وقتی عدم همکاری مغازه دارها ،سد راه ایمن سازی بازار بزرگ اصفهان می شود ؛

سا ِز ناکوک کسبه ها

به دنبال آتش گرفتن بازار سنتی تبریز ،نگرانیهای درباره وقوع احتمالی آن در
بازار بزرگ اصفهان با توجه با بافت قدیمی و نوع مواد به کار رفته در ســاخت آن

نیز افزایش یافت ،نگرانیهایی که واکنش مسئوالن اصفهانی را به دنبال داشت و آنها یکی پس از

دیگری پشت تریبون رفتند و از لزوم ایمن سازی بازارهای دیار گنبدهای فیروزهای سخن گفتند

تا از بروز واقعه ای دلخراش جلوگیری شــود که البته در این راستا اقداماتی هم از سوی سازمان

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

آتش نشانی شهرداری...
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بر اساس اعالم وزارت ارتباطات ،اصفهان جزو استانهایی است که بیشترین شکایت را در ارسال پیامکهای تبلیغاتی داشته است؛
روز جهانی پست؛
بیتردید اهمیت وجود پست در
سطح جامعه و نقش مهم آن
در رشد اقتصادی بر هیچ کس
پوشیده نیست .این روز رابه
خانواده بزرگ ارتباطات و فناوری
تبریک میگوییم.

روی خط مزاحمت!

ذوب آهن اصفهان تندیس
واحد نمونه کشوری
استاندارد را دریافت کرد

1

3

برای سومین سال متوالی صورت گرفت؛

انتخاب مدیر منطقه 6
شهرداری به عنوان مدیر
نمونه ترافیکی

7

گالری اکنون
خانه رو به جنوب!
 12الی  24مهر ماه

شاگردان ویلموتس به دنبال دومین پیروزی
در رقابتهای انتخابی جام جهانی 2020؛

ایران -کامبوج
با رنگ و بوی زنانه

گالری امروز
همچون شاعری چاقو در دست
 12الی  29مهر

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفته در بازار تقاضایی برای سکه نیست و این بازار در رکود شدیدی به سر می برد؛
کلوپ همسران
کارگردان:مهدی صباغ زاده
سیتی سنتر  /سینما فرهنگیان

سکته سکه!
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ذوب آهن اصفهان تندیس واحد نمونه کشوری استاندارد را دریافت کرد

در مراسم تقدیر از واحدهای نمونه کشوری استاندارد ،ذوب آهن اصفهان به عنوان
واحد نمونه کشوری معرفی شد .منصور یزدی زاده ،مدیرعامل ذوب آهن اصفهان
تندیس واحد نمونه استاندارد و لوح تقدیر مربوطه را از دست معاون اول رییس
جمهوردریافت کرد .این مراسم با حضوراســحاق جهانگیری ،معاون اول رییس
جمهور ،رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،احسان ابوت رییس سازمان
استاندارد کشورهای اسالمی ،نیره پیروز بخت رییس ســازمان ملی استاندارد،
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،اســتانداران و صاحبان صنایع در
سالن اجالس سران برگزار شد.
یزدی زاده ،مدیرعامل ذوب آهن کســب این موفقیتها را نتیجه تالش و همت
همه کارکنان شرکت به خصوص پرسنل زحمت کش خط تولید و کنترل کیفیت
دانســت وگفت :رعایت دقیق اســتانداردهای محصول ،صــادرات ،تنوع تولید،
همکاری با ســازمان ملی استاندارد ایران ،پیاده ســازی سیستمهای مدیریتی،
امور پژوهش و آموزشــی و همچنین تولید مقاطع جدید ســاختمانی و صنعتی
با کیفیت باال از جمله ناودانی بال شــیب دار و بال موازی ،تیرآهن بال پهن و بال
شــیب دار ،میلگردهای صنعتی متنوع از جمله شــاخصهای تعیین کننده در
معرفی ذوب آهن به عنوان واحد نمونه کیفیت است.دیباجی ،مدیر کیفیت ذوب
آهن اصفهان نیز در این خصوص گفت :طی سالهای اخیر با مشارکت مناسب و

ارزشمند کارخانه ،تدوین استانداردهای ملی از جمله استانداردهای ملی ناودانی،
تیرآهنهای بال پهن ،نبشــی و چندین فقره بازنگری استانداردها و تدوین آنها
انجام گرفته و درحال حاضر تدوین اســتاندارد ریل راه آهن در جریان است .وی
یادآور شد :استمرار سیستمهای مدیریتی از جمله ISO 9001، ISO14001،
 ،OHSAS 18001، 10015رعایت دقیق استانداردهای ملی ایران در تولید
محصوالت فوالدی ،صادرات بر اساس اســتانداردهای ملی کشورهای هدف و یا
اســتانداردهای منطقهای و بین المللی محصوالت ،آموزش ،پژوهش و توســعه
محصوالت و ایجاد تنوع محصول ،ذوب آهن اصفهان را در رده برترینهای کیفیت
و رعایت کننده استانداردها در سطح کشور قرار داده است .وی با اشاره به کیفیت
باالی محصوالت کارخانه چه از لحاظ ذاتی و چه از لحاظ ظاهری ،ابراز امیدواری
کرد :پروژههای در دست اقدام برای افزایش و تنوع کیفیت تولید هرچه سریعتر
به مرحله انجام برسد.
مدیر کیفیت ذوب آهن ،ضمن قدردانی از تالشهای همه کارکنان ذوب آهن به
خصوص پرسنل سخت کوش در خطوط تولید ،پرسنل کنترل کیفیت ،آزمایشگاه
مرکزی ،انرژی ،آموزش ،پژوهش و انرژی ،اخذ افتخارات در زمینه کیفیت را نتیجه
تالش بازرسین کنترل کیفیت وپرسنل خطوط تولید و دیگر واحدهای پشتیبانی
و همچنین حمایتهای همه جانبه مدیریت عالی سازمان عنوان کرد.

عکس :ایمنا

عکس خبر

رونمایی از کشفیات نیروی انتظامی اصفهان
به مناسبت هفته ناجا ،صبح دیروز با حضور سردار معصوم بیگی ،فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشفیات نیروی انتظامی اصفهان رونمایی شد.
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عکس روز

گشت و گذار «پوتین»
در جنگلهای تایگا
رییس جمهور روســیه به مناســبت تولد 67
سالگی خود چند روزی را در جنگلهای تایگا
جنوب سیبری (هم مرز با مغولستان) سپری
کرد.

پیشنهاد سردبیر:

مردم ایران از دوران سخت عبور کردند
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پیشخوان

نماینده ایران ،کمیته ششم سازمان ملل را تعلیق کرد
به دنبال اعتــراض کارشناســی و دقیق دیپلمــات حقوقدان
نمایندگی ایران در ســازمان ملل متحد ،نشست کمیته ششم
سازمان ملل تعلیق شد.در نشست کمیته ششم مجمع عمومی
ســازمان ملل متحد ،علی نســیمفر نماینده جمهوری اسالمی
ایران در این کمیته نســبت به شــرایط ایجاد شــده از سوی
دولت میزبان بــرای اعضــای ایرانی اعتــراض و خواهان حل

سریع این مشکل شد.بر اســاس اظهارات صریح نماینده ایران،
رفتــار آمریکا در عــدم صدور ویــزا برای هیئــت دیپلماتیک
ایــران و همچنین ایجــاد محدودیت رفت و آمد شــدید برای
دیپلماتهای حاضر در نمایندگی جمهوری اســامی ایران و
خانوادههایشــان نیازمند مداخله دبیرخانه سازمان ملل متحد
است.

پس از سخنان نســیم فر ،نماینده آمریکا هم اظهاراتی را ارائه
کرد و در نهایت ،رییس جلسه با تاکید بر اینکه باید این مشکل
برطرف شود ،دستور تعلیق جلســه را داد.استفان دوجاریک،
سخنگوی دبیرکل ســازمان ملل متحد هم درباره این مشکل
اظهار کرد :دبیرخانه در حال تماس با نمایندگی دولت میزبان
است تا این معضل برطرف شود.

ترکیه پس از چندین هفته تهدید باالخره به کردهای سوریه حمله کرد؛

انتقاد از هیئترییسه
مجلس جهت عدم قرائت
گزارشهای برجامی
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس از هیئترییســه برای قرائــت نکردن
گزارشهای برجامی که از سوی این کمیسیون
تدیون شده ،انتقاد کرد .مجتبی ذوالنور با اشاره
به تهیه بیــش از  6گزارش از عملکــرد اجرای
برجام از سوی این کمیسیون ،گفت :طبق قانون
مصوب مجلس ،مقرر شد که وزارت امور خارجه
هر  6ماه یک بار ،پس از تصویب برجام ،گزارشی
از روند اجــرای آن به نماینــدگان مجلس ارائه
دهد .رییس کمیســیون امنیت ملی مجلس در
پایان خاطرنشــان کــرد :در گزارشهایی که از
عملکرد اجرای برجام در کمیسیون امنیت ملی
تهیه کردهایم ،به بدعهدیهای طرف مقابل و در
عوض خوشعهدیهای ما اشاره شده است که در
صورت قرائت در مجلس ،بسیاری از ابهامات برای
مردم نیز روشن میشود.

میز ثبت اموال نمایندگان
مستقر میشود
ســخنگوی هیئت رییســه مجلس با اشاره
به جلســه هیئترییســه با معاون فناوری و
اطالعات قوه قضاییه ،گفت :قرار است در این
نشست درباره نحوه قرارگیری میز ثبت اموال
و دارایی نمایندگان مذاکــره و تصمیمگیری
کنیم .اسدا...عباسی ادامه داد :در این نشست
همچنین نحــوه قرارگیری میــز اعالم اموال
و دارایــی نمایندگان مجلــس و دریافت کد
تکلیف مشخص خواهد شــد .عباسی افزود:
در نشست روز گذشــته هیئت رییسه ،درباره
نحوه برنامهریزی و راهانــدازی کارگروهی در
خصوص ساز و کار اجرایی ابالغ سیاستهای
کلی مقام معظم رهبری در حوزه قانونگذاری
تعیین تکلیف شد.

کارشکنی انگلیس
برای پرداخت بدهی ایران
ســفیر ایران در انگلیس گفــت :در حالیکه
مقامات انگلیســی بر ضرورت پرداخت بدهی
ایران ناشی از عدم تحویل تانکهای چیفتن
تاکیــد میکنند ،تیــم حقوقی آنهــا تمامی
روشهــای مختلــف را بــه کار میگیرد تا
با هدف تاخیــر در پرداخت بدهــی ،فرآیند
دادگاه طوالنی شود« .حمید بعیدی نژاد» روز
دوشنبه با انتشار پیامی در توییتر افزود :دادگاه
اعالم کرد که جلسه محتوایی بعدی  ۶ماه بعد
ی شود.
برگزار م 

قسمت ثانویه آب سنگین
اراک راه اندازی می شود
رییس سازمان انرژی اتمی گفت :ظرف یکی دو
هفته آینده قسمت ثانویه رآکتور آب سنگین
اراک راهاندازی میشــود.علیاکبر صالحی با
تاکید بر اینکه آماده ایم هر تصمیمی را که در
چهارچوب گام چهارم کاهش تعهدات برجامی
گرفته شود اجرایی کنیم ،گفت :ظرف یکی دو
هفته آینده قسمت ثانویه رآکتور آب سنگین
اراک راه اندازی میشود.

علیرضا کریمیان
ترکیه پس از تهدیدهای مکــرر باالخره به مواضع
کردهای ســوریه حمله کرد .این لشــکر کشی در
حالی بود که ایران و روسیه به عنوان متحدان ترکیه
در مسئله سوریه از مخالفان جدی این لشکر کشی
هستند؛ اما ترک ها با چراغ سبز آمریکا جنگ محدود
در سوریه را آغاز کرده اند .در آخرین تحرکات این
کشور ،جنگندههای ترکیه حملهای به مقر نیروهای
کرد در تل طویل داشــتند و خسارات مالی و تلفات
جانی نیز در بین نیروهای دموکراتیک سوریه برجای
گذاشــتند.همچنین منابع محلی بــه خبرگزاری
اســپوتنیک گفتند ،یگانهایی از ارتش ترکیه در
شمال ســوریه عصر دوشنبه عازم شــهر منبج در
حومه شرقی حلب شــدند .به گفته این منابع ،این
نیروها شــامل کاروانی از تجهیزات و ســازوبرگ
جنگی و خودروهای زرهی ارتــش ترکیه بود که از
سمت شــهر جرابلس در شمال ســوریه عازم شهر
منبج شــدند که تحت کنترل ترکیــه و گروههای
همپیمان آن از بین شورشیان «ارتش آزاد سوریه»
اســت .این منطقه در جریان عملیات «سپر فرات»
که از  ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۷توســط ترکیه اجرا شــد ،به
تصرف این کشور درآمد .این اقدام دولت ترکیه در
داخل این کشــور هم مخالفان زیادی دارد؛ احزاب
اپوزوســیون در مجلس این کشــور اعالم کرده اند
«اقدام ترکیه در نهایت موجب خواهد شــد پیروز
از جنگ بیرون نیاید .متاســفانه حکومت ترکیه با
مداخله در جنگ نه ساله سوریه ،این کشور را به یک
وضعیت غیرقابل زندگی درآورده است .اکنون نیز با
یک طوفان جنگی دیگر روبه رو هســتیم .سرزمین

چه کسی را برای چه کســانی امن خواهید کرد؟»
به نوشــته روزنامه بیرگون ،ساروخان اولچو ،رییس
فراکســیون حزب ُکرد دموکراتیک خلــق ها نیز با
اشــاره به این روند عنوان کرد« :حملــه نظامی به
منطقه اشتباه اســت .انجام یک عملیات نظامی در
شمال و شرق سوریه به هیچ عنوان برای این منطقه
آرامش به ارمغان نخواهد آورد .این موضوعی است
که پیش از این نیز بارها به آن تاکید کرده ایم .دیدگاه
هایمان نسبت به این مســئله را بارها آشکارا بیان
کرده ایم .برای توسعه رژیم دموکراتیک در سوریه
قدرت نظامی نمیتواند کاری انجام دهد .برای این
کار باید اقدامات دموکراتیک انجام داد .برای پایان
دادن به جنگ داخلی در ســوریه بــه این اقدامات
نیاز داریم .هدف حاکمیت بر منطقه با اســتفاده از
قدرت نظامی هر زمان شکست خورده است» .ایران

نیز پیش تر و با جدی شــدن مسئله حمله ترکیه به
ســوریه مخالفتهای جدی خود را از این موضوع
ابراز داشته بود .روز گذشــته نیز وزارت امور خاجه
کشورمان در بیانیه ای اعالم کرده است وزارت امور
خارجه جمهوری اســامی ایران با ابراز امیدواری
برای ایجاد صلح و ثبات در سوریه و منطقه به دنبال
اقدام اخیر آمریکا ،اخبار نگران کننده از احتمال ورود
نیروهای نظامی ترکیه به خاک سوریه را از نزدیک
دنبال کرده و معتقد است چنین اقدامی در صورت
وقوع ،نه تنها نگرانی هــای امنیتی ترکیه را برطرف
نخواهد کرد؛ بلکه منجر به وارد آمدن خسارات مادی
و انسانی گســترده ای خواهد شــد و بر این اساس
جمهوری اسالمی ایران با هر گونه عملیات نظامی
احتمالی مخالف است .در این میان کردها که برای
مبارزه با داعش با آمریکا متحد شدند و این سالها

در برابر حضور روس ها در ســوریه نیز موضع جدی
نگرفتند و تالش کردند تا با بی طرفی نسبی به نوعی
موجودیت خود را حفظ کنند ،امروز در برابر ترکیه
بدون حمایت مانده اند ،در واقع احزاب کرد در سه
کشــور منطقه از ســال  ۲۰۱۶تا به امروز در بازی
باخت قــرار گرفتهاند .آنها پیــش از این قلمروهای
شبهدولتی داشتند که روی نقشــه دیده نمیشد،
اما از نظر ژئوپلیتیکی واقعیــت روی زمین بود و از
آنها یک بازیگر میساخت .هجوم داعش به مرزهای
سایکس -پیکو همهچیز را تغییر داد .تفاوت بزرگ
داعش با القاعده در این اصل بود که داعش خواهان
قلمروی ویژه خود برای اعالم یک خالفت بینالمللی
بود .تصویر جنگجویان داعش درحالیکه با تخریب
چند مانع کوچک پایان نظم سایکس -پیکو را اعالم
میکردند ،هنــوز در خاطرهها زنده اســت .ایاالت
متحده پس از نابودی داعش عمال دست از حمایت
کردها برداشت .واشنگتن ابتدا در برابر عملیات سپر
فرات و سپس عملیات شــاخه زیتون سکوت کرد و
امروز در حال تخلیه نیروهای خود از مناطقی است
که قرار اســت هدف حمله نظامی ارتش ترکیه قرار
بگیرند .تکیه کردها بر آمریکا و روســیه و دوری از
ایران و حکومت مرکزی سوریه در این سالها موجب
شد تا امروز آنها در یک تله استراتژیک بیفتند و عمال
در برابر خواســت ترکیه راهی به جز تسلیم نداشته
باشند از ســوی دیگر ترکیه هم که سالهاست در
پی ایجاد یک منطقه امن میان سوریه و ترکیه است
با اســتفاده از روابط خوب با ایران و روسیه باالخره
نقشههای چند ده ســاله خود را عملی کرد و رسما
در حال نابودی یکی از بزرگ ترین و خطرناک ترین
جدایی طلبان این کشور قرار گرفته است.

چهره ها
وزیر علوم:

برخورد با بورسیهها
درست نبود
وزیر علوم اظهار کرد :تعداد زیادی از بورســیهها
مشکل خاصی نداشتند و برخوردها با آنها صحیح
نبود .منصور غالمی یادآور شــد :بــه دلیل عدم
رعایت قانون اعزام ،نداشــتن مصوبه وزیر وقت،
عدم توجه به شرایط معدل و ســن این پروندهها
مورد بازنگری قــرار گرفت .این مــوارد تخلف را
سازمان بازرسی کل کشــور نیز اعالم کرده است.
وی تصریح کرد :کمیتهای برای بررسی بورسیهها
در دورههای قبل و حل و فصل این موضوع تشکیل
شد .براساس بررسیهای این کمیته از سه هزار و
 ۶۴۴نفر بورسیه از سال  ۸۵تا  ۸۴۱ ،۹۲نفر فاقد
یک شــرط یا چند شــرط برای دریافت بورسیه
تشــخیص داده شــدند که از این میان  ۳۴۵نفر
ملزم شــدند با هزینههای شخصی تحصیل کنند.
 ۲۱نفر به دلیل تصمیم واحد آموزش دانشگاه لغو
تحصیل شــدند و  ۱۷نفر هم به خاطر عدم توان
ادامه تحصیل ،اخراج شدند.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران:

جهانگیری
معاون اول رییسجمهور:

هیچ قدرتی جرأت
حمله به ایران را ندارد

مردم ایران از دوران سخت
عبور کردند
معاون اول رییسجمهور با تاکید بر اینکه مردم
ایران از دوران ســخت عبور کردهاند ،گفت :با
وجود اعمال تحریمهای شدید آمریکا شرایط
اقتصادی کشور بهســمت ثبات و بهتر شدن
حرکت میکند.
اســحاق جهانگیری افزود :شاخصهای کالن
اقتصادی نوید بهبود را میدهد و گزارشاتی که
از تک تک بنگاههای اقتصادی وصول شده آن
را تایید میکند.
وی با اشاره به اینکه البته شرایط سخت تحریم
و بنگاههای مشــکلدار وجود دارند ،گفت :اما
دشــمنان فکر میکردند که بــا این حرکات،
اقتصاد ایران را دچار فروپاشــی کــرده و آن
بهسمت متالشی شدن پیش میرود ،در حالی
که مردم ایران از این دوران سخت عبور کرده و
اقتصاد ایران بهسمت ایجاد شغل ،تولید و رونق
پیش میرود.

آگهی مزایده

نوبت اول

شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره  5/668مورخ  98/06/31شورای محترم
اسالمی شهر فالورجان درنظر دارد زمین واقع در جنب دانشگاه آزاد اسالمی فالورجان
به متراژ تقریبی  1500متر مربع را طبق شرایط ذیل بر اساس قیمت کارشناسی به عنوان
پارکینگ عمومی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره برای مدت یکسال شمسی
واگذار نماید.
 -قیمت پایه اجاره بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ  3/000/000ریال می باشد.

جواد نصری_ شهردار فالورجان
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 شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ  98/08/04به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.
 کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. جهت کسب اطالعات بیشتر به ســایت اینترنتی  www.falavarjan.irمراجعهفرمائید.
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جانشــین فرمانده سپاه پاســداران گفت :کشور
ما به قدرت بازدارندگی در برابر دشــمنان دست
یافته و هیچ قدرتی جرأت حمله به ایران را ندارد.
سردار فدوی اظهار داشت :دشمنان به این قدرت
ما اقرار میکنند و شــرایط طوری رقم خورده که
خودشان به دنبال قدرت بازدارندگی در برابر ایران
هستند.وی افزود :حوادث اخیر نشاندهنده ضعف
دشمنان است و این ایران است که دست باال را در
برابر دشــمنان دارد .ســردار فدوی با بیان اینکه
شــاخصهای نظامی ایران و آمریــکا قابل قیاس
نیست و دشــمنان در تعداد این شاخصهها جلوتر
از ما هســتند ،گفت :با نگاه به ماهیت دشــمنی
آمریــکا علیه ملت ایران مشــخص میشــود که
این ستیز بر ســر مســائل فرهنگی ،اقتصادی و
سیاسی نیســت ،زیرا در این صورت تاکنون این
مشــکالت برطــرف و توافقهایی حاصل شــده
بود.

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه:

گام چهارم
در راه خواهد بود
وزیر امور خارجه در پاســخ به ســوالی درباره
گذشت یک ماه از برداشــتن گام سوم کاهش
تعهدات برجامی ایران و احتمال برداشته شدن
گام چهارم گفت :حتما اگر طرف مقابل طبق
تعهدات عمل نکند گام چهارم در راه خواهد بود
و جمهوری اسالمی بر اساس برنامه ریزیهای
خود تصمیم می گیرد و اطالع رسانی میکند.
ظریف با بیان اینکه همزمان با برداشته شدن
گامهای کاهش تعهدات ،مذاکرات ادامه دارد،
افزود :اگــر اروپاییها به تعهداتشــان عمل
کنند حتی امکان بازگشت به عقب در تعهدات
برجامی ایران وجود خواهد داشت .وی افزود:
علت اینکه آقای روحانی با پیشــنهاد آمریکا
برای دیدار موافقت نکرد این بود که آقای ترامپ
رسما در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود
نه تنها تحریمها را بر نمیداریم بلکه اضافه
هم میکنیم.

تنش در صحن علنی مجلس
نماینده قائمشهر در زمان بررسی مادههای الیحه مالیات بر ارزش افزوده نسبت به نحوه مدیریت جلسه
علنی از سوی مسعود پزشکیان که به جای الریجانی بر صندلی ریاست تکیه زده بود انتقاد کرد ،انتقاداتی
که برای دقایقی جلسه علنی را متشنج کرد .ماجرا آن بود که ادیانی تذکر و اخطاری را نسبت به یکی از
مادههای این الیحه داشت که مسعود پزشکیان این تذکر و اخطار را وارد ندانست و میکروفن او نیز قطع
شد .ادیانی وقتی نامش به عنوان مخالف یکی دیگر از پیشنهادات مطرح شد ،گفت :آقای پزشکیان شما
نخواستید اما خدا خواست که اسم من به عنوان مخالف درآمد ،من به احترام مجلس سخن نمیگویم.
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هدایت یارانه به نفع طبقات
پایین
یک پارلمان و هفده زن

بین الملل

کردها در تله استراتژیک ترکیه

کافه سیاست

جهانگیری :رســیدگی به
نقاط محروم از مصادیق عدالت
است
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اتالف چند میلیارد یورو
از بودجه اتحادیه اروپا
مسئوالن حسابرسی اتحادیه اروپا اعالم کردند،
سال گذشته میالدی بیش از چهار میلیارد یورو
(4/3میلیارد دالر) از بودجههای این اتحادیه به
شکلی نادرست هزینه و تلف شده است.
دیوان حسابرســان اروپا که مسئول بررسی و
ارزیابی بودجه ســاالنه  155میلیارد یورویی
اتحادیه اروپاســت ،برآورد کرده که به صورت
میانگین  2/6درصــد از هزینههــای اتحادیه
اروپا در سال گذشته میالدی بیقاعده بودهاند
در حالی که این میزان برای ســال قبل از آن،
2/4درصد بــود .هزینهکرد بیقاعــده بودجه
معموال در نتیجه اشتباهات یا بهکارگیری غلط
قوانین اتحادیه اروپا رخ میدهند؛ اما در موارد
حادتر این اتفاق ممکن اســت به انگیزه پنهان
کردن یک دسیسه تقلب رخ داده باشد.

امارات ممنوعیت سفر
شهروندانش به لبنان را لغو کرد
وزارت خارجه و همکاری بینالمللی امارات در
بیانیهای اعالم کرد ،این کشور پس از سه سال
ممانعت ،به شهروندانش اجازه داد به لبنان سفر
کنند .امارات ،بحرین ،کویت و عربستان در سال
 ۲۰۱۶پس از اینکه در اظهاراتی مداخله جویانه
اعالم کردند ،حــزبا ...لبنان ،بــر تصمیمات
سیاسی در این کشور اشراف دارد ،از اتباع خود
خواســتند لبنان را ترک و به آن ســفر نکنند.
امارات از آن زمــان تاکنون ممنوعیت ســفر
به لبنان را لغو نکرده اســت .امــارات همزمان
با سفر ســعد حریری ،نخســت وزیر لبنان به
ابوظبی جهت شــرکت در دومیــن کنفرانس
سرمایهگذاری امارات -لبنان ،ممنوعیت سفر
به این کشور را لغو کرد.

«نه» نروژ به سپر موشکی ناتو
دولت نروژ با درخواســت دولتهای غربی به
ویژه آمریکا برای استقرار سپر موشکی ناتو در
کشورش مخالفت کرد.
دولت نــروژ اگرچه به فشــارهای آمریکا برای
افزایش میزان هزینههای دفاعی و نظامی خود
در چهارچوب تعهدات اعضــای ناتو تن داده؛
اما با استقرار سپر موشــکی این ائتالف نظامی
غربی در نروژ مخالفت کرد .انتشار خبر تصمیم
دولت نروژ برای مخالفت با سپر موشکی ناتو در
شــرایطی صورت گرفته که طبق سند دفاعی
محرمانه  2017این کشور با تاکید بر «تهدید»
ناشی از روسیه ،خواستار استقرار سپر موشکی
ناتو در نروژ و عضویت آن در این سپر ضد روسی
شده بود.

سازمان ملل ،کره شمالی را از
برخی تحریمها معاف کرد
سازمان ملل به منظور ارسال تجهیزات به کره
شمالی برای بازی مقدماتی جام جهانی فوتبال
میان تیمهای دو کره ،به این کشور معافیت از
برخی تحریمها را اعطا کــرد .یکی از مقامات
وزارت وحدت کره جنوبی اعالم کرد که سازمان
ملل متحد به منظور ارســال تجهیزات به کره
شمالی برای بازی مقدماتی جام جهانی فوتبال
میان تیمهای دو کره ،معافیت از تحریم را برای
کره شمالی در نظر گرفت.
قرار است دیدار بین تیمهای ملی فوتبال کره
جنوبی و کره شمالی به زودی در پیونگیانگ
برگزار شود .این مقام وزارت وحدت کره جنوبی
اعالم کرد کره شمالی به درخواست کره جنوبی
برای رایزنی در مورد اعــزام گروهی از حامیان
فوتبال این کشور به پیونگیانگ برای شرکت
در این بازی پاسخی نداده است .هریک از اتباع
کره جنوبــی که تصمیم دارند به کره شــمالی
ســفر کنند در ابتدا باید از پیونگیانگ دعوت
نامه دریافت کرده و دولت ســئول هم باید این
سفر را تایید کند.
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مدیرکل گمرک اصفهان اعالم کرد:

کافه اقتصاد
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان:

مردم افزایش غیر متعارف قیمت
نان را به  124گزارش دهند

رییس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
درباره علت افزایش نرخ نان در نانواییهای سطح
شــهر اصفهان اظهار داشــت :بحث نرخ نان در
کارگروه آرد و نان و تنظیم بازار مطرح شده است
و بــا ارزیابی پارامترهای قیمت تمام شــده نان،
جلسات کارشناسی متعددی با حضور نمایندگان
دســتگاههای اجرایی مختلف عضو این کمیته
برگزار شــده اســت .ایرج موفق تصریح کرد :در
برخی از انواع نانها بر اساس قیمت کارشناسی
افزایش قیمت داشتهایم .مردم میتوانند افزایش
غیر متعارف قیمت نان را با شماره  124بازرسی
در میان بگذارند .وی درباره سهمیه آرد موجود
در نانواییها خاطرنشان کرد :آرد موجود در بازار
با دو نــرخ  665تومان و  900تومــان به صورت
یارانهای و نیمه یارانهای توزیع میشود و نانوایانی
که آرد را با قیمت جدید خریداری کردهاند ،نان را
نیز با توجه به مصوبه جدید کارگروه آرد و نان و
تنظیم بازار با قیمت جدید به فروش میرسانند و
این کار قانونی بوده است.

توصیه به زائران اربعین:

مکالمه با سیمکارت ایرانی
اینترنت با سیمکارت عراقی
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،برای
مکالمه ســیمکارتهای ایرانی و برای اینترنت
ســیمکارتهای عراقی نرخ مناســبتری برای
زائران اربعین دارند .محمدجواد آذری جهرمی،
با اشــاره به کاهــش تعرفه با عــراق در صفحه
اینستاگرامش نوشــت :برای رفاه حال مردم در
راهپیمایی اربعین ،مذاکراتــی را از قبل با طرف
عراقی بــرای کاهــش هزینه مکالمات شــروع
کردیم و توانســتیم به توافق برســیم که حدود
 ۶۰۰تومان تعرفه مکالمات را در هر دقیقه کاهش
دهیم .وی همچنین خاطرنشــان کرده  :زائران،
ســیمکارتهای عراقی را از داخــل ایران تهیه
نکنند زیرا این ســیمکارتها در عراق با قیمت
ارزانتر موجود است.

رییس سازمان ملی استاندارد:

استانداردهای رمز ارزها
تدوین میشود

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد:

افزایش  ۱۵درصدی حقوق
و دستمزد در سال 99

رییس ســازمان برنامه و بودجه کشــور گفت:
میانگین افزایش حقوق و دســتمزد  ۱۵درصد
در نظر گرفته شــده که این رقم برای افرادی که
حقوق کمتر میگیرند ،بیش از  ۲۰درصد خواهد
شد که این موضوع منوط به مباحث دیگری است
که طی روزهای بعداطالع رسانی میشود .نوبخت
ادامه داد :همه پیشنهادهای ســتاد بودجه باید
در دولت به تصویب برسد ،تا در الیحه گنجانده
شود و مجلس شورای اسالمی نیز اظهار نظر کند؛
بنابراین مصوبات ســتاد بودجه قطعی نیست و
امکان دارد دولت و مجلس نظرات دیگری بدهند،
اما چون کار کارشناســی صورت گرفته است ،ما
باید همه اعداد و ارقامها را بــا واقعیتهایی که
قدرت اجرای آن را داریم و در چهارچوب بودجه
تعیین میشود ،مشخص کنیم.
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آمادگی گمرک اصفهان برای ارائه تسهیالت به واحدهای تولیدی
مدیرکل گمرکات استان اصفهان از ارائه تسهیالتی همچون کمک
به واحدهای تولیدی برای ترخیص به موقع و آسان کاالهای مورد
نیاز آنها به ویژه مواد اولیه خطوط تولید خبر داد .رسول کوهستانی
پزوه در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی مختلف گروه صنعتی
انتخاب از جمله حائر آسا ،حائر فوم ،حائر پالست ،ضمیر مطهر،
ارکان ساختار و آزمایشگاههای تخصصی این مجموعه با اشاره به

نامگذاری امسال توســط مقام معظم رهبری به نام رونق تولید،
اظهار کرد :گمرک در راستای حمایت از تولید داخلی ،رفع موانع
و مشکالت تولید کنندگان و صادرکنندگان بستههای حمایتی
ارائه کرده است .وی در مورد حمایتهای گمرک از فعاالن مجاز
اقتصادی گفت :هم اکنون  ۱۳شرکت از استان اصفهان در لیست
فعاالن مجاز اقتصادی قــرار دارد همچنین در ســه ماه اخیر ۹

شرکت دیگر از اســتان نیز به جمع فعاالن مجاز اقتصادی اضافه
شــدند .امین منانی ،قائم مقام گروه صنعتی انتخاب نیز گفت :با
اطالع رسانی صورت گرفته توسط گمرک اصفهان در ماههای اخیر
یکی از شــرکتهای هلدینگ گروه انتخاب فعال مجاز اقتصادی
شده و در آینده نزدیک چند شــرکت دیگر از این هلدینگ فعال
مجاز اقتصادی خواهند شد.

بر اساس اعالم وزارت ارتباطات ،اصفهان جزو استانهایی است که بیشترین شکایت را در ارسال پیامکهای تبلیغاتی داشته است؛

روی خط مزاحمت!

مرضیه محب رسول
تالش وزیر ارتباطات برای جلوگیری از سودجویی
مردم و اپراتورها از ارســال پیامکهای تبلیغاتی تا
امروز،موجب مسدود شدن بیش از  ۱۴۱هزار و ۷۷۵
سیمکارت شده اســت .این تعداد بر اساس ارسال
شکایت افراد به سامانه  195بوده است؛ سامانه ای
که به منظور دریافت شکایتهای ارسال پیامهای
تبلیغاتی و یا شناســایی رفتار سیمکارتهایی که
تنها به ارســال پیامکهای انبوه اقــدام میکردند
و اســتفادههای دیگری از جمله تمــاس و پیامک
نداشتند ،راه اندازی شده است.
ایرانسل ،در صدر سیم کارتهای مزاحم
طی ماههای اخیر با مبارزه جدی وزارت ارتباطات
با مســئله برخورد با سرشــمارههایی که به ارسال
پیامکهای انبوه میپرداختند ،موجب شد تا ارسال
پیامک با سیم کارتهای شــخصی شدت بگیرد.
همین مسئله رشد آمار مســدودیها در ماههای
اخیر را توجیه میکند.
بر اساس اعالم پیمان قرهداغی ،مدیر کل حفاظت
از حقوق مصرفکننده رگوالتوری ،از تاریخ  ۶مهر
ماه تا  ۱۲مهرماه ســال جاری ،در مجموع ۴۳۷۶
سیمکارت ارســالکننده پیامک مزاحم شناسایی
شــده اســت .از این تعداد بالغ بر  ۶۵درصد یعنی
 ۲۸۳۴سیمکارت برای شــرکت خدمات ارتباطی
ایرانســل ،رتبه بعدی رایتل با  ۲۴درصد یا ۱۰۵۷
ســیمکارت ،رتبه بعدی همراه اول با  ۳۰۸مورد یا

هفت درصد ،رتبه بعدی شــاتل موبایل با  ۹۳مورد
یا دو درصد ،کیش سلپارس با  ۸۱سیمکارت یا دو
درصد و در نهایت کیش موبایل که سه مورد شماره
شناسایی و مسدود شده است و دیگر امکان ارسال
پیامک ندارنــد .یکی از اصلیتریــن علل باال بودن
تخلفات در میان سیم کارت های ایرانسل ،فروش
آنالین این شرکت عنوان میشود.
بر اســاس اعالم مجید حقی ،معاون امور پســتی،
ارتباطی و فنــاوری اطالعــات رگوالتوری حجم
گســتردهای از ســیمکارتهایی که برای ارسال

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان:

بیش از سه هزار پرونده تخلف به شعب تعزیرات حکومتی وارد میشود
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت :مهمترین موضوعات پروندههای تخلف تعزیرات حکومتی
استان اصفهان ،ایفا نکردن تعهدات ارزی ،احتکار و قاچاق سوخت است .غالمرضا صالحی اظهار کرد :در استان
اصفهان ماهانه بیش از سه هزار پرونده تخلف به شعب تعزیرات حکومتی وارد میشود که سعی شده به بیش
از  90درصد آن رسیدگی شود.
وی با اشــاره به اینکه بســیاری از مردم اعتقاد دارند جریمههای تعزیرات حکومتی بازدارنده نیست ،گفت:
جرائم تعزیراتی حکومتی بستگی به نوع آن محصولی دارد که دســتگاههای نظارتی تعیین میکنند .قانون
برای تعزیرات حکومتی تعیین کرده که جریمه یک کاال مثال دو یا چهار برابر ریالی تخلف جریمه شود .صالحی
افزود :خوشبختانه آمار تخلف در ششماهه نخست امسال بسیار کاهش داشته و تعداد کل پروندههای احتکار
در نهایت  20پرونده بوده است.

مالیات

رییس سازمان ملی اســتاندارد گفت :با توجه به
مصوبه معاون اول رییس جمهور که به ســازمان
ملی اســتاندارد ابالغ شــده ،هم اکنون در حال
تدوین اســتانداردهای مرتبط با حــوزه رمزارز
هستیم .نیره پیروزبخت افزود :طی یک سال اخیر
مصوباتی که از ســوی هیئت وزیران به سازمان
ملی استاندارد ابالغ شده اســت ،ماموریتهای
جدیدی برای این ســازمان تعریــف کرده که از
جمله آن تدوین اســتانداردهای ملی رمز ارز و
حوزه اینترنت اشــیا و دســتگاههای مسیریاب
اســت .پیروزبخت خاطرنشــان کــرد :راهبرد
هوشمندسازی و تدوین اســتانداردهای حوزه
فناوریهــای نویــن از جمله دســتور کارهای
سازمان ملی استاندارد است .رییس سازمان ملی
استاندارد با بیان اینکه تاکنون در ایران  ۳۳هزار
و  ۵۰۰استاندارد تدوین شده گفت :یک سوم این
اســتانداردها در دو دولت اخیر تولید شده ،این
در شرایطی است که شــورای فقهی را تشکیل
دادهایم تا بتوانیم به صورت شــرعی و با در نظر
گرفتن مســائل فقهی به تدوین استانداردهای
حوزه حالل بپردازیم.
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استفاده اصناف از
تسهیالت تبصره ماده ۱۰۰
و بخشودگی مالیاتی

پیامکهــای تبلیغاتی مزاحم از ســوی متخلفان
استفاده شده ،از طریق فروش آنالین اپراتور ایرانسل
واگذار شده و زمینه سوءاســتفاده متخلفان برای
ارسال پیامکهای تبلیغاتی مزاحم به مردم را فراهم
کرده است.
اصفهان در میان مزاحمها
هر چند احراز هویت ،یکــی از اولین اقدامات برای
خرید سیم کارت است؛ اما سهل انگاری فروشندگان
و یا دفاتر ارائه خدمات موبایلی موجب رشــد سیم
کارت های مجهول الهویه شــده است؛ روندی که

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفته در بازار تقاضایی برای سکه نیست و این بازار در رکود
شدیدی به سر می برد ؛

سکته سکه!

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفت :طی چند هفته گذشته تاکنون تقاضایی برای خرید سکه در بازار وجود
ندارد و هماکنون این بازار در رکود شدید به سر میبرد .هوشنگ شیشه بران ،اظهار کرد :قیمت جهانی اونس ،در
حالی که بازارهای بین المللی برای دور جدید مذاکرات تجاری آمریکا و چین در هفته جاری آماده میشوند ،با
افزایش نسبی به باالتر از  ۱۵۰۰دالر رسید .وی با اشاره به وضعیت طال در بازار ایران ،اظهار کرد :در بازار ایران،
حباب قیمت سکه تمام و نیمسکه با توجه به نبود تقاضا در بازار ،به صفر رسیده است .شیشهبران تاکید کرد :طی
چند هفته گذشته تاکنون تقاضایی برای خرید سکه در بازار وجود ندارد و هماکنون این بازار در رکود شدید به
سر میبرد .وی به شرایط بازار ارز اشاره کرد و گفت :در بازار ارز تقاضا برای ارز کاهش یافته و تنها خریداران واقعی
در این بازار هستند و دیگر تقاضای کاذب برای دالر نداریم.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت :استفاده از تسهیالت تبصره ماده  ۱۰۰و بخشودگی مالیاتی فرصت بسیار
خوبی برای اصناف است که باید از این ظرفیت ایجاد شده در زمینه بخشودگی جرائم مالیاتی به خوبی استفاده کنند.
بهروز مهدلو ،با اشاره به بسته حمایتی از واحدهای تولیدی و غیرتولیدی بیان کرد :تدوین این بسته ،از اقدامات موثری
بود که در راستای حمایت از تولید داخلی صورت گرفته است .وی با اشاره به آمار مؤدیان مالیاتی در استان و شهر اصفهان
گفت ۲۲۰ :هزار مؤدی مالیاتی در استان و  ۱۰۰هزار مؤدی مالیاتی در شهر اصفهان داریم ،هدف ما آموزش این قشر است
تا به افزایش آگاهی آنها در زمینه پرداخت مالیات کمک کنیم .مهدلو تصریح کرد :از اول فروردین سال  ۱۵ ،۹۹اتحادیه
و  ۵۰واحد شغلی ملزم به استفاده از دستگاه کارتخوان برای انجام معامالت خود هستند.

دبیر کانون کارآفرینی استان اصفهان مطرح کرد:

اجرایی نشدن  ۷۰درصد مصوبات قانون بهبود
فضای کسبوکار
دبیر کانون کارآفرینی استان اصفهان گفت :هنوز  ۷۰درصد مصوبات مربوط به قانون بهبود فضای
کسبوکار در کشور اجرا نشده است .رضا چینی با بیان اینکه با وجود تحریمها،تعدادی از واحدهای
صنعتی کشور با مدیریت مناســب گامهای مثبتی در توسعه صادرات خود برداشتهاند ،اظهار کرد:
بااینوجود همچنان در مســائل بانکی و جابه جایی پول دچار مشکل هستیم .وی با انتقاد از وجود
برخی قوانین دست و پاگیر که مشــکالت صنعت را دوچندان کرده است ،افزود :باوجود مصوباتی
که برای بهبود فضای کسبوکار وجود دارد ،این قانون هنوز عملیاتی نشده و این شرایط صنعت و
تولید را سختتر کرده است .معاون کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان اصفهان با اشاره به
قوانین خوب مجلس برای رونق تولید ،گفت :نقش دولت در اجرای قوانین کلیدی است؛ اما هنوز ۷۰
درصد مصوبات مربوط به قانون بهبود فضای کسبوکار در کشور اجرا نشده است .وی با بیان اینکه
باوجود تالش دولت هنوز در ساختارها دچار مشکل هســتیم ،گفت :باید ارتباط دولت با  NGOها
بیشتر شود در حالی که هنوز به آنها بها داده نمیشود .چینی ،همچنین با انتقاد بر اینکه در اصفهان
قوانین  ۱۲۰درصدی اجرا میشود ،افزود :متاسفانه بخشهای مالیاتی به برخی واحدهای ما فشار
میآورد و در بحث صادرات هنوز قوانین و شرایط دست و پاگیر اســت و تنها افراد بهطور پراکنده
توان صادرات اجناس خود را دارند و این امکان برای واحدهای مطرح وجود ندارد و این موجب شده
بهمرور برندهای صادراتی خود را در دنیا از دســت دهیم .چینی تاکید کرد :متاسفانه بده بستانها
کاریهای نمایندگان مجلس ،فضای تولید و اقتصاد را از حالت کارشناســی خارج کرده و بعضا بر
مشکالت کشور دامن زده است.
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شدت یافتن ارســال پیامک و مزاحمتهای پس از
آن را هم افزایش داده اســت؛ اما وزارت ارتباطات
اعالم کرده اســت به شدت با این مســئله برخورد
خواهد کرد.
مدیــر کل حفاظــت از حقــوق مصرفکننــده
رگوالتــوری تاکیــد کرده اســت که بخشــی از
ســیمکارتهای مزاحــم ممکن اســت مربوط به
موضوع احراز هویت باشد که خیلی سفت و سخت
به آن پرداخته نشده؛ اما این موضوع در دستور کار
اپراتورها قرار دارد و انتظار داریــم که عدد و ارقام
خیلی کمتر از اینها باشــد که ظرف هفتههای آتی
کاهش خواهد داشــت .همانطور که همراه اول در
مقایسه با تعداد مشــترکانی که دارد ،این موضوع
را مدیریت کرده و تعداد پیامکهای مزاحم از این
اپراتور بسیار کم شده است .وی با بیان اینکه اولویت
رگوالتوری ،ساماندهی مبادی صدور سیمکارت در
اپراتورها و دفاتر پیشــخوان خدمات دولت است،
گفته بود :دفاتر متخلف در اســتانهای سیستان و
بلوچســتان ،مازندران ،ایالم ،تهران ،قم و اصفهان
بدون رعایت کردن الزامات احراز هویت متقاضیان،
ســیمکارتهایی را فعال کــرده و فروختهاند که
متخلفین از آنها برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی
مزاحم به مردم استفاده کردهاند .در راستای حمایت
از حقوق مشترکین تمامی دفاتر فروش یا پیشخوان
خدمات دولت متخلف در این حوزه بســته شده و
ســیمکارتهایی که از این روش واگذار شــدهاند،
مسدود میشوند.
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مرغ «تریاکی» نداریم!
«مرغهای تریاکی» عنوان شــایعهای است که
طی چند روز گذشته ســروصدای زیادی به پا
کرد .به تازگی مدیرعامل یکی از تشــکلهای
بخش خصوصــی مدعی شــد کــه برخی از
مرغداران به دلیل اطالعــات پایین ،تریاک را
در آب حل میکنند و به مرغهــا میخورانند
تا بیمــاری آنها از بیــن برود .تریــاک یکی از
آرامبخشهاســت و اگرچه بیماری طیور را از
بین نمیبرد؛ اما بدن مرغ را در برابر بیماریها
مقاوم میکند و همین موضوع باعث میشــود
مرغ دوره  ۴۵روزه نگهداری در مرغداری تا زمان
کشتار را بگذراند .در این زمینه رییس سازمان
دامپزشکی گفت ،اســتفاده از تریاک جز اینکه
بیماری را در مرغها مزمنتر میکند ،نتیجهای
ندارد و بهتر است به جای استفاده از اینچنین
موادی ،از طریق مصرف داروها و پروبیوتیک به
سمت درمان طیور برویم .محمد یوسفی ،رییس
انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشــتی اما این
اتفاق را رد میکند و توضیح میدهد« :این خبر
هیچگونه سندیتی ندارد و کامال از طرف انجمن
ما تکذیب میشود .شــاید در  ۲۰سال گذشته
مرغداران از ســر ناآگاهی و پیشــرفتنکردن
طب طیور اقدام به این کار میکردند تا جلوی
بیمارشــدن مرغها را بگیرند کــه البته تریاک
چنین خاصیتی هم نــدارد ولی درحال حاضر
با پیشــرفت تجهیزات پزشــکی و پیشگیری
از شــیوع بیمار یهای مختلف هیچ نیازی به
مصرف موادمخــدر وجود ندارد ».یوســفی با
اشاره به اینکه حتی مکملها و داروهایی که به
مرغها داده میشود عاری از مواد مخدر هستند،
ادامه میدهد« :حتی مصرف آنتیبیوتیکها و
ویتامینها هم  ۲۰روز قبل از کشتار مرغها باید
قطع شوند .دامپزشکان ناظر در کشتارگاهها هم
وظیفهشان دقیقا همین است که وضع مرغها
را قبل از کشتار بررســی کنند ،به همین دلیل
واقعا بعید اســت که یک مرغدار اقدام به دادن
موادمخدر به مرغهــای خود کند ،چون چنین
مرغهایی قبل از کشــتار حتما برگشــت داده
میشوند ».برومند چهارآیین ،عضو هیئتمدیره
کانون سراسری مرغداران گوشتی هم مصرف
تریــاک در مرغداریهــا را تکذیــب کرده و
میگوید« :شایعه مصرف تریاک در مرغداریها
را از پایه و اساس کذب میدانم و تاکید میکنم
که در هیچکدام از مرغداریها چنین اتفاقی رخ
نمیدهد ،چون اصال لزومی ندارد که به مرغها
موادمخدر داده شود ».وی ادامه میدهد« :همه
ما میدانیم که موادمخدرها فقط برای تسکین
درد استفاده میشــوند که هیچ مرغی نیاز به
موادمخدر ندارد .مطرحکردن این شــایعات از
طرف کسانی است که میخواهند با ارزانکردن
مرغ ،گردش مالــی  ۱۲۵هزارمیلیارد تومانی
صنعت طیور گوشــتی را پایین بیاورند ،چون
وقتی مرغ به قیمت منطقی خود میرسد ،سود
این افراد دوبرابر میشود».
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عمل به وصیت شهید توکلی در
کمک به دانش آموزان نیازمند
فالورجان
خانواده شهید محمود توکلی ،به
وصیت نامه این شهید واالمقام در کمک به دانش
آموزان نیازمند عمل کردند .رییس کمیته امداد
امام(ره) فالورجــان گفت :خانواده این شــهید
بزرگوار  20میلیون ریال کمک هزینه خرید نوشت
افزار برای عمل به وصیت شهید به دانش آموزان
نیازمند زیر پوشش کمیته امداد اهدا کردند .ناصر
علی خاصی افزود :این شهید بزرگوار هرساله در
آســتانه بازگشــایی مدارس با اهدای بستههای
نوشت افزار یاری رسان دانش آموزان نیازمند بود.

عزیمت موکب حضرت
زینب(س) خوانسار به عراق
خوانسار
موکب حضــرت زینــب (س)
شهرستان خوانسار برای خدمت رسانی به زائران
اربعین حسینی به عراق اعزام شد .مسئول هیئت
امنای موکب حضرت زینب(س) خوانسار گفت:
این موکب شامل  10دستگاه کامیون حامل انواع
موادغذایــی ،تجهیزات راهانــدازی موکب ،یک
دستگاه پخت نان صنعتی ،چادر و پتو است .بهرام
شاهوردی افزود :موکب حضرت زینب (س) با 60
خدمه افتخاری از  12روز قبل تا ســه روز بعد از
اربعین حســینی در کربالی معلی برپاست .وی
گفــت :ایــن موکــب در کربالی معلی شــارع
میثم التمار  100 -مترپایین تراز شارع علقمه
 کراج ام البنین (س) آماده خدمت به زائراناست.

کشف بیش از  ۵۰کیلو گرم محلول شیشه در نایین
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در مقایسه با سال گذشته مشخص شد؛

ناجا

افزایش دورههای آموزشی فنی و حرفهای در آران و بیدگل
آموزشهــای فنی و مهارتی ارائه شــده در
آرانوبیدگل
آموزشگاههای دولتی آران و بیدگل  ۲۰درصد افزایش یافت .رییس
مرکز آموزش فنی و حرفهای آرانوبیدگل گفت ۱۵۹ :هزار و ۸۰۸
نفر ســاعت دوره آموزشــی از ســوی بخش دولتی بــرای ۸۲۵
مهارتآموز زن و  ۴۶۹نفر مرد در سال جاری ارائه شده است که این

آمار در مدت مشابه سال گذشته  ۱۲۸هزار و  ۶۲۵نفرساعت برای
هزار و  ۲۴۸مهارتآموز بود .حبیب ا ...پورابراهیمی ،رشــتههای
آموزشی ارائه شده در این مراکز را شامل برق صنعتی ،ساختمان و
برق خودرو ،تعمیر وسایل گازسوز مانند پکیج و شوفاژ ،تعمیرلوازم
خانگی برقی حرارتی ،صنایع پوشــاک ،فناوری اطالعات ،صنایع

چوب ،صنایع چرم ،صنایع دســتی و هنرهای تزیینی و تجسمی
عنوان کرد .وی افزود 37:آموزشگاه آزاد در آرانوبیدگل وجود دارد
که رشتههای فناوری اطالعات ،صنایع پوشاک ،برق ،کنترل ابزار
دقیق ،صنایع دستی ،صنایع غذایی ،مراقبت زیبایی ،صنایع دستی
و امورمالی و بازرگانی را به عالقه مندان آموزش میدهند.

نماینده شاهینشهر و میمه در شورای اسالمی استان اصفهان:

پذیرایی  6هزار نفری موکب
عاشقان حسین (ع) زواره
اردستان
مسئول موکب عاشقان حسین
(ع) زواره گفت :موکب عاشقان حسین (ع) زواره
با  8دستگاه خودروی سنگین ،وسایل خود را به
کربالی معال فرستاد؛ وسایلی که بخشی از آن
بالغ بر  2میلیارد ریال تجهیزاتی بود که امسال
جهت خدماترســانی به زائرین خریداری شد.
احمد صادقی گفت :موکب عاشقان حسین (ع)
زواره در  4کیلومتری کربال واقع در عمود 1344
قرار دارد که شبانهروز پذیرای  6هزار نفر از زائران
در وعدههای ناهار و شــام اســت .بــه صورت
شبانهروزی  60نفر را اســکان میدهیم و کلیه
امکانات بهداشتی را آماده کردهایم.

پیشنهاد سردبیر:

شهرک خودرو گز ،به رونق اشتغال و گردشگری کمک میکند
نماینده شاهینشهر و
شاهینشهر و میمه
میمه در شورای اسالمی استان اصفهان با اشاره به
فاصله  ۱۲کیلومتری شــهر تاریخی گزوبرخوار با
اصفهان اظهار کرد :شــهر گز در مجــاورت محور
ترانزیت ،کریدور شمال به جنوب اصفهان قرار گرفته
که دارای جاذبههای تاریخی بسیار و از فرهنگی غنی
برخوردار اســت .مجتبی نیرومند با تاکید بر اینکه
شهر گز در رونق صنعت گردشگری و ایجاد اشتغال
میتواند بسیار موثر باشد ،افزود :شهر گز دارای یک
تمدن سه هزار ساله با وجود بیش از  ۱۸اثرتاریخی
مهم از عهد صفوی تا قاجار همچون حمام صفوی و
مسجد جامع شهر با قدمتی بیش از یک هزارو ۴۰۰
سال است که داشتن چنین جاذبههای تاریخی مهم
در جذب توریست موثر است.
نماینده شاهینشــهر و میمه در شــورای اسالمی
استان اصفهان با بیان اینکه در محور ترانزیت شهر
گز ،کاروانســرای زیبای شاه عباســی وجود دارد،
اظهار کرد :این کاروانســرا امکان تبدیل شــدن به
هتل کاروانسرا را دارد و میتواند پذیرای مسافران
باشــد چرا که در ورودی شــهر گز کمپینگهای
مختلفی تعبیه شــده اســت .وی با تاکید بر اینکه
در مجاورت کاروانسرا کمپینگ بزرگ گردشگری
شهر گز در وســعت  ۲۵هکتار طراحی شده است،
تصریح کــرد :این کمپینگ و کاروانســرای بزرگ
شــهر میتواند در ستاد سفر اســتان مطرح شود و
در ایام نــوروز به دلیل نزدیکی به مرکز اســتان در
جذب مسافر و توریست موثر عمل کند و درصدی
از بار جذب مسافر را بر عهده داشته باشد .نیرومند

رای اصالحی
 7/185رای شماره  3311مورخ  1398/03/21آقای /خانم حسنعلی عابدی اندانی فرزند
ابراهیم به شماره کالسه  1679و به شماره شناسنامه 11و به شماره ملی 1141522616
نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت  121.59مترمربع پالک شماره  713فرعی
از  112اصلی واقع در ماسه دانی بخش  14اصفهان حوزه ثبت و ملک خمینی شهر شامل
ثبت در صفحه  188دفتر  669و مالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز
گردیده است(.مستند طی ثبت در صفحه  188دفتر  669و مع الواسطه از صفحه  467دفتر
 683بتول مجیری مالحظه و محرز گردیده است ).نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد
و امالک خمینی شهر
رای اصالحی
 7/186رای شــماره  5121مــورخ  1398/04/18آقای /خانم اکــرم بدیعی جو آبادی
فرزند عباس به شماره کالســه  0363وبه شماره شناســنامه  540070و به شماره ملی
 1284648176نسبت به شش دانگ یکباب مغازه به مساحت  201/83مترمربع پالک
 1999فرعی از  99اصلی واقع در جوی آباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت و ملک خمینی
شهر شامل مع الواسطه از محمدرضا بدیهی طی ثبت در صفحه های  535و  538دفتر 348
ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناسی مالحظه و محرز گردیده است .نبی اله یزدانی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 7/188شــماره 1350/98 :حل ، 4مرجع رسیدگی :شــعبه چهارم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  08:45صبح روز یکشنبه
مورخه  ، 1398/08/26مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :حمید نظری  ،نام پدر:
محمدحسین  ،با وکالت سعید رمضانی  ،نشــانی :خمینی شهر ابتدای بلوار آزادگان جنب
بانک ملت ط 3واحد 6دفتر وکالت آقامحمدی ؛ مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی:
داود کوثری  ،نام پدر :احمد  ،خواســته و بهای آن :مطالبه مبلغ  38/000/000ريال یک
فقره چک به شماره  95/10/1-841649به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه
و حق الوکاله وکیل  ،دالیل خواهان :کپی مصدق چک و عدم برگشت چک  ،گردش کار:
خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به
وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر
گردد .م الف 619531 :رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 7/189شماره 1020/98 :حل ، 2مرجع رسیدگی :شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  04:00بعدازظهر روز شنبه مورخه
 ، 1398/08/25مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :ســیدمحمد مجیدی  ،نام
پدر :سیدجعفر  ،نشانی :خمینی شــهر خ امیرکبیر ک 95؛ مشخصات خوانده-1 :نام و نام
خانوادگی :محمد بیگی  ،نام پدر :امیر  ،خواســته و بهای آن :مطالبه مبلغ 56/400/000
ريال  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق
ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 619542 :رئیس شعبه دوم حقوقی شورای
حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 7/190شماره 1226/98 :حل ، 12مرجع رســیدگی :شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  09:30صبح روز سه شنبه
مورخه  ، 1398/08/28مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :بانک قوامین  ،با وکالت
خانم آرزو لطفی  ،نشانی :اصفهان خ سجاد سرپرستی بانک قوامین ؛ مشخصات خوانده:

L

E-MAI

با درخواست از سرمایهگذاران بخش خصوصی در
ایجاد اقامتگاههای بومگردی در شــهر گز گفت:
این شــهر از موقعیت خوبی برای جذب توریست
برخوردار است و تعداد این اقامتگاهها در حال حاضر
سه اقامتگاه اســت و همه مجموعه مدیران شهری
آماده همکارری با ســرمایهگذاران هستند .وی ،در
خصوص راهاندازی شهرک خودرو در محور ترانزیتی
تهران  -اصفهــان ،اظهار کرد :راهاندازی شــهرک
نمایشــگاهی خودرو در محور ترانزیــت تهران -
اصفهان در کنار شهر گز قرار دارد که با احداث هتل،
امکانات و زیرساختها و تاسیسات گردشگری در
شهرک خودرو میتوانیم به جذب مسافر و توریست

-1نام و نام خانوادگی :محمدرضا کریمی  ،نام پــدر :رمضانعلی  -2 ،نام و نام خانوادگی:
اصغر کرمی  ،نام پدر :کریم  ،خواسته و بهای آن :مطالبه  ،گردش کار :خواهان.خوانده را
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف 620131 :رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 7/191شــماره 1028/98 :حل ، 4مرجع رسیدگی :شــعبه چهارم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  08:30صبح روز دوشنبه
مورخه  ، 1398/08/20مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :محمود نقدی  ،نام پدر:
محمدعلی  ،با وکالت خانم پریسا غیاثی  ،نشــانی :خمینی شهر خ شریعتی جنوبی پاساژ
الزهرا طبقه اول ؛ مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :حداد داوود فتاح پور خوندابی
 ،نام پدر :فاضل  -2 ،نام و نام خانوادگی :عباس ساجدی فر  ،خواسته و بهای آن :مطالبه
مبلغ  120/000/000ريال وجه یک فقره چک به شــماره  97/11/30-720239عهده
بانک تجارت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ چک  ،دالیل خواهان :کپی
مصدق چک و عدم برگشت چک  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه
های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور
مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 620150 :رئیس
شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
آگهی وقت رسیدگی
 7/192شماره 1077/98 :حل ، 4مرجع رسیدگی :شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  09:00صبح روز سه شنبه مورخه
 ، 1398/08/21مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :ابراهیم نوروزتوالئی  ،نام
پدر :محمدرحیم  ،نشانی :خمینی شهر خ حافظ منطقه صنعتی دوشاخ سنگبری ستایش ؛
مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :راضیه عزیزی  ،نام پدر :ناصر  ،خواسته و بهای
آن :مطالبه مبلغ  60/000/000ريال بانضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه
بابت یک فقره چک  ،دالیل خواهان :کپی چک و عدم برگشت آن  ،گردش کار :خواهان.
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر
گردد .م الف 620152 :رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
فقدان سند مالکیت
 7/193شــماره صادره 1398/7/3 -1398/42/586054 :نظر به اینکه ســند مالکیت
ششدانگ پالک ثبتی شماره  4450/1باقیمانده واقع در بخش  5اصفهان که در راستای
استانداردسازی به پالک  35فرعی از  4450اصلی تغییر یافته است و در دفتر  853صفحه
 257ذیل ثبت  151837به نام خانم طیبه باقری کرمانی سند تحت شماره چاپی 997267
ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس مع الواسطه طی سند انتقال قطعی  1371مورخ
 1390/10/18دفترخانه اسناد رسمی  267اصفهان ششــدانگ به آقای علیرضا هادی
انتقال گردیده سپس برابر دستور شــماره  1398009001097432مورخ 1398/06/07
شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرســتان اصفهان مجتمع قضائی شماره یک بازداشت
می باشد سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 139821702002418846
مورخ  1398/06/26به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره
 8223مورخ  1398/06/24به گواهی دفترخانه  213اصفهان رســیده است مدعی است
که سند مالکیت آن به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای
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کمک کنیم .رییس کمیسیون گردشگری شورای
اسالمی شهر گز در خصوص شهرک خودرو شهر گز
خاطرنشان کرد :این شــهرک تخصصی در وسعت
 ۶۰هکتار پیشبینی شــده و خوشبختانه مجوزات
و مصوبات الزم را از شــورای برنامهریزی استان و
شورای عالی شهرسازی و معماری با همکاری وزارت
کشور و وزارت صمت اخذ کرده است..
افزایش  ۲۰درصدی جذب توریســت در
شاهینشهر و میمه
وی با اشــاره به اینکه فاز یک شــهرک خودرو به
وســعت  ۲۰هکتار آماده اجرای طرح است ،افزود:
طرح عملیات اجرایی آماده شــده و بــا همکاری

مســئولین استان فاز یک شــهرک خودرو در دهه
فجر مصادف با پیروزی انقالب اسالمی کلنگ زنی
میشود.
نیرومنــد در خصــوص چگونگــی اســتقرار
خدمات مختلف در شــهرک خــودرو اظهار کرد:
ارائه خدماتی که در شــهرک خــودرو جانمایی و
پیشبینی شده شــامل واحدهای خرید و فروش
خودروهای سبک ،تمام مشــاغل مربوط به خودرو
اعــم از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو ،ســایپا،
برندهای معروف خودرویی حتی برندهای خارجی،
نمایندگیهای مجاز خودرو ،پلیــس ،۱۰+راهور،
همچنین شــمارهگذاری خودروها حتی اســتقرار
شعب بانکهای استان هم در این فضا طراحی شده
است .وی ،با دعوت از ســرمایهگذاران در مشارکت
و همکاری با مدیریت شــهری شــهر گز ،تصریح
کرد :مجموعه مدیریت شــهری با تمــام قدرت از
سرمایهگذاری بخش خصوصی استقبال میکند و
در سرمایه گذاری پروژه بزرگ شهرک نمایشگاهی
خودروی گــز و ایجاد اقامتگاههــای بومگردی و
مشارکت در دیگر موضوعاتی که به اشتغال و جذب
توریست در این شهر منجر شود  ،همکاری الزم را
انجام میدهد.
نماینده شاهینشــهر و میمه در شورای اسالمی
استان اصفهان یادآور شد :هرساله پذیرای مسافران
بیشــتری از نقاط کشــور به همه شهرستانهای
شاهین شهر و میمه و گز و برخوار هستیم تا حدی
که نوروز  ۹۸با افزایش  ۲۰درصدی مسافر روبهرو
بودیم.

سند مالکیت ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده
 120آئین 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 باشــد از تاریخ انتشار این آگهی
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این
اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات
خواهد شد .م الف 620495 :قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
حصر وراثت
 7/194آقای سید حسین حجازی دهاقانی دارای شناسنامه شماره  174به شرح دادخواست
به کالسه  446/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان سید محمد اسماعیل حجازی دهاقانی به شناسنامه  2574در تاریخ 97/12/21
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به -1 :سید حسین
حجازی دهاقانی فرزند سید محمد اســماعیل به شماره ملی  5129647173پسر متوفی
 -2بتول حجازی دهاقانی فرزند ســید محمد اسماعیل به شــماره ملی 5129600185
دختر متوفی  -3معصومه حجازی دهاقانی فرزند ســید محمد اســماعیل به شماره ملی
 5129626176دختر متوفی .متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می باشــد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت 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 621539 :شعبه
دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان
اخطار اجرایی
 7/195به موجب درخواست اجرای حکم آقای محکوم علیه حیدر علی امینی فرزند لطیف
محکوم به انتقال سند مزدا دو کابین به شماره انتظامی  79ه 326ایران  13و پرداخت مبلغ
 762/500ریال بعنوان هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ  1/800/000ریال بعنوان نیم عشر
اجرایی در حق صندوق دولت .محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه -1:ظرف
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد(ماده  34قانون اجرای احکام مدنی)-2 .ترتیبی برای
پرداخت محکوم به بدهد -3.مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول ،به طور مشروح مشتمل بر
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود( مواد  8و
 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی -4 .)1394خودداری محکوم علیه از اعالم کامل
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد( .ماده
 34قانون اجرای احکام مدنی و مــاده  20ق.م.ا و ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت
مالی  -5 )1394انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود (ماده  21قانون نحوه اجرای
محکومیت مالی  -6 )1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط
محکوم علیه خواهد بود (تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی .)1394
مالف 621638 :شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان دهاقان
ابالغ رای
 7/196شماره پرونده 186/98 :شــماره دادنامه 433 :تاریخ رسیدگی 98/07/02 :مرجع
رسیدگی :شعبه دوم شــورای حل اختالف شهرســتان دهاقان ،خواهان :مریم احمدیان
دهاقانی به نشانی دهاقان خیابان شهید سید کاظم حجازی کوی شهید احمدیان پالک
 ،3خوانده -1 :علی شیخ بهایی به نشــانی مجهول المکان  -2حسین صناعی به نشانی
دهاقان خیابان شریعتی محله ارباب پالک  ،1خواسته :الزام به تحویل خودرو ،گردشکار:
خواهان دادخواستی  /درخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از
ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده  /مقرر
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فرمانده انتظامی شهرستان نایین خبر داد:

کشف بیش از  ۵۰کیلو گرم
محلول شیشه در نایین

نایین
فرمانده انتظامی شهرستان نایین
اظهار داشــت :ماموران پاســگاه انتظامی چوپانان
فرماندهی انتظامی شهرســتان نایین با همکاری
عوامل یگان تکاوری مستقر در سه راهی اردکان-
چوپانان حین کنترل خودروهــای عبوری به یک
دستگاه خودروی سواری ســمند مشکوک و آن را
متوقف کردند .سرهنگ ایرج کاکاوند افزود :ماموران
پس از متوقف شدن خودرو به بازرسی از آن پرداخته
که در این عملیات مقدار  ۵۰کیلو و  ۶۰۰گرم مواد
مخدر ازنوع محلول شیشــه که داخل باک خودرو
جاساز شده بود ،کشف شد.وی در ادامه از دستگیری
یک سوداگر مرگ در این عملیات خبر داد و گفت:
متهم با تشکیل پرونده جهت اقدامات قانونی تحویل
مراجع قضایی داده شد.

فرمانده انتظامی نجف آباد خبر داد:

حمل  242کیلو تریاک
با خودروی سرقتی

نجف آباد
فرمانــده انتظامــی شهرســتان
نجفآباد از کشف  242کیلو و  300گرم تریاک که
توسط یک سواری پژو پارس سرقتی حمل میشد،
خبر داد .سرهنگ محمد حســین باباکالنی اظهار
داشت :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان
نجف آباد بعد از اینکه اطالع یافتند سوداگران مرگ
قصد دارند محمولهای را از شهرستان نجف آباد به
اســتان تهران انتقال دهند ،وارد عمل شدند .وی
افزود :در این رابطه دو سواری پژو پارس که یکی از
آنها راه پاکن و دیگر حامل محموله بود ،شناسایی و
در داخل شهرستان نجف آباد توقیف شدند .این مقام
انتظامی بیان داشت :یکی از خودروها حامل 242
کیلو و  300گرم تریاک بود که در استعالمهای به
عمل آمده مشخص شد این خودرو مسروقه است و
با پالک جعلی تردد میکرد .ســرهنگ باباکالنی
اظهار داشت :برای متهمان تشکیل و برای اقدامات
قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

شعبه بتصدی امضا کنندگان ذیل تحت نظر قرار گرفت با توجه به محتویات پرونده پس از
اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شعبه دوم ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت
به صدور رای می نماید .رای قاضی شــورا :در خصوص دادخواست خانم مریم احمدیان
دهاقانی فرزند امراله به طرفیت  -1علی شیخ بهایی فرزند رضا  -2حسین صناعی فرزند
رضا قلی به خواسته الزام خواندگان به تحویل خودرو و فک پالک از پژو جی ال ایکس 405
به شماره  448/53ق  91و انتقال سند خودروی موصوف به انضمام هزینه دادرسی و حق
الوکاله با توجه به استعالم به عمل آمده از پلیس راهور مالکیت خودرو به نام خوانده ردیف
اول است که خودرو را به خوانده ردیف دوم طبق قولنامه  96/03/10فروخته و سپس در
 98/01/18به خواهان فروخته شده است .لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد
 198و  519قانون آیین دادرس مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به انتقال سند
خودروی موصوف در احد از دفاتر اسناد رسمی به نام خواهان و محکومیت خوانده ردیف
دوم تحویل خودروی مذکور به خواهان و محکومیت هر دو نفر به پرداخت هزینه دادرسی
به مبلغ  137/500ریال در حق خواهان صادر و اعالم می گردد ضمن ًا قبل از تحویل خودرو
به خواهان ،خواهان موظف به پرداخت مبلغ  5/000/000تومــان به خوانده ردیف دوم
می باشد که می بایست قبل صدور اجراییه نسبت به پرداخت آن به حسین صناعی یا واریز
به صندوق سپرده دادگســتری اقدام نماید و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت علی
شیخ بهایی به خواسته الزام به تحویل خودرو و خواسته خواهان به طرفیت حسین صناعی
مبنی بر انتقال سند خودرو و فک پالک با توجه به اینکه خودرو در تصرف حسین صناعی
می باشد و تحویل نیز باید توسط وی صورت گیرد و سند مالکیت نیز به نام علی شیخ بهایی
است لذا امکان انتقال توســط صناعی وجود ندارد لذا به استناد بند  4ماده  84قانون آیین
دادرســی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعالم می گردد رای صادره نسبت به خوانده ردیف
اول غیابی و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و  20روز پس از آن
قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی دهاقان می باشد و رای صادره نسبت
به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف  20روز از تاریــخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در
دادگاه عمومی حقوقی دهاقان می باشد .مالف 621315 :شعبه دوم حقوقی شورای
حل اختالف شهرستان دهاقان
ابالغ رای
 7/187کالسه پرونده ، 300/98:شماره دادنامه ، 1194:تاریخ رسیدگی ، 98/5/26 :مرجع
رسیدگی :شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان :محمد رضایی فرد با
وکالت فرهاد قصری به نشــانی:اصفهان پل فلزی بلوار ملت ساختمان 110دفتر وکالت
آقای انوری زاده ؛ خوانده :بابک تائبی نشانی :مجهول المکان  ،خواسته :مطالبه وجه چک
 ،گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات
قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر
مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست تقدیمی آقای
محمد رضایی فرد با وکالت فرهاد قصری به طرفیت آقای بابک تائبی به خواسته مطالبه
مبلغ  10/000/000ريــال وجه یک فقره چک به شــماره  12-9518/837063مورخه
 96/10/20عهده بانک ملی شعبه ذوب آهن بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر
تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک با
توجه به اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مورخ  98/5/26و 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
 98/5/26و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقای دین مستنداً به ماده  9و  18و
 19و  25و  27قانون شوراهای حل اختالف  94/8/10و مواد  313 ، 311 ، 310از قانون
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده  2قانون صدور
چک و مواد 198و  519و  522از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده
به پرداخت مبلغ  10/000/000ريال 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 محاسبه می گردد و پرداخت 1/185/000
ريال هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه در حق خواهــان صادر و اعالم
می گردد .رای صادره غیابی و ظرف مهلــت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین
شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی
خمینی شهر می باشد .م الف 618789 :عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای
حل اختالف شهرستان خمینی شهر
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فرماندهی نیروی انتظامی استان خبر داد:

ناجا
رییس فتای استان:

 ۸۲درصد از جرائم شبکههای
اجتماعی در اصفهان اقتصادی
است
رییس پلیس فضای تولیــد و تبادل اطالعات
(فتا) فرماندهی انتظامــی اصفهان گفت۸۲ :
درصــد از مجمــوع جرائم فضــای مجازی در
این اســتان مربوط به حوزه اقتصادی اســت.
سرهنگ ســیدمصطفی مرتضوی افزود :جرائم
اقتصادی در  ۶ماه گذشته از سال جاری نسبت
به مدت مشابه سال گذشته ۲۰۰ ،درصد رشد
داشــت و  ۲برابر شــده و  ۳۶درصد از جرائم
شــبکههای اجتماعی مربوط بــه موضوعات
اخالقی است.
وی خاطرنشان کرد :وقوع جرائم در این حوزه
و در مدت سال جاری نســبت به مدت مشابه
سال گذشته ۱۴۸ ،درصد و در عین حال میزان
کشفیات  ۱۰۸درصد رشد داشت .رییس پلیس
فتای استان اصفهان اظهارداشت :تمرکز اصلی
ما بر جرائم اقتصادی ،شامل برداشتهای غیر
مجاز از حسابهای بانکی و کالهبرداری مالی
در بســتر اینترنت اســت که فراوانی و افزایش
ایــن گونه جرائم ،بیــش از هر چیــز در حوزه
برداشــتهای غیرمجاز اســت .وی با اشاره به
اینکه بیشترین آسیبهای فضای مجازی برای
مردم به واسطه اســتفاده از درگاههای جعلی
پرداخت الکترونیک (فیشــینگ) رخ میدهد،
تصریح کرد ۶۵ :درصــد کل جرائم اقتصادی،
نتیجه اســتفاده از صفحات جعلی و فیشینگ
است.
مرتضوی ادامه داد :این گونه درگاههای جعلی
به مناســبتهای مختلف و بــا موضوعهایی از
جمله اربعین ،فروش بلیط ســفرهای اربعین،
رزرو اتوبوس ،ثبتنام کارت ســوخت و یارانه
راهاندازی میشــود و از مــردم کالهبرداری
میکنند.

رییس پلیس پیشگیری اصفهان خبر داد:

فعالیت  6هزار و  300نگهبان
محله در اصفهان

رییس پلیس پیشــگیری اصفهان گفت :قریب
به  6هزار و  300نگهبان محله برای پاسداری و
حفاظت از اماکن عمومی وخصوصی که فعالیت
آنها آمایش جرم را ایجاد می کند ،در اصفهان
فعالیت می کنند.
عزیزا ...سپهوند اظهار داشــت :نگهبانان محله
میتواننــد پلیــس را در تامیــن امنیت یاری
کنند و با تقویت آنها از وقوع بســیاری جرائم
پیشگیریشود.
وی با اشــاره به اینکه نگهبانــان محله تحت
آموزش پلیس هستند ،بیان داشت :میتوان با
به کارگیری نگهبانان محله ،امنیت مکانهایی
که برای مجرمــان جذابیت دارنــد و مالکان
احتمال میدهند ،مورد دســتبرد قرار بگیرند
را تامین کرد .این مقــام انتظامی افزود :تقویت
موسســات حفاظتی و ارائه آموزشهای نوین
بــه نگهبانان محله ،بــه طور ویژه در دســتور
کار پلیس اســت و معتقدیم با ایــن کار زمینه
افزایش احســاس امنیت و آرامش را در جامعه
فراهم میکنیم.

رونمایی از کشفیات جدید پلیس اصفهان در هفته ناجا
فرماندهی نیروی انتظامی اســتان اصفهان بــا بیان اینکه بحث
«پلیس هوشمند» را در ســه بخش دنبال میکنیم ،اظهارکرد:
تشــکیل اتاقهای اندیشــهورزی ،اســتفاده از تحلیل فرآیند و
تجربه همکاران و نیز اســتفاده از فنــاوری و تجهیزات ،از جمله
محورهای پلیس هوشمند هستند .سردار معصوم بیگی با اشاره
به پیشــرفتهای نیروی انتظامی در حوزه کشف جرائم ،عنوان
کرد :تجهیزاتی که در حال حاضر در آزمایشگاههای پلیس وجود
دارد ،این توان را به ما میدهد که از حداقلترین اثر ،پیچیدهترین

دستپخت شگفتآور دولت و مجلس

مرحوم میرزاخانی اصرار داشــت ،فرزندش تابعیت
ایرانی داشته باشــد؛ به پاس احترام به زنان ایرانی
الیحهای به مجلس فرســتادیم تــا فرزندان ایرانی
بتوانند از مادران خود تابعیت بگیرند که امیدواریم
در مجلس شورای اســامی تصویب شود» .رویداد
جالب توجهی که شــاید بتــوان آن را عجیبترین
مقدمه برای تدارک یک قانون در کشورمان خواند؛
چیزی شبیه داستانهای سینمایی که خیلی زود
هم برخــی را دلزده کرد؛ آنهایی کــه جهانگیری و
دیگر دولتمردان را نقد کردند کــه چرا این همه
سال ،این مشــکل را که گریبان جمعیت بزرگی در
کشــورمان گرفته ،ندیده بودند و حاال که جهانیان
به میرزاخانی بها دادهاند ،حل مشــکل با چاشنی
استفاده از نام این دانشــمند را در دستور کار قرار
دادهاند؟ این در حالی بود که هنوز اطالعی از مفاد

اصفهان ظرفیت الگوسازی شهر دوستدار سالمند را دارد
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت :شهر دوستدار سالمند،
شهر دوستدار انسانیت و امید اســت و کالنشهر اصفهان با تمدن متعالی
و فرهنگ غنی ایرانی اسالمی به عنوان شــهر هدف گردشگری ،ظرفیت
الگوسازی شهر دوستدار ســالمند را دارد .محمد نفریه با بیان اینکه روند
ســالمندی در جهان در حال افزایش اســت ،اظهار کرد :براساس آمارها
حدود یک میلیارد سالمند و افراد باالی  ۶۰سال در جهان وجود دارند که
پیشبینی میشود تا سال  ۲۰۵۰این جمعیت به دو میلیارد نفر افزایش یابد.
وی با بیان اینکه بیشترین جمعیت سالمندان جهان در آسیا هستند ،ادامه

داد :در ایران نیز  ۱۰درصد جامعه را سالمندان و افراد باالی  ۶۰سال تشکیل
میدهند؛ براساس پیشبینیها تا سال  ،1430از هر چهار ایرانی ،یک نفر
سالمند خواهد بود و  ۲۵درصد جمعیت کشور را تشکیل خواهند داد.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور ،با بیان اینکه روند رشد جمعیت
کشور  1/3درصد اســت ،درحالی که 3/4درصد جمعیت کشور سالمند
هستند که حدود سه برابر رشد جمعیت کشور محسوب میشود ،افزود:
با توجه به فرهنگ اســامی -ایرانی ،بیش از  ۸۰درصد سالمندان کشور
به صورت مســتقل زندگی میکنند ،حدود  ۱۳درصد سالمندان احتیاج
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استان اصفهان

موضوع مناقصه
تضمین شرکت
در مناقصه

ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندانهای استان اصفهان یا واریز وجه نقد به شبای حساب IR 230100004061013107670409
نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندانهای استان اصفهان به مبلغ  2/900/000/000ریال

دریافت اسناد
از طریق سامانه
تدارکات دولت

سامانه تدارکات الکترونیکی دولتwww.setadiran.ir :
از تاریخ  1398/7/17لغایت 1398/7/24
دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان
حداکثر تا تاریخ 98/8/9
اداره کل زندانهای استان اصفهان
روز شنبه مورخ  98/8/11ساعت  10صبح

اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس :اصفهان -ابتدای اتوبان ذوب آهن -اداره کل زندان های استان اصفهان -اداره مالی و پشتیبانی -شماره تماس 031-37885785

اداره کل زندان های استان اصفهان

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

به کمک دارند و پنج درصد نیز وابسته هستند .نفریه با بیان اینکه حضور
ســالمندان در جامعه و خانواده از سیاســتهای دبیرخانه ملی شورای
سالمندی و سازمان بهزیستی کشور اســت ،گفت :تالش میکنیم مراکز
نگهداری سالمندان محدودتر و شرایط برای حضور سالمندان در جامعه
فراهم شود .نفریه تصریح کرد :اصفهان به عنوان شهر هدف گردشگری
جهان ،ظرفیت الگوسازی در زمینه شهرهای دوستدار سالمند را دارد.
وی افزود :با حمایت صندوق جمعیت ســازمان ملل متحد توانستیم
اصفهان را به عنوان شهر پایلوت دوستدار سالمند انتخاب کنیم.

دانشگاه

تهیه گوشت گوساله و مرغ مورد نیاز به شرح زیر :گوشت گوساله منجمد دو تیکه ران و سردست 85/000 :کیلوگرم
مرغ منجمد با وزن حداقل  1600و حداکثر  1/800گرم  103000کیلوگرم
کلیه اقالم مواد غذایی می بایست از نوع درجه  1و با کیفیت مطلوب باشد
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آن الیحه در دست نبود و حتی مشخص نشده بود
که آیا این الیحه ،یکباره خلق شده یا برای خلقش،
مجموعه پژوهشها و بررسیها در دستور کار قرار
گرفته و نظر به وسعت موضوع الیحه و یا اهمیت آن
یا عوامل دیگر در دســتور کار قرار گرفته است؟ از
این مهمتر ،آیا الیحهای جامع تدارک دیده شده یا
این الیحه هم تنها مشکل عدهای را حل میکند و
قادر به رفع همه مشکالت تابعیتی نیست؟ هر چند
حاالســخنگوی دولت ،از تایید آن خبر میدهد و
میگوید« :در این الیحه ،بیش از مســئله حقوقی،
جنبه اخالقی و انســانی مطرح اســت که نه تنها
شامل زنان در داخل بلکه شــامل بانوانی میشود
که در خارج از کشور ازدواج کردند؛ اما عاشق ایران
هستند و مایلند هویت ایرانی به فرزندشان بدهند.
ای کاش مریم میرزاخانی هم زنده بود و میتوانست

برای فرزندش درخواست شناسنامه ایرانی دهد».
ربیعی تاکید کرده که کاش میرزاخانی زنده بود تا
میتوانست برای فرزندش درخواست تابعیت ایرانی
دهد! اما مگر الزم است تا مادری ایرانی زنده باشد تا
برای فرزندش تقاضای تابعیت ایرانی کند؟ مگر نه
اینکه همه این مسیر طوالنی و پر فراز و نشیب برای
این مسیر پیموده شده که آرزوی میرزاخانی جامه
عمل بپوشــد و فرزندش تابعیت ایرانی بگیرد؟! در
کمال تعجب باید بگوییم که بله ،الزم است مادرانی
مانند میرزاخانی زنده باشند تا تقاضای تابعیت برای
فرزندانشان بدهند ،چون در الیحه یاد شده ،تاکید
شــده که «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با
مردان غیر ایرانی ،قبل از رســیدن به هجده سال
شمسی به درخواســت مادر ایرانی به تابعیت ایران
درمیآیند»؛ به همین سادگی!

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور:

دستگاه مناقصه گزار

گشایش پیشنهادها

مهلت ثبتنام پذیرفتهشدگان
کارشناسی پیام نور تمدید شد
مهلت ثبتنــام غیرحضوری پذیرفتهشــدگان
کارشناســی دانشــگاه پیام نور ،صرفا بر اساس
سوابق تحصیلی تا  ۱۸مهرماه(فردا) تمدید شد.
پذیرفتهشــدگان نهایی کارشناسی  ،98صرفا
بر اساس ســوابق تحصیلی دانشــگاه پیام نور
میتوانند با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان
به آدرس اینترنتی  reg.pnu.ac.irو یا مراجعه
به مراکز و واحدها برای ثبتنام اقدام کنند.
پیشتر دانشگاه پیام نور ثبتنام پذیرفتهشدگان
کارشناسی براساس ســوابق تحصیلی را تا ۱۰
مهر ماه اعالم کــرده بود .همــه داوطلبان باید
تصویر مدارک ذیل با فرم  jpgیا  jpegو حجم
هر تصویر حداکثر  ۲۵۰کیلوبایت را در ســامانه
آموزشــی گلســتان بارگذاری کنند .همچنین
مدارک الزم برای ثبتنام ،شامل تصویر صفحه
اول و صفحه توضیحات شناســنامه و پشــت و
روی کارت ملی ،عکس  ۳×۴با زمینه روشــن و
اصل مدرک دیپلم وپیش دانشگاهی (دارندگان
مــدرک دیپلــم  ۶-۳-۳نیاز به مــدرک پیش
دانشگاهی ندارند) اســت .داوطلبان باید برای
ثبت نام ،مدرک مشــخصکننده نظام وظیفه
(ویژه آقایان) نیز همراه داشــته باشند .دانشگاه
پیام نور در راستای رفع دغدغه پرداخت شهریه
دانشجویان ،ضمن عقد قرارداد با چندین بانک،
امکان استفاده از تسهیالت وام با کارمزد یک و ۴
دهم درصد را برای همه دانشجویان این دانشگاه
فراهم کرده است .دانشجویان از بدو ثبتنام در
دانشگاه ،میتوانند از این تسهیالت برای پرداخت
کل شهریه خود استفاده کنند .دانشجویان برای
آگاهی از نحوه دریافــت وام و دیگر جزییات به
مراکز و واحدهای خود مراجعه کنند.

ارائه خدمات بیمهای به
روستاییان از طریق اپلیکیشنها

اداره کل زندان های استان اصفهان -نشانی :اصفهان – ابتدای اتوبان ذوب آهن

تحویل اسناد صرف ًا
پاکت (الف)

با بیان اینکه در حوزه امنیت اجتماعی 110 ،ســاح گرم و سرد
کشف و ضبط شــده ،خاطرنشــان کرد :پلیس امنیت اقتصادی
طی یک یا دو هفته آینده عملیاتی به صورت مســتقل و ویژه در
حوزه مبارزه با جرائم اقتصادی فعالیت خواهد داشت .وی تمرکز
عملیاتهای ظرف را در  4محور اعالم کرد و یادآور شــد :مقابله
با باندهای سرقت ،مقابله با ســوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد
مخدر ،برخورد با اراذل و اوبــاش و نیز قاچاقچیان کاال به صورت
ویژه در عملیاتهای ظفر انجام گرفت.

با تقاضای «مریم میرزاخانی» ،قانونی تصویب شد که به درد فرزندش نمیخورد؛

سمانه سعادت
وقتی کلیات الیحه در مجلس شــورای اسالمی به
تصویب رســید ،پرســشها پیرامون آن به شدت
افزایش یافــت و نگرانیهایی به وجــود آورد؛ هر
چند برخی خوشبین بودند که در فرآیند بررسی
این الیحــه در صحن علنی مجلــس ،برخی از این
اشکاالت مورد توجه نمایندگان قرار گرفته و پس از
بحث و بررسی ،رفع شوند که نه تنها این گونه نشد
بلکه اوضاع بیخ هم پیدا کرد تا نتیجه الیحهای باشد
که ظاهرا نقض غرض کرده! برای شرح ماجرا الزم
است به دومین روز اردیبهشت ماه امسال برگردیم
و سری به یکی از تاالرهای دانشگاه تهران بزنیم که
در آن آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی زن و علم
برگزار میشــد و یک میهمان ویژه و ارشد داشت؛
معاون اول رییس جمهــور .آن روز وقتی نوبت به
اســحاق جهانگیری رسید که پشــت تریبون قرار
گیرد و برای حضار ســخنرانی کند ،شاید میشد
حدس زد یادی از «مریم میرزاخانی» کند؛ نابغهای
ایرانی که گویی بهانه شکلگیری جشنواره ملی زن
و علم بوده و آسمانی شدنش ،فرصت بزرگی برای
طرح نام و یادش برای همه از جمله مسئوالن فراهم
آورده اســت« .جوان نخبه ایرانی که عمر کوتاهی
داشت؛ اما با علم خود در سطح بینالمللی ،ایران را
در جهان سربلند کرد؛ شادروان مریم میرزاخانی به
عنوان دانشمند جوان ایرانی ،توجه همه دستگاهها،
انجمنهای علمی ،نهادهــای تخصصی و اجرایی
را به موضوع زن و علم جلب کــرد ،به طوری که به
پاسداشت وی روز تولدش در سطح جهان به نام روز
زن و ریاضیات ،انتخاب شد» .جمالت فوق ،بخشی
از ســخنان معاون اول رییس جمهــور در آن روز
اســت؛ جمالتی که در ادامه آن ،فرازی بسیار مهم
قرار داشــت که برای ابد به یک قانون مهم سنجاق
شده است .قانون اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان
مادران ایرانی که پدرانشان ایرانی نیستند؛ درست
مانند فرزند مرحوم میرزاخانی که پدرش اهل کشور
دیگری اســت .آن روز جهانگیری از تهیه الیحهای
به این منظور در دولت و ارسال آن به مجلس برای
بررســی و تصویب خبر داد و گفت« :گفته شده که

جرائم را کشف کنیم.
معصومبیگی در مراسم رونمایی از کشفیات جدید پلیس اظهار
کرد :نمایشگاهی که دایر شده ،نتیجه سلسله عملیاتهای ظفر
است که آخرین آن طی روزهای اخیر و در هفته پلیس با عنوان
«ظفر  »81انجام شد .وی با بیان اینکه قاچاق کاال با توجه به شعار
سال که رونق تولید است ،از اولویتهای پلیس محسوب میشود،
اضافه کرد :در این راســتا  66قاچاقچی کاال دستگیر 6 ،میلیارد
تومان کاال و  41دســتگاه خودرو هم توقیف شــد .معصومبیگی

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول
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انتخاب دانشگاه اصفهان به عنوان دفتر همکار
کانون پتنت  Patentایران

دانشــگاه اصفهان به عنوان دفتر همکار کانون پتنت
 Patentایران در استان اصفهان انتخاب شد .مدیر امور
فناوری دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه این دانشگاه
تنها همکار کانون پتنت ایران در استان اصفهان است و
خدمات و مشاورههای الزم را به متقاضیات ثبت اختراع
خارجی ارائه میکند ،گفــت :متقاضیان ثبت اختراع
بینالمللی ازاین استان ،میتوانند به دفتر اداره مالکیت
فکری این دانشگاه مراجعه کنند .حمیدرضا کوفیگر با
بیان اینکه ثبت اختراع خارجی برای ورود محصوالت
جدید و دانشبنیان و فناورانه به بازارهای بینالمللی
ضروری است ،افزود :افراد یا شــرکتهایی که دارای
محصول یا خدمت جدیدی هســتند و قصد دارند آن
را تجاری سازی و وارد بازار بینالمللی کنند ،میتوانند
از خدمات کانون پتنت ایــران برای ثبت اختراع خود
استفاده کنند .وی با بیان اینکه این کار هزینهبر بوده و
به مدت زمان طوالنی نیاز دارد ،گفت :معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری با هدف حمایت از مخترعان،
فنــاوران و شــرکتهای دانشبنیــان ۹۰ ،درصد از
هزینههای آن را در صورت تیید شدن در کانون پتنت
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ایران ،برعهده دارد.
مدیر امور فناوری دانشــگاه اصفهان با اشاره به اینکه
ثبت اختراع بین المللی دست کم پنج تا  ۶هزار دالر
هزینه میبرد ،افزود :این دانشــگاه  ۱۰درصد ســایر
هزینه این کار را برای دانشجویان و اعضای هیات علمی
خود و همچنین پنج متقاضی نخست که به دانشگاه
مراجعه کرده و پرونده آنها در کانون پتنت ایران تایید
شود ،پرداخت میکند.

zayanderoud8108@gmail.com
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مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روستاییان و عشایر با اشاره به جامعه هدف ۶.۵
میلیونی که تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند،
تاکید کرد که باید ضریــب خانواری که تحت
پوشش بیمه هستند ،افزایش یابد.
علی شــیرکانی ،بــا بیــان اینکه بر اســاس
سرشــماریها  ۲۱میلیون جمعیت روستایی
داریم ،گفت :جمعیت  ۱۸تا  ۵۰سال که حدود
 ۱۰میلیون نفر هستند ،میتوانند به عضویت
صندوق در بیایند .مدیرعامــل صندوق بیمه
اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر افزود:
بیش از  ۱۸۰۰کارگزاری داریــم که نیازمند
آموزشهــای تخصصــی هســتند .پراکنده
بودن جمعیــت جامعه هدف از مشــکالت و
دغدغههای ماســت ،البته ضریب نفوذ تلفن
همراه در این مناطق نیز روز بــه روز در حال
افزایش اســت و در حــال ایجــاد تغییرات و
استفاده از ابزارهای جدیدی چون ارائه خدمات
از طریق اپلیکیشنها برای جذب و تمدید بیمه
هستیم.

معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب
منطقهای اصفهان:

زاینده رود از اژیه به سمت
گاوخونی در حرکت است

معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای
اصفهان گفت :در حال حاضر آب زاینده رود از ورزنه
و اژیه عبور کرده و به ســمت تــاالب گاوخونی در
حرکت است .حسن ساســانی در خصوص آخرین
وضعیت جریان زاینده رود جهــت تحویل حقابه
تاالب گاوخونی ،اظهار کرد :در حال حاضر آب زاینده
رود از ورزنه و اژیه عبور و به سمت تاالب گاوخونی
در حرکت است.
وی در خصوص میزان حقابه تاالب گاوخونی ،افزود:
از دهم مهرماه بخشی از خروجی آب زاینده رود با
توقف توزیع حقابه کشاورزان در شبکه نکوآباد ،از
سد رودشت برای تاالب گاوخونی و محیط زیست،
رهاسازی شد .معاون حفاظت و بهره برداری شرکت
آب منطقهای اصفهان توضیــح داد :طی چهار روز
گذشته که سد رودشــت در شرق اصفهان باز شد،
بیش از  ۴میلیون مترمکعب آب به ســمت تاالب
رها شده اســت .وی با بیان اینکه در این رهاسازی
بحث حقابه زیســت محیطی رودخانه و همچنین
تاالب گاوخونی مدنظر است ،گفت :به دلیل مسیر
طوالنی و  ۱۰۰کیلومتری ســد رودشت تا تاالب
گاوخونی و با توجه به اینکه مدتها در این مســیر
آبی جریان نداشته ،درحال حاضر نفوذ آب در زمین
زیاد است؛ اما امیدواریم آب به میزان کافی به تاالب
برسد .ساسانی درباره زمان دقیق رهاسازی آب به
سمت تاالب گاوخونی ،اظهار کرد :هنوز جریان آب
به سمت گاوخونی به طور دقیق مشخص نیست.
در حال حاضر خروجی ســد زاینــده رود کاهش
یافته و آب با حداقل میزان از سد زایندهرود خارج
میشود.

فوتبال جهان
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فشار میالن برای گرفتن
امضای «اسپالتی»
لوسیانو اســپالتی طبق گزارشــات با سران
تیم فوتبــال میــان وارد مذاکره شــده تا
نیمکــت مربیگــری
این تیم را تصاحب
کند .طبق ادعای
گاتزتا دلواسپرت و
کوریره دلواسپرت،
میــان بــرای بــه
خدمت گرفتــن این
مربی به سختی فشــار میآورد و میخواهد
نهتنها به زودی با این مربی به توافق برســد،
بلکه مشکل قراردادش با اینتر را هم برطرف
کند تا زودتر او را روی نیمکت بنشــاند .این
سرمربی  ۶۰ســاله در انتهای فصل گذشته
اینتر را ترک کرد و توانست کاری کند که این
تیم جزو  ۴تیم برتر سریآ کارش را به پایان
ببرد؛ اما تا سال  ۲۰۲۱با آن تیم قرارداد دارد.
به همین دلیل میالن به دنبال جذب اوست و
از یک طرف در حال مذاکره با خودش برای
رسیدن به توافق اســت و از طرف دیگر برای
برطرف کردن مشکلش با اینتر فشار میآورد.

آرسن ونگر:

«پوگبا»چوب حضور
در یونایتد را میخورد
آرســن ونگر ،درباره شــرایط هموطن خود
در یونایتد گفت:پوگبــا یک بازیکن فیزیکی
اســت و باید از این نظر شرایط خوبی داشته
باشــد ولی مصدومیت
باعث شــده تــا او
از شــرایط مــورد
انتظار دور باشــد.
همچنیــن وقتی
جلــوی رفتــن یک
بازیکــن از تیمتان را
میگیرید از نظر روحــی آن بازیکن نیاز به
زمان دارد تا دوباره با تیمــی که در آن بازی
میکند احساس راحتی و خوبی داشته باشد.
پوگبا قصد داشــت از یونایتد بــرود .او االن
طوری رفتــار میکند که میدانــد یونایتد
هیچ شانســی برای قهرمانــی در لیگ برتر
ندارد و به همین خاطر اســت که شاهد افت
بازی او هستیم .هم مانع شدن یونایتد برای
رفتن او و هم حضور در این تیم باعث شــده
پوگبا دچار این وضعیت شــود و چوب آن را
بخورد.

ماتیاس دیلیخت به شــایعات مربوط به رژیم
گرفتنش برای حضــور در ترکیب تیم واکنش
نشــان داد .چندی پیش شایعه شــده بود این
مدافع هلندی از ســوی
مائوریتســیو ساری
به گرفتــن رژیمی
بــا کربوهیــدرات
پایین توصیه شده
تا وزنش بــاال نرود .او
میگوید :این صحبتها
مسخره است .دیگر شگفت زده نمیشوم .بعضی
روزها بــازی خوبی انچــام نمیدهم .نظرهای
مختلف و زیادی میشــنوم .برایم مهم اســت
کجا خوب بودم و کجا بــد .بازیکنان جدید هر
تیم نیاز به زمان دارند تا خود را با شــرایط وفق
دهند .یووه ،کیهلینــی و بونوچی را دارد که دو
دفاع فوقالعاده هســتند .برنامه مــن این بود
که به آرامی وارد ترکیب اصلی شــوم؛ اما حاال
که این اتفــاق رخ داده ،آن را یک چالش خوب
میدانم.

اظهارات جنجالی «اتوئو»
درباره گواردیوال
ساموئل اتوئو که به تازگی از فوتبال خداحافظی
کرده و میخواهد وارد شغل مربیگری شود
سابقه همکاری با مربیان
بزرگی چون مورینیو
و گواردیــوال را
در کارنامــه خود
دارد .مهاجــم
ســابق تیم بارسلونا
گفــت :گواردیوال را به
عنوان یک مربی دوســت دارم؛ اما به عنوان
یک انســان نه! بهتر از هر کسی میتوانم او را
تفسیر کنم .مورینیو؟ من را برای یک ماه روی
نیمکت نشاند تا مصدومیتم از بین برود .من به
حرفهای او گوش کردم و در نهایت با تیمی
به همراه  ۱۱مبارز توانســتیم هم ه بازی ها را
ببریم.

حضور بازیکن پرسپولیس در پیادهروی اربعین
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در حاشیه

علت جدایی «تارتار» از نفت در هالهای ابهام
علت جدایی مهدی تارتــار از تیم فوتبال نفتمسجدســلیمان
در هالهای از ابهام قرار دارد .زمانی که مهــدی تارتار برای لیگ
نوزدهم ،تیم نفتمسجدسلیمان را انتخاب کرد ،از همان ابتدا این
مسئولیت را با آگاهی کامل پذیرفت زیرا به خوبی میدانست که پا
به تیمی میگذارد که فصل هجدهم به سختی و به صورت ناپلئونی
در لیگ مانده و از شرایط مالی چندان خوبی هم برخوردار نیست.

نفتمسجدسلیمان لیگ را با تساوی ارزشمند برابر تراکتور آغاز
کرد .این تیم در ادامه نیز بازیهای بهتری را نشان داد و حتی در
جام حذفی توانست گلگهر را از پیش رو بردارد و به مرحله بعدی
صعود کند .البته تمام این موفقیتها در شرایطی به دست میآمد
که مشکالت مالی همچنان گریبانگیر این باشگاه بود و تارتار به
دفعات از اینکه بازیکنانش دریافتی نداشتهاند ،گلهمند بود .در

تمام این مدت مسئوالن خوزستان پیگیر رفع مشکالت باشگاه
نفت بودند اما ابالغیه جدید بیژن زنگنه ،وزیر نفت به صورتی تمام
معادالت این مسئوالن را برای رفع مشکالت برهم زد و ادامه کار
را برای این تیم سختتر کرد .اما در هفته ششم و پیش از بازی با
پیکان ،تارتار صراحتا اعالم کرد که به دلیل مشکالت مالی قصد
جدایی از این تیم را دارد.

شاگردان ویلموتس به دنبال دومین پیروزی در رقابتهای انتخابی جام جهانی 2020؛

ایران -کامبوج با رنگ و بوی زنانه

سمیهمصور
تیم ملــی فوتبال ایران در شــرایطی عصر فردا در
دومین دیــدار خــود در چهارچــوب رقابتهای
انتخابی جــام جهانــی  2020قطــر مقابل تیم
کامبوج قرار میگیرد که این دیدار به دلیل حضور
آزادانه زنان ایرانی در ورزشگاه آزادی رنگ و بوی
دیگری به خود گرفته اســت .البته پیش از این نیز
درهای ورزشــگاه آزادی به روی بانوان باز شــده
بود و تعداد محدودی از بانوان کشــورمان تجربه
حضور در ورزشگاه و تماشای بازی و هیجان فوتبال
را از نزدیــک تجربه کردند؛ اما حاال شــرایط فرق
کرده اســت و اصرارهای فیفا کارســاز واقع شده
و مســئوالن ورزش کشــور اجازه حضور آزادانه
بانوان را در ورزشــگاه صادر کردند و قرار اســت
 3500بانــوی ایرانی از نزدیک شــاهد تماشــای
دیدار ملی پوشان کشــورمان با تیم ملی کامبوج
باشند.
تالش بــرای بازگشــایی درهــای ورزشــگاه در
دردهه هفتاد و هشتاد با درخواســت بانوان برای
دیدن بازیهای ورزشــی به خصوص فوتبال (که
محبوبترین ورزش ایران اســت) جدیتر شــد؛
مطالبهای کــه در دولتهــای مختلف پیش روی
مسئوالن گذاشته می شــد؛ اما خروجی آن به در
بسته ورزشگاهها با برچســب «ورود بانوان ممنوع
است» منتهی شد .فشار کنفدراسیونهای ورزشی
آسیایی و جهانی برای پایان دادن به این ممنوعیت
در سالهای اخیر ابعاد تازهتری به این موضوع داد
تا جایی که هماکنون کنفدراســیون فوتبال آسیا

دیلیخت:

شایعه رژیم گرفتن من
مسخره است!

پیشنهاد سردبیر:

تذکراتــی را از طریق مکاتبات و حتی شــفاهی به
فدراســیون فوتبال ایران در این زمینه داده است؛
ممنوعیت تماشای بازی در ورزشگاهها برای زنان
تبعیض جنسیتی شمرده میشود .با این حال طی
این سالها گزارشها و تصویرهایی مبنی بر حضور
غیرمجاز دختران با لباس پسرانه وشکل و شمایلی
مردانه در طول مسابقات لیگ در ورزشگاهها شاهد
بودیم؛ اما حــاال موضوع دیگر فرق کــرده و اجازه
حضور بانوان برای تماشــای دیدار ایران -کامبوج
صادر شده است.
ایران – کامبوج با ترکیب متفاوت نسبت به
دیدار با هنگ کنگ
با پایان هفته ششــم لیگ برتر ،فهرست جدید تیم
ملی بــرای دو بازی با کامبوج در تهــران و بحرین
در منامه از ســوی مارک ویلموتس اعالم شد .در
این فهرســت ،تغییرات غیرمنتظره نسبتا زیادی

وجود دارد .مقایســه فهرست جدید با لیست قبلی
تیم ملی که برای بازی با هنگکنگ اعالم شــده
بود ،مؤید آن است که بازیکنان سرشناسی دعوت
نشدهاند .ویلموتس و دســتیارانش با آنالیز کاملی
که از وضعیت بازیکنان داشــتهاند ،خط قرمز روی
نام بازیکنانی کشــیدهاند که یا مصدوم هستند یا
اگر هم ســالمندند ،عملکرد چنــدان قابل قبولی
نداشــتهاند ،بنابراین ترجیح داده شده فرصت به
نفرات آمادهتری داده شــود تا در دو بازی پیش رو
خود را نشان بدهند.
در دیدار بــا هنگکنگ از هفتــه دوم رقابتهای
مقدماتی جامجهانی کــه اولین دیدار ایران در این
رقابتها به شــمار میرفت ،ویلموتــس با ترکیب
علیرضا بیرانوند ،سیدمجید حسینی ،محمدحسین
کنعانیزادگان ،میالد محمــدی ،رامین رضاییان،
امیــد ابراهیمــی ،احســان حاجصفــی ،علیرضا

جهانبخش ،مهــدی ترابی ،کریــم انصاریفرد و
سردار آزمون تیمش را راهی میدان کرد .در این بین
جهانبخش به اردو دعوت نشده تا به احتمال بسیار
زیاد مهدی طارمی آماده و ســرحال جایگزین این
بازیکن در ترکیب شود.
به نظر میرسد با توجه به ترکیب تیم ملی در بازی
نخستاش همچنان بیرانوند در درون دروازه قرار
گرفته و برای خــط دفاعی این بــار ویلموتس به
جای کنعانیزادگان از پورعلیگنجی بهعنوان زوج
حسینی استفاده می کند .در دو سمت خط دفاعی
نیز بهطور تقریبی حضور رامین و میالد قطعی است
و نادری نیز در غیاب محمدی در تمرین در ترکیب
اصلی تیم قرار می گیرد.
برای خــط هافبک نیز احتمال حضــور بازیکنانی
مانند حاجصفــی ،کریمی و ابراهیمی بیشــتر از
سایرین است و چه بسا دژاگه نیز بعد از این سه نفر
از شــانس زیادی برای بازی کردن برخوردار باشد.
در خط حمله نیز به احتمال بسیار زیاد طارمی به
همراه انصاریفرد و سردار آزمون بازی خواهند کرد.
کامبوج ،حریف ساده اما ناشناخته
شــاگردان ویلموتس در شــرایطی آماده دومین
مصاف خــود در جریان رقابتهــای انتخابی جام
جهانی  2020قطر میشــوند که اولین دیدار خود
مقابل تیم ملی هنگ کنگ را با پیروزی پشت سر
گذاشــتهاند .دومین حریف آنها در این رقابتها،
تیمی ناشــناخته اســت که روی کاغذ نمیتواند
حریف سرسختی برای ملی پوشان ایرانی باشد؛ اما
ممکن است همین ناشناخته بودن کار را برای تیم
کشورمان سخت کند.

وقتی  755میلیون استقالل هدر رفت

شرط «مهاجری» برای بازگشت به تیم فوتبال نساجی

دو فصل پیش پرسپولیس ،قهرمان لیگ برتر شد و استقالل قهرمان جام حدفی و میبایست بازی سوپرجام بین
این دو رقیب سنتی برگزار میشد که استقاللیها در این دیدار حاضر نشدند و کمیته انضباطی رای به قهرمانی
تیم پرسپولیس داد .مدیریت استقالل که این رای را قبول نداشت تصمیم گرفت به دادگاه  casشکایت کند
و در این راه هزینه زیادی را متحمل شد و در پایان هم به خواسته خود نرسید.
شنیدهها حاکی از آن است که باشگاه استقالل تاکنون مبلغی در حدود  64هزار فرانک سوئیس هزینه کرده
است که معادل  755میلیون تومان میشود که مبلغ بسیار سنگینی برای این تیم به حساب میآید .عالوه بر
این ،آبیها باید هشتاد درصد هزینه دادرسی و جریمه عدم حضور را هم پرداخت کنند که به هزینههای قبلی
این تیم اضافه میشود.

محمدرضا مهاجری ،سرمربی تیم فوتبال نساجی پس از دیدار تیمش مقابل ماشینسازی تبریز در هفته
ششم لیگ برتر ،در اعتراض به مشکالت مالی این تیم و صادر نشدن کارت بازی چند بازیکن تیمش اعالم
کرد که از ســمت خود کنارهگیری میکند .پس از این اتفاق ،مدیران باشگاه نساجی در تالش هستند
شرایط الزم برای بازگشت مهاجری به تمرینات را فراهم کنند؛ اما این مربی روز دوشنبه نیز در تمرینات
تیمش حاضر نشد تا تاکید کند همچنان روی تصمیم خود مصر است .مهاجری که نتایج نسبتا خوبی با
نساجی در این فصل کسب کرده به مسئوالن این باشگاه تاکید کرده باید با رفع مشکالت مالی ،ابتدا کارت
بازی بازیکنان این تیم که به دلیل بدهیهای باشگاه از سوی سازمان لیگ صادر نشده ،صادر شود و سپس
فکری هم برای مشکالت سختافزار و پرداختی بازیکنان شود تا او به تمرینات بازگردد.

ادعای یک سایت هلندی درباره «جهانبخش»

ســایت «ســاکرنیوز» هلند مدعی شــد که خبرهایی از بازگشت
جهانبخش به لیگ این کشور مطرح شده است .علیرضا جهانبخش
که روزهای ایده آلی را در تیم آلکمار هلند داشت ،بعد از جام جهانی
روسیه با قرارداد قابل توجهی از این تیم به برایتون انگلیس پیوست؛
اما نتوانست انتظارات را در این تیم برآورده کند تا گمانه زنیهایی
درباره بازگشت او به هلند صورت گیرد.
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جایگاه فوتبال ساحلی ایران را پس میگیریم
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خوشو بش فردوسیپور و خیابانی

ملی پوش اصفهانی فوتبال ساحلی در خصوص قرار گیری ایران در جایگاه پنجم رنکینگ تیمهای ملی
فوتبال ساحلی جهان ،اظهار کرد :در بازیهای آسیایی فوتبال ساحلی که بعد از مسابقات بین قارهای
برگزار شد ،نتوانســتیم نتیجه خوبی بگیریم .بعد از این رقابتها بازی رسمی و دوستانهای نداشتیم
در صورتی که رقیبان ما در تورنمنت های مختلف شــرکت کردند .این موضوع باعث شــد از کورس
امتیازگیری عقب بمانیم و در رنکینگ جهانی در جایگاه پایینتری قرار بگیریم .امیرحسین اکبری با
بیان اینکه تالش میکنیم در مسابقات المپیک بازیهای ساحلی در قطر و بازیهای بین قارهای نتیجه
خوبی بگیریم ،افرود :کســب نتایج خوب در رقابتهای بین المللی باعث میشود که جایگاه بهتری
کسب کنیم .ملی پوش اصفهانی فوتبال ساحلی در خصوص مسابقات جام باشگاههای فوتبال ساحلی
جهان ،گفت :این بازیها بعد از المپیک بازیهای ساحلی قطر ،در آالنیا ترکیه برگزار میشود .من نیز
با تیم گلسا پوش یزد در این مسابقات حضور خواهم داشت .اکبری در خصوص وضعیت فعلی تیم ملی
فوتبال ساحلی ،اظهار کرد :تیم از لحاظ فنی و آمادگی بدنی در شرایط مناسبی قرار دارد ،تمرینات و
اردوهای خوبی داشتیم و اردوی قبل به علت نزدیکی شرایط جوی بوشهر با قطر در بوشهر برگزار شد.
عضو تیم ملی فوتبال ســاحلی در خصوص اردوی عمان تصریح کرد :یکی از دالیل برگزاری اردو در
کشور عمان ،شباهت آب و هوای این کشور با قطر است .همچنین تیم ملی فوتبال ساحلی عمان ،یکی
از تیمهای خوب آسیاست و توانسته سهمیه جام جهانی را دریافت کند .در این اردو دو بازی دوستانه
با تیم فوتبال ساحلی عمان داشتیم و توانستیم نتایج خوبی کسب کنیم .اکبری در خصوص مسابقات
المپیک بازیهای ســاحلی قطر ،گفت :در مسابقات المپیک بازیهای ســاحلی با تیمهای اوکراین،
پاراگوئه و سنگال هم گروه هستیم که هر سه تیم بین خوبهای جهان هستند.

E-MAI

با توجه به فرا رسیدن ایام اربعین حسینی و به دلیل تعطیلی لیگ برتر
به خاطر دو بازی تیمملی در مسابقات مقدماتی جام جهانی ،2022
محمد انصاری مدافع تیم فوتبال پرسپولیس برای حضور در پیاده روی
اربعین و سفر به کربالی معلی روز یکشنبه همراه با خانواده خود راهی
کشور عراق شد .انصاری با هماهنگیهایی که با کالدرون انجام داده
راهی عراق شد و قرار است تا روز پنجشنبه به تهران برگردد.

عکس روز

ملی پوش اصفهانی فوتبال ساحلی:

zayanderoud8108@gmail.com

حضور بازیکن پرسپولیس در پیادهروی اربعین

عادل فردوسیپور و جواد خیابانی در حاشــیه مجلس ترحیم مرحوم جعفر کاشانی ،با هم
دیدار کردند .خیابانی که پیش از عادل وارد مسجد شده بود درحال و هوای خودش بود که
ناگهان عادل وارد سالن شد و پس از دیدن خیابانی به سمت او رفت و با او خوش بش کرد.
خیابانی هم به احترام عادل ایستاد و او را در آغوش گرفت.
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استراماچونی
و خانواده در کیش
آندرهآ اســتراماچونی در تعطیــات لیگ راهی
جزیره کیش شــده و همراه با خانــوادهاش در
این جزیره به گذراندن تعطیالت مشغول است.
بهنظر میرســد که حال و هوای کیش حسابی
به سرمربی ایتالیایی آبیها و خانوادهاش ساخته
و این مربی از شرایط این ســفر حسابی راضی و
خشنود است .او روز به تازگی در مصاحبه خود از
این سفر حسابی تعریف کرد و گفت که خوشحال
اســت که همراه خانوادهاش به کیش سفر کرده
است؛ حتی استراماچونی با زبان شوخی به چند
نفر از نزدیکانش گفته است که ممکن است کیش
بماند و به تهران برنگردد.

منهای فوتبال

آغاز اردوی تیم ملی تیراندازی
با کمان معلوالن در اصفهان
اردوی تیم ملی تیراندازی بــا کمان معلوالن در
اصفهان آغاز شد .روابط عمومی هیئت تیراندازی
با کمان استان گفت :مجید کاکوش ،محمدرضا
زندی و اصغر زارعی نژاد از تهران ،هادی نوری و
زینب ملکی از اصفهان ،زهرا دلخوش از خراسان
رضوی ،مریم یاورپــور از یزد ،رمضــان بیابانی
از مازندران ،علی ســینا منشــاءزاده از کرمان،
غالمرضا رحیمی از خوزســتان با سرمربیگری
مصطفی حبیبیان از اصفهان در این اردو حضور
دارند.
محمدصادق پســندیده افزود :اردوی تیم ملی
تیراندازی با کمان جانبازان و معلوالن در رشته
ریکرو و کامپوند برای افزایش آمادگی برای حضور
در مسابقات کسب ســهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰
توکیو تا  24مهر در ورزشگاه ایثار در خیابان جی
اصفهان برپاست .مسابقات آسیایی کسب سهمیه
پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیو با حضور شش کمانداران
از ایــران درتایلند برگزار میشــود .پارالمپیک
 ۲۰۲۰توکیو از  ۲۵آگوست تا  ۶سپتامبربرگزار
حواهد شد.

دعوت  2بانوی اصفهانی به
اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر
دو بانوی اصفهانــی به ســومین مرحله اردوی
آمادگی تیــم ملی بســکتبال با ویلچــر بانوان
کشــورمان دعوت شــدند .فاطمه مرادی ،شیدا
شاهســنایی از اصفهان به همراه  15ورزشــکار
دیگر دراین اردو و زیر نظر آزاده معینی سرمربی،
مونا بهبهانــی و آذر همایون پور مربیان تیم ملی
به تمرین میپردازند .تیم ملی بسکتبال با ویلچر
بانوان ،آذر امسال در مسابقات آسیا و اقیانوسیه
شــرکت میکند .این مســابقات جنبه کســب
سهمیه پارالمپیک  ۲۰۲۰را دارد.

به میزبانی خمینی شهر برگزار میشود؛

مسابقات تیمی زورخانهای امید
و جوانان کشور
مســابقات تیمی زورخانــهای ،هنرهای فردی
و کشــتی پهلوانی امید و جوانان کشــور صبح و
بعدازظهر روزهای (17امروز) تــا  19مهرماه به
میزبانی شهرستان خمینیشهر اصفهان برگزار
میشود.
دبیر هیئــت ورزشهای پهلوانــی و زورخانهای
استان اصفهان اظهار داشــت :این مسابقات در
چهار رشته تیمی زورخانهای ،مرشدی ،هنرهای
فردی و کشتی پهلوانی با حضور  350ورزشکار،
مربــی و داور در ســالن انقالب خمینیشــهر
برگزار میشود .مســعود ملکی با اشاره به حضور
ورزشکارانی از  16استان کشور در این رقابتها
افزود :خمینیشهر از گذشته جزو شهرستانهای
برتر در رشته زورخانهای بوده و قهرمانان زیادی
را تحویل این رشــته داده اســت .هدف هیئت
ورزشهای پهلوانی و زورخانهای استان اصفهان
رشد و توسعه این رشته در تمام شهرستانهاست
و به همین دلیل میزبانی مسابقات به شهرستان
خمینیشهر سپرده شد.
وی ادامــه داد :این رقابتهــا انتخابی تیم ملی
است و برگزیدگان آن به تیمهای امید و جوانان
دعوت میشوند .دبیر هیئت ورزشهای پهلوانی
و زورخانهای اســتان اصفهان گفت :شهرستان
خمینیشــهر  4زورخانه فعال و دو زورخانه در
حال ساخت و بیش از هزار ورزشکار زورخانهای
دارد و طی  10ســال گذشــته نزدیک به 100
عنوان انفرادی و تیمی در این رشته کسب کرده
است.
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رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان خبر داد:

چهره ها

توزیع بسته آموزش شهروندی با عنوان شهروند و نیازهای امدادی

فرمانده گروه مهندسی رزمی  40صاحب
الزمان (عج) اصفهان خبر داد:

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان گفت:
بسته آموزش شهروندی با عنوان شهروند و نیازهای امدادی در
مدارس اصفهان توزیع میشود.
احمد رضایی با اشاره به اینکه کودکان تاثیرپذیرترین افراد جامعه
هستند ،گفت :بسته آموزش شــهروندی با موضوع فوریتهای

افتتاح یک مدرسه در روستای
دور افتاده سیستان و بلوچستان
یک مدرسه سه کالســه به همت نیروی زمینی
سپاه اصفهان در روستای دورافتاده سرباز افتتاح
شد .فرمانده گروه مهندســی رزمی  40صاحب
الزمان (عج) اصفهان در مراسم افتتاح این مدرسه
گفت :با بهرهبرداری از این مدرسه 45 ،دانش آموز
محروم روستای مشکادیم به تحصیل میپردازند.
سردار گرامی افزود :طی پخش گزارشی از مناطق
دورافتاده سیستان و بلوچستان در اخبار سراسری،
تصمیم به ساخت مدرسه در این منطقه دور افتاده
و صعب العبور گرفتیم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان:

بستر حضور موثر بانوان در
محافل قرآنی فراهم شود

مدیرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان در
حاشــیه آیین اختتامیه بخش حفظ  20جزء قرآن
کریم ،اظهار داشت :انسان در آخرت مبتال به دنیای
خود اســت و تنها افرادی که در دنیــا با قرآن انس
داشتهاند ،در آخرت برداشت خوبی خواهند داشت.
حجتاالسالم محمدحســین بلک افزود :باید در
محافل قرآنی از بانوان بیشتر استفاده شود؛ چرا که
در قرآن کریم خداوند بانوان را ستوده و شیوه زندگی
آنها را برای همگان بهعنوان الگو قرار داده است که
باید این بخشهای قرآن برای همه بیشتر بیان شود.
وی با یادآوری اینکه در قــرآن کریم ،آیاتی از زبان
بانوی گرامی «آسیه» بیان شــده است ،گفت :این
مسئله قابل تامل است .قرآن این چنین بیان میکند:
«ای مردان و زنان عالــم ،اگر میخواهید نمونه بارز
ایمان را بشناسید ،این نمونه در وجود یک بانو تجلی
کرده اســت ،آن بانویی که در خانه فرعون هست».
وی تصریح کرد :آسیه ،چنان بانوی باخدایی بود که
پیش از شهادتش ،بهشت را نطلبید ،بلکه از خداوند
در جوار قرب الهی بودن را طلب کرد که نشان از دید
وسیع این بانو در ظلمســتیزی و مبارزه با طاغوت
حتی اگر همسرش باشد ،داشت.

شهردار اصفهان:

وقتی عدم همکاری مغازه دارها ،سد راه ایمن سازی بازار بزرگ اصفهان می شود؛

نرگس طلوعی
به دنبال آتش گرفتن بازار سنتی تبریز ،نگرانیهای
درباره وقــوع احتمالی آن در بــازار بزرگ اصفهان
با توجه با بافت قدیمی و نوع مواد بــه کار رفته در
ساخت آن نیز افزایش یافت ،نگرانیهایی که واکنش
مسئوالن اصفهانی را به دنبال داشت و آنها یکی پس
از دیگری پشت تریبون رفتند و از لزوم ایمن سازی
بازارهای دیار گنبدهای فیروزهای سخن گفتند تا از
بروز واقعه ای دلخراش جلوگیری شود که البته در
این راستا اقداماتی هم از سوی سازمان آتش نشانی
شــهرداری در این باب صورت گرفت؛ اما گویا عدم
همکاری کسبههای شــاغل در بازار بزرگ اصفهان
مشکالتی را سر راه ایمنی سازی این بازار ایجاد کرده
از این رو استاندار اصفهان خواستار تشکیل جلساتی
در ارتباط با ایمنی بازار شد تا پیگیریهای الزم در
این زمینه انجام شده و رییس اتاق اصناف اصفهان
نیز برای استعالم امینی مغازهها موظف به تمکین
قانون شود.
پیگیری ساماندهی ســیمهای برق زیر
سقف میدان امام (ره)
عباس رضایی در دیدار با معاون خدمات شــهری
شــهردار اصفهان و مدیرعامل سازمان آتش نشانی
با ابراز نگرانی از ایمنی بــازار میدان امام (ره) اظهار
داشت :متاسفانه حوادثی مانند پالسکو رخ داد تا به
کمبود امکانات و تجهیزات آتش نشانی پی بردیم؛
اما پس از مدت کوتاهی موضوع به این مهمی به بوته
فراموشی سپرده شد .استاندار اصفهان با بیان اینکه
در راستای ایمنی بازار بزرگ اصفهان باید ساماندهی
سیمهای برق زیر سقف میدان امام خمینی (ره) باید
پیگیری شود .به گفته کارشناســان سازمان آتش
نشانی ،سبک قدیمی بازار اصفهان و همچنین جنس
سقف آن که از چوب ساخته شده است ،احتمال وقوع

سالمندان ،اندیشمندان یک
شهر فرهنگی هستند

پزشــکی ،حمل و نقل عمومی و آتش نشــانی در قالب سه لوح
فشرده تهیه شده وبین مربیان آموزشی مدارس توزیع میشود.
وی با بیان اینکه برنامه«کالس شــهر» ویژه مقطــع ابتدایی از
مهرماه امســال در  ۴۰مدرســه شــهر در حال اجراست افزود:
در این برنامه عالوه بــر ایجاد فضای مفرح بــرای دانش آموزان

ساز ناکوک کسبه ها
ِ

گرفت .مدیر منطقه  6شــهرداری اصفهان ضمن
گرامیداشــت هفته نیروی انتظامی ،گفت :امروز
شــهرداری اصفهان برای برقراری نظم در شهر و
تسهیل عبور و مرور و ترافیک روان در کالنشهر
اصفهان ،دوشادوش نیروی انتظامی و پلیس راهور
خدمت رسانی میکند و نقش بسیار تاثیرگذاری
در آرامــش و امنیت ترافیکی شــهر دارد و بدون
شک زحمات همکاران ما در مناطق و سازمانهای
مختلف مدیریت شهری برای کنترل ترافیک شهر

آتش سوزی در این بازار را تقویت میکند.
توجه به ایمنی طبقات فوقانی مغاز ههای
چهارباغ
عباســی رضایی در این دیدار به طبقــات فوقانی
مغازههای چهار باغ عباســی که مربــوط به دوران
صفویه و قاجاریه است اشــاره کرد و گفت :آنها نیز
ایمنی کافی ندارند و باید مــورد توجه قرار بگیرند.
استاندار اصفهان در این دیدار از اعضای شورای شهر
اصفهان خواست تا به روز بودن تجهیزات آتش نشانی
را مورد توجه قــرار داده و همچنیــن از مدیرعامل
سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان خواست تا

قابل تقدیر اســت .محمدرضا برکت ،فعالیتهای
ترافیکی منطقه  6شــهرداری اصفهان را همسو با
سیاســتهای حمل و نقل و ترافیک پلیس راهور
و نیروی انتظامی دانســت و گفــت :ما در منطقه
 6جهت رفاه شــهروندان برای ســفرهای درون
شهری از ابتدای ســال تا به امروز 10
مورد اصالح هندســی معابر و چهار
راهها و تقاطعها را داشتهایم که مبلغ
 460میلیون تومان هزینه در بر داشته
است .همچنین در جهت ایمن سازی
معابر و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
نیز در ســطح منطقــه  6مبلغ 200
میلیون تومان هزینه کردهایم و برای
انجام خطکشی عابرپیاده نیز در سطح
منطقه و مقابل مدارس به مناســبت بازگشــایی
مدارس در مهرماه 20 ،مورد خطکشی عابرپیاده و
 10مورد خطکشی طولی خیابانها را انجام دادهایم
که هزینه آن حدود  350میلیون تومان بوده است.
برکت همچنین گفت :در محدوده گلستان شهدا
و محله احمدیه ،امالک واقع شــده در محدوده
طرح توســط واحد آزادســازی امالک منطقه،
آزادسازی شده و شاهد تعریض گذرها و ایجاد
پارکینگهایی در منطقه خواهیم بود.

واحد تحقیق در این سازمان راه اندازی شود چرا که
کاروان دانش و علم با سرعت در حال حرکت است و
نباید به مدلهای سنتی که جوابگوی نیازهای امروز
نیست ،بسنده کرد.
وقتی شیرهیدرانت ها نصب شده در بازار از
دسترس خارج میشود
همکاری نکردن کسبههای شــاغل در بازار بزرگ
اصفهان از جمله موانع بزرگ ســرراه ایمنی سازی
این بازار به شــمار میرود.بر اســاس اخبارمنتشر
شده از سوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری اصفهان ،این ســازمان تاکنون  128شیر

دستگاه مناقصه گزار :شهرداری مبارکه

جابهجایی بیش از  ۳میلیون مسافر در پایانههای مسافربری اصفهان

مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری شهرداری
اصفهان گفت :تابستان امســال سه میلیون و ۵۲
هزار و  ۸۹۲مســافر با  ۲۳۴هزار و  ۲۸۸سرویس
شامل اتوبوس ،مینی بوس و سواری برون شهری
از پایانههای پنجگانه شهر اصفهان جابهجا شدهاند.
عباس محبوبی اظهار کرد :تابســتان
ســال جاری ســهم ورود مســافر به
پایانههای پنجگانه شهر اصفهان یک
میلیون و  ۴۵۰هزار نفر و خروج مسافر
از پایانهها یک میلیــون و  ۶۰۲هزار و
 ۸۹۲نفر اســت .وی با اشاره به وجود
دو هتل در پایانه کاوه و صفه ،افزود :در
این بازه زمانی در هتلهای کاوه و صفه
شش هزار و  ۲۵نفر مسافر اسکان داده
شدند و از خدمات آنها استفاده کردهاند .مدیرعامل
سازمان پایانههای مسافربری شهرداری اصفهان
تصریح کرد :تابستان امسال برای تسهیل رفت و
آمد مسافران ،اقدامات ویژهای را تدارک دیدهایم
تا با آســایش و امنیتخاطــر و در محیطی زیبا و
دلنشین بتوانند ســفر خود را آغاز کنند یا پایان
دهند.
وی ادامه داد :از جمله اقدامات انجام شــده برای
رفاه بیشتر مسافران در پایانههای اصفهان ،میتوان

نوبت دوم

مرحله مناقصه

عنوان پروژه

برآورد اعتبار(ریال)

مدت انجام کار

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

تجدید

عملیات مرمت و بازسازی بخشی از ارگ تاریخی نهچیر

13/415/222/160

12

671/000/000

تجدید

عملیات ایجاد شبکه روشنایی پارک محله  10صفائیه

2/962/599/138

4

150/000/000

شرایط متقاضیان:
الف) کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای تائید صالحیت و رتبه بندی معتبر با رعایت
ظرفیت خالی (مجاز) ارجاع کار
ب) داشتن تجهیزات ،امکانات ،تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه مذکور
ج) توانائی ارائه تضمین شــرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات
جهت عقد قرارداد
نوع تضمین شــرکت در مناقصه :ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به شماره حساب
 0105193396003بنام شهرداری مبارکه
محل دریافت اسناد مناقصه :مبارکه -میدان انقالب ،ساختمان شهرداری ،امور قراردادها
()031-52402021

مبلغ خرید اسناد مناقصه 600/000 :ریال
تاریخ فروش اسناد مناقصه :از تاریخ درج آگهی در روزنامه در ساعات اداری تا روز یکشنبه
مورخ 1398/07/28
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری :از تاریخ درج نوبت دوم
آگهی در روزنامه تا روز سه شنبه مورخ  1398/07/30تا پایان وقت اداری
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائی پیشــنهادات :راس ساعت  14بعد از ظهر روز
چهارشنبه مورخ  1398/08/01در محل شهرداری سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در
اسناد و مدارک مناقصه درج گردیده است.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.
ضمنا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
م الف614478:
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به بازسازی و تعمیرات آبســردکنهای مستقر
در سالنهای انتظار مســافر ،تعمیرات آبنماها،
گلکاری در محوطه پایانهها و کاشــت گلهای
آپارتمانی در داخل سالنهای مسافر ،رنگآمیزی
جدولها و نردهها و صندلیهای سالن انتظار ،خرید

و نصب دیزل ژنراتور برق در پایانه مسافربری کاوه
و جی جهت جلوگیری از قطعی برق این پایانهها،
ســرویس پلههای برقی و تعمیرات و بازســازی
قســمتهایی از هتلهای کاوه و صفه اشاره کرد.
محبوبی خاطرنشان کرد :به روز رسانی سامانه سنا
سفر (نمایشگر اطالعات سفر) که این سامانه برای
نخستین بار در کشــور و در پایانههای مسافربری
راهاندازی شده تا از سردرگمی مسافر هنگام ورود
به پایانه مسافربری جلوگیری کند.

کودکان و نوجوان  6تا  18سال استان اصفهان،
تا فردا میتوانند رایگان عضو کانونهای پرورش
فکری کــودکان و نوجوانان شــوند .مدیرکل
کانون پرورش فکــری کــودکان و نوجوانان
اســتان اصفهان در حاشــیه برگزاری جشن
روز جهانی کودک در اصفهــان گفت :اعضای
کانون میتوانند از برنامههای فرهنگی ،هنری
و ادبی همچون قصه و شعر ،پویانمایی،نمایش
عروسکی و کالسهای هنری همچون سفال و
نقاشی استفاده کنند .وی گفت :هم اکنون 100
هزار کودک و نوجوان ،عضو  61کانون پرورش
فکری کــودکان و نوجوانان اســتان اصفهان
هستند .همچنین در ویژه برنامه گرامیداشت
روز جهانی کودک در اصفهــان ،از دو کودک
فرزند شــهید و  6کودک فرزند جانباز و آزاده
تجلیل شد.

برگزاری نمایشگاه «نجوم و
کودک» در اصفهان
مدیر مرکز آمــوزش نجوم ادیــب اصفهان از
برگــزاری نمایشــگاه «نجوم و کــودک» در
اصفهان به مناسبت روز جهانی کودک و هفته
جهانی فضا توسط این مرکز ،خبر داد.
رضا شــهبازی در خصوص برگزاری نمایشگاه
نجوم و کــودک اظهار کرد :هر ســاله به بهانه
رویداد تاریخــی فضا ،نمایشــگاه نجوم و فضا
برگزار میشــود .امســال نیز همزمان با هفته
جهانی فضــا و نجوم و همچنیــن روز جهانی
کودک ،ویــژه برنامههایــی در زمینه دانش و
فناوریهای فضایی ،ویژه تمام مقاطع ســنی
برگزار خواهد شــد .وی افزود :نمایشگاه نجوم
و کودک با عنــوان «منجمان کوچک شــهر
اصفهان» ،در زمینه آموزش نجوم آماتوری به
کودکان برگزار میشود.
مدیر مرکز آمــوزش نجوم ادیــب اصفهان با
بیان اینکه هدف این نمایشگاه ترویج و توسعه
دانش فضایی و آشــنا کردن مردم و جوانان از
نقش فناوری فضایی در زندگی انسانهاست،
تصریح کرد :برنامه نمایشــگاه نجوم و کودک
شامل غرفههای آموزشــی ،آزمایشگاه نجوم و
سخنرانی علمی است .وی ادامه داد :منجمان
کوچک شهر در این نمایشگاه به ارائه سخنرانی،
پرسش و پاســخ ،انجام آزمایشهای علمی در
زمینه نجــوم و فیزیک ،دانش فضــا و فناوری
فضایی ،سیارات منظومه شمسی و رصد آسمان
میپردازند .شــهبازی خاطرنشــان کرد :این
نمایشگاه فردا ســاعت ۱۸در اصفهان ،برگزار
خواهد شد.

آگهی مزایده

اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان در اجرای مــاده  5قانون الحاق برخی مــواد قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی
دولت در نظر دارد تعدادی از اماکن ورزشــی خود واقع در ســطح اســتان را از طریق مزایده به مســتاجر واجد شــرایط برای مدت
(حداقل  1و حداکثر  3ســال) واگــذار نماید .لذا متقاضیان می توانند جهت اطالع بیشــتر شــرایط از تاریخ  98/07/17به ســایت
 www.isfahan.msy.gov.irو برای دریافت اســناد و پاکت های مخصوص شــرکت در مزایده تا تاریخ  98/07/25به امور
قراردادهای اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شــرایط ،درخواست خود را به همراه مدارک اعالم
شده تا ساعت  12ظهر روز شــنبه  98/08/11به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم -بعد از
پل غدیر تحویل داده و رسید دریافت نمایند .ضمناً زمان بازگشــائی پاکتهای متقاضیان روز دوشنبه مورخ  98/08/13راس ساعت 9

صبح در محل اداره کل می باشد .الزم به ذکر متقاضیان می توانند قبل از تکمیل اسناد مزایده از مکان مورد اجاره بازدید به عمل آورند.

سید محسن هاشمی -شهردار مبارکه

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

هیدرانت در بــازار اصفهان تعبیه کرده اســت که
همه آنها کارایــی الزم را دارد و به طور مرتب چک
میشــود؛ اما هیدرانتهای بازار بــا چیدن اجناس
توسط صاحبان مغازهها ،مخفی و از دسترس خارج
شده است.
به گفته سخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنــی شــهرداری اصفهــان ،با وجــود برگزاری
کالسهای آموزشــی متعدد و مکاتبه با شهرداران
مناطق و جلســه مدیرعامل ســازمان آتش نشانی
شهرداری اصفهان در جلسه با مسئوالن دادگستری،
هنوز همکاری الزم از سوی کسبه وجود ندارد.

در تابستان  ۹۸انجام شد؛

تجدید آگهی مناقصه عمومی

نوبت دوم

همزمان با روز جهانی کودک ،در گذر فرهنگی
چهارباغ ،برنامه فرش صلح کودکان برگزار شد.
مدیر تخصصــی کودک دربــاره برگزاری این
برنامه گفت :خانه کودک وابســته به سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان
با اجرای این برنامــه تالش کرد که به کودکان
آموزش دهــد ،صلح و دوســتی در دنیا قانون
اســت و همه باید به ســمت آن حرکت کنند.
زهرا کاظمی افزود :این برنامه توسط کودکان
هنرمند و نقاش عضو خانــه کودک اجرا و این
کودکان به نقاشــی نقش و ترنج صلح بر روی
فرش  12متری پرداختند .وی با اشاره به اینکه
این فرش در معرض بازدید عموم قرار گرفت،
ادامه داد :در کنار ایــن برنامه ،همان کودکان
پرندههایی را طراحی و رنگآمیزی کردند که
نماد صلح هستند و این پرندهها در همان مکان
با طناب آویزان شدند.

عضویت رایگان کودکان
اصفهانی در کانون پرورش
فکری

انتخاب مدیر منطقه  6شهرداری به عنوان مدیر نمونه ترافیکی

برای سومین سال متوالی ،محمدرضا برکت مدیر
منطقه  6شــهرداری اصفهان توسط پلیس راهور
اســتان اصفهان به عنوان مدیر نمونــه ترافیکی
اصفهان معرفی شد و در آیین تجلیل از نمونههای
ترافیکی اســتان اصفهــان ،مورد تجلیــل قرار

فرش صلح کودکان نقاش
زیر پای چهارباغ

به مناسبت هفته جهانی کودک
صورت میگیرد؛

برای سومین سال متوالی صورت گرفت؛

شــهردار اصفهان در آیین رونمایــی از تفاهمنامه
مشترک سه جانبه شهر دوســتدار سالمند ،با بیان
اینکه سالمندان سرمایههای اجتماعی یک جامعه
توسعه یافته هستند ،اظهار کرد :باید برای حمایت
از این ســرمایههای اجتماعی راهکارهایی مناسب
پیشبینی کرد .قدرت ا ...نــوروزی ادامه داد :تمام
دســتگاهها در این زمینه باید حضور جدی داشته
باشند تا بتوان به شکلی صحیح از این سرمایههای
اجتماعی حمایت کرد ،حال اگر در این زمینه متحد
باشیم و به موقع وظیفه خود را انجام دهیم ،با مشکلی
روبهرو نمیشویم .شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه به
دنبال تحقق یک شهر فرهنگی هستیم ،تصریح کرد:
این شهر مولفههای مختلفی دارد که از جمله میتوان
به زیستپذیری و بهزیســتی فرهنگی اشاره کرد.
وی ادامه داد :برای دســتیابی به یک شهر فرهنگی
زیستپذیر ناگزیر هســتیم تا جمعیت ،گروههای
ســنی و اقشــار مختلف جامعه را در نظر بگیریم و
وظیفه خود را در برابر آنها به درســتی انجام دهیم.
نوروزی با بیان اینکه سالمندان در یک شهر فرهنگی
به عنوان اندیشــمندان جامعه مشارکت میکنند،
گفت :در جامعهای که به دنبال تحقق توسعه پایدار
در آن هســتیم ،گروههای مختلف ســنی موضوع
توسعه پایدار نیست؛ اما میخواهیم همه اقشار در
این برنامه باشــند و بر اساس یک شناخت دقیق
برنامهریزی کنیم.

اصول شهروندی به آنها آموزش داده میشود .عالقهمندان برای
کســب اطالعات بیشــتر از تولیدات فرهنگی و برنامههای اداره
توسعه فرهنگ شهروندی میتوانند با شماره ۳۴۴۶۷۳۶۰-۶۱
تماس بگیرند و یا به نشــانی اینترنتــی shahrvandi-isf.ir
مراجعه کنند.
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چرم میوه برای کیف دستی!

کشف اسکلت  ۵۷۰۰ساله یک کودک در ترکیه

یک شرکت کوچک مد در کانادا ،به جای استفاده از پالستیک برای ساخت
کیف دستی ،از چرم گیاهی استفاده کرده است .این چرم گیاهی از پوست
سیب تهیه شده و از پسماندهای یک شرکت تولید آب میوه بازیافت شده
است .دو خواهر که شرکت تورنتویی سامارا را میچرخانند ،از کیف دستی
جدیدشان که با چرم سیب درست شده رونمایی کردند .در سایت سامارا
نوشته شده «از آنجایی که صنعت چرم به سمت گیاهی شدن پیش میرود،
ما هم تصمیم گرفتیم پیش قدم شویم و برای محصوالتمان از یک منبع
گیاهی جدید استفاده کنیم».

باستان شناسان دانشگاه «ســاپینزا رم» ایتالیا حین کاوش در سایت باستانی
ارسالن تپه واقع در شرق استان ماالتیا موفق به کشف اسکلت یک کودک شدند
که گفته میشد قدمت آن به  ۵۷۰۰سال قبل باز میگردد .مارسیل فرنگیپان،
رییس تیم حفاری با اشاره به اینکه این اسکلت متعلق به عصر مس است گفت:
مهرههایی روی بازو و گردن کودک پیدا کردهایم که قبال طی اکتشافات خود
ندیده بودیم .این مهرهها نشان میدهد کودک از یک خانواده ثروتمند است.
وی افزود :بررسیهای اولیه نشــان میدهد که این کودک که به نظر میرسد
حدود  ۶یا  ۷سال داشته بین سالهای  ۳۶۰۰تا  ۳۷۰۰زندگی میکرده است.

مالقات با ناجی
مردی که در خیابان تصادف و توسط همســایههای آن محله نجات پیدا
کرده بود ،بعد از حدود دو ماه ،نجات دهندهاش را مالقات کرد« .جو» که
در حین رانندگی دچار سکته قلبی شده و با یک درخت تصادف کرده بود،
توسط یکی از اعضای محلهای که در آن تصادف کرده بود ،نجات پیدا کرد.
زنی که به موقع به کمک جو آمده بود ،تونی پوالرد ،یک دســتیار پزشک
اســت و تا رســیدن آمبوالنس با عملیات نجات قلبی ریوی او را از مرگ
حتمی نجات داد.

عکس روز
دوخط کتاب

تا این لحظه نفهمیده
بــودم زندگــی چــه
زیباست!
اگــر ندانیــم کــه میمیریم
طعم زنده بودن را نمیتوانیم
بچشــیم و بــدون دریافــت
شــگفتی شــگرف زندگی،
تصــور مــرگ نیــز ناممکن
اســت .روزی کــه پزشــک

بــه مادربزرگش خبــر داد که
بیماریاش العالج اســت چیزی
بدیــن مضمــون بر زبــان آورد:
«تا این لحظــه نفهمیده بودم
زندگی چه زیباســت ».تاثرآور
نیســت که آدم باید بیمار شود
تا بفهمد زنده بودن چه نعمتی
است؟
«دنیای سوفی»
یوستین گردر

حرکت کاروان
پیادهروی اربعین از
منطقه مالشیه اهواز
کاروان پیــاده روی اربعیــن
حسینی با حضور اقشار مختلف
مردم از مناطق مختلف اهواز به
ســمت منطقه مالشیه حرکت
کرده و پس از برگــزاری نماز
جماعت و مراســم سینه زنی
در مسجد نور مالشیه به سمت
منطقه عین  2و از آنجا به سمت
مــرز چذابه و کربــای معلی
حرکت میکنند.

مدیرعامل شرکت ذوبآهن خبر داد:

قرارداد فروش  ۹هزار تن ریل برای گلگهر

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در نشســت خبری نمایشگاه ماینکس  ۲۰۱۹در
غرفه این شرکت گفت :اخذ عوارض  ۲۵درصدی از صادرات مواد معدنی هر چند
بازدارنده نیست؛ اما برای شروع خوب است ،البته نظر تولید کنندگان فوالد۴۰ ،
درصد بود .منصور یزدیزاده ادامه داد :قــرارداد فروش  ۹۰۰۰تن ریل UIC60
پرسرعت با شرکت توسعه و سرمایهگذاری گل گهر امضا شده است و از ریل ذوب
آهن اصفهان در محور بستان آباد – میانه استفاده میشود.
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان در نشســت خبری که در حاشــیه هشــتمین
کنفرانس بینالمللی مهندسی متالورژی و مواد و هشــتمین نمایشگاه ساالنه
فرصتهای ســرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی  MINEX۲۰۱۹برگزار
شد ،گفت :ایمیدرو امســال برای ذوب آهن اصفهان یک میلیون تن کنسانتره
در نظر گرفته اســت که جای تقدیر دارد .یزدیزاده گفت :پیشــنهاد اختصاص
 28درصد سهام شرکت ســنگ آهن مرکزی به ذوب آهن اصفهان بابت تسویه
بخشــی از بدهی دولت به تامین اجتماعی ارائه شــده اســت که با این حساب

میتوانیم یــک میلیون تن کنســانتره را به گندله تبدیل کنیــم .وی افزود :در
ســال  ،۹۲حدود  ۴۰۰میلیارد تومان به ســنگ آهن مرکزی بدهــکار بودیم
و امروز این بدهــی در حدود  ۲۰۰میلیارد تومان اســت ،در واقــع بحث تاخیر
در پرداخت به معــدنکاران موضوع جدیدی نیســت و نبایــد آنرا بهانه عدم
تامین ســنگ برای ذوب آهن قــرار دارد .مدیرعامل ذوب آهــن تصریح کرد:
ذوب آهن ســنگ آهن را ارزانتر نمیخرد؛ اما چون با روش کــوره بلند تولید
میکنیم ،باید سنگ آهن عیارباال داشته باشیم ،وگرنه باید کک بیشتری مصرف
کنیم و هیچ گونه دیکتهکردن قیمت از جانب تولید کنندگان فوالد وجود ندارد.
یزدی زاده تصریح کــرد :امروز خرید مواد معدنی از معادن کوچک را تســهیل
کردیم ،در واقع تالش ما این اســت که از معادن کوچکتــر که توان پایینتری
دارند ،خرید نقدی انجام شود .یزدیزاده خاطرنشان کرد :به واردات زغال سنگ
نیاز داریم؛ اما مشــکلی در تامین آن نداریم و از بخشهــای مختلف مواد اولیه
را تامین میکنیم .وی افزود :بیشــترین میزان صادرات ،بر اساس آمار ایمیدرو
مربوط به ذوب آهن اصفهان و در حدود  ۶۰۰هزار تن بوده اســت .وی در ادامه
گفت :امروز واردات مقاطع به صفر رســیده و تنها واردات ما در برخی سایزهای
فوالد و فوالدهای آلیاژی اســت .یزدیزاده با اشاره به اینکه ذوب آهن از مزایای
تولید فوالد در ایران بیبهره اســت ،گفت :یکی از مزایــای فوالد در طرح جامع
فوالد ،نیــروی کار ارزان ،انرژی فراوان و معادن ســنگ آهن فــراوان بود ،ولی
ذوب آهن از هیچ یک از این مزایا بهرهمند نیست و قدرت رقابت با نرخهای جهانی
را نخواهد داشــت .وی تصریح کرد :تحریم برای ما هم تهدید است و هم فرصت؛
اما شدت تهدید وفرصت ،نشانگر آن است که بیشتر برای ما حکم فرصت داشته
است.

اعطای دو نشان جهانی به فوالد مبارکه

رییس محیط زیست شرکت فوالدمبارکه گفت :دو نشان جامعه مدیریت سبز
اروپا و بنیاد جهانی انرژی به شرکت فوالد مبارکه اعطا شد.
محسن ستاری ادامه داد :شــرکت فوالد مبارکه اصفهان بر مبنای ارزشهای
ســازمانی و اســتراتژی بلند مدت خود ،ســعی کرده اســت توجه به حفظ
محیط زیســت را ســرلوحه فعالیتهای خود قــرار دهد به نحــوی که پیش
از این نیز در ســال  ۹۳موفق بــه اخذ باالترین نشــان بنیــاد جهانی انرژی
و جامعــه مدیریت ســبز اروپــا از بیــن  ۸۰۰۰طــرح معرفی شــده به آن
دو نهاد در ســطح بین المللی شــده بود که اســتمرار این رونــد و همچنین

اقدامات ده ســال اخیر منجــر به دریافت مجــدد این جایزه در ســطح ملی
شد.
وی افزود :طرح جمع آوری پسابهای بهداشتی شهرهای مجاور به لحاظ میزان
سرمایه گذاری و مهمتر از آن آثار بارز آن بر بهبود بهداشت و سالمت جامعه از
ظرفیت بسیار مناســبی جهت اخذ رتبه ممتاز در سطح بین المللی در صورت
تکمیل اظهار نامه برخوردار است.
مراســم بنیاد جهانی انرژی و جامعه مدیریت ســبز اروپا هرســاله در یکی از
کشــورهای جهان برگزار و از بین طرحهای زیست محیطی معرفی شده به آن
دو نهاد بین المللی بر اســاس مدل ارزیابی  eastکــه مبتنی بر ارزش گذاری
شــاخصهایی با پیامد اجتماعی ،تکنولوژیک ،مالی و زیست محیطی ناشی از
اجرای طرح زیست محیطی است ،ارزیابی صورت پذیرفته و بر اساس رتبه اخذ
شده شایسته تقدیر و اعطای نشان در سطح ملی یا بین المللی قرار میگیرند.
به پاس تالشهای مســتمر فوالد مبارکه در راســتای حفظ محیط زیســت
و همچنین ســرمایه گذاریهــا و مشــارکتهای منطقهای این شــرکت در
بهبود شــاخصهای ســامت و رفاه جامعه از جمله تامین مالی طرح احداث
و جمع آوری شــبکه پســابهای بهداشــتی  ۵شــهر مجاور ،این شرکت در
بین شــرکتهای حاضــر در فرآیند ارزیابــی از جانب بنیاد جهانــی انرژی و
جامعه مدیریت ســبز اروپا حائز رتبــه الزم جهت دریافت گواهی نامه شــده
و طی مراســمی در یک اجتماع بین المللی در شــهر وین توانست تقدیرنامه
دریافت کند.

یادداشت
ترفندهای روانشناسی برای افزایش خالقیت
مهسا احمدی
شاید گاهی به نظر برسد که بعضی از افراد ،ذاتا خالق و ایدهپرداز
هســتند؛ گویی خداوند گل آنها را از چشــمه هوش و خالقیت
برداشته است .اگر شــما جزو این افراد نیســتید ،به این معنی
نیســت که بهکلی از خالقیــت بیبهرهاید و محکــوم به تحمل
زندگی یکنواخت و کسلکننده هســتید .خالقیت نیز همچون
ماهیچه ،برای رشد کردن نیاز به تمرین و ممارست دارد .پس با
ما همراه باشید تا شما را با ترفندهای روانشناسی برای افزایش
خالقیت آشــنا کنیم .پیش از شــروع ،این نکته بسیار مهم را به
خاطر داشته باشــید که خالقیت رویه منفعلی ندارد ،یعنی شما
نمیتوانید توقع داشته باشید که با نشستن و فکر کردن به منبع
الهام دست پیدا کنید ،چرا که با این روش بهسادگی انگیزه خود
را از دست خواهید داد و دلســرد میشوید .به جای این کار ،بهتر
است بهدنبال روشهایی باشید که خالقیتتان را شکوفا میکنند.
بهدنبال چیزهایی باشید که برایتان الهامبخش هستند و کمک
میکنند که تمام حواستان را روی پروژهای که در دســت دارید
متمرکز کنید.
مطالعه این ترفندهای جالب و اغلب غیرمعمولی ،شما را در افزایش
خالقیت یاری خواهد کرد.
 -1قدم زدن
طی مطالعاتی که در سال  ۲۰۱۴صورت گرفت ،مشخص شد که
افراد در زمان قدم زدن ،درمقایسه با زمانی که نشستهاند ،خالقیت
بیشتری پیدا میکنند .تحقیقات پیشین ،از نقش مهم فعالیتهای
جسمانی در تقویت مهارتهای شــناختی و حفظ آنها حکایت
داشتند؛ اما این تحقیق خاص مشــخص کرد که راه رفتن ساده
میتواند بهطور موقت کیفیت برخی از انواع تفکر را بهبود بخشد.
درنتیجه اگر پشت میز کارتان نشستهاید و هرچه تقال میکنید
ایده جالبی به ذهنتان نمیرســد ،بلند شوید و کمی قدم بزنید؛
شاید با همین ترفند ساده بتوانید ایدهای را که برای کار خالقانه
نیاز دارید پیدا کنید.

مدیرکل جذب سرمایه وزارت راه و شهرسازی:

احداث قطار حومهای بهارستان -اصفهان به بخش خصوصی واگذار میشود

مدیرکل جذب ســرمایه و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی گفت :در راستای
سیاستهای کلی دولت ،سه طرح احداث کریدور بزرگراهی غرب کشور ،تکمیل
خط دوم محور ریلــی بافق  -زرینشــهر و احداث قطار حومهای شــهر جدید
بهارستان -اصفهان به بخش خصوصی واگذار میشود.
مهدی حیدری بابیان اینکه واگــذاری طرحهای مذکور از طریق ظرفیت قانونی
تبصره  ۱۹قانون بودجه سال  ۱۳۹۸کل کشــور انجام خواهد شد ،اظهار داشت:
با تصویب کارگروه واگذاری (ماده  ۲۷قانون الحــاق) طرحهای مذکور به روش
مشــارکت عمومی -خصوصی به بخش خصوصی واگذار و پــس از پایان دوره
مشارکت به وزارت راه و شهرسازی منتقل خواهد شد.

وی افزود :در آخرین جلسه کارگروه واگذاری ماده  ۲۷قانون الحاق موادی به قانون
تنظیم بخشــی از مقررات دولت که با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی،
وزارت امور اقتصادی و دارایی ،سازمان برنامه و بودجه کشور ،وزارت دادگستری
و اتاق بازرگانی برگزارشــده بود ،با تخصیص  ۱۱هزار میلیارد ریال از اعتبارات
موضوع تبصره  ۱۹قانون بودجه سال  ۱۳۹۸به طرحهای مذکور موافقت شد.
حیدری اعالم کرد که فراخوان طرحهای مذکــور ،پس از اخذ مجوزهای قانونی
در ســامانه فراخوان طرحهای عمرانی و زیرساختی دولت درج و از طریق جراید
کثیراالنتشار منتشر خواهد شد.
وی گفت :با احداث کریدور بزرگراهی غرب کشــور به طــول  ۶۹۰کیلومتر و به
ارزش  ۱۵هزار میلیارد ریال در اولین ســال بهرهبرداری از آن ،شاهد تردد بیش
از  ۳۸هزار وسیله نقلیه در روز خواهیم بود که کاهش زمان سفر ،کاهش سوانح
جادهای ،صرفهجویی در مصرف سوخت و افزایش ایمنی تردد از نتایج آن خواهد
بود.
حیدری تصریح کرد :طرح احداث قطار حومهای شهر جدید بهارستان به اصفهان
به ارزش  ۱۱هزار و  ۹۳۴میلیون ریال بهمنظور جابهجایی بیش از  ۸۳هزار نفر از
مسافران بین این دو شهر ،در حال اجراست که با تامین اعتبار مورد نیاز از طریق
مشارکت با بخش خصوصی ،عملیات اجرایی آن تسریع یافته و سال  ۱۴۰۱شاهد
بهرهبرداری آن خواهیم بود.

مدیر عامل شرکت برق منطقهای خبرداد:

بهرهبرداری از  ۲نیروگاه خورشیدی تا پایان سال
مدیرعامل شــرکت برق منطقهای اصفهان از بهرهبرداری  ۲نیروگاه خورشیدی
این استان به ظرفیت تولید  ۲۰مگاوات برق تا پایان سال جاری خبر داد .رسول
موسیرضایی اظهار کرد :این نیروگاهها که در شهرهای خور و اردستان درحال
ساخت اســت ،هر یک ظرفیت تولید  ۱۰مگاوات برق دارد و پیشرفت عملیات
اجرایی آنها تاکنون به بیش از  ۹۰درصد رســیده است .وی با اشاره به اینکه ۲۷
نیروگاه خورشیدی در شهرهای اردستان ،مهاباد ،اصفهان ،نایین ،کاشان ،شهرضا،
برخوار ،نجف آباد ،آران و بیدگل ،خور ،نطنز و ورزنه در حال احداث است ،گفت:
قرارداد خرید تضمینی از این نیروگاهها امضا شده و این طرحها از  ۱۰تا بیش از
 ۹۰درصد پیشرفت دارند.
مدیرعامل شــرکت برق منطقهای اصفهان درباره طرح نصب صفحههای (پنل)
خورشیدی برای روستاییان شــرق اصفهان و خرید برق از آنها که در سالهای
گذشته مطرح شد ،تصریح کرد :به دلیل اینکه شغل بسیاری از ساکنان منطقه
شرق اصفهان کشاورزی است و در پیخشکســالیهای سالهای اخیر ،ساکنان
منطقه با مشکالت زیادی مواجه شدند ،مقرر شــد با کمک کمیته امداد و بانک
ملی تســهیالتی برای نصب صفحههای خورشــیدی در اختیار آنها قرار گیرد و
برق تولیدی از آنها خریداری شود .وی با اشاره به اینکه مقرر بود بر روی دو هزار
منزل مسکونی صفحههای خورشیدی با ظرفیت  5کیلووات نصب شود ،تصریح
کرد :در شرق اصفهان  ۱۲عدد از این صفحات بر روی منازل نصب شد که به علت
افزایش قیمت تجهیزات در پیباال رفتن نرخ دالر ،ادامه اجرای این طرح با کندی
مواجه شد .موســیرضایی گفت :با توجه به اینکه قرار است نرخ خرید تضمینی
برق اصالح و ابالغ شود ،احتمال اینکه نصب صفحات خورشیدی بر روی منازل
شدت یابد ،وجود دارد .مدیرعامل شرکت برق منطقهای اصفهان درباره طرح تولید
برق از انرژی باد در این استان که از چهار ســال قبل مطرح شد ،اظهار کرد :این

طرح همچنان در دست مطالعه است و برای این منظور  3منطقه استان اصفهان
به نامهای برزک کاشان ،پاتله شــهرضا و قرقچی میمه در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه ما در این مناطق دکلهای بادسنجی نصب کردهایم تا شدت و
انرژی باد را ارزیابی کنیم ،گفت :برای تولید برق ،سرعت باد باید به بیش از  ۶متر
بر ثانیه برسد ،بنابراین برای اینکه این طرح ،توجیه اقتصادی داشته باشد ،باید
از سرعت باد در این مناطق اطمینان حاصل کرد .موسیرضایی گفت :از افرادی
که عالقهمند به ســرمایهگذاری در بخش تولید برق از انرژیهای پاک هستند،
استقبال میکنیم و برای اجرای این طرحها ،زمین مورد نیاز در اختیار آنها قرار
میدهیم .معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
اصفهان دی ســال  ۹۶گفته بود :یک هزار و  ۳۰۰هکتار از زمین منابع طبیعی
این استان برای ایجاد نیروگاههای خورشــیدی اختصاص یافته است .داریوش
ســعیدی هدف از اجرای این طرح را تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ،بسترسازی
برای انجام فعالیتهای اقتصادی ،اشــتغالزایی و سرمایهگذاری در استان بیان
کرده و گفته بود :تقاضای  ۵۵شرکت ســرمایهگذار در این زمینه مورد بررسی و
موافقت قرار گرفت که بیشــترین موارد اختصاص یافته در شهرستان اصفهان با
 ۱۶مورد و  ۴۰هکتار و کمترین موارد تخصیص در شهرستان برخوار با یک مورد
بوده است.
استان اصفهان به دلیل اینکه در مدارهای  ۲۵تا  ۴۰درجه عرض شمالی در ناحیه
پر تابش قرار گرفته و با توجه به اینکه ســاالنه حدود  ۲۷۰تا  ۳۰۰روز و دو هزار
و  ۷۰۰ساعت آفتابی در ســال دارد ،جزو بهترین مناطق دنیا در زمینه پتانسیل
انرژی خورشیدی محسوب میشــود .این نیروگاه خورشیدی با سرمایهگذاری
شرکت برق و انرژی غدیر و با مشارکت شرکت یونانی متکا ( )Metkaبا هزینهای
بیش از  ۵۵میلیارد تومان در مدت  7ماه احداث و آماده بهرهبرداری شد.

