترین شــرایط بــه ۶۰-7۰ میلیارد 
تومان می رسد و اما پولی که به باشگاه ها داده می شود در بهترین 

شرایط دو سه میلیارد تومان است. چون همه این پول وصول نمی 
شود و تازه همه اش سهم باشگاه ها نیســت.اگر حق پخشی که 
کنفدراسیون فوتبال آسیا برآورد کرده بین همه باشگاه ها به طور 
یکسان تقسیم شود هر باشگاهی ۹۳ میلیارد تومان از حق پخش 
درآمد خواهد داشــت و این یعنی خداحافظی با مشکل مالی در 
فوتبال ایران. با این پول باشگاه ها در یک پروسه کوتاه مدت می 

توانند استادیوم اختصاصی هم بسازند. 

حق پخش لیگ برتر؛ سه برابر هزینه فوتبال

سمیه مصور

درچارچوب هفته بیست و سوم رقابت های 
لیگ برتر فوتسال، تیم گیتی پسند اصفهان 
در شــرایطی مقابل تیم لبنیات ارژن فارس 
صف آرایی مــی کند که این تیــم با فاصله 
8 امتیازی نســبت به نزدیک ترین تعقیب 
کننده اش در صدر جدول رده بندی قرار گرفته 
است.  سرخ پوشان اصفهانی که این روزها در 
بهترین شرایط روحی به سر می برند در هفته 
گذشته موفق شدند مدافع عنوان قهرمانی و 
حریف سخت شان در این دوره از مسابقات را 
در یک دیدار جذاب و نفس گیر شکست دهند 
و با خیال آسوده تری آماده دیدارهای باقی 

مانده لیگ شوند . 
شــاگردان لک که در طول فصل جاری نشان داده 
اند در دیدارهای خود هدفی به جز پیروزی ندارند 
در حالی در قالب هفته بیست و یکم مقابل یکی از 
تیم هــای رده پایینی لیگ قرار مــی گیرند که در 
اندیشــه حفظ رکورد ثبت شده هفته های گذشته 
خود هســتند. تیم گیتــی پســند در لیگ جاری 
توانســته تاکنون ۱۲ هفته را با پیروزی پشت سر 
بگذارد که این موضوع رکــورد قابل توجهی برای 
این باشگاه محسوب می شود؛ چراکه آخرین رکورد 
این تیم به ســال ۹۵ برمی گردد که در آن ســال 
سرخ پوشان توانســته بود ده بازی بدون شکست را 

پشت سر بگذرانند.

اگرچه حریف تیم گیتی پســند در این هفته رقیب 
سرســختی بــه نظر می 
رسد ولی شــاگردان لک 
بدون چشمداشت به نام 
حریــف صرفا بــه دنبال 
پیروزی در این مســابقه 
هستند تا جایگاه خود در 
صدر جدول رده بندی را 

محکم تر کنند.
کاروان سرخ پوشــان با یک محروم و مصدوم راهی 

استان فارس خواهند شد؛ مهدی جاوید که در بازی 
قبلی تیم خود مقابل مس 
ســونگون اخراج شد تنها 
محروم گیتی پســندی ها 
در هفته بیســت و سوم 
اســت. همچنین مهران 
عالیقدر نیز کــه در بازی 
مقابــل مــس از ناحیــه 
سر دچار مصدومیت شــد احتماال مقابل ارژن در 
ترکیب اصلی گیتی پســند قــرار نخواهد گرفت.با 

وجود اینکه »لک« دو مهره اصلی خود را در اختیار 
ندارد، اما تجربه و تاکتیک باالی تیمی مقابل ارژن 
برای نماینده فوتسال اصفهان به کار خواهد آمد و 
روی کاغذ گیتی پسند دســت پر شیراز را به مقصد 
اصفهان ترک خواهد کــرد. از آن طرف تیم لبنیات 
ارژن فــارس در حالی این روزهــا در منطقه پایین 
جدول رده بندی جا خوش کرده اســت که با توجه 
به بازیکنان  و کادر فنی با تجربه اش از آن به عنوان 
یکی از مدعیان قهرمانی نام برده می شــد ولی این 
تیم نتوانســت  دراین فصل بازی هــای خوبی را از 
خود به نمایش بگذارد  به طوری که حاال برای فرار 
از سقوط دست و پنجه می زند. بررسی کارنامه  این 
تیم در فصل جاری نشــان می دهد کــه در مقابل 
تیم های بزرگ نتایج بهتری کســب کــرده و در 
مقابل تیم گیتی پســند هم به دنبال امتیاز گیری 
هستند تا شــرایط خودشــان را در جدول بهبود 
ببخشــند.در صورت پیروزی گیتی پســند در این 
دیدار، اگر مس سونگون مقابل رقیب هفته بیست 
و ســوم خود یعنی مقاومت قرچک تن به شکست 
دهد، سرخ پوشــان ســه هفته پیش از اتمام لیگ 
 به عنوان مقام اول لیگ برتر به دوره پلی اف صعود 

خواهند کرد.
گفتنی است؛ ایمان غالمی،  وحید سکوتی،  ولی اله 
رضایی و اصغــر احمدی تیم داوری ایــن دیدار را 
تشــکیل خواهند داد و احمد جبــاری نظارت این 

بازی را بر عهده دارد.

 عزیمت سرخ پوشان به شیراز برای حفظ صدر نشینی
 هفته بیست و سوم رقابت های لیگ برتر فوتسال؛ 

اینستاگردی

کی روش: از فوتبال تان لذت ببرید
کارلوس کی روش، ســرمربی تیم ملی فیلمی در اینستاگرام قبل از ســفر به امارات برای 
حضور در مسابقات جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ منتشر کرد.کارلوس کی روش در این ویدئو 
می گوید:»فردا شروع یک سفر مهم است اما مهم تر از ثبت نتیجه که همیشه مهم است باید 
جنگندگی و روحیه تیمی تان را نشان بدهید. خواهش می کنم از فوتبال تان لذت ببرید«.

سرمربی تیم ملی همچنین در این پست شعار این تیم برای جام ملت های آسیا یعنی» ۸۰ 
میلیون ایرانی، یک ضربان و یک قلب« را منتشر کرده است.

تیم گیتی پسند در لیگ جاری 
توانسته تاکنون 12 هفته را 

با پیروزی پشت سر بگذارد

هــم کالس دارد، هم تیم 
دارد، هم به دعوت فدراسیون 
جایی نمی رود؛ علی کریمی به 

کی روش نه گفت!

کی روش معتقد است بازی 
امروز با قطر هیــچ فایده ای 

ندارد، بازی عقالنی !

ســرور به پولش رسید، 
استقالل به بازیکنانش نرسید، 

معمای جباروف

ماشین سازی به دنبال بازیکن استقالل
ماشین سازی و محمدرضا مهاجری در فصل نقل و انتقاالت به دنبال بازیکنان مازاد سرخابی ها رفته اند. 
آن ها در نخستین گام احسان علوان زاده بازیکن کنارگذاشته پرسپولیس را جذب کردند که البته   به رغم 
بستن قرارداد داخلی، این اتفاق هنوز از سوی باشگاه تایید نشده است. حاال برای تقویت خط هافبک خود 
به دنبال بازیکن بیرون مانده استقالل هستند. میثم تیموری بازیکنی است که مورد توجه مهاجری قرار 
گرفته و احتماال به اردوی کیش سبزپوشــان تبریزی ملحق شود. به این ترتیب مهاجری با جذب میالد 
قربان زاده از سپیدرود، احسان علوان زاده از پرسپولیس و میثم تیموری کارش را در نقل و انتقاالت ادامه 
خواهد داد. مهاجری همچنان منتظر رضایت نامه یونس شــاکری از پدیده هم هست تا شاگرد قدیمی 

خودش را به تبریز ببرد.

شاه ماهی نقل وانتقاالت فوتبال ایران در سپاهان
سپاهان اصفهان در نیم فصل اول لیگ برتر ایران توانســت با تکیه بر تاکتیک های امیر قلعه نویی و همچنین 
درخشش ستارگانش عنوان قهرمانی را به دســت بیاورد. حال این تیم خواهان افزایش قدرت خود با فعالیت 
جدی در فصل نقل و انتقاالت زمستانی است.به همین منظور امیر قلعه نویی پیشنهاد جذب دو ستاره کنونی 
لیگ برتر را به مدیران سپاهان داده است. علی دشتی، هافبک خوش تکنیک سایپا و محمدرضا حسینی هافبک 
تاثیرگذار ذوب آهن اصفهان بازیکنانی هستند که این سرمربی توانا می خواهد به جمع شاگردانش اضافه کند.

علی دشتی بازیکنی است که توجه بسیاری از تیم ها را به خود معطوف کرده و شاه ماهی نقل و انتقاالت لقب 
گرفته است و حسینی نیز از بازیکنان با تجربه و توانای فوتبال ایران به حساب می آید. قلعه نویی با جذب این 

دو بازیکن بمب نقل و انتقاالت فوتبال ایران را منفجر خواهد کرد و با قدرتی مضاعف به مصاف رقبا می رود.

سال ۲۰۱۶ میالدی بود که به عنوان لژیونر راهی بلغارستان شــد و با حضور در سوپرلیگ این کشور بر 
یافته هایش افزود؛ آشنایی متفاوت او با دنیای والیبال، راهی نو و مســیری تازه را پیش رویش گشود تا 
پیشرفت را طور دیگری ببیند. یک سال بعد )سال ۲۰۱7 میالدی( که به مالدیو رفت این عالقه بیشتر و 
بیشتر شد تا اینکه حضور در یکی از تیم های ترکیه ای، باز هم برایش تجربه ای نو را رقم زد.مائده برهانی 
در خصوص رفتنش به ترکیه و بازی در لیگ دسته یک این کشور اظهار کرد: برای نخستین بار این اتفاق 
خوب را من و زینب گیوه تجربه کردیم و در واقع پایه گذارش ما بودیم؛ نتیجه اش هم این بوده که االن سه 
بازیکن ایرانی در تیم های مختلف ترکیه مشغول به فعالیت هستند و این شانس برای بقیه بازیکنان هم 
وجود دارد که در آینده بتوانند در این جایگاه قرار بگیرنــد.وی افزود: من و زینب گیوه با تالش خودمان 
این راه را باز کردیم بدون اینکه حمایت شــویم؛ هر کاری که الزم بوده خودمــان انجام دادیم و برایش 
تالش کردیم.ملی پوش اصفهانی تیم ملی والیبال بانوان رده بزرگساالن تصریح کرد: شهریور ماه امسال 
قراردادم را با تیم کچورن ترکیه بستم و مهرماه بازی ام را در لیگ دسته یک این کشور شروع کردم؛ االن 
هم نیم فصل اول تمام شده و از 7 ژانویه نیم فصل دوم آغاز می شود.وی با اشاره به عملکرد تیم های خارجی 
در رقابت های برون مرزی گفت: ترکیه در رده پایه و لیگ های والیبال سرمایه گذاری خوبی کرده البته نه 
فقط در والیبال بلکه در همه رشته های ورزشی به این امر مهم پرداخته اند و پیشرفت خوبی که داشته اند 
توانسته بین خودشان و کشورهای همســایه مثل ایران فاصله ایجاد کنند.این بازیکن ملی پوش با اشاره 
به دالیل موفقیت کشورهای خارجی در تورنمنت های بین المللی و برون مرزی، افزود: توجه به رده های 
پایه و بازیکن سازی، عملکرد حرفه ای باشگاه ها، نظارت ویژه بر قوانینی که فدراسیون والیبال این کشورها 
جدی می گیرد و نسبت به آن قاطعانه رفتار می کند و در نهایت لیگ برتر آن ها که باعث شده یک تیم ملی 

قوی داشته باشند دست به دست هم می دهند تا یک تیم ملی خوب تشکیل شود.

ملی پوش اصفهانی والیبال بانوان:

ساختن یک تیم ملی قوی نیازمند سرمایه گذاری است

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان نیم فصل چندان موفقی را پشت 
سر نگذاشت و مسئوالن باشــگاه در نظر دارند در ایام نقل و 
انتقاالت نیم فصل، تیم شان را برای حضور قدرتمند تر در نیم 
فصل دوم لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا آماده کنند.در سبد 

خرید زمستانی علیرضا منصوریان، دو مهاجم دیده می شوند 
که به احتمال زیاد طی روزهای آینده حضورشان در این تیم 

رسمی خواهد شد.
در این رابطه اعالم شده یک مهاجم آفریقایی که سابقه چند 
سال حضور در لیگ آســیایی میانه را دارد مد نظر ذوب آهن 
قرار گرفته و به زودی به منظور توافــق نهایی وارد اصفهان 
می شــود. همچنین احتمال اضافه شدن یک مهاجم باتجربه 

ایرانی نیز طــی روزهای آینده به این تیــم وجود دارد.ذوب 
آهن پس از آخریــن بازی اش در نیم فصل نخســت با »ادی 
هرناندز« مهاجم اهل کشــور هندوراس تسویه حساب کرد 
و نام ایــن بازیکن از لیســت آنها خارج شــد. همچنین نام 
رحیم زهیوی که با مصدومیت شــدید از ناحیه رباط صلیبی 
 مواجه شد هم از لیســت این تیم برای نیم فصل دوم خارج 

خواهد شد.

 یک بازیکن ایرانی و یک خارجی 
در فهرست خرید منصوریان
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 کشمکش بر سر گذر آقا نورا... نجفی
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 شهرستان

یک روز پس از تشییع با شکوه شهید؛
رییس عقیدتی سیاسی ارتش با 
خانواده سرباز وطن دیدار کرد

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به دیدار 
خانواده سرباز شهید حمیدرضا اسدی رفت.

حجت االســام عباس محمدحســنی صبح 
دیروز در جریان دیدار با خانواده سرباز شهید 
حمیدرضا اســدی اظهار کرد: در اتفاق اخیر 
کرمان و در جریان این حادثه غم انگیز و شهادت 
حمیدرضا اســدی در مبارزه با اشرار کوردل، 
نمادی از وحدت نیروهای مســلح را می توان 
مشاهده کرد. رییس سازمان عقیدتی سیاسی 
ارتش افزود: ســرباز حمیدرضا اســدی جزو 
ســربازان قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء 
)ص( بود و وظیفــه ای جز رصد آســمان در 
پست دیده بانی نداشت، با این حال این سرباز 
وظیفه شناس در آن لحظه حساس، وظیفه را 

در همراهی با غیورمــردان نیروی انتظامی در 
مبارزه با اشرار کوردل دانسته و در این مسیر به 

فیض شهادت نائل شد.
وی در ادامه سرباز شهید اســدی را افتخاری 
برای خانواده شهیدپرور خود و همچنین ارتش 
جمهوری اسامی ایران و به ویژه قرارگاه پدافند 
هوایی عنــوان کرد و گفت: مردم شــهیدپرور 
اســتان پهناور اصفهــان به ویژه شهرســتان 
فاورجان باید به وجود چنین سربازی به خود 
ببالند و تمام قد این راه پرافتخار و پربهجت را 
ادامه دهند.محمدحسنی این شهید را یکی از 
ستارگان آسمان غیرت و ایثار قلمداد و تاکید 
کرد: این شهید بزرگ و دیگر شهدای گرانقدر 
ایران اسامی در راه حفظ دستاوردهای بزرگ 
انقاب و در راه اقتدار جمهوری اسامی ایران 
به شهادت رســیده اند و وظیفه ای که بر دوش 
همه ما سنگینی می کند ادامه دادن این راه، با 
تمام قوت و توان است. رییس سازمان عقیدتی 
سیاسی ارتش ابراز داشــت: بیداری و بصیرت 
ویژگی مشترک همه شهداست و این بصیرت 
در آحاد جامعه اسامی وجود دارد، نهم دی ماه 
نماد روشنی از وجود این بصیرت و بیداری در 

ملت بزرگ ایران است.
وی در پایان ضمن رســاندن پیــام تبریک و 
تســلیت مقــام معظم رهبــری بــه خانواده 
شــهید اســدی گفت: از درگاه خداوند متعال 
می خواهیــم آرامــش و صبری به شــما عطا 
کند که به حضرت زینــب کبری )س( عنایت 
کرد و زمینه ساز حماســه ای بی نظیر در تاریخ 
شد.مراســم گرامیداشت حماســه 9 دی در 
شهرستان فاورجان امسال رنگ و بویی دیگر 
داشت، از چند روز پیش که خبر شهادت سرباز 
فداکار و »مدافع وطن« شهید حمیدرضا اسدی 
طی درگیری با اشــرار مســلح در پایگاه های 
خبری و شــبکه های مجازی دست  به  دست 
شد، گویا مردمان این دیار بی قراری را طوری 
دیگر معنا کرده بودند و باالخره این مردم سنگ 
تمام گذاشتند و پیکر این شهید را با حضوری 

باشکوه بر دستان شان تشییع کردند.

در دیدار اعضای شورای شهر فالورجان 
با رییس اداره مخابرات این شهرستان 

مطرح شد؛
گسترش تعامل و همکاری 

برای رفع مشکالت
جلســه شــهردار، ریاســت و اعضای شورای 
اسامی شهر فاورجان با ریاست اداره مخابرات 

شهرستان فاورجان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شورای 
اســامی شــهر فاورجــان، ســرکار خانم 
دکتر اله دادیان، ریاســت شــورای اســامی 
شــهرفاورجان که ریاســت این جلسه را به 
عهده داشت در ســخنانی مشکات مخابراتی 
سطح شــهر را به صورت اجمالی مطرح کرد و 
دیگر اعضای شورای اسامی شهر نیز پیرامون 
مشکاتی از  جمله بسته بودن ظرفیت توسعه 
خطوط تلفن ثابت و ســاماندهی ترانشه های 
مخابراتی و همچنین مســائل پیرامون پهنای 
باند اینترنت به گفت وگــو پرداختند .در ادامه 
مهندس اصغــر فورجانی زاده، ریاســت اداره 
مخابرات شهرستان فاورجان به ارائه راهکار در 
زمینه مشکات مطرح شده پرداخت و مهندس 
جواد نصری، شــهردار فاورجان با بیان اینکه 
تعامل دو اداره در دوره پیش رو در سطح دلخواه 
و مناسبی بوده اظهار کرد که به یاری خدا انتظار 
می رود با گسترش هر چه بیشتر این تعامل و 
همکاری مشکات مخابراتی شهر و شهروندان 
 بهتر از گذشــته و به نحو احســن حل و فصل 

شود.

سرپرست مرکز اصفهان شناسی:
فرهنگ قبل و بعد از انقالب 

مقایسه می شود
سرپرســت مرکز اصفهان شناســی از برگزاری 
فراخوانی تحت عنوان مقایســه تطبیقی عناصر 
و اجزای فرهنگ عامه درشــهر اصفهان خبر داد 
و گفت: ایــن فراخوان به مناســبت دهه مبارک 
فجر برگزار می شود و شرکت در آن برای عموم 

آزاد است.
رضوان پوراعصار اظهار کــرد: کلیه عاقه مندان 
می توانند مقایســه تطبیقی خــود را از عناصر 
فرهنگ عامه در شهر اصفهان در غالب مقاله، فایل 
صوتی و کلیپ به مرکز اصفهان شناســی ارسال 
کنند.وی افزود: اطاعات ارســال شــده توسط 
کارشناسان بررسی می شود و در هفته نکوداشت 
اصفهان اسامی برنده شدگان اعام و جوایزی به 
آن ها اهدا می شــود.پور اعصــار، هدف اصلی از 
اجرای این فراخوان را حضور فعال مردم در معرفی 
تفاوت های فرهنگــی در قبل و بعــد از انقاب 
اسامی دانســت و تصریح کرد: از آن جایی که 
برای اولین بار در شهر اصفهان چنین فراخوانی 
با هدف ثبت و ضبط تفــاوت های فرهنگ عامه 
در قبل و بعد از انقاب اجرا می شــود امیدواریم 
شــاهد بازتاب مثبت آن در آینده باشــیم و این 
حرکت ادامه دار باشد.سرپرســت مرکز اصفهان 
شناسی با اشاره به چگونگی اطاع رسانی از این 
فراخوان خاطر نشان کرد: زمان و عنوان فراخوان 
داخل پوسترهایی در داخل شهر قید خواهد شد 
و این پوسترها تبلیغات وسیعی از این فراخوان را 

پوشش خواهند داد.
وی اضافه کرد: محورهای موضوعی و پژوهشــی 
این فراخوان در پوسترهای ســطح شهر عنوان 
می شــود و همچنین اطاعــات فراخوان درون 
پوســترهای کوچکی نیز قید خواهد شــد و در 
اختیار عاقه مندان قرار می گیرد،در سایت مرکز 
اصفهان شناسی هم اطاعات فراخوان  به صورت 

کامل معرفی می شود.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان خبر داد:
ساخت المان ورودی در شرق 

شهر اصفهان
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان گفت: همزمان 
با احداث پنج پل غیرهمسطح جنب کارخانه قند، 
ساخت یک المان در ورودی شرق اصفهان به طور 
همزمان اجرا می شود.مسعود قاسمی اظهار کرد: 
اجرای پروژه احداث پنج پل غیرهمسطح جنب 
کارخانه قند، یکی از ضروریات این منطقه و یکی 
از تقاطع های مهم و بزرگ حلقه حفاظتی شــهر 
اســت و به لحاظ اینکه در ورودی شرق اصفهان 
قرار دارد، تاثیر زیــادی در افزایش ایمنی، رفع 
و کاهش تصادفات جــاده ای و همچنین زیبایی 
چشم انداز و منظر ورودی شهر تاریخی اصفهان 

خواهد داشت.
وی تاکید کــرد: تقاطع غیرهمســطح کارخانه 
قند اصفهــان در قالب پنج پل در چهار ســطح 
اجرا می شــود که هزینه اجرایی آن طبق برآورد 
ســال جاری حدود ۸۰۰ میلیارد ریال و هزینه 
آزادســازی آن نیز اعتباری بالغ بر ۲۳۰ میلیارد 

ریال است.
مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان با اشــاره 
به مشــخصات فنی پروژه تقاطع غیرهمســطح 
کارخانه قند اصفهان تصریح کرد: طول پل شماره 
یک ۴9۵ متر، طول پل های دو، سه و چهار ۵۰۰ 
متر و طول پل پنجم ۱۳۰ متر است، ارتفاع آن نیز 
از ۱۴ متر تا منهای ۷ متر پیش بینی شده که در 
چهار سطح اجرا می شود، همزمان با اجرای این 
تقاطع ساخت یک المان در ورودی شرق اصفهان 
انجام می شود.قاســمی ادامه داد: طرح احداث 
تقاطع غیرهمسطح کارخانه قند اصفهان از چند 
سال پیش تصویب شده بود و متاسفانه به لحاظ 
مسائل و مشــکات عدیده  از جمله مذاکرات و 
نشست های متعدد با کارخانه قند و موارد مربوط 
 به آزادســازی اماک در مســیر پروژه اجرایی 

نشد.
وی افزود: تاش شهرداری بر این است که تمامی 
نقاط شــهر از پروژه ها و برنامه های توســعه ای 
برخوردار باشد و برای دستیابی به این امر مهم، 
مشــارکت مردم و همدلی و همراهــی تمامی 

دستگاه ها در راستای توسعه شهر نیاز است.
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان خاطر نشان 
کرد: ما به دنبال انتفاع از اجرای پروژه ها نیستیم 
بلکه به دنبال ارتقای تعامــات اجتماعی مردم 
هســتیم و امیدواریم این پروژه بــزرگ نیز در 
موعد مقــرر و یا حتــی زودتر بــه بهره برداری 
 رســیده و خروجی بســیار خوبی برای شهر به 

وجود آید.

وجود بافت ها و بناهــای تاریخی متعدد در 
اصفهان اگرچه آوازه نصف جهان را در تمام 
عالم  بلند کرده و هر ساله گردشگران زیادی را 
از گوشه گوشه دنیا به سمت خود می کشد ولی 
از سوی دیگر توسعه شهری در این کالن شهر 
بزرگ را با مشکل مواجه کرده است. توسعه 
شهری نیازمند ایجاد خیابان ها و بزرگراه های 
جدید است و این مسئله مستلزم تخریب و از 
بین رفتن یک سری از بافت های قدیمی شهر 
است؛ بافت هایی که به دلیل ارزش تاریخی 
نمی توان به راحتی از کنار تخریب شان گذشت 
به خصوص آنکه برخــی از آنها ثبت ملی و یا 

جهانی نیز شده باشند.
 از این رو، ســال هاســت که تقابل میان  ســنت و 
مدرنیته که همان حفــظ بناهای تاریخی در مقابل 
توسعه شهری اســت به بای جان مدیریت شهری 
اصفهان تبدیل شده به طوری که هر چند وقت یک 
بار با خبری جنجال برانگیز مواجه می شویم که از 
کشمکش دوباره میان شهرداری و میراث فرهنگی 
سخن می گوید، کشمکش هایی که در سالیان اخیر 
با تخریب یک بنای تاریخی به پایان رســیده است 
بدون آنکه برنامه ریــزی صحیحی برای جلوگیری 
از حرکت های بعــدی صورت بگیرد. اخیــرا با راه 
اندازی کمپینی با عنوان # نه به گذر آقا نورا... نجفی 
در فضای مجازی بار دیگر این موضوع به سوژه داغ 
رسانه ها تبدیل شده است، موضوعی که از یک طرف 
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

اصفهان از مخالفت صریح این اداره با احداث این گذر 
ســخن می گوید و از طرف دیگر شهرداری عملیات 

تخریب را در پیش گرفته است.
ایجاد گذر آقا نور ا... نجفی به سال 9۲ بر می گردد،در 
اوایل این سال شهردار منطقه سه شهرداری اصفهان 
اعام کرد که قرار است مسیری ۷۰۰ متری در شرق 
میدان نقش جهان و در فاصلــه ۵۰ متری از این اثر 
ثبت جهانی شده، احداث شــود تا ترافیک اطراف 
میدان نقش جهان را کاهش دهــد و میدان را برای 

مسدود شدن روی خودروها آماده کند.
 ابتدا قرار بود این خیابان با عــرض ۳6 متر احداث 
شــود، اتفاقی که پس از اعام آن توســط مدیریت 
شهری مورد اعتراض میراث دوستان و سازمان های 
مردم نهاد قرار گرفت و از سوی دیگر با فشار میراث 
فرهنگی این خیابان به عرض ۳۰ متر رســید. پس 

از آن ۲۴،۲۰،۱6،۱۴ و ۱۲ اعــدادی بودند که برای 
عرض این خیابان در نظر گرفته شد، اما از آنجایی که 
ساخت این خیابان و گذر از ابتدا اشتباه بود شهرداری 
هر بار با شروع فعالیت دچار مشکل و از ادامه مسیر 
باز ماند. کش و قوس هــا در خصوص این گذر ادامه 
داشت تا اینکه اوایل ســال 9۵ ناگهان شهردار وقت 
اصفهان مجدد اعام می کند که عرض ۱6 متری برای 
این گذر مصوب شــده و با اباغ استانداری اصفهان 

آزادسازی ها  بر اساس عرض ۱6 متر آغاز می شود .
اجرایی شــدن عملیات این گذر در سکوت میراث 
فرهنگی  سبب می شود تا این بار جمعی از فعاالن،  
اساتید و دانشــجویان اصفهانی در نامه ای به معاون 
وزیر راه و شهرســازی به اقدامات سازمان نوسازی 
و بهســازی شــهرداری اصفهان در حریــم میدان 
نقش جهان هشــدار دهند. در این نامه آمده است 

:» اقداماتی که توسط ســازمان بهسازی و نوسازی 
شهرداری اصفهان از سال ۱۳9۱ در خصوص گذر آقا 
نورا... نجفی آغاز شده بود، به زودی فاجعه ای شبیه به 
تخریب حمام خسروآقا را رقم خواهد زد«.  هم چنین 
در این نامه به بی تفاوتی اداره کل  میراث فرهنگی  
استان اشاره شــده است:» متاســفانه اداره میراث 
فرهنگی استان اصفهان نه تنها مخالفتی نکرده بلکه 
توافقاتی نیز با سازمان نوسازی انجام داده و تنها بر 
سر عرض خیابان با شــهرداری اختاف نظر داشته 
اســت.« که این مسئله با واکنش شــدید مدیر کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
همراه می شود. فریدون الهیاری در جمع کارشناسان 
ارشد میراث فرهنگی تاکید می کند هرگونه فعالیت 
برای ادامه عملیات ایجاد گذر آقا نورا... نجفی اصفهان 
با نظر شــورای عالی معماری و شهرســازی کشور 
صورت خواهد گرفت.  وی با بیان اینکه حتی میراث 
فرهنگی با عرض ۱۴ متر نیز مخالفت کرده است، می 
گوید: ادامه احداث این طرح به نظر نهایی شــورای 
عالی شهرسازی و معماری کشــوری ارتباط دارد و  
تا ارائه نظر این شــورا این اداره کل با ادامه عملیات 
احداث این خیابان صراحتا مخالف بوده و با هرگونه 
عملیات خارج از ضابطه، مطابق با نص صریح قانون 

برخورد قانونی خواهد کرد.
حاال باید منتظر ماند و دید رویکرد مدیریت شهری 
فعلی در مقابل این پروژه چه خواهد بود، به خصوص 
که شــورای پنجم و شــهردار اصفهان، رویکردی 
فرهنگی داشته و خود را مدافع میراث فرهنگی این 

کان شهر می دانند. 

 کشمکش بر سر گذر آقا نورا... نجفی

مدیر پروژه چهارباغ گفت: ورودی و خروجی پیاده راه چهارباغ برای 
جلوگیری از ورود وسایل نقلیه به طور دائم کنترل می شود، اما تعداد 
مبادی ورودی بسیار زیاد است، بنابراین ورود وسایل نقلیه موتوری 
به صفر نرسیده است. سعید ســهرابی اظهار کرد: پیاده راه چهارباغ 
نزدیک به ۱۸ تا ۱9 مبادی ورودی و خروجی دارد که با تدابیر اتخاذ 
شده و اصاحات فنی در قسمت های ویلچر رو تا حد زیادی از ورود 

وسایل نقلیه جلوگیری شده است.وی افزود: البته استثناهایی برای 
عبور و مرور خودروهای امدادی و کسبه چهارباغ وجود دارد که تردد 
وسایل نقلیه آنان با هماهنگی قبلی انجام می شود.مدیر پروژه چهارباغ 
تصریح کرد: بیشتر این موانع، فیزیکی اســت و در مبادی ورودی و 
خروجی فرعی وجود دارد اما در ســه گذرگاه اصلی چهارباغ عاوه 
بر موانع فیزیکی،  نیروی انسانی نیز برای جلوگیری از ورود وسایل 

نقلیه مستقر هستند به عاوه این افراد تردد خودروهای امدادی یا 
برخی سکنه و کســبه چهارباغ را که دارای کارت تردد و شناسنامه 
دار هستند، کنترل می کنند البته نقص هایی وجود دارد، اما شرایط 
نسبت به قبل بسیار بهتر است.سهرابی درباره روند پروژه چهارباغ 
گفت: نقشه پایه چهارباغ که بر اساس استانداردهای میراث فرهنگی 

است جمع بندی و برای تصویب به تهران ارسال شده است.

مدیر پروژه چهار باغ :
چهارباغ، آرامش بیشتری را تجربه می کند

   اصرار شهرداری بر اجرا و  مخالفت میراث فرهنگی؛ 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان اظهار کرد: 
مشابه سال گذشــته برای طراحی المان های سبز به صورت رویداد محور 
ویژه نوروز 9۸ فراخوانی داده شده که آثار ارسالی باید دارای ویژگی هایی 
همچون خاقیت، زیبایی، مسائل مطابق با هویت تاریخی و فرهنگی شهر 
باشد.وی با بیان اینکه بر اســاس مقررات در نظر گرفته شده، آثار ارسالی 
به هیچ عنوان نباید تکراری یا کپی برداری باشد، افزود: طرح ها می تواند 
در قالب ماکت یا یک پوســتر در ابعاد ۵۰ در ۷۰  به صورت حضوری ارائه 
شــود، اما طرح باید حتما قابل اجرا بوده و هزینه ساخت مشخص باشد تا 
بتوانیم برای نوروز امســال برنامه ریزی کنیم. فروغ مرتضایی نژاد تصریح 

کرد: نحوه ارســال آثار به صورت حضوری و ارائه مــدارک به دبیرخانه به 
نشــانی خیابان ۲۲ بهمن، مجتمع اداری امیرکبیر، ســازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری اصفهان است. وی تاکید کرد: داوران این مسابقه از 
اساتید دانشگاهی و هنرمندان صاحب نظر هستند و مهلت فراخوان که تا 
۱۵ دی ماه بود، تا ۱۵ بهمن ماه تمدید شــده تا عاقه مندان به شرکت در 
این مسابقه فرصت کافی برای پیش بینی طرح داشته باشند.مرتضایی نژاد 
با بیان اینکه جوایز ارزشــمندی برای نفرات اول تا ســوم مسابقه طراحی 
المان های سبز شــهری در نظر گرفته شده اســت، گفت: جوایز در نظر 
گرفته شده برای این مسابقه نفر اول سه میلیون تومان، نفر دوم دو میلیون 

تومان و نفر سوم یک میلیون تومان همراه با لوح تقدیر است که طی مراسم 
ویژه ای، تقدیــر از برگزیدگان انجام خواهد شــد.وی اظهــار کرد: عاقه 
 مندان جهت کسب اطاعات بیشــتر می توانند از طریق مراجعه به سایت 
www.isfahan.ir/parkha و یا تماس با شماره تلفن ۰۳۱۳۲6۷۴۰۰۰ 
داخلی ۱6۸ واحد طراحی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 

اقدام کنند.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: بی صبرانه 
منتظر ارائه پیشنهادات سبز و زیبای شهروندان هستیم تا بتوانیم در شهر 

برای نوروز رویدادهای زیبا و المان های خاصی را ایجاد کنیم.

یک کارشناس عمران شــهری راه دستیابی به 
توســعه پایدار را در گرو ایجاد تسهیات برای 
درآمد پایدار دانست و گفت: تا زمانی که مبنای 
درآمدزایی در یک شهر بر اساس تراکم فروشی 
و سایر درآمدهای ناپایدار باشد، خواست تحقق 

توسعه پایدار بی مورد است.
محمد شیخ االســام اظهار کرد: در 
شــهر اصفهان فرصت بــرای ایجاد 
درآمد پایــدار فراهم اســت، بدون 
شک استفاده از فرصت های موجود 
می تواند زمینه ای برای توسعه پایدار 
باشــد.وی افزود: اگر مبنای ایجاد 
درآمد به جــای تراکم فروشــی به 
عوامل دیگری مثل عوارض مربوط 

به جمع آوری زباله و زوم بندی ترافیکی شــهر 
تغییر کند آن گاه به ســمت درآمد پایدار پیش 
رفته ایم.این کارشناس عمران در زمینه چگونگی 
کاربرد زوم بندی شهری خاطرنشان کرد: برخی 
از شــهرهای پیشــرفته در دنیا به ۱۰ منطقه 
تقسیم بندی می شــود که ورود خودرو به این 
مناطق مســتلزم پرداخت عوارض اســت ؛ این 
رویکرد هم به کاهش ترافیک شهری کمک می 
کند و هم باعث درآمد زایی برای مدیریت شهر 
می شود.شیخ االســام با تاکید بر اینکه درآمد 
ناپایدار توسعه ناپایدار را به همراه دارد تصریح 
کرد: پیامد توسعه ناپایدار گسترش غیراصولی 
شهر است در صورتی که با توسعه شبکه حمل و 

نقل عمومی، ساخت مراکز فرهنگی مانند سینما 
و کتابخانه می توان درآمد پایدار را افزایش داد 
و به همراه آن توســعه پایدار ایجاد کرد.وی با 
اشاره به تاثیر محدود کردن شهرسازی و نقش 
آن در افزایش توسعه پایدار گفت: محدود کردن 

مباحث مربوط به شهرسازی در یک شهر توسعه 
پایدار را افزایش می دهد؛ به طور مثال در حال 
حاضر تصمیم الحاق برخی مناطق اطراف مثل 
منطقه خوراسگان و رهنان به اصفهان به دلیل 
نبود زیرساخت مشــکاتی را برای شهر پدید 
آورد.این کارشــناس عمران اضافــه کرد: قبل 
از اضافه کردن منطقه ای به شــهر باید تمامی 
زیرساخت ها فراهم شــده باشد، سیستم حمل 
و نقل عمومی از مهم ترین زیرساخت هاست که 
باید در چنین مناطقی مثل خوراسگان و رهنان 
تقویت شود؛ تنها پیامد این طرح کاهش ظرفیت 
شهری و افزایش جمعیت بوده که به دنبال آن 

کاهش توسعه پایدار نیز رقم خورده است.

یک کارشناس عمران شهری:

پیامد توسعه ناپایدار، گسترش غیراصولی شهر است
مدیــرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: برای اســتخدام 
ماموران رفع تخلفات شهری، داوطلبان بر حسب 
تخصص و ســابقه کاری دســته بندی می شوند 

و نســبت به نیاز مجموعه هر گروه از افراد طبق 
تخصص خود در بخش هــای مختلف مدیریت 
پیشگیری و رفع تخلفات شــهری به کار گرفته 
می شوند.حســن محمدحســینی افزود: البته 
ماموران باید آموزش هــا و دوره های الزم آمادگی 
برای این شغل را طی کنند؛ این آموزش ها شامل 
کاس هایی مانند کنترل خشــم است که جنبه 
عمومی دارد و برخی دیگر مانند اطاع از قوانین 
نظام مهندسی و ســاختمانی برای پیشگیری از 
تخلفات ســاختمانی و جنبه تخصصی آن است.
محمدحسینی در خصوص حدود اختیارات این 
ماموران گفت: ماک عمل ماموران رفع تخلفات 
شهری بر اساس قانون است و طبق تبصره یک بند 
دو ماده ۵۵ قانون شهرداری، سد معابر عمومی و 

اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان ها 
و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی 
و یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری مکلف 
اســت از آن جلوگیری و در رفــع موانع موجود و 
آزاد کردن معابــر و اماکن مذکور به 
وسیله ماموران خود اقدام کند. محمد 
حسینی خاطرنشان کرد: طبق این 
قانــون مدیریت پیشــگیری و رفع 
تخلفات شهری یک سناریو و فرآیندی 
را برای جلوگیری از تخلفات مشخص 
کرده است که این سناریو تعیین شده 
از زمانی که گشت های جلوگیری از 
تخلفات شهری وارد خیابان می شوند 
تا زمانی که بــه متخلفان می رســند و حتی نوع 
برخورد با قانون گریزان توســط ماموران را شامل 
می شــود، در این فرآیند ماموران موظفند برای 
دفعه اول به متخلف تذکر داده و بعد در دو مرحله 
به قانون گریز به صورت کتبی هشدار دهند و در 
صورت سرپیچی از رعایت قانون با اخذ دستورهای 
قضائی محل با حضور ضابط قضائی اقدام به پلمپ 
و یا جمع آوری تخلف کنند، پس حدود اختیارات 
ماموران در چارچوب قانون معین شده است.وی 
اظهار کرد:  باالترین ناظران و بازرســان پیرامون 
نحوه برخورد ماموران، مردم هستند در این راستا 
بافاصله بعد از گزارش یا شکایت از طریق مردم 
این گزارش بررسی شده و  با مامور متخلف برخورد 

می شود.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری:

مالک عمل ماموران رفع تخلفات شهری، قانون است

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری: 
فراخوان مسابقه طراحی المان های سبز شهری تا ۱۵ بهمن ماه تمدید شد
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  امام جواد علیه السالم:
 چنان چه افراد جاهل ساكت باشند، مردم دچار 

اختالفات نمى شوند.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

مديريت شعب بانك كشاورزي استان اصفهان در نظــر دارد امالک مشروحه ذيل را از طريق برگزاري 
مزايده عمومي به شرح مندرج در جدول ذيل بصورت نقدي و اقساطي به فروش برساند.متقاضيان     مي توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت بيست روز ، همه روزه به اســتثناء روزهاي تعطيل از ساعت 8 لغايت 14 
جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق شركت در مزايده به نشاني اصفهان- خ مطهري مديريت شعب بانك 

كشاورزي استان اصفهان طبقه سوم واحد حقوقي مراجعه نمايند. توضيحات : 1- اوراق شركت در مزايده در 
واحد حقوقی  به آدرس فوق الذكر موجود و پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي 
امضاء كرده و به پيشنهاد خود ضميمه و به انضمام فيش واريزي مربوط به 5درصد قيمت پايه در پاكت الک و 
موم شده ) با قيد مربوط به ملك رديف  آگهي ( تسليم و رسيد دريافت نمايند . براي هر ملك بايد پيشنهاد و اوراق 
و پاكت مستقل تهيه و تنظيم و تكميل و امضاء  شده ارائه گردد . 2-مهلت ارائه پيشنهادات پس از انتشار آگهی 
به مدت 20روز می باشد.به پيشنهادات مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت 
مقرر در آگهي واصل گردد ترتيب اثر داده نمي شود . 3-در شرايط مساوي اولويت با مالك اوليه امالک خواهد 
بود . وجوه واريزي نفرات دوم و ســوم تا تعيين تكليف نهايي برنده مزايده مسترد نخواهد شد . 4-اخذ كليه 
مجوز ها و پروانه های مربوطه در صورت دارا بودن شرايط از ادارات ذيربط بر عهده خريدار خواهد بود. 5-نحوه 

دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به صورت نقد يا اقساط است. در صورت 
ارائه پيشنهاد اقساطی پرداخت حداقل 20درصد مبلغ  به صورت نقد و مابقی  حداكثرشصت ماهه با تعلق سود 
مربوطه خواهد بود. ضمنا اولويت با پيشنهاد نقدی است. 6-كليه امالک با وضعيت موجود و طبق مفاد اسناد 
انتقال اجرايي صادر شده واگذار مي گردند و در صورت وجود متصرف ، تخليه بر عهده خريدار مي باشد و در 
صورت نياز به اقداماتی اعم از ادغام ، تفكيك ، افراز ، تجميع ، دريافت سند ششدانگ ، رفع مغايرت در حدود اربعه 
و مساحت امالک و غيره و طي كليه مراحل آن بعهده و هزينه خريدار مي باشد و بانك هيچگونه هزينه اي از 
اين بابت پرداخت نمي نمايد و بانك هر گونه مسئوليتي را از خود سلب و اسقاط مي نمايد . 7-بازديد از امالک 
و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه قبل از شركت در مزايده براي تمامي شركت كنندگان در مزايده الزامي مي 
باشد و امضاي اوراق مزايده و شــركت در مزايده به منزله بازديد از امالک و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه 

توسط شركت كننده بوده و هر گونه ادعايي بر خالف آن مردود مي باشد . 8-در امالكي كه نياز به تفكيك و 
اصالح باشددر صورت بروز مشكالت در خصوص تفكيك و قطعي شدن عدم امكان استفاده بدون تفكيك ، وجوه 
واريزي عينا به خريدار مسترد مي گردد و خريدار هيچگونه ادعايي نخواهد داشت در اينصورت وجوه واريزي 
شامل سود و يا خسارت تحت هر عنواني نخواهد بود . 9-قطعيت معامله منوط به موافقت بانك كشاورزي ايران 
) تهران ( مي باشد . 10-براي شركت در مزايده ارائه فيش واريزي به ميزان 5 درصد قيمت پايه  امالک  به صورت 
نقدی  نزد بانك كشاورزي شعبه محل وقوع ملك يا هر يك از شعب بانك كشاورزي در استان اصفهان به حساب 
بستانكاران بابت مزايده ، الزامي است . هر گاه نفرات اول و دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمايند سپرده آنها 
ضبط خواهد شد . 11-شركت كنندگان در مزايده مي توانند در موعد ياد شده با ارائه كارت شناسايي معتبر 

به همراه ارائه رسيد تحويل پاكت مزايده ، يا فيش واريز 5 درصد شركت در مزايده در جلسه شركت نمايند .

م الف: 335155 مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان

امالک برای مزايده )دی 97(

وضعيت ملك قيمت پايه اعيانعرصهكاربرینوع ملكپالک ثبتی آدرس ملكنام شعبه رديف

 ششدانگ پالک فالورجان صحرائی باغ وحش فالورجان 1
 19,516,300,000 -11976زمين مزروعی ششدانگ430/905

تخليه و در تصرف بانك 
است در محاكم دادگستری 

طرح دعوی دارد 

نجف آباد  واقع در اراضی فالورجان2
سی و هشت حبه مشاع 433/2/405قريه جوزدان 

تخليه و در تصرف بانك نيست  29,341,803,970 10877/97922كشتارگاه صنعتی از هفتاد و دو حبه 

فالورجان3
اصفهان خيابان كشاورزی 

كوی پمپ بنزين جنب دبستان 
كمال الدين بن بست عدالت 

تخليه و در تصرف بانك نيست  5,320,000,000 -266/3مسكونی ششدانگ 4192/2

تخليه ودر تصرف بانك نيست  205,561,900,000 412/133207هتل ششدانگ 26714/267اصفهان خيابان فردوسی هتل زهره اصفهان 4

اصفهان بران جنوبی روستای اصفهان 5
تخليه و در تصرف بانك است  990,000,000 265191خانهششدانگ4/289روران كوچه زاينده رود9

اصفهان 6
اصفهان خوراسگان خيابان 

اباذر-اباذر 12 گذر روبروی سقاخانه 
بن بست دوم سمت شرق پالک 22 

چهل و سه حبه مشاع 5609/1
تخليه و در تصرف بانك نيست  2,209,722,222 450-مسكونی از هفتاد و دو حبه 

اصفهان 7
كارگاه برنج كوبی واقع 
در بران جنوبی كيلومتر 
30 روستای پيله وران 

تخليه و در تصرف بانك است  3,612,900,000 -282/13كارگاه برنجكوبی ششدانگ 98/538

اتوبان چمران نبش خيابان اصفهان 8
تخليه و در تصرف بانك است  20,800,000,000 -180/81آپارتمان و تجاری ششدانگ 13900/2001شاهد كوی بهمن 

اصفهان 9
بلوار گلها خيابان آزادی 
خيابان هفتم فرعی اول 
جنب ساختمان بلوط 

تخليه و در تصرف بانك نيست  9,977,760,000 250334/7مسكونی ششدانگ 4999/7501

اردستان 10
اردستان در كنار جاده 

نيستان به نهوج و به فاصله 
2 كيلومتری قريه نهوج 

شانزده و چهل دو صدم 201/1
تخليه و در تصرف بانك نيست  2,407,019,203 154803428مرغداری حبه از هفتاد ودو حبه 

چادگان 11
خمينی شهر بلوار الغدير جاده 
اصفهان نجف آباد كوچه 63 

فرعی سمت چپ بن بست يك 
پنجاه و چهار حبه مشاع از 88/1172

تخليه و در تصرف بانك نيست  1,163,000,000 278/43180مسكونی هفتاد و دو حبه از ششدانگ 

روستای قلعه شاهرخ چادگان 12
چهار دانگ و هشتاد و شش  101/8/30شهرستان چادگان 

120000 زمين صدم دانگ ازششدانگ
تخليه و در تصرف بانك نيست  9,559,750,000 -متر مربع

تخليه و در تصرف بانك نيست  1,869,880,000 -5031پمپ بنزين ششدانگ115/17چادگان جاده اورگان خرسونكچادگان 13

181/12شهرضا دشت مهيارشهرضا 14

تماميت هشتصد و هشتاد 
وهفت سهم و هفتصد و پنجاه 

و يك هزارم سهم مشاع از 
1450 سهم ششدانگ  

زراعی 
مساحت 

ششدانگ بيست 
و يك هكتار 

تخليه و در تصرف بانك نيست  18,419,517,200 -

شهرضا- مركزی- جاده شهرضا 15
265/1سميرم-  كهرويه- هوک

پنچ و سه چهارم حبه 
مشاع از 72 حبه پالک 
265/1 به انضمام اشجار 

و حق آب متعلقه

تخليه و در تصرف بانك است  4,192,300,338 -474644باغ 

شهرضا- مركزی- جاده شهرضا 16
 يك و دو دهم حبه  مشاع 265/1سميرم-  كهرويه- هوک

تخليه و در تصرف بانك است  8,321,099,662 -280950باغاز 72 حبه پالک 265/1

شهرضا 17
اصفهان كوی هزار جريب 

خيابان شهيد خسرو پور كوی 
آزادگان ده متری گل رز

هجده و نيم حبه مشاع 15261/163
تخليه و در تصرف بانك نيست  3,854,166,666 247305منزل از هفتاد ودو حبه 

يك و هشت دهم دانگ 76/1740شهرضا مزرعه واقع در دشت مهيارشهرضا 18
تخليه و در تصرف بانك نيست  16,974,165,000 2100003330مزرعهمشاع از ششدانگ 

يك و دانگ مشاع 76/1739شهرضا مزرعه واقع در دشت مهيارشهرضا 19
تخليه و در تصرف بانك نيست  8,080,595,000 2100004170/4مزرعهاز ششدانگ 

امتداد جاده اصفهان شهرضا بعد شهرضا 20
تخليه و در تصرف بانك نيست  8,936,333,300 3875004857مرغداریيك دانگ مشاع از ششدانگ 76/297از سه راه مباركه دشت مهيار 

اسالم آباد بلوار المهدی خ 22 بهمن مهرگرد 21
176/508كوچه شهيد مطهری پالک 47

سيصد و نود و يك سهم 
و شصت و نه صدم سهم 
مشاع از هفتصد و هشتاد 

و پنج سهم ششدانگ

تخليه و در تصرف بانك نيست  434,102,292 247/5132مسكونی 

تخليه و در تصرف بانك است   700,000,000 235130مسكونی ششدانگ 176/437اسالم آباد بلوار آيت اله دستغيب مهرگرد22

زرين شهر 23
ابتدای جاده زرين شهر به طرف 

شهركرد شهر زاينده رود بلوار پيامبر 
اعظم كوچه گلبهار 4 پالک 139

تخليه و در تصرف بانك نيست  2,025,000,000 767100مسكونی چهار و نيم دانگ از ششدانگ 1943/18

زرين شهر 24
خيابان هاتف- كوچه مشير 
يخچال-مجتمع تجاری قصر 

مشير-واحد شماره 217
تخليه و در تصرف بانك است  1,719,300,000 25/31-تجاری ششدانگ4286/30

هرمزگان25
خيابان هاتف- كوچه مشير 
يخچال-مجتمع تجاری قصر 

مشير-واحد شماره 211
تخليه و در تصرف بانك است  2,024,800,000 20/84-تجاری ششدانگ4286/39

امالک برای مزايده )دی 97(
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دولت آباد 26
اصفهان گرگاب خيابان امام 

خمينی خيابان مطهری كوچه 
شهيد محمد بيدرام 19 پالک 39

سه دو دهم دانگ 409/6132
تخليه و در تصرف بانك نيست  432,000,000 -263/58مسكونی )قديمی(مشاع از ششدانگ 

استان كرمان خيابان طالقانی دولت آباد 27
كوچه 11 شمالی 1 پالک 365

پنجاه و هفت سهم 
از نود و شش سهم 

پالک310 اصلی
تخليه و در تصرف بانك نيست  1,855,468,750 282/5282/5مسكونی مسكونی 

تخليه و در تصرف بانك است  5,519,000,000 -865هتل آپارتمان ششدانگ 159/1372بادرود خيابان شهيد مطهریبادرود 28

بوستان 29
سعدی 

خيابان شيخ بهايی نرسيده 
به چهارراه ارديبهشت 
تقريبا مقابل بانك ملی 

1840باقيمانده 
دوازده حبه  و سيصد 
و پنجاه ونه هزارم حبه 

ازهفتاد و دو حبه
تخليه و در تصرف بانك نيست  2,872,592,070 79/6923/75مغازه 

زرين شهر خيابان شهيد باهنر چرمهين 30
تخليه و در تصرف بانك است 4,710,000,000 250156/9مسكونی ششدانگ 658/5646كوچه دانش پالک 20 

 دهاقان روستای درج بلوار دهاقان31
تخليه و در تصرف بانك نيست  122,500,000 90136منزل مسكونیششدانگ 170/217ولی عصر كوچه 8 متری 

دو و هجده صدم سهم 87/9روستای موغان فريدن فريدن 32
تخليه و در تصرف بانك نيست  436,390,584 130187/9مسكونیمشاع از ششدانگ 

فريدن 33
اصفهان سه راه سيمين بلوار 
كشاورز خيابان شهيد يزدانی 

خيابان نستوه پالک 169
تخليه و در تصرف بانك نيست  9,300,000,000 266/90130مسكونی ششدانگ 2948/4

فريدن 34
اصفهان خيابان فروغی 
كوچه عالقمندان كوچه 
جوانان شرقی پالک 37 

ده حبه از 72 
حبه ششدانگ 
پالک 1/13337

تخليه و در تصرف بانك نيست  1,006,000,000 175/66375آپارتمانمسكونی 

داران- مركزی- بلوار امام فريدن 35
علی اراضی اشجرد

سه دانگ و نود 
وچهار صدم سهم 

مشاع از شش 
سهم از ششدانگ 

پالک 8/141

تخليه و در تصرف بانك نيست  8,439,480,000 19600400گلخانه گلخانه

آران و 36
بيدگل 

آران وبيدگل- مركزی- خيابان 
تخليه و در تصرف بانك نيست  3,350,000,000 258/30390مسكونی ششدانگ 171149 شهريور- 1149

آران و 37
بيدگل 

آران و بيدگل بلوار عاملی خيابان 
پاسداران حد فاصل كوچه سوم 

تا خيابان عباس محبوبی 

يك دانگ و 80 صدم 
مشاع از ششدانگ 
پالک2637/3188

يك دانگ و هشتاد صدم 
تخليه و در تصرف بانك نيست  1,020,000,000 180171مسكونیمشاع از ششدانگ

آران و 38
بيدگل 

آران و بيدگل حد فاصل خيابان 
16 متری و شاد تا طرح خيابان 
20 متری سر كوچه دراژ كوی 

احمد آباد محدوده 2 كوچه واقع 
در شرق موتور خانه احمد آباد

تخليه و در تصرف بانك نيست  1,600,000,000 21327/57منزل مسكونی ششدانگ 2638/35/706

آران و 39
بيدگل 

آران و بيدگل بخش مركزی 
خيابان 17 شهريور 

ششدانگ پالک 
تخليه و در تصرف بانك نيست  460,000,000 -60زمين  زمين 1147 اصلی 

دهاقان40
دهاقان روستای علی آباد جمبزه 
خيابان امام خمينی روبروی سوپر 
ماركت آقای عسگری پالک 669 

پنجاه و چهار  و سی و نه   58/1418
تخليه و در تصرف بانك نيست  216,562,500 409/61150مسكونی هزارم حبه از هفتاد ودو حبه

102دهاقان مزرعه مهدی آباد دهاقان 41
شش حبه و پانصد و بيست و 
پنج هزارم حبه از شانزده حبه 

مشاع از هشتاد و چهار حبه

زمين مزروعی 
و واحد پرورش 

بلدرچين 

مساحت 
ششدانگ 
144300

ششدانگ 
5513 متر 

مربع 
تخليه و در تصرف بانك نيست  33,403,350,000 

كيلومتر 15 جاده شهرضا-دهاقان 42
110/1110مباركه)جاده معدن سنگ(

پنجاه و پنج حبه ششصد 
و بيست و شش هزارم 

سهم از 72 سهم 
مرغداری 

مساحت 
ششدانگ 
35 هكتار 

ششدانگ 
 21/567
متر مربع 

 
تخليه و در تصرف بانك نيست 46,165,777,777 

بوئين 43

هشت بهشت شرقی نبش چهارراه 
حمزه اصفهانی ضلع جنوب 
شرقی چهار راه ساختمان با 

تابلو هفت آسمان طبقه پنجم 

ششدانگ دفتر كار 
تخليه و در تصرف بانك است  9,000,000,000 -97/13تجاری ششدانگ پالک15201/6931

سی و يك نيم حبه مشاع 4430و4429نايين جنب دانشگاه آزاد نايين نايين44
تخليه و در تصرف بانك نيست  18,816,875,000 50001882/25هتل از هفتاد دو حبه 

چهارده  و نهصد و چهل 430/904  فالورجان صحرائی باغ وحش فالورجان 45
تخليه و در تصرف بانك است  3,868,200,000 -12280زمين مزروعی    هزارم حبه از هفتاد و دو حبه 

4/862دانگ مشاع 3515/1كاشان بلوار قطب راوندی كاشان46
تخليه و در تصرف بانك نيست  12,728,160,000 4489/814باغ باغ از ششدانگ  

گلپايگان 47
ابتدای جاده گلپايگان به 

تيكن در صحرای نيوان جنب 
فرودگاه شركت زراعی 

دو و هفتاد و پنج 
صدم دانگ مشاع 

از ششدانگ 
373/3/282

تخليه و در تصرف بانك نيست  12,827,058,750 1/553 48 هكتاردامداری دامداری 

آگهي مزایده عمومي اموال غير منقول

از ابتدای ســال جاری تــا كنــون 70 كيلومتر شــبكه فاضالب با 
سرمايه گذاری شركت فوالد مباركه به روش بيع متقابل در شهرهای 
زيباشهر و ديزيچه استان اصفهان اجرا شد. معاون مهندسی و توسعه 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان اظهار كرد: در سال های 96 و 97 
بيش از 118 كيلومتر شبكه فاضالب در شهرهای زيباشهر و ديزيچه با 

سرمايه گذاری شركت فوالد مباركه عملياتی شد.
»حميد حكمتيــان« اجرای 
ســريع و به موقع اين پروژه را 
حائز اهميت دانســت و عنوان 
كرد: در ســال 96 و 97 بيش 
از 76 كيلومتر شبكه فاضالب 
در شــهر ديزيچه با مشاركت 
بخش خصوصی اجرايی شده و 
به پيشرفت 70 درصدی رسيده 
است. در همين بازه زمانی نيز 
در زيباشهر بيش از 41 كيلومتر 
شــبكه فاضالب عملياتی شد 
كه دارای پيشــرفت فيزيكی 
71 درصدی اســت.وی اجرای 
شبكه فاضالب در شهر ديزيچه 

و زيباشهر را در 18ماه اخير قابل توجه دانست و خاطرنشان كرد: سرعت 
اجرای شــبكه فاضالب در شــهرهای ديزيچه و زيباشهر با مشاركت 
بخش خصوصی قابل توجه بوده به طوری كه طی 18 ماه اخير بيش از 
72 درصد شبكه فاضالب ديزيچه و بيش از 70 درصد شبكه فاضالب 
زيباشهر عملياتی شد. اين درحالی است كه اگر زمينه سرمايه گذاری 

بخش خصوصی فراهم نمی شــد، تحت پوشش قرارگرفتن مردم اين 
شهرها از خدمات شــبكه فاضالب به اين زودی ها امكان پذير نبود.

معاون مهندسی و توسعه شركت آب و فاضالب گفت: در حال حاضر 
جمعيت ديزيچه بالغ بر 20 هزار نفر و زيباشهر بيش از 10 هزار نفر است 
كه پيش بينی می شود در سال آينده شبكه فاضالب در اين شهرها صد 
درصد اجرايی شود، به دنبال آن نيز انشعاب فاضالب به صورت اقساطی 
 در اختيــار مشــتركان قــرار 

خواهد گرفت.
حكمتيــان انتقال پســاب به 
شــركت فوالد مباركــه را در 
جهت كاهش وابســتگی اين 
واحد صنعتــی بــه رودخانه 
زاينــده رود دانســت و بيــان 
داشت: شــركت فوالد مباركه 
با توجه بــه محدوديت منابع 
آبی در اســتان، به منظور رفع 
نياز آبی، اســتفاده از پساب را 
در چرخــه توليد قــرار داده و 
بدين منظور طی قــراردادی 
بــا شــركت آب و فاضــالب 
اســتان اصفهــان، اجرای شــبكه فاضــالب شــهرهای ديزيچه و 
 زيباشــهر را با هدف بهره گيری از پساب اين شــهرها در دستور كار 
قرار داد. وی همچنين افزود: احداث يك باب ايستگاه پمپاژ در زيباشهر 
و سه باب ايستگاه پمپاژ در ديزيچه به منظور انتقال پساب به شركت 

فوالد مباركه در دستور كار  است.

از ابتدای امسال صورت گرفت؛
اجرای ۷۰ کيلومتر شبکه فاضالب با سرمایه گذاری فوالد مبارکه اصفهان

 بهره برداری از خدمات جدید ۱۵ دوچرخه سرا
 در اصفهان

مدير اجرايی پروژه »اليپ « گفت: فــاز اول پروژه اليپ با عرضه 
انواع مختلــف دوچرخه و موتور برقی در 15 ايســتگاه دوچرخه 

افتتاح می شود.
حسين فتحی با اشاره به ايســتگاه های دوچرخه قديمی، اظهار 
داشت: در اين ايستگاه ها، دوچرخه های معمولی به مردم خدمات 

می دادند.
وی افــزود: بعد از يك ســال 
مذاكــره تصميــم بــه تغيير 
ايســتگاه های دوچرخه گرفته 
شد تا خدمات مختلف و بهتری 

را به شهروندان ارائه دهند.
مدير اجرايی پروژه اليپ با بيان 
اينكه دو فاز در اجــرای پروژه 
وجود دارد، گفت: فاز اول پروژه 
افتتاح می شــود كه به صورت 
عرضه انــواع دوچرخــه اعم از 
برقی، معمولی، دنده ای، دو نفره 
و موتور برقی در ايســتگاه ها و 
ارائه خدمات به صورت ساعتی 

يا اشتراكی به مردم است. وی ادامه داد: خدمات اشتراكی در فاز 
دوم پروژه راه اندازی می شــود و در حال حاضر مشغول آمادگی 

زيرساخت های آن هستيم.
فتحی تصريح كــرد: در فاز اول پروژه، 15 ايســتگاه در محدوده 
حاشــيه رودخانه تا مراكز تاريخی مانند حاشيه ميدان امام)ره(، 
پل خواجو و چهارباغ راه اندازی می شــوند كه انواع خدمات را به 

مردم ارائه می كنند.
مدير اجرايی پروژه اليپ با اشــاره به نحوه اجرای فاز دوم، اظهار 
داشت: خدمات به صورت كامال مكانيزه بوده و اكنون زيرساخت ها 
در حال انجام است، ايستگاه ها جانمايی شده اند و تجهيزات هم 
در حال تامين اســت كه در آينده نزديك به بهره برداری خواهد 

رسيد.
وی خاطرنشــان كــرد: 
نســخه اوليه اپليكيشن 
اليپ تا دو مــاه آينده به 
مردم ارائه می شــود كه 
در آن می تواننــد انواع 
دوچرخــه موتور برقی و 
خودروی برقــی را روی 
نقشــه ببينند و انتخاب 
كننــد و هزينــه اجاره 
را بپردازند و ســپس از 
وســيله نقليه مورد نظر 
اســتفاده كنند.فتحــی 
ادامه داد: پيش بينی ما 
اين اســت كه فاز 2 در دو بخش خدمات ارائــه كند؛ بخش اول 
مربوط به حمل و نقل است و روزهای عادی از شنبه تا پنجشنبه 
با هدف توسعه حمل و نقل پاک و بخش دوم تعطيالت است كه 
بيشتر جنبه گردشــگری، ورزش و تفريح دارد كه نرخ ها و انواع 
 خدمات ارائه شــده در روزهای تعطيل متفاوت از روزهای عادی

 است.
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