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   تراژدی مضحک یک پروژه ملی  
   قطار سریع السیر تهران - اصفهان با تخصیص تنها یک میلیارد تومان در سال آینده رسما متوقف شد؛   

 در نشست  خبری مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان مطرح شد؛

 اصفهان می تواند برند پسماند کشور شود

گالری نگرش/ مدیا: نقاشی
جبر محیطی

 ۷  الی 19 دی

قانون مورفی  
کارگردان:رامبد جوان

پردیس ساحل /پردیس چهارباغ/ 
سینما سپاهان /سینما فلسطین

خوندن کتاب قصه دوران 
کودکی؛

اگه  می خواین یه حس 
نوستالژیک عجیب به سراغتون 
بیاد و یادی از گذشته ها کنید، 
کتاب قصه بچگی هاتون رو پیدا 

کنید و بخونیدش!
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آمادگی نیروهای انتظامی  
برای مقابله با تهدیدهای 

پیش رو

 جانشین فرمانده انتظامی استان 
مطرح کرد:

5

  روایت کودکانی که یک شبه بزرگ
 می شوند؛

عروسک بازی در خانه 
شوهر

 ظرفیت تولید ذوب آهن 
اصفهان پس از انقالب تا 
کنون 6 برابرشده است

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:
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رییس پلیس فرودگاه های کشور خبرداد:

فرودگاه اصفهان در جایگاه سوم کشف 
قاچاق مواد مخدر

رییس پلیس فرودگاه های کشور از افزایش 78 درصدی کشفیات مواد مخدر در فرودگاه های کشور 
از ابتدای امسال خبر داد و گفت: فقط در آذرماه 678 قاچاقچی مواد دستگیر شدند که 55 نفرشان 
زن بودند. یک نفرشــان هم قاچاقچی اهل بولیوی بود که کوکائین به ایران آورده بود و در اصفهان 

صفحه   ۷دستگیر شد.سردار حسن مهری با بیان اینکه...
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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 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/10/22
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت  8صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/10/23

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: 8-36680030-031 )داخلی 384(

نوبت دوم

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/10/12

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

97-4-237/2
عملیات مدیریت بهره برداری آب 
و فاضالب ، خدمات مشترکین و 
خدمات عمومی منطقه سمیرم

5/234/055/944261/702/000جاری

97-4-238/2
خدمات رسیدگی به حوادث ، نصب 

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

4/835/721/104241/786/000جاری

97-4-241/2
انجام خدمات حفاظت فیزیکی و 

خدمات اداری حراست اداره مرکزی 
و ادارات تابعه آبفا اصفهان

316/005/555/0409/780/000/000جاری

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.
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خبر کنار رفتــن وزرای دولت روحانــی معموال از 
شایعه های استعفای آنها شــروع می شود؛ خبری 
که  ابتدا در ســکوت خبری و بعد بــا تکذیب های 
نیم بند همراه شــده و در نهایت با کنار رفتن وزیر 
مورد نظر به حقیقت می پیوندد. نمونه های عینی 
و بارز این پروســه را می توان در ماجرای استعفای 
آخوندی و شــریعتمداری هم دید. حاال اما به نظر 
می رســد نوبت به قاضی زاده هاشــمی رسیده تا 
این رســم معمول در دولت را اجرا کند؛ وزیری که 
اگر چه در ســال های قبل به عنوان یکی از بهترین 
وزاری کابینه شناخته و بارها از وی تقدیر شد؛ اما در 
ماه های اخیر زمزمه های نارضایتی خود را بارها از 
تریبون های رسمی اعالم کرده است. خبر استعفای 
وزیر را یکی از نمایندگان مجلس در حالی رسانه ای 
کرد که حتی دولتی ها در اظهار نظری مدعی شدند 
روحانی تاکنون صحبتی در این رابطه با وزیر نداشته 
است. رسانه ها مدعی هستند با گذشت حدود 15 
روز از اســتعفای وزیر بهداشت، حســن روحانی 
رییس جمهور تاکنون در این باره پاســخی به نامه  
استعفای قاضی زاده هاشــمی نداده است. محمود 
واعظی، رییس دفتر رییس جمهور تالش کرده که با 
وساطت، موضوع را حل کند؛ اما وزیر بهداشت اصرار 
داشــته که بودجه تامین دارو و تجهیزات پزشکی 
باید تامین شود. خبرها از داخل وزارتخانه بهداشت 
و درمان هم حاکی اســت که قاضی زاده مصمم به 
استعفا بوده و حتی از معاونان و کارکنان دفترش نیز 

خداحافظی کرده است هر چند این خبر چند ساعت 
بعد با انتشــار تصویری از بازدید تایید نشــده وزیر 
بهداشت از یک مرکز عمومی رد شد؛ اما شایعه های 
زیادی همچنان حول و حوش استعفای این پزشک 
پرآوازه شنیده می شود. وزارت بهداشت پیش از این 
و طی مدت آماده شدن بودجه از سوی دولت اعالم 
کرد که تقاضای افزایش بودجه نهادهای بهداشتی 
از جمله بیمه ســالمت ایرانیان را داشته است.این 
وزارتخانه همچنین پیشــنهاد رشد تعرفه خدمات 
تشخیصی را نیز به دولت ارائه کرده بود. این مسئله 
در حالی است که معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی 
ســازمان برنامه و بودجه در اظهاراتی گفته است از 

ســال ۹۲ تا کنون بودجه نظام سالمت ۴۰۰ درصد 
افزایش داشته و در بودجه سال آینده برای وزارت 
بهداشت ۳۶ هزار میلیارد تومان اعتبار منظور شده 
است. سعید نمکی تصریح کرد امکان افزایش بیشتر 

بودجه در این حوزه برای دولت فراهم نبوده است. 
برخــی از نمایندگان مجلــس از جملــه یعقوب 
شیویاری،  عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اســالمی معتقد اســت که روحانی قطعا 
استعفای وزیر را نخواهد پذیرفت. در مقابل اما برخی 
از گمانه زنی ها برای جایگزینی »نوبخت« به جای 
قاضی زاده به عنوان سرپرســت این وزارتخانه خبر 
داده اند. منتقدان وزیر بهداشت می گویند استعفای 

وی در واقع  فرار رو به جلو اســت. ایــن منتقدان 
معتقدند تا کنون بودجه زیادی به وزارت بهداشت 
اختصاص داده شده؛ اما برخورد کافی و درستی از آن 
در ایران دیده نشده است و هنوز کاستی های زیادی 
وجود دارد که بیشتر ناشی از ساختارهای نادرست 
در این بخش و حیف و میل های زیاد این دســتگاه 
اســت. منتقدان همچنین می گویند عدم رعایت 
درست قانون در وزارت بهداشت طی سال های اخیر 
موجب شــده تا این نهاد همواره با کسری بودجه 
مواجه باشــد. هر چند رییس جمهور که در جریان 
آزادی برادرش با ســند خانه قاضی زاده به نوعی به 
وی مدیون است ترجیح می دهد نسبت به این خبر 
سکوت اختیار کند به خصوص آنکه دو سال پیش 
هم قاضی زاده توانست با یک قهر چند روزه بودجه 
طرح تحول سالمت را از دولت بگیرد؛  اما گمانه زنی 
هادر مورد جانشین بعدی وزیر بهداشت همچنان در 
محافل خبری ادامه دارد .برخی از برادر کوچک تر 
الریجانی ها )محمد باقر( و یــا علی اصغر پیوندی، 
رییس پیشــین جمعیت هــالل احمر بــه عنوان 
سرپرســتان بعدی وزارت بهداشــت نام می برند. 
هر چند به نظر می رســد علت استعفای قاضی زاده 
هاشمی نه تنها بودجه و رقمش و نه فقط مشکالت 
موجود بر ســر طرح تحــول بیمه ســالمت، بلکه 
ناشی از مشکالت درون ســازمانی بین او و شخص 
 رییس جمهور اســت؛ اما آنچه تکرار دور تسلسل

 اســتعفاها در دولت نشــان می دهد، باید با قاضی 
 زاده هاشــمی در دولــت روحانــی خداحافظــی 

کنیم.

اخبار ضد و نقیض درباره یورش 
به منزل »العبادی«

در حالی کــه برخی منابع از حملــه گارد محافظ 
نخســت وزیری به منزل العبادی خبر دادند، یک 
منبع در داخل منطقه سبز، یورش به منزل نخست 
وزیر سابق عراق را رد کرد. این منبع گفت، شایعات 
درباره یورش به منزل حیدر العبادی، نخست وزیر 
سابق و خانواده اش در این منطقه بی پایه و اساس 
اســت.وی که خواست نامش فاش نشــود، افزود: 
العبادی به همراه خانواده اش در ویالهای ریاست 
جمهوری ساکن است و تحت نظارت تیم ویژه قرار 
دارد.این در حالی است که سایت ارم نیوز به نقل از 
منبعی که خواست نامش فاش نشود، اعالم کرده 
نیروهای گارد عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق 
به رهبری سرلشکر آزاد به منزل العبادی زمانی که 
او بیرون بود، حمله و با درخواســت ها برای تخلیه 

این خانه و ورود کارمندی به آن مخالفت کردند.

اظهاراتی جنجالی که یمنی ها را عصبانی کرد؛
 اعطای تابعیت اماراتی

 به ساکنان »سقطرا«یمن
 یک مسئول اماراتی در ویدئویی که در شبکه های 
اجتماعی منتشــر شــده و جنجال  به پا کرده در 
دیدار با جمعی از ســاکنان جزیره سقطرای یمن 
می گوید:» به شــما اطمینان می دهم که سقطرا 
بخشــی از خاک امارات خواهد بود و ساکنان آن 
مستحق دریافت شهروندی و تابعیت امارات بدون 
درخواســت هســتند«.این ویدئو در شبکه های 
اجتماعی مختلف منتشر شــده و برخی فعاالن به 
اظهارات این مسئول اماراتی که سمتش مشخص 
نیست، پرداختند و ویدئوی یاد شده با واکنش های 
شدید و تند یمنی ها روبه رو شد.فعاالن یمنی بر این 
باورند که امارات می خواهد برای اجرای برنامه های 
استعماری خاصی، سقطرا را به کنترل خود درآورد.

آمریکا شروط لغو تحریم های 
روسیه را اعالم کرد

ســفیر آمریــکا در اوکراین بازگشــت حاکمیت 
اوکراین بر شبه جزیره کریمه را از شروط اصلی لغو 
تحریم های واشنگتن علیه مسکو اعالم کرد.»ماری 
یوانوویچ« ســفیر آمریکا در اوکرایــن اعالم کرد 
تحریم های واشــنگتن علیه مســکو  تا زمانی که 
روسیه حاکمیت اوکراین بر شبه جزیره کریمه را به 
رسمیت بشناسد و ملوانان بازداشتی اوکراینی در 
تنش دریایی اخیر را آزاد کند، ادامه خواهد داشت. 
این مقام آمریکایی در ادامه شروط این کشور برای 
لغو تحریم ها علیه روسیه از مسکو خواست »تا به 
توافق نامه مینسک برای پایان دادن به تنش ها )در 
شرق اوکراین( پایبند باشد« و همچنین ۲۴ ملوان 
اوکراینی که روســیه اخیرا به صورت غیرقانونی 

بازداشت کرده است، آزاد شوند.

 اسرائیل متهم ردیف اول 
سازمان  ملل در سال ۲۰۱۸

 در ســال ۲۰18، مجمع عمومی ســازمان ملل 
دســتکم ۲۰ قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی بر 
سر موضوعاتی همچون نقض حقوق بشر، اسکان 
غیرقانونی در قلمرو اشغال شده فلسطینیان و ادامه 
اشغال بیت المقدس شــرقی )بخش شرقی شهر 
اشغالی قدس( صادر کرد.دستکم شش قطعنامه 
علیه رژیم صهیونیســتی در پایان نوامبر تصویب 
شد تا توجه ها به درگیری های اسرائیل و فلسطین 
جلب شــود و قطعنامه جداگانه ای در ماه دسامبر 
به تصویب رسید و مجددا پذیرش یکجانبه قدس 
اشغالی به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی آمریکا را 
محکوم کرد.همه این ها در حالی بود که تالش های 
آمریــکا در مجمع عمومــی ســازمان ملل برای 
محکومیت حماس که آن را »سازمان تروریستی« 
توصیف می کند، بی نتیجه مانــد. »نیکی هیلی« 
نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته بود سازمان 
ملل در طول این سال ها بیش از 5۰۰ بار اسرائیل را 

محکوم کرده است.

تکرار ماجرای استعفا، سکوت و برکناری رد مصوبه تبدیل سازمان 
میراث فرهنگی به وزارتخانه 

سخنگوی شورای نگهبان با اعالم عدم تایید 
مصوبــه تبدیــل ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی وگردشگری به وزارتخانه، توسط 
شورای نگهبان از اعاده این مصوبه به مجلس 
جهت اصالح خبــر داد. کدخدایی همچنین 
ضمن تایید خبر »رد مصوبه تبدیل ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی وگردشگری 
به وزارتخانه« توسط شــورای نگهبان برای 
دومین بار، اظهار کرد: این مصوبه برای اصالح 

به مجلس اعاده شد.

رییسی، ریاست خود را بر 
قوه قضائیه تکذیب کرد

حجت االسالم رییسی به شــایعه رفتنش از 
آســتان قدس رضوی به قوه قضائیه واکنش 
نشان داده و ریاستش را بر این قوه تکذیب کرد.

حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم رییسی 
در پاسخ به سوالی مبنی بر شایعه انتصاب به 
عنوان رییس قوه قضائیه، اظهار داشت: در حال 
حاضر مشغول خدمت رسانی در آستان قدس 
رضوی هستم و هیچ حسی جز خدمت در این 

بارگاه مقدس ندارم.

طرح نمایندگان برای کاهش 
دوره های متوالی نمایندگی

عضو هیئت رییسه کمیسیون قضائی مجلس 
از طرح پیشــنهادی نمایندگان برای کاهش 
 دوره هــای متوالــی نمایندگی خبــر داد.

یحیی کمالی پور در مورد این طرح گفت: طبق 
 این طرح ۳ دوره متوالی بــرای یک نماینده
  در نظر گرفته شــده و بیــش از آن ممنوع

 است.
وی با بیان اینکه این پیشنهاد در قالب طرح 
استانی شدن انتخابات مطرح می شود، افزود: 
طرح مذکور در بخش شرایط مدت نمایندگی 
در طرح اســتانی شــدن انتخابات بررســی 
می شود.عضو هیئت رییسه کمیسیون قضائی 
و حقوقی با بیان اینکــه ۲5 تن از نمایندگان 
طرح مذکــور را امضا کردند، اظهار داشــت: 
افزایش انگیزه و سهولت در ورود افراد جدید 
 به قوه مقننه یکــی از اهداف طــرح مذکور

 است.

طالبان دیدار نمایندگانش با 
مقامات ایرانی را تایید کرد

»ذبیح ا... مجاهد« ســخنگوی گروه طالبان 
طی پیامی گفت که اخیرا هیئتی از طالبان در 
راستای تماس با کشورهای منطقه وارد تهران 
شد.در ادامه این پیام آمده است: این هیئت 
به تهران فرستاده شد تا در ارتباط با وضعیت 
افغانستان بعد از اشغال و تامین صلح و امنیت 
این کشور و همچنین منطقه با کشور همسایه 

ایران، رایزنی کند.
به نوشــته ســخنگوی طالبان، نمایندگان 
طالبان دائما به کشورهای همسایه و منطقه 
سفرهایی دارند، تا حمایت سیاسی و اخالقی 
این کشــورها و نیز همکاری آنها را به منظور 
پایان اشغال افغانستان و تامین صلح در این 

کشور جلب کنند.

خانم فرماندار، سفیر می شود
معاون اول رییس جمهور از معرفی فرماندار 
قصر قند به عنوان ســفیر ایــران در برونئی 

خبر داد.
اســحاق جهانگیــری در جریان ســفر به 
قصرقند اظهار داشت: حمیرا ریگی، فرماندار 
شهرستان قصرقند به عنوان سفیر ایران در 
برونئی معرفی می شــود.معاون اول رییس 
جمهور ادامه داد: حکم معرفی حمیرا ریگی 
به عنوان ســفیر ایران در برونئی در زاهدان 

قرائت شد.

بهرام قاسمی 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی:

رییس جبهه پیروان خــط امام و رهبــری با بیان 
اینکه ســران فتنه تالش زیادی کردند تا کشــور را 
دچار چالش کننــد، گفت: صبر نظام بســیار بود و 
 کمترین برخورد را با آنها کرد و تنها به حصرشــان 
حکــم داد.محمدرضــا باهنــر افــزود: در چنین 
شــرایطی که ایران برای آنها هماننــد یک مدیر و 
رهبر بود، عده ای خواســتند به نظــام ضربه بزنند. 
نظام بســیار تحمل کرد و ســران فتنه هم تالش 
کردند تــا کشــور را دچــار چالش کننــد. حتی 
به مردم گفتنــد که به جای ۲۲ بهمــن، ۲5 بهمن 
به خیابــان بیاییــد. اما صبــر نظام بســیار بود و 
 کمترین برخورد را با آنها کــرد و تنها به حصر آنها 
حکم داد.رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری در  
مورد اعتراضات دی ماه ســال گذشته گفت: اینکه 
برخی نگران اصولگرایان باشــند که خدایی نکرده، 
اعتراض از ســوی آنها باشــد، غلط است. همیشه 
کسانی که قصد غلطی داشتند، خاستگاه شان جای 
دیگری بوده، ولی در سال گذشته دیدیم که مردم با 

آنها همراه نشدند.

حصر سران فتنه، کمترین 
برخورد نظام با آنها بود

رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری:

کافه سیاست

عکس  روز 

دیدار رییس جمهور با 
خانواده شهید ارمنی

هیئت نظارت »درازهی« را محکوم کرد

پیشنهاد سردبیر:

سخنگوی دستگاه دیپلماســی گفت: اروپا 
در اعمال ســازوکار مالی بومی مســتقل از 
آمریکا ناتوان است و spv آزمونی بزرگ برای 
آنها خواهد بود.بهرام قاســمی  گفت: پس از 
خروج آمریکا از برجام صحبت های زیادی در 
اردیبهشت ماه  انجام شــد و طرف های ما در 
گروه 1+۴ اعتقاد داشتند برجام به هر نحوی 
باید حفظ شــود تا ایران هم در برنامه جامع 
اقدام مشــترک باقی بماند، آن ها در مقابل 
تالش می کنند تا با ایجــاد زمینه های الزم و 
اقداماتی که می توانند منافع برجامی ایران را 
تامین کند همکاری های خود با تهران را دنبال 
کنند.وی در ادامه افزود: می توان امیدوار بود 
که در نهایت به سازوکار مالی اروپا دست پیدا 
کنیم، اما به هر حال مــا اتکای خود را به این 
ساز و کار نگذاشته و به صورت صدر درصد به 

آن دل نبسته ایم.

دلبستگی صد در صدی به   
SPV نداریم

پزشکیان
نایب رییس مجلس شورای اسالمی : 

عضو شــورای مرکزی حزب کارگــزاران گفت: اگر 
حمایت های مرحوم هاشمی رفســنجانی و احزاب 
اصالح طلب نبود، امکان پیــروزی آقای روحانی در 
انتخابات وجود نداشت.محمود علیزاده طباطبایی،  
در واکنش  به اظهارات رییــس دفتر روحانی گفت: 
همانطور که آقای مرعشی نیز پیش از این گفته بود، 
اظهارات  آقای واعظی مبنی بر اینکه آقای روحانی 
با حمایت ایشان توانست در انتخابات ۹۶ به پیروزی 
برسد، کامال درست اســت.وی افزود:  آقای روحانی 
در زمان انتخابات ســال ۹۲  نه تنهــا جایگاهی در 
احزاب و گروه های سیاســی کشــور نداشت، بلکه 
حتی حزبی هم نداشت که بخواهد از او حمایت کند.  
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران همچنین در 
واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی حزب اعتدال و 
توسعه که گفته بود »امکان دارد حزب متبوعش در 
انتخابات های آتی کاندیدای جداگانه  معرفی کند«، 
گفت: اتفاقا خیلی خوب است. زیرا مشخص می شود 
تعداد  آرای کاندیدای مورد حمایت این دوســتان 

حتی از آرای باطله نیز کمتر است.

 رای »اعتدال و توسعه« 
از آرای باطله کمتر است

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران:

نایب رییس مجلس شــورای اسالمی گفت: 
اگر قرار باشد کســی را بگیرند در همان صدا و 
سیما و جاهایی که می گویند »تبیین و شفاف« 
می کنیم، هستند افرادی که گیر بیفتند.نماینده 
مردم تبریز ادامه داد: ما مسلمانان با هم برادریم؛ 
اما چقدر در جهت اخــوت و برادری صحبت 
می کنیم و  چقدر بر طبل فتنه می زنیم؟مسعود 
پزشکیان متذکر شــد: در اوضاع و احوالی که 
آمریکا با تمام قدرتش در مقابل ما ایســتاده، 
همدیگر را تخریب می کنیــم، از باال تا پایین 
آبروریزی می کنیم، صدا و سیما یک روحانی 
را دعوت می کند و می گوید »از مجلس شــرم 
می کنم« و همه نمایندگان را زیر سوال می برد. 
آیا دین، مذهب و قرآن چنین اجازه و دستوری 
به این آقایان می دهد؟ از پشت تریبون آبروی 
انســان هایی را می بریم که با تمام وجودشان 

برای این انقالب کار کردند .

 به اسم شفافیت 
آبروی افراد را می بریم

پیشخوان

بین الملل

 آیا وزیر بهداشت از قطار دولت پیاده می شود؟

صنعت »مظلوم« پوشاک

حراست از آب

»سایر بگیران« بودجه

اصالحات زیر تیغ استمرار

هیئت نظارت »درازهی« را محکوم کرد
عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از صدور حکم نهایی نماینده سراوان خبر داد و گفت: تذکر کتبی و 
درج در پرونده و کسر از حقوق در انتظار درازهی است.علیرضا سلیمی گفت: بر این اساس هیئت نظارت 
بر رفتار نمایندگان با تشکیل نشست، حکم نماینده مردم سراوان را صادر کرد.وی افزود: این حکم در ۹ 
بند به تصویب رسید و مقرر شد براساس ماده ۶ قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان عمل شود.عضو 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یادآور شد: به احتمال زیاد برای آقای درازهی فقط بند الف و ب حکم 
ماده ۶ اعمال شود، یعنی تذکر شفاهی و کتبی به همراه درج در پرونده. البته کسر حقوق هم خواهد شد 
اما این موضوع اثر زیادی ندارد و تذکر کتبی و درج در پرونده برای نماینده گران تمام خواهد شــد.وی 
خاطرنشان کرد: حق شــکایت برای کارمند گمرک باقی بوده و می تواند در دادگستری شکایت کند که 

به وی اهانت شده است.

جز بازگشت وجوه، مانع دیگری در پرونده بابک زنجانی وجود ندارد
دادستان تهران با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: دســتگاه قضائی در این رابطه می خواهد وجوه برگردد 
و مانع دیگری وجود ندارد.عباس جعفری دولت آبادی درپاسخ به ســوالی درباره اینکه دو هفته پیش گفته 
شد که حراج برخی اموال در این پرونده  شروع شده است گفت: این امر طبق روال وجود دارد ولی اموالی که 
مشمول حکم بوده دو میلیارد و اندی یورو اســت که رقم باالیی به حساب می آید و ما تالش داریم که اموال 
برگردد و اموالی که مزایده شده اموالی بود که در اختیار ما بود و طبق مقررات به مزایده گذاشتیم.وی درباره 
آخرین وضعیت حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات گفت: چند روز پیش که به دانشگاه رفتیم 
برخی از دانشجویان گفتند که ما اطالعاتی داریم در مورد اینکه نامه و طومار نوشتیم و من از همین تریبون 
به دانشجویان می گویم که اگر نامه و طوماری قبال  نوشتند به بازپرس و دادستانی تهران تحویل دهند و  اگر 

مطمئن باشیم که قبال تذکراتی به دانشگاه داده شده حتما بررسی می کنیم.

چهره ها

نخست وزیر رژیم صهیونیســتی ادعا کرد که اگر جمهوری اسالمی 
همچنان به دنبال نابودی رژیم صهیونیستی باشــد، هرگز با ایران 
مذاکره نخواهد کرد. تایمز آو اســرائیل نوشت که  بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفت وگو با شبکه »گلوبو تی وی« 
برزیل، با اشاره به این مسئله که انقالبی در روابط با دنیای عرب پیش 
آمده، ادعا کرد که اسرائیلی ها و عرب ها متحدانی ضروری در مقابله 

با ایران و داعش هستند.وی همچنین در ادعاهایی خصمانه و واهی 
و با اذعان به شکست خود در پیشروی در غزه اظهار کرد: متاسفانه ما 
نتوانسته ایم با فلسطینی ها پیشرفتی داشته باشیم تا بدین جای کار 
نیمی از آن ها در زیر سلطه ایران قرار دارند. نتانیاهو در پاسخ به این 
پرسش که آیا با سران ایران برای صلح مذاکره خواهید کرد؟ گفت: اگر 
آن ها همچنان کمر به نابودی ما بسته باشند، پاسخ من منفی است.

وی در ادامه اظهار کرد که تنها راه مذاکره، دگرگونی تمام و کمال ایران 
است.به گزارش ایسنا، مقامات رژیم صهیونیستی با همراهی آمریکا و 
متحدان شان در حالی همواره ایران را به دست داشتن در فعالیت های 
بی ثبات کننده و تروریستی متهم می کنند که خود حامی اصلی مالی و 
ایدئولوژیک سیاست های تفرقه افکنانه و تروریستی در منطقه هستند 
که منجر به ظهور و توسعه تروریسم در خاورمیانه و جهان شده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی:
هرگز با ایران مذاکره نخواهم کرد! 

علیرضا کریمیان
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 ظرفیت تولید ذوب آهن اصفهان پس از انقالب
 تا کنون 6 برابرشده است

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اصناف

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان:
شرایط اقتصادی و گرانی 
مواد اولیه، حیات صنایع 
دستی را تهدید می کند

رییس اتحادیه صنایع دســتی اصفهان با بیان 
اینکه به دلیل شرایط اقتصادی و نوسانات ارز 
شــاهد تاثیرات منفی در حوزه فروش صنایع 
دستی هستیم، گفت: اگر سری به فروشگاه های 
صنایع دستی در میدان امام)ره( بزنید، متوجه 
عدم فروش و رکــود در بازار صنایع دســتی 
می شوید.عباس شیردل، پیرامون آمار فروش 
صنایع دســتی اظهار داشــت: صنایع دستی 
مستثنی از بقیه صنوف نیست و به دلیل شرایط 
اقتصادی و نوسانات ارز شاهد تاثیرات منفی در 

حوزه فروش صنایع دستی هستیم.
وی افزود: همچنین گرانی مواد اولیه ســبب 
تغییر قیمت تولید صنایع دستی شده و این مهم 
نیز در حوزه تولید شرایط بدی را به وجود آورده 
اســت.رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان 

پیرامون بازار صنایع دستی گفت: صنایع دستی 
با حضور گردشــگر داخلــی و خارجی ارتباط 
مســتقیمی دارد که اکنون در حالی که در ماه 
ژانویه و سفر گردشگران خارجی به ایران قرار 
داریم، بیشتر هتل های اصفهان خالی هستند.

شیردل بیان کرد: اگر در حضور جذب گردشگر 
داخلی و خارجی و بهبود اوضاع اقتصادی تولید 
و فروش صنایع دستی برنامه ریزی انجام نشود، 
شاهد بدتر شدن اوضاع و تبعات بعدی در حوزه 

صنایع دستی خواهیم بود.

بازار

هندزفری بلوتوث

هشدار مدیر عامل شرکت توزیع برق 
استان اصفهان:

 در سال آینده برای تامین برق 
با مشکل مواجه هستیم

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: 
به سبب کمی بارش، تولید برق سد زاینده رود را از 
دست دادیم که منجر به خاموشی های تابستان شد 
و در سال آینده با مشکالتی مواجه هستیم. حمید 
عالقه   مندان از کاهش چشمگیر خاموشی ها خبر 
داد و اذعان کرد: در حال حاضر میزان خاموشــی 
با 47 درصد کاهــش همراه بوده که نســبت به 
گذشته نصف شده است.  عالقه مندان عنوان کرد: 
از آن جایی که قرار بود به همه مناطق برق رسانی 
کنیم ســعی داریم جلوتر از اهداف کشور در سال 
1405 از شبکه هوشمند در کشور برخوردار باشیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با بیان 
اینکه کم آبی سبب نابودی سد برای تولید برق شد، 
عنوان کرد: کار اصلی ما بهینه مصرف کردن برق 
است که در مرحله نخســت ادارات و دولت باید با 
مصرف درست به عنوان الگو مطرح شوند و بعد از 

مردم تقاضای مصرف بهینه داشته باشیم.

رییس دایره اوزان و مقیاس های اداره کل 
استاندارد اصفهان:

نازل های سوخت در اصفهان از 
نظر میزان عرضه مشکلی ندارند

رییس دایره اوزان و مقیاس های اداره کل استاندارد 
اصفهان گفت: هیچ مشــکلی خاصی از نظر نشان 
دادن میزان و کمیت عرضه سوخت مایع به ویژه 
بنزین در نازل های کنترل شــده در جایگاه های 
استان وجود ندارد .احســان توکلی افزود: امسال 
سه هزار و 262 دســتگاه نازل سوخت بنزین در 
جایگاه های استان کنترل و بازرسی شد.توکلی با 
اشاره به اینکه برچسب کنترل و آزمون روی همه 
این نازل ها نصب شده است، افزود: این تجهیزات 
هر 6 ماه یک بار مورد آزمون قرار می گیرند و اگر 
نازلی دچار مشکل فنی باشــد در همان لحظه با 
حضور بازرس و تعمیرکار نسبت به رفع آن اقدام 
می شود.رییس دایره اوزان و مقیاس های اداره کل 
استاندارد اصفهان با بیان اینکه تعدادی از فعاالن 
واحدهای صنفی تصور می کنند که دستگاه های 
سنجش اوزان آن بدون خطاست، تصریح کرد: الزم 
اســت اصناف به کنترل ترازوهای خود دست کم 
یک بار در سال و الصاق برچسب نشان استاندارد و 

آزمون روی آنها ترغیب شوند.

 نایب رییس اتحادیه فروشندگان
 گوشت سفید اصفهان:

قیمت واقعی مرغ 15 هزار 
تومان است

نایب رییس اتحادیه فروشــندگان گوشت سفید 
اصفهان با بیان اینکه بــه دنبال افزایش نرخ مرغ، 
میزان خرید مردم به یک دهم سال گذشته کاهش 
یافته است، گفت: در حال حاضر نرخ مرغ در حدود 
14 هزار و 500 تا 15 هزار تومان اســت؛ اما بازار 
کشش این قیمت  و افزایش بیشــتر آن را ندارد.

محمدعلی فروغی با انتقاد بر اینکــه وزیر جهاد 
کشاورزی اعالم کرد نرخ مرغ باید 10 هزار تومان 
باشد، اما قیمت این محصول در بازار 15 هزار تومان 
است، گفت: به طور قطع وزیر از شرایط تولید و بازار 
اطالع کافی دارد؛ اما نمی تواند بازار را کنترل کند، 
بنابراین جای سوال است که در این شرایط مغازه 
قادر به کنترل بازار است.وی با تاکید بر اینکه در 
حال حاضر با کمبود تولید مرغ در کشــور مواجه 
هســتیم، گفت: کمبود تولید مرغ از شمال آغاز 
و به تهران رســید، همچنین در اصفهان به دلیل 
 کاهش جوجه ریزی مرغداران بــا کمبود مواجه 

هستیم.

بنزین در بودجه ۹۸ گران 
نمی شود

نایب رییس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات 
مجلس گفت: بر اســاس الیحه بودجه ۹۸ قیمت 
بنزین در سال آینده ثابت خواهد ماند.هادی قوامی 
اظهار داشــت: نماینده ســازمان برنامه و بودجه 
عنوان کرد که الیحه بودجه سال ۹۸ سخت ترین 
بودجه ای اســت که تاکنون نوشته شــده و این 
الیحه دو سقفی نوشته شــده است. یکی با سقف 
407 هزار میلیــارد تومان و دیگــری در صورت 
تحقق درآمدهای نفتی پیش بینی شــده با سقف 
447 هزار میلیــارد تومان.قوامی خاطرنشــان 
کرد: براســاس الیحــه بودجــه ۹۸ بنزین گران 
 نخواهد شــد؛ اما احتمال افزایش قیمت گازوئیل

 وجود دارد.

S530 هندزفری بلوتوث مدل

 35,950
تومان

هندزفری بلوتوث سند 
E71 ای ام مدل

 82,000
تومان

E7 هندزفری بلوتوث هوکو مدل

 161,000
تومان

قطار سریع الســیر تهران، قم، اصفهان  از 
جمله پروژه های بلند پروازانه راه و ترابری 
ایران اســت که طی چند سال گذشته هر از 
چند گاهی خبری از آن منتشر و یا صحبتی 
از مدیری در مورد کم و کاستی و موانع آن 
رسانه ای می شــود. قرار است با راه اندازی 
این خط قطارهایی با سرعت 250 کیلومتر در 
ساعت مسافران را در یکی از پرتردد ترین 
مسیرهای کشور جابه جا کند. این قطار در 
صورت راه اندازی قادر خواهد بود 16 میلیون 
مسافر را در سال جابه جا کرده و سرعت سفر 
میان دو شهر اصفهان و تهران را به تنها دو 

ساعت برساند.
پروژه ای که دوبار کلنگ خورد؛ اما هنوز 

راه اندازی نشده است
به نظر می رســد پروژه قطار السریع السیر  یکی از 
رویایی ترین و دوست داشــتنی ترین طرح های 
حمل و نقلی طی ده ســال اخیر بوده اســت چرا 
که این پروژه دو بار در ســال های ۸۹ و ۹3 توسط 
دو رییس جمهــور افتتاح و کلنگ زنی شــد؛ اما 
هنوز خبری از راه اندازی نیست. آنچه قابل توجه 
است این که پس از سال ها که از تصویب و اجرای 
مراحل مقدماتی آن گذشــته بود در سال گذشته 
رضا ویســه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول 
رییس جمهوری هم دست به قلم شده و در نامه ای 
به آخوندی، وزیــر وقت راه و شهرســازی درباره 
این پروژه هشــدار داده و از تعیین تکلیف نشدن 
بســیاری از ایرادهای اساســی مطرح شده درباره 
پروژه قطار سریع السیر تهرانـ  اصفهان انتقاد کرد. 
در آن نامه هشدار داده شده بود که در صورت عدم 
پیشــبرد این طرح دولت با یک گره کور و اساسی 
مواجه خواهد شد از ســوی دیگر متولی این طرح 
در همان زمان مدعی بود که هنوز اطالعات طرح 
کامل نشــده و نمی توان در مورد آن نظر درستی 
داد. این کش و قــوس ها در حالی بــود که گفته 

می شد قرارگاه سازندگی 
خاتــم االنبیــاء)ص( با 
مشــارکت یک شــرکت 
چینــی در حــال زیــر 
ســازی و آماده سازی آن 
هســتند. این طرح یکی 
از دســتاوردهای توافق 
برجام عنوان می شد که 

قرار بود با مشــارکت اروپایی هــا و بخش هایی از 
شرکت ایتالیا و فرانسه ســاخته و تکمیل شود؛ اما 
با گذشت ده سال از آغاز اجرای این طرح تنها زیر 

سازی آن 65 درصد پیشرفت داشت.
بودجه، ســنگ بزرگی که عالمت نزدن 

است
در طــرح هــای بزرگی ماننــد راه انــدازی قطار 
سریع الســیر اصفهان تهران که بــه آن اصطالحا 
پروژه های ملی گفته می شــود بودجــه و تامین 
آن حرف اول را می زند. پــروژه مورد بحث در این 
گزارش نیز ابتدا قرار بــود با برآوردی معادل هفت 
میلیارد یــورو و البته با مشــارکت و تامین منابع 
توســط طرف های خارجی ماننــد زیمنس آلمان 

و  چند شــرکت چینی و 
ایتالیایی ســاخته شود؛ 
اما به نظر می رســد تمام 
وعده های تامیــن اعتبار 
این پروژه ســرابی بیش 
نبوده است در حالی که در 
زمان کلنگ زنی توســط 
روحانی گفته شــد که  2 
میلیــارد و 600 میلیون دالر اعتبــار به این طرح 
اختصاص داده شــده و چشــم انداز افتتاح چهار 
ســاله ای تدوین شده اســت؛ اما در نهایت پس از 
گذشت 4 ســال برای ســال آینده و پروژه ای که 
بیش از نیمی از زیر ســازی و بیــش از ۹0 درصد 
تامین تجهیزات و قطعات آن بــر زمین مانده تنها 
یک میلیــارد تومان در نظر گرفته شــده اســت. 
این در حالی اســت که بر اســاس برآورد صورت 
گرفته از ســوی دولت 14 هــزار و ۹27 میلیارد و 
246 میلیون تومان اعتبار جهــت اتمام نیاز دارد. 
گفتنی اســت، کل اعتبارات تخصیص یافته برای 
ســاخت این پروژه تا آخــر برنامه پنجم توســعه 
حدود 230 میلیــارد تومان، در ســال ۹6 بالغ بر 

206 میلیارد تومان و امســال حــدود 33 میلیارد 
 تومان و در مجمــوع حدود 470 میلیــارد تومان 

بوده است.
وضعیت نامعلوم حمــل و نقل عمومی و 

دیدگاه های گنگ دولتی
در حالی که جاده های کشــور هر ســاله هزاران 
کشته بر جا می گذارد خودرو ها در ایران وضعیت 
استانداری ندارند و بسیاری از محورهای مواصالتی 
اصلی کشــور در زمان پیک سفر به دلیل شلوغی و 
ازدحام با ترافیک و تصادفــات زنجیره ای مواجه 
می شــود، حمل و نقل هوایی گــران و بی کیفیت 
است و قطارها  همواره به نســبت میزان مسافران 
از گنجایش اندکی برخوردار اســت؛ اما به نظر می 
رســد هنوز هم دولت عزمی برای برطرف ساختن 
این گره کــور ندارد. این مســئله را مــی توان از 
میزان اعتباراتی دانســت که برای ســال آینده در 
حوزه راهــداری اختصاص داده شــده بودجه ای 
 که صدای اعتراض نماینــدگان مجلس را هم بلند

 کــرده اســت. بر اســاس الیحــه پیشــنهادی 
دولــت اعتبارات راهــداری بــا 17 درصد کاهش 
مواجه اســت، همچنیــن راه آهن نیــز با کاهش 
بودجه11/5درصدی به نســبت سال گذشته روبه 
رو است. این مسئله در حالی است که در سال ۹7 
 اعتبار بودجه ای شرکت راه آهن 10 درصد افزایش 

داشته است. 
این وضعیت در صنعت هوایی به مراتب بدتر است 
چرا که با توجه به تحریم ها این حوزه با مشکالت 
جدی در زمینه نوســازی نــاوگان هوایی و تامین 
قطعات روبــه رو خواهد بود. هــر روز تلفات حمل 
و نقل کشور وضعیت دشوارتری به خود می گیرد 
و اقدامات تنبیهــی و نظارتی پلیــس نیز به دلیل 
عدم وجود امکانات کافی و استاندارد نبودن راه ها 
تاثیرات چندانی به جا نگذاشــته اســت. وضعیت 
کاهشی بودجه حمل و نقل عمومی در حالی برای 
سال آینده پیش بینی شده است که بودجه برخی 
از نهادها مانند سازمان برنامه و بودجه، دانشگاه ها 

و... تا دو برابر افزایش داشته است.

تراژدی مضحک یک پروژه ملی
  قطار سریع السیر تهران - اصفهان با تخصیص تنها یک میلیارد تومان در سال آینده رسما متوقف شد؛ 

 پروژه قطار السریع السیر  یکی 
از رویایی ترین و دوست داشتنی 

ترین طرح های حمل و نقلی 
طی ده سال اخیر بوده است

یکی از نیازهــای فعاالن بازارهای 
مالی، دسترســی آسان و مناسب 
به اطالعات در این بازارهاست. از 
همین روی مرکز مالی ایران نسبت 
به گردآوری اطالعات شرکت ها، 
نهادها وهمچنین ابزارهای مالی و 
کاالهای قابل معامله در بازار سرمایه 
ایران در قالب اپلیکیشن اقدام کرده 
است. در این سامانه ضمن تقسیم 
بندی ابزارهــا و نهادها، اطالعات 

موردنیاز مخاطب ارائه شده است.

بانک جامع 
اطالعات مالی 

ایران 

شن مالی
معرفی اپلیکی

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:
 ظرفیت تولید ذوب آهن اصفهان پس از انقالب تا کنون 6 برابرشده است

برای نخستین بار در سطح کشور، تکنولوژی لیزرمارکینگ لوله های 
فلزی گاز با رویکرد مدیریت و کنترل دارایی های فیزیکی در شرکت 
گاز استان اصفهان اجرا شــد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
اســتان اصفهان، تکنولوژی نوین لیزرمارکینگ با پیشنهاد بازرسی 
فنی شرکت گاز استان اصفهان و در قالب پروژه پژوهشی، در شبکه 
و لوله های فلزی به مرحله اجرایی رسیده که در این فرآیند تمامی 
مشخصات فنی لوله مطابق با استانداردهای جاری شرکت ملی گاز 

ایران نشانه گذاری و مورد ارزیابی کیفی قرار می گیرد.
مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به اینکه، این تکنولوژی 
طی یک پروژه پژوهشی با دانشــگاه صنعتی اصفهان، مورد بررسی 
دقیق فنی و کارشناســی قرار گرفته اســت،گفت: امــکان ردیابی 
مشخصات فنی لوله  به هنگام تولید در کارخانه سازنده بدون هرگونه 
آسیب فیزیکی و ظاهری، ســازگاری با فرآیند تولید و امکان پیاده 
سازی در خط تولید لوله سازی،  ماندگاری در زمان حمل ونقل و جابه 
جایی تا انبارهای شرکت گاز و پیمانکاران اجرایی، ردیابی در کارگاه 
های پوشش و عایق کاری و حتی پس از اجرا و در زمان بهره برداری از 

ویژگی های منحصر به فرد این روش نشانه گذاری است که بر اساس 
الزامات و نیازمندی های استاندارد لوله های فلزی API 5L موردتایید 
قرار گرفته است. سید مصطفی علوی افزود: طرح اولیه این روش پس 
از ارائه به لحاظ امکان سنجی طی چندین جلسه فنی بین سازندگان 
لوله با حضور کارشناسان بازرسی فنی شرکت های گاز استانی مورد 
بررسی قرار گرفت و پس از ارائه از سوی واحد بازرسی فنی شرکت گاز 
استان، نتایج تئوری و عملی آن با حمایت امور پژوهش شرکت ملی 

گاز در کنفرانس جهانی پژوهش های گاز در سال 2017 ثبت  شد .
وی، بیان داشــت: نکته مهم این طرح که آن را در ســطح مدیریت 
گازرسانی کارآمد می کند این است که ضمن امکان ردیابی لوله های 
فلزی در پروژه گازرسانی و جلوگیری از جابه جایی لوله ها در پروژه ها، 
مانع از آسیب به خواص ساختاری و ویژگی های عملکردی لوله در 
زمان حکاکی می شود . مدیرعامل شــرکت گاز استان، یادآور شد: 
مشخصات فنی، در شرح یک کاال و همچنین نحوه ثبت و تشخیص 
آن از اهمیت باالیی برخوردار است که این اطالعات فنی  طی گذشت 
زمان، شرایط نگهداری و ماهیت پروژه های اجرایی از بین خواهد رفت؛ 

اما با استفاده از تکنولوژی لیزر مارکینگ ، اطالعات فنی یک کاال طی 
یک روش ماندگار، علمی و غیر مخرب روی لوله ثبت و حکاکی می 
شود. مهندس علوی افزود: این روش با همت کارشناسان فنی شرکت 
گاز استان به صورت یک پیش نویس اجرایی ضمیمه استاندارد تدوین 
و به عنوان ضمیمه قراردادهای جدید لوله در کمیته فنی تایید شده و 
برای اولین بار در سطح شرکت ملی گاز ایران در پروژه خرید لوله های 

6 اینچ عملی و پیاده سازی شده است.

برای نخستین بار در کشور صورت گرفت؛
اجرای تکنولوژی لیزر مارک لوله های فلزی در شرکت گاز استان اصفهان

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در مورد دســتاوردهای این شــرکت در 
آستانه چهل سالگی انقالب اسالمی گفت : در آستانه چهلمین سالگرد 
پیروزی شکوهمند انقالب اســالمی ایران،ذوب آهن اصفهان به عنوان 
شناسنامه صنعت فوالد کشور در 51 سالگی قرار دارد. سنگ بنای این 
شرکت پیش از انقالب گذاشته شد؛ اما رشد و تکامل آن پس از انقالب 
صورت گرفت. تولید ذوب آهن پیش از انقالب 600 هزار تن بود وکوره 
بلند شماره 2 در سال 1362 به دست مقام معظم رهبری به بهره برداری 
رسید. مهندس منصور یزدی زاده اظهار کرد : پیش از انقالب یک کوره 
بلند 1000 متر مکعبی داشــتیم در حالی که پس از انقالب ، دو کوره 
بلند 2000 متر مکعبی به آن اضافه کردیم و ظرفیت تولید ذوب آهن 6 
برابر شد و این مهم از ثمرات انقالب اسالمی ایران به شمار می رود.  وی 
افزود : برخی اعتقاد دارند به دلیل اینکه سنگ بنای ذوب آهن پیش از 
انقالب گذاشته شده بنابراین یک کارخانه قدیمی است؛ اما به واقع چنین 
دیدگاهی حقیقیت ندارد. فعالیت های بازسازی و توسعه ای بسیاری در 
این شرکت با موفقیت انجام گرفته و تکنولوژی های جدیدی وارد شده 
است و در بخش هایی نیز به خودکفایی رسیده ایم. این مقام مسئول ادامه 
داد : نیاز است به کارخانه ای که در عین تحمل این همه فشار و سختی، 
کمک به ســایر صنایع را خالصانه انجام داده اســت با رویکرد متفاوت 
نگریسته شود. ذوب آهن  پس از انقالب رشد و بلوغ خود را طی کرده اما 
این شرکت مولود پیش از انقالب است که توانسته در طول دفاع مقدس 

و پس از انقالب برادری خود را به نحو  احسن اثبات کند، مانند مادری که 
هر آن چه در توان داشت برای حفظ و رشد فرزندان خود در طبق اخالص 
گذاشت و آنها را برومند و فعال به جامعه تحویل داد. تعدادی از فرزندان 
این شرکت هم اکنون به درختی تنومند تبدیل شده اند،ازجمله: فوالد 
مبارکه،خراسان،سبا،یزد و...که با پشتیبانی فنی و کارشناسی ذوب آهن 
اصفهان بنا نهاده شده و سپس رشد یافتند. مدیرعامل شرکت گفت : این 
مهم ثمره اثر گذاری و برند ذوب آهن اصفهان در زمینه منابع انسانی است 
که آن را به برند صنعتی خود پیوند زده است. صنایع فوالد ما پس از ذوب 
آهن اصفهان همه روش احیای مستقیم را در پیش گرفتند با این وجود ، 
بیشترین تعداد  فعالین عرصه صنعت فوالد کشور ، ذوب آهنی ها هستند 
گرچه از سایر صنایع نیز حضور دارند؛ اما ذوب آهنی ها پیشتازتر هستند. 
مهندس یزدی زاده اظهار کرد : معادن کشور به یمن ذوب آهن اصفهان 

توسعه یافتند؛ اما هم اکنون این شرکت را تنها گذاشتند. این مقام مسئول 
در بخش دیگری از سخنان خود به معادن کشور پرداخت و گفت : ذوب 
آهن اصفهان در صنایع باال دست و پایین دست بسیاری نقش آفرین بوده 
است که معادن زغال سنگ کشور از جمله آنها به شمار می روند. حدود 
17 هزار نفر به صورت مستقیم با این معادن همکاری دارند و معیشت 
آنها به تولید این شرکت مادر صنعتی وابسته است. مهندس یزدی زاده 
، نقش موثر ذوب آهن در راه اندازی بورس کاال را یکی دیگر از اقدامات 
تاثیرگذار این شرکت ، پس از انقالب برشمرد و تصریح کرد : پیش از راه 
اندازی بورس کاال ، قیمت گذاری ها تکلیفی بود که رانت قابل توجهی را 
به بازار تقدیم می کرد؛ اما ذوب آهن اصفهان با کمک موثر در راه اندازی 
بورس کاال ، خدمات بســیاری را به اقتصاد و صنعت کشور ارائه کرد. به 
عنوان مثال در آن زمان قیمت هر کیلو فوالد 175 تومان بود؛ اما از روزی 
که نخستین محصول در بورس کاال عرضه شد، قیمت آن به حدود 330 
تومان رسید که این جهش قیمت نشان از وجود این اندازه رانت داشت. 
به نوعی رانت غیر مولد به مولد تبدیل شد و به شرکت بازگشت. مهندس 
یزدی زاده در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت طی این چهار دهه نیز 
افزود : برخی تصور می کنند ، مسئولیت اجتماعی صرفا برای محیط برون 
سازمانی است؛ اما بنده اعتقاد دارم مسئولیت اجتماعی ذوب آهن از درون 
مجموعه آغاز می شود که همواره سعی داشته مسئولیت اجتماعی خود 

را به بهترین نحو ایفا کند.

مرضیه محب رسول
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طرح جامع حریم شهر کاشان نهایی شده است

پیشنهاد سردبیر:

حصر وراثت
10/86 آقای علی اصغر پناه پوری دارای شناســنامه شــماره 20 به شرح دادخواست به 
کالسه 781/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان جان افروز پناه پوری به شناسنامه 1327 در تاریخ 95/11/20 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- یزدانبخش پناه پوری فرزند 
خنجر، ش.ش 261 متولد 1351 صادره از دردشت )پســر متوفی( 2- علیرضا پناه پوری 
فرزند جمشید، ش.ش 29 متولد 1359 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 3- علی اصغر پناه 
پوری فرزند جمشــید، ش.ش 20 متولد 1361 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 4- پروانه 
پناه پوری فرزند خنجر، ش.ش 240 متولد 1347 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 5-  ماه 
افسر پناه پوری فرزند خنجر، ش.ش 2410 متولد 1348 صادره از سمیرم )دختر متوفی( 
6- خدیجه پناه پوری فرزند جمشــید، 242 متولد 1349 صادره از سمیرم )دختر متوفی( 
7- سکینه پناه پوری فرزند جمشــید، ش.ش 286 متولد 1358  صادره از دهاقان )دختر 
متوفی( 8- فرزانه پناه پوری فرزند جمشید، ش.ش 18 متولد 1363 صادره از دهاقان )دختر 
متوفی( متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می باشد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 333696 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف دهاقان )239 کلمه،2 کادر(
حصر وراثت

10/87  خانم فاطمه براتی قلعه شاهرخی داراي شناسنامه شماره 1864 به شرح دادخواست 
به کالسه 790/97  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رستم حاجی عرب به شناســنامه 2 در تاریخ 96/8/25 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1-حســین حاجی عرب، ش.ش 
5750028186 )پســر متوفی( 2- خدیجه حاجی عرب، ش.ش 5750142760 )دختر 
متوفی( 3- فاطمه براتی قلعه شــاهرخی فرزند حیــدر ، ش.ش 1864، 4- مهری نادی 
فرزند عروجعلی، ش.ش 3274 )همسران دائمی متوفی(  اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 
اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 333360  شعبه اول حقوقي مجتمع شماره یک 

شوراي حل اختالف چادگان )143 کلمه،1 کادر(  
فقدان سند مالکیت

10/88 شماره صادره: 1397/42/541438- 1397/10/5  نظر به اینکه سند مالکیت یک 
و نیم دانگ پالک ثبتی شماره 137 فرعی از 3141 اصلی واقع در بخش پنج اصفهان ذیل 
ثبت 80927 در صفحه 308 دفتر امالک جلد 477، مطابق تقســیم نامه 48594 مورخ 
60/1/19 دفترخانه 99 اصفهان به نام مصطفی شهیدی راد تحت شماره چاپی مسلسل 
366938 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است  ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به 
شماره وارده 139721702024032385 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا 
شهود آن ذیل شماره 11421 مورخ 97/9/26 و رمز تصدیق 411132 به گواهی دفترخانه 
162 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
 چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس 

و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 333422  قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )244 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/89 نظر به اینکه آقای جلیل نشاسته ســازان اصفهان به وکالت از طرف آقای هادی 
زارع نریمانی فرزند حســن به موجب سند وکالت شــماره 45853-1396/05/02 و با 
تسلیم دو برگ استشهاد شــهود به شــماره 111920 مورخ 97/09/28 دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 82 اصفهان، مدعی شده یک جلد سند مالکیت کاداستری به شماره چاپی 
499195 د 94 به میزان ششــدانگ تحت پالک 49441 فرعی از 15190 اصلی که به 
شــماره 139520302027010586 دفتر امالک الکترونیک بخش 5 ثبت اصفهان بنام 
حسن زارع نریمانی سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد مفقود گردیده و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ  نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 333713 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )215 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/90 شــماره: 2027038234-97/10/9 چون آقای مجید رضا نعیمی خندابی فرزند 
ابراهیم  نسبت به  ششــدانگ با تسلیم 2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود 
رسما گواهی شــده و به تایید دفتر 371 اصفهان رسیده مدعی اســت که سند مالکیت 
تمامت ششدانگ پالک 15190/33477 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 
75837  در دفتر الکترونیک 367 صفحه 542 به نام نامبرده ســابقه  ثبت و سند صادر و 
تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی 
باشد. به علت جابجایی ســند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت 
 المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن 
یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. م الف: 333926 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان  )213 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/91  آقای عباسعلی توکل دارای شناسنامه شــماره 81 به شرح دادخواست به کالسه  
571/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
منصور توکل به شناسنامه 155 در تاریخ 1396/10/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه برادر به نامهای 1- غالمعلی توکل 
به شماره شناسنامه 43، 2- عباسعلی توکل به شماره شناسنامه 81، 3- حسین توکل به 
شماره شناسنامه 9 و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 

مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 334250 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان )132 

کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

10/92  آقای علی اکبر اسماعیلی قهساره دارای شناسنامه شماره 1  به شرح دادخواست 
به کالسه  557/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان زهرا رفیعی به شناســنامه 15 در تاریخ 93/2/4 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پســر که عبارت 
است از: 1- علی اکبر اســماعیلی قهساره به شماره شناســنامه 1 متولد 44/1/4 صادره 
ازاردســتان فرزند متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 م الف: 334255 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان )128 

کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

10/93  آقای حمیدرضا اسدی دارای  شناسنامه شماره 2280769036 به شرح دادخواست 
به کالســه  3029/97 ح 10  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان  حسین آقا اسدی  به شناسنامه 13 در تاریخ 97/9/30 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک 
دختر و یک همسر:1- رضا اسدی، ش.ش 9573 نســبت با متوفی فرزند 2- حمیدرضا 
اسدی، ش.ش 2280769034 نســبت با متوفی فرزند 3- فرزانه اسدی، ش.ش 3246 
نســبت با متوفی فرزند 4- فریده طاهری مبارکه، ش.ش 758 نسبت با متوفی همسر و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 333760  شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )154 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

10/94 کالسه پرونده:1054/97 ،شماره دادنامه:2033-97/8/19 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
12 شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: علیرضا صادقی نشانی: خمینی شهر میدان 
امام پاساژ صرامی ؛ خوانده: 1-مرضیه عیدی وندی نشــانی: مجهول المکان ، خواسته: 
مطالبه وجه چک )غیابی( گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و جری تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص 
دادخواست تقدیمی آقای علیرضا صادقی به طرفیت آقای مرضیه عیدی وندی به خواسته 
مطالبه مبلغ دوازده میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 435025 بتاریخ 97/04/20 
عهده بانک کشاورزی شعبه خام اصفهان به انضمام خســارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک و با 
توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخه 97/8/07 و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
97/8/07 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 
19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 

چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس 
شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ یک میلیون و 
پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 
 بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 300931 محمدرضا توازیانی قاضی شــعبه دوازدهم شــورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )357 کلمه، 4 کادر(

آگهی تغییرات شرکت سنت سپهر سپاهان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 690 و شناسه ملی 

 10260435665
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/22  تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ناهید شجاعی واژنانی به شماره ملی 5129651952 به عنوان 
رئیس هیئت مدیره و حسین عابدپور به شماره ملی 1291041494 به 
عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل و آیدا عابدپور به شــماره 
ملی 1272148637 به عنوان نایب رئیس برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات شرکت از قبیل چک 
سفته بروات عقود اســامی با امضا منفرد مدیر عامل)حسین عابدپور( 
همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مدیر عامل مجری مصوبات هیئت 
مدیره می باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان 
)325593(

آگهی تغییرات شرکت اندیشه پویای پارتاک 
سهامی خاص به شماره ثبت 45657 و شناسه ملی 

 10260636300
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - خانم پروانه آقاجان دستجردی به شماره ملی 1282717820 
به ســمت رئیس هیئت مدیره، خانم پریسا آقاجان دستجردی به شماره 
ملی 1272986209 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی رضا 
آقاجان دستجردی به شماره ملی 1288865732 به سمت مدیر عامل و 
عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود 
اسامی با امضای آقای علی رضا آقاجان دستجردی )مدیرعامل( همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 
)327918(

نایب رییس شورای اسالمی شهر کاشان:
طرح جامع حریم شهر کاشان 

نهایی شده است
نایب رییس شورای اسالمی شهر  کاشان
کاشــان از تدوین قرارداد طرح جامع حریم شــهر 
کاشــان خبر داد. حســینعلی وکیل اظهــار کرد: 
پیش نویس قرارداد طرح جامع حریم شــهر نوشته 
شده و به استان نیز ارسال شــده که در حال نهایی 
شدن و تکمیل اســت. وی افزود: تدوین و عملیاتی 
شــدن طرح جامع حریم شــهر برای جلوگیری از 
تخلفات و ســاماندهی تمام امور مدیریت شهری 
ضروری است. نایب رییس شــورای اسالمی شهر 
کاشــان عنوان کرد: باتوجه به اینکه موضوع طرح 
حریم بسیار مهم اســت باید شهرداری کاشان یک 
طرح جامع برای آن تهیه و اجرایی کند. وی تصریح 
کرد: اجرای این طرح مانع از ســاخت و ســازهای 
غیرمجاز، احداث معابر غیراصولی و ساماندهی امور 

عمرانی در مناطق شهری می شود.

 رییس اداره راه و شهرسازی شهرضا
 اعالم کرد:

 تملک کارخانه نوین شهرضا 
به شرط رفع موانع حقوقی

رییس اداره راه و شهرســازی  شهرضا
شــهرضا گفت: دولت حاضر بــه تملک کارخانه 
تاریخی نوین است به شرطی که موانع حقوقی آن 
برطرف شــود. غالمرضا ســبزواری ، با اشاره به 
اقدامات انجام شده برای خرید »کارخانه تاریخی 
نوین«، اظهــار کرد: تاکنون جلســات زیادی با 
حضور نماینــدگان مالکان در دفتــر فرماندار و 
معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان در این خصوص برگزار شده 
است. وی ادامه داد: دولت حاضر است این کارخانه 
تاریخی را خریداری کند؛ اما قبل از آن الزم است 
موانع حقوقی آن مانند اخذ رضایت از شــاکیان 
برطرف شود. سبزواری با اشاره به طرح بازآفرینی 
بازار تاریخی شهرضا خاطرنشــان کرد: تا کنون 
بیش از ۲۰ جلســه اداری و بازدید در این زمینه 

انجام شده است.

با مسئوالن

گسل های  پراکندگی  نقشه  دهاقان
منطقه اصفهان چنین نشــان مــی دهد که 
شهرستان دهاقان حدفاصل گسل های راندگی 
و گسل های احتمالی قرار دارد و یکی از مناطقی 
است که خطر وقوع زلزله آن را تهدید می کند.

دهاقان در فاصله ۹۶ کیلومتری جنوب غربی شــهر 
اصفهــان در مرکز فــالت ایران و در دامنه شــرقی 
کوه های زاگرس واقع شده  است. با توجه به مطالعات 
و نقشه های زمین شناسی بخش شمالی آن بر اساس 
تقسیمات اشتوکلین در منطقه سنندج- سیرجان و 

بخش جنوبی آن جزئی از بخش زاگرس است.
بررسی های زمین شناسی نشان می دهد که اراضی 
شهرســتان دهاقان  روی آبرفت های دوران چهارم 
زمین قرار گرفته  و ارتفاعات اطراف این شهر از نظر 
زمین شناســی متعلق به دوران »ِکرتاسه« از دوران 
دوم زمین شناسی است. در این منطقه، پایین ترین 
طبقات مربوط به دوران »پرکامبرین« یعنی پیش از 
دوران اول زمین شناسی است که طبقات مربوط به 

پالئوزوئیک باالیی روی آن قرار گرفته اند.
از نقشــه پراکندگی گســل های منطقــه اصفهان 
چنین بر می آید که شهرستان دهاقان در حدفاصل 
گسل های راندگی و گسل های احتمالی قرار دارد و 
 یکی از مناطقی است که خطر وقوع زلزله آن را تهدید 
می کند و با توجه به قدیمی بودن بناهای شهر، زلزله 
با شدت متوسط نیز می تواند خطرات جبران ناپذیری 

به بار آورد.
اغلب برای برآورد زلزله خیزی یک منطقه زلزله های 

رخ داده را در یک دوره طوالنی نسبت به سطح کلی 
آن در نظر مــی گیرند. در اینجا در مبنای اشــکال 
زمین ســاختی مثل گســل ها و چین خوردگی ها، 
فروافتادگی های منطقه و همچنین توزیع جغرافیایی 
زلزله های سال ۱۳۸۲ که توسط مراکز زلزله سنجی 

اعالم کرده اند، عمل شده است.
سیدعلی سجادی، معاون فرماندار شهرستان دهاقان، 
مساحت حریم و حدود این شهرستان را ۴۶۰ هکتار 
دانســت که ۵۶۰۰ هکتار  آن حریم شــهر را شامل 
می شود. وی گفت: براساس آیین نامه »۲۸۰۰ زلزله 
ایران« ، دهاقان جزو مناطقی است که احتمال خطر 

در آن بسیار زیاد است.وی با بیان اینکه استان اصفهان 
و شهرســتان دهاقان روی گسل های احتمالی برای 
وقوع زلزله قرار دارند، تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه 
برای کاهش تلفات و تخریب هایی که ممکن اســت 
در هنگام بروز زلزله به وجود آید، انجام شــده البته 
همه باید در برابر این حوادث آمادگی داشته باشند تا 

بتوانند از جان و مال خود حفاظت کنند.
معاون فرماندار شهرستان دهاقان با اشاره به برگزاری 
مانورهای زلزله در آموزشگاه ها، تاکید کرد: آموزش، 
مهم ترین وسیله ای است که می تواند در کاهش تلفات 
و همچنین مقاومت در برابر حوادث موثر شود، البته 

این آموزش باید از ســنین کودکی به فرزندان آغاز 
شود. سجادی، از راه اندازی اتاق های مدیریت بحران 
در سطح شهرستان خبر داد و افزود: همه تجهیزات 
برای مقابله با حوادث طبیعی و غیرطبیعی فراهم شده 
و به افراد آموزش هایی ارائه می شود تا بتوانند اقدامات 

فوری و امدادی را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: مقاوم سازی ساختمان ها، حفظ 
بعضی از حریم ها، رعایت مسائل ایمنی در ساخت و 
سازها و... از مواردی بوده که برای کاهش و به حداقل 
رساندن خسارت های ناشــی از بالیای طبیعی نیاز 
است. محمد احسانی، دبیر ســتاد مدیریت بحران 
شهرستان دهاقان در این باره گفت: با توجه به اینکه 
بیشــتر بافت های تاریخی شهرســتان در روستاها 
متراکم شده، خطر زلزله روستاییان را بیشتر تهدید 

می کند.
وی، از برگزاری مانورهای امدادی و آموزش های امداد 
و نجات خبر داد و افزود: در هفته گذشــته همایشی 
با حضور آتش نشــانان و گروه های امداد روستایی 
برگزار شــد؛ چراکه اعتقاد داریــم آموزش می تواند 
خسارت های ناشی از بالیای طبیعی نظیر زلزله را به 
حداقل برساند.دبیر ستاد مدیریت بحران شهرستان 
دهاقان عنوان کرد: در دهاقان بیشترین شدت زمین 
لرزه حدود ســه و نیم ریشــتر بوده که خوشبختانه 
خسارت های زیادی نداشته است، اما همه باید خود 
را برای شرایط ســخت تر و بحرانی تر آماده کنیم تا 
در صورت بروز هر خطــری بتوانیم بهترین عملکرد 

را داشته باشیم.

دهاقان می لرزد؟

رییس آموزش و پرورش شــهرضا گفت: همه  شهرضا
مدارس شهرستان شهرضا گازرسانی شده و حدود ۷۰ درصد از 
این مدارس به سیستم پکیج مجهز است، بنابراین احتمال بروز 

خطر در این زمینه تاحد بسیار زیادی کاهش یافته است.
محمود رستگار ، با اشــاره به حادثه آتش سوزی یکی از مدارس 
دخترانه در شهرســتان زاهدان، اظهار کرد: پیشــگیری از بروز 
حوادث مختلف در مدارس، به ویژه آتش سوزی، یکی از مهم ترین 

تمهیدات اداره آموزش و پرورش شهرضا بوده است.
وی ادامــه داد: در حال حاضر حدود ۲۸ هــزار دانش آموز دختر 
و پسر شــهرضایی در ۲۰۰ مدرسه این شهرســتان مشغول به 

تحصیل هستند.
رییس آموزش و پرورش شــهرضا با بیان اینکه در صورت وجود 
مدارس فرســوده، اخطارهای قانونی از طرف ســازمان نوسازی 
مدارس داده می شــود، تاکید کرد: در حال حاضــر هیچ  یک از 

مدارس شهرستان شهرضا فرسوده نیستند.
رستگار خاطرنشان کرد: امسال دانش آموزان مدرسه بنت الهدا و 
دو مدرسه دیگر که فرسوده بودند به مدارس جدید منتقل شدند.

وی یادآور شد: همه مدارس شهرســتان شهرضا گازرسانی شده 
و حدود ۷۰ درصد از این مدارس به سیســتم پکیج مجهز است، 
بنابراین احتمال بروز خطر حریق در این زمینه تاحد بسیار زیادی 

کاهش یافته است.

رییس آموزش و پرورش شهرضا:
مدارس شهرضا ایمن است

خطر بزرگ در یک قدمی جنوب غرب اصفهان؛  

اخبار

 نخستین برف زمستانی
 در تیران و کرون

مدیــر جهاد کشــاورزی  تیران وکرون
تیران وکرون گفت: بخش کرون از توابع شهرستان 
تیران و کرون همزمان با ورود سامانه بارش زا به 
غرب اصفهان سفیدپوش شد. محسن حاج عابدی، 
با اشاره به بارش های اخیر در این شهرستان اظهار 
کرد: بارش برف از ســحرگاه روز دوشنبه آغاز و 
پنج ســانتی متر در بخش کرون ثبت شــده که 
نخستین برف زمستانی امســال در این منطقه 

است.
 وی افزود: از مهرماه امســال تاکنون ۱۲۷ میلی 
متر بارندگــی در تیران وکرون به ثبت رســیده 
که بیشــترین بارندگی ها در بخــش کرون بوده 
است. مدیر جهاد کشاورزی تیران وکرون با بیان 
اینکه در سال زراعی فعلی میزان بارندگی در این 
شهرستان بیش از ۱۰۰ میلی متر نسبت به زمان 
مشابه سال قبل افزایش داشته است، تصریح  کرد: 
کل بارندگی سال زراعی گذشته در تیران وکرون 
۱۶۰ میلی متر بوده که بارش های بهاری بیشترین 
میزان را داشته اســت. وی میزان نرمال بارندگی 
ساالنه در این منطقه را ۲۵۰ میلی متر عنوان کرد 
و گفت: با توجه به خشکسالی های پیاپی و کمبود 
آب قنوات نیاز به بارش بیشتر و بارش برف برای 

جبران خشکسالی هاست.

برگزاری مسابقات قرآنی 
مدهامتان در نطنز

رییس اداره فرهنگ و ارشــاد  نطنز
اسالمی نطنز گفت: سیزدهمین دوره مسابقات 
قرآنی مدهامتان همزمان با سراســر کشــور در 

شهرستان نطنز برگزار می شود.
علی مشــربی با بیــان اینکه این مســابقات در 
رشــته های قرائت و حفظ کل قرآن در رده سنی 
۱۶ تا ۳۰ سال و رشــته های قرائت قرآن، حفظ 
جــزء ۳۰، اذان، قرائت تقلیدی، نقاشــی آیات و 
قرائت نماز در رده ســنی هفت تا ۱۶ سال برگزار 
می شــود، گفت: عالقه منــدان می توانند برای 
 ثبت نام از طریق مراجعه به پایگاه اطالع رسانی
 www.modhammatan.com و یــا بــه 
صورت حضوری به دبیرخانه کانون های مساجد 
شهرســتان نطنز و ارائه اطالعات مــورد نیاز به 
مدیرکانون فرهنگی و هنری بــرای ثبت نام در 

پایگاه اطالع رسانی اقدام کنند.
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پرونده سارقان موبایل شهروندان در اصفهان بسته شد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

یادداشت

نقش فناوری اطالعات در 
ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت 
تعلیم و تربیت، پیوسته یکی از دغدغه های 
والدین و نظام آموزشی کشور بوده و هست؛ 
واژه ای کــه فرآیندی پیچیــده را در خود 
جــای داده و خانواده ها و نظام آموزشــی 
مداوم در تالش اند این فرآینــد را با توجه 
به امکانــات و ضروریات آن عصــر، بهتر و 
سریع تر به سرمنزل مقصود برسانند.عصر 
حاضر که عصر IT یا همان فناوری اطالعات 
و ارتباطات است، می تواند کمک شایانی به 

این امر کند. 

امروزه اســتفاده فرزنــدان از رســانه ها 
و فناوری هــای اطالعاتــی و ارتباطــی 
اجتناب ناپذیر بوده در این جا، قصد داریم 
که نقش این فنــاوری را در خدمت تعلیم 
و تربیت مورد بحث قــرار دهیم و تاثیر آن 
را در بهبــود کیفیت تعلیــم و تربیت و نیز 
چگونگی نقش خانواده، نظام های آموزشی 
و سازمان های فرهنگی را در اجرای آن بیان 
کنیم. از لوازم پیشــرفت در عصر فناوری، 
تربیت نیروی انســانی اســت که بر عهده 
نظام آموزش و پرورش یک کشــور است. 
ایران اســالمی نیز به عنوان یک کشور در 
حال توســعه باید ابتدا ذخیره قدرتمند و 
پیشــرفته ای به نام نیروی انسانی داشته 
باشد تا بتواند این سیر صعودی را طی کرده 
و به کشــوری پیشــرفته تبدیل شود. این 
امر ممکن نخواهد شــد، مگر در پرتو نظام 
آموزشی پیشــرفته که گام به گام خود را 
به دانش نوین مجهــز کند. در عصر کنونی 
دیگر نمی توان مدرسه و کالس را به شکل 
سنتی که در زمان گذشــته اداره می شد، 
هدایت کرد. امروزه دانش آموزان، معلمان، 
 امکانات، فضاهای  آموزشی و سایر تجهیزات 
آموزشــی تغییر کرده و به مــوازات آن ها 
نــوع آموزش ها نیــز باید تغییــر یابد و به 
فناوری روز مجهز شــود. دیگــر معلم در 
کالس نقــش انتقال دهنــده اطالعات را 
ندارد؛ بلکه باید به سویی پیش برود که معلم 
فقط هدایت گر و راهنمای مســیر آموزش 
محسوب شــود. تعلیم و تربیت سنتی، بر 
حافظه تاکید دارد؛ در حالــی که تعلیم و 
تربیت در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات، 
از دانش آموزان انتظار دارد چه باید بدانند و 
در کجا دنبال آن باشند و چگونه اطالعات 
را ذخیره کنند.اغلب محققان معتقدند این 
تحول منجر به تغییــر یادگیری معلم  مدار 
به رویکرد دانش آموزمدار می شود. کاربرد 
رایانه وضعیتی را ایجــاد می کند که تاکید 
بیشــتری بر یادگیری دانش آموز می شود؛ 
مثال اســتفاده بیشــتر از آموزش در گروه 
کوچک دانش آمــوزان و تغییر نقش معلم 
از ناشــر اطالعات به آســان کننده فرآیند 
کسب اطالعات، از نتایج ورود فناوری های 
جدید در آموزش و پرورش است. مطالعات 
نشــان می دهد موثرترین کاربرد فناوری 
اطالعات IT آن است که معلم و برنامه های 
نرم افزاری ، فهم و فکر دانش آموز را به چالش 
می کشاند و این کار از طریق شرکت تمامی 
دانش آموزان در بحث کالس با اســتفاده 
از وایت برد تعامل و یــا کار دانش آموزان با 
رایانه به صورت فردی و گروه های دو نفره 
صورت می گیــرد. نتیجه این کــه با وجود 
صرف وقت زیاد در کاربرد حس شــنوایی، 
این حس، تاثیر ناچیزی در یادگیری انسان 
دارد. بنابراین،گوش کردن20درصد، گوش 
کردن - دیدن 50درصــد، گوش کردن - 
دیدن - صحبت کــردن70 درصد و گوش 
کردن - دیــدن -صحبت کــردن - عمل 
کردن 100درصد از یادگیــری را به خود 
اختصاص می دهند. طبق این آمار و این که 
فناوری اطالعات یک فناوری تعاملی است 
و تقریبا تمام حــواس پنجگانه یک فرد را 
درگیر می  ســازد، نقش بسیار مهمی را در 
امر تعلیم و تربیت و نیــز انتقال دانش ایفا 
می کند. فناوری اطالعــات و ارتباطات به 
دلیل قدرت تحول پذیری و توانایی برقراری 
ارتباط پویــا که می تواند بــا دانش آموزان 
داشــته باشــد ، از نقش مهمی در انتقال 
دانش برخوردار است؛ اما می توان گفت که 
رویکردهای مختلفی درباره تاثیر فناوری 
اطالعــات در حوزه تعلیــم و تربیت وجود 

دارند.
علیرضا رحمانی بلداجی

بارش برف در اکثر محورهای ارتباطی 
استان اصفهان؛

  داشتن زنجیرچرخ
 الزامی است

معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان از بارش برف در اکثر محورهای ارتباطی 
این اســتان و لغزندگی جاده ها خبر داد و گفت: 
پلیس از تــردد خودروهای فاقــد زنجیر چرخ 
ممانعت می کند.ســرهنگ جهانگیــر کریمی با 
اشاره به بارش برف در اکثر نقاط استان اصفهان 
اظهار داشــت: در گردنه خروس گلو، محورهای 
سمیرم - شــهرضا، دامنه - الیگودرز ، گلپایگان 
- خوانسار و گردنه مالاحمد برف در حال بارش 
است و رانندگانی که قصد تردد از این محورها را 
دارند باید زنجیر چرخ همراه داشته باشند.وی با 
اشاره به بارش باران در دیگر محورهای ارتباطی 
استان اصفهان بیان کرد: در این مواقع با سرعت 
مطمئنه رانندگی کرده و از عجله و شــتاب و نیز 
تغییر ناگهانی مسیر اجتناب کنید تا تسلط کافی 

بر خودروی خود داشته باشید.
معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان با تاکید بر اینکه حتی االمکان از سفرهای 
غیرضروری خودداری کنید به رانندگان توصیه 
کرد: عالوه بر اطمینان از پر بــودن باک بنزین، 
سالم بودن بخاری و برف پاکن های خودرو، پتو 
و مقداری جیره خشک به همراه داشته باشید تا 

سفری بی خطر داشته باشید.

پرونده سارقان موبایل 
شهروندان در اصفهان بسته شد

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از شناسایی 
ودســتگیری اعضای یک باند ۴ نفره که گوشی 
تلفن همراه و وجوه نقد شــهروندان را ســرقت 
می کردند خبر داد.سرهنگ »سعید سلیمیان« 
اظهــار داشــت: در پی شــکایت تعــدادی از 
همشهریان مبنی بر ســرقت تلفن همراه و وجه 
نقد توســط دو سارق، رســیدگی به موضوع در 
دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس 

آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: با انجام تحقیقات از مالباختگان 
مشخص شد هنگامی که این افراد در حال تردد 
در محل های خلــوت بودند دو نفر ناشــناس با 
یک دستگاه موتورســیکلت با پالک مخدوش با 
بهانه های واهی و پرسیدن آدرس و هویت فردی 
ناشناس که به دنبال او بودند جلوی مالباختگان 
را گرفته و در یک فرصت یکی از سارقان از موتور 
ســیکلت پیاده و با اعمال زور و خشــونت اقدام 
به سرقت گوشــی همراه و وجوه نقد می کردند 
و متواری می شــدند.این مقــام انتظامی گفت: 
کارآگاهان تحقیقات خــود را دراین زمینه آغاز 
و با انجام یک ســری اقدامات پلیســی موفق به 
شناسایی دو ســارق در این زمینه و با هماهنگی 
قضائی و طرح ریزی در یک عملیات منسجم آن ها 

را دستگیر کردند.
ســرهنگ ســلیمیان افــزود: متهمــان در 
بازجویی های به عمل آمده به سرقت گوشی تلفن 
همراه و وجوه نقد از از شهروندان اصفهانی با این 
شیوه و با همدستی دو سارق دیگر و فروش اموال 
به یک مالخر اعتراف کردند.رییس پلیس آگاهی 
اصفهان از دستگیری دیگر سارقان و مالخر این 
پرونده نیز خبر داد و بیان داشت: در این خصوص 
پرونده تشکیل و هر 5 متهم برای اقدامات قانونی 

به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

دستگیری 14 مجرم تحت تعقیب 
مراجع قضائی در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از اجرای 
سومین مرحله از طرح عملیاتی قاهر و دستگیری 
1۴ مجرم تحت تعقیب مراجــع قضائی در این 
شهرستان خبر داد. »حسن یاردوستی« فرمانده 
انتظامی شهرســتان اصفهان گفــت: در اجرای 
تدابیر سردار فرماندهی انتظامی استان، به منظور 
ارتقای امنیت اجتماعی و دســتگیری مجرمان 
تحت تعقیب مراجــع قضائی، طــرح عملیاتی 
رعد ۳، در نقاط آلوده شهرســتان به مرحله اجرا 

گذاشته شد.
وی با اشاره به دستگیری 1۴ مجرم تحت تعقیب 
مراجع قضائی افزود: بــا انجام کار های تخصصی 
و شناســایی پاتوق های مواد مخــدر، 11 خرده 
فروش مــواد مخدر نیــز دســتگیر و بیش از ۳ 
کیلوگرم انواع مواد مخدر در بســته های کوچک 
و آماده فروش کشف شد.این مسئول انتظامی با 
اشاره به دستگیری 21 ســارق سابقه دار در این 
طرح، بیان داشــت: 2 دستگاه موتورسیکلت و 7 
 دستگاه خودروی مســروقه نیز از سارقان کشف

 شد.

جانشین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه فتنه سال ۸۸ آخرین فتنه دشمن علیه انقالب 
اســالمی ایران نبود، از آمادگی و هوشــیاری باالی 
ماموران ناجا برای مقابله با تهدیدهای پیش رو خبر 
داد. سرهنگ حســین حســین زاده اظهار داشت: 
حماسه نهم دی ســال ۸۸ مردم ایران نشان دهنده 
عمق بصیرت و وفــاداری آنان به انقالب اســالمی 
بود.وی افزود: در فتنه ســال ۸۸ دشمن توطئه های 
متعددی از درگیری های داخلی، ورود عناصر منافقان 
به کشــور، ایجاد آشــوب و جنگ داخلی و دخالت 
نظامی تا به خیال خام دشمن فروپاشی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی برنامه ریزی کرده بود ولی به لطف 
خدا و عنایت خاصه حضرت ولی عصر )عج( و رهبری 
حکیمانه مقام معظم رهبــری، بصیرت باالی مردم 
و پایمردی نیروهای انتظامی، بســیج، سپاه و ارتش 
یک بار دیگر توطئه های دشمن نقش بر آب شد.وی 
تصریح کرد: به لطف خدا نیروهای انتظامی در استان 
اصفهان که یکی از استان های شاخص کشور به شمار 

می آید و خواســتگاه 2۳ هزار نفر از مردان شجاع و 
دالوری است که جا ن شان را برای این انقالب تقدیم 
کردند اجازه نخواهند داد که خواب آشــفته دشمن 
تعبیر شود. سرهنگ حسین زاده ادامه داد: به جوانان 
توصیه می کنم که تاریخ کشورعزیزمان و توطئه های 
دشمنان از ابتدای انقالب تا کنون را مطالعه کنند و 
بدانند که با اتحاد و انسجام ملی می توانیم توطئه ها را 

خنثی کرده و بر همه مشکالت غلبه کنیم.

جانشین فرمانده انتظامی استان مطرح کرد:

آمادگی نیروهای انتظامی  برای مقابله با تهدیدهای پیش رو
معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان گفت: 12 
تیم سیار با مراجعه به مراکز تجمع معتادان، اقدام به 
توزیع یک وعده غذای گرم و وسایل پیشگیری رایگان 
بین آنها می کند.محمدسعید محمدی با اشاره به  ارائه 
خدمات مورد نیاز برای پیشــگیری و درمان اعتیاد 
و مراکز کاهش آســیب اجتماعی توسط بهزیستی، 
اظهار داشت: تمام خدمات مورد نیاز برای پیشگیری 
و درمان اعتیاد به جامعه هــدف  در این مراکز داده 
می شود.وی افزود: در این راستا اداره بهزیستی مراکز 
مختلفی را برای این دســته از افراد دارد که به چند 
صورت و با نام های مختلــف، خدمات ارائه می دهند.

معاون پیشگیری بهزیستی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه مراکزی به نام گذری برای این قشــر از جامعه 
وجود دارد، گفت: این مراکز بــرای کنترل و کاهش 
آسیب های اجتماعی اعتیاد به وجود آمده و معتادان 
پر خطر و در معرض ابتال به بیماری های عفونی مانند 
ایدز، با مراجعه به این مراکز وسایل پیشگیری دریافت 
می کنند.وی خاطرنشــان کرد: طرح دیگری به نام 

»موبایل سنتر« در کنترل و ارائه خدمات به معتادان 
فعالیت می کند و شــب ها با شناسایی افراد معتاد پر 
خطر و کارتن خواب و مراجعــه به پاتوق ها خدماتی 
چون غذای گرم، سرنگ بهداشتی و تحویل سایر لوازم 
اولیه بهداشتی رایگان به افراد معتاد برای جلوگیری از 
تزریق مشترک صورت می گیرد و در صورتی که معتاد 
حالت متجاهر نداشته باشند، به مراکز درمان و کمپ 

ارجاع می دهند.

معاون پیشگیری بهزیستی استان اعالم کرد:

فعال سازی»موبایل سنتر« در کنترل و ارائه خدمات به معتادان

بهزیستیناجا

جدال های لفظی میان طرفداران و منتقدان طرح 
ممنوعیــت کودک همســری در فضــای مجازی 
و رســانه ای کشــور همچنان ادامه دارد در حالی 
که طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 15 ســال 
در مجلس شــورای اســالمی رای نیاورد، موافقان 
تصویب این طــرح همچنان اعالم مــی کنند اگر 
اجازه ازدواج برای دختران ســیزده ساله صادر می 
شود باید امکان دادن رای و معامله های اقتصادی 
نیز به این افراد داده شود؛ چرا که وقتی می توانند 
برای بزرگ ترین توافق زندگی شان تصمیم گیری 
کنند باید در سایر حوزه ها نیز اختیار داشته باشند. 
در اظهاراتــی جنجالی، معاون رییــس جمهور در 
امور زنان و خانواده در خصــوص رد الیحه مربوط 
به کودک همسری در کمیســیون قضائی مجلس 
گفت: اگر سن 1۳ سال برای ازدواج خوب است پس 
همه قوانین دیگر هم روی همین ســن آورده شود 
تا کودکان 1۳ ســاله بتوانند رای دهند، گواهینامه 

بگیرند و درخواست طالق دهند.
کودک همسری به روایت آمار

در ســال 95 ، 17 درصــد از ازدواج های کشــور 
مربوط بــه ازدواج دختــران زیر 1۸ ســال بوده و 
بیش از پنج درصد ازدواج ها در سنین کمتر از 15 
سالگی ثبت شده اســت. در ایران خراسان رضوی، 
آذربایجان شرقی، خوزستان، سیستان وبلوچستان، 
آذربایجان غربی، اصفهان و هرمزگان اســتان هایی  
هستند که بیشترین ازدواج های زودهنگام در آنها 
اتفاق می افتد. اخیرا فرشــید یزدانی، مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان 
اعالم کرده اســت در ایران نزدیک به یک میلیون 
کودک همسر داریم که ۳7 هزار نفر از آنها زیر 15 
سال و 1۸0 هزار نفر زیر 1۸ سال هستند. به گفته 
وی، 2۴ درصــد از کل ازدواج ها مربوط به کودکان 
اســت. آمار قابل توجه دیگری مربوط به کودکان 
مطلقه وجود دارد که نشان می دهد که در سال 9۳، 
15 هزار کودک مطلقه داشتیم؛ 1۳ هزار کودک 15 
تا 1۸ سال و بقیه زیر 15 ســال. این آمار در حالی 

است که در ثبت احوال آمار پسران ازدواج کرده زیر 
20 سال و دختران زیر 10 ســال به تفکیک لحاظ 

نشده است. 
فقر فرهنگی علت اصلی کودک همسری 

در ایران
روزنامه آفتاب یزد، چندی پیش گزارشــی از یکی 
از روســتاهای اصفهان منتشــر کرد که در آن به 
رواج پدیده کودک همســری در میان دختران این 
روستا اشاره داشت؛ دخترانی که معموال تا پیش از 
16 سالگی ازدواج می کردند و معموال تا 1۸ سالگی 
بچه دار می شوند. در این گزارش به نکته مهمی نیز 
اشاره شــده  بود و آن اینکه علل ازدواج دختران در 
این روستا به دالیل فرهنگی و سنتی است. با وجود 
اینکه در برخی از مناطق ایران مانند سیســتان و 
بلوچستان و بخش هایی از خراسان رضوی ازدواج 
کودکان به دالیلــی مانند فقر مالی و تنگدســتی 
خانواده ها صورت می گیرد؛ اما در مناطق مرکزی 
مانند اصفهان این پدیده ریشه در سنت ها و آداب 
و رسوم مردم آن منطقه دارد که البته در سال های 
اخیر تقریبا حرکتی به جز چند برخورد قضائی و یا 
ممنوعیت های قانونی در ثبت این نوع از ازدواج ها 
صورت نگرفته است. کارشناسان اجتماعی معتقدند 

در بســیاری از اوقات نیاز مادی نیست که موجب 
تسهیل امور ازدواج کودکان می شــود بلکه بافت 
فرهنگی جوامع کوچک تر و پاره فرهنگ ها ست که 

این امر را رقم می زند! 
طرحی که پای پیامک های تهدید آمیز را 

به مجلس باز کرد
در ماه های اخیر بررسی و مطرح شدن طرح مقابله با 
کودک همسری و ارتقای سن ازدواج برای دختران 
از 1۳ سال به 15 سال در حالی در مجلس شورای 
اسالمی مطرح شد که موافقان و مخالفان سرسختی 
داشت و حتی گفته شــد که در مخالفت با تصویب 
این طرح پیامک های تهدیــد آمیزی برای مطرح 
کنندگان آن ارسال شده است. مطرح کنندگان این 
طرح مرکز پژوهش های مجلــس را از جمله اصلی 
ترین مخالفان آن می دانند بــه طوری که »طیبه 
سیاوشی« درباره عدم همکاری مرکز پژوهش ها در 
تدوین طرح »کودک همســری« گفته است: »این 
مرکز در تمام همایش هایی که درباره ازدواج زیر 1۸ 
سال انجام می گیرد حضور می یابد تا بتواند جلوی 
افزایش سن ازدواج را بگیرد.« به گفته سیاوشی، این 
مرکز اعتقاد دارد که تعداد ازدواج هایی که در سن 
کودکی اتفاق می افتند کم اســت و همین مسئله 

را پایه اصلی مخالفت خود با افزایش ســن ازدواج 
می دانند. در مقابل اما مخالفان این طرح معتقدند 
برخی از دالیل اصلی طرفداران افزایش سن ازدواج 
حتی به صورت علمی نیز مورد تایید نیست. کبری 
خزعلی، عضو شــورای فرهنگی اجتماعی زنان و از 
مخالفان طرح ممنوعیت کودک همســری در این 
زمینه گفته است: » با وجود فشار زیاد معاونت امور 
زنان ریاست جمهوری و فراکســیون زنان مجلس 
و هم چنین تصریح نهادهای بیــن المللی به تغییر 
قانون ســن ازدواج در کشــور، این امر مورد اقبال 
عمومی واقع نشد«. خزعلی همچنین گفته است: در 
حمایت از تغییر قانون سن ازدواج دالیلی همچون 
آمار باالی طالق در این سن، خطرات پزشکی برای 
مادران در این ســن، ازدواج این گروه سنی با افراد 
دارای سن باالی میانسالی و پیری و ...مطرح شده؛ 
اما با توجه به آمار رسمی کشور بسیاری از این ادعاها 
رد شد و هم چنین جمع کثیری از پزشکان نظریه 
خطر باالی مرگ برای مادران در ســنین پایین را 
رد کرده اند و این آمار را شــامل فقط یک درصد از 
مرگ و میر مادران دانســته اند که بســیاری از آن 
ها به دلیل وجود بیماری زمینه ای و ... بوده اســت 
و با وجود تمام موضع گیری های اشتباه پزشکی از 
سوی برخی افراد، کسانی که در سنین زیر 20سال 
مادر می شوند در برابر سرطان های زنانه از سالمت 

بیشتری برخوردارند. 
اخیــرا مرکز پژوهش هــای مجلس طــی تحقیق 
گسترده  خود تغییر قانون را الزم ندانسته و بسیاری 
از ادعاهای حامیان تغییر قانون ســن ازدواج را رد 
کرده اســت. به رغم این ادعا اما اغلب متخصصان 
زنان و زایمان معتقدند بارداری پیش از 1۸ سالگی 
می تواند خطرات جدی برای مادر و جنین به همراه 
داشته باشــد. موافقان تصویب این طرح معتقدند 
مخالفان تنها به دلیل اینکه تصویب این طرح را یک 
ژست غربی می دانند با آن مخالف هستند در صورتی 
که این مسئله بیشتر جنبه های علمی و روانی دارد 
که حاصل پیشرفت های علمی و پزشکی است و به 
صورت مستقیم با سالمت روانی و فردی افراد جامعه 

در ارتباط است.

عروسک بازی در خانه شوهر
 روایت کودکانی که یک شبه بزرگ می شوند؛

مستشار شعبه سه دادگاه کیفری یک اصفهان:
بسیاری از کودک آزاری ها توسط ناپدری یا نامادری رخ می دهد

مستشار شعبه سه دادگاه کیفری یک اصفهان گفت: بسیاری از کودک آزاری ها بعد از ازدواج مجدد والدین 
و توسط ناپدری یا نامادری اتفاق می افتد.مهرداد صیاف زاده اظهار کرد: در مورد برخی از آسیب هایی که 
دانش آموزان را تهدید می  کند نمی توان تمام تقصیر را بر گردن آموزش و پرورش یا قوه قضائیه انداخت. 
باید تکنیک گفت و گو را در خانواده ها و مدرسه رشد داد تا کودکان و نوجوانان به جای مطرح کردن نیازها 
و مشکالت خود با هم سن و ساالن شان که تجربه درستی ندارند و حتی در برخی موارد مشکالت جدید 
ایجاد می کنند؛ با خانواده خود صحبت کنند.وی با اشــاره به این مهم که کودکان به دلیل اینکه به رشد 
فیزیکی و ذهنی کافی نرسیده اند و بیشتر در خطر هستند، گفت: هر مدرسه نیاز به یک روان شناس و دفتر 
حمایت از کودکان دارد. البته باید توجه داشت که بسیاری از کودک آزاری ها بعد از ازدواج مجدد والدین 

و توسط ناپدری یا نامادری رخ می دهد.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان
انجام ۶۲ عملیات امداد و نجات هالل احمر استان در هفته گذشته

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان از انجام 62 عملیات امدادی و کمک رسانی به122 
حادثه دیده درهفته گذشته خبر داد. داریوش کریمی با اعالم این خبر، اظهار کرد: بر این اساس به 122 تن از 
هموطنان کمک رسانی شده است.وی تاکید کرد: امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر موفق به نجات 
۳9 نفر در عملیات نجات و رهاسازی  شدند که از این میان ۳1 نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی انتقال 
یافتند و ۸ نفر مصدوم نیز به صورت سرپایی در محل مداوا شــدند.معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان  تصریح کرد: تعداد 6۳ تیم عملیاتی و 1۸۳ نیروی عملیاتی، با مجموع 5۴ دستگاه آمبوالنس 
در عملیات  یاد شده حضور داشته اند. وی به هموطنان توصیه کرد : به علت ناپایداری هوا و برودت آن در این 
فصل سال، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت بروز حادثه ، ضمن حفظ خونسردی با تلفن 

سه رقمی 112 تماس بگیرند. 

پریسا سعادت

ورود موج بارشی از بعدازظهر امروز ســبب بارش باران و برف در اغلب نقاط استان اصفهان می شود.کارشناس 
پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: موج ناپایدارجوی بعدازظهر امروزاز روی استان عبور می کند که با 
گذر این موج، بارش باران و برف در نواحی غربی این استان آغاز می شود.فاطمه زهرا سیدان افزود : سامانه بارشی 
تا  فردا در استان فعال است و بیشــتر نقاط این منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد.این کارشناس گفت: کاشان با 
15 درجه سانتی گراد به عنوان گرم ترین و بوئین و میاندشت با 11 درجه سانتی گراد زیر صفر به عنوان سردترین 

نقطه استان اصفهان اندازه گیری شده است.

 هوای اصفهان
هوا بارانی می شود

 و 
آب
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اسم مراسم بدرقه تیم 
ملی تغییر کرد!

مراســمی که روز جمعه از ســاعت 16 در 
بوستان آب و آتش توسط کمیته فرهنگی 
فدراســیون فوتبال برگزار می شود بدرقه 
تیم ملی نیست چون تیم ملی ای در تهران 
وجود ندارد که بدرقه شود!این مراسم تحت 
نام حمایت از تیم ملی برگزار می شود. قرار 
است در این مراسم آهنگی که توسط ماهور 
قوچان نــژاد، نوه عموی رضــا قوچان نژاد 
خوانده شده رونمایی شــود. هم چنین از 
فرش جام ملت های آســیا که توسط یک 
هنرمند تبریزی بافته شده رونمایی می شود 
و این فرش قرار اســت در امارات برای قرار 

گرفتن در موزه کنفدراسیون فوتبال 
آسیا به شیخ سلمان اهدا 

شود.

مربیان رکورددار
در 16 دوره گذشته برگزاری مسابقات جام ملت های آسیا، 1۵ مربی توانسته اند قهرمانی در این مسابقات 
با تیم های مختلف را تجربه کنند که در بین آنها مربیان ایرانی عملکرد خوبی داشته اند.هفدهمین دوره 
مسابقات جام ملت های آسیا از 1۵ دی به میزبانی کشور امارات و با حضور ۲۴ تیم آغاز می شود که تیم 
ملی کشورمان به همراه یمن، عراق و ویتنام در گروه D این مسابقات حضور دارد.در شانزده دوره گذشته 
این مسابقات ژاپن ۴، ایران و عربستان ۳، کره جنوبی ۲ و کویت، رژیم اشغالگر قدس، عراق و استرالیا هر 
کدام یک بار جام قهرمانی را باالی سر بردند.در همه ادوار گذشته این مسابقات تنها یک مربی توانسته 
بیشتر از یک بار قهرمانی در این مسابقات را تجربه کند. »کارلوس آلبرتو پریرا« مربی سرشناس اهل کشور 
آرژانتین دو بار و با دو تیم ملی مختلف قهرمان این مسابقات شده است. پریرا، یک بار در سال 1۹۸۰ همراه 
با تیم ملی کویت و یک بار هم در سال 1۹۸۸ همراه با تیم ملی عربستان سعودی قهرمان جام ملت های 
آسیا شده است تا از این حیث دارای بهترین عملکرد در تاریخ این مسابقات باشد.تیم ملی ایران که ۳ بار 

عنوان قهرمانی این مسابقات را به دست آورده، هر ۳ قهرمانی اش را با مربیان وطنی تجربه کرده تا 
مربیان ایرانی در مجمــوع دارای بهترین عملکرد با تیم های خودی در 

این بازی ها باشند.ایران در ســال 1۹6۸ با هدایت محمود 
بیاتی، در سال 1۹۷۲ با هدایت محمد رنجبر و در 

سال 1۹۷6 با هدایت حشمت مهاجرانی 
قهرمان قاره کهن شده است.

رقبای جوان
تیم ملی ایران در گروه D مســابقات جام ملت های آسیا 
در ســال ۲۰1۹ با تیم های ویتنام، یمن و عراق همگروه 
است.درباره این گروه تیم ملی ایران با میانگین ۲۷/6سال 
مسن ترین و یا به بیان بهتر باتجربه ترین تیم گروه است. 
در گروه چهارم مسابقات اما سه تیم دیگر حضور دارند که 
هر ســه در میان جوان ترین تیم های حاضر در مسابقات 
هســتند. ویتنام با میانگین سنی۲۳/۷سال جوان ترین 
تیم تورنمنت است. جالب اینجاست که دومین تیم جوان 
جام یعنی عراق هم در گروه ایران است که دراین مسابقات 
با میانگین ســنی۲۴/۳ حضور پیدا کرده است. تیم ملی 
یمن هم یکی از تیم های جوان این دوره از رقابت هاست 
و این تیم با میانگین ســنی ۲۵/۸بعد از تیم های ویتنام، 
عراق، قطر و هند در رتبه پنجم جوان ترین تیم های جام 
ملت هاست.تیم ملی ایران با افزایش۰/6درصدی میانگین 
سنی اش نسبت به جام جهانی ۲۰1۸ با میانگین۲۷/6سال 
در رده هشتم مســن ترین تیم های جام ملت های آسیا 

قرار گرفته است.

 پیشنهاد رسمی برای سپاهانی ها
جالل علیمحمدی و میالد ســرلک، دو هافبک 
سپاهان که در نیم فصل 
نخست لیگ برتر زیر 
نظر قلعه نویی کمتر 
فرصــت حضور در 
ترکیــب اصلی را 
داشــتند و در اکثر 
بازی ها نیمکت نشین 
بودند، با پیشــنهاد رسمی از ســوی نفت آبادان 
مواجه شــدند. علیمحمدی که پیــش از این از 
سپاهان درخواست جدایی داده بود و سرلک هم 
با توجه به حضور مهدی کیانی در سپاهان شانس 
چندانی برای حضور در ترکیب اصلی ندارد و به 
همین دلیل بعید است مشکل خاصی در جدایی 
آنها وجود داشته باشــد. صنعت نفت با هدایت 
پائولو سرجیو قصد دارد در نیم فصل با جذب چند 
بازیکن تقویت شود و از همین رو به دنبال جذب 

دو بازیکن سپاهان است.

قوچان نژاد و قربانی 
گزینه های ذوب آهن نیستند

باشــگاه ذوب آهن اصفهان اخبــار مربوط به 
احتمال پیوســتن رضا 
قوچان نــژاد و علی 
قربانــی بــه تیم 
فوتبال این باشگاه 

را تکذیب کرد.
این باشــگاه برنامه 
خود را بــرای حضور 
در فصل نقل و انتقاالت لیــگ برتر اعالم کرده 
اســت؛ اما در روزهای اخیر اخبــاری مبنی بر 
احتمال پیوستن رضا قوچان نژاد و علی قربانی 
در رسانه ها منتشر شده است که این بازیکنان 
مدنظر باشــگاه ذوب آهن نیستند. علی قربانی 
در ابتدای این فصل در لیســت خرید باشــگاه 
ذوب آهن حضور داشــت؛ اما بنا به دالیلی این 

انتقال صورت نگرفت.

رویای رونالدو!
رونالدو در تابستان از رئال مادرید به یوونتوس 
پیوست و در این مدت 
عملکــرد بســیار 
بــرای  خوبــی 
بیانکونــری هــا 
داشته است. یووه 
از سال 1۹۹6 موفق 
به کسب قهرمانی در 
اروپا نشــده و حاال با حضور رونالدو  به کسب 
این جام امیدوارتر است.  رونالدو در مصاحبه با 
نشریه رکورد گفت:»فینال چمپیونزلیگ مقابل 
رئال مادرید؟ فعال باید به صعود به جمع ۸ تیم 
فکر کنیم. باید گام به گام پیش برویم. تجربه 
به من آموخته که در چمپیونزلیگ هر چیزی 
ممکن است. مشــخصا، بردن چمپیونزلیگ با 
یوونتوس رویای من اســت ولی نباید آن را به 

یک وسواس تبدیل کنیم.

تراکتور سازی دوباره علیه سپاهان

پیشنهاد سردبیر:
شنیده ها در شهر

فوتبال جهان

 سخنرانی گران قیمت برانکو 
در تاالر وزارت کشور

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس قرار است به زودی 
یک ســخنرانی مهم با بلیت های گران قیمت در 

تهران انجام بدهد.
طبق برنامه ای که باشگاه پرسپولیس به رسانه ها 
اعالم کرده، برانکو ایوانکویچ روز پنجشنبه به تهران 
برمی گردد تا تمرینات تیم تحت هدایتش را ادامه 
بدهد. سرمربی کروات ســرخ ها، اما روز ۵ بهمن 
یک ســخنرانی ویژه در تهران خواهد داشت. این 
سخنرانی که ۹۰ دقیقه به طول می انجامد، در تاالر 
وزارت کشور )میدان فاطمی( برگزار خواهد شد و 
نکته قابل توجه اینکه بلیت های بسیار گران قیمتی 
نیز دارد.طبق اعالم سایت فروشنده بلیت ها، برای 
ســخنرانی برانکو، رقم های مختلفی تعیین شده 

است. لیست قیمت بلیت ها به این شرح است:
ردیف VIP با بهای ۲ میلیون تومان

بخش همکف: قیمــت بلیت ها بین یک میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان تا ۴۵۰ هزار تومان

بخش میانی و انتهایی سالن نیز بین 6۵۰ تا 1۵۰ 
هزار تومان

بخش بالکن: ۲۵۰ هزار تومان

حاج انصاری، ناراحت است
مدافع پرسپولیس که دوران مصدومیت بعد از عمل 
جراحی رباط صلیبی را پشت سر می گذارد، با انتشار 
متنی گالیه خود بابت بی اعتنایی باشــگاه را اعالم 
کرد. محمد انصاری که در دیدار فینال لیگ قهرمانان 
آسیا دچار مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی شد، بعد 
از عمل جراحی دوران بهبودی خود را پشــت سر 
می گذارد و این در حالی است که این روزها شایعاتی 
مبنی بر خروج نامش از لیست این باشگاه نیز شنیده 
می شود. در شــرایطی که پیش از این محسن ربیع 
خواه و حســین ماهینی نیز با تجربه شرایط مشابه 
وضعیت کنونی محمد انصاری مورد توجه بیشــتر 
باشگاه قرار گرفته بودند، این مدافع جوان با انتشار 
متنی گالیه خود را نســبت به بی توجهی باشگاه 
نشان داد و نوشــت هفته آینده دلیل ناراحتی اش 

را می گوید!

مدیر استقالل با چه مجوزی 
از مدعی خرید استقالل پول 

گرفته است؟
در ادامــه چالش های مربوط به خصوصی ســازی 
اســتقالل و پرســپولیس این روزها مصاحبه ای از 
سرپرست آبی ها منتشر شده که در نوع خود خیلی 
عجیب است. فتحی اعالم کرده که از یک اسپانسر 
خارج باشــگاه که وظیفه ای هم بابت دادن پول به 
باشگاه ندارد مبلغ ۳۰ هزار یورو دریافت کرده است. 
این اسپانســر یکی از مدعیان خرید باشگاه معرفی 
شده و به همین دلیل کار فتحی بسیار عجیب بوده 
است. ســوالی که برای طرفداران استقالل و اهالی 
فوتبال به وجود می آید این اســت که هیئت مدیره 
باشــگاه اســتقالل اجازه انجام چنین کاری را به 
سرپرســت باشــگاه داده بودند؟ نمونه بارز و قبلی 
چنین اتفاقی در زمان مدیریت علی اکبر طاهری در 
پرسپولیس مشاهده شد. وقتی که او پول های زیادی 
از حسین هدایتی به عنوان کمک دریافت کرده بود 
و در نهایت هم اهلیت یکی مثل هدایتی ثابت نشد. 

 مربی انصاری فرد 
از کوره دررفت

ناتینگهام فارست که کریم انصاری فرد، مهاجم ملی 
پوش کشورمان را در اختیار دارد در چارچوب هفته 
بیست و پنجم چمپونز شیپ به مصاف میلوال رفت 
و در این دیدار با نتیجه یک بر صفر نتیجه را واگذار 
کرد. آرتور کارانکا، مربی ناتینگهام فارســت بعد از 
باخت در این دیدار با اظهار نظری عجیب به بازیکنان 
خود انتقاد کرد و گفت: متوجه نمی شوم بازیکنان در 
زمین چکار می کننــد.در طول هفته هر چه تالش 
می کنیم آخر هفته به خاطر بی مباالتی بازیکنان به 
هدر می رود. وی افزود: مگر می شود اینقدر اشتباه در 
یک بازی انجام داد.بازیکن من اشتباهات احمقانه ای 

انجام می دهند که تاب تحمل آنها را ندارم.

در حاشیه

پیشخوان

دیوار قرمز پشت برانکو ارمغان تاریکی!
 دکترین دفاعی کی روش در جام ملت ها، ایران را قهرمان می کند؟

تیم ملی از الک دفاعی در 
آمد

فتحی: دست افتخاری درد 
نکند

اعتراض سرمربی سپاهان؛ در دست بررسی
کمیته انضباطی به تازگی برانکو را به دلیل مصاحبه علیه داوری یک جلسه از همراهی تیم پرسپولیس محروم 
کرده است. صدور این حکم اعتراض باشگاه پرسپولیس را به همراه داشت و آنها با صدور بیانیه ای به این حکم 
اعتراض کردند و حتی این سوال را پرسیدند چرا فقط برانکو؟ به این خاطر که در هفته های پایانی امیر قلعه 
نویی هم به داور بازی با پرسپولیس معترض بود و علیه علیرضا فغانی صحبت کرد و شفر هم گالیه هایش 
علیه داوری را با ادبیات تند بر زبان آورد. یکی از اعضای کمیته انضباطی که تمایلی به افشای نام خود نداشت 
در این باره گفت: با وجود اینکه رای صادره در مورد برانکو مطابق با قانون بوده؛ اما این حق را برای باشــگاه 
پرسپولیس قائل هستیم که به رای صادره معترض باشد و حتی به صورت رسمی اعتراض خود را مطرح کند. 
در خصوص اینکه چرا دیگر مربیان با وجود اعتراض حکمی برای آنها صادر نشده است باید به این نکته اشاره 
کنم که پرونده بازی ها به نوبت مورد بررسی قرار می گیرد و این طور نیست که همه پرونده ها یکجا بررسی 

و رای هم با هم صادر شود.

تراکتور سازی دوباره علیه سپاهان
مسئوالن باشگاه تراکتورسازی اعتقاد دارند عقد قرارداد »محمد مسلمی پور« با سپاهان قانونی نیست. محمد مسلمی 
پور مدافع چپ سابق تراکتورسازی چند روز قبل با باشگاه سپاهان به توافق رسید و با عقد قراردادی سه ساله شاگرد 
امیر قلعه نویی شد. حاال اما مسئوالن تراکتورسازی اعتقاد دارند مسلمی پور بدون کسب رضایت نامه با سپاهان قرارداد 
بسته و این موضوع قانونی نیست. از این رو تراکتورسازان طی نامه ای به کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال 
خواهان رسیدگی به موضوع قرارداد مسلمی پور با سپاهان شده اند.سرخ پوشان تبریزی اعتقاد دارند مسلمی پور تا 
پایان فصل جاری با تیم شان قرارداد دارد و نمی توانست بدون کسب اجازه از باشگاه راهی اصفهان شود. تراکتوری ها 
همچنین یک نامه نیز به باشگاه سپاهان نوشتند و موضوع داشتن قرارداد مسلمی پور با تیم شان را اعالم کردند. در 
این نامه آمده که اگر شرایط بازگشت او فراهم نشود اقدامات قانونی را در این رابطه انجام خواهند داد. مدیرعامل باشگاه 
سپاهان البته ادعای باشگاه تراکتورسازی در مورد غیرقانونی بودن قرارداد مسلمی پور را رد کرد و گفت: این بازیکن 

زمانی با ما قرارداد امضا کرد که قراردادش با باشگاه تراکتورسازی به پایان رسیده بود. 

فراخوان مناقصه عمومی
 شــرکت آب منطقه ای اســتان چهــار محــال و بختیاری در نظــر دارد 
مناقصه های زیر را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار و به 
 شرکت های دارای پایه 5 و باالتر رشته آب ارجاع نماید. کلیه مراحل برگزاری 
 مناقصه ها از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
 پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
موضوع: ساماندهی و ساخت حوضچه مقسم چشمه انجیر کری

برآورد و مدت انجام کار: حدود دو میلیــارد و نهصد میلیون ریال بمدت 6 ماه 
شمسی

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 97/10/10 الی 97/10/15 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 13/30 روز پنج شنبه مورخ 97/10/27

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 97/10/29

م الف:336731شرکت آب منطقه ای استان چهار محال و بختیاری

بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان به تشریح اختالف مالی اش با مدیران سابق باشگاه سپاهان پرداخت و 
گفت: مسئوالن وقت باشگاه سپاهان دیگر به تماس های من در مورد طلبم جوابی ندادند.

فرشید طالبی ، اختالفات مالی اش با باشگاه سپاهان را ناشی از اشتباه این باشگاه دانست و اظهار داشت: 
این اشتباه از جانب باشگاه صورت گرفته و ظاهرا مبلغ مازاد بر قراردادم، به عنوان اصل مبلغ قرارداد 

سند خورده است و امیدوارم باشگاه این اشتباه را تصحیح کند.
وی با اشاره به اظهارات مسئوالن باشگاه سپاهان در خصوص عدم ارائه سند و مدرکی برای طلب اش، 
خاطرنشان  کرد: دوستان می گویند که من سند و مدرکی ندارم؛ آیا من صداقت و معرفت هم نداشتم؟ 
باشگاه چطور؟ انتظار دارم هر کس باعث به وجود آمدن این مشکل شده است، بیاید و آن را تصحیح 

می گویند ممکن است مبلغ قراردادم در آن زمان با آقای رحیمی کند. دوستان به من 
باشگاه ســپاهان( به صورت لفظی بوده باشــد، در حالی که )مدیرعامل اسبق 
قراردادی در باشــگاه ســپاهان و با آقای رحیمی به صورت مــن هیچ گونه 
منعقد  نکرده ام. قرارداد من هیچ گونه متمم و بندی نداشــته است. لفظــی 

لبته آقای تابش  هم حق دارد و در این باره درســت می گوید، اما من از ایشان ا
مشکلم را پیگیری کند. بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان ادامه انتظار دارم که 

داد: چرا باشگاه سپاهان نمی خواهد اشتباه خودش را 
جبران کند؟ اگر باشــگاه به اشتباه سند زده است، 
مسئوالن آن زمان که هستند، چرا این اشتباه را 
تصحیح نمی کنند؟ دوستان می گویند که من 
برای طلبم سندی ندارم، مبلغ قرارداد من 
مشخص است. اگر حق با من نیست، چرا 
باشگاه حدود 1۸۰ میلیون تومان اضافه 
بر آن مبلغ به مــن پرداخت کرده 
اســت؟ روی صحبــت من با 
آقای تابش نیست و 
ایشان، شخص 

دقی  اســت که به او صا
اما انتظــار دارم به ارادت دارم، 

مشکلم رسیدگی کنند.

افشاگری فرشید طالبی علیه مدیران وقت سپاهان؛ 
باشگاه نمی خواهد اشتباه »رحیمی« را جبران کند 

جام ملت های آسیا در پیش اســت . بازهم فرصتی برای لذت بردن از 
فوتبال پیش می آید البته اگر دکترین کارلوس کی روش اجازه بدهد 
کمی از تماشــای یک فوتبال هیجان انگیز لذت ببریم! کی روش مثل 
هموطن نامدارتر و بســیار موفق تــرش »ژوزه مورینیو« یک دکترین 
فوتبالی خاص و منحصر به خودش دارد: کسب نتیجه بسیار مهم تر و 

ضروری تر از »زیبا بازی کردن اما باختن« است.
کارلوس کی روش آنقدر به شــیوه های دفاعی دلبســتگی دارد که به 
سختی می توان از او روش های دیگری را انتظار کشید و وقتی با همین 
روش ایران را ظرف ۵ سال اخیر صاحب نتایج و رکوردهای بسیار خوبی 
کرده است، نمی توان ایراد چندانی به او گرفت و اگر هم اعتراضی کنیم، 
بدون شکست بودن تیمش را پیش می کشد. حاال و در آستانه تورنمنت 
بسیار مهم جام ملت های ۲۰1۹ آسیا نمی شود از او خواست که یک شبه 
تغییر روش بدهد و بر ویرانه تاکتیک محبوبش آرایش تازه ای را بنا کند 
چون هم برای خودش غریبه است و هم ملی پوشان که بر اثر اصرار این 

مربی 6۵ ساله پرتغالی بر روش های تدافعی آن را از یاد برده اند.

راستش کمی نگرانیم وقتی آمار را مرور می کنیم و می بینیم طی 16 
دوره قبلی جام ملت های آسیا، هیچ تیم دفاعی قهرمان این رقابت ها 
نشده است.  چه کره جنوبی که در اوایل دوران برگزاری این مسابقات 
در دو دوره قهرمان شد و چه ایران که سه دوره پیاپی جام را قبضه کرد 
و چه عربســتان که پس از نزول ما سکاندار شــد و چه ژاپن که در پی 
تمامی این تیم ها با کسب چهار قهرمانی رکورددار جام ملت ها شده، در 
سال های قهرمانی خود تیم هایی کامال تهاجمی و با کمترین احتیاط و 
گاهی حتی تا حد خودزنی شجاع و رو به جلو بوده اند و »عراق ۲۰۰۷« 
هم در درجه اول با مهاجمان فرزی مثل یونس محمود و نشــاط اکرم 

قهرمان شد و نه بر پایه خط دفاعی اش که البته خط توانمندی بود.
در اروپا اما موضوع کمی متفاوت است؛ هنوز یورولیگ ۲۰۰۴ را به خاطر 
داریم؛ تورنمنتی که در آن یونان با آن شیوه بازی دفاعی خاص خودش 
قهرمان شد و تیم های تهاجمی که فوتبال جذابی هم ارائه می کردند، 
یکی پس از دیگری از گردونه حذف شدند. »دانمارک یورو 1۹۹۲« هم 
بود. این تیم ها فوتبال چشم نوازی نداشتند؛ اما در عوض یک فوتبال 
حساب شده و محکم بازی می کردند. کاری می کردند که رقبا فرسوده 

و در نهایت ناکار شوند. 

روزی از مورینیو 
پرســیدند آیا از 

بــرد ۵ بــر صفر 
تیمش مقابل رقیبی 

نامدار راضی اســت و او 
بالفاصله گفت: خیــر، ترجیح 

می دهم به جای ایــن ۵ گل، به پنج برد یک 
بر صفر می رســیدیم، زیرا حاال اطمینانی نیســت که هر چهار دیدار 

بعدی مان را ببریم.
کی روش هم بدون گفتن صریح این نکتــه کامال به این نگرش اعتقاد 
دارد و به جای توفــان تهاجمات زیبا؛ اما غیر قابــل اطمینان ترجیح 
می دهد تیمش با بازی هایی محکم و حساب شده و راه ندادن به حریفان 
و بدون خوردن حتی یک گل و با زدن فقط یک گل به مقصود برســد.

هرچند کی روش تصور می کند ایرانی جماعت به همین که تیمش به 
نیمه نهایی هم برسد، قانع و راضی است اما ما انتظار داریم آقای مربی با 
این حجم از ادعا و نازکردن های مدام و پول سرشاری که از فدراسیون 

ما گرفته، حداقل به یک قهرمانی برسد.  

امیرعلی مرآتی
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فرودگاه اصفهان در جایگاه سوم کشف قاچاق مواد مخدر
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

اسقف ارامنه اصفهان:
پیروان مذاهب در ایران 

آزادی کامل دارند
پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران 
گفت: برخالف تبلیغات رســانه هــای غربی، 
پیروان مذاهب در ایــران، آزادی کامل دارند 
و در کمال آزادی آیین هــا و برنامه های خود 
را برگزار می کنند.اسقف ســیپان کاشجیان 
با اشــاره به اینکه پیش از انتصــاب به عنوان 
پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران 
در کشورهای لبنان، ســوریه و کانادا به عنوان 
پیشوای مذهبی ارامنه مسیحی حضور داشتم، 
افزود: به چشم خود دیدم که آزادی عقاید در 
ایران وجود دارد و پیروان مذاهب در امنیت و 
آزادی کامل آیین های خود را برگزار می کنند. 
اســقف کاشــجیان با بیان اینکه رابطه ارامنه 
مســیحی ایران همواره با مردم مسلمان این 
کشــور حســنه و با احترام متقابل بوده است، 
گفت: این رابطه حســنه همچنان وجود دارد 
و ادامه خواهد یافت. پیشــوای مذهبی ارامنه 
اصفهان و جنوب ایران ادامه داد : طبق ماده 13 
قانون اساسی مسیحیان در احواالت شخصی 
خود به طور کامل آزاد هستند و این آزادی در 
رابطه با سنت و زبان ارمنی وجود دارد.اسقف 
کاشجیان درباره ارتباط خود با روحانیت شیعه 
و حوزه علمیه اصفهان نیز گفت: خوشبختانه 
رابطه بســیار خوبی بین ما و روحانیت شیعه 
در اصفهان وجــود دارد و چندین بار خدمت 
امام جمعه اصفهان رسیده ام و رابطه ما بسیار 

برادرانه است. 

 حضور پررنگ اصفهان
 در جشنواره تئاتر فجر

هشــت تئاتر از اصفهان به بخش های مختلف 
سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
راه  یافته است.رییس انجمن هنرهای نمایشی 
اصفهان گفت: جشنواره بین المللی تئاتر فجر، 
بخش های مختلفی مثل تئاتر ایران یک و دو، 
تئاتر بین الملل، نمایش هــای رادیویی، دیگر 
گونه های اجرایی و... دارد. بخش تئاتر ایران یک 
یا الف، به آن دسته از تئاترهایی اختصاص یافته 
که برگزیده جشنواره های تئاتر دانشجویی بوده 
و یا کمتر فرصت حضور در این جشنواره معتبر 
را داشــته اند.محمد ترابی ادامه داد: البته بین 
بخش تئاتر ایران یک و دو به لحاظ درجه بندی 
تفاوت چندانی وجود ندارد، اما می توان گفت که 
بخش تئاتر یک بیشتر به تجربه گراها اختصاص 
دارد. برگزیدگان جشــنواره های تئاتر استانی 
نیز بنابر نظر بازبین هــا می توانند در هر یک از 
این دو بخش حضورداشته باشند.وی با معرفی 
نمایندگان اصفهان در این جشــنواره، گفت: 
نمایش »افرا« به کارگردانی احســان جانمی 
که با حمایت تاالر هنر و اداره توســعه فرهنگ 
شــهروندی روی صحنه رفته بــود، به  عنوان 
نمایش برگزیده سی امین جشنواره تئاتر استان 
در بخش تئاتر ایران یک حضور دارد و در بخش 
تئاتر خیابانی، »جنگ ابله هــا« به کارگردانی 
احمد یوسلیانی از فریدون شهر و »خرس های 
پاندا« به کارگردانی رضا ملکی از خمینی شهر 

دیگر نمایندگان تئاتر اصفهان هستند.

انتقاد دبیر ستاد احیای امر به معروف 
اصفهان از شهرداری:
 چرا برای 9 دی 

یک پرچم هم نزدند
دبیر ســتاد احیای امر به معروف و نهی از منکر 
اســتان اصفهان گفت: امروز مــردم چهره های 
نفاق را شناخته اند؛ اما این نکته  قابل توجه است 
که برخی از مســئوالن حتی حاضر نیستند در 
صحبت ها خود از کلمه فتنه استفاده کنند.احمد 
عبداللهی نژاد اظهار کرد: در حقیقت یک بخش 
از افرادی که در رأس حاکمیــت قرار دارند و در 
مدیریت شــهری برنامه ریزی می کردند تالش 
بر براندازی داشته و کیفیت برگزاری راهپیمایی 
۹ دی هم بیانگر این است.دبیر ستاد احیای امر 
به معروف و نهی از منکر اســتان اصفهان تاکید 
کرد: روز شــادی مردم همین روز ۹ دی اســت 
و برخی نمی خواهنــد این شــادی را ببینند و 
که البته یک ســری کم کاری ها و بی تدبیری ها 
از سوی مســئوالن حوزه های مختلف از جمله 
مدیریت های شهری شده اســت به طوری که 
قدم خیر و درستی را که در جهت رفاه حال مردم 
در حوزه عمرانی و اقتصادی برداشــته باشند، 
دیده نمی شود.وی یادآور شــد: برای جبران و 
پوشــاندن این کم کاری ها گاها از مراســمات و 
مناسبت های مختلف با صرف هزینه های کالن 
استفاده می کنند مثل جشنواره کودک که 11 
میلیارد هزینه صرف برگزار آن شده بود؛ اما بعد 
در مراسم هایی مانند ۹ دی همین مدیریت های 
شهری حتی حاضر نیستند یک پرچم به مناسبت 

این روز در سطح شهر داشته باشند.

رییس پلیس فرودگاه های کشور خبرداد:
فرودگاه اصفهان در جایگاه 
سوم کشف قاچاق مواد مخدر

رییس پلیس فرودگاه های کشور از افزایش 78 
درصدی کشــفیات مواد مخدر در فرودگاه های 
کشور از ابتدای امسال خبر داد و گفت: فقط در 
آذرماه 678 قاچاقچی مواد دستگیر شدند که 55 
نفرشان زن بودند. یک نفرشان هم قاچاقچی اهل 
بولیوی بود که کوکائین بــه ایران آورده بود و در 
اصفهان دستگیر شد.سردار حسن مهری با بیان 
اینکه از این تعداد قاچاقچی دستگیر شده 24 نفر 
جزو قاچاقچیان حرفه ای هســتند، خاطرنشان 
کرد: پس از فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( 
فرودگاه های مشهد و اصفهان به ترتیب بیشترین 
کشفیات را به خود اختصاص می دهند.وی گفت: 
برخی از قاچاقچیان بــرای در امان ماندن و فرار 
از قانون برای انتقــال و جابه جایی مواد مخدر از 
طریق بسته های پستی و جاســازی آن به جابه 
جایی مواد اقدام می می کنند، به گفته وی، هشت 
نفر از قاچاقچیان دستگیر شده از اتباع خارجی 
هســتند که مهم ترین این افراد فردی بود که با 
به همراه داشتن دو کیلو و 800 گرم کوکائین از 
کشور بولیوی به دبی و از دبی به اصفهان آمده بود 

که در فرودگاه این استان دستگیر شد.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان خبر داد:

ساماندهی دستفروشان در 
بازارچه های قدیمی شهر

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان گفت: سیاست شهرداری اصفهان حذف 
دستفروشان نیســت، بلکه ســاماندهی آنها در 
بازارچه های قدیمی همچون شنبه بازار، یکشنبه 
بازار و جمعه بازار اســت تا دیگر در معابر شــهر 
چهره نازیبایی از فعالیت آنها دیده نشود.حســن 
محمدحسینی اظهارکرد: طبق بند 20 ماده 55 
قانون شهرداری ها، جلوگیری از مشاغل مزاحم جزو 
وظایف شهرداری است از این رو برای پیشگیری از 
تخلف آشکار دست فروشی با هماهنگی اتحادیه 
صنوف ، جلوگیــری از ایجاد مشــاغل مزاحم در 
دســتور کار شــهرداری قرار گرفته است.وی به 
فعالیت مشاغل مزاحم در شهر اشاره و تصریح کرد: 
با توجه به اینکه دستفروشان هزینه های مربوط 
به اجاره ملک، عوارض و مالیــات را نمی پردازند، 
کاالهای خود را با قیمتی پایین تر عرضه می کنند و 
این امر سبب استقبال شهروندان از آنان می شود؛ 
اما در این بین شهروندان باید توجه داشته باشند 
که از نظر کیفیت اجناس نمی توان به دستفروشان 
اعتماد کرد.مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات 
شهری شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: اگر 
وضعیت موجود اصفهان را با ســایر کالنشــهرها 
مقایسه کنیم، پی خواهیم برد که اصفهان نسبت 
به سایر کالنشهرها در جمع آوری دست فروشان و 

متکدیان بسیار خوب عمل کرده است.

رییس اداره مراکز و مجموعه های ورزشی 
شهرداری خبر داد:

بسترسازی برای توسعه 
ورزش های همگانی در اصفهان

رییــس اداره مراکــز و مجموعه های ورزشــی 
شــهرداری اصفهان گفــت: هدف شــهرداری 
اصفهان بسترســازی برای توســعه ورزش های 
همگانی اســت کــه در طول ســال های اخیر با 
افزایش تعداد مجموعه های ورزشی محقق شده 
اســت.احمد جعفرآقایی اظهارکــرد: در بیش از 
43 مجموعه ورزشــی شــهرداری اصفهان ارائه 
خدمت به شــهروندان در بخش های آموزشی و 
استیجاری انجام می شــود.وی تاکید کرد: هدف 
شــهرداری اصفهان بسترســازی برای توســعه 
ورزش های همگانی اســت که در طول سال ها 
با افزایش تعداد مجموعه های ورزشــی محقق 
شــده اســت.رییس اداره مراکز و مجموعه های 
ورزشــی شــهرداری اصفهان افزود: سال آینده 
چند مجموعه ورزشــی از جمله ورزشگاه »مادر 
و کودک« و »شــهدای دســتگرد« در راستای 
توســعه ورزش های همگانی در شــهر اصفهان 
افتتاح می شود.وی با بیان اینکه برای استفاده از 
کالس های آموزشی در ورزشگاه های شهرداری 
اصفهان، شهروندان می توانند به صورت حضوری 
به ورزشــگاه ها مراجعه و ثبت نام خود را انجام 
دهند، افزود: در 6مرکز ورزشی شهرداری اصفهان 
از جمله مجموعه های ورزشــی ابرار، ابن ســینا، 
شــمس آباد، امین، کردآباد و قائمیه ثبت نام به 
 صورت اینترنتــی از طریق مراجعه به  ســایت

 www.eduesfahanfarhang.ir انجــام 
می شود.

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان در این نشست با اشاره به جمع آوری روزانه 
یک هزار تن پسماند در اصفهان گفت: حدود 600 
تن از این پسماند  به کمپوست تبدیل می شود که  
طی فرآیند های پردازشی  روی آن 100  تن کود 
تولید می شود ولی بقیه آن به صورت ضایعات دفن 

می شود.
دهنوی، با بیان این که روزانــه 400 تن ضایعات 
و مواد دورریز و پالســتیکی در اصفهــان به طور 
نامناسب در دشت سجزی دفن می شود، اظهار کرد: 
با توجه به اینکه کارخانه پسماند اصفهان تکنولوژی 
50 سال قبل را دارد، مهم ترین اقدام شهرداری در 
این حوزه طراحی و احداث دو خط جدید و به روز 
در این کارخانه اســت که راه انــدازی این دو خط 
جدید هزینه ای بالغ بر شــش میلیارد تومان نیاز 
دارد و تاکنــون تجهیزات این خطــوط خریداری 
شده و قرار است تا شــهریورماه ۹8 این خطوط به 

بهره برداری برسد.
وی از احداث ابــر پروژه اســتحصال هیدروکربن 
صادراتی از ریجکت)دورریــز و ضایعات( خطوط 
پردازش پسماند به روش در این سازمان خبر داد.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند اظهارداشت: در 
این ابر پروژه ضایعات خطوط پردازش شامل مواد 
پالستیکی، پایه نفتی و منسوجات از بین می روند.

دهنوی با بیان اینکه در فرآینــد پیرولیز مواد پایه 
کربنی در مجاورت گرما و نبود اکسیژن تجزیه شده 
و به روغن پیرولیزی و گاز ســنتز تبدیل می شوند، 
تصریح کــرد: با پردازش روغن به دســت آمده در 
برج جداســاز، امکان تولید هیدروکربن صادراتی 

وجود دارد.
مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهردای 
اصفهان بیان کرد: برای اولین بار این ســازمان به 
سمت ابر پروژه ای پیش رفته که با سرمایه گذاری 

بخش خصوصی به بهره برداری می رسد.
به گفته وی، متاســفانه در زمان حال 50 درصد از 
پسماندهای ورودی دفن می شــوند که در تالش 
هستیم با انجام ابر پروژه های متعدد این میزان را به 

10 درصد برسانیم.
دهنوی با اشــاره به ابر پروژه احداث پسماند سوز 
بیمارســتانی برای نخســتین بار در کشــور و در 
اصفهان اظهارداشت: روزانه 15 تن پسماند عفونی 
در اصفهان و حدود 30 تن در استان دفن می شود.

وی ادامه داد: مناســب ترین گزینه امحای کامل، 
زباله سوزی مرکزی کامل مجهز و استاندارد است 
که گزینه اصلی این سازمان استقرار یک واحد زباله 

سوز کوره دوار با 2 محفظه احتراق می باشد که با 
این محفظه ها امکان رسیدن به دمای باالی 1200 

درجه سلسیوس و امحای کامل فراهم است.
وی خاطرنشان کرد: در نظر داریم که این پروژه مهم 

را تا پایان سال ۹8 به بهره برداری برسانیم.
دهنوی یادآور شد : طراحی فرآیند مدیریت ضایعات 
ســاختمانی، بازیافت پسماند ســاختمانی، طرح 
تولید و توزیع جعبه هــای ایمن جهت جمع آوری 

پســماندهای ویژه خانگی، طراحی و تولید مخازن 
مخصوص کارتن پالســت جهت توزیــع در مراکز 
آموزشی، طراحی و تولید سبدهای فلزی جمع آوری 
پسماند خشک و راه اندازی و تجهیز پردیس زیست 
محیطــی از جمله طرح های در دســت اقدام این 

سازمان است.
مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه در مجمــوع ۹ پروژه کالن و 
اولویت دار برای ســال ۹8 در این سازمان طراحی 
شد، اظهارداشت: اصالح و توسعه خطوط پردازش، 
پیرولیز، زباله سوز پزشکی، احداث مرکز پردازش 
پسماند خشــک، بازیافت ضایعات ســاختمانی، 
پردیس نمایشــگاه محیط زیســت، ســاماندهی 
لندفیل سایت شرقی)ســجزی(، تاسیسات انتقال 
 Safty box و تصفیــه شــیرابه و تهیه و توزیــع 

است.
 وی به بودجه این سازمان در ســال ۹7 نیز اشاره 
کرد و گفــت :  حدود 330 میلیــارد ریال بوده که 
در اصالح بودجه بــه 350 میلیارد ریال رســیده 
و تمامی آن محقق شــده اســت، بودجه سال ۹8 
 این ســازمان 560 میلیارد ریال پیش بینی شده

 است.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری در 
پاسخ به سوال خبرنگار زاینده رود مبنی بر جایگاه 
این ســازمان در کشــور گفت : شاخص مشخصی 
برای بررسی تعیین این مسئله وجود ندارد، برخی 
از شــهرها در مدیریت برخی از پسماند ها پیشتاز 
هستند مثال مشهد در مدیریت پسماند نخاله های 
ساختمانی. در جواب این سوال باید بگویم برخالف 
تصور، اصفهان موقعیت خوبی در پسماند ندارد ولی 
با اتمام این پروژه ها می توان گفت که به برند تبدیل 

خواهیم شد.
 علی دهنوی، هم چنین درباره تعامل این سازمان 
با  دیگر سازمان های مدیریت پسماند گفت: در این 
باره کارگروه داریم که هر ســه ماه یک بار تشکیل 
می شوند و می توانیم درباره زباله های الکترونیکی 

تعامالتی با آنها داشته باشیم.

 اصفهان می تواند برند پسماند کشور شود
 در نشست  خبری مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان مطرح شد؛

رییس کمیســیون اجتماعی و محیط زیست شــورای شهر اصفهان 
گفت: طرح منزلت شــهروندی در اصفهان بازنگری شد؛ چرا که این 
طرح بیشتر از تکریم و منزلت ، تبدیل به یک طرح حمایتی برای اقشار 
خاص شده که پوشش آن هم تاکنون بسیار پایین بوده است.کوروش 
محمدی در خصوص بازنگری در طرح منزلت شــهروندی اظهار کرد: 
طرح منزلت شهروندی از نیمه دوم ســال ۹5 در دستور کار مدیریت 
شــهری قرار گرفت؛ اما چندان خروجی موفق و قابل توجهی تاکنون 
نداشــته اســت.وی با تاکید بر اینکه این طرح نتوانست عمال اهدافی 
که تحت عنوان منزلت در نظر گرفته شــده بود را تامین کند، افزود: 

این طرح بیشــتر از تکریم و منزلت تبدیل به یک طرح حمایتی برای 
اقشار خاص شده که پوشــش آن هم تاکنون بسیار پایین بوده است.
رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شــورای شهر اصفهان با 
بیان اینکه اهداف اصلی این طرح مغفول مانده است، اظهار کرد: باید 
درنظر گرفت که به دنبال چه هدفی از طرح منزلت هســتیم، منزلت 
از نگاه برخی از دوستان حمایت مالی است که این دقیقا نقطه مقابل 
منزلت است ، از نگاه ما منزلت شهروندی زمانی اتفاق می افتد که دانش 
و مهارت شهروندی و مهارت ارتباطی شهروندان رشد کرده و نسبت 
به حقوق و تکالیف خودش به عنوان یک شهروند آگاه شود.محمدی 

در خصوص بازنگری انجام شده در این طرح گفت: این طرح ترجیحا 
بر اساس الگوهای موفقی که در دنیا وجود دارد در حال طراحی جدید 
اســت تا اوال برای همه شــهروندان به صورت یک باشگاه شهروندی 
تعریف شود، همچنین باعث تقویت و تربیت شهروندان برتر، مشارکت 
جو و شهروندان مسئولیت پذیر شود.وی با اشاره به اینکه این طرح در 
چارچوب همان طرح ارتقای حوزه شــهروندی دیده می شود، افزود: 
در الگوی جدید این طور نخواهد بــود که اجرای طرح فقط به صورت 
حمایتی باشد بلکه به صورت ایجاد تکالیف متقابل بین مدیریت شهری 

و شهروندان اعمال می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان 
گفت: طرح ســه شــنبه های بدون خودرو در 
خیابان ابــوذر رهنان با پیاده راه ســازی این 

خیابان اجرا و شــاهد رویدادهای 
فرهنگــی و تفریحــی بودیــم.
علیرضا صلواتــی اظهارکرد: یکی از 
برنامه های جدی مدیریت شــهری 
مباحث مربوط به فرهنگ ترافیک 
اســت، از این رو پس از تجربه های 
خوب پیاده راه سازی چهارباغ، برای 
دومین گام بــه منطقه رهنان رفته 
و طرح سه شــنبه بدون خودرو را 

اجرایی کردیــم.وی با بیان اینکــه در خیابان 
ابوذر فضاهای خوب شــهروندی ایجاد شــده 
است، افزود: در این محور رخدادهای تفریحی، 
آموزش ترافیــک، تعامــل دانش آمــوزان و 
خانواده ها، همرکابی و دوچرخه ســواری اجرا 

می شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان 
ادامه داد: در گذشــته انتقاداتی وجود داشت 
مبنی بــر اینکه چــرا رخدادهای شــهری در 
خیابان های مرکزی شــهر برگزار می شود، از 
این رو یکی از خیابان های پرتردد منطقه 11 
)خیابان ابوذر( را بــا هماهنگی پلیس راهور و 
مرکز کنتــرل ترافیک برای اجرای طرح ســه 

شــنبه های بدون خودرو انتخاب کردیم.وی 
با بیان اینکه فضای شهر باید به پیوند و آشتی 
شــهروندان با محیط شــهری اختصاص پیدا 

کند، گفت: سه شــنبه هفته آینــده در منطقه 
پنج شهرداری »خیابان نظر میانی« پیاده راه و 
طرح سه شنبه بدون خودرو در آن اجرا خواهد 
شــد.صلواتی تاکید کرد: این طرح به زودی به 
تمام مناطق شهر تســری پیدا می کند تا تمام 
شــهروندان از این رخدادهای خوب فرهنگی، 
ترافیکی و آموزشی بهره مند شوند، در واقع باید 
به این ســمت پیش برویم که سفرهای دسته 
جمعی در شهر داشته باشیم و هرچه در این راه 
بیشتر قدم برداریم هم به سالمت خودمان و هم 
به سمت سالمت اقشار جامعه کمک کرده ایم؛ 
از شهروندان می خواهیم هوای شهر اصفهان را 

به معنای واقعی داشته باشند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان:

 »سه شنبه بدون خودرو«
 را در خیابان ابوذر تجربه کنید

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرســازی با بیان جزئیات فرونشست زمین در 
مسکن مهر حبیب آباد و شــمال اصفهان، نسبت 

به این بحران در استان هشــدار داد و راهکارهای 
علمی مرکز را برای دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و 
نیرو تشریح کرد.علی بیت اللهی گفت: فرونشست 
زمین در دشت های برخوار و مهیار اصفهان، امری 
اثبات شده است. حاشیه دشت مهیار در مرز بین 
کوه و دشت، نمونه شکاف های ممتد کالسیک و 
آموزشی تیپیک را نشان می دهد.عضو هیئت علمی 
مرکز تحقیقات افزود: در شمال شرقی اصفهان و 
در فاصله تقریبی 22 کیلومتری از مرکز شهر و در 
امتداد بلوار زینبیه که به اراضی اطراف مسکن مهر 
طالب حبیب آباد اصفهان )پس از گذر از علی آباد 
مال علی( منتهی می شود، آثار فرونشست در بخشی 
از دشت پهناور برخوار که روزگاری با آبخوان های 

غنی خود شناخته می شد، با بروز شکاف های ناشی 
از فرســایش تونلی خود را نمایان ساخته است. 
مکانیسم ایجاد شــکاف های این منطقه از دشت 
برخوار با مکانیســم پیدایش شکاف 
های حاشــیه دشتی دشــت مهیار  
متفاوت است.  بیت اللهی توضیح داد: 
در شمال و شمال شــرق اصفهان و 
همچنین در اراضی اطراف فرودگاه 
مهم و بین المللی شهر گردشگری با 
جاذبه های متنوع توریستی اصفهان، 
رسوبات ســطحی و نیز نهشته های 
سطوح فوقانی تراز آب زیرزمینی که 
اکنون به مراتب افت پیدا کرده اســت، ریز دانه با 
پتانسیل باالی فرونشست اســت.رییس بخش 
زلزله مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی 
خاطرنشان کرد: چنین سناریویی مسلما در مراکز 
جمعیتی مانند مسکن مهر، در پای دکل های فشار 
قوی برق و در حاشیه مستحدثات فوق حساس، 
بسیار هشدار دهنده خواهد بود.وی تصریح کرد: با 
پیشروی اثر فرونشست در منطقه،  فروریزش های 
خطی متعددی را باید انتظار داشت. امر مقابله با 
آثار فرونشست زمین و نحوه جلوگیری و پیشروی 
شکاف های فرونشستی امکان پذیر است و حسب 
مورد با اتخاذ شــیوه های مهندســی می توان از 

پیشروی شکاف ها جلوگیری کرد.  

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هشدار داد:

 فرونشست زمین
 در مسکن مهر حبیب آباد و شمال اصفهان بحرانی است

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر:
طرح منزلت شهروندی بازنگری شد

در ادامه سلسله نشست های » سه شنبه ها با رسانه، پاسخگویی در مسیر امید«، مدیر عامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان صبح دیروز به میان اصحاب رسانه آمد تا از برنامه 
های در دست اقدام این سازمان برای حرکت به سمت کاهش دفن ضایعات و شهر بدون دفن 
پسماند بگوید و اینکه تامین بهداشت و سالمت شهروندان دغدغه اصلی او و همکارانش است 
و تمام تالش  خود را در این راه به کار گرفته اند تا شرایط را برای زندگی بهتر مردم فراهم کنند. 
علي دهنوي که عضو هیئت علمي گروه مهندسي عمران دانشگاه اصفهان با تخصص مهندسي 
محیط زیست است، دغدغه های زیست محیطی هم دارد و حفظ محیط زیست و کاهش آسیب 
به طبیعت  را نیز یکی دیگر از اولویت های این سازمان بر می شمرد. تاکید بر مشارکت شهروندان 
در مدیریت پسماند را می توان از کلیدی ترین نکاتی دانست که وی در طول نشست دو ساعته 

خبری با خبرنگاران بر آن تاکید می کند.

سمیه مصور
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  امام علی علیه السالم:
 با كوچك ترهاى خانواده ات مهربان باش و به 

بزرگ ترهايشان احترام بگذار. 
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یادداشت

 یکی از مهم ترین و پرکاربردترین راه رسیدن به موفقیت ، اعتماد 
به نفس است. بر اساس تحقیقات انجام گرفته، معموال افرادی که 
در امور روزمره خود شایستگی بیشتری از خود نشان می دهند از 
اعتماد به نفس باالتری برخوردارند. این افراد باعث ارتقای موقعیت 
اجتماعی خود می شوند و به مرور زمان نفوذ قابل توجهی در بین 
مردم پیدا می کنند.شما باید قبل از گفتن هر کلمه ای با استفاده 
از زبان بدن ، اعتماد به نفس خود را نشان دهید که برای انجام این 
کار باید روی وضعیت فیزیکی خود تمرکز داشته باشید. و اما روش 
های ساده ای که افراد موفق جامعه با انجام دادن آن ها باعث قوای 

اعتماد به نفس خود می شوند:
 تماس چشمی: برای برقرار کــردن ارتباط میان خود و دیگران 
کافی است تماس چشــمی برقرار کنید؛ یعنی به هنگام صحبت 
کردن با شخصی به جای نگاه کردن به محیط و افراد پیرامون خود 
ارتباط چشمی را با شخص مقابل خود حفظ کنید تا با این کار فرد 

احساس مهم بودن پیدا کند.
 درست ایستادن:درست ایستادن هنگام صحبت کردن با شخص 
یا اشخاص نقش بسزایی دارد؛ چرا که با صاف ایستادن نشان می 
دهیم با آن ها ارتباط برقرار می کنیم، به مشارکت در بحث مورد 

نظر تمایل داریم و یک شنونده معمولی نیستیم.
هر دو پا را روی زمین بگذارید: سخنرانی کردن نیازمند آرامش 
خاصی است که این آرامش باید به حضار جمع به خوبی منتقل 
شود. با گذاشتن یک پا روی پای دیگر فردی ناآرام و عصبی نشان 

داده می شوید.
 اســتفاده از دســت هایتان:از اینکــه از دســتان خود در 
سخنرانی هایتان استفاده کنید نترســید. با بزرگ کردن خود و 
استفاده درســت از میز جلســه ای که در اختیارتان قرار داده اند 
می توانید فضای بیشتری را تحت تاثیر قرار دهید که این حرکت 

مستلزم این است که با اعتماد به نفس بیشتری به نظر برسید. 

برای موفقیت، اعتماد به نفس تان را تقویت کنید

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب
باعث بهبودی رابطه شود و نه 
این که ســعی کنیــم دیگری 
را تغییــر دهیــم. تقریبــا در 
تمامــی مــوارد هنگامــی که 
دســت از کنترل بیرونی بر می 
داریم، همسرمان نیز تغییر می 
کنــد. اما تئــوری انتخاب چیزی 
ورای رهایــی از کنترل بیرونی 
اســت. طبق تئــوری انتخاب، ما 
بایــد تا جایــی که امــکان دارد 
به همســرمان کمــک کنیم تا 

نیازهایش را ارضا کند. 
»ازدواج بدون شکست«
ویلیام گالسر

تنها کســی که می 
توانیم کنترلش کنیم 

خود ما هستیم

 بــر اســاس تئــوری انتخاب، 
تنها کســی که می توانیم 
خــود  کنیــم؛  کنترلــش 
مــا هســتیم. اگــر رابطــه 
بایــد  داریــم،  ناموفقــی 
بیندیشیم و ببینیم خود ما چه 
می توانیــم انجام دهیم که 

یک فرد خالق در کنیا از پوست ماهی در تولید انواع مختلف پوشاک بهره 
برده است. در ســال ۲۰۱۲ این شــخص با دریافتن فرصت شغلی در این 

صنعت کار خود را به طور رسمی آغاز کرد.
 در شهر کیسومو، روزانه ۱۵۰.۰۰۰ تن از ضایعات ماهی در صنایع غذایی 
 به جای می ماند که ۸۰ درصد آن پوســت ماهی اســت. ابتکار عمل این 
 شــهروند کنیایی باعث شــد تا با چرمی که از پوســت ماهی ســاخته
  می شــود محصوالتی بــا قیمت مناســب در اختیــار شــهروندان قرار 

بگیرد.

بهره گیری از پوست ماهی در تولید پوشاک

کیت مورتون، ساکن ۶۵ ساله انگلیســی در زمان کودکی عالقه زیادی به لگو 
و خانه سازی کودکانه داشت. او زمانی که نوه دار شد، دوباره به رویای کودکی 
خود بازگشت و با شور و اشتیاق بیشــتری اقدام به جمع آوری قطعات »لگو« 
برای طرحی جدید کرد.مورتون در اینترنت مدلی از کشــتی تایتانیک را پیدا 
کرد و تصمیم گرفت تا آن را بســازد. کیت، حدود دو ســال وقت گذاشت تا با 
حدود چهل هزار قطعه لگو، کشتی معروف تایتانیک را بسازد. هر چند به گفته 
او هنوز این کشــتی تکمیل نشــده؛ اما ۹۹ درصد آن آماده است. کیت، حتی 

شخصیت های اصلی فیلم تایتانیک )جک و رز( را فراموش نکرده است. 

اشتیاق کودکانه پدربزرگ برای بازی با »لگو«

روی ظرف های چینی عموما نقش و نگارهای مختلفی نقاشــی می شود و هر 
کارخانه ای تالش می کند در این زمینه یک نوآوری داشته باشد. در همین زمینه  
یک کارخانه ظروف چینی را تولید می کند که روی آن ها چهره رییس جمهور 
روسیه نقاشی شده است. نقاش این ظروف براین باور است، نقاشی شخصیت های 
برجسته همانند »والدیمیر پوتین« مسئولیت بزرگی به حساب می آید. برخی از 
شخصیت های مهم در دنیا اجازه نمی دهند چهره آن ها روی ظروف طراحی شود 

و گاهی اوقات طراحی برخی چهره ها بر ظروف کار دشواری است.

تولید ظرف با چهره پوتین

روستای زیبای 
»چِم نار« 

چهارمحال و 
بختیاری

چم نار، روســتایی از 
توابع شهرستان سامان 
در استان چهارمحال و 

بختیاری ایران است.

نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشــی، فناوری و فن بازار از سوم تا ششم 
دی ماه در محل دائمی نمایشــگاه بین المللی تهران برگزار شــد.  در این رویداد 
بزرگ پژوهشی کشور که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت 
علوم،تحقیقات و فناوری، وزارت صمت و چند نهاد دیگر پژوهشی کشور برنامه ریزی 
شــده و با حضور بیش از ۲۰۰ دانشــگاه،  شــهرک وپارک تحقیقاتی ، شرکت و 
کارخانجات صنعتی و تولیدی و سایر نهادهای علمی و پژوهشی کشور برگزار شده 
بود، ذوب آهن اصفهان نیز درسالن شماره 7 وغرفه شماره 4۱حضوری فعال داشت.

با توجه به اهمیت نمایشگاه دســتاوردهای پژوهش، فناوری وفن بازار ، ذوب آهن 
اصفهان با فراهم کردن فهرست توانمندی های علمی و پژوهشی و همچنین نیازها 
و اولویت های  پژوهشی مورد نظر خود در این نمایشگاه حاضر شده و طی تبادل نظر 
 با دیگر نهادها و پژوهشگران حاضر رسالت علمی و پژوهشی خود را دنبال کرد .طی

 4 روز برگزاری نمایشگاه کارشناســان و همکاران مدیریت های مختلف شرکت 
از جمله مدیریــت پژوهش، فنــاوری و بومی ســازی، اتوماســیون و ارتباطات، 
آگلومراسیون، روابط عمومی و... پاســخگوی بازدیدکنندگان و صاحبان علم و فن 

بودند.
امیر سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازدید از غرفه  
ذوب آهن ، اقدامات تحقیقاتی این شــرکت را گســترده معرفی کرد و یادآور شد: 
کارشناسان و پژوهشــگران کشور برای رهایی از فشــار تحریم های ناجوانمردانه 
دشمن، چاره ای جز پژوهش و فناوری در عرصه های مورد نیاز نداشته و این تنگناها 

طوالنی نخواهد بود . وی اقدامات پژوهشــی ذوب آهن اصفهان را قابل توجه، قابل 
انتقال و تبادل نظر با دیگر سازمان ها معرفی کرد .

دکتر برات قبادیان، معاون آموزش،پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان با اشاره به سابقه فعالیت های  صنعتی وتولیدی 
ذوب آهن در نیم قرن اخیر گفت :ذوب آهن اصفهان اســاس توسعه نوین صنعتی 
ایران است.وی افزود : من با روند مسائل ذوب آهن آشنایی داشته و طی سال های 
۵۲ تا ۵7 و در زمان دانشجویی، تمام تابستان ها در قسمت های مختلف ذوب آهن 
و از جمله کوره بلند آن به فعالیت پرداخته ام . ســال های بعدی نیز از ذوب آهن 
بازدید داشته و در جریان هستم که این شرکت در زمینه های مختلف به موفقیت 
های شایانی دست یافته و هم اکنون نیز روند رو به رشد خود را طی می کند. دکتر 
قبادیان مراکز صنعتی و مراکز پژوهشی و دانشگاهی را به تعامل و فعالیت های دو 

جانبه بیشتر دعوت کرد.
دکتر ســید علی اکرمی فر، رییس مرکز همکاری های تحول و پیشــرفت ریاست 
جمهوری نیز در روز اول نمایشــگاه از غرفه ذوب آهن اصفهــان بازدید کرده و در 
جریان اقدامات پژوهشی و فهرست  توانمندی ها و نیازهای  تحقیقاتی ذوب آهن 
قرار گرفت. وی ضمن قدر دانی از فعالیت های تحقیقاتی و تولید محصوالت جدید 
در ذوب آهن اصفهان، تولید ریل های UIC60   و U33  را از بزرگ ترین اقدامات 
 و افتخارات این شــرکت دانســت و از کارکنان و مدیران ذوب آهن اصفهان تشکر
کرد.مهندس سعید جعفری، معاون مدیر پژوهش ، فناوری و بومی سازی ذوب آهن 

اصفهان نیز هدف اصلی حضور در این نمایشــگاه را ارائه توانمندی های پژوهشی 
ذوب آهن و همچنین اعالم نیازهای پژوهشی خود به سایر محققان و مراکز آموزشی 
و پژوهشــی و تبادل نظر با آنها معرفی کرد و گفت : در این نمایشگاه بالغ بر ۱۰۰ 
نمونه از نیازمندی های ذوب آهن در زمینه های مختلف مکانیک، الکترونیک، برق، 
اتوماسیون، نســوز، ابزار دقیق و قطعات به تولید کنندگان و پژوهشگران معرفی 

می شود .
 وی ضمن تشکر از وزارت علوم و سایر مسئوالن مرتبط برای برگزاری این نمایشگاه و 
فراهم کردن تعامل صنعت، پژوهش، شرکت های دانش بنیان و کارشناسان مربوطه، 

موارد اصلی نیازمندی های پژوهشی ذوب آهن اصفهان را در موارد زیر بیان کرد:
۱- فورم هوای دم کوره بلند

۲- قالب کریستالیزاتور ریخته گری شمش
3- سری النس دمش اکسیژن به کنورتور

4- سنسورهای ابزار دقیق مورد استفاده در خط تولید
F.N.C ۵- دریچه های کشویی

۶- والو روزنه کوره بلند
 ESP و EGF 7- یاتاقان های ژورنال

۸- ریل sinter cooler آگلوماشین 4
۹- لوپ کمپراسور آهن اسفنجی

  ESP و EGF ۱۰- صفحات جذب غبار الکتروفیلترهای

حضور فعال ذوب آهن در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار؛

ذوب آهن اصفهان اساس توسعه نوین صنعتی ایران است
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