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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی

با وجود وعده هایی که از سوی شرکت پخش و پاالیش توزیع بنزین سوپر در اصفهان ارائه شده؛
 اما بر اساس اعالم رییس اتحادیه جایگاه داران، اصفهان همچنان  با کمبود مواجه است

بنزین سوپر، شاید وقتی دیگر
3

»نوبت زاینده رود« کی فرا می رسد؟
  ستاد احیای زاینده رود از حرف تا عمل؛ 

7
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رییس مجمع نمایندگان استان:

افزایش قیمت نان تا 60 درصد غیرقانونی است
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: مردم از تورم و گرانی از یک سو و تفاوت چشمگیر قیمت ها 

در بازار ناراحت هستند، نانی که قرار بود بین 20 تا 30 درصد گران شود...

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان اصفهان:

98 درصد مردم استان اصفهان باسواد هستند
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان اصفهان از سهمیه ۷ هزار و ۷00 نفری جذب سوادآموزان 

در این استان خبر داد...

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری:

تاریخ شفاهی هیئات مذهبی اصفهان ثبت می شود
 رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در خصوص »گزارش شهرداری اصفهان 

از اقدامات صورت گرفته در ماه های محرم و صفر« در ستاد شهر حسینی اظهار کرد...

صفحه 3

صفحه 5

صفحه 7

 امیدها برای ریشه کنی بیماری های ناشی از موش مانند سالک، با کشف داروی 
جدید در اصفهان بیشتر شده است؛
5خفگی در انتظار موش ها

 اصفهان، سرآمد
  وقف در 
کشور است

 مدیریت آب رسانی،
 با وجود  کاهش حدود 
2۵ درصدی منابع آبی
1 5

آب آشامیدنی، جزو ســرمایه ها و زیرســاخت های کلیدی 
هر کشور است و دسترسی به آب آشــامیدنی سالم، یکی از 
نیازهای حیاتی جوامع محسوب می شود. بخشی از مدیریت 
آب رسانی، تامین امنیت آب رسانی و شبکه توزیع آب است؛ 
چرا که آب اصلی ترین نیاز بشــر برای بقا بــوده و در جوامع 
شهری کنونی که بیشتر آب شرب از منابع سدها تامین و به 
وسیله شبکه های آب رسانی انتقال می یابد، بایستی تدابیری 
برای حفاظت از آنها از جمله جانمایی درست، پوشش مناسب، 
سیستم های اعالم خبر آنی و سایر اقدامات انجام پذیرد این 
درحالی است که ایمنی و امنیت از ابتدایی ترین اصول جهت 
دستیابی به استانداردهای مطلوب برای آسایش و رفاه مردم 
اســت. در این میان پدافنــد غیر عامل یکی از شــاخه های 
مدیریت بحران است که بیشترین تاکید آن بر مدیریت پیش 
از بحران خواهد بــود. با توجه به اهمیــت نگهداری وتامین 
امنیت تاسیسات آب رســانی که به عنوان مراکز استراتژیک 
محسوب می شود ،گفت وگویی با مهندس هاشم امینی، مدیر 
عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان پیرامون ایجاد یک 
سیستم ایمن و مناسب جهت پیشگیری، شناسایی به موقع و 
به تاخیر انداختن تهدیدات، به منظور حفاظت از منابع آب و 

شبکه توزیع آب صورت گرفت.
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در رابطه با مقابله 
با تهدیدات احتمالی در راستای پدافند غیرعامل چه 

برنامه هایی در دستور کار قرار داده است؟
شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان به عنوان رییس کار 
گروه آب پدافند غیرعامل آب استان شــامل آب وفاضالب 
)شهری وروستایی(، آب منطقه ای، محیط زیست وبهداشت 
محیط است. این کارگروه با تشکیل جلسات متعدد بر اساس 
وظایف به منظور کاهش آسیب پذیری وحفاظت از تاسیسات 
و زیر ساخت های آبی در راســتای اهداف پدافند غیر عامل 
و وابســتگی های مرتبط ماموریت ها اقداماتی را در دســتور 
کار قرار دهد. این در حالی اســت کــه در بند ۱۱ ماده ۱2۱ 
قانون برنامه پنج ساله چهارم توســعه کشور آمده است که 
باید اصول پدافند غیر عامــل در طراحی و اجرای طرح های 
حســاس و مهم و یا در دســت مطالعه و نیز در تاسیســات 
زیربنایی و ســاختمان های حساس و شــریان های اصلی و 
حیاتی کشور رعایت شود، همچنین آموزش عمومی مردم، 
 توسط دستگاه های اجرایی این قانون، به منظور پیشگیری و
 کاهش مخاطرات ناشی از ســوانح طبیعی، باید مد نظر قرار 

گیرد.

با توجه به اینکه سیستم های تامین آب از جمله نقاط 
آسیب پذیر در مقابل تهدیدات هستند برای حفاظت 

از منابع آبی چه تدابیری را مد نظر قرار دادید؟
 اجرای اقدامات حفاظت سایبری در شرکت و واحدهای تابعه، 
تشکیل کمیته پدافند سایبری و تشــکیل جلسات مستمر 
جهت اجرای مصوبات، پیگیری جهت بومی سازی نرم افزارها، 
پیگیری جهت امن ســازی شبکه و اســتفاده از فایر وال ها، 
تهیه و به کارگیری تجهیزات مختلف برای مدیریت شرایط 
بحران مد نظر قرار دادیم که در نهایت ورزیدگی سازمانی و 

نیروی انسانی در ارائه خدمات 
در شــرایط غیر عادی و حضور 
موفق در مدیریت بحران زلزله 
و سیل و... در ســایر استان ها و 
خشکسالی در استان اصفهان، 
مدیریت آب رسانی به مردم علی 
رغم کاهش حدود 2۵ درصدی 
منابع آب در اختیار نســبت به 
سال های قبل، هماهنگی بسیار 
خوب در استان وشهرستان ها با 
دســتگاه های فرا سازمان برای 
مدیریــت بحران ها، هماهنگی 
بسیار خوب موثر در به کارگیری 
ظرفیت های ســتادی وســایر 
اســتان ها در شــرایط بحران، 
جانشــین تهران در شــرایط 
بحران، کســب عنوان برتر در 

بین شرکت های آب و فاضالب کشــور، کسب عنوان برتر در 
بین شرکت ها در استان، ارزیابی ونظارت بر مانورهای تمرینی 
آموزشی صنعت آب وبرق در کل کشور، ارزیابی نظارت وتهیه 
گزارش درس آموخته از سیل خوزستان با ماموریت از طرف 
وزارت نیرو وراه اندازی اکیپ غواصی به منظور ماموریت های 
تاسیســات زیر آبی صنعت آب وبرق در استان و استان های 

مرکزی جنوب کشور بوده است.
پدافند غیر عامل یکی از شاخه های مدیریت بحران 
محسوب می شود که بیشترین تاکید آن بر مدیریت 
پیش از بحران اســت، بنابراین هنگام وقوع حوادث 
ناگهانی، بحران پیش آمده را چگونه مدیریت می کنید؟

 بــرای مقابله با حــوادث مختلف احتمالــی در رابطه با آب 
دســتورالعمل های ویژه تنظیم کردیم به عنوان مثال ایجاد 

دفتر پدافند غیر عامل و مدیریت بحران زیر نظر مدیرعامل و 
تخصیص امکانات و نیروی انسانی الزم، ایجاد نمایندگی دفتر 
مذکور در واحدهای تابعه شهرســتانی، تشکیل کمیته وزیر 
کمیته های تخصصی پدافند غیر عامل برای هدایت و نظارت 
ســتادی بر فعالیت ها و همچنین مدیریت وقایع احتمالی با 
فرماندهی مدیرعامل و اعضای ســتادی، درج فعالیت های 
پدافند غیر عامل در بودجه های ساالنه واحدها، تهیه و اجرای 
شاخص های ارزیابی و نظارت بر عملکرد و ارزیابی، واحدهای 

تابعه است.

در ارتباط با مطالعــات پدافند غیر عامل در طرح ها و 
تاسیسات شرکت آبفای استان اصفهان چه تدابیری 

اتخاذ کرده اید؟
 اســتفاده از الگوها و مصالح و طرح های مقاوم و تاب آوری، 
ایجاد ظرفیت های جایگزیــن در ارائه خدمــات، تهیه و به 
کارگیری ظرفیت های جایگزین زیر ســاختاری، تهیه و به 
کارگیری ســامانه های ایمن گندزدایی، تهیه و به کارگیری 
سامانه های ایمن گندزدایی، تجهیزکانکس مدیریت بحران-

جرثقیل و خاور بحران- تریلر- نیروهای واکنش سریع، تجهیز 
اتاق و انبارهای بحران شامل تانکر ثابت و سیار، دیزل ژنراتور، 
نیروی انسانی، کامپیوتر، ســامانه اطالع رسانی، خاورهای 
بحران و ماشــین های آالت، آزمایشگاه ســیار و آزمایشگاه 

جایگزین، اصالح خطوط، شــیرخانه ها و هوشــمند سازی 
شبکه های آب رســانی تله متری- پایش فشــار- هوشمند 
ســازی تنظیم فشــار از جمله اقداماتی بوده که در راستای 
اجرای پدافند غیر عامل در شرکت آبفا استان اصفهان اعمال 

شده است.
با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از ۴ میلیون نفر 
تنها از طریق یک سامانه آب رسانی آب شرب تامین 
می شود برای اطمینان خاطر در ارتقای ضریب ایمنی 
تامین آب شرب شهرهای حوزه آبریز زاینده رود چه 

تمهیداتی اتخاذ کرده اید؟
 مطالعــه واجــرای برنامــه 
در  اضطــراری  آب رســانی 
آب رســانی اصفهــان بزرگ و 
تعمیم آن به شهرستان ها، تهیه 
دســتورالعمل حمــل و توزیع 
آب تانکــری و تعامــل جهت 
اســتفاده از بخش خصوصی و 
نیروهای مســلح و استان های 
معین، استفاده ازظرفیت های 
بومی بــرای مدیریــت بحران 
)نایین، اردستان و...( در شرایط 
بحران و اکثر مناطق دیگر، تهیه 
برنامه عملیاتی اقدام در شرایط 
اضطراری، از جملــه برخی از 
راهکارهای مقابله با وقوع بحران 
احتمالی در تنهــا تصفیه خانه 
آب اصفهان اســت . البته این 
اقدامات درشــرایط اضطراری وبحرانی اســت منتهی تنها 
اقدام اساسی و موثر اجرای ســامانه دوم آب رسانی اصفهان 
بزرگ اســت که در حال انجام اســت و امید می رود با اتمام 
این طرح مهم آب رسانی مشکالت تامین آب شرب ۵۶ شهر 
و 300 روستای تحت پوشش طرح آب رسانی اصفهان بزرگ 

مرتفع شود.
ارتقــای تــاب آوری یکــی از اهــداف اجــرای 
پدافندغیرعامــل درشــرکت ها، ســازمان ها و 
نهادهاست آیا در این زمینه شرکت آبفای اصفهان به 

دستاوردهایی هم رسیده است؟
 با توجه بــه این که نقش نیروی انســانی در اجرای اقدامات 
پدافند غیرعامــل به منظور تاب آوری شــرکت ها در مقابل 

وقوع حوادث و بحران ها از اهمیت بســزایی برخوردار است 
بنابرایــن به لحاظ افزایــش ظرفیت های ســازمانی و برون 
سازمانی و ارتقای توانمندی های شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان اقداماتی همانند، برنامه ریزی آموزشی نیروی انسانی 
در دســتور کار قرار گرفت که در این راستا آموزش مدیران، 
کارشناســان و کارکنان عملیاتی در ســه ســطح عمومی، 
تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفته اند همچنین ۹ دوره برنامه 
آموزشی برای پرســنل بر مبنای نظام آموزشی وزارت نیرو 
تعیین وتا کنون ۱۷۶۵0 نفر ســاعت دوره آموزشــی برای 
۵۷۸ نفرنیروی انسانی اجرا شده است. همچنین با توجه به 
ارتباط منسجم و مستمر شــرکت با مردم و طبقات مختلف 
جامعه دستورالعمل هایی از قبیل، انجام برنامه های آموزشی 
و اطالع رسانی در قالب های مختلف، اطالع رسانی صادقانه در 
شرایط اضطراری، استفاده از سمن ها در توسعه فعالیت های 
آموزشی، تشویق و ترغیب بخش خصوصی برای ایفای نقش 
در ارائه خدمات و مدیریت شــرایط اضطراری، اســتفاده از 
وسایل ارتباط جمعی و شــبکه های اجتماعی، ارتباط موثر 
با کانون های اثرگذار هدایــت اجتماعی، برنامه های بازدید و 
آموزش چهره به چهره وآموزش برای رفتار مناسب در شرایط 

اجتماعی بوده است.
آیا در مورد اجرای بهتر و دقیق تــر مباحث پدافند 
غیرعامل از سوی شرکت آبفای استان اصفهان تحقیق 

و پژوهشی هم در دستور کارقرار گرفته است؟
 ۱۵ مــورد تحقیق و پژوهش در راســتای موضــوع پدافند 
غیر عامل در شرکت آبفای اســتان اصفهان انجام گرفت که 
در این زمینه می توان به امکان ســنجی روش های افزایش 
تولید بیــو گاز در تصفیه های فاضالب بــه روش لجن فعال، 
افزایش زیست تجزیه پذیری و کاهش حجم لجن بیولوژیکی 
اســتفاده از تصفیه متوالی اولتراســونیک و نانوفتوکالیست 
Tio2، تحلیل و بررســی الگوی مصرف آب شهری با تاکید 
برمدیریت بحران آب، ارزیابی راندمان تصفیه فاضالب خانگی 
به وسیله سیســتم ورمی فیلتر در مقیاس پایلوت، ارزیابی و 
مدل ســازی کیفی تاالب های مصنوعی هیبریدی به منظور 
تصفیه پساب شهری، تهیه ســامانه جامع تحقیقات صنعت 
آب و فاضالب کشور، کنترل و افزایش بهره وری واحد تزریق 
منعقد کننده در تصفیه خانه آب شــرب اصفهان براســاس 
سامانه های حسگر جریان باروســاخت و آماده سازی واحد 
 عملیاتی تحقیق و توسعه شرکت آبفای استان اصفهان اشاره 

کرد.

طی چند سال اخیر در اصفهان صورت گرفت؛

مدیریت آب رسانی، با وجود  کاهش حدود ۲۵ درصدی منابع آبی

  13 آبان، روز تسخیر النه جاسوسی آمریکا  و روز دانش آموز گرامی باد
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حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح روز گذشته و در آستانه ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه 
با استکبار جهانی در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و 
دانشجویان سراسر کشور، نسل جوان پرتوان، پرنشاط 
و پر انگیزه را نعمتــی بزرگ و ذخیره ای ارزشــمند 
برای ایران خواندند و با اشــاره به اســتمرار خصومت 
عمیق آمریکا با ملت ایــران از کودتای ۱۳۳۲ تاکنون 
تاکید کردند: آمریکای گرگ صفت البته ضعیف تر اما 
وحشی تر و وقیح تر شده اســت و در مقابل، جمهوری 
اسالمی ایران با دفاع مقتدرانه و منع مستدل مذاکره، 
راه نفوذ و ورود مجدد آمریکا به کشور را سد کرده است. 
رهبر انقالب اسالمی همچنین »رونق تولید« را کلید 
حل مشــکالت اقتصادی مردم از جمله گرانی، تورم 
و کم شــدن ارزش پول ملی خواندند و افزودند: نباید 
همچنان که مدتی بیهوده منتظر برجام ماندیم حاال در 
انتظار اقدامات اروپایی ها یا مسائل دیگر معطل بمانیم 
بلکه باید به داخل دل ببندیم و همه توان را برای رونق 

تولید به کار گیریم.
حضرت آیت ا... خامنه ای کودتــای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 
را سرآغاز دشمنی آشکار شیطان بزرگ با ملت ایران 
خواندند و افزودند: آمریکایی هــا با آن کودتا، حتی به 
دولت مصدق که به آنها اعتماد کرده بود رحم نکردند 
و با ســاقط کردن دولت ملی، دولتی وابسته، فاسد و 
دیکتاتور را روی کار آوردند و به این شکل بزرگ ترین 

دشمنی ممکن را در حق ملت ایران انجام دادند.
ایشان افزودند: دولتی که با کودتا سرنگون شد، در واقع 
چوب اعتماد به شیطان بزرگ را خورد و آمریکایی ها 
به واسطه رژیم پهلوی بر نیروهای مسلح، نفت، سیاست، 
فرهنگ، اقتصاد و همه عرصه های کشور تسلط کامل 
یافتند.حضرت آیت ا...خامنه ای »سد کردن راه نفوذ 
مجدد سیاسی و تسلط دوباره امریکایی ها بر ایران« را 
مهم ترین پاسخ جمهوری اسالمی در مقابل توطئه های 
حاکمان واشنگتن برشمردند و تاکید کردند: منع مکرر 
مذاکره با آمریکا یکی از ابزارهای مهم بستن راه ورود 
آنان به ایران عزیز اســت. ایشــان مخالفت جمهوری 
اســالمی با آمریکایی ها را دارای منطقی مســتحکم 
خواندند و افزودند: ایــن روش عقالنی، راه نفوذ مجدد 

آمریکایی ها را می بندد، ابهت حقیقــی و اقتدار ایران 
را به جهانیان ثابــت می کند و ابهت پوشــالی طرف 
مقابل را در دنیا فرو می ریزد. رهبــر انقالب مذاکره با 
آمریکا را حقیقتا بی نتیجه برشمردند و تاکید کردند: 
برخی که مذاکره با آمریکا را حالل مشکالت می دانند، 
صددرصد اشتباه می کنند و هیچ نتیجه ای از گفت وگو 
با آمریکایی ها حاصل نخواهد شــد، چرا که آنها یقینا 
و قطعا هیچ امتیازی نخواهند داد. ایشــان در همین 
زمینه این واقعیت را یادآوری کردند که طرف مقابل، 
نشستن مقامات ایرانی پشت میز مذاکره را به معنای 
به زانو درآوردن جمهوری اســالمی می داند و از اصرار 
بر مذاکره این هدف را دارد که به جهانیان بگوید فشار 
حداکثری و تحریم ها سرانجام نتیجه داد و ایرانی ها به 
زانو درآمدند. حضرت آیت ا...خامنــه ای افزودند: اگر 
مسئوالن جمهوری اسالمی ساده لوحی می کردند و 
به مذاکره می رفتند، از فشارها و تحریم ها هیچ چیزی 
کم نمی شــد، بلکه راه برای طرح رســمی توقعات و 
تحمیل های جدید آمریکایی ها باز می شد.حضرت آیت 
ا... خامنه ای تجربه هایی نظیر مذاکرات بی نتیجه کوبا 
و کره شمالی با آمریکا را درس آموز خواندند و گفتند: 
مسئوالن آمریکا و کره شــمالی متقابال قربان صدقه 
یکدیگر هم رفتند؛ اما در نهایت آمریکایی ها براساس 
روال خود در مذاکرات، یک ذره از تحریم ها کم نکردند 

و هیچ امتیازی ندادند. ایشــان با اشاره به اصرار دولت 
فرانسه به واسطه گری گفتند: رییس جمهور فرانسه یک 
مالقات با ترامپ را حالل همه مشکالت ایران دانسته 
بود که باید بگوییم این شــخص یا خیلی ساده است 
و یا همدســت آمریکایی هاست. رهبر انقالب اسالمی 
افزودند: اخیرا نیز با این که می دانســتم نمی شود، اما 
برای امتحان و به منظور روشن شــدن موضوع برای 
همگان، گفتم با وجود خطایی که آمریکایی ها با خروج 
از برجام مرتکب شــدند، اگر همه تحریم ها را بردارند، 
می تواننــد در مجموعه برجام شــرکت کنند اگرچه 
می دانستم که قبول نمی کنند و به همین صورت هم 
شد. ایشان با طرح این سوال که حد توقف خواسته ها 
و توقعات آمریکا از ایران کجاست، گفتند: آنها فعال می 
گویند در منطقه فعال نباشید، به جبهه مقاومت کمک 
نکنید، در برخی کشورها حضور نداشته باشید و توان 
دفاعی و تولید موشک خود را متوقف کنید و بعد از این 
خواسته ها خواهند گفت از قوانین و حدود دینی دست 
بردارید و بر موضوع حجاب اسالمی نیز تاکید نکنید، 
بنابراین خواســته های آمریکا هیچگاه تمامی ندارد.

رهبر انقالب اســالمی افزودند: من چند سال قبل در 
دیدار با مسئوالن در همین حسینیه گفتم آنجایی که 
آمریکا متوقف خواهد شد و دیگر توقع جدیدی مطرح 
نخواهد کرد، کجاست؟ توقعات آمریکا حد یقف ندارد.

حضرت آیت ا...خامنه ای با اشاره به اینکه آمریکایی ها 
به دنبال بازگرداندن ایران به شــرایط پیش از انقالب 
هستند، تاکید کردند: انقالب اسالمی محکم تر از این 
حرف هاســت و اراده پوالدین و عزم راسخ جمهوری 
اسالمی هیچگاه اجازه نخواهد داد که آمریکا با چنین 
ترفندهایی بار دیگر به ایران بازگردد.ایشــان در ادامه 
سخنان خود به مســائل داخلی کشور و موضوع رونق 
تولید اشاره کردند و گفتند: هشــت ماه از اعالم شعار 
سال گذشت. البته در این هشــت ماه برخی کارهای 
خوب انجام گرفته است؛ اما بخش هایی هم وجود دارند 
که همچنان به کار و تالش بیشتر نیاز دارند.رهبر انقالب 
اسالمی با اشاره به اینکه کلید حل مشکالت اقتصادی 
کشور در گرو رونق تولید است، افزودند: من اقتصاددان 
نیستم اما اقتصاددان ها به صورت اجماعی، در سخنان 
و اظهارنظرهای خود شعار ســال را تایید کردند زیرا 
اشــتغال، ثروت ملی، رفاه عمومی و حتی پیشــرفت 
علمی به واســطه رونق تولید به وجود می آید. ایشان 
تاکید کردند: این انتظارها را رها کنید. البته نمی گویم 
رابطه ها را قطع کنید بلکه می گویم به خارجی ها دل 
نبندید و فقط به داخل دل ببندید. ایشــان یکی دیگر 
از راه های رونق تولید را جلوگیری از واردات کاالهای 
دارای تولید داخل دانستند و افزودند: عده ای هستند که 
حیات و ثروت بادآورده شان وابسته به واردات است اما 
واردات زائد و بی رویه موجب ورشکستگی تولید داخل 
و بیکار ماندن جوانان خواهد شد، بنابراین عالج واقعی 
مشکالت این است که دولت و مجلس، برای عملیاتی و 
اجرایی شدن سیاست های صحیح ابالغی، برنامه ریزی 
کنند. حضرت آیت ا... خامنه ای با تمجید از خصوصیات 
نسل جوان از جمله انگیزه، انرژی و آمادگی برای انجام 
دادن وظایف گفتند: کشــور به معنای حقیقی کلمه 
به این نســل احتیاج دارد چرا که این جوانان متدین 
هستند که با احساس مسئولیت و در صراط مستقیم 
ایران را می سازند و به پیش خواهند برد. حضرت آیت 
ا... خامنه ای در پایان سخنان خود گفتند: ظرفیت های 
کشور بسیار زیاد است و جمهوری اسالمی به حول و قوه 
الهی و به کوری چشم آنهایی که نمی توانند ببینند، از 

همه مشکالت، سرافراز بیرون خواهد رفت.

تظاهرکنندگان اکثر 
خیابان های بغداد را بستند

یک منبع امنیتی عراق اعالم کرد، تظاهرکنندگان 
مســیرهای اکثر خیابان های بغــداد، پایتخت را 
بسته و خواستار نافرمانی مدنی سراسری شدند. از 
طرفی تظاهرکنندگان جاده اصلی بین بغداد و ذی 
قار و نیز استان واسط را بســتند. وی تصریح کرد: 
مهم ترین مسیرهای مسدود شده خیابان الشعله، پل 
البنوک، پل منطقه الشعب، پل شرکت سومو و مسیر 
شهرک ها به سمت منطقه زیونه، ورزشگاه الشعب 
و نیز خروجی های شــهرک صدر و مسیر الدوره از 

سمت بغداد جدید هستند. 

دو شاخه داعش با سرکرده 
جدید بیعت کردند

دو شاخه وابســته به داعش یعنی شاخه داعش در 
مصر و شــاخه داعش در بنگالدش در سایت های 
اینترنتی این تشکیالت تروریستی در روز شنبه با 
ابو ابراهیم الهاشمی القرشی، سرکرده جدید داعش 
بیعت کردند؛ این اولین نشانه از دریافت حمایت از 
جانب شاخه های جهانی این تشکیالت است. القرشی 
اخیرا از ســوی این گروه در پی قتل ابوبکر بغدادی 
به عنوان رهبر جدید داعش انتخــاب و با او بیعت 
شد.»والیت سینا« تصاویری از حدود ۲۴ جنجگوی 
خود در میان درختان منتشــر کرد که زیر تصویر 
نوشته شده بود »بخشــی از مراسم بیعت سربازان 
خالفت با امیر المومنین، شیخ مجاهد ابی ابراهیم 

الهاشمی القرشی«. 

السالوادور، دیپلمات های 
ونزوئالیی را اخراج کرد

دولت السالوادور به دیپلمات های ونزوئالیی اعالم 
کرده که باید ظرف ۴۸ ســاعت این کشور را ترک 
کنند. این تصمیم از سوی دولت السالوادور در تبعیت 
از رای این کشور در سازمان کشورهای آمریکایی به 
»نقض های گسترده حقوق بشری« در ونزوئالست؛ 
این رای گیری همچنین با حمایت کمیسیونر عالی 
حقوق بشر ســازمان ملل همراه بود که نقض های 
گسترده حقوق بشری در ونزوئال و سرکوب مخالفان 

را به شدت محکوم کرده است. 

 سیاستمداران آلمانی
 به مرگ تهدید شدند

دو تن از رهبران حزب سبز آلمان می گویند از سوی 
یک گروه نئونازی در آمریکا ایمیل هایی با مضمون 
تهدید به مرگ دریافت کرده اند. دفتر اوزدمیر اعالم 
کرد این ایمیل ها را در اختیــار پلیس آلمان قرار 
Atom�داده است. شــاخه آلمانی گروه نئونازی 

waffe در ورای ایــن اقدام قــرار دارد. این گروه 
افراد نامبرده را در فهرســت اهداف ترور خود قرار 
داده بود. اوزدمیر، یکی از منتقدان سرسخت رجب 
طب اردوغان، رییس جمهور ترکیه است و تاکنون 
از سوی اتباع ترک بارها به مرگ تهدید شده است.

زندانی مخوف، در انتظار 
مسلمان روهینگیایی

دولت بنگالدش برای کاهش فشــارهای ناشی از 
هجوم پناهندگان روهینگیایــی، اردوگاهی را در 
جزیره ای دورافتاده و خطرناک برای اســکان این 
اقلیت مسلمان آماده کرده است. دولت بنگالدش 
اواخر ماه گذشته خبر داد که همه چیز آماده است. 
کار در جزیره »بهاســان چار« تقریبا تکمیل است. 
حاال تنها این جزیره ســکنه ندارد که نخست وزیر 
بنگالدش بســیار عالقه مند اســت که زودتر این 
جزیره خالی از ســکنه، پر شــود. دولت بنگالدش 
اعالم کرده اســت که این جزیره ظرفیت پذیرش و 
اقامت حدود ۱00 هزار ســکنه را دارد؛اما منتقدان 
تردید زیادی در این باره دارنــد که که یک جزیره 
 کوچک واقع در اقیانوس هند برای چنین اقدامی

 مناسب باشد. 

مذاکرهباآمریکاهیچنتیجهاینداردچونقطعاهیچامتیازینمیدهند

 غریب آبادی
 پست بین المللی گرفت

کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران 
نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین به 
عنوان معاون رییس کنفرانس ساالنه سازمان 
بین المللی توســعه صنعتی )یونیدو( انتخاب 
شــد. هجدهمین کنفرانس ســاالنه سازمان 
بین المللی توســعه صنعتی )یونیدو( با حضور 
هیئت های کشــورهای عضو در ابوظبی آغاز 
به کار کرد. در این اجــالس، هیئتی مرکب از 
غریب آبادی سفیر و نماینده دائم ایران، قبادیان 
معاون وزیر و میرصالحی مدیرکل دفتر حمایت 
از مالکیــت صنعتی وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت )صمت( حضور دارند. کنفرانس عمومی 
یونیدو که هر دو ســال یک بار برگزار می شود 
و عالی ترین رکن این ســازمان است، مسئول 
بررســی عملکرد یونیدو طی دو سال گذشته 
و تصویــب قطعنامه ها بــرای فعالیت آتی این 

سازمان است.

 تغییرات جدید
 در نیروی زمینی ارتش

فرمانده نیــروی زمینی ارتش از تشــکیل ۵ 
تیپ زرهی و مکانیزه در این نیرو در راســتای 
بازطراحی نزاجا خبر داد. امیر سرتیپ کیومرث 
حیدری، در مراسم اختتامیه دوره های آموزشی 
یگان های نیرو مخصوص و واکنش سریع نزاجا 
که با حضور فرمانــده کل ارتش در محل تیپ 
6۵ نوهد برگزار شد، اظهار داشت: در راستای 
بازطراحی نزاجا برنامه های ابالغی بررســی و 
تصویب شــد که در نهایت در قالب ۳ دسته به 
اجرا گذاشته شــدند. وی افزود: در دسته اول 
همه یگان هــای پیاده بــه یگان های متحرک 
هجومی تغییر ماهیــت یافته اند به طوری که 
اکنون دیگر یگان پیــاده ای در نیروی زمینی 
وجود ندارد. امیر حیدری با بیان اینکه در دسته 
دوم پنج تیپ واکنش سریع و نیروی مخصوص 
تشکیل شده، تاکید کرد: در دسته سوم نیز پنج 

تیپ زرهی و مکانیزه تشکیل شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
 FATF درباره لزوم تصویب

تابع رهبری هستیم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتی 
نوشت: با توجه به ســخنان آقای جهانگیری 
درباره لــزوم تصویب FATF و تایید شــخص 
رهبری، باید بگویم در مجمع تشخیص مصلحت 
درباره این لوایح اتفاق تازه ای رخ نداده اســت. 
غالمرضا مصباحی مقدم، در صفحه شــخصی 
خود در تویتتر نوشت: »با توجه به سخنان آقای 
جهانگیری درباره لزوم تصویب FATF و تایید 
شخص رهبری، باید بگویم در مجمع تشخیص 
مصلحت درباره این لوایح اتفاق تازه ای رخ نداده 
و رهبری هم در این زمینه هیچ دستوری را به 
ما ابالغ نکرده اند. ایشــان اگر تشخیص بدهند 
خودشــان موضوع را به ما اعالم می کنند و ما 

تابع ایشان هستیم.«

نشنال اینترست:
ایران به یک موشک جدید 

دست یافته است
مایکل پک در نشــنال اینترست نوشت: ایران 
اخیرا ســامانه ای را رونمایی کرده اســت که 
راکت های زمین به زمین غیر هدایت شــونده 
را به موشک های نقطه زن تبدیل می کند. این 
خبر باعث نگرانی بسیاری از کارشناسان نظامی 
اسراییل شده است. آنها اشاره می کنند که گروه 
نیابتی ایران یعنی حــزب ا... حدود ۱۵0 هزار 
راکت در زرادخانه خــود دارد. در حال حاضر 
بیشــتر این راکت ها تســلیحات معمولی غیر 

هدایت شونده هستند.

غالمرضا انصاری
معاون اقتصادی وزیر امور خارجه:

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی 
با بیــان اینکه تعــدادی از مســئولین با شــعار 
والیت مــداری، والیت معاش هســتند از رییس 
دستگاه قضا خواســت تا با اینگونه افراد قاطعانه 
برخورد کنند.  معصومه آقاپور علیشــاهی گفت: 
مبادا ارزش های انقــالب در خاکریز اقتصادی جا 
بماند.ما از وضعیت اقتصادی مردم شــرمنده ایم، 
از فقر نمی توان مرخصی گرفــت. به جای حذف 
یارانه خانوارهــا که در نهایت ۲00 هــزار خانوار 
هســتند،جلوی رانت کاالهای اساسی را بگیرید.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی 
عنوان کرد:رسانه ها به جای اطالعات اقتصادی که 
رویه متداول کشورهای توســعه یافته است فقط 
درباره سیاســت صحبت می کنند و اقتصاد را به 
انزوا می کشانند. دست از بداخالقی های رسانه ای 
برداریم، تروریســم مجازی بدتر از داعش است. 
نقد کنیم حتــی بی رحمانه؛ اما همــراه راهکار و 

امید باشد. 

 از وضعیت اقتصادی مردم 
شرمنده ایم

نماینده مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

 زندان داعشیان
 تحت اختیار کردها

ســوله ای از محل نگهداری مظنونان داعشی 
در زندانی در اســتان »حســکه« در شــمال 
شرق ســوریه؛ در این زندان که تحت اختیار 
کردهاست هزاران مظنون عضویت در داعش 
از کشورهای منطقه و بیش از ۵0 کشور جهان 

زندانی هستند.

مذاکرهباآمریکاهیچنتیجهاینداردچونقطعاهیچامتیازینمیدهند

پیشنهاد سردبیر:

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه گفت: 
ما مصمم به برداشتن قدم چهارم )کاهش تعهدات 
برجامی( هستیم و در این موضوع نباید شک کرد. 
تمام مقامات جمهوری اســالمی ایران از آقای 
رییس جمهور، وزیر امور خارجه، معاونین وزیر امور 
خارجه، همواره تاکید کرده اند که اگر اروپا نتواند 
اراده سیاسی که از آن نام می برد را در میدان عمل 
نشان بدهد، ایران گام چهارم را برخواهد داشت.  
غالمرضا انصاری افــزود: اروپا امروز ضعیف ترین 
دوران عمر خود را می گذراند. امروز آنها با وجود 
تصمیمی که می گیرند نمی توانند آن را اجرا کنند. 
وی تصریح کرد: قطعا ما آخرین کسی هستیم که 
می گوییم حیات این قــرارداد )برجام( فایده ای 
نخواهد داشت. اگر ما امروز این گام ها را برمی داریم 
به خاطر این نیست که می خواهیم از برجام خارج 
شویم، بلکه برای حفظ برجام است. امروز، اروپا، 

اروپای گذشته نیست.

 امروز، اروپا
 اروپای گذشته نیست

حسینعلی شهریاری 
نماینده زاهدان:

 رییس مجلس شــورای اســالمی با تاکید بر اینکه 
مردم ایران هم مانند کردها و اعراب و ترک ها برای 
دولت آمریکا اهمیتی ندارنــد، تاکید کرد: این نفت 
ایران اســت که برای آمریکا مهم است.الریجانی با 
اشاره به سخنان اخیر رییس جمهور آمریکا تصریح 
کرد: این گونه سخنان رییس جمهور آمریکا پرده از 
چهره ضد مردمی این رژیم بر می دارد. الزم نیست 
سایر مقامات آمریکا برای مردم ایران دلسوزی کنند 
بهتر است فکری به حال دهان آقای ترامپ کنند که 
آنگونه سیاست های ضد بشری و استعماری آنها را 
نزد جهانیان آشکار می سازد. وی در پایان اضافه کرد: 
اخیرا این رژیم با سبک سری به دنبال آشفته سازی 
در منطقه به شیوه دیگری است تا اگر در منطقه موفق 
به تسلط بر نفت نشد در یک ماجرا جویی دیگر منطقه 
را به نحوی آشفته ســازد تا به نیت شوم خود دست 
پیدا کند؛ اما همان گونه که مردم بیدار منطقه داعش 
دست نشانده آمریکا را نابود کردند، پاسخ قوی تری 

به این دسیسه آمریکا خواهند داد.

 مقامات آمریکا فکری به 
حال دهان ترامپ کنند

 رییس مجلس:

نماینده زاهدان در مجلس شــورای اسالمی با 
بیان اینکه رییس جمهور وقتی به نمایندگان 
برای ارائه مشــکالت حوزه های انتخابیه شان 
را نمی دهد، گفت: روحانی به وزرای خود هم 
وقتی برای ارائه مشــکالت نمی دهد،برخی از 
مســئوالن نیز آدرس غلط به مردم می دهند، 
برای مثال به مردم می گویند که اگر از نماینده 
خود نامه ای بیاوری کار شما انجام می شود، در 
صورتی که اینگونه نیست. شــهریاری افزود: 
مجلس دهم بیشتر مجلس وکیل الدوله است. 
در مجلس ۳ فراکســیون نمایندگان والیی، 
مستقالن و امید وجود دارد، با این ۳ فراکسیون 
نمی توان مجلس را اداره کرد. در ۴ دوره ای که 
از مجلس هفتم تا دهــم نماینده مجلس بودم 
این مجلس ناکارآمدترین مجلس اســت. االن 
مجلسی داریم که هیچ کسی برای آن تره  هم 

خرد نمی کند.

مجلس دهم، ناکارآمدترین 
مجلس بعد از انقالب بود

پیشخوان

بین الملل

  رهبر معظم انقالب در دیدار هزاران نفر از دانشجویان و دانش آموزان: 
دام نفتی برای ایران

بالی نوکیسه های سیاسی

تصویب »FATF« خواسته 
مشترک دولت تدبیر و ترامپ!

دولــت احمدی نــژاد و 
روحانــی بزرگ ترین حامیان 

مدارس پولی

قطر بار دیگر از کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس خواست طرح صلح جمهوری اسالمی 
ایران را جدی بگیرند. حمد بن جاسم، نخست وزیر سابق قطر در توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت: 
فرصتی به وجود آمده که شاید تکرار نشود، کشورهای شورای همکاری باید این فرصت را غنیمت شمرده 
و از دست ندهند. وی افزود همچنان که پیام هایی را از ســوی ایران به کشورهای شورای همکاری برای 
آغاز گفت وگوی جدی زیر نظر سازمان ملل می شــنویم، معتقدم این فرصت مهمی است که کشورهای 
عضو شورای همکاری کامال با مسئولیت پذیری آن را بررسی کنند و دو طرف باید تمام نگرانی های خود 
را به وضوح بر روی میز گفت وگو قرار داده تا به تفاهم و توافقی دست یابند و وضعیت متشنج منطقه خلیج 
)فارس( حداقل از سوی اهل و ساکنانش آرام و عادی شود. وی در توئیت دیگری نوشت، این فرصت ممکن 
است تکرار نشود، اگر توافقی میان ایران و آمریکا به دست آید، دیگر آن مسئله برای ایران ضرورتی نخواهد 

داشت، بنابراین مهم است که با مسئولیت پذیری و ارزیابی این وضعیت عمل کنیم.

واکنش وزارت اطالعات به آزادی» حسن عباسی«
مرکز روابط عمومی واطالع رسانی وزارت اطالعات در واکنش به حواشی مطرح شده درباره آزادی حسن عباسی 
از زندان یادآورشد: وزارت اطالعات صرفا از دروغ پراکنی های وی علیه دستگاه اطالعاتی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران شاکی بوده و تشخیص جرم و محکوم کردن این فرد به عهده مرجع محترم قضایی است. در اطالعیه 
روابط عمومی وزارت اطالعات آمده است: چند روزی است عده ای، نمایشی را به راه انداخته اند تا یکی از محکومین 
دستگاه محترم قضایی را که به تازگی و به صورت مشروط از زندان آزاد شده است، از دروغ پراکنی ها و اتهامات 
و جرائم مرتکب شده تبرئه کنند. این افراد قضا ستیز، وزارت اطالعات را عامل زندانی شدن فرد مورد نظر معرفی 
می کنند؛ درحالی که وزارت اطالعات صرفا از دروغ پراکنی های وی علیه دستگاه اطالعاتی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران شاکی بوده و تشخیص جرم و محکوم کردن این فرد به عهده مرجع محترم قضایی است. اقدامات این 
عده می تواند باعث وهن جایگاه دستگاه قضا شود که در دوره جدید مسئولیت در آن، امیدهای فراوانی را در دل 

مردم برای مبارزه با فساد به وجود آورده است، امیدواریم قوه قضاییه با روشنگری مانع آن  شود.

چهره ها

درخواست مجدد قطر از شورای همکاری خلیج فارس 
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افزایش قیمت نان تا 60 درصد غیرقانونی است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

عرضه سهام آرامکوآغاز شد
شرکت نفتی آرامکوی عربستان طی بیانیه ای 
اعالم کرد: فروش سهام این شرکت آغاز شده 
اســت، منابع می گویند در گام نخست تا 2 
هزار میلیارد دالر سهام این شرکت فروخته 
خواهد شد. بر اساس اطالعیه ای که منتشر 
شده هنوز چارچوب زمانی یا میزان سهامی 
که قرار است به فروش برود تعیین نشده؛ اما 
منابع اعالم کردند که این شرکت نفتی یک 
تا 2 درصد سهام خود را در بازارهای بورس 
داخل به ارزش 20 تا 40 میلیارد دالر عرضه 
خواهد کرد. تایید عرضه ســهام آرامکو پس 
از 7 هفته از حمله پهپادی به شــرکت نفتی 
آرامکوی عربســتان اتفاق افتاده است. این 
شرکت پرسودترین شرکت جهان محسوب 
می شــود. برخی مقامات گفته انــد که این 
عرضه برای 6 ماه ادامه خواهد داشت. برخی 
منابع هم اعالم کردند: شرکت نفتی آرامکوی 
عربســتان دفترچه های عرضه سهام را 10 

نوامبر منتشر خواهد کرد.

 کاهش شدید صادرات
  مواد غذایی و دارویی 

کره جنوبی به ایران
یک منبع آگاه اعالم کرد پس از آنکه آمریکا 
اخیرا خواستار ارائه جزییات مبادالت تجاری 
کشــورها در حوزه غذا و دارو با ایران شده، 
صادرات این محصوالت از کــره جنوبی به 
ایران تقریبا متوقف شده اســت. این منبع 
آگاه گفت: در حال حاضر انجام تراکنش های 
بانکی بین ســئول و تهران بــرای صادرات 
محصوالت غذایی وکشاورزی بسیار سخت 
اســت چرا که واشنگتن از ســئول خواسته 
اســت جزییات این مبــادالت را ارائه دهد. 
ماه گذشــته میالدی دولت آمریــکا حلقه 
تحریم های بانک مرکزی ایران را تنگ تر کرده 
و خواســتار ارائه جزییات مبادالت تجاری 
کشورها با تهران شده است. منبع آگاه گفت: 
در واقعیت غیرممکن اســت شــما بتوانید 
جزییات تمام مبادالت تجاری خود با تهران 
را هر روز با واشنگتن به اشتراک بگذارید. در 
آوریل سال جاری آمریکا معافیت تحریمی 
برای ادامه واردات نفت ایــران را برای کره 
جنوبی و دیگر کشورها لغو کرد. از آن زمان 
به بعد شــرکت های کره ای در فروش دارو، 
تجهیزات پزشکی و دیگر محصوالت غذایی و 
دارویی با مشکل جدی مواجه شده اند. این در 
حالی است که در حال حاضر دو کشور از یک 
 نظام پرداخت به وون کره جنوبی اســتفاده

 می کند.

بازار

شامپو ی کودک و نوزاد

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان:
حضور استارت آپ ها در نمایشگاه 

باید با حداقل هزینه باشد
رییس ســازمان نظام صنفی رایانه ای اســتان 
اصفهان گفت: شــرکت رایگان اســتارت آپ ها 
در نمایشــگاه ها و محافل عرضه خدمات، روش 
درستی برای توســعه کارکرد و فعالیت های آنها 
در بخش فناوری اطالعات نیست؛ اما باید حداقل 
هزینه ها از استارت آپ ها اخذ شود. محمد اطرج با 
اشاره به فعالیت دو شیفت نمایشگاه اتوکام 201۹ 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان، اظهار کرد: اســتقبال استارت آپ ها و 
شــرکت های دانش بنیان فعال در حوزه فناوری 
اطالعات از بیســت و پنجمین نمایشگاه اتوکام 
اصفهان مناســب بوده؛ اما تا رســیدن به نقطه 
مطلوب در برگزاری این نمایشگاه فاصله زیادی 
داریم و باید ســعی کنیم میــزان حضور صنایع 
نوین در این گونه نمایشــگاه ها، بیشتر شود. وی 
افزود: حداکثر توان خود را برای ارائه تسهیالت 
به اســتارت آپ ها و صنایع دانش محــور به کار 
گرفته ایم و اســتارت آپ هایی که اکنون شــاهد 
حضور آنها در اتوکام هســتید، با حداقل هزینه 
در این نمایشگاه حاضر و موفق به دریافت غرفه 
شــده اند. رییس ســازمان نظام صنفی رایانه ای 
استان اصفهان تصریح کرد: بی شک هزینه حضور 
اســتارت آپ های اصفهانی و صنایع دانش بنیان 
در این نمایشــگاه، بخش ناچیزی از هزینه های 
نمایشــگاه اتوکام است و ســازمان نظام صنفی 
رایانه ای با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور 
و تنگنای مالی استارت آپ ها، شرایط حضور در 

نمایشگاه اتوکام را برای آنها تسهیل کرده است.

عضو اتحادیه سندیکای صنایع آسانسور 
و پله برقی اصفهان مطرح کرد:

تهیه استاندارد آسانسور با 
سرمایه گذاری و تکنولوژی باال

عضو اتحادیه ســندیکای صنایع آسانسور و پله 
برقی اصفهان با بیان اینکه اســتانداردهای الزم 
برای آسانسور با سرمایه گذاری و تکنولوژی باال 
تهیه شده اســت، گفت: آسانسوری که 20 سال 
پیش اســتاندارد بوده، اکنون آن جایگاه را ندارد 
و در حقیقت، پیشــرفت تکنولــوژی در زمینه 
آسانسورها و امنیت آنها همواره تغییراتی را برای 
آسانسور می طلبد. حســین صادقی قوام آبادی 
با اشــاره به ضرورت نقش و جایگاه آسانسور در 
ساخت و سازهای امروزی، اظهار کرد: در جهان 
کنونی همراه با توسعه شهری و همزمان با افزایش 
ارتفاع ساختمان ها و عمودی شدن کالن شهرها 
ساخت و ســاز هم پیچیده شده اســت، در این 
شرایط باید احتمال حادثه در کارکرد آسانسورها 
که بعضا سبب مرگ افراد می شــود، به حداقل 
برسد. وی با بیان اینکه استانداردهای الزم برای 
آسانسور با سرمایه گذاری و تکنولوژی باال تهیه 
شده است، گفت: شرکت های سازنده آسانسور با 
در نظر داشتن این استانداردها می توانند درصد 
اشــتباهات و در نتیجه اتفاقات ناخوشایند را به 
حداقل برسانند. عضو اتحادیه سندیکای صنایع 
آسانســور و پله برقی اصفهان افزود: استفاده از 
افراد متخصص برای نگه داشــتن شاخص های 
امنیت آسانســور برای افراد، موضوعی غیرقابل 

چشم پوشی است.

 برخورد با نانوایان متخلف
 آغاز شد

معاون ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه تمام واحدهای 
نانوایی مکلــف به نصب نرخ نامه متحدالشــکل 
تهیه شده توسط اتحادیه نانوایان، در معرض دید 
عموم هســتند، اعالم کرد: هرگونه عدول از وزن 
چانه، قیمت های مصوب و عــدم نصب نرخ نامه، 
تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی 
صورت گرفته و ضمن قطع سهمیه آرد واحدهای 
متخلف، پرونده تخلف گران فروشی برای اعمال 
قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد 
شد. سید داود موسوی، معاون نظارت بر کاالهای 
مصرفی اظهار کرد: متعاقب ابالغ مصوبه کارگروه 
ملی ساماندهی گندم، آرد و نان، سازمان حمایت 
طی بخشــنامه های متعدد نظارتی، مراتب را به 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و اتاق 
اصناف ایران مبنی بر ضرورت تشــدید اقدامات 
کنترلی و بازرسی در راســتای صیانت از حقوق 
مصرف کنندگان و برخورد با تخلفات احتمالی، 
ابالغ و مراتب در دســتور کار مراجع یاد شــده 

قرار گرفت. 

شامپو بچه فیروز حجم 
750 میلی لیتر

 16,600
تومان

شامپو کودک موستال کد 
6.76 حجم 200 میلی لیتر

 62,000
تومان

ژل شستشوی سر و بدن 
Sensi�کودکان هیپ مدل 
tiv حجم 400 میلی لیتر

 92,400
تومان

سال گذشته شایعه نبود بنزین سوپر و عدم تولید 
آن در کشور، بر سر زبان ها افتاد. پس از آن این مدل 
از بنزین که البته مشــتریان کمتری هم دارد، در 
جایگاه ها توزیع نمی شود و یا با کمبود مواجه است. 
این مسئله دامنگیر جایگاه های سطح شهر اصفهان 
هم بوده اســت. هفته پیش بود که رییس انجمن 
جایگاه داران سوخت استان اصفهان اعالم کرد که 
قرار است بنزین ســوپر از روزهای آینده به صورت 
مداوم در اصفهان توزیع شود؛ اما این وعده عملی 
نشد و بر اساس اعالم برخی از جایگاه داران سه روز 
است که هیچ ســهمیه ای به جایگاه ها اختصاص 
نیافته و بنزین سوپر تولید نمی شــود. این خبر را 
البته یک منبع آگاه در پاالیشگاه اصفهان هم تایید 
کرد، این منبع که نخواست نامش فاش شود اعالم 
کرد به دالیلی توزیع بنزین سوپر از سوی پاالیشگاه 
اصفهان فعال متوقف شده است. این چهارمین ماه 
متوالی است که با وجود آمادگی ناوگان و جایگاه ها 
در توزیع این نوع سوخت با کمبود آن به دلیل عدم 
تولید و توزیع از سوی پاالیشگاه ها مواجه هستیم. 
اتفاقی که ظاهرا قرار است تا زمان آمادگی و برخی 
از تغییرات در زیر ساخت ها همچنان ادامه داشته 
باشد. پیمان کامران، رییس اتحادیه جایگاه داران 
اصفهان به »زاینده رود« گفت: بنزین ســوپر چند 
روز است در شــهر توزیع نشده و تا پیش از این هم 
این توزیع با کمبود روبه رو بود. به گفته وی، بنزین 
سوپر در جایگاه ها توزیع می شود؛ اما به میزان کافی 
نیست چرا که سهمیه 300 هزار لیتری اختصاص 
داده شده به استان اصفهان که تنها 100 هزار لیتر 
آن مختص به اصفهان و بقیه در کل اســتان توزیع 
می شود، کافی نیست و چون در روزهای اخیر هم 
توزیع مجددی صورت نگرفته اســت، جایگاه ها با 

کمبود روبه رو هستند.
 علیرضا شیرانی، عضو انجمن صنفی جایگاه داران 
اصفهان هم مدعی شد به دلیل برخی از اقدامات زیر 
ساختی در انبار شهید منتظری، فعال بنزین سوپر 
توزیع نخواهد شد. به گفته وی، به منظور جدا سازی 
خط لوله صادراتی از خطوط داخلی در پاالیشگاه 
اقداماتی در حال انجام است که توزیع بنزین سوپر 
را متوقف کرده است. شــیرانی اظهار کرد: شرکت 
پخش فرآورده های نفتی اعالم کرده اســت پس از 

این اقدام بنزین سوپر به وفور در سطح استان توزیع 
خواهد شد و حتی دیگر سهمیه بندی هم نخواهد 
بود. موضوع سهمیه بندی که مانند چماقی همواره 
بر ســر توزیع بنزین بوده  حاال چند ماهی است که 
در مورد بنزین ســوپر جدی تر از همیشــه مطرح 

شده است.
برخی از کارشناسان معتقدند توان صادراتی کشور 
و نیاز به ارز آوری موجب شــده تا در ماه های اخیر 
تولیدات داخلی در خارج از مرزها به فروش برسد و 
در داخل توزیع نشود. برخالف اعالم های غیر رسمی 
دلیل عدم توزیع و کمبود بنزین ســوپر تعمیرات 
دوره ای یا اورهال یک یا چند پاالیشگاه تولیدکننده 
بنزین نیست و بررسی های آماری نشان داده همه 
پاالیشــگاه های عرضه کننده این فرآورده نفتی با 
تمام ظرفیت به تولید بنزین سوپر اقدام می کنند. 

برخی مسئوالن وزارت نفت و شرکت ملی پاالیش 
و پخش هم موضــوع اورهال پاالیشــگاه ها را رد 
کردند. پاالیشگاه های امام خمینی شازند، اصفهان، 
بندرعباس و ستاره خلیج فارس اصلی ترین مراکز 

تولید بنزین سوپر در ایران هستند.
 یافته ها نشان می دهد روند تولید این پاالیشگاه ها 
در هفته های اخیر نه تنها کاهــش نیافته بلکه به 
دلیل صادرات بخش زیادی از بنزین سوپر، سرعت 
هم گرفته اســت. در هفته های اخیر عمده بنزین 
سوپر تولید ایران صادر می شــود. سرعت گرفتن 
صادرات بنزین ســوپر به کمیابــی و حتی نایابی 
این نوع ســوخت در پمپ بنزین های سطح کشور 
منجر شــده اســت. عراق به  ویژه اقلیم کردستان، 
ترکیه، آذربایجان، ارمنســتان، پاکستان، عمان و 
ترکمنستان، به اصلی ترین مشتریان بنزین سوپر 

ایران تبدیل شــده اند و اخالل در توزیع در استان 
اصفهان هم جدا ســازی شــبکه توزیع داخلی از 
تولیدات صادراتی اســت. این در حالی است که به 
دلیل سیســتم ها و ســختی اتومبیل های داخلی 
نیاز به بنزین ســوپر برای کارکرد درست خودروها 
و آالیندگی کمتر ضروری اســت. برآوردها نشان 
می دهــد 3 درصد از کل مصــرف روزانه بنزین در 
ایران به بنزین ســوپر اختصاص دارد؛ با این حال 
اختالف نظر بر ســر مصرف بنزین معمولی و سوپر 
و اثر آن بر کیفیت احتــراق خودروها همواره محل 
چالش بوده اســت. هر چند حساســیت ها بر سر 
بنزین سوپر فعال کم اســت؛ اما مشکالت توزیع در 
شــهرهای بزرگ مانند اصفهان به خصوص برای 
 دارندگان خودروهای خارجی، یک چالش اساسی

 است.

بنزین سوپر، شاید وقتی دیگر

 با وجود وعده هایی که از سوی شرکت پخش و پاالیش توزیع بنزین سوپر در اصفهان ارائه 
شده؛ اما بر اساس اعالم رییس اتحادیه جایگاه داران، اصفهان همچنان  با کمبود مواجه است

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان از کاهش قیمت گوشــت قرمز در اصفهان خبر داد و گفت: به دلیل فراوانی 
دام و کاهش صادرات با کاهش قیمت رو به رو هســتیم و امیدواریم این کاهش ادامه دار باشــد. اصغر پورباطنی 
افزود: فراوانی دام و کاهش صادرات گوشت قرمز به کشــورهای دیگر از جمله علت هایی است که باعث کاهش 
قیمت گوشت شده است. وی با بیان اینکه قدرت خرید مردم نسبت به اسفند سال گذشته و همچنین فروردین و 
اردیبهشت سال جاری افزایش داشته است، گفت: با این حال هنوز قیمت گوشت باالست و تعدادی از خانواده ها 
توان خرید ندارند. اکنون در کشــورهای عربی و عراق گوشت با 66 هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد و 

برای صادر کننده ایرانی که دام را کیلویی ۹3 هزار تومان از دامدار می خرد، مقرون به صرفه نیست.

ادامه سیر نزولی قیمت 
گوشت در اصفهان

رییس اتحادیه گوشت قرمز 
اصفهان اعالم کرد:

اف
صن

ا

  عکس روز

 آغاز برداشت زعفران
 از 35 هکتار مزارع شهرستان فریدن

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

اخذ مالیات بر صادرات با اقتصاد مقاومتی هم خوانی ندارد
رییس اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص انتشار پیش نویس اصالحیه قانون مالیاتی و مطرح شدن 
موضوع مالیات بر صادرات، گفت: زمانی که در کشور مضیقه ارزی داریم، هر سیاستی که منجر به 
تضعیف صادرات شود با اهداف اقتصاد مقاومتی در تضاد است. مسعود گلشیرازی با اشاره به انتشار 
پیش نویس اصالحیه قانون مالیاتی و مطرح شــدن موضوع مالیات بر صادرات در این پیش نویس، 
اظهار کرد: اتاق بازرگانی هنوز موضع رســمی در این رابطه نگرفته و فعال در حال رایزنی است؛ اما 
آن چیزی که مسلم است این است که در زمانی که ما در کشــور، مضیقه ارزی داریم، هر سیاستی 
که منجر به تضعیف صادرات شــود، با اهداف اقتصاد مقاومتی در تضاد است. رییس اتاق بازرگانی 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی، برون زایی و صادرات محوری و اخذ مالیات 
از صادرات یا اقداماتی شــبیه به آن که منجر به تضعیف صادرات می شــود، با این تعاریف مطابقت 
ندارد. وی یادآور شد: در جایی که صادرکنندگان ما به جهت شــرایط تحریمی مجبورند کاالهای 
خود را از مبادی ثانویــه عبور دهند و همچنیــن هزینه های حمل ونقل و مبادلــه پول آن ها چند 
برابر شــده اســت، منطقی بود که دولت عکس این عمل را انجام دهد و تســهیالت و مشوق هایی 
را برای صادرات در نظــر بگیرد، نه این که مالیات بر صادرات وضع کند. گلشــیرازی تاکید کرد: به 
نظر می رسد که در این قســمت، دولت باید نظر بخش خصوصی را اخذ کرده و با دقت به آن گوش 
دهد و از هر گونه اتخاذ سیاســت یک ســویه خودداری کند، زیرا در شــرایطی هستیم که رییس 
بانک مرکزی اعالم می کند »مــا از صادرکنندگانی که در این یک ســال، ارز صادراتی را به چرخه 
 اقتصاد کشور باز گردانده اند، سپاســگزاریم.« پس نباید کاری کنیم که صادرات خرد ما مخدوش

 شود.

رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان آجر استان اعالم کرد:
نیمه تعطیل بودن اغلب کوره  های آجرپزی در استان اصفهان

رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان آجر اســتان اصفهان گفت: عدم صدور مجوز برای برداشت خاک، 
مشکالت تامین لوازم یدکی دستگاه ها و عدم مشورت تصمیم گیرندگان با نماینده تولیدکنندگان آجر 
از مهم ترین چالش های این صنف در استان اصفهان اســت. اصغر کیانی، درباره چالش های پیش روی 
تولیدکنندگان آجر در استان، اظهار داشت: تامین لوازم یدکی دستگاه ها یکی از مهم ترین مشکالت این 
صنف است. این فعال صنفی کارگران کوره پزخانه ها در اصفهان گفت: با تعطیلی واحدهای آجرپزی در 
اصفهان بسیاری از کارگران به مشــاغل کاذب روی آورده اند. رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان آجر 
استان اصفهان افزود: در منطقه 7۵ کارخانه آجرسازی وجود دارد که می گویند همگی باید به هرند برویم، 

در صورتی که این مصرف کننده است که جریمه تحمیل هزینه اضافی حمل بار به اصفهان را می دهد. 

رییس مجمع نمایندگان استان:
افزایش قیمت نان تا 60 درصد غیرقانونی است

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: مردم از تورم و گرانی از یک سو و تفاوت چشمگیر قیمت ها در 
بازار ناراحت هستند، نانی که قرار بود بین 20 تا 30 درصد گران شود در خیلی نانوایی ها تا 60 درصد گران شده 
و نیاز است تا دستگاه های نظارتی مانند اداره کل تعزیرات حکومتی پیگیر برخورد با متخلفان باشند موسوی 
الرگانی خاطرنشان کرد: وقتی فروشــنده ای کاالیی را گران عرضه می کند ضرر را مردم می دهند اما جریمه 
تعزیرات به جیب دولت می رود، باید برای حل این تناقض فکری کرد. وی تاکید کرد: اگر مسئوالن وزارت نیرو 
بخواهند آب آشامیدنی مردم بروجن را با چشم انداز سال 1430 تامین کنند باید 20 میلیون مترمکعب آب 
برای این طرح در نظر بگیرند و در حال حاضر به 7 میلیون مترمکعب آب نیاز دارند؛ اما وزارت نیرو می خواهد 

71 میلیون مترمکعب آب را انتقال دهد. 

مرضیه محب رسول
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دستگیری سه متخلف شکار در 
منطقه حفاظت شده کرکس

سر پرست اداره حفاظت محیط  نطنز
زیست شهرستان نطنز گفت: یگان حفاظت محیط 
زیست شهرستان نطنز بنا بر گزارشی از دوستداران 
حیات وحش مبنی بر حضــور یگ گروه متخلف 
شــکار و صید در منطقه حفاظت شده کرکس به 
محل اعزام و پس از دوربین کشی، کوهپیمایی و 
گشت و کنترل موفق شدند سه نفر متخلف شکار و 
صید را شناسایی و دستگیر کنند. علیرضا غالمی  
افزود: پس از بازرسی از متخلفان الشه یک رأس بز 

وحشی و ابزار و ادوات شکار کشف و ضبط شد. 

اجرای طرح کمربندی 
شهرستان های شاهین شهر و 

میمه و برخوار
فرماندار شهرســتان شاهین  شاهین شهر
شهر و میمه از آغاز اجرای طرح کمربندی شهرستان 
شاهین شهر و میمه و برخوار در شهرهای گرگاب، 
گز و سین خبر داد. اسفندیار تاجمیری با اشاره به 
اختصاص یک میلیارد تومان برای اجرای این طرح 
گفت: این جاده به طول هشــت و نیم کیلومتر و به 
عرض 24 متر و حریم 16 متر ساخته می شود. وی 
افزود: برای سرعت دهی به اجرا و احداث این جاده 
کمیته ای تشکیل شد تا با همکاری اداره برق در جابه 
جایی تیرهای برق و شهرداری ها برای جمع آوری 
نخاله های و تخریب ساخت وساز های غیر مجاز در 
طول مســیر کمــک و حمایت کننــد. تاجمیری 
همچنین از همکاری انجمن کارخانه های آجر شهر 

گز برای واگذاری زمین برای ساخت جاده خبر داد.

 اخبار

دستگیری سه متخلف شکار در منطقه حفاظت شده کرکس

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

درگذشت پدر چهار شهید و 
جانباز در آران و بیدگل

پدر چهار شهید و جانباز  آران و بیدگل
در آران و بیدگل به فرزندان شهیدش پیوست.حاج 
رحمت ا... شبان پور، پدر بزرگوار شهیدان واالمقام 
محمد و حسین شبانپور و دو جانباز سرافراز علی 
محمد و علی شبانپور در ســن ۸2 سالگی در اثر 
ایست قلبی درگذشت. شــهید محمد شبانپور 
نخستین شهید شهرســتان های آران و بیدگل و 
کاشان در سال ۵۹ در دزفول، پل کرخه و شهید 
حسین شبانپور در سال 6۵ در عملیات کربالی ۵ 
در شلمچه به شهادت رســیدند. حاج رحمت ا... 
شبانپور همچنین پدر علی محمد شبانپور جانباز 
۵۵ درصد و علی شبانپور جانباز ۳۰ درصد جنگ 
تحمیلی نیز بود. پیکر این پدر ایثارگر بعد از ظهر 
شــنبه از حسینیه کوی شــهدای آران و بیدگل 
تشییع و در آرامستان حضرت محمد هالل بن علی 

)ع( به خاک سپرده شد.

برگزاری جشنواره »نخل و 
آفتاب« در کویر خوروبیابانک

دومین جشــنواره »نخل و  خورو بیابانک
آفتاب« با هدف رونق گردشگری و روستاگردی، 
کارآفرینــی در حوزه صنایع دســتی و تولیدات 
وابســته به نخل و محصوالت باغــی و دامی در 
خوروبیابانک برگزار شد. فرماندار خوروبیابانک د 
راین جشنواره گفت: توانمندسازی زنان در مشاغل 
و اقتصاد پایــدار و رونق اقتصــاد بومی و محلی، 
اقتصاد، معدن و نقش محصوالت صنایع معدنی و 
توانمند سازی زنان از دیگر اهداف مهم برپایی این 
رویداد اقتصــادی در پارک معین شــهر خور و 
روستاهای مصر، مهرجان، گرمه و ایراج بود. عباس 
بالنیان افزود: در این جشنواره دو روزه غرفه هایی 
از تولیدات صنایع دســتی، معدنی، کشاورزی و 
محصوالت وابسته به نخل، آثار فرهنگی و غذاهای 
سنتی برای عرضه به عالقه مندان به محصوالت 

بومی این شهرستان کویری عرضه شد.

شهردار گلشن از اجرای طرح های  گلشن
عمرانی ترافیکی در این شهر با هدف حذف و اصالح 
نقــاط حادثه خیز و کاهــش تصادفــات خبر داد. 
حسنعلی رضایی، اظهار کرد: اجرای طرح روشنایی 
شهر گلشن با اختصاص اعتباری بالغ بر 4۰۰ میلیون 
ریال در بلوار شــاهد، معابر پارک شهدای گمنام، 
زیرگذرها، آرامســتان و جاده گلشــن به ســمت 
دولت آباد اجرا شده است. وی با اشاره به اجرای طرح 
پایش تصویری در این شــهر، تصریح کرد: مرحله 
تکمیلی این طرح درحال انجام اســت و فاز نخست 
آن نیز با اختصاص اعتباری بالغ ۸۰۰ میلیون ریال 
در سال ۹6 اجرا شــد. شهردار گلشــن ادامه داد: 
تاکنون دسترســی به تصاویر ترافیکــی در نقاط 
حساس و مهم شهر میسر شده ؛ اما تحقق این امر در 
دیگر نقاط شهر، مستلزم اجرای فازهای بعدی طرح 
است. رضایی خاطرنشان کرد: تکمیل طرح پایش 
تصویری دیگر حداقل به دو میلیارد ریال اعتبار نیاز 
دارد. وی با اشــاره به مهم ترین طرح های عمرانی 
ترافیکی این شهر، اظهار کرد: طرح زیرگذر ورودی 
شهر گلشــن در ابتدای فعالیت دوره پنجم شورای 

اســالمی شــهر به صــورت نیمه تمام بــود که با 
پیگیری های انجام شــده، اجرای آن در دستور کار 
اداره کل راه و شهرسازی استان قرار گرفت و به پایان 
رسید. شهردار گلشن یادآور شد: با تکمیل مراحل 

اجرایی این طرح، پروژه احداث زیرگذر ورودی شهر 
گلشن، اصطالح جاده دهاقان به شهرضا مقابل شهر 
گلشن و دو پیچ خطرناک مهدی آباد و دولت آباد که 
باعث بروز تصادف می شــد، اصالح شد که تا دو ماه 

آینده به بهره برداری می رسد. رضایی اضافه کرد: 4۰ 
میلیارد ریال اعتبار الزم بــرای اجرای این طرح از 
اسناد خزانه تامین شد. وی با اشاره به اجرای طرح 
زیرگذر ورودی آرامســتان گلشن به سمت ورودی 
شهر، تصریح کرد: در گذشــته این زیرگذر سه متر 
ارتفاع داشــت؛ اما نیــاز تردد خودروهــا را تامین 
نمی کرد و منجر بــه اتفاقات ناگوار می شــد، اما با 
اصالح جاده مهدی آباد ایــن زیرگذر به طور کامل 

حذف می شود.
شهردار گلشن با اشــاره به نبود دوربرگردان های 
استاندارد در مسیر دهاقان به گلشن، گفت: مراحل 
اجرایی نصب یک دهنه پل دارای پیاده رو به ارتفاع 
پنج متر در منطقه آرامستان در حال انجام است و 

پس از نصب کامل آن، پل سابق حذف می شود.
رضایی ادامــه داد: در حال حاضر پــروژه احداث 
زیرگذر دیگری به ارتفاع هشت متر در دست اقدام 
اســت که مراحل نصب کانال دفع آب های سطحی 
آن باقی مانده اســت. وی تصریح کرد: تنها مرحله 
روشــنایی این زیرگذر بیش از چهار میلیارد ریال 

هزینه دربر دارد.

اصالح نقاط حادثه خیز شهر گلشن
 شهردار گلشن خبر داد:

مفاد آراء
8/67 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی                                                                                 
برابر آراءصادره هیئت های اول ودوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله پانزده روز آگهی می شــود.در صورتیکه اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- رای  شماره  8142  مورخ  1398/07/02  خانم /  آقای مصطفی شیروی خوزانی   فرزند  
حسن   به شماره کالسه  0839  وبه شماره شناسنامه 20  و به شماره ملی  1141545616  
نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه  به مســاحت 200  مترمربع پالک شماره  772و 773    
فرعی از  158   اصلی واقع  در   صدر آباد   بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل مع الواسطه از شهرداری  خمینی شهر ثبت در صفحه 363 دفتر 160 و صفحه 
390 دفتر 160ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

2- رای  شماره  7486  مورخ  1398/06/11  خانم /  آقای محمد رضا بیداد ورنوسفادرانی    
فرزند  ولی اله   به شــماره کالسه  0951   وبه شماره شناســنامه 4816  و به شماره ملی    
1142276198  نسبت به شش  دانگ یکباب  خانه  به مساحت 210  مترمربع پالک شماره  
9    فرعی از  156   اصلی واقع  در  خیر آبــاد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شــامل ســند 41413 مورخ 98/04/24 دفتر 301ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
3- رای  شماره  5511  مورخ  1398/04/27  خانم /  آقای محمد حسین مجیری اندانی    
فرزند  براتعلی   به شــماره کالسه  0650  وبه شماره شناســنامه 2035  و به شماره ملی    
1141223041  صادره خمینی شــهر نسبت به شــش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
354.85  مترمربع پالک شــماره  121  فرعی از  114   اصلی واقع  در  شمس آباد   بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 355 دفتر 154 و صفحه 
403 دفتر 185ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

4- رای  شماره  5513  مورخ  1398/04/27  خانم /  آقای محمد حسین مجیری اندانی    
فرزند  براتعلی   به شــماره کالسه  0094  وبه شماره شناســنامه 2035  و به شماره ملی    
1141223041  صادره خمینی شــهر نسبت به شــش   دانگ یکباب  ساختمان تجاری 
مسکونی   به مساحت 180.87  مترمربع پالک شماره  748    فرعی از  111   اصلی واقع  در   
نخود جاری اندان    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 
332 دفتر 679 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

5- رای  شماره  7268  مورخ  1398/06/05  خانم /  آقای صفورا کاظمی جروکانی    فرزند  
علی   به شماره کالسه  1100   وبه شــماره شناسنامه 0  و به شماره ملی  1270916181  
صادره نسبت به2 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب  خانه قدیمی  به مساحت 176.46 
مترمربع پالک شماره  1288.1 فرعی از  85   اصلی واقع  در   خوزان    بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 26417 مورخ 95/09/07 دفتر 301 ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
6- رای  شماره  7270  مورخ  1398/06/05  خانم /  آقای مهدی صادقی    فرزند رجبعلی   
به شماره کالسه  1099     وبه شماره شناسنامه 5782  و به شماره ملی    1142285855  
صادره نسبت به4 دانگ مشاع از شــش   دانگ یکباب  خانه قدیمی  به مساحت 176.46 
مترمربع پالک شماره  1288.1  فرعی از  85   اصلی واقع  در   خوزان    بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 26418 مورخ 95/09/07 دفتر 301 ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
7- رای  شــماره  6714  مورخ  1398/05/22  خانم /  آقای محمد خانی    فرزند نصر اله   
به شماره کالسه  0765   وبه شماره شناسنامه 12322  و به شماره ملی  1140376251  
صادره نسبت به3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 183.20 مترمربع 
پالک شــماره  1132    فرعی از  112   اصلی واقع  در   ماســه دانی   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 228 دفتر 545 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
8- رای  شــماره  6716  مورخ  1398/05/22  خانم /  آقای عزت کاظمی اندانی    فرزند 
علی   به شماره کالسه  0766   وبه شماره شناسنامه 307  و به شماره ملی    1141675501  
صادره نسبت به3 دانگ مشاع از شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 183.20 مترمربع 
پالک شــماره  1132   فرعی از  112  اصلی واقع  در  ماســه دانی    بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 231 دفتر 545 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
9- رای  شــماره  9136  مورخ  1398/07/18  خانم /  آقای فاطمــه تقی زاده ویدجائی    
فرزند ذبیح اهلل   به شماره کالســه  1051   وبه شماره شناســنامه 452  و به شماره ملی    
1141047985  صادره نسبت به شش  دانگ یکباب  ساختمان  به مساحت 358 مترمربع 
پالک شماره  61    فرعی از  120   اصلی واقع  در   ورنوسفادران   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 224725 مورخ 93/06/31 دفتر 73ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
10- رای  شــماره  1029  مــورخ  1398/01/30  خانم /  آقای مهــدی مقیمی    فرزند 
عبدالرضا  به شــماره کالســه 1759   وبه شــماره شناســنامه 254  و به شــماره ملی    
1141052695  صادره نسبت به3 دانگ مشــاع از شش دانگ یکباب  خانه سه طبقه  به 
مساحت 200مترمربع پالک شماره  676و 677    فرعی از  158   اصلی واقع  در   صدر آباد    
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه واگذاری شهرداری 
خمینی شــهر  ثبت در صفحه 202 دفتر 149 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
11- رای  شــماره  1033  مــورخ  1398/01/30  خانم /  آقای مــژگان امیری    فرزند 
سید هادی   به شــماره کالسه 1952  وبه شــماره شناســنامه 18860  و به شماره ملی    
1140188143  صادره نسبت به3 دانگ مشــاع از شش دانگ یکباب  خانه سه طبقه  به 
مساحت 200مترمربع پالک شماره  676و 677    فرعی از  158   اصلی واقع  در  صدر آباد    
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه واگذاری شهرداری 
خمینی شــهر  ثبت در صفحه 202 دفتر 149 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
12- رای  شــماره  8893  مــورخ  1398/07/13  خانم /  آقای ابراهیــم عمادی اندانی    
فرزند رجبعلی  به شماره کالســه 1173  وبه شماره شناســنامه 3300  و به شماره ملی    
1140556606  صادره نســبت به1 دانگ مشاع از شــش   دانگ یکباب  ساختمان دو 
طبقه و زیر زمین  به مساحت 194.85مترمربع پالک شماره  296   فرعی از  105   اصلی 
واقع  در   اندان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل سند 5676 
مورخ 21/02/24دفتر 46سند 230965 مورخ 94/11/29 دفتر 73 وسند 23093 مورخ 
94/11/29 دفتر 73 و ارائه قولنامه از محسن عمادی سند 60270 مورخ 93/11/23 دفتر 
173 و سند 230965 مورخ 94/11/29 دفتر 73 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
13- رای  شــماره  8923  مورخ  1398/07/13  خانم /  آقای محســن عمادی اندانی    
فرزند رجبعلی  به شــماره کالسه 1174  وبه شــماره شناســنامه 765  و به شماره ملی    
1141700875  صادره نسبت به1 دانگ مشاع از شش   دانگ یکباب  ساختمان دو طبقه و 
زیر زمین  به مساحت 194.85مترمربع پالک شماره  296   فرعی از  105   اصلی واقع  در        
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 60270 مورخ 93/11/23 
دفتر 173 و ســند 230965 مورخ 94/11/29 دفتر 73 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
14- رای  شماره  8891  مورخ  1398/07/13  خانم /  آقای اشرف السادات موسوی اندانی    
فرزند سید کمال   به شماره کالسه 1172    وبه شماره شناســنامه 598  و به شماره ملی    
1141699206  صادره نسبت به1 دانگ مشاع از شش   دانگ یکباب  ساختمان دو طبقه 
و زیر زمین  به مساحت 194.85مترمربع پالک شماره  296   فرعی از  105   اصلی واقع  
در   اندان     بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 94746 مورخ 
76/04/02 دفتر 62  و ارائه قولنامه از محسن عمادی سند 60270 مورخ 93/11/23 دفتر 
173 و سند 230965 مورخ 94/11/29 دفتر 73 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
15- رای  شــماره  8889  مورخ  1398/07/13  خانم /  آقای معصومه بصیریان    فرزند 
رمضانعلی  به شــماره کالســه 1171  وبه شــماره شناســنامه 3064  و به شماره ملی    
1141166429  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از شش   دانگ یکباب  ساختمان دو طبقه 
و زیر زمین  به مساحت 194.85مترمربع پالک شماره  296   فرعی از  105   اصلی واقع  
در  اندان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 229769 مورخ 
94/07/25 دفتر 736 و ســند 229769 مورخ 94/07/21 دفتر 73  و ســند 8339مورخ 
30/10/16 دفتر 61ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده 

است.
16- رای  شماره  7438  مورخ  1398/06/10  خانم /  آقای براتعلی عمادی   فرزند فتح 
اله  به شماره کالسه 1023   وبه شماره شناسنامه 125  و به شماره ملی    1141659778  
صادره نسبت به3 دانگ مشاع از شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 151مترمربع پالک 
شماره  471   فرعی از  111   اصلی واقع  در  نخود جاری اندان  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل  ثبت در صفحه 315 دفتر 513 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

17- رای  شماره  7440  مورخ  1398/06/10  خانم /  آقای اعظم کریمی    فرزند ابوالقاسم  
به شماره کالسه 1024    وبه شماره شناســنامه 2456  و به شماره ملی    1141160341  
صادره نسبت به3 دانگ مشاع از شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 151مترمربع پالک 
شماره  471   فرعی از  111   اصلی واقع  در  نخود جاری اندان  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل  ثبت در صفحه 318 دفتر 513 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
18- رای  شــماره  8925  مورخ  1398/07/13  خانــم /  آقای زهرا  عمــادی  اندانی  
فرزند صادق   به شــماره کالســه 1089  وبه شــماره شناســنامه 7599  و به شــماره 
ملی    1142300897  صادره خمینی شــهر نسبت به شــش   دانگ یکباب  ساختمان 
تجاری اداری  به مســاحت 40 مترمربع پالک شــماره  16   فرعــی از  73   اصلی واقع  
در  جوتنده  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل سند 122651 
 مورخ 86/05/29 دفتر 63ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
19- رای  شــماره  8340  مورخ  1398/07/04  خانم /  آقای سعید هارونی  فرزند حسن   
به شماره کالسه 0387    وبه شماره شناســنامه 3376  و به شماره ملی    1286126924  
صادره خمینی شهر نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 114 مترمربع پالک 
شماره  1731   فرعی از  99   اصلی واقع  در  جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل ســند 27483 مورخ 97/10/20دفترخانه 300ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
20- رای  شماره  7605  مورخ  1398/06/13  خانم /  آقای شهناز مختاری ورنوسفادرانی  
فرزند احمد رضا    به شــماره کالسه 1584  وبه شماره شناســنامه 375  و به شماره ملی    
1140985345  صادره نسبت به شش دانگ یکباب  خانه مخروبه   به مساحت 196.60 
مترمربع پالک شــماره  3570   فرعی از  87   اصلی واقع  در  ورنوســفادران  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواسطه از مالکیت منوچهر سعیدی  و 
مریم شاه منصوری سند 52158 مورخ 70/06/16 و سند34154 مورخ 63/11/18 دفتر 

59ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
21- رای  شــماره  8493  مورخ  1398/07/07  خانم /  آقای علی محمد حاجی هاشمی  
فرزند احمد    به شــماره کالسه 0964  وبه شــماره شناســنامه 2161  و به شماره ملی    
1141121174  صادره نسبت به شــش دانگ یکباب  انبار تجاری   به مساحت 35.11 
مترمربع پالک شماره  5729   فرعی از  72   اصلی واقع  در  فروشان بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواســطه از فاطمه صرامی ثبت در صفحه 581 
دفتر 187 و صفحه 163 دفتر 109ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
22- رای  شــماره  7962  مــورخ  1398/06/25  خانم /  آقای حســین کاظمی اندانی  
فرزند رمضان    به شــماره کالسه 0757  وبه شــماره شناســنامه 32  و به شماره ملی    
1141612305  صادره نسبت به شش   دانگ یکباب  ساختمان تجاری  به مساحت 56.23 
مترمربع پالک شــماره  58   فرعی از  73   اصلی واقع  در  جوتنــده  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 473 دفتر 177ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
23- رای  شــماره  7302  مــورخ  1398/06/06  خانم /  آقای محمد بلدی فروشــانی  
فرزند عبداله  به شــماره کالسه 1104  وبه شــماره شناســنامه 3510  و به شماره ملی    
1142263266  صادره نسبت به شش دانگ یکباب  خانه   به مساحت 167 مترمربع پالک 
شــماره  304   فرعی از  107   اصلی واقع  در  بابا فضلگاه   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 37502 مورخ 97/09/27 دفتر 301ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
24- رای  شــماره  5585  مورخ  1397/04/05  خانم /  آقای علی چراغی   فرزند حسین 
به شماره کالسه 1806   وبه شماره شناســنامه 1519  و به شماره ملی    5759359142  
صادره نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 159 مترمربع پالک شماره  690   
فرعی از  99   اصلی واقع  در  جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل مع الواسطه از مالکیت خلیل اهلل بروجی ســند 61526 مورخ 61/12/12 دفتر 5 و 
 ثبت در صفحه 140 دفتر 634ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
25- رای  شــماره  2926  مورخ  1398/03/09  خانم /  آقای ربابه مهرابی    فرزند علی 
به شماره کالسه 1932   وبه شماره شناسنامه 12306  و به شماره ملی    1140376081  
صادره نسبت به شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 114 مترمربع پالک شماره  14/1   
فرعی از  84   اصلی واقع  در  فتح آبادخوزان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شــامل مع الواســطه از مالکیت ســیف اهلل حدادیان  ثبت در صفحه 278و 310 و 
 325  دفتر 624 و 106ومالحظه نقشــه ملــک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.

26- رای  شــماره  8788  مورخ  1397/07/10  خانم /  آقای معظمه حاجی هاشــمی 
ورنوســفادرانی  فرزند نصر اله به شماره کالسه 0863  وبه شــماره شناسنامه 12783  و 
به شماره ملی  1140126547  صادره نسبت به شــش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
285.70 مترمربع پالک شماره  42   فرعی از  118   اصلی واقع  در  ورنوسفادران      بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواســطه از مالکیت نصر اهلل حاج 
هاشمی ثبت در صفحه 541 دفتر 146 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
27- رای  شماره  8802  مورخ  1397/12/21  خانم /  آقای سید حسین موسوی اندانی   
فرزند سید حسن به شــماره کالسه 1589   وبه شماره شناســنامه 767  و به شماره ملی    
1289293171  صادره نسبت به شش   دانگ یکباب  کارگاه   به مساحت 918 مترمربع 
پالک شماره  88   اصلی واقع  در  قرطمان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی  رحیم  رحمتی سند 41236 دفتر 86 وارائه قولنامه  
و فرم عدم دسترسی ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده 

است.
28- رای  شــماره  8141  مورخ  1397/07/02  خانم /  آقای براتعلی لطفی فروشــانی     
فرزند عبدالرضا  به شــماره کالســه 1176   وبه شماره شناســنامه 11223  و به شماره 
ملی    1140488376  صادره نسبت به شــش دانگ یکباب  مغازه و فوقانی   به مساحت 
40 مترمربع پالک شــماره  3227 و 774   فرعی از  72   اصلی واقع  در  فروشان  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل ثبت در صفحــه 337 دفتر 218 و 
 صفحه 495 دفتر 77 ومالحظه نقشــه ملــک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/07/28      

تاریخ انشار نوبت دوم :1398/08/13
م الف: 634233 نبی اله یزدانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

ابالغ دادخواست وضمائم
7/68 بدینوسیله به آقاي سیدعلی موسوی فعاًل مجهول المکان ابالغ مي گرددکه خواهان 
ســیدمحمدرضارحیمی فرزند سیدشاه حسین به نشــانی شهرضاسروستان بلوارسعدی 
جنوبی فرعی 1 آبشار 1 پالک 42 دادخواستي به خواسته الزام به انجام تشریفات قانونی 
وفک واستردادپالک یکدستگاه خودروی سواری سمند به شماره پالک 535 ب 82 ایران 
81 به این شورا تســلیم  که  بکالســه 98 / 539 ش2 ح  ثبت و وقت رسیدگي براي روز 
دوشنبه مورخ  18 / 9 / 98  ســاعت 15 / 3 عصر تعیین گردیده اینک حسب درخواست 
خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکي از جراید 
کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي 
حل اختالف شماره دوم شــهرضا واخذ نسخه ثاني دادخواســت و ضمائم ،آدرس کامل 
خودرااعالم وهردفاعي داریدبیان نماییدوبراي رســیدگي فوق نیزدرشوراي حل اختالف 
شماره دوم حقوقي شهرضاحاضرشــویدواگربعداً احتیاج به نشــرآگهي باشد یک نوبت 
منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف: 648115   رئیس دبیرخانه شوراي 

حل اختالف شعبه دوم حقوقي شهرضا
مزایده نوبت اول

7/69 شماره: 981203 -  تاریخ:1398/08/08 ، اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان خمینی شهر در پرونده کالســه 981203 موضوع شکایت ولی اهلل 
محمودیان علیه جواد شــیرازی در نظر دارد ملک متعلق به علی شیرازی فرزند محمد به 
مشخصات خمینی شهر کشتارگاه خ سعدی کوچه صفا که کارشناس رسمی دادگستری 
یک میلیارد ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده در تاریخ 
1398/09/03 راس ســاعت 10 صبح در محل اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان خمینی شهر واقع در منظریه بلوار دانشجو روبروی اداره برق دادگستری 
خمینی شهر اتاق20 برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی 
فوق الذکر مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی است که باالترین 
قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایستی ده درصد قیمت مال را قبل از شروع جلسه به 
حساب سپرده دادگســتری واریز و فیش مربوطه را فی المجلس به این اجرا ارائه و مابقی 
را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب اشاره شده واریز و اصل فیش را به اجرا تحویل 
نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد.  تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش 
چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 
نزد بانک ملی واریز و با در دست داشــتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از 
شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به 
همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید. م الف: 647300  مدیر 

اجرای احکام کیفری دادگستری شهرستان خمینی شهر 

شهردار شهرضا از تجهیز سه دستگاه مینی بوس  شهرضا
VIP ویژه گردشگران در این شهر خبر داد. حبیب قاسمی با اشاره 
به اقدامات انجام شــده توســط شهرداری شــهرضا برای رونق 
گردشگری در این شهر، اظهار کرد: مدیریت شهری برای تحقق 
اهداف مشخص شده در این زمینه در مرحله نخست دنبال ایجاد 
و تکمیل زیرساخت هاست و سپس طرح های دیگر را اجرا می کند. 

وی با اشاره به تالش شهرداری شهرضا برای ایجاد اقامتگاه های 
بوم گردی، تصریح کرد: هشت ساختمان قدیمی که عمدتا مربوط 
بــه دوره پهلوی اول بود شناســایی و برای خریــد و مرمت آنها 
درخواست دادیم. شهردار شهرضا ادامه داد: تا به حال یکی از این 
منازل تاریخی از آقای کســایی خریداری شده و مشاور در حال 
طراحی نقشه مرمت است تا ســپس مرمت آن انجام شود؛ خانه 

دیگری تحت مالکیت آقای یزدانی است که در حال رایزنی برای 
خرید آن هستیم و شش باب منزل دیگر نیز در نوبت خرید است.

قاسمی اضافه کرد: یک دســتگاه مینی بوس VIP برای استفاده 
گردشگران آماده و به یخچال و دیگر امکانات مجهز شده است و 
دو دستگاه مینی بوس دیگر هم قرار است به همین صورت آماده 

شود.

شهردار شهرضا خبر داد:
تجهیز ۳ مینی بوس VIP ویژه گردشگران
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اصفهان، سرآمد وقف در کشور است

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و 
صنایع غذایی کشور:

نان سفید فاقد ارزش تغذیه ای 
است

رییس انســتیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
غذایی کشور گفت: بیش از ۹۰ درصد نان های 
تولیدی و مصرفی در کشور نان سفید هستند در 
حالی که در کشورهای توسعه یافته جهان ۹۵ 
درصد نان مصرفی مردم نان کامل است. دکتر 
جالل الدین میرزای رزاز بــا بیان اینکه یکی از 
معضالت مهم موجود در کشور نان های مصرفی 
هستند، اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد نان های 
تولیدی و مصرفی در کشور نان سفید هستند 
در حالی که در کشــورهای توسعه یافته جهان 
۹۵ درصد نان مصرفی مردم »نان کامل« است. 
وی افزود: بحث نان و ســالمت آن از سال های 
قبل مطرح بوده؛ اما تابه حــال اقدامات عملی 
چندانــی در جهت رفع مشــکالت آن صورت 

نگرفته است.
 رییس انســتیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
غذایی کشــور نان کامل را نانی دانست که آرد 
آن از گندم کامل و سبوس دار تهیه شده باشد و 
با اشاره به مسائل مطرح شده در اجالس وزرای 
بهداشت منطقه مدیترانه شرقی تصریح کرد: 
 ،)WHO( نماینده سازمان بهداشــت جهانی
در این اجالس بر توجه ویژه به نان و روش های 
طبخ آن در ایران تاکید کرد و معتقد بود گندم 

مورد مصرف آردسازی ها باید بازبینی شود. 
وی افزود: بر اســاس آمار ارائه شــده توسط 
نماینده WHO، ما در کشــور 28 درصد مواد 
مغذی گنــدم را از طریق ســبوس گیری جدا 
کرده و دور می ریزیم! رییس انستیتو تحقیقات 
تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با انتقاد نسبت 
به باال بودن درصد سبوس گیری در کشورمان 
متذکر شــد: با انجام عمل سبوس گیری، مواد 
مغذی گندم را دور ریخته و آرد گندم کامل را 
به آرد سفید تبدیل می کنیم سپس همان مواد 
مغذی نظیر آهن، زینک، ویتامین دی و... که 
جزو الینفک سالمت مردم هستند را دوباره با 
مکمل یاری به آرد سفید بازمی گردانیم که این 
سیاست غلط مورد انتقاد سازمان های جهانی 

قرار گرفته است.

معاون اجتماعی بهزیستی استان:
تمام مناطق اصفهان به 

پایگاه های خدمات اجتماعی 
نیاز دارد

معاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی اســتان 
اصفهان گفت: تمام مناطــق اصفهان نیازمند 
پایگاه های خدمات اجتماعی اســت.مجتبی 
ناجی با اشاره به بحرانی نبودن وضعیت حاشیه 
نشینی در شهر اصفهان اظهار داشت: حاشیه 
نشــینی محدود به مناطق حاشیه ای در شهر 
نمی شود و ممکن است مناطق اصلی در شهر 
را هم درگیر کند.وی با بیان اینکه تخمین زده 
می شود ۵۰۰ نفر در مناطق حاشیه ای زندگی 
می کنند، افزود: با توجه به فقر و کمبود امکانات 
رفاهی حاشیه نشین ها در معرض آسیب های 

اجتماعی هستند.
معاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی اســتان 
اصفهان با اشــاره بــه پایگاه هــای خدمات 
اجتماعی در مناطق حاشــیه نشــین تصریح 
کرد: ســه مرکز پایگاه خدمــات اجتماعی در 
مناطق جوی آباد، حصه و ارزنــان به فعالیت 
مشغول هستند؛ این مراکز به صورت نمونه در 
این ســه محله به فعالیت مشغولند تا سالمت 
اجتماعی در این محالت ســاماندهی و سپس 
در سایر محالت اصفهان هم دایر شود.ناجی با 
تاکید بر نیاز تمام محالت اصفهان به پایگاه های 
ســالمت اجتماعی ابراز داشــت: با شناسایی 
آســیب های اجتماعی و نیازســنجی ساکنان 
هر محله می تــوان نوع خدمــات پایگاه های 
سالمت اجتماعی را تعریف کرد و نیاز است که 
در مناطق برخوردار هم پایــگاه های خدمات 

اجتماعی دایر شود.

بارش باران جنوب استان 
اصفهان را فرامی گیرد

کارشــناس مســئول پیش بینی هوای استان 
اصفهان از ورود سامانه بارشی به مناطق جنوبی 
استان خبر داد.آسیه آقایی با بیان این که تا روز 
گذشــته برای اصفهان جوی پایدار، آسمانی 
صاف تــا کمی ابــری و وزش بــاد پیش بینی 
می شد، اظهار کرد: امروز  با گذر امواج ناپایدار 
در برخی مناطق به ویژه نواحی جنوبی استان، 
افزایــش ابر و رگبارهــای پراکنده را شــاهد 
خواهیم بود.وی با اشــاره به افزایش دو درجه 
ای دمای هوا افزود: خوروبیابانک با دمای 2۷ 
درجه سانتی گراد باالی صفر و بویین میاندشت 
با دمای دو درجه سانتی گراد زیر صفر به ترتیب 
گرم ترین و سردترین مناطق استان خواهد بود.

فرمانده انتظامی استان:
باغ تاالرهای مخل آسایش در 
اصفهان شناسایی و پلمب شدند

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان اظهار کرد: 
چندین باغ تاالر که با سلب آسایش همسایگان 
ایجاد ناهنجــاری کرده بودند، شناســایی و با 
صاحبان آن برخورد جدی صورت گرفت. سردار 
مهدی معصــوم بیگی، با بیان اینکــه مقابله با 
هرگونه ناهنجاری در ســطح شهر وظیفه ذاتی 
نیروی انتظامی اســت، اظهار داشت: برخورد 
قاطع نیروی انتظامی با ناهنجاری های موجود 
در برخی از باغ تاالرهای اطراف شهر در راستای 
تحقق این وظیفه است. وی تصریح کرد: تذکر، 
تعهد نامه کتبی و پلمب از جرائم در نظر گرفته 
شده برای صاحبان این باغ تاالرهاست که اخیرا 
چندین باغ تاالر که با سلب آسایش همسایگان 
ایجاد ناهنجاری کرده بودند شناســایی، پلمب 
و با صاحبان آن برخــورد جدی صورت گرفت. 
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان خاطرنشان 
کرد: بنابراین با وجود نظارت دقیقی که از سوی 
نیروی انتظامی بر این اماکن انجام می شود؛ اما 
ما از گزارش های مردمی نیز استقبال خواهیم 
کرد، بنابراین مــردم عزیز می تواننــد ما را در 
این امر یاری رسانند و اطالعات خود را در این 
موضوع با ما در میان بگذارند تا اقدامات الزم به 
عمل آید. وی با توصیه بــه صاحبان این اماکن 
تصریح کرد: تاالر، باغ تاالر یا هر مکان دیگری 
فرقی ندارد و توصیه بنده این اســت که قوانین 
باید اجرا شود و شــئونات دینی و اسالمی نیز 
حتما مدنظر قرار گرفته شــود، ایــن نکته نه 
 تنها شــامل مؤجر بلکه شــامل مســتأجر نیز 

می شود.

سارقان کارگاه های تولید 
گالب در کاشان دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرســتان کاشــان اظهار 
داشــت: در پی وقوع چندین مورد ســرقت از 
کارگاه های تولید گالب در یکی از روســتاهای 
شهرستان کاشان، بررســی موضوع در دستور 
کار کارآگاهــان پلیــس آگاهی قــرار گرفت. 
ســرهنگ علی پورکاوه افزود: کارآگاهان پس 
از انجام یک ســری کارهــای تخصصی موفق 
شــدند، ۴ ســارق را در این رابطه شناسایی و 
پس از هماهنگی هــای الزم دســتگیر کنند. 
این مقام انتظامی بیان داشــت: افراد دستگیر 
شــده بــه ســرقت از 2۱ کارگاه تولید گالب 
اعتراف و در بازرسی از مخفیگاه آنها، 2 میلیارد 
 و ۵۰۰ میلیــون ریال گالب ســرقتی کشــف

 شد.

کالهبرداری از رانندگان 
خودروهای سنگین

سرپرســت پلیس آگاهــی اســتان اصفهان 
اظهــار داشــت: شــکایاتی مبنی بــر اینکه 
فــردی بــا راننــدگان خودروهای ســنگین 
تماس و پــس از اعالم بار و محــل بارگیری از 
آنها کالهبــرداری می کرد، بــه پلیس آگاهی 
اصفهان اعالم شد. ســرهنگ حسین ترکیان 
افزود: این فرد پس از دســت یابی به شــماره 
تماس راننــدگان یا باربری هــا تقاضای انتقال 
محموله به شهرســتان ها یا دیگر اســتان های 
کشور را می کرده است. این مقام انتظامی بیان 
داشت: پس از اینکه راننده عازم محل بارگیری 
می شد با عدم حضور فرد سفارش دهنده روبه 
رو می شــد که با او تماس می گرفت و علت را 
جویا می شد. ســرهنگ ترکیان ادامه داد: فرد 
کالهبردار اظهار می داشــت خــودروی او در 
مسیر دچار نقص فنی شده و نیاز مبرم به پول 
جهت تعمیر دارد و تقاضای واریز وجه از راننده 
می کرده است. سرپرست پلیس آگاهی استان 
اصفهان با اشــاره به اینکه فــرد کالهبردار به 
راننده می گفته پول واریزی را در زمان تسویه 
حســاب به کرایــه اضافه می کنــد و پرداخت 
می شــود بیان داشــت: با این ترفند مبالغی را 
از راننــدگان خودروهای ســنگین به صورت 
کارت بــه کارت دریافت و دیگر پاســخگوی 
تلفن اش نبوده است. سرهنگ کارآگاه ترکیان 
اظهار داشت: کالهبرداران از شیوه وسبک های 
گوناگونی برای فریب مردم اســتفاده می کنند 
که امید است شــهروندان هوشــیاری الزم را 
داشته باشند و در صورت مواجه شدن با اینگونه 
موارد حتما با پلیس تمــاس و از پرداخت وجه 
 نقد یا کارت به کارت کــردن اکیدا خودداری

 کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان اظهار 
داشت: ۱۱ طرح وقف با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال در 
استان اصفهان به بهره برداری می رسد، 2 طرح نیز با 
رویکرد بهره گیری از شرکت های دانش بنیان نیز در 
حال مشاوره، مطالعه و کارشناسی است که پس ازاین 
اقدامات در مرحله سرمایه گذاری قرار خواهد گرفت. 
حجت االســالم بلک  افزود: اصفهان، سرآمد وقف 
در کشور است و از ابتدای سال جاری تاکنون 3۰۰ 
وقف جدید درزمینه اقتصادی نیز درراه خیر هزینه 
می شــود. وی گفت: همچنین ۷۰۰ مرکز آموزشی 
دوره دبســتان، راهنمایی و دبیرســتان در اختیار 
آموزش و پرورش و سه هزار مرکز تجاری، 6۰ کارخانه 
و کارگاه، 2۰۰ واحد دام پــروری و باغ موقوفه نیز در 
اختیار مردم قرار دارد. بلک بابیان اینکه بسیاری از 
کارکنان اداره اوقاف فاقد مسکن و فرزند کارکنان فاقد 
شغل هستند، تصریح کرد: باوجود تمامی مشکالت 
همکاران ما در این اداره ســعی دارند تا تمام تالش 
خود را در تحقق نیات واقفان به کار گرفته و هیچ گونه 
شک و شبهه ای نیز ایجاد نشود. مدیرکل اوقاف و امور 

خیریه استان اصفهان با اشاره به اینکه تعداد زیادی از 
موقوفه ها به صورت اجاره در اختیار اشخاص حقیقی 
و حقوقی قرار دارد، افزود: با توجه به نیت خیر واقفان 
که سبب تقویت روح نوع دوستی، اندیشه اجتماعی، 
همکاری متقابل وزندگی گروهی در جامعه می شود؛ 
اما می توان همین سرمایه بزرگ را با رعایت موازین 
شرعی و هدف واقفان، در جریان فعالیت های تولیدی 

و خدماتی قرارداد. 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان:

اصفهان، سرآمد وقف در کشور است
معاون ســوادآموزی آمــوزش و پرورش اســتان 
اصفهان از ســهمیه ۷ هــزار و ۷۰۰ نفری جذب 
سوادآموزان در این استان خبر داد و گفت: تا کنون 
2 هزار نفر در پایه اول تا سوم و ۱6۰۰ نفر در پایه 
چهارم تا ششم جذب شده اند.بهمن امیدقائمی با 
اشاره به آمار باسوادی در اســتان اصفهان، اظهار 
داشت: اســتان اصفهان در زمره پنج استان برتر از 
نظر میزان باسوادی در کشور است.وی افزود: طبق 
آمار سال ۹۵، یکصد هزار نفر در گروه سنی ۱۰ تا 
۴۹ سال بی سواد گزارش شده بود که تا کنون ۱۴ 
هزار نفر آنان جذب کالس های نهضت سوادآموزی 
شــده اند.معاون ســوادآموزی آموزش و پرورش 
استان اصفهان با بیان اینکه ۹8 درصد مردم استان 
اصفهان با سواد هستند، گفت: در حال حاضر این 
استان در زمره ۵ اســتان برتر در کشور قرار دارد.

وی تصریــح کرد: در نهضت ســوادآموزی 3 دوره 
سوادآموزی وجود دارد که در سال جاری در دوره 
اول تا سوم ابتدایی 3 هزار و ۷۰۰ نفر سهمیه وجود 
داشــت که تا کنون 2 هزار نفر جذب شدند و هنوز 

هم ادامه دارد.امیدقائمی ادامه داد: در دوره انتقال 
که شامل پایه چهارم تا ششم ابتدایی است، ۴ هزار 
ســهمیه وجود داشــت که ۴۰ درصد آنان جذب 
شدند.وی با اشاره به بیشترین جذب سوادآموزان 
در شهرستان های اســتان اصفهان، اظهار داشت: 
در شهرســتان های فریدن، چادگان، فالورجان و 
خمینی شهر بیشترین جذب سوادآموزان گزارش 

شده است.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان:

۹۸ درصد مردم استان اصفهان با سواد هستند

 آموزش و پرورشاوقاف

اگر چند دقیقه ای را در مقابل بیمارستان سوانح و 
سوختگی در خیابان کاوه توقف کنید، شاهد رژه 
ارتش موش ها درســت روبه روی این بیمارستان 
و جوی های اطراف آن خواهیــد بود. این نمایش 
در مادی های چهارباغ و جــوی های آب خیابان 
مالصدرا هم دیده می شود. باال و پایین شهر فرقی 
ندارد تقریبا در همه جــا می توان این موذی های 
چنــدش آور را دیــد، اگرچه چند ســال پیش 
جمعیت رو به ازدیــاد موش هــا در اصفهان که 
تخریب های زیادی را هم به جا گذاشتند، کنترل 
شــد؛ اما دوباره ایــن حیوانات به نقــاط مختلف 
شهری بازگشــته اند. مســئوالن اداره بهداشت 
اســتان اعالم کرده اند هر چند این موش ها ناقل 
بیماری هایی ماننند سالک نیستند؛ اما نگرانی ها 
از شــیوع برخی دیگر از بیماری هایی که نامی از 
آنها ارائه ندادند، وجود دارد و الزم اســت تا این 
حیوانات از بین بروند. از ســوی دیگر موش ها در 
مناطقی از اســتان اصفهان هم به شدت در حال 
زیاد شــدن هســتند؛ مناطقی مانند ورزنه که از 
جملــه اصلی تریــن کانون های بیماری ســالک 
در کشور و استان اصفهان شــناخته می شود. به 
دلیل وجود موش های جونده تاکنون مســئوالن 
نتوانسته اند بیماری را ریشه کن کنند. همچنین 
ما با نسل جدید از موش هایی روبه رو شده ایم که 
با هوش تر هســتند و دیگر به روش های قدیمی 

مرگ موش و تله تــن نمی دهنــد و نمی توان به 
راحتی آنها را از بین برد. موش ها در گذشته کانون 
خطر را بــه یکدیگر گزارش می دادنــد؛ به تازگی 
موش های پایتخت با هوش تر شــده، موش آلوده 
را هم تشــخیص و از النه خارج می کنند. یکی از 
روش هایی که برای از بین بردن موش ها استفاده 
شد، ناباروری موش های ماده بود که برای این کار 
یک ماده خوشمزه و غیر کشنده کشف کردند که 
بدون آسیب رساندن به موجودات، سبب ناباروری 
آنها شــده و اجازه می دهد که طول عمر طبیعی 
خود را بدون باروری داشــته باشــند. این ماده با 

تحریک یائســگی زودرس در موش هــای ماده و 
ایجاد خلل در تولید اســپرم در موش های نر، در 
عرض چند هفته سبب ناباروری آنها می شود. این 
روش اما پس از مدتی جواب درســتی نداد حاال و 
پس از فراز و فرودهای زیاد اعالم شــده است به 
زودی و با کشف جدید دانشــمندان نانوی ایران، 
مرگ موش جدیــدی در کالن شــهرها از جمله 
اصفهان مورد اســتفاده قرار می گیرد که کشنده 
نیست و تنها با کاهش اشــتها و یا ایست قلبی در 
موش ها موجب از میان رفتن آنها می شــود. یک 
شــرکت دانش بنیان ایرانی توانست با استفاده از 

مواد نانو داروی کشــنده ای تولیــد کند که برای 
انسان بی ضرر باشــد؛ موش ها پس از مصرف این 
ماده، به محل امن خود پناه برده و دچار انســداد 
دستگاه گوارش و ایســت قلبی می شوند. شرکت 
دانش بنیان رایان زرین ســینا با استفاده از مواد 
نانو، پودر غیرسمی کشنده موش تولید کرده که 
برای انســان، دام و محیط زیست بی خطر است. 
سم تولیدشــده می تواند تا ســال ها موثر باشد و 
این در حالی اســت که داروهای رایــج قبلی تنها 
چند هفته دوام می آورند؛ مواد تازه تولید شــده 
بعد از تجزیه بــه عنوان کود مورد اســتفاده قرار 
می گیرند و اثرات مخرب زیست محیطی سم های 
رایج را ندارنــد. تاکنون شــهرداری های تهران، 
اصفهان، مشهد، گرگان، مازندران، کرج، شهریار و 
شهرقدس متقاضی استفاده از این سم شده اند. این 
پودر مرگ موش برای کشــتن گونه های متفاوت 
موش ها و به طور وســیعی در مزرعه هــا، باغ ها و 
مکان های ذخیره ســازی غذا و مواد فاسدشدنی 
قابل استفاده است. حاال پس از به کار بردن طیف 
وســیعی برای مبارزه با این جوندگان موذی و در 
حالی که اصفهــان به عنوان یکــی از کانون های 
ســالک به شــدت نیاز به استفاده از وســیله و یا 
دارویی به روز برای مبارزه با این بیماری و ریشــه 
کنی کانون های آن در اطراف اصفهان دارد ،کشف 
ایــن دارو می تواند امیدهای تازه ای برای ریشــه 
کنی برخی از بیماری های هزینه بر مانند ســالک 

در استان اصفهان داشته باشد.

خفگی در انتظار موش ها

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: قبل از تصویب قانون 
بیمه همگانی تنها مشــموالن تامین اجتماعی، کارکنان دولت 
و بازنشستگان لشکری تحت پوشــش بیمه بودند که تعداد آنها 
۴ میلیون نفر بود؛ اما امروز ۴۰ میلیون نفر تحت پوشــش بیمه 
سالمت هستند. حســین بانک اظهار کرد: بر اساس اصل بیست 
و نهم قانون اساسی فراهم کردن خدمات سالمت و بیمه یکی از 

وظایف دولت جمهوری اســالمی در برابر همه مردم است که در 
این راستا قانون بیمه همگانی در سال ۱3۷3 تصویب شد. وی با 
بیان اینکه از مهرماه سال ۱3۷۴ سازمان بیمه سالمت شروع به 
کار کرد، افزود: همه بیمه شــدگان امروز از خدمات درمانی 23 
هزار پایگاه بهداشــتی و درمانی در قالب طرح پزشک خانواده به 
صورت رایگان استفاده کرده و در صورت نیاز به بستری فرانشیز ۷ 

درصدی پرداخت می کنند. وی با اشاره به اینکه طرح بیمه اجباری 
از آبان ماه اجرایی می شود، تصریح کرد: در استان اصفهان از سال 
گذشــته کل بیمارســتان های دولتی تحت پوشش طرح تبادل 
الکترونیکی اسناد پزشکی قرار گرفتند و در زمانی که به ازای هر 
بیمار 2۵ برگه کاغذی به اداره سالمت وارد می شد این مکاتبات 

کاغذی پایان یافت. 

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان:
 40 میلیون نفر تحت پوشش بیمه سالمت هستند

 امیدها برای ریشه کنی بیماری های ناشی از موش مانند سالک، با کشف داروی جدید در اصفهان بیشتر شده است؛

استاندار اصفهان:
طرح حذف مدارک هویتی در کشور اجرا می شود

استاندار اصفهان گفت: برای رهایی از بروکراسی اداری بخش نامه ای با عنوان حذف مدارک هویتی در کشور 
به اجرا در خواهد آمد. عباس رضایی با اشــاره به نحوه آمار دهی مدیران کل به تهران، ادامه داد: خواهشمندم 
همه مدیران کل، آمارهای خود را به صورت واقعی به تهران ارائه دهند، برای مثال از ابتدای ســال زراعی ۹/6 
میلی متر میانگین بارندگی ثبت شده این درحالی است که این رقم در ســال گذشته۹/۱۴ بوده و نباید برای 
چند صدم درصد، آماری فراتر اعالم کنیم. اســتاندار اصفهان با بیان اینکه در آستانه گرفتن بودجه هستیم، 
تصریح کرد: باید تصمیم بگیریم با بودجه به صورت فعال برخورد کنیم و دســتگاه ها به دنبال بودجه اضافی 
نباشند. رضایی، موافقت صد درصدی خود را با تفویض اختیارات به شهرستان ها اعالم و تاکید کرد: از مدیران 
 کل در دســتگاه ها می خواهم اختیارات الزم را به شهرســتان ها بدهند چراکه این تفویــض اختیار به نفع

 خود مدیران است. 

رییس دادگستری شهرستان نجف آباد:
ترافیک قضایی ایران چندین برابر متوسط جهانی است

رییس دادگستری شهرستان نجف آباد گفت: در حالی که در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکا، روزانه یک تا حداکثر 
دو پرونده به هر قاضی ارجاع داده می شود، در ایران به طور متوسط در سطح کشور هر قاضی چندین برابر متوسط 
جهانی پرونده قضایی بررسی می کند. سیدحسین حسینی اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته جهان از ارجاع پرونده 
جدید قبل از به نتیجه رسیدن پرونده های قبلی خودداری می کنند؛ اما ما به دلیل حجم بسیار زیاد ورودی پرونده و 
کمبود شدید نیرو چنین امکانی را نداریم. وی اضافه کرد: در حال حاضر3۰ قاضی در دستگاه قضایی شهرستان فعال 
هستند و هر دادیار ما ماهیانه حداقل دویست و پنجاه پرونده را تحویل می گیرد که این حجم از کار، ضمن معطل 
کردن شهروندان می تواند بر روی کیفیت رسیدگی ها و صدور آرا نیز تاثیرگذار باشد. رییس دادگستری شهرستان 
نجف آباد با اشاره به تاثیر راه اندازی دفاتر خدمات قضایی در کاهش ورودی پرونده ها اضافه کرد: چندین دفتر در سطح 

شهرستان فعال هستند؛ اما در برخی موارد شاهد ازدحام جمعیت در آن ها هستیم.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اســالمی گفت: در شهر باغبهادران 
حدود 2۵ مدرسه متروکه داریم که قانون، اجازه واگذاری مدارس متروکه در 
کاربری تجاری را داده است و باید از این ظرفیت در استان اصفهان نیز استفاده 
شود. محســن کوهکن تصریح کرد: در برخی از مناطق اعتبارات مالی برای 
محرومیت زدایی به چشم می خورد و باید به دنبال ظرفیت های سرمایه گذاری 
برویم. وی بیان کرد: برخی از قوانین به اشتباه گذاشته شده است. در برخی 

از زمین ها یک ســند وجود دارد و ۴۰ نفر بر روی آن زمین احساس مالکیت 
می کنند. متاســفانه دولت در مواقعی به دنبال نسیه خوری رفت و به عنوان 
مثال پروژه ای در شهرستان لنجان به تنهایی اصالح واریانت بر روی آن انجام 
شده است. وی بیان کرد: به هیچ عنوان درســت نیست که برای پروژه مترو 
به دنبال اعتبارات دولتی برویم و باید از دولت صدور مجوزها را بخواهیم و از 

استعدادهای شهری برای تامین اعتبار استفاده کنیم.

خبر
استفاده از ظرفیت  

واگذاری مدارس متروکه 
در قالب کاربری تجاری

پریسا  سعادت
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واکنش »نویر« به پنج تایی 
شدن بایرن برابر فرانکفورت

بایرن مونیخ در هفته دهم رقابت های بوندسلیگا 
را  شکست ســنگینی 
تجربه کــرد. بایرن 
برابــر فرانکفورت 
با نتیجه 5 بر یک 
تن به شکست داد 
تا انتقادهــا از کواچ 
بیشتر شــود. مانوئل 
نویر، ســنگربان و کاپیتان بایــرن بعد از بازی 
گفت: بعد از گذشت 10 دقیقه از بازی 10 نفره 
شدیم و همین کافی بود تا شرایط سخت شود 
و دو گل دریافت کنیم. یکــی از گل های خود 
را جبران کردیم و امیدوار بــه رختکن رفتیم؛ 
اما در نیمه دوم شــرایط با یــک بازیکن کمتر 
سخت تر شــد. او ادامه داد: درست است که 10 
نفره شدیم و شرایط برای تیم بسیار سخت شد 
اما دریافت 5 گل قابل قبول نیست. با وجود یک 
یار کمتر می توانستیم بازهم گلزنی کنیم؛ اما از 

فرصت های خود استفاده نکردیم.

رکورد باورنکردنی رئال بتیس 
در برنابئو!

رئال بتیس به صــورت تاریخی یکــی از گربه 
ســیاه های رئال مادرید 
محســوب می شود 
و در ســه ســال 
نیــز  گذشــته 
همیشــه توانسته 
در برنابئو برابر رئال 
قد علم کند. شــنبه 

مادرید با وجود حمــات فراوانش شب، رئال 
نتوانســت قفل دروازه ســبزهای اندلوسی را 
بشکند و در نهایت بازی با تساوی بدون گل به 
اتمام رسید. به این ترتیب رئال بتیس موفق به 
ثبت یک رکورد تاریخی در سانتیاگو برنابئو شد. 
طبق گزارش میسترچیپ ،کارشناس اسپانیایی، 
بتیس تنها تیم تاریخ اللیگاست که در سه فصل 
متوالی در ســانتیاگو برنابئو هیچ گلی دریافت 
نکرده اســت. دو فصل پیش بتیس 0-1 رئال 
را شکست داد. فصل قبل 0-2 و امسال تساوی 
بدون گل برای دو تیم به ثبت رسید. رکوردی 
که بتیــس االن در اختیار دارد، حتــی دور از 

دسترس تیمی مثل بارسلونا بوده است.

هافبک بارسلونا در صدر لیست 
خرید »کونته«

آنتونیو کونته، سرمربی تیم فوتبال اینترمیان 
ایتالیا، مشــتاق جذب 
از  بازیکنانــی 
فوتبــال  تیــم 
بارسلوناست. این 
بازیکنــان ایوان 
راکیتیــچ و آرتورو 
هســتند.  ویــدال 
روزنامه ایتالیایی گاتزتا دلو اسپرت، البته خبر 
داده که گزینه اول ســرمربی بزرگ ایتالیایی 
برای ماه ژانویه برخاف تصورات ویدال است، نه 
راکیتیچ که از مدت ها قبل صحبت از پیوستن 
احتمالــی اش به اینتر یا منچســتریونایتد در 
میان بود. سرمربی سابق چلسی درصدد است 
تیمش را در ماه ژانویه تقویت کند و ویدال که 
در زمان مربی گری در یــووه با او کار کرده بود 
را بهترین گزینه بــرای تیمش می داند. کونته 
به دنبال هافبکی فیزیکی و با قدرت دوندگی 
باالســت که بتواند به یک سوم دفاعی حریف 
نفوذ کنــد. او همچنین به دنبــال جذب یک 
وینگ بک هم هست که طبق ادعای مطبوعات 
 اولین گزینه اش بــرای این پســت، دارمیان

 است.

 مذاکره »زالتان«
 با یک باشگاه ایتالیایی

مهاجم تیم فوتبال ال ای گلکســی، مذاکراتی 
با یک باشگاه ایتالیایی 
داشته است. زالتان 
 ، یــچ و هیمو ا بر ا
در حالــی که در 
آســتانه بازگشت 
بــه فوتبــال ایتالیا 
قرار گرفته مذاکراتی 
با مسئوالن باشــگاه بولونیا داشــته است. بر 
اســاس گزارش های موجــود در ایتالیا، مینو 
رایوال مدیــر برنامه های مشــهور زالتان برای 
مذاکره با بولونیا و عقد قــرارداد 1۸ ماهه و ۸ 
میلیون یورویی اکنون در ایتالیا حضور دارد و 
باید دید نتیجه این مذاکرات چه خواهد شــد. 
این در شرایطی است که زالتان مشتریان زیاد 
دیگری از کشورهای مختلف دارد که هرکدام 

برای جذب او مشتاق تر از دیگری هستند.

دو میلیارد تومان برای چمن نقش جهان هزینه شده است

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 به نظر می رســد سکونشــینی های متوالی کار دست علیرضا 
جهانبخش داده و بر اســاس شــنیده ها گویا قرار اســت برای 
بازی ایران با تیم ملی عراق از او دعوت نشود. ویلموتس با عدم 
اطمینان از آمادگی وینگر راست سال های گذشته ایران به فکر 
اســتفاده از ســایر گزینه های آماده تر از جمله علی قلی زاده از 

شارلواست.

»جهانبخش« برای بازی با عراق هم دعوت نمی شود

 رای پرونده شکایت باشگاه ذوب آهن از رضا شکاری بابت انتقال 18
این بازیکن به باشگاه روبین کازان روســیه در اتاق حل اختاف 
فیفا، پس از کش وقوس های فــراوان در نهایت صادر و به طرفین 
دعوا ارجاع داده شده است. بر همین اساس،  طبق رای این ارگان 
فیفا شکایت باشگاه ذوب آهن از رضا شکاری و باشگاه روبین کازان 

رد شد.

فیفا شکایت ذوب آهن از »شکاری« را رد کرد
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پرسپولیس چه شکایتی از 
برانکو دارد؟

برانکــو ایوانکوویــچ بــه دلیل عــدم دریافت 
مطالبات، قرارداد خودش را یک طرفه فســخ 
شده تلقی کرد و راهی عربســتان شد. در این 
سمت هم پرسپولیســی ها به دنبال کالدرون 
رفتند و فصــل را با او شــروع کردند. حاال و در 
آستانه شکایت احتمالی برانکو از پرسپولیس، 
باشگاه نیز به فکر این افتاده که خودش را در این 

پرونده جلو بیندازد. 
نکته قابل توجه اینجاست که باشگاه پرسپولیس 
به طرز عجیبی قصد دریافــت غرامت از برانکو 
دارد و در ســمت مقابل این مربی اعتقاد دارد 
چون پولی به حســابش نرفته و هنوز از باشگاه 
طلب دارد باید از مسئوالن تیم غرامت دریافت 

کند.
 به نظر می رسد با این تفاســیر پرونده برانکو - 
پرســپولیس هم تبدیل به یکی از پرونده های 
جنجالی شود،یکی از آن پرونده هایی که کارش 

به CAS کشیده شده است.

راهکار عجیب دروازه بان عراقی 
برای پیروزی مقابل ایران

سایت »اسپورت« عراق خبر داد که نور صبری، 
دروازه بان و کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال عراق 
پیشنهاد داد تا اتوبوس های حامل هواداران از 
میدان التحریر بغداد حرکت کنند و هواداران از 
این میدان برای دیدار با ایران در انتخابی جام 
جهانی 2022 قطر به بصره منتقل شوند تا عراق 

را در این بازی حمایت کنند. 
شــاگردان ویلموتس در چهارمین بازی خود 
در انتخابی جام جهانــی 2022 قطر در بصره 
میهمان تیم ملی عراق هستند. میدان التحریر 
مرکز تجمع تظاهرکنندگان در تظاهرات اخیر 

این کشور است.

در حاشیه

سهیال منصوریان:
نخستین ایرانی حاضر در 

مسابقات موی تای چین هستم
ووشــوکار اصفهانی از شــرکت در مســابقات 
موی تای بــوران خبر داده و گفــت: حدود 20 
روز دیگر یک مســابقه بســیار مهم دارم و این 
مسابقات برای من و باشــگاه از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت و قرار است در سبک موی تای 
بوران شرکت کنم. این رقابت ها سبک خاصی 
است که در آن بدون دســت کش، کاه و هیچ 
محافظی شــرکت می کنیم و تنهــا حفاظ ما 
محافظ لثه است و برای دست ها از طناب های 
ابریشمی مخصوص خودشان استفاده می شود. 
این رشــته مخصوص کشــور تایلند اســت و 
تایلندی ها در آن بســیار قوی هستند. به این 
مسابقات رینگ خونین می گویند و فقط کسانی 
در آن شرکت می کنند که مهارت باالیی دارند. 
ســهیا منصوریان با تاکید بر اینکه نخستین 
بانوی ایرانی حاضر در این رقابت هاست، تصریح 
کرد: هیچ زن ایرانی تاکنون در این مســابقات 
شــرکت نکرده و من اولین ایرانی هستم که در 
این مسابقات حاضر شــده است. انگیزه زیادی 
برای پیــروزی دارم و می دانم کــه می توانم با 
کمک خدا موفق باشــم و بــه هم وطنانم قول 
 می دهم که در ایــن مســابقات نتیجه خوبی 

بگیرم.

کسب رتبه برتر ورزشکاران 
اصفهانی در رقابت های 

نجات غریق
ورزشــکاران اصفهانی در بیســت و هشتمین 
دوره مســابقات نجات غریق قهرمانی کشــور 
رتبه های برتر را کسب کردند. در بخش ساحلی 
رقابت های نجات غریق در ۹0 متر سرعت رضا 
قاســمی و در ۹0 متر ســرعت امدادی حسن 
نصیری، نجــت نجفی، رضا قاســمی و مهدی 

رحیمی از اصفهان برتر شدند. 
در رقابت های پرچم در ساحل نیز رضا قاسمی 
از اصفهــان اول شــد. مســابقات نجات غریق 
قهرمانی کشــور ۹ و 10 آبان با حضور ۳1 تیم 
از سراسر کشــور در جزیره کیش برگزار شد. 
ورزشــکاران در پنج ماده در بخش اســتخری 
 و در بخش ســاحلی در ســه ماده بــه رقابت 

پرداختند.

منهای فوتبال

مربی تکواندوی مس کرمان در خصوص نداشــتن حق رای در 
مجمع انتخابی هیئت تکواندوی اصفهان، اظهار کرد: تیم تکواندو 
ذوب آهن و تیم مقاومت بسیج در مجمع حق رای دارند در صورتی 
که تیم تکواندو مقاومت بسیج وجود خارجی ندارد و تنها یک اسم 
است. محمدرضا بابادی ادامه داد: تیم تکواندوی مقاومت بسیج 
وجود خارجی ندارد و این موضوع را همه می دانند ولی به عنوان 
یکی از تیم های دارنده حق رای، قرار اســت در مجمع شــرکت 

کند.  وی با اشاره به حق رای تیم تکواندوی ذوب آهن در مجمع 
انتخاباتی هیئت تکواندوی اســتان، گفت: تیم ذوب آهن در رده 
نوجوانان فعالیت می کند و در مسابقات گذشته از گروه خود صعود 
نکرد در صورتی که تیم سامان رزم در لیگ نقش جهان )لیگ یک 
تکواندو کشور( فعالیت می کند. مدیر تیم سامان رزم با اشاره به 
حق رای نداشتن باشگاه ســامان رزم در مجمع انتخاباتی هیئت 
تکواندوی اســتان اصفهان، تصریح کرد: من در جریان همه چیز 

هستم و می دانم که چه کسی این مجمع را تشکیل داده است، این 
البی بازی ها برای جمع کردن رای است. من و باشگاه سامان رزم 
فقط به دنبال حق رای در مجمع انتخاباتی هیئت تکواندو هستیم.

بابادی با اشــاره به حضور تیم ســامان رزم در لیگ نقش جهان، 
بیان کرد: امسال تیم ســامان رزم با هزینه شخصی به مسابقات 
تکواندوی لیگ نقش جهان فرستاده شد، هیئت تکواندو حتی یک 

تماس با اعضای تیم نداشت.

البیگری در مجمع انتخاباتی هیئت تکواندو برای گرفتن رای؟!

تمرینات سهراب مرادی در تیم ملی وزنه برداری 
به منظور حضور در جام بین المللی ترکیه به عنوان 
یکی از مسابقات کسب ســهمیه المپیک آغاز شد. 
وزنه بردار اصفهانی پس از موفقیت در رقابت های 
گزینشی سوئیس حاال به دنبال درخشش در این 
مسابقات است تا سومین حضور خود در رقابت های 
المپیک را تجربه کند. مرادی که ســابقه کســب 
مدال طــا در المپیــک 2016 را در کارنامه دارد 
یکی از امیدهای ورزش کشــور در المپیک 2020 
است که مسئوالن ورزشی کشور و کمیته المپیک 
از او به عنوان یکی از شــانس های مسلم قهرمانی 

نام می برند.
وزنه بردار اصفهانی برای کســب سهمیه المپیک 
باید سه مســابقه جهانی را پشت ســر بگذارد که 
دو دوره آن با موفقیت انجام شــده است. اگرچه با 
مصدومیت های دنباله دار مرادی در سال گذشته، 
امیدها حتی برای حضور او در المپیک 2020 نیز 
رنگ باخته و آماده کردن او برای حضور تشریفاتی 
در مســابقات جهانی نیز به یکــی از دغدغه های 
اصلی متولیان امر تبدیل شــده بود؛ اما سهراب در 
مسابقات گزینشی سوئیس بازگشتی موفقیت آمیز 

داشت تا بار دیگر نگاه ها به او دوخته شود.
مسابقات گزینشی سوئیس در حالی در اوایل آبان 
جاری با حضور مدعیان و بزرگان دسته ۹6 کیلوگرم 

وزنه برداری برگزار شــد 
که وزنه بــردار اصفهانی 
تیم ملی موفــق به ثبت 
رکــورد 200 کیلوگرمی 
در ایــن رقابت ها شــد، 
رکوردی کــه اگرچه در 
حد وانــدازه های مرادی 
نبود؛ اما مجوز حضور در 

مسابقات گزینشی ســوم را برای او به ارمغان آورد. 
ملی پوش اصفهانی دسته ۹6 کیلوگرم وزنه برداری 

که بعد از عمل جراحی از 
ناحیه کتف دوران نقاهت 
را سپری می کند، در این 
رقابت ها در یک ضرب ۸0 
کیلوگــرم و در دوضرب 
120 کیلوگــرم را باالی 
سر برد تا یک گام دیگر به 
حضور در المپیک 2020 
نزدیک تر شود. مرادی برای کسب سهمیه المپیک 
حاال رقابت های بین المللی ترکیه را در پیش دارد 

که اردوی آماده ســازی ملی پوشــان ایرانی برای 
حضور دراین مسابقات شــروع شده و وزنه برداری 

اصفهانی نیز در این اردو حاضر شده است.
تورنمنت بین المللی وزنه برداری نعیم ســلیمان 
اوغلو که 14 تا 17 نوامبر )2۳ تــا 26 آبان ماه( به 
میزبانی شــهر غازی انتپ ترکیه برگزار می شــود 
عرصه کسب ســهمیه المپیک 2020 توکیو است 
و تیم ملی کشــورمان می تواند با حضــور در این 
مســابقات امتیازات الزم برای انتخاب 2 نفر نهایی 

برای حضور در المپیک را جمع آوری کند.
وزنه بردار اصفهانی در حالی خود را مهیای حضور 
در این مســابقات می کنــد که دیگر وزنــه بردار 
ایرانی دســته ۹6 کیلوگرم شــانس چندانی برای 
حضور در رقابت هــای المپیــک 2020 را ندارد. 
کیانوش رســتمی که سابقه کســب مدال طا در 
رقابت های المپیک 2016 ریــو را در کارنامه دارد 
به دلیل مخالفت مسئوالن فدراســیون جهانی با 
ثبت رکوردش در مسابقات گزینشی سوئیس این 

فرصت ویژه را از دست داد.
به دنبــال تغییــر در قوانین فدراســیون جهانی 
وزنه برداری که هر کشوری تنها می تواند در بخش 
آقایان با دو شــرکت کننده حضور یابد، امیدهای 
ایران برای کسب مدال تا حدود زیادی کاهش یافته 
اســت؛ چرا تیم ملی وزنه برداری کشورمان به جز 
سهراب مرادی وزنه بردار شاخصی برای حضور در 

رقابت های المپیک 2020 ندارد.

وزنه بردار اصفهانی به دنبال بازگشت موفقیت آمیز
 شروع تمرینات سهراب مرادی در تیم ملی وزنه برداری؛

  عکس روز

پوستر باشگاه استقالل به مناسبت ۱۰۰۰ امتیازی شدن این تیم
تیم فوتبال استقال در هفته نهم رقابت های لیگ برتر با نتیجه 4 بر 2 مقابل تراکتور پیروز 
شد و آبی پوشان با 2 برد جام حذفی به ششمین پیروزی متوالی خود در این مسابقات و لیگ 
برتر رسیدند که با این برد استقال طلسم ۸ ساله پیروز نشدن در تبریز را شکست. همچنین 
آبی ها تا به امروز در کل تاریخ ادوار لیگ برتر موفق به کسب ۹۹۸ امتیاز شده بودند و حاال با 

احتساب ۳ امتیاز این بازی، اولین تیم 1000 امتیازی تاریخ لیگ برتر لقب گرفتند.

سهراب در مسابقات گزینشی 
سوئیس بازگشتی موفقیت 

آمیز داشت تا بار دیگر 
نگاه ها به او دوخته شود

بازیکن تیم والیبال سپاهان:

سپاهان بر پایه جنگندگی ساخته شده است
بازیکن تیم والیبال سپاهان گفت: اول فصل است و نمی توان در مورد جایگاه آخر فصل صحبت کرد؛ 

اما سعی می کنیم در همه بازی ها از تمام توان مان استفاده کنیم.
محمدطاهر وادی در خصوص پیوستن به تیم والیبال سپاهان اظهار داشت: رحمان محمدی راد با 
من تماس گرفت و پرسید راغب هستم با وی کار کنم یا نه و گفت باشگاه سپاهان است، من هم قبول 
کردم. بازیکن تیم والیبال سپاهان افزود: سپاهان، باشگاه بزرگی است و هر کسی دوست دارد برای 
آن بازی کند، خیلی خوشــحالم که در این تیم خوب با کادر فنی خوب بازی می کنم. وی در مورد 
بازی هفته اول مقابل فوالد سیرجان گفت: اولین بازی لیگ بود، شروع سپاهان برای مان خیلی مهم 
بود که در خانه خودمان خوب شروع کنیم. وادی در ادامه تصریح کرد: البته مشکاتی نیز داشتیم 
و پیش از مسابقه با فوالد ســیرجان تمرینات خیلی کمی در سالن مخابرات داشتیم؛ اما خوشحالم 
که بازی را بردیم، بچه ها خیلی خوب و غیرتی بازی کردند. بازیکن تیم والیبال ســپاهان همچنین 
افزود: فوالد سیرجان نیز خیلی خوب بازی کرد و بازیکنانش هرچه در توان داشتند، گذاشتند. وی 
در مورد وضعیت لیگ برتر والیبال نیز گفت: هرچه لیگ پیش برود، تیم ها رفته رفته بهتر می شوند و 
عملکرد بهتری به نمایش می گذارند، طی هفته های ابتدایی نمی توان در مورد ضعیف یا قوی بودن 
تیم ها صحبت کرد. وادی با بیان این که به قهرمانی فکر می کنیم، خاطرنشان کرد: اول فصل است و 
نمی توان در مورد جایگاه آخر فصل صحبت کرد؛ اما سپاهان بر پایه جنگندگی ساخته شده است و 
سعی می کنیم در همه بازی ها از تمام توان مان استفاده کنیم. بازیکن تیم والیبال سپاهان در پایان 
یادآور شد: حمایت هواداران در بازی اول خوب بود؛ اما امیدوارم در بازی های بعدی هواداران بیشتری 

به سالن بیایند و سالن را پر کنند.

مدیر عامل باشگاه سپاهان با اشاره به اینکه چمن ورزشگاه نقش 
جهان مشکل زیادی ندارد، گفت: باشگاه سپاهان دستگاه های 
جدیدی خریداری کرده ، چمن ورزشگاه نقش جهان خوب است 
و با وجود اینکه هفته ای یک بار بــازی در آن صورت می گیرد 
از کیفیت خوبی برخوردار اســت. برای خرید این دستگاه ها 
حدود دو میلیارد تومان هزینه شده است. مسعود تابش ادامه 
داد: از گزارشگر اصفهانی بازی ســپاهان تعجب می کنم، زیرا 

نکات مهم بازی را فراموش کرده است و از چمن ورزشگاه انتقاد 
می کند و این کار باعث شده که چمن ورزشگاه نقش جهان برای 
همه سوژه شود، باشگاه سپاهان پیگیر این موضوع است و هر 
روز بهتر خواهد شد. مدیرعامل باشگاه ســپاهان در رابطه با 
شارژ مالی و پرداختی باشگاه گفت: سپاهان طبق آیین نامه به 
بازیکنان پاداش می دهد و تمام شارژ مالی بر اساس آیین نامه 
است، باشگاه سپاهان در بازی های حساس پاداش روحی در نظر 

می گیرد و پاداش بازی های خارجی و داخلی مشخص است زیرا 
دارای آیین نامه هایی به نام پاداش و جریمه داریم. تابش اضافه 
کرد: برخی از هواداران باشگاه دلیل نیامدن به ورزشگاه را گرانی 
بلیت می دانند؛ اما قیمت این بلیت ها گران نیست و طبق اصول 
است، در لیگ یک نیز شاهد هســتیم که قیمت بلیت ده هزار 
تومان است، قیمت بلیت ها گران نیست. وی با اشاره به اینکه 
بلیت فروشی برای ما درآمدی ندارد، ادامه داد: پول بلیت فروشی 
خرج برگزاری مسابقات می شود و درآمد زیادی برای باشگاه 
ندارد، زیرا برگزاری مسابقه هزینه زیادی دارد، در هیچ استانی 

بلیت فروشی ارزان تری وجود ندارد.

مدیرعامل باشگاه سپاهان:

دو میلیارد تومان برای چمن نقش جهان هزینه شده است

سمیه مصور
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روز »حماسه ایثار مردم اصفهان« در تقویم ملی ثبت شود
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

چهره روز

خبر

 5بازدید معاون وزیر ارشاد
 از دفتر صمت در اصفهان

دکتر محمد خدادادی، معاون مطبوعاتی وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســامی به همراه مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اسامی اســتان و جمعی از 
کارشناســان وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
از دفتر موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت در 

استان اصفهان بازدید کردند.

فرماندار اصفهان:
بسیاری از پروژه ها بدون 
برنامه ریزی یا احساسی 
راه اندازی شده است

فرماندار اصفهان با اشــاره به اینکه بســیاری 
پروژه ها بدون برنامه ریزی یا احساســی ایجاد 
شــده اند، گفت: برای ایجاد توسعه افرادی که 
روی کار می آیند باید جامع نگر، توسعه طلب 
و هدفمند باشــند و اهــداف کان را با برنامه 
ریزی و خارج از نگرش و بینش سیاسی ایجاد 
کنند. سیســتانی در نشســت تخصصی نقش 
زنان روستایی در توسعه پایدار با حضور بانوان 
شوراهای اسامی روســتاها و فرمانداری های 
استان اظهار کرد: همه جوامع اعتقاد دارند که 
زنان به عنوان نیمی از جامعه نقشــی اساسی 
در توسعه پایدار ایفا می کنند که این نقش در 
قرآن و روایات ائمه و تجربیات دانشمندان هم 

ذکر شده است. 
حسین سیستانی با اشــاره به اینکه زنان باید 
خودباوری بیشتری داشته باشند، افزود: داشتن 
حس خودباوری برای زنان بسیار مهم است چرا 
که القائات منفی در جامعه ما تا حدی بوده است 
که در برخی موارد حتی موثر واقع شده؛ اما زنان 
باید بدانند که جایگاه و نقش ارزنده ای نه تنها 
در خانواده دارند، نقش پررنگ آنها در جامعه نیز 
همواره مورد توجه بوده است. فرماندار اصفهان 
با تاکید بر اینکه زنان باید خــود را باور کنند، 
تصریح کرد: اعتقاد ما این است که به گفته امام 
راحل از دامن زن، مــرد به معراج می رود و این 
پیام ارزشمندی اســت که اگر ابعاد آن را برای 
جامعــه تبیین کنیم در ایــن گفته هیچ جای 
بحث و تاملی نخواهد بود چرا که امام راحل به 
تاثیرگذاری زن مسلمان ایرانی اعتقاد داشتند 
و در تایید این گفته هم روایات بسیاری، بهشت 

را زیرپای مادران دانسته اند.
 وی با اشــاره به اینکه کشــورمان در موضوع 
توســعه چندان ســابقه طوالنی ندارد، گفت: 
برخاف ایران بعد از دوره رنسانس کشورهای 
دنیا به این فکر افتادند که مسائل را جور دیگری 
حل و فصــل کنند تــا جامعه آنها پیشــرفت 
بیشتری داشــته باشــد و اولین موضوعی که 
بدان پرداختند اصاح نحوه اداره کشــور بود 
که در این راستا به تشکیل دولت ملت ها اقدام 
کردند تا سرنوشت امور به دست ملت ها باشد و 
ملت ها دولت ها را ایجاد کنند. سیستانی با بیان 
اینکه در مفاهیم دینی ما هم بر موضوع اجرای 
دموکراسی تاکیدات بسیاری شده داست، افزود: 
در کشور ما هم بعد از دوره مشروطه به جریان 
دموکراسی توجه بیشتری شد هرچند در این 
مســیر فرازها و فرودهای بســیاری داشتیم. 
وی با اشــاره به اینکه از ابتدای انقاب تاکنون 
۴۰ انتخابــات را گذرانده ایم، اظهار کرد: کمتر 
کشوری بوده که به موضوع اجرای دموکراسی 
تا این حــد توجه کرده باشــد، همچنین زنان 
برای تحقق دموکراســی و حق مشارکت باید 
توجه خود را به این موضــوع با حضور خود در 

انتخابات نشان دهند.

نماینده ولی فقیه در استان در دیدار با 
رییس دیوان عالی کشور:

 کلمه »برخوردار«، اصفهان را 
عقب انداخته است

نماینده ولــی فقیه در اســتان و امــام جمعه 
اصفهان در دیدار رییس دیوان عالی کشــور با 
آرزوی قبولی اعمــال و عزاداری ها در ماه محرم 
و صفــر و تبریک اعیــاد ماه ربیــع االول اظهار 
کرد: روزهای تعطیل زیــادی در این ایام وجود 
داشت که همه مســئوالن و خادمان ملت باید 
تاش کنند تا کارهای عقب افتاده در این مدت، 
جبران شــود. آیت ا... سید یوســف طباطبایی 
نژاد با بیان اینکه متاســفانه کلمه »برخوردار«، 
اســتان اصفهان را عقب انداخته اســت، افزود: 
استان اصفهان به اندازه حدود ۱۰ یا ۱۲ استان 
کشــور، مالیات پرداخت می کند و مســئوالن 
کشــور گمان می کنند چون این استان مالیات 
خوبی پرداخــت می کند، همه پولدار هســتند 
درحالی که دو کارخانه بزرگ ذوب آهن و فوالد 
مبارکه و سایر کارخانه ها این حجم از مالیات را 
پرداخت می کنند. نماینده ولی فقیه در اســتان 
اصفهــان تصریح کرد: می توان گفت برچســب 
»برخــورداری« ای که بر اســتان اصفهان زده 
شده است سبب شــده تا مســئوالن کشوری، 
مشکات استان اصفهان را به خوبی نشناسند و 
از کاستی ها و نیازمندی های این استان آگاهی 
صحیحی نداشته باشــند. طباطبایی نژاد افزود: 
این اســتان، استانی کویری اســت و ۱۰۶ هزار 
کیلومترمربع وســعت دارد که تنهــا ۲۵ هزار 
کیلومتــر آن، اطراف رودخانه زاینــده رود قرار 

گرفته و ۷۵ هزار کیلومتر آن کویری است.

امام جمعه موقت اصفهان:
 جنایت و جاسوسی آمریکا 

علیه ایران ادامه دارد
امام جمعه موقت اصفهــان در خصوص روز ۱3 
آبان و تســخیر النه جاسوســی آمریکا توسط 
دانشــجویان پیرو خط امام، اظهار کرد: روز ۱3 
آبان روز بزرگی است که سفارت آمریکا که تبدیل 
به النه جاسوســی و توطئه علیه ایران شده بود 
توسط برخی از دانشــجویان شجاع تسخیر شد. 
این حرکت آن قــدر مهم بود که امــام خمینی 
)ره( فرمودند »تسخیر ســفارت آمریکا انقابی 
بزرگ تر از انقاب اول بود« به این معنا که تسخیر 
ســفارت آمریکا و راندن آمریکا از ایران مهم تر از 
راندن خاندان ســلطنتی بــود. محمدتقی رهبر 
افزود: جنایت و جاسوســی آمریــکا علیه ایران 
همچنان ادامه دارد که باید با مقاومت و استقامت 
همچنان در برابر توطئه ها ایســتاد. ملت بزرگ 
ایران مقاوم هســتند و باید بدانند آمریکا از هر 
زمان دیگری شــکننده تر و تمدن آمریکایی رو 
به افول اســت. منفورترین حکومت هــا در دنیا 
دولت آمریکاســت و امروز عاوه بــر ایران اکثر 
کشــورها با آمریکا دشمن هســتند. امام جمعه 
موقت اصفهــان گفــت: هم اکنــون آمریکا به 
لطف خداوند در بدترین شــرایط انزوا قرار دارد 
و باید ایــن نکته را بــه خوبــی درک کنیم و با 
اســتقامت در برابر توطئه های آمریکا بایستیم 
 و گرامی بداریم یاد کســانی را که این حماســه 

بزرگ را آفریدند.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان:
استفاده از ظرفیت های درونی 

سبب پیشرفت کشور می شود
فرمانده ســپاه حضــرت صاحب الزمــان )عج( 
اصفهان در نشســت با شورای اقشــار، مجمع 
عالی بسیج و هیئت های اندیشه ورز کاشان که 
در سالن شهدای پاسدار ناحیه مقاومت کاشان 
برگزار شــد، گفت: قدرت بازدارندگی جمهوری 
اســامی ایران در مرحله ای اســت که دشمن 
می داند یکــی بزند ده تا خواهد خورد. ســردار 
مجتبی فدا افزود: امــروز آمریکا بــه اندازه ای 
افول کرده اســت که دیگر توان، امکان و جرأت 
جنگ جدیدی را ندارد و در آینده نه چندان دور 
 نیروهای خودش را از منطقه خارج خواهد کرد. 
ســردار فدا اســتفاده از ظرفیت های درونی را 
سبب پیشرفت های زیادی در حوزه های مختلف 
دانســت و اظهار داشــت: امروز به مرحله ای از 
پیشــرفت رســیده ایم کــه اگر الزم باشــد در 
صورت نیــاز می توانیم ضربه قاطــع، متقابل و 
پیش دســتانه بر دشــمن وارد کنیم. به گفته 
وی، ســرنگون کردن پهپــاد آمریکایی، توقیف 
کشــتی های نفتکش انگلیســی و دســتگیری 
ملوانــان آمریکایــی نمونه هــای بــارزی از 
 توانمندی های نیروهای مسلح جمهوری اسامی 

ایران است.

وضعیت آب اصفهان و زندگی مــداوم زاینده رود 
موضوعی بسیار مهم است که اثرات آن فقط استان 
اصفهــان را دربرنمی گیرد بلکه در گســتره ملی 
مطرح است. همه مسئوالن کشــوری باید از این 
میراث گرانبها که از گذشــته به دست نسل امروز 

رسیده است حفظ و حراست کنند.
 زاینده رود صرفا متعلق به مردم اصفهان نیســت 
چرا که اصفهــان جایگاهــی بین المللــی دارد، 
بســیاری از مسافران و گردشــگرانی که به کشور 
ما سفر می کنند ایران را با شهر اصفهان و اصفهان 
را با زاینده رود آن می شناســند، بنابراین همگی 
باید اهتمام جدی داشته باشند تا رودی که سبب 
حیات این شهر فرهنگی هســت را حفظ کنند. با 
توجه به اهمیت احیای آب زاینده رود برای محیط 
زیست و شادابی شــهر اصفهان به عنوان یک شهر 
گردشگری، نمایندگان اصفهان در مجلس شورای 
اســامی توانســتند با پیگیری هایی صورت داده 
سبب تصویب تشکیل ستاد احیای آب زاینده رود 

در دولت شوند.
 پس از پیگیری های نمایندگان اســتان اصفهان 
سرانجام نخســتین جلسه ســتاد احیای زاینده 
رود با حضور وزیر نیرو به عنوان ریاســت ستاد و 
مسئوالن سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص 
دادن قســمتی از بودجه دولت برای تامین منابع 
آبــی زاینده رود تشــکیل شــد؛ اما اکنــون این 
سوال مطرح اســت که ادامه فعالیت ستاد احیای 
زاینــده رود و اقدام عملی که در راســتای احیای 
رودخانه فات مرکزی ایران انجام شــده اســت 
چیست؟ به دنبال تشکیل این ســتاد و مصوباتی 
که انجام گرفته نماینــدگان اصفهانی همچنان از 
وضعیت موجــود زاینده رود راضی نیســتند چرا 
که اعتقاد داشــتند هیچ اقدام قابــل ماحظه ای 
 در زمینه تشکیل ســتاد احیای زاینده رود انجام

 نشده است. 
رییس مجمع نمایندگان اصفهان پیرامون عملکرد 
دولت در زمینه تشکیل ســتاد احیای زاینده رود 
اظهار داشت: نمایندگان اســتان اصفهان تاکنون 
نتیجه مورد انتظار و قابل قبول در زمینه تشــکیل 
ستاد احیای زاینده رود را دریافت نکرده اند. حجت 
االسام سید ناصر موســوی الرگانی افزود: مقرر 
شده بود تا زمانی که تونل سوم آبگیری نشده پروژه 
آب رســانی بن- بروجن متوقف شده و اجرا نشود؛ 

اما اینگونه نشد. 
وی با بیــان اینکه نمایندگان اســتان اصفهان در 

زمینه زاینــده رود و آب شــرب اصفهان خواهان 
اجرای قانون هستند، گفت: ما چیزی به جز اجرای 

قانون در این زمینه نمی خواهیم.
 رییس مجمع نمایندگان اصفهان با اشاره به دیدار 
خود با وزیر نیرو بیان کرد: در جلسه ای که داشتیم 
از وزیر نیرو گله و شکایت کردم، چندین ماه است 
که نمایندگان استان اصفهان درخواست دیدار با 
وزیر نیرو را دارند؛ اما انجام نشده است. همچنین 
پس از بی تفاوتی وزیر نیرو به تشکیل این ستاد و 
تعهد انتخاباتــی رییس جمهور درخصوص احیای 
آب زاینده رود جمعی از نمایندگان استان اصفهان 
درباره عدم آغاز به کار ســتاد احیای زاینده رود به 

رییس جمهوری تذکر دادند.
در این تذکر عنوان شد: آقای دکتر روحانی وعده 
انتخاباتی شــما نوبت زاینده رود برای احیا بود؛ اما 
وزارت نیرو عمًازاینده رود را در نوبت نابودی قرار 
داده اســت. بی تفاوتی جنابعالی در صدور دستور 
توقف ستاد موت زاینده رود و شروع فعالیت ستاد 

احیای زاینده رود تذکر داده می شود.
 رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس 
شورای اســامی گفت: از جمله نکاتی که در نامه 
نمایندگان اصفهان به رییس جمهور تاکید شــده 
اســت، مقصر بودن وزارت نیرو در خشک شــدن 
زاینده رود طی ســال های گذشته است. وی ادامه 
داد: باید یک ســتاد مجزا به ریاســت معاون اول 
رییس جمهور و حتی با حضور کارشناسانی خارج 
از وزارت نیرو به عنوان دلســوزانی بــرای احیای 

زاینده رود برگزار شود.
 رییس شورای شهر اصفهان نیز در این باره گفت: 
مدیریت آب در کشــور با شــخص رییس جمهور 
اســت و از نظر بنده تصمیماتی هــم که این چند 
وقت اتخاذ شــده در جهت احیای آب زاینده رود 
بوده ولی در عمل متاسفانه خروجی قابل توجهی 
نداشــته و من امیدوارم که در این خصوص اقدام 

عاجلی صورت بگیرد. 
علیرضا نصــر اصفهانی اینگونه ادامــه داد: در هر 

صورت آب زاینــده رود از قبل به مــردم اصفهان 
فروخته شده است چرا که مردم اصفهان حقابه ای 
دارند که همواره باید مــود توجه و التفات همگان 
قرار گیــرد بنابراین باید تاش کنیــم که آب را از 
اظهار نظرهای اســتانی دور نگه داریم.. ابوالفضل 
ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای 
اســامی نیز با بیان اینکه یکی از وعده های دولت 
پس از استعفای دسته جمعی نمایندگان اصفهان، 
ستاد احیای زاینده رود بود، گفت: این در حد اعام 
گزارش و مصوبه شورای عالی آب بود که روی کاغذ 
به انجام رسید و تعدادی از جلسات آن هم برگزار 
شد؛ اما پس از آن اقدامی صورت نگرفت و به همین 
دلیل نمایندگان اصفهان هنوز اســتعفای خود را 
پس نگرفته اند. تشکیل ســتاد احیای زاینده رود 
موضوعی است که به تصویب رســیده؛ اما نتیجه 
عملی نداشته اســت. موضوعی که ۵ میلیون نفر 
جمعیت اســتان اصفهان از رییس جمهور مطالبه 

می کنند.

»نوبت زاینده رود« کی فرا می رسد؟
  ستاد احیای زاینده رود از حرف تا عمل؛ 

 رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهــان در خصــوص »گزارش 
شــهرداری اصفهان از اقدامات صورت گرفته 
در ماه هــای محرم و صفر« با اشــاره به حضور 
سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان 

در ستاد شهر حســینی اظهار کرد: 
رویدادهای این ایام مردمی است و 
وظیفه ما تســهیل گری این حرکت 
مردمی با حفظ اصالت این آیین ها 
و ایده گرفتن از مردم برای اقدامات 
فرهنگی در حوزه شــهر بود. محمد 
عیدی با بیان اینکه ویژه برنامه های 
محرم و صفر با شــش رویکرد و در 
قالب ۲۰۰ عنــوان برنامــه در دو 
حوزه ســخت افزاری و نرم افزاری 
طرح ریزی شــد، افزود: ســعی شد 

در حد امکان امکاناتی که در اختیار داشــتیم 
مانند ورزشــگاه های امین و کردآبــاد را برای 
عزاداری در اختیار هیئــات مذهبی بگذاریم. 
رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه بسیاری از 
ویژه برنامه های تدارک دیده شد در این ایام در 
قالب ظرفیت هنری تعریف شد تابهتر و بیشتر 
دیده شود، تصریح کرد: ویژه برنامه آیینه داران 
که این بار در قالب کارنامه استاد مرشد هوایی 
برگزار شد، ســوگواره تعزیه و هنرهای آیینی، 
شــکوه حماســه و تا بی نهایت زیر یک خیمه 

را از جملــه برنامه های هنری ویــژه ماه محرم 
بودند. وی ادامــه داد: تعریف برنامه های علمی 
برای بهره مندی بیشتر از گفتمان عاشورایی در 
فرآیند فرهنگ سازی از دیگر رویکردهای ویژه 
برنامه های محرم بود که در قالب حکایت نو در 

بازنمایی گفتمان کربا در ســوگواری ایرانیان 
و نیز دولت های شــبه مدرن ایران و مناســک 
عزاداری را شــامل می شــد؛ ثبت داشته ها و 
جمع آوری آرشــیو کامل ایــن مجموعه نیز با 
موضوع میراث فرهنگی و تاریخ شــفاهی انجام 

خواهد شد. 
عیدی خاطرنشــان کــرد: معاونــت فرهنگی 
اجتماعــی در تــاش اســت تــا تاریــخ 
شــفاهی هیئت هــای مذهبــی اصفهــان را 
 تدوین کند کــه در این راســتا اقدامات الزم

 آغاز شده است.

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری:

تاریخ شفاهی هیئات مذهبی اصفهان ثبت می شود
مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع 
مقدس استان اصفهان در جلسه شورای اداری 
استان اصفهان اظهار داشت: در آستانه ۲۵ آبان 
روز حماســه ایثار مردم اصفهان قرار داریم که 
در چنین روزی در ســال ۶۱ مردم شهیدپرور 

اصفهان 3۷۰ شــهید عملیات محرم را بر روی 
دستان خود تا گلستان شهدای اصفهان تشییع 

کردند. 
سردار مجتبی شیروانیان تصریح کرد: عملیات 
محرم در ســال ۶۱ مکمل عملیات فتح المبین 
بود و عمــده رزمنــدگان در ایــن عملیات از 
یگان های عملیاتی اصفهــان بودند. نزدیک به 
۱۰۰۰ نفر در این عملیات شهید شدند که 3۷۰ 

تن از آنها اصفهانی بودند. 
مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع 
مقدس اســتان اصفهــان بیان کــرد: باید در 

گرامیداشــت ۲۵ آبان اهتمام ویژه ای شــود و 
هیچ اســتانی این تعداد شــهید را در یک روز 
تشــییع نکرده اســت. امام راحــل درباره این 
تشییع با شکوه فرمودند در کجای دنیا در یک 
روز 3۷۰ شــهید بر روی دســت مردمان یک 
شهر تشییع می شــوند و در همان 
روز افراد دیگری برای پشتیبانی به 
جبهه ها اعزام می شوند. وی گفت: به 
هیچ عنوان نباید این واقعه بزرگ به 
فراموشی سپرده شود و این حماسه 
با شــکوه فراوان برای شهر اصفهان 
باید گرامی داشته شــود. امیدوارم 
با تاش ها و پیگیری های اســتاندار 
 اصفهــان ایــن روز در تقویم ملی

 ثبت شود. 
ســردار شــیروانیان خاطرنشــان 
کرد: در جهت ترویــج روحیه جهادی و روحیه 
اثربخش در جبهه های مقاومت باید یاد و خاطره 
شهدا گرامی داشته شود و همچنین باید در نشر 

ارزش های دفاع مقدس کوشا باشیم. 
حجت االســام و المســلمین ابراهیم رنجبر، 
رییس ستاد اقامه نماز اســتان اصفهان نیز در 
جلسه شــورای اداری اســتان اصفهان اظهار 
داشــت: تمام کارهای ما به نماز بستگی دارد. 
کارهای بســیار خوبی در ســتاد اقامــه نماز 
 اصفهان انجام شده ؛ اما انتظار از استان اصفهان

 بیشتر است.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس:

روز »حماسه ایثار مردم اصفهان« در تقویم ملی ثبت شود

حضور ناشران برتر کشور در نمایشگاه کتاب اصفهان
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با اشاره به آغاز نمایشگاه کتاب این استان از ۱۸ 
آبان ماه، گفت: حدود ۵۰۰ ناشر برتر از سراسر کشور در نمایشگاه کتاب اصفهان حضور خواهند داشت. علی 
یارمحمدیان با بیان اینکه نمایشگاه کتاب اصفهان به مدت شش روز و تا بیست و سوم آبان ماه ادامه خواهد 
داشت، اظهار کرد: ویژگی مهم نمایشگاه کتاب امسال، حضور بسیاری از ناشران مطرح و برجسته کشور 
است تا نیازهای مخاطبان و عاقه مندان کتاب در استان اصفهان به بهترین شکل ممکن برطرف شود. 
وی با تاکید بر اینکه ۹۰۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی در قالب چهار سالن به نمایشگاه کتاب اصفهان 
اختصاص یافته است، اظهارکرد: تمام امکانات شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در اختیار 
متولیان امر و دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع کتاب و کتاب خوانی قرار گرفته تا این نمایشگاه که 

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان- کمیسیون معامالتویترین فرهنگی استان اصفهان به شمار می رود به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

آگهی مزایده عمومی
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد در راستای ماده ۵ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

و آیین نامه اجرایی آن ملک و مستغات خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی )حداکثر سه سال( اجاره دهد.

داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت 3 روز برای دریافت اسناد مزایده به نشانی: اصفهان- خیابان هزار جریب سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان اداره امور پیمانها و قراردادها مراجعه فرمایند.
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
ستون دين و پايه آن، شناخت خداوند عز و جل 

است و يقین و خرد سودمند و خرد سودمند، باز 
ايستادن از معاصی خداوند عز و جل است .
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای استان اصفهان:

سوءمدیریت را باید در حکمرانی آب جست وجو کنیم

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اســتان اصفهان در آیین اختتامیه 
نخستین دوره آموزشی »روزنامه نگاری آب« با بیان اینکه نبود تعادل بین منابع 
و مصارف در حوضه آبریز زاینده رود یک موضوع کالن به شمار می رود، اظهار 
کرد: عوامل بســیاری در بروز برهم خوردگی این تعادل دخیل است که به دو 

بخش تغییرات اقلیمی و عوامل اجتماعی و مردمی تقسیم می شود.
بابک ابراهیمی افزود: در حالی که افزایش جمعیت را در این حوضه آبریز شاهد 
هستیم؛ اما منابع آبی محدودی داریم و افزایش جمعیت با کاهش سرانه ماده 
آب همراه است. معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای استان اصفهان، بخشی 
نگری در حوزه سیاسی، اجتماعی و مدیریتی آب در حوضه زاینده رود را یکی 
دیگر از مسائل مهم این حوضه آبریز دانست و ادامه داد: در سال های گذشته 
با توسعه اراضی کشاورزی سنتی، سرانه کشــت را افزایش دادیم بدون اینکه 
درمورد تامین آب این اراضی فکر کرده باشیم. وی تصریح کرد: بی توجهی به آب 

مجازی، پمپاژها، قوانین اشتباه یا نامتناسب 
با وضعیت امروز حوضه های آبریز و مباحث 
اقتصادی و زیست محیطی از جمله عوامل 
نبود تعادل بین منابــع و مصارف در حوضه 

آبریز زاینده رود است.
مســئوالن خود را پشــت تعبیر 

سوءمدیریت آب، پنهان می کنند
ابراهیمی گفت: ســوءمدیریت آب نیز یکی 
از موضوعاتی است که بسیاری از مسئوالن، 
خود را پشــت آن پنهان می کنند درحالی 
که آب یک مقوله چند وجهی اســت و همه 
عوامل سیاسی، اجتماعی، مردم، نمایندگان، 

فرمانداران و اســتانداران به نوعی در بحث آب درگیر هستند و در تصمیمی 
گیری های کالن حوزه آب اعمال نفوذ می کنند. معاون برنامه ریزی شــرکت 
آب منطقه ای اســتان اصفهان با اشــاره به مقوله حکمرانی آب، اظهار کرد: 
سوءمدیریت را باید در حکمرانی آب جست وجو کنیم. حکمرانی آب به طیفی 
از نظام های سیاسی، اجتماعی اقتصادی و اداری اطالق می شود که برای توسعه، 
مدیریت منابــع آب و عرضه خدمات آبی در ســطوح مختلف تصمیم گیری 
می کند. ابراهیمی افزود: براساس تعاریف سازمان ملل متحد، از بعد اجتماعی 
حکمرانی آب باید زمینه استفاده عادالنه همه اقشار جامعه از آب را فراهم کند، 
از بعد اقتصادی نیز باید بیشترین کارایی را داشــته باشد و از نظر سیاسی به 

فرصت های برابری توجه کند.
در حکمرانی موثر باید قانون، حاکمیت داشته باشد

وی با بیان اینکه حکمرانی آب از بعد زیست محیطی، پایداری منابع را مورد 
توجه قرار می دهد، تصریح کرد: این درحالی است که در طرح های توسعه ای 
که تاکنون تعریف شده است به پایداری منابع و ذخایر توجه نکردیم، از ذخایر 
و منابع استفاده کردیم و در نتیجه بسیاری از چاه ها خشک شد. معاون برنامه 
ریزی شرکت آب منطقه ای استان اصفهان ادامه داد: براساس تعریف سازمان 
ملل برای تحقق حکمرانی موثر آب باید توجه ویژه ای به مشارکت و شفافیت 
در اطالع رسانی داشت تا به مساوات، اثربخشی و بازدهی مناسب منجر شود. 

وی بیان کرد: در حکمرانی موثر باید قانون حاکمیت داشته باشد، مسئوالنی که 
در این زمینه فعالیت می کنند همه پاسخگو باشند، این گونه نباشد که برخی 
نهادها برای اجرای یک طرح تصمیمی بگیرند اگر موفقیت آمیز بود آن را نتیجه 
کار گروهی بدانند و اگر نتیجه مطلوبی نداشت بگویند به دلیل سوءمدیریت 
بخش آب وزارت نیرو است. ابراهیمی گفت: باید نسبت به عملکردها پاسخگو 
باشیم، فعالیت هایمان از یکپارچگی و همبستگی برخوردار باشد و از مالحظات 

اخالقی نیز غافل نشویم.
معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با بیان اینکه رسانه ها 
نقش موثری در زمینه شفافیت و مشــارکت مدیریت و حکمرانی آب دارند، 
خاطرنشان کرد: براساس آمارها حدود ۵۷ تا ۶۰ درصد فعاالن رسانه ای کشور 
در حوزه علوم انسانی، اجتماعی، زبان، مدیریت و هنر، حدود هشت درصد در 
رشته های عمران و محیط زیست و ۳۰ درصد در سایر رشته ها تخصص دارند در 
نتیجه خبرنگاران ما اطالعات خوبی از حوزه اجتماعی و جامعه  خواهند داشت.

آب یک موضوع چند وجهی است
ابراهیمی با اشاره به اینکه آب یک موضوع 
چند وجهی است، افزود: خبرنگاران حوزه 
آب می توانند در زمینه مسائل اجتماعی 
آب تسهیل گر باشــند. وی با بیان اینکه 
برخــی از خبرنــگاران در حــوزه فنی و 
مهندســی حوزه آب اطالعــات کمتری 
دارند که سبب می شود در انتقال و تحلیل 
مباحث از حوزه های فنــی به حوزه های 
فرهنگی و اجتماعی دچار اشــتباه شوند، 
خاطرنشان کرد: برخی خبرنگاران به دلیل 
نداشتن آگاهی فنی در مباحث آب ممکن 
است در بحث اطالع رســانی احساساتی 
عمل کنند که تاثیرات مطلوبی در جامعه نخواهد داشت. معاون برنامه ریزی 
شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با اشاره به برگزاری نخستین دوره روزنامه 
نگاری آب در این سازمان، اظهار کرد: هدف از برگزاری این دوره تخصصی برای 
خبرنگاران عالقه مند به حوزه آب، یکپارچه ســازی برنامه ها و سیاست ها در 
ارتباط با رسانه و بسترسازی مناسب برای پاسخگویی، گفتمان و اطالع رسانی 
آزاد در حوزه آب استان است. وی، ارتقای سواد آبی خبرنگاران فعال در حوزه 
آب را از دیگر اهداف برگزاری این دوره عنوان و ابراز امیدواری کرد که تعامل 
مستمر خبرنگاران و سازگاری های اجرایی در تهیه و انعکاس خبر به جامعه به 

وحدت رویه بین مردم منجر شود.
 در ادامه این نشست، محمد شفایی مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
استان اصفهان در مراسم اختتامیه نخســتین دوره روزنامه نگاری آب، اظهار 
کرد: از آذر ماه سال گذشته طی جلساتی با حضور مدیران و کارشناسان شرکت 
آب منطقه ای برای برگزاری دوره روزنامه نگاری آب تصمیم گیری و این دوره 
همزمان با روز خبرنگار آغاز شد. وی افزود: نخستین دوره روزنامه نگاری آب 
با هدف ارتقای سواد آبی خبرنگاران فعال در حوزه آب و تعامل مستمر آنها در 
تهیه و انعکاس اخبار در هشــت هفته با تدریس 1۳ مدرس حوزه ارتباطات و 
کارشناسان شرکت آب منطقه ای استان برگزار شد که حدود 9 نفر از خبرنگاران 

در این دوره شرکت کردند.

الهام اورنگی
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: براساس برنامه امسال دستیابی به صادرات 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن از ســوی این واحد صنعتی هدف گذاری شده که تا 
پایان هفت ماهه با صدور ۶۷۵ هزار تن، بیش از ۵۶ درصد از برنامه تحقق یافته 
است. منصور یزدی زاده در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع 
معدنی، ماشــین االت و تجهیزات معدنی، ماشین آالت راهسازی و ساختمان و 
صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران افزود: پیش بینی 
می شــود با روند مطلوب صــادرات، به هدف طراحی شــده دســت یابیم. وی 
خاطرنشان کرد: چنانچه ذوب آهن نسبت به صدور یک میلیون و ۵۰ هزار تن هم 
تا پایان امسال برسد، نیاز ارزی خود را تامین کرده و در این زمینه مشکلی نخواهد 

داشت. یزدی زاده در ارتباط با وضعیت مطالبات 
فعاالن زغال سنگ که نیازهای ذوب آهن را تامین 
می کنند، اضافه کرد: ســال گذشــته براساس 
تصمیم کمیته پشــتیبانی زغال ســنگ که به 
ریاست وزیر صنعت برگزار شد، این کمیته در 1۵ 
دی ماه 9۷، قیمت خرید کنســانتره زغال سنگ 
توسط شرکت ذوب آهن را بر مبنای ۲۶.۵ درصد 
قیمت شمش فوالد خوزستان در بورس کاال و بر 
پایه مشــخصات فنی مندرج در جدول مربوطه 
مقرر کرد که از یکم آذر 9۷ )یک ماه جلوتر( شکل 

اجرایی به خود گرفت. یزدی زاده گفت: امــروز بزرگ ترین تامین کننده زغال 
ذوب آهن میزان مطالباتش به یک چهارم رسیده و پرداخت های خوبی به تامین 
کنندگان زغال سنگ این واحد انجام شده و امسال برخالف سال های گذشته که 

برای تعیین قیمت چانه زنی داشتیم، مشکلی نبود.
مدیرعامل ذوب آهن در ارتباط با موضوع عــوارض ۲۵ درصدی برای صادرات 
سنگ آهن موضوع پرسش یکی از خبرنگاران توضیح داد: براساس اعالم معاون 

امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، اعمال عوارض ۲۵ درصدی بازدارنده 
نبوده و اکنون روزانه ۲ تا سه فروند کشتی حامل سنگ آهن به مقصد مربوطه از 

آب های سرزمینی کشورمان خارج می شود.
وی تاکید کرد: مادامی که فوالد سازی های کشور نیاز به سنگ آهن داخلی دارند، 
باید توسط تولید کنندگان تامین شود و دولت نمی تواند مانع صادرات شود؛ اما با 
اعمال تعرفه می تواند این موضوع را مدیریت کند و این مسئله امروز مشکل ذوب 
آهن نیست، بلکه عالوه بر فوالد ســازان بزرگ، واحدهای کوچک هم با مشکل 

تامین سنگ آهن مورد نیاز روبه رو شده اند.
یزدی زاده تصریح کرد: سازمان توســعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( امسال تامین یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن 
سنگ آهن را مورد تاکید قرار داده؛ اما این رقم در 

واقع ۴۰ درصد نیاز ذوب آهن را در برمی گیرد.
وی در ارتباط با سوال یکی از خبرنگاران پیرامون 
مشخصات فنی ریل راه آهن تولیدی در ذوب آهن 
هم گفت: امروز تولیــد ریل در این واحــد برابر با 
استانداردهای روز و منطبق بر نیاز راه آهن و وزارت 
راه وشهر سازی تولید می شود و زمانی که در کشور 
تولید انحصاری از ســوی این واحد انجام می شود، 
نیازی به برگزاری مناقصه و تشــریفات بروکراسی 
ندارد.مدیرعامل ذوب آهن در ارتباط با تشــدید تحریم ها و اینکه بر روند تولید 
موثر بوده یا خیر، توضیح داد: تحریم ها مدت ۴۰ سال است که برای تولید کشور 
نقش آفرینی می کنند و موضوع جدیدی نیســت و با این وجــود میزان واردات 
زغال سنگ مورد نیاز از سهم ۳۵ تا ۴۰ درصدی به ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته 
و در ارتباط با صادرات هم با وجود موانع، این مهم انجام می شود؛اما هزینه ها را 

افزایش داده است.

معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه اظهار داشت: با توجه به اینکه از ابتدای سال 
جاری، رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری و همچنین دست یابی به اهداف 
شرکت از سوی مدیریت ارشد فوالد مبارکه در دستور کار قرار گرفته بود، با تالش 
جمعی همه بخش های گروه فوالد مبارکه اهداف تولید محقق شد و سود ۶۲۶ 
ریالی در شش ماهه اول سال 1۳9۸ نیز محقق شد. طهمورث جوانبخت با بیان 
اینکه شرکت در مدت مشابه سال قبل ۳۲۸ ریال سود برای هر سهم شناسایی 
کرده بود، تصریح کرد: علت اصلی رشــد 91 درصدی سود در ۶ ماهه اول سال 
جاری، افزایش 1۰۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه امســال )افزایش از 
مبلغ 9۸ هزار و 1۰1 میلیارد ریال به ۲۰۰ هزار و ۳۳۷ میلیارد ریال( در مقایسه 
با دوره مشابه سال قبل است که به لحاظ ریالی رکورد محسوب می  شود. معاون 
اقتصادی و مالی فوالد مبارکه، درآمد حاصل از فروش داخلی را معادل 1۶۶ هزار 
و ۷۸۸ میلیارد ریال و درآمد حاصل از صادرات را معادل ۳۳ هزار و ۵۴9 میلیارد 

ریال در ۶ ماهه اول سال جاری اعالم کرد.
افزایش ۱۲۵ درصدی سود ناخالص نسبت به دوره مشابه سال قبل

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طی ۶ ماهه اول 1۳9۸ سود ناخالص 

شرکت با 1۲۵ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه ســال قبل از ۴۶ هزار و ۶9 
میلیارد ریال به 1۰۳ هزار و ۸۳9 میلیارد ریال افزایش یافت. این در حالی است 
که بهای تمام شــده درآمدهای عملیاتی در شش ماهه نخست امسال نسبت به 
دوره مشــابه، ۸۵ درصد افزایش داشته اســت. جوانبخت در ادامه از تحقق ۶9 
درصدی سود نسبت به بودجه فوالد مبارکه در سال 9۸ خبر داد و در این خصوص 
گفت: سود خالص شرکت پس از کســر مالیات به ۸1 هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال 
رسیده است. وی، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 1۳۰ هزار میلیارد به ۲1۰ هزار 
میلیارد ریال )معادل ۵۳/۶1 درصد( از محل سود انباشته را از دیگر برنامه های 
راهبردی فوالد مبارکه اعالم کرد و گفت: با راهبردهای هوشــمندانه ای که در 
دستور کار فوالد مبارکه بوده است ما شاهد این هستیم که شرکت نه تنها همه 
ساله سود مناسبی را تقسیم کرده بلکه با اجرای توسعه های خود توانسته است 
بازدهی مناسبی برای سهامداران و ذی نفعان شرکت ایجاد کند. معاون اقتصادی 
و مالی فوالد مبارکه تصریح کرد: این افزایش ســرمایه به تایید هیئت مدیره و 
حسابرس مستقل شرکت رسیده و در انتظار صدور مجوز از سوی سازمان بورس 

و اوراق بهادار، برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده است.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

۵۶ درصد از اهداف صادرات فوالدی امسال تحقق یافت

معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه مطرح کرد:

تحقق ۶۹ درصدی سود نسبت به بودجه فوالد مبارکه در سال ۹۸

آیت ا... محمد علی مبارکــه ای )ره( فقیهی ژرف اندیش، متکلمی 
توانمند، خطیبی پرآوازه، مجاهدی سترگ، مصلحی متفکر، ادیبی 
فرهیخته و شــاعری برجســته، از مفاخر و اجله علمای مبارکه، 

اصفهان، ایران بلکه از مفاخر جهان اسالم به شمار می آید.
این فقیه نام آور کــه در اواخر دوره قاجاریــه و اوایل عصر پهلوی 
زندگی می کرده را می تــوان او را  به حق، منــادی وحدت جهان 
اسالم و نمونه ای از مرحوم سید جمال الدین اسد آبادی برشمرد. 
سفرهای مصلحانه آیت ا... مبارکه ای )ره( به بیش از بیست کشور 
جهان از جمله هندوستان، حجاز، چین، انگلستان، عراق، سوریه، 
فلسطین، لبنان و دیگر کشــورهای مختلف غربی و سخنرانی ها و 
دیدارهایش با شخصیت های برجسته آن کشورها، از جمله دیدار 
مکررش با ملک عبدالعزیز )پادشــاه وقت ســعودی( و نیز گاندی 
)رهبر معنوی هندوســتان(، شــاهدی بر این حقیقت است.این 
شــخصیت بزرگ که زادگاهش مبارکه، خاســتگاهش اصفهان و 
عرصه فعالیتش جهانی بوده است، با اســتفاده علمی و معنوی از 
محضر بزرگانی همچون حضرات آیات شــیخ عبد الکریم حائری 
یزدی، سید ابوالحسن اصفهانی، سید محمد باقر درچه ای، آخوند 
محمد کاشی، شهید سید حسن مدرس و تالیف بیش از ۵۰ کتاب 
ارزشمند از جمله »دانشوران و رجال اصفهان«، »کشف الملکات فی 
سموم المهلکات«، »ثمرات العلوم«، »صراط المستقیم«، »سرادق 
دوشیزگان«و »دیوان شــعرصفایی« از او عالمی جامع و مجاهدی 
ستبر پروریده که دنیای اســالم با آن ویژگی ها کمتر به خود دیده 
اســت.  در همین راســتا در ۲۳ و ۲۴ آبان ماه سال 1۳9۸، کنگره 
بزرگداشت آن مجاهد مصلح در سطح شهرهای مبارکه و اصفهان 
برگزار خواهد شد.حجت االسالم سید مهدی موسوی، در خصوص 
کنگره بزرگداشت آیت ا... مبارکه ای می گوید: برای ترویج فرهنگ 
علم و فقاهت و جهاد و مبارزه علیه دشمنان انسانیت و تکریم از یکی 
از مشعل داران این عرصه، تصمیم به برگزاری کنگره بزرگداشت آیت 
ا... شهید محمد علی مبارکه ای گرفته شد.امام جمعه مبارکه عنوان 
می کند: مرحوم آیت ا... مبارکه ای شخصیتی بسیار بزرگ بوده ولی 

متاسفانه کار شایسته و بایسته ای در رابطه با معرفی این عالم نشده 
و حتی برای همشهریان خود مجهول الشخصیت است. آن مرحوم 
کارهای زیادی انجام داده که هریــک از اقدامات آیت ا... مبارکه ای 
برای شهرت یک عالم کفایت می کند.  وی در ادامه اظهار می کند: 
پایه همه عظمت آن مرحوم علم است و درجات علمی و تالش های 
مرحوم در کسب علم قابل ارج است  و این می تواند برای همه طالب 
اسوه باشد.حجت االسالم موسوی با اشاره به آیات سوره علق و قسم 
خداوند تبارک و تعالی به علم و قلم می گوید: همه کماالت و درجات 
در علم است واین یکی از ویژگی های ارزشمند یک انسان کامل است 

و مرحوم آیت ا... مبارکه ای مزین به این کمال بوده 
و در بســیاری از علوم زمانه چون تفسیر، حدیث، 
تاریخ، مذاهب، فلسفه، پزشــکی، روان شناسی، 
هندسه، ریاضی، کالم، صرف و نحو، درایه الحدیث، 
اصول وهیئت، فیزیک وشیمی مسلط بوده است.
وی می افزاید: بهره مندی از درس عالمان بزرگی 
چون آیت ا... شیخ عبدالکریم حائری یزدی و دیگر 
اســاتید حوزه علمیه قم از دیگر شاخص های آن 
مرحوم است، همچنین داشــتن اجازه اجتهاد از 
آیت ا... شیخ عبدالکریم حائری  و تلمذ از پزشکان 
معتبر زمان برای کسب دانش طب در زندگی نامه 
مرحوم آیت ا... مبارکه ای آمده اســت.امام جمعه 

مبارکه از دیگر ویژگی های این عالم برجسته را تهذیب و تربیت و 
تعلیم، می داند و می گوید: وی، متاثر از شاگردی و خدمت آن مرحوم 
به عالمه کاشی در مدرسه صدربازار است که داستان نمازهای شب 
عالمه کاشــی و همنوا شــدن درختان با آن مرحوم و بیان سبوح 

وقدوس درختان مشهور ومعروف است.
وی در توضیح سومین ویژگی شخصیت مرحوم آیت ا... مبارکه ای 
ادامه می دهد: ایشــان قلم بودند، به نحوی که شرح حال بزرگان 
وعالمان اصفهان را در 1۰ جلد وسفرنامه های مختلفی  در زمان خود  
نگاشته است.حجت االسالم موسوی سیاست و مبارزه را چهارمین 
ویژگی مرحوم آیت ا... مبارکه ای دانســته و ادامه می دهد: هرعالم 
دینی باید اوضاع  وشرایط زمانه خود را درک کند و مسلط به شرایط 

سیاسی زمانه باشد، شاگردی مرحوم شــهید مدرس از افتخارات 
مرحوم آیت ا... مبارکه ای اســت که بینش سیاســی آن مرحوم از 

مرحوم مدرس نشأت گرفته است.  
وی اذعان می کند: هجرت، دیگر ویژگی مرحوم آیت ا... مبارکه ای 
است که به  اوج خود رســانده و در زمان خود ده ها کشور خارجی 
از شرق آســیا تا اروپا را با امکانات کم و شــرایط سخت آن دوران 
سفر کرده و گفتنی اســت همه ســفرهای مرحوم موثر و کارآمد 
بوده وبا بزرگان سیاســی و رجــال دینی هرکشــور چون گاندی 
و پادشــاه عربســتان همنشین شــده اســت.امام جمعه مبارکه 

در خصوص ششــمین ویژگــی آن مرحوم می گویــد: بیان فاخر 
،فصیح و رساست که جلســات و منبرهای مختلف مرحوم آیت ا... 
مبارکه ای را زبانزد کرده اســت.وی در رابطه بــا چرایی بیان لفظ 
شــهید برای مرحوم آیت ا... مبارکه ای  خاطرنشان کرد: براساس 
اســناد موجود نزد فرزندان مرحوم مبارکه ای، فرق ضاله بهاییت 
 عامل کشته شــدن آن عالم اســت و از این باب ایشــان را  شهید

 می نامیم. عمده مبارزات مرحوم مبارکه ای فرهنگی بوده است و 
با برخی از محافلی که به نام مذهب و با لباس دین، اهداف منفعت 
طلبانه داشــته اند مبارزه جدی می کردند.حمیــد عصارزادگان، 
فرماندار شهرستان مبارکه نیز در این جلسه اظهار داشت: با توجه 
به اینکه شهرستان مبارکه یک شهرســتان مهم و استراتژیک در 

استان اصفهان در مباحث اقتصادی و صنعت است به دلیل وجود 
صنایع مهمی ازجمله فوالد مبارکه و سیمان سپاهان یک شهرستان 
صنعتی است و دومین پایانه کشور بعد از بندرعباس در شهرستان 
مبارکه است به همین جهت باید بیشتر بر مباحث فرهنگی ورود پیدا 

کرده تا شهر از فضای سخت صنعتی حاکم بر شهرستان دور شود.
وی با اشاره به وجود ۵ دانشــگاه مهم در شهرستان و فضای علمی 
موجود، می گوید: آیت ا... مبارکه ای با تالیفات فراوانی که داشــتند 
از شــخصیت های علمی بزرگ به شــمار می روند. ایشان در 1۴ 
ســالگی برای تحصیالت حوزوی به اصفهان رفتنــد و پس از آن 
به شــهرها و کشــورهای مختلف مهاجرت 
کردند.عصارزادگان ادامه مــی دهد: در این 
کنگره بزرگداشت ۶ اثر از آن مرحوم رونمایی 
می شود  که شامل کتاب های  مرآت الغیب، 
شــجره مبارکه، کتاب حکایات مبارکه ای، 
اسالم خالص، اشــعار صفایی و کتاب گزیده 
دانشوران می شــود. عصارزادگان در پایان با 
بیان اینکه قبر مطهر آیت ا... مبارکه ای در تکیه 
تویسرکانی تخت فوالد اســت و تخت فوالد 
از قبرســتان های مهم جهان اسالم و تشیع 
محسوب می شود، تاکید می کند: بیشتر مردم 
شهرستان اطالعاتی در مورد آیت ا... مبارکه ای 
ندارند و باید در راســتای معرفی نخبگان و عالمان گام های مهمی 
برداشته شود. محمد  گلناری، رییس دانشگاه آزاد اسالمی مبارکه 
و دبیر علمی همایش مرحوم آیت ا... مبارکه ای نیز در خصوص این 
عالم بزرگ اظهار می کند:  مرحوم آیت ا... مبارکه ای، شــخصیتی 
ناشناخته و مهجور در استان و کشور است.گلناری، زندگی این ادیب 
را این گونه بیان می کند: مرحوم مبارکه ای در سال 1۲۷۶ شمسی 
متولد شده  وعمر بســیار کوتاهی داشته، مدت عمر آن عالم دینی 
کمتر از ۵۰ سال  است وتا 1۴ ســالگی نزد پدر در مبارکه تحصیل 
کرده و از 1۴ سالگی تا ۲۵ ســالگی به اصفهان مهاجرت کرده و از 
علمایی چون عالمه کاشی و ۳۰ نفر  دیگر از علمای برجسته حوزه 
تلمذ کرده است. مرحوم مبارکه ای در ســال 1۳۰1 از اصفهان به 

قم مهاجرت کرده و نزد سید ابوالحســن اصفهانی و مرحوم عالمه 
نائینی و آیت ا... حائری یزدی تحصیل کرده وسپس به تهران رفته 
و ۳ سال آنجا اقامت کرده و پس از آن شروع به بحث، خطابه و وعظ 
در ســطح جامعه به صورت جدی پرداخت. وی توضیح  می دهد: 
منبرها و خطابه های آن مرحوم در مسجد سید و مسجد حکیم در 
آن زمان بســیار فاخر و زبانزد زمانه بوده، آن مرحوم چند سال بعد 
سفرهای خارجی خود را از سیستان ایران به سمت هند آغاز کرده 
و سپس از طریق سفر دریایی به سفر حج  رفته و تبلیغ بین المللی 
خود را برای توریج اســالم آغاز می کند. روش کاری آن مرحوم در 
سفرهای خارجی، برگزاری جلسات علمی با تبیین دیدگاه مبانی 
شیعه و کاهش اختالفات میان جهان اســالم در شهرهای اقامتی 
خارجی بوده است.مرحوم مبارکه ای، فقیهی برجسته بوده که بیش 
از 9 نفر از مراجع زمانه اجازه اجتهاد بــه آن مرحوم  دادند. مرحوم 
آیت ا... مبارکه ای مولفی صاحب قلم بوده به نحوی که در مدت عمر 
کوتاهش ۵۰ جلد کتاب نگاشته، متفکری مصلح وسیاست مداری 
اندیشه ورز و زمان شــناس به نحوی که همواره بر نقش استثمار و 
استعمار در سخنان خود اشاره داشت.گلناری عنوان می کند: مرحوم 
آیت ا... مبارکه ای  واعظ و خطیبــی توانمند در زمان خود بوده که 
به بررسی، شناسایی و خنثی سازی شبهات فرق ضاله می پرداخت  
واین از دیگر ابعاد شخصیت مرحوم آیت ا... مبارکه ای است. نماینده 
مردم مبارکه در مجلس شــورای اسالمی هم در خصوص این عالم 
بزرگ می گوید: مرحوم آیت ا... مبارکه ای تنها به عنوان یک نماد از 
مفاخر شهرستان معرفی شده است.سعیدی با اشاره به صاحب بن 
عباد یکی دیگر از عالمانی که نقش برجســته و بی بدیلی در شیعه 
شدن مردم اصفهان داشته و زاده این شهرستان است، اظهار می دارد: 
برگزاری بزرگداشت عالمان دینی و تبیین زندگی و سیره عالمان و 
تعریف تفکر مفاخر ما برای آحاد جامعه، یک رسالت اجتماعی است 
و از جمله وظایفی اســت که برعهده همه مسئوالن است و در این 
شهرستان عالمان بزرگی بودند که مرحوم آیت ا... مبارکه ای تنها 
به عنوان یک نماد از مفاخر شهرستان معرفی شده اند.آشنا کردن 
نســل های نوجوان و جوان با مفاخر علمی و دینی جز با برگزاری 

بزرگداشت ها میسر نخواهد شد.

در نشست خبری کنگره آیت ا...سید محمدعلی مبارکه ای مطرح شد؛

آیت ا.. مبارکه ای، عالمی مهجور در وطن
حدیث زاهدی
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