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  در آبان ماه منتظر قطع یارانه تعداد زیادی از خانوارها باشید ؛

حذف شدگان!
3

 شیب نزولی نرخ بیکاری در اصفهان
 معاون اشتغال و کار آفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد:
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آیین افتتاح دبیرستان موقوفه صارمیه
مراسم افتتاح دبیرستان موقوفه صارمیه صبح دیروز با حضور عباس رضایی استاندار، علیرضا نصر اصفهانی رییس شورای اسالمی و جمعی از خیرین 

مدرسه ساز و مسئوالن آموزش پرورش اصفهان برگزار شد.

عکس خبر

استفاده از تجربیات خط 
یک برای آب بندی 
سازه های خط دو مترو

برند جهانی برای 
سیب و زعفران 
اصفهان
3 7

عکس: ایمنا

 یک پنجم از پروانه های کار اتباع خارجی، در اصفهان صادر شده است؛

کار اتباع، قانونمند می شود
طرح آمایش مرحله 14 به منظور شناســایی اتباع خارجی دارای مجوز کار و صدور و تمدید پروانه کار در حالی هنوز 
ادامه دارد که تاکنون نزدیک به صد هزار پروانه کار صادر شــده که از این تعداد حدود یک پنجم یعنی معادل 20 هزار 

نفر متعلق به اصفهان بوده است.

 مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
 در آیین افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه کتاب اصفهان مطرح کرد:

برگزاری نمایشگاه کتاب در جریان سازی فرهنگی موثر است
آیین افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه کتاب اصفهان با حضور محمدمهدی احمدی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و مدیرکل حوزه وزارتی، حیدر قاسمی معاون سیاسی اجتماعی استاندار، اصغر مختاری معاون امور فرهنگی و رسانه ای، 
رضا مهندســی رییس گروه فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان روز شنبه در سالن اجتماعات 

نمایشگاه بین المللی استان برگزار شد.

افتخاری دیگر در فوالد مبارکه در راستای خودکفایی؛

تولید انبوه ورق ساخت کالچ برای نخستین بار در کشور
ورق گرید 5Mn 18 ویژه ساخت کالچ مورداستفاده در صنایع خودروســازی، نخستین بار در کشور در فوالدمبارکه 
طراحی و تولید شــد. این ورق گرید یکی از گریدهای ویژه مصرفی در قطعات خودرو مطابق با اســتانداردهای جهانی 

به صورت انبوه تولیدشده است. 

صفحه 5

صفحه 7

صفحه 8

 معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان: 

3 هزار صندوق اخذ رای در استان اصفهان فعال می شود
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله ای
 با ارزیابی کیفی

1- شرکت آب  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی ، به شرح 
جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق ســازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/8/18  

می باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای 
الف:

3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس:021-41934

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در ســایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / 

پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

نوبت دوم
شرکت آب و فاضالب

 استان اصفهان

تضمینشماره مرجعموضوعردیف
شماره سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت

1
خرید لوله فوالدی اسپیرال ، 

قطراسمی 1400 میلیمتر
98-3-2136.288.000.0002098001434000080

تاریخروزساعتعنوان

98/8/29چهارشنبه 16:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

98/9/9شنبه16:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

98/9/10یکشنبه 08:00زمان بازگشائی پاکتها

   نام روزنامه :  زاینده رود
  تاریخ انتشار: 98/08/20
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خبرشکایت و دلخوری های ریاست دو قوه مجریه و 
قضاییه، در هفته های اخیر در رسانه ها مطرح شده 
اســت.حتی خبر گالیه های روحانی از رییسی در 
جلسه سران قوا که که البته بعد از انشار تکذیب شد 
هم نشان داد که دو قوه در برخی از مسائل با یکدیگر 
اختالف نظر دارند؛ اختالفی کــه به نظر هر روز پر 
رنگ تر و جدی تر می شود. پس از بگیر و ببندهای 
برخی از مدیران دولتی به اتهام فساد و ارتشا و البته 
حمایت رییسی و تالش او برای افشا کردن فسادها 
و حمایت علنی از آشــکار کنندگان آنها که همین 
چند روز پیش به بهانه افشای فســاد نفتی هم از 
تریبونی توسط رییسی مطرح شد، حاال روحانی هم 
این لفاظی و تقابل را به تریبون های علنی کشــاند 
و در یزد صحبت از مطالبه گری برای به ســرانجام 
رساندن پرونده های فسادی شــد که به گفته وی 
به دلیل تعلل قوه قضاییــه میلیون ها دالر از منابع 
کشور را به هدر داده است. رییس جمهور از رییس 
دستگاه قضا تعیین تکلیف پرونده بابک زنجانی و 
اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی در سرعت 
رســیدگی به پرونده دو میلیارد دالری را خواستار 
شــد که به اعتقاد وی، دولت یازدهم ۱۰ ماه وقت 
داشت آن را از دست آمریکا درآورد؛ اما کاری نکرد.

 این اولیــن گالیه های روحانی از قــوه قضاییه به 
صورت علنی و از یک تریبون رســمی نیست؛ اما 
می توان آن را تندترین آنها دانست. حسن روحانی 
در جریان سخنرانی در یزد اظهار کرد: دولت در سه 
الیحه مهم راه های اساسی مبارزه با فساد را روشن 
کرده و تاکنون دو الیحه آن را به مجلس شــورای 

اسالمی تقدیم کرده است.
 وی با تاکید بر اینکه مهم ترین مســئله در مبارزه 
با فساد، شــفافیت است خاطر نشــان کرد: همه 
مردم و مســئوالن و همچنین شرکت های دولتی 
و دســتگاه ها باید کاری که  انجــام می دهند را با 
شــفافیت برای مردم تشــریح کننــد. همچنین 
درآمدهــا و فعالیت های شــرکت ها و کار نهادها 
باید کامال روشــن باشد و مشخص شــود که چه 
چیزی از بودجه بیت المــال مصرف کردند و برای 
آبادانی کشور چه کاری انجام داده اند. وی با طرح 
پرســش هایی از جمله اینکه چه کسانی مسئول 
هستند؟ چرا درباره آنهایی که در این پرونده نقش 

داشته اند، برای مردم توضیح داده نمی شود؟ ادامه 
داد: من از همه مسئوالن می خواهم این دو میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون دالر را برای مردم شفاف کنند؛ این 

پول نفت، خزانه و بیت المال بوده است. 
رییس جمهور با درخواســت از همه مســئولین و 
ارگان ها نسبت به رسیدگی به وضعیت دو میلیارد 
دالر پولی که به گفته وی، بــه حلقوم آمریکا رفت 
و دولت قبل ۱۰ ماه وقت داشــت که این پول را از 
حلقوم آمریکا درآورد؛ اما دست روی دست گذاشت، 
گفت: چند ســال پیش شــورای عالی امنیت ملی 
تصویب کرد که قوه قضاییه باید به ســرعت به این 
پرونده رسیدگی کند و تا امروز خبری نشده است؛ 
ما می خواهیم پرونده دو میلیارد دالری برای مردم 

روشن شود.
 رییس جمهور تصریح کــرد: اگر امروز، روز مبارزه 
با فساد است، فســاد میلیارد دالری را برای مردم 

توضیح دهید تا مردم خوشحال شوند و بدانند عزم 
امروز ما برای مبارزه با فســاد جزم است. وی ادامه 
داد: فساد دانه درشتان کجاست؟ چرا به این پول ها 
رســیدگی نمی کنند؟ با بردن چند نفر به دادگاه و 
تبلیغ و سر و صدا کردن ســر مردم کاله نمی رود. 
باید بیان شود در این پرونده ها چه کسانی مسئول 
بوده اند؟ قضات و دادســتان های شــریف نترسند 
و به این جنــاح و آن جناح نگاه نکننــد. من مورد 
به مورد در اســتان های مختلف این رقم ها را برای 
مردم اعالم می کنم، باید توضیح داده شود که این 
پول ها کجا رفته اســت. روحانی در ادامه سخنان 
خود خاطرنشان کرد: یک عده از افرادی که کمی 
بداخالق هستند در طول ماه های گذشته در برخی 
از روزنامه ها چنین نوشته اند که این دولت در سال 
9۷ و با ارز 42۰۰ تومانی، ۱8 میلیــارد دالر را به 
باد داده است در این راستا به رییس بانک مرکزی 

دستور دادم تا تمام پول هایی که در سال گذشته 
در 6 ماه اول پرداخت کرده را فهرست و اعالم کند 
و در این زمینه اخیرا نامه آن را به من داده است و از 

ایشان خواستم که این نامه را منتشر کند.
اختالف میان رؤسای قوا در نحوه کارکرد و یا عمل 
به قوانین، مسئله تازه ای نیست. احمدی نزاد هم به 
شــدت با قوه مقننه و قضاییه مشکل داشت و حاال 
روحانی هم با رییسی اختالف دارد؛ اما آنچه در این 
میان تازگی دارد روند تند و شتاب آلود دستگیری 
مدیران دولتی است که تقریبا دولت روحانی هیچ 
کاری نتوانسته است برای متوقف کردن آن انجام 
دهد شــاید به همین دلیل روحانــی به جای البی 
گری با قوه قضاییه و حل و فصل بی ســر و صدای 
کم کاری مدیرانش، این بــار تقابل در تریبون را به 
 عنوان مقابله با اقدامات دستگاه قضا انتخاب کرده 

است.

 باج گیری عناصر داعش
 از ساکنان شمال سوریه

مرکز موســوم به »دیدبان حقوق بشر سوریه« 
گزارش داد که شــمار زیادی از عناصر داعش به 
گروه تروریستی تحت حمایت ترکیه پیوسته اند 
و به صورت مشترک، دســت به اخاذی از مردم 
شمال ســوریه می زنند. در همین ارتباط، منابع 
محلی حاضر در ریف ادلب در شمال غرب سوریه 
سال گذشته خبر دادند که داعش شمار زیادی از 
عناصر خود را پس از هماهنگی ائتالف تروریستی 
»هیئة تحریر الشــام« -که جبهــه النصره رکن 
اصلی تشکیل دهنده آن است- به غرب و شمال 
ادلب انتقال داده است. به گفته این منابع، عناصر 
تحریر الشام روند انتقال عناصر داعش به سمت 
این مناطق را تسهیل کردند تا از آنان در نبردهای 

شمال سوریه استفاده کنند.

سایت وزارت ارتباطات عراق 
هک شد

همزمان با قطع دوباره اینترنت در بغداد و دیگر 
استان های مرکزی و جنوبی عراق، سایت وزارت 
ارتباطات این کشور توسط یک گروه ناشناس هک 
شد. تنها چند ساعت پس از بازگشت اینترنت که 
دولت عراق از دوشنبه برای اولین بار در دور دوم 
اعتراضات آن را قطع کرده بــود، این خدمت بار 
دیگر به شکل کامل در بغداد و دیگر استان های 
مرکزی و جنوبی قطع شد. مسئوالن عراقی تا این 
لحظه توضیح رســمی درباره علت قطع اینترنت 

نداده اند.

جنجال »دیالیز« نخست وزیر 
نپال و استعفای ۱۷ وزیر

به دنبال جنجال هــا درباره وضعیت جســمی 
»کادگا پراســاد شــارما اولی« نخست وزیر نپال 
و دیالیز کردن او، ۱۷ وزیر کابینه این کشــور با 
درخواســت نخست وزیر از ســمت خود استعفا 
دادند. بنا بر گزارش این رســانه هنــدی، اقدام 
بی ســابقه این وزرای عضــو کابینــه نپال در 
شــرایطی صورت گرفته که انتقادهــا از کابینه 
نپــال و همچنیــن جنجال ها دربــاره وضعیت 
جســمانی نخســت وزیر این کشــور باال گرفته 
اســت. در خبرها آمــده بود که آقــای اولی 6۷ 
ســاله به دنبال بروز مشکالت جســمی ناشی از 
ناکامی عمل پیونــد کلیه، دیالیز کرده اســت. 
عضو ارشد دفتر نخســت وزیری نپال، ضمن رد 
درخواســت نخســت وزیر از وزرا برای استعفا، 
 از اظهارنظر بیشــتر درباره ایــن موضوع امتناع 

کرده است.

 درخواست عبدا...
 برای توقف بازشماری آرای

رییــس اجرایــی دولــت افغانســتان و یکی از 
نامزدهــای انتخابات ریاســت جمهوری 2۰۱9 
این کشور، خواستار توقف روند بازشماری آرای 
انتخابات مهرماه شــد. »عبدا... عبدا...« در یک 
گردهمایی در کابل گفت: باز شــماری دو هزار 
و 4۰۰ صنــدوق رای آغاز شــده اســت ولی در 
سیستم بیومتریک وجود ندارد و براساس اعالم 
قبلی کمیسیون این آرا دارای اعتبار نیست. وی 
تاکید کرد: عالوه بــر آن ۳۰۰ هزار رای دیگر نیز 
در کمیسیون انتخابات که قبل از ساعت ۷ صبح 
ششــم مهرماه و یا بعد از ســاعت ۱۷ همان روز 
در صندوق انداخته شده، باید باطل اعالم شود. 
عبدا... به کمیســیون انتخابات هشــدار داد که 
اگر خالف دســتورالعمل های قبلی کمیسیون 
به صورت غیر قانونــی به بازشــماری آرا ادامه 
دهند، اقدامات مســالمت آمیز دیگری علیه این 
موضوع خواهد داشــت. وی تاکید کرد که دیگر 
مانند انتخابات سال ۱۳9۳ به هیچ معامله ای تن 
نخواهد داد و به کمتر از به کرسی نشستن آرای 

پاک مردم قناعت نمی کند.

تقابل در تریبون

 سوال از »حجتی«
 به تاخیر افتاد

یک عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی 
گفت که سوال از وزیر جهاد کشاورزی به جلسات 
هفته آینده مجلس شورای اسالمی موکول شده 
است. علی اصغر یوسف نژاد، اظهار کرد: پیش از این 
سوال آقای ولی ملکی، نماینده مشکین شهر و احد 
آزادی خواه، نماینده مالیر از وزیر جهاد کشاورزی 
در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
قرار داشت. با توجه به اینکه وزیر جهاد کشاورزی 
به همراه رییــس جمهور به یزد ســفر کرده، در 
نامه ای از مجلس شورای اسالمی درخواست کرد 
پاسخگویی به سوال نمایندگان به وقت دیگری 
موکول شــود. به گفته وی، ســوال از وزیر جهاد 
کشاورزی به جلســه هفته آینده مجلس شورای 

اسالمی موکول خواهد شد.

درخواست 56 نماینده برای 
مسکوت ماندن طرح تشکیل 

وزارت بازرگانی
56 نماینده درخواســت مســکوت ماندن طرح 
تشــکیل وزارت بازرگانی را تقدیم هیئت رییسه 
مجلس شورای اسالمی کردند. علی اکبر کریمی، 
نماینده مــردم اراک گفت: با عنایــت به اینکه 
رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان درباره طرح 
تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در جلسه 
روز گذشته مجلس در دستورکار است، جمعی از 
نمایندگان درخواست مسکوت ماندن طرح مذکور 
را دارند. وی افــزود:  56 نفر از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی با استناد به ماده ۱9۳ آیین نامه 
داخلی مجلس شــورای اســالمی درخواســت 
مســکوت ماندن این طرح را برای مدت 6 ماه به 
هیئت رییســه ارائه کرده اند تا این تقاضا در خانه 

ملت به رای گذاشته شود.

عملیات بتن ریزی واحد دوم 
نیروگاه بوشهر انجام شد

عملیات بتــن ریزی واحد دوم نیــروگاه اتمی 
بوشهر با حضور صالحی، ریاست سازمان انرژی 
اتمی و تعدادی از مســئوالن این ســازمان و 
پیمانکار روس انجام شد. علی اکبر صالحی طی 
اظهاراتی عنوان کــرد: امیدواریم با بتن ریزی 
شــاهد عملیات باال رفتن قســمت ساختمان 
اصلی راکتور دو باشیم، بعد از این با یک فاصله 
زمانی، وارد عملیات انجام ســاختمان راکتور 
سه خواهیم شد و انتظار داریم در سال ۱4۰4 
طبق برنامه بتوانیم از راکتــور دو بهره برداری 
کنیم و دو ســال بعد راکتور ســه بهره برداری 
شود. گفتنی است؛ عملیات گودبرداری واحد 
دو نیروگاه اتمی بوشهر نهم آبان ۱۳96 با حضور 
علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی 
ایران و »الکســی لیخاچوف« رییس شرکت 

روس اتم در بوشهر انجام شد.

نسخه پیچی امارات درباره 
مذاکره و توافق جدید با ایران

یک مقام ارشد اماراتی در یک سخنرانی درباره 
نشستن ایران بر سر میز مذاکره با قدرت های 
جهانی و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای 
حصول به یک توافق جایگزین برجام که برنامه 
موشکی ایران را هم دربر بگیرد، ابراز امیدواری 
کرده اســت. »انور قرقاش« مدعی شــده که 
ایران باید برای رسیدن به یک توافق جدید به 
منظور کاســتن از تنش های منطقه و »احیای 
اقتصادش«، با قدرت های جهانی و کشورهای 
حاشیه خلیج فارس بر سر میز مذاکره بنشیند. 
وزیر مشــاور در امور خارجه امــارات از توافق 
هسته ای برجام به شدت انتقاد کرد و همچنین 
درباره »انتخاب غلط« از بین دو گزینه جنگ و 
این »توافق هسته ای ناقص« هشدار داد. وی با 
نسخه پیچی برای توافق جایگزین برجام مدعی 
شد که توافق جدید با ایران نباید فقط منحصر 

به موضوع هسته ای باشد.

سید عباس موسوی
سخنگوی وزارت خارجه:

عضو مجمــع تشــخیص مصلحت نظام بــا بیان 
اینکه ســکوت مجمع هرگز به معنــای موافقت 
با لوایح پالرمو و CFT نیســت، گفــت: آقا حتی 
یک کلمه هم در بــاب موافقت با لوایــح پالرمو و 
CFT بیان نکردند به همیــن دلیل اکثریت قاطع 
اعضای مجمع بررســی لوایح پالرمو و CFT را به 
مصلحت نمی دانند، چون معتقدند بی عرضگی های 
مدیران اجرایی به حساب مجمع تشخیص گذاشته 
خواهد شــد و مجمع می شــود، مقصر اول و آخر 
بی کفایتی هــا و عملکردهــای نادرســت آقایان. 
آیــت ا... محمدعلی موحدی کرمانــی  ادامه داد: 
لوایح پالرمــو و CFT دو الیحه بســیار خطرناک 
هستند. این دو الیحه راه نفوذ آمریکا در ساختار 
و مصلحت کشور را باز و مســلط می کند. غربی ها 
در تصویب لوایح پالرمو و CFT در ایران به دنبال 
آن هســتند که هر چه می کنیم برای آنان کامال 
 روشن و شفاف باشد این مســئله بسیار خطرناک

 است.

سکوت مجمع هرگز به 
معنای موافقت با CFT نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت:

کافه سیاست

عکس  روز 

سالگرد فروریختن دیوار 
برلین با حضور سران اروپایی

مراسم سی امین سالگرد سقوط دیوار برلین در 
پایتخت آلمان و با حضور رهبران این کشور و 

جمعی از رهبران اروپایی و مردم برگزار شد.

 با کاله مخملی و تتلو نمی توان رای جذب کرد

پیشنهاد سردبیر:

ســخنگوی وزارت خارجه در رابطه با واکنش 
فضای مجازی به اظهارات اخیر مقامات عالی 
رتبه وزارت خارجه در رابطه با خروج از برجام 
و NPT اظهار داشت: آنچه بیان شد ترسیمی از 
وضعیت ما در آینده و هوشیاری است که کشور 
ایران می تواند به کشورهایی که نمی توانند یا 
نمی خواهند به تعهدات خود عمل کنند، بدهد. 
ما طیف های مختلفی از تصمیمات و آپشن ها 
را پیش رو داریم و آن را براســاس مقتضیات 
زمان و واکنش های طــرف مقابل حتماً اتخاذ 

خواهیم کرد. 
سید عباس موســوی ادامه داد: به رغم اینکه 
به ابتکارات ارج می نهیم؛ اما منافع ملت ایران 
را معطل برخی پیشــنهادات غیــر عملی نگه 
نمی داریــم و در و پنجــره دیپلماســی را باز 
می گذاریم و منتظر خواهیم بود ببینیم که در 

آینده چه خواهد شد.

هنوز تصمیمی برای خروج 
از برجام و NPT نداریم

مهدی چمران 
عضو شورای ائتالف اصولگرایان:

عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس گفت: 
شــرایط فعلی برای تصویب لوایح FATF مناسب 
نیست و از ســوی دیگر با تصویب این لوایح اتفاق 
خاصی برای ما نمی افتد. محمدحســین فرهنگی 
در واکنش به اصرار دولتمردان برای تصویب لوایح 
FATF اظهار داشــت: تصویــب FATF منوط به 
شرایط متعارف است، در حالی که در شرایط فعلی ما 
شاهد فشار مخالفان بین المللی جمهوری اسالمی 
ایران هستیم. عضو فراکســیون نمایندگان والیی 
مجلس با تاکید بر اینکه مطمئنا شرایط فعلی برای 
تصویب لوایح FATF مناسب نیست، گفت: طبعا ما 
باید رفتن به ســمت FATF را مشروط به بازگشت 
به برجام کنیم به این معنا که اگر طرف های مقابل 
به برجام بازگشتند و آن را اجرا کردند، ما FATF را 
با نظر مثبت بررســی می کنیم. فرهنگی افزود: به 
 FATF اعتقاد بنده بهترین شیوه برای تصویب لوایح
از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که 

چنین شرطی را مدنظر خود قرار دهد.

شرایط فعلی برای تصویب 
لوایح FATF مناسب نیست

عضو فراکسیون نمایندگان والیی:

عضو شــورای ائتالف اصولگرایان و نیروهای 
انقالب گفت: آقای حدادعادل نامزد انتخابات 
مجلس نیســت کــه بعد بخواهد سرلیســت 
قرار بگیرد. مهدی چمــران درباره رقابت های 
انتخابات مجلس دهم که کاله مخملی ها در آن 
حضور داشتند، اظهار داشت: کاله مخملی ها 
کــه آن روز آمدنــد در واقع یکســری بازیگر 
فیلم و سینما بودند و خودشــان آمدند، کاله 
مخملی های حرفــه ای نبودند. درباره مالقات 
تتلو با آقای رییسی هم خیلی توضیح مفصل 
دادم و حرف جدیدی ندارم و قاعدتا اینها روشی 
برای جذب آرای مردم نبوده و نخواهد بود.وی 
افزود: ممکن است در جلســه ای چهار نفر با 
لباس یا ترکیب خاصی بیایند و شرکت کنند 
و هیچ برنامه ریزی هم نشده باشد. در مجموع 
روی این اتفاقات خیلی نمی شود برای جذب 

رای حساب باز کرد.

 با کاله مخملی و تتلو 
نمی توان رای جذب کرد

پیشخوان

بین الملل

  روحانی در یزد انتقادات بی سابقه ای را نسبت به دستگاه قضا و روند بررسی های پرونده های 
خطــر پوپولیســم برایمفسدان اقتصادی مطرح کرد؛

 اف ای تی اف

تخیلی،  طلبــی  اصالح 
اصالح طلبی واقعی

ردیابی 3 قــوه در پرونده 
نجومی بگیران

آقای رییس جمهور! وعده 
آب و اشتغال ندهید و در یزد 

تسویه سیاسی راه نیندازید

بررسی شکایت دانشجویان از »علی مطهری« در هیئت نظارت
عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با بیان اینکه در هفته جاری شکایت دانشجویان از »علی 
مطهری« را بررسی خواهیم کرد، گفت: اگر دست مان باز بود یقه خیلی ها را می گرفتیم ولی قانون را طوری 
نوشته اند که دست و پای متخلفین گیر نیفتد. علیرضا ســلیمی در باره شکایت بیش از ۱۷۰ دانشجو از 
سخنان اخیر علی مطهری نماینده تهران در دانشگاه شهید بهشتی و توهین به یکی از دانشجویان گفت: 
ما منتظر دریافت متن شکایت دانشجویان در این باره هســتیم تا در این هفته این موضوع را در جلسه 
هیئت نظارت بررسی کنیم. وی افزود: اگر فرد یا افرادی شکایتی از نماینده و یا نمایندگان مجلس به هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان ارســال کنند، بالفاصله در جلسه ای این شکایت بررسی شده و نماینده مورد 
نظر در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان حضور پیدا کرده و باید پاســخگو باشد، ضمن اینکه این هیئت 
توضیحات آن نماینده را خواســته و اگر این موضوع در راستای ایفای وظایف نمایندگی که در آیین نامه 

داخلی مجلس آمده است، نباشد اقدامات بعدی در دستورکار قرار می گیرد.

حاشیه های یک استعفا؛ از البی سنگین تا درگیری
حین بررسی استعفای کاظم جاللی از نمایندگی مجلس، بهروز نعمتی به عنوان یار شفیق وی با البی سنگین 
و رفت و آمدهای متعدد و مذاکرات تلفنی به دنبال گرفتن رای موافق هم قطارانش در پارلمان برای پذیرش 
این استعفا بود. نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلســه علنی دیروز با استعفای کاظم جاللی، نماینده 
تهران و رییس مرکز پژوهش های مجلس موافقت کردند در حالی که تعداد زیادی از همقطاران وی در پارلمان 
معتقدند که این استعفا جفا در حق مردم و رای آنهاست. نعمتی در حالی با تلفن همراه و صحبت های مکرر و 
رفت و آمدهای پیاپی به دنبال گرفتن رای موافق با استعفای کاظم جاللی بود که زمزمه هایی مبنی بر حضور 
وی در سفارتخانه جمهوری اسالمی ایران در یکی از کشورها به گوش می رسد. غالمرضا تاجگردون، رییس 
کمیسیون برنامه،  بودجه و محاسبات مجلس شورای اســالمی در موافقت با استعفای کاظم جاللی به مزاح 
گفت: مردم و شورای نگهبان که زورشان به کاظم جاللی نرسیده است ولی امیدوارم که مجلس همتی کند و 

وی را از پارلمان خارج کند.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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برند جهانی برای سیب و زعفران اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

 ارزش جهانی طال و نقره 
به پایین ترین حد خود رسید

به دنبال خبر توافق تجاری میان آمریکا و چین، 
قیمت جهانی طال و نقره، به پایین ترین حد خود 
در بیش از دو سال اخیر رسید. در بازارهای جهانی، 
قیمت هر اونس طال، با 0/1درصد کاهش، به 1466 
دالر رسید و بیشترین میزان سقوط هفتگی طال 
)3 درصد( را از ماه مه 2017 تاکنون نشــان داد. 
گفتنی است که تحلیلگران، این روند نزولی قیمت 
طال و نقره را، مرهون خوش بینی نسبت به توافق 
تجاری میان آمریکا و چین می دانند. مقامات دو 
کشور، در دیداری که با هم داشتند، اعالم کردند 
که تعرفه های اضافی اعمال شده بر کاالها، به مرور 

برداشته خواهد شد.

کاهش 388 میلیارد دالری 
ثروت ثروتمندان جهان

بر اساس آخرین گزارش موسسات بانکی UBS و 
PwC ثروتمندترین افراد جهان طی سال گذشته 
388 میلیارد دالر از دارایی خود را از دست داده اند. 
دارایی این افراد پس از کاهش 388 میلیارد دالری 
به 8/539تریلیون دالر رســیده است. مناقشات 
ژئوپولتیک و پرنوســان بودن بازارهای سهام از 
جمله دالیل کاهش دارایی افراد ثروتمند جهان 
اعالم شده است. بر اساس گزارش دو بانک مذکور، 
بیشــترین کاهش دارایی ثروتمندان در چین و 
به طور کلی آســیا و اقیانوسیه اتفاق افتاده است. 
کاهش ارزش چین و بحــران در بازارهای مالی 
این کشور باعث شــده که معادل دالری دارایی 
افراد خیلی ثروتمند چینی 12/8درصد کاهش 
یابد. با این حال اما چین هر دو روز یا دو و نیم روز 
شــاهد ظهور یک میلیاردر جدید است. در دیگر 
کشورهای جهان به جز آمریکا نیز شاهد کاهش 

تعداد ثروتمندان هستیم.

 پیوستن برزیل
 به اوپک منتفی شد

وزیر اقتصاد برزیل گفت که این کشــور قصد 
دارد مذاکراتی در مورد آینده صنعت انرژی با 
اوپک داشته باشد ولی عالقه ای به پیوستن به 
این گروه برای قیمت گــذاری و محدود کردن 
تولیــد ندارد.پائولو گودس طــی مصاحبه ای 
گفت:» شما باید برای مذاکره آنجا باشید و خود 
را مطلع کنید«. وی پس از اظهار نظرهای هفته 
گذشــته رییس جمهور برزیل برای پیوستن 
به اوپک اضافه کرد:» تحت فشــار گذاشــتن 
دموکراسی های غربی با شــوک نفتی ممکن 
نیست. رییس جمهور ژائیر بولسونارو اصول و 
ارزش هایی دارد و آنهــا را با پول معاوضه نمی 
کند«. بولسونارو در کنفرانس سرمایه گذاری 
در ریاض گفته بود:» من شــخصا بسیار عالقه 

مندم که برزیل عضو اوپک باشد«. 

بازار

A4 کاغذ

 
معاون اشتغال و کار آفرینی اداره کل تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد:
 شیب نزولی نرخ بیکاری 

در اصفهان
نرخ بیکاری در استان اصفهان چهار و نیم درصد 
کاهش یافته است. معاون اشتغال و کار آفرینی 
اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
اصفهان گفت: نرخ بیکاری اســتان در چند ماه 
گذشــته با چهار و نیم درصد کاهش در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشــته، هم اکنون به ده و 
چهاردهم درصد رسیده است. سید کمال الدین 
میر هادی با بیان اینکه از ابتدای امســال در این 
استان شاهد کاهش نرخ بیکاری بوده ایم، افزود: 
نرخ بیکاری استان اصفهان در بهار نیز با دو و نیم 
درصد کاهش از 13 و ســه دهم درصد به 10 و 
هفت دهم درصد رســید. وی گفت: رونق بخش 
کشــاورزی به دلیل جاری بــودن زاینده رود و 
توسعه بخش های صنعتی اســتان از مهم ترین 
عوامل نزول شــیب نرخ بیکاری در اصفهان بوده 
است. استان اصفهان امســال پس از آذربایجان 
غربی، بیشــترین کاهش نرخ بیکاری در کشور 

را داشته است.

پرونده »عمران زاینده رود« 
و قرارداد کارگران روی میز 

سازمان بازرسی کشور
گفته می شود سازمان بازرســی کل کشور آماده 
بررســی گزارش های دریافتی در خصوص نحوه 
شکل گیری سازمان عمران زاینده رود و مجموعه 
ویالیی در چادگان و نیز واگــذاری اراضی ملی و 
سایر مسائل مربوط به این دهکده تفریحی است. 
در پی اعتراض چند روز گذشته کارگران دهکده 
عمران زاینده رود نســبت به انعقــاد قراردادهای 
حجمی که بخشــنامه سازمان شــهرداری ها و 
دهیاری های وزارت کشــور اســت، واکنش های 
متعددی از سوی مسئوالن شهرستانی نسبت به 
این اعتراضات صــورت گرفت. در این میان، طرح 
ارسال نامه ســازمان بازرسی کل کشور به عمران 
زاینده رود برای اجرای بخشــنامه وزارت کشور از 
سوی فرماندار چادگان و سازمان عمران زاینده رود، 
پای ســازمان بازرســی را هم به پرونده کارگران 
عمران زاینده رود چادگان باز کرد. یک منبع آگاه 
در اداره کل بازرسی اســتان اصفهان در خصوص 
اعتراض کارگران سازمان عمران زاینده رود و برخی 
شهرداری ها نسبت به انعقاد قراردادهای حجمی، 
اظهار کرد: سازمان بازرسی یک دستگاه نظارتی 
اســت و هیچ گونه بخشــنامه ای برای دستگاهی 
صادر نمی کند بلکه ناظر بر اجرای صحیح ضوابط 
و مقرراتی است که مراجع فرادستی دستگاه های 
اجرایی ابالغ کرده اند. وی با تاکید بر اینکه این نوع 
واگذاری به هیچ وجه به معنای خصوصی ســازی 
نیست، افزود: سازمان بازرسی با توجه به اساسنامه 
سازمان عمران زاینده رود که در آن تصریح شده 
که این ســازمان طبق ماده 84 قانون شهرداری 
ایجاد شده اســت و در راســتای عمل به وظیفه 
قانونی خود، طی نامه ای به سازمان مذکور نسبت 
به اجرای مفاد این بخشــنامه تذکر داده است که 
البته ایــن تذکر به معنای تکلیف برای دســتگاه 
نیست؛ اگر دستگاهی بخشــنامه را اجرا نکند یا 
مرتکب تخلف شــود، ســازمان بازرسی می تواند 
مسئول یا مسئوالن ذی ربط را به هیئت تخلفات 

اداری و سایر مراجع ذی صالح معرفی کند.

معاون بانک مرکزی تشریح کرد:
شبکه بانکی آماده ارائه رمز دوم 

پویا به مشتریان است
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از آمادگی 
برای ارائه رمز پویا خبــر داد و گفت: انجام تمامی 
تراکنش های بدون حضور کارت حتی خرید شارژ 
و پرداخت قبوض از ابتــدای دی ماه نیازمند رمز 
دوم یک بار مصرف است. مهران محرمیان، با اشاره 
به رشد فیشینگ در طول ســال های اخیر گفت: 
فیشینگ و کالهبرداری های اینترنتی موضوعی 
جدی است که در طول سالیان اخیر رشد زیادی 
داشته اســت؛ باید با یک روش علمی به جلو گام 
بردایم تا بتوانیم مشکالت را در این زمینه مدیریت 
کنیم و حواشی آن را همه جانبه ببینیم تا موضوع 
جلوگیری از فیشینگ را به سرانجام برسانیم که 
امید داریم تا رمز دوم یک بار مصرف بتواند امنیت 
تراکنش های اینترنتی را افزایش دهد. محرمیان 
تاکید کرد: شبکه بانکی آماده ارائه رمز دوم یک بار 
مصرف به مشتریان است و بانک ها زیرساخت رمز 
یک بار مصرف را ایجاد کرده اند و موظف هستند تا 
ابتدای دی ماه اقدات الزم برای ارائه این خدمت به 

مشتریان را انجام دهند.

کاغذ A4 کپی مکس 
بسته 500 عددی

 41,000
تومان

کاغذ A4 اسکای مدل 
80G2 بسته 500 عددی

 49,000
تومان

کاغذ A4 دبل ای کد 098 
بسته 500 عددی

 51,000
تومان

هر چند دولت طی شش سال اخیر در برابر فشارها 
برای حذف یارانه های پر درآمدها مقاومت کرد؛ اما 
باالخره کاهــش فروش نفت و درآمدهای کشــور، 
دولت را وادار کرد تــا این برنامه را کــه قرار بود از 
ماه های ابتدایی ارائه یارانه ها به همه مردم آغاز شود، 
کلید بزند. این امر اما بسیار کند و الک پشت وار در 
ماه های اخیر دنبال شده است. در حالی که هر ماه 
78 میلیون و 200 هزار نفر یارانــه نقدی دریافت 
می کنند، در مهر ماه تنها یارانه 400 هزار نفر قطع 
شده است. بر اســاس اعالم رییس سازمان برنامه و 
بودجه قرار اســت تا پایان ســال 24 میلیون نفر از 
چرخه یارانه بگیران دولتی حذف شــوند، پس در 
ماه های پیش رو این روند به شــدت شتاب خواهد 

گرفت.
احتیاط، شرط اول حذف

همین گام های کوچک برای حذف یارانه ها تا کنون 
با اعتراضات زیاد از سوی برخی از نمایندگان از یک 
طرف و افراد معمولی جامعه از ســوی دیگر و البته 
روشنگری های بیشــتری در این زمینه مواجه بوده 
است. هر چند بر اســاس اعالم وزیر رفاه کار و امور 
اجتماعی ایــن اقدام با احتیاط صــورت گرفته؛ اما 
کسانی از چرخه یارانه ها حذف شده اند که اگر چه 
خود روستایی و محروم بودند؛ اما گردش های مالی 
میلیونی شان نشــان از حفره های سیاهی در شبکه 
بانکی کشور به نام حســاب های اجاره ای داشت و 
بدون شــک با افزایش حذف افراد از این چرخه این 

مسائل آشکارتر خواهد شد.
یارانه کدام خانوارها تــا پایان آبان قطع 

می شود؟
در روزهای باقی مانده تا واریز یارانه آبان ماه، دولت 
تالش دارد تا مجلــس را برای قطــع یارانه تعداد 
بیشتری از افراد واجد شرایط متقاعد کند. حسین 
میرزایی، سخنگوی ستاد اجرای تبصره )14( قانون 
بودجه 1398 درباره تعداد حذفیــات در این دوره 
گفت: خبری از تعداد حذفیات در این دوره نیست 

و منتظر دستور مجلس شورای اسالمی هستیم.
 وی تصریــح کــرد:» اکنــون در مرحلــه توجیه 
نمایندگان مجلس شورای اســالمی درباره حذف 
یارانه خانوارهای با درآمد باال هســتیم، هرچند که 
تکلیف قانونی بــرای این حذف بــه دولت محول 

شده است«.
 اینکه دولت با چه اســتدالل و برنامه ای یارانه ها را 
قطع می کند مسئله ای است که در هفته های اخیر 
اظهار نظرهای مختلفی برای آن صورت گرفته است؛ 
از داشتن خانه با متراژهای باال و ماشین های خارجی 
تا گردش مالی حســاب ها و... امــا همچنان تعداد 
متعرضان به حذف یارانه ها نشان می دهد برآوردهای 
دولت چندان هم دقیق نیست ضمن اینکه احتمال 
عدم حذف برخی از خانوارهای پردرآمد هم به این 

روال وجود خواهد داشت.
اصفهان، در صدر حذفیات یارانه ای

پس از چندین مرحله حذف یارانه بگیرها در ماه های 
اخیر، اعالم شد که اصفهان پس از تهران بیشترین 
میزان حذف یارانه را داشته است. بر اساس آمار ارائه 
شده از سوی ستاد تبصره 14 قانون بودجه، پس از 
تهران استان های اصفهان با 8/2درصد، فارس با 7/5 
درصد، خراسان رضوی 6/9  درصد و استان مازندران 
با 4/4 درصــد در رده های بعدی دارای بیشــترین 
جمعیت حذف شدگان از دریافت یارانه نقدی قرار 

گرفته اند. بنابر ایــن در دور بعدی نیز اصفهانی های 
بیشــتری در میان حذف شــدگان یارانــه ای قرار 

خواهند داشت.
سرانجام یارانه ها چه خواهد شد

مباحث مربوط به یارانــه را اظهارنظرها، طرح ها و 
تحلیل های مختلــف داغ می کند. این فقط موضوع 
قطع یارانه ها نیست که مورد توجه افکار عمومی قرار 
دارد. حاال که مسلم شده قرار است یارانه دهک های 
بــاالی درآمدی که بر اســاس برخی محاســبه ها 
تعدادشان به حدود 20 میلیون نفر هم می رسد قطع 
شود، مردم می پرسند معیارها برای اینکه فردی را 
جزو پردرآمدها قرار دهیم، چیست؟ موضوع دیگری 
که به آن پرداخته می شود این است که درآمد حاصل 
از قطع یارانه دهک های بــاالی درآمدی، کجا قرار 

است خرج شود؟ 
مســئوالن به ایــن دو ســوال جواب هــای نصفه 
نیمه ای داده اند. آنها دربــاره معیارهای قطع یارانه 
به تراکنش های بانکــی و دارایی هایی مانند خانه و 
خودرو اشــاره می کنند. در این بین به نظر می رسد 

تراکنش بانکی بیش از همه مورد توجه بوده است. 
درباره اینکه درآمد حاصل از یارانه ها قرار است کجا 
خرج شود هم اخیرا عنوان شــده که این درآمدها 
قرار اســت به معلوالن اختصاص یابــد. در روزهای 
اخیر مطالبی هم در این باره طرح شــده که نه تنها 
باید یارانه ثروتمندان قطع شــود که آنها باید یارانه 
دریافتی را پس بدهند؛ این یعنی فردی که ثروتمند 
اســت و در ســال های اخیر یارانه گرفته حاال پنج 
میلیون تومان بــه دولت بدهکار اســت. آیا اجرای 
چنین طرحی امکان پذیر اســت؟ مســلما پاسخ به 
این مبحث روشن و شــفاف نخواهد بود آن هم در 
آستانه انتخاباتی که هم نمایندگان از پیگیری این 
مسئله به دالیل تبلیغاتی معذور هستند و هم دولت 
به دلیل انتقادات نمی تواند زیر بار فشار آن برود. در 
نهایت باید به همین حذف های تدریجی قطع یارانه 
پر درآمدها آنه هم الک پشت وار و آهسته امید بست 
تا شاید اندکی از بار هشت میلیارد نفری که در این 
سال ها یارانه گرفته اند و بر گرده دولت سوار هستند، 

سبک شود.

حذف شدگان!
  در آبان ماه منتظر قطع یارانه تعداد زیادی از خانوارها باشید ؛

در حال حاضر سه هزار و 264 شرکت تعاونی با 541 نفر عضو در استان اصفهان در 18 گرایش از جمله مسکن، 
صنعت، توزیعی، کشاورزی، خدماتی، بهداشــتی و حمل و نقل فعالیت می کنند و زمینه ایجاد 57 هزار فرصت 
شغلی را به وجود آورده اند. طی چهار دهه گذشــته به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
فقط یک شرکت تعاونی بانوان با 45 نفر عضو در زمینه تولید صنایع دستی در استان اصفهان وجود داشت؛ اما این 
میزان اکنون به 569 شرکت تعاونی رسیده است.محسن نیرومند افزود: استان اصفهان رتبه اول تعداد طرح های 
تعاونی را با 14 درصد از مجموع 643 طرح به بهره برداری رسیده در چهاردهمین جشنواره تجلیل از تعاونی های 

برتر که شهریور امسال در این استان برگزار شد، به خود اختصاص داد.  

اصفهان در رده اول 
ارائه طرح های تعاونی 

در کشور

خبر
 

  عکس روز

شروع نمایشگاه کتاب اصفهان با حضور 500 ناشر

دبیر انجمن انبوه سازان اصفهان می گوید: هر چند اصفهان با آمار باالیی از پروانه ساخت مواجه است، 
اما موضوع مهم وجود کسانی اســت که توان ساخت وســاز به صورت کامل را دارند. حمد توال اضافه 
می کند: احتمال می رود تنها 20 تا 30 درصد پروانه های ساخت وساز افرادی که به صورت واقعی وارد 
این بازار شده اند به نتیجه برسد؛ اما معموال افرادی که به طور اتفاقی و برای منفعت و سودآوری وارد 
بازار مسکن می شوند، ناموفق می مانند و با وجود دریافت پروانه ساخت، قادر به تکمیل ساختمان خود 
نخواهند بود. به گفته دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان، تورم و افزایش قیمت ها به صعود 
پنج تا 12 برابری قیمت تمام شده ساختمان منتهی شده است به طوری که در حال حاضر هزینه یک 
مترمربع ســاختمان بین دو تا 2.5 میلیون تومان است. درصورتی که سال گذشته هزینه ساخت یک 
مترمربع ســاختمان در اصفهان بین 800 هزار تا یک میلیون تومان بود. توال می افزاید: البته به غیراز 
افزایش هزینه های تولید، قیمت زمین نیز در برخی نقاط حتی بین 100 تا 300 درصد افزایش یافته 
است. به طوری که اکنون یک واحد ساختمانی با حداقل متراژ 100 متر، کمتر از 300 میلیون تومان 
نخواهد بود. وی در پاسخ به اینکه افزایش هزینه های ساخت تا چه میزان بر قیمت فروش تاثیر داشته 
است، می گوید: میزان فروش مسکن در اصفهان متفاوت است و برخی نواحی نرخ مسکن تا چهار برابر 
و در تعدادی نواحی بین 20 تا 30 درصد گران شده اســت. به عقیده دبیر انجمن انبوه سازان مسکن 
استان اصفهان، الزمه تحرک ساخت وساز بازار مسکن، تخصیص تسهیالت ویژه بانکی به این بخش 
است تا جایی که حداقل 40 تا 50 درصد هزینه های مسکن را بانک پرداخت کند و رقم وام بین 150 

تا 200 میلیون تومان باشد.

 دبیر انجمن انبوه سازان اصفهان:

 20 تا 30 درصد پروانه های ساخت
 به صورت واقعی وارد بازار می شود

برند جهانی برای سیب و زعفران اصفهان
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: تولید سیب درختی در استان اصفهان 
بالغ بر 230 هزار تن بوده که این آمار در کل کشور به 4 و نیم میلیون تن می رسد و این مقدار می تواند احتیاج 
خاورمیانه به سیب درختی را تامین کند. سید حسن قاضی عسگر با اشاره به تشکیل »انجمن توسعه صادرات« 
طی دو ماه گذشته اظهار داشت: »انجمن توسعه صادرات« با 67 صادرکننده آغاز به کار کرد و با انتخاب هیئت 
مدیره قرار است کمیته های تخصصی تشکیل و کار صادرات پیگیری شود. وی افزود: شرکت های توسعه صادرات 
هم در کنار »انجمن توسعه صادرات« در صادر کردن محصوالت کشــاورزی نقش مهمی دارند و در جلسات 
مختلف نظرات و مشکالت آنها احصا و بررسی می شود. قاضی عسگر  با بیان اینکه صادرات محصول سیب درختی 
سمیرم به عنوان برند جهانی شناخته شده است، مطرح است، ادامه داد: تولید سیب درختی در استان اصفهان 

بالغ بر 230 هزار تن بوده که این آمار در کل کشور به 4 و نیم میلیون تن می رسد. 

ردیابی مگس مدیترانه ای در 22 هزار هکتار از باغ های اصفهان
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه 22 هزار هکتار از باغ های استان به منظور مقابله 
با مگس مدیترانه ای ردیابی مستمر شد، گفت: 20 هزار هکتار از باغ های منطقه همچنان به آفت مگس میوه آلوده 
است. حسنعلی رحیمی اظهارداشت: مبارزه و کنترل این آفت با نصب تله های جلب کننده تغذیه ای سراتراپ، 
طعمه پاشی با پروتئین هیدرولیزات و کارت زرد در سطح 15 هزار هکتار از باغ های این استان انجام شد. وی بیان 
کرد: شهرستان های کاشان با 9 هزار هکتار، اصفهان پنج هزار هکتار و خمینی شهر با یکهزار هکتار بیشترین سطح 
آلوده به این آفت را به خود اختصاص داده اند. رحیمی با بیان اینکه مگس میوه مدیترانه ای زیان اقتصادی برای 
کشاورزی استان به دنبال نداشت، ادامه داد: با همکاری باغداران و برخی اقدامات بیولوژیک، هزینه های مبارزه با 
این آفت در باغ های استان کاهش یافته و خطر شیوع آن کنترل شد. وی تصریح کرد: با توجه به پایان فصل برداشت 

میوه ها در این استان امکان بروز خسارت و شیوع این آفت در سال جاری وجود ندارد.

مرضیه محب رسول
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 ورود دادستان فریدون شهر 
به پرونده مسکن مهر

فریدونشهر دادستان عمومی و انقالب 
فریدون شــهر از ورود بــه پرونده مســکن مهر 
فریدون شهر خبر داد. نورا... بهمنی در این رابطه 
گفت: به دلیــل وجود شــبهاتی در این مجتمع 
مســکونی و چون و چرایی در رابطــه با انتصاب 
مدیران این مجموعه، دادســتانی به این پرونده 
ورود پیدا کرده تا با بررسی دقیق و موشکافانه آن 
در صورتی که اقدامی خالف قانون انجام شده و یا 
حقی پایمال شــده باشــد با خاطیان برخورد و 
حقوق اعضای این شرکت تعاونی را باز گیرد. وی 
اظهار کرد: هم اکنون پرونده در مرحله مطالعه و 
تحقیق قــرار دارد و نامه نگاری هــای مربوط به 
استعالم وضعیت این مجموعه مسکونی با ادارات 

و ارگان های مختلف انجام شده است. 

رییس هالل احمر شهرستان اردستان:
هالل احمر آماده مقابله با 
بحران های احتمالی است

رییس هالل احمر شهرســتان  اردستان
اردستان اظهار داشت: آموزش اسکان اضطراری برای 
رؤسای هیئت های ورزشی شهرستان اردستان به 
عنوان مصوبه شورای پدافند غیر عامل برگزار شد. 
منصور خانی افزود: هدف از ارائه این آموزش توضیح 
اسکان اضطراری و شیوه ها و مراحل و تعیین اردوگاه 
و نصب چادر برای افراد آســیب دیــده از حوادث 
طبیعی و غیرطبیعی بوده است. رییس هالل احمر 
شهرستان اردستان گفت: شیوه اسکان افراد یکی از 
موارد مطرح در آموزش های پدافند غیر عامل به ویژه 
در درگیری ها و مناقشــات نظامی، تخریب اماکن 
عمومی و منزل مسکونی است، نکته قابل توجه در 
این ارتباط این است که هیئت های ورزشی که ارتباط 
خوبی با جامعــه دارند می توانند موضوع اســکان 
اضطراری را هم پای امدادگــران هالل احمر پیش 
ببرند. وی با بیان اینکه هــالل احمر آموزش امداد 
همگانی را به سه صورت حضوری، نیمه حضوری و 
غیر حضوری بــرای مردم برگــزار می کند، گفت: 
آموزش های ما برای مردم شامل دو بخش مخاطرات 
و شناخت انواع آن و آموزش کمک های اولیه برای 

زمان بحران است.

قابروز

بامسئوالن

آموزش وپرورش به نظامی ناکارآمد تبدیل شده است

پیشنهادسردبیر:

اخبار

رونمایی و نصب تندیس 
مادران سرزمین من در کاشان

تندیس مادران سرزمین من به  کاشان
عنوان نمادی از شجاعت و دالوری های مادران در 
کاشان رونمایی و در میدان جهاد این شهر نصب 
شــد. در آیین رونمایی از این اثر هنری ســعید 
ابریشمی راد، شهردار کاشان گفت: مادران شهید 
با تقدیم جان فرزندان خــود از کیان ملت ایران 
اسالمی دفاع کردند. تندیس مادران سرزمین من 
را یک هنرمند کاشانی با 200 میلیون ریال هزینه، 

طی 10 روز با سنگ ساخته است.

فرماندار نایین:
آموزش وپرورش به نظامی 
ناکارآمد تبدیل شده است

فرماندارناییــن گفــت: نظام  نایین
آموزش و پرورش با دور شدن از اهداف اصلی خود 
درجهت پرورش نسل آینده به یک نظام ناکارآمد 
تبدیل شده است. محمدحسین نصرتی افزود: همه 
مسئولین باید به خودشان گوشزد کنند که چرا راه 
و مسیر درست را گم کرده و به سمتی می روند که 
دانش آموزان نمی توانند مسائل شخصی خودرا به 
تنهایی حــل کنند تا بتوانند با مســائل بزرگ تر 
دراجتماع روبه رو شوند و این از نقاط ضعف آموزش 
و پــرورش اســت.وی، کارآفرینــی را جــزو 
کاربردی تریــن مهارت ها برشــمرد وگفت: اگر 
دانش آمــوزان یادبگیرند که خالقانــه با جهان 
پیرامون خود روبه رو شوند، آنگاه می توان گفت 
مســیری که در آن قرار دارند درســت است و با 
اســتفاده از همین مهــارت بخش عمــده ای از 
مشکالت بیکاری رفع خواهد شد و با رفع شدن آن 
ریشه بسیاری از معضالت اجتماعی از بین خواهد 
رفت. فرماندار نایین درادامــه به توانمندی های 
مختلف انسانی اشاره کرد وگفت: در حال حاضر 
افرادی هستند که درآمد کارآفرینی آنها با درآمد 
کشور از نفت برابری می کند و این اصال به سواد و 

رشته تحصیلی آنها مرتبط نیست.

مدیر شرکت ساخت و نگهداری  کاشان
آزادراه اصفهان- کاشــان گفت: آزادراه اصفهان- 
نطنز-کاشــان با هدف ارتقای امنیــت و خدمات، 
مرمت و ایمن ســازی می شــود. محمد کاظم زاده 
تصریح کرد: از ابتدای ســال جاری طرح بهسازی و 
ساماندهی آزادراه با استفاده از مشاوران خبره آغاز 
و یک طرح جامع بهســازی، مرمت و ایمن سازی 
جاده تهیه شــد که به تایید وزارت راه و شهرسازی 
رسیده است و مقرر شد ۵0 درصد از هزینه های این 
طرح را دولت با تخصیص قیــر رایگان تامین و ۵0 
درصد باقی مانده را سرمایه گذار باید در مدت دو الی 
سه ســال تامین کند. مدیرعامل شرکت ساخت و 
نگهداری آزادراه اصفهان- کاشان با تاکید بر اینکه 
آزادراه یعنی بهترین و ایمن ترین جاده ای که راننده 
با سرعت مطمئن بتواند از طریق آن به مقصد برسد، 
گفت: زیرسازی و بازسازی آســفالت مسیر که در 
ابتدای ســال تنها ۶0 درصــد از آن مطلوب بود و 
اصلی ترین هزینه را در برداشت در دست اجرا قرار 
گرفت. وی افزود: مهم تریــن هزینه های این جاده، 
روکش آسفالت قطعات ۵ تا ۸ است که با توجه به بار 
ترافیکی و عبور خودروهای ســنگینی که در مسیر 
جنوب کشــور در حرکت هستند شــرایط بسیار 
نامطلوبی دارد، بر همین اساس طرح بهسازی قطعه 
هشــت آماده و به مناقصه گذاشته شده و از ابتدای 
سال تاکنون 1۴ کیلومتر از قطعه ۵ نیز با زیرسازی 
مجدد آسفالت شده است. کاظم زاده ضمن اشاره به 
آغاز عملیات خط کشی کل مسیر در آذرماه تاکید 
کرد: گردنه های »ســایپا« و »نیه« همچنین نقاط 
حادثه خیزی مانند پیچ »خرمدشت« ظرف دو فاز 

با جمع آوری گاردریل و نصب نیوجرسی با اعتباری 
بالغ بر 1۵ میلیارد ریال ایمن سازی و تا پایان سال 
دو کیلومتر قبل و بعد از ایســتگاه کاشان به دلیل 

مه گیر بودن به روشنایی مجهز می شود.
آزادراه اصفهان- نطنز بــه پایگاه امداد 

هوایی مجهز شد
مدیرعامل شــرکت ســاخت و نگهــداری آزادراه 
اصفهان- کاشان بیان داشت: آزادراه اصفهان- نطنز 
به عنوان اولین آزادراه کشــور در بیــن 1۸ آزادراه 
در ســال جاری به پایگاه امداد هوایی مجهز شده 
اســت تا بتوان در صورت بروز حوادث، سریع ترین 
امدادرســانی انجام شــود که این پایگاه به جهت 
ارج نهادن زحمــات و پیگیری های مرحوم صفاری 
نطنزی نماینده فقید شهرستان نطنز و بخش قمصر 

به نام وی نام گذاری شد. وی اضافه کرد: طی شش 
ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل با وجود کاهش 10 الی 12 درصدی حجم 
ســفرها، آزادراه اصفهان- نطنز- کاشان به جهت 
خدمــات و امکاناتی که در آن ارائه شــد با افزایش 
ترافیک 12.۵ درصدی روبه رو بــود که این یعنی 
آزادراه توانسته اســت 12.۵ درصد از ترافیک سایر 
جاده های غیر آزادراهی را جــذب خود کند و این 
مهم خود فرصتی است تا مسئولین با حمایت بیشتر 
از آزادراه بتوانند با افزایش ایمنی و ارتقای خدمات 
در آن، حجم تردد بیشــتری را جذب مسیر کنند. 
کاظم زاده بیان داشــت: با توجه به اینکه استاندار 
اصفهان به موضوع ایمن سازی آزادراه توجه ویژه ای 
دارد ،گشت های راهداری در مسیر از یک دستگاه 

به ۴ دستگاه در طول شــبانه روز افزایش یافت و با 
اقداماتی که انجام شده است امسال نسبت به سال 
قبل با کاهش حدود ۵۵ درصدی تصادفات مواجه 

بودیم.
خدمات رفاهی آزدراه ارتقا می یابد

مدیرعامل شــرکت ســاخت و نگهــداری آزادراه 
اصفهان- کاشان گفت: تاکنون 12 پارکینگ جدید 
مجهز به آالچیق و امکانات مقدماتی رفاهی در طول 
مسیر احداث شده اســت که تا پایان سال جاری ۶ 
پارکینگ دیگر هم اضافه خواهد شد.وی اضافه کرد: 
موافقت الزم برای ساخت استراحتگاه های کوچک 
با امکانات اولیه ای نظیر پمپ بنزیــن، نمازخانه و 
فروشگاه در جهت توقف و اســتراحت موقت چند 
خودرو از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اصفهان اخذ شده اســت. کاظم زاده افزود: 
برای نصب تابلوهای هشــداردهنده، آشکارساز و 
ایمنی حدود ۵00 میلیون تومان از ابتدای ســال 
جاری تاکنون هزینه شده است و تا پایان سال هم 
تعدادی تابلوی هشــدار دهنده و راهنما با اعتباری 
حدود ۵00 میلون تومان نصب می شود که بخشی 
از تابلوهای راهنما به معرفی ظرفیت ها و جاذبه های 
تاریخی و گردشگری شــهرها و روستاهای مسیر 

آزادراه اختصاص دارد. 
وی گفت: با اتمام طرح ها و پروژه هایی که در سال 
جاری انجام شــده و یــا در روزهای آینده شــروع 
خواهند شــد، ایمنی و خدمات آزادراه ارتقا یابد و 
امیدوارم در نــوروز 1۳۹۹ آزادراه اصفهان- نطنز- 
کاشــان به عنوان آزادراه ایمن در کشور معرفی و 

رضایت مندی مردم فراهم شود.

آزادراه اصفهان-نطنز-کاشان، مرمت و ایمن سازی می شود

فرماندار اردستان گفت: زیر بنای هرتوسعه ای  اردستان
موضوعات فرهنگی اســت که باید مورد توجه باشــد.حمیدرضا 
تاملی افــزود : فرهنگ به معنای نفس  بــرای حیات یک جامعه 
محســوب می شــود و می تواند در همه زمینه های سیاســی ، 
اقتصادی ، اجتماعی و ...اثرگذار باشد تا فضای فکری و نرم افزاری 
فراهم نشود. وی تصریح کرد : یکسری از فرهنگ ها از گذشته در 

نهاد جامعه باقی مانده که گاهی این فرهنگ موجب بروز مشکالت 
می شود. به طور مثال، اســراف که در همه زمینه ها در کشور ما 
وجود دارد  که می توان با فرهنگ ســازی جلــوی آن را گرفت.
فرماندار و نایب رییس شــورای فرهنگ عمومی اردستان تاکید 
کرد: یکی از مهم ترین مسائل بخش توسعه اقتصادی شهرستان 
فرهنگ اشتغال و نوع کار است که بســیاری از افراد جویای کار 

رغبتی برای حضور در عرصه مورد نیاز جامعه را ندارند.تاملی ادامه 
داد: بعضی ها عدم پیشرفت و توسعه شهرســتان را به مدیریت 
اداری ربط می دهند در صورتی که این موضوع در بخشی از کار 
درست است ولی بقیه آن برمی گردد به فرهنگ مردم که استقبال 
درستی از سرمایه گذار نمی کنند و بعضی ها منافع شخصی را بر 

منافع جمع ترجیح می دهند.

فرماندار اردستان ::
زیر بنای هر توسعه ای، موضوعات فرهنگی است

  مدیرعامل شرکت ساخت و نگهداری آزادراه اصفهان - کاشان: 

ابالغ وقت رسیدگی 
8/107 نظر به اینکه خواهان رضا شــبان قمصری با وکالت مصیب مرشدی دادخواستی  
به خواسته مطالبه وجه به طرفیت سهیل خالشی  به مجتمع شوراهای حل اختالف آران 
و بیدگل واقع در خیابان نواب صفوی تقدیم که پس از ارجاع به شــعبه ســوم به کالسه 
3/381/98  ثبت و برای تاریخ شــنبه 98/9/30 ســاعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین 
گردیده و از آنجاییکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورمدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد 
تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید. انتشار این آگهی 
به منزله ابالغ محسوب شــده در صورت عدم حضور، شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. م الف: 655579  مهدی عموزاده رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی 

آران و بیدگل  
ابالغ وقت رسیدگی 

8/108 بدینوسیله اعالم می گردد رضا شــبان قمصری آرانی با وکالت مصیب مرشدی 
آرانی دادخواستی به طرفیت 1- سعید قدیرزاده 2- آرش هدایتی مبنی بر مطالبه وجه در 
این شعبه مطرح و رســیدگی دارد لذا به خواندگان فوق ابالغ می گردد در تاریخ سه شنبه 
98/10/3 ساعت 10:30 جهت رسیدگی در شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف آران 
و بیدگل حاضر شود. ضمنا جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 
مراجعه نماید. م الف: 655582 حســین باخدا رییس شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف آران و بیدگل 
مزایده

8/110 شــماره: 970226 اجرا - تاریخ:1398/07/30 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالســه 970226 له آقای سیدجعفر خلیلی علیه آقای 
مرتضی یاوری زاده به خواسته مطالبه مبلغ 850/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته 
به انضمام خسارت تاخیر تادیه ، هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل و نیم عشر دولتی که 
در روز مزایده محاسبه می گردد در نظر دارد دو سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ پالک 
ثبتی 109/504 واقع در خمینی شــهرـ  خیابان امیرکبیرـ  انتهای کوچه 109ـ  صحرای 
درب آدریانـ  پشت چاه آب متعلق به آقای رجبعلی جبل عاملی که به عنوان وثیقه در برابر 
آزادی محکوم علیه قرار داده را از طریق مزایده به میزان طلب به فروش رساند ملک مذکور 
به صورت یک درب باغ مشجر محصور با درب بسته به مساحت عرصه 1220 مترمربع که 
دارای درختان متعدد میوه با حقابه از چاه منطقه طبق عرف محل می باشد که کارشناس 
رسمی دادگســتری ارزش ملک فوق را 2/200/000/000 ریال ارزیابی نموده است لذا 
جلسه مزایده در تاریخ سه شنبه 1398/09/12 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز 
مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی است 
که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی 
المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید 
در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. شایان ذکر اســت اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: 
متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی 
به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شــماره 2171290271003 نزد بانک ملی 
واریز و با در دست داشتن 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: 651557  دفتراجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر

اخطار اجرایی
8/111 شماره: 170/98 حل 4 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: محمود 
اسماعیلی ، نام پدر: غالمرضا ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام 
خانوادگی: هارون گنجی ، نام پدر: فرامرز ، نشــانی: خمینی شــهر میدان امام خمینی خ 
ولیعصر پارکینگ بازار دفتر وکالت، محکوم به:به موجب رای شماره 975 تاریخ 98/05/01 
حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه محکوم اســت به: حضور در دفترخانه اسناد رســمی و انتقال یکدستگاه خودرو پژو 
405 به شماره انتظامی 537 ب 16-58 در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای 
صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
 م الف: 652010  عمــار امیری آرانی قاضی شــعبه چهارم شــورای حل اختالف 

خمینی شهر 
اخطار اجرایی

8/112 شماره: 475/97 حل 4 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: مریم شمسی، 
نام پدر: ابوالقاسم ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
1-محسن زمانی 2-اکرم مســجدی ، نام پدر: 1-نصراله ، نشانی:هردو خمینی شهر سه 
راه معلم خیابان جانبازان معلم2 پالک32 ، محکوم به:به موجب رای شماره 1042 تاریخ 
98/05/06 حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ یازده میلیون و هشتصد هزار ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و پرداخت مبلغ 
177/500 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی رای صادره غیابی می 
باشد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 651932 عمار 

امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر 
ابالغ رای

8/113 کالسه پرونده:992/98 ،شماره دادنامه:1727 -98/07/30 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: محمود نقدی با وکالت محمدعلی آلویی 
به نشانی:خمینی شهر چهارراه شریعتی جنب مســجد حضرت ابوالفضل ؛ خوانده: امین 
الیاسی نشــانی: مجهول المکان ، خواســته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و جری تشــریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای محمود نقدی با وکالت محمدعلی 
آلویی به طرفیت آقای امین الیاسی به خواسته مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 577058 مورخ 97/7/30 به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 98/07/30 و عدم ارائه الیحه دفاعیه 
از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شــورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و 
استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 
19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از 

قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/497/500 ریال بابت خسارات 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 
20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی 
شهر می باشد.  م الف: 654789  عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

8/114 شماره: 1170/98 حل12 ، مرجع رســیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 08:30 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/09/30 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: رضا بیداد ، نام پدر: 
محمود ، نشانی: خمینی شهر خ شــریعتی کوی مرکزی ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی: میثم احمدی ، نام پدر: علی اشرف ، خواســته و بهای آن: مطالبه وجه چک ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 654753  رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
ابالغ رای

8/115 کالسه پرونده:936/98 ،شماره دادنامه:1597 -98/07/10 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: احمد نقدی با وکالت محمدعلی آلویی به 
نشانی:خمینی شهر چهارراه شریعتی جنب مسجد حضرت ابوالفضل ؛ خوانده: سیدمهران 
حسینی دیگه سرا نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
 مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای
 می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای احمد نقدی با وکالت محمدعلی 
آلویی به طرفیت آقای سیدمهران حسینی دیگه سرا به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 363441 مورخ 98/3/18 عهده بانک سپه به انضمام 
خسارت دادرســی و خســارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواســت مالحظه رونوشت 
مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخــت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلســه 
مورخ 98/07/09 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی و با عنایت به نظریه مشــورتی 
اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی 
بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته 
و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 1/685/000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 

پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای 
شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف: 654790  

عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
اخطار اجرایی

8/109 شــماره: 1014/97  به موجب رای شــماره 242 تاریخ 98/4/16 حوزه ســوم 
شورای حل اختالف شهرســتان تیران و کرون که قطعیت یافته است محکوم علیه علی 
اشــرف خدایی فرزند اسداله به نشــانی ممجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
54/970/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 97/11/4 
لغایت زمان اجرای کامل حکم و پرداخت مبلغ 832/120 ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر 
الصاقی در حق خواهان عباس دادخواه تیرانی فرزند حسین به نشانی تیران و کرون شهرک 
بوستان 3 پالک 48 صادر و اعالم می گردد. به موجب رای غیابی همچنین محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت نیم عشر حق االجرا که توسط اجرای احکام حقوقی احتساب و 
اخذ می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

م الف:655342 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان تیران
ابالغ وقت رسیدگی

8/116 شماره: 1195/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:30 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1398/09/20 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمود نقدی ، نام پدر: 
محمدعلی ، نشانی: خمینی شهر بلوار بهشتی خ عمران پ108 ؛ مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی: سیامک سلیمانی، 2- نام و نام خانوادگی: فردین صیدی ، خواسته و بهای 
آن: مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه 3 فقره چک به انضمام جمیع خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه از تاریخ چک به نرخ روز و حق الوکاله وکیل ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 655635 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

اعالم مفقودی 
کارت دانشــجویی اینجانب صادق علــی محمدی به 
شماره 9582060 در رشــته عمران گرایش سازه مقطع 
کارشناسی ارشــد صادره از دانشــگاه دانش پژوهان 
 پیشــرو مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

می باشد.
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اهدای خون در اصفهان ۴۰ درصد کاهش یافته است

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

با مسئوالن

مدیر کل هواشناسی استان خبر داد:
 اجرای طرح »تهک«

 در 18 نقطه استان اصفهان
طرح تهک یا توســعه هواشناسی کاربردی در 
18 نقطه از استان اصفهان اجرا می شود. مدیر 
کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اجرای 
این طرح گفت: در این طرح اطالعات مختلفی 
برای مصارف گوناگون در اختیار کاربران قرار 
می گیرد که مهم ترین داده هــا در طرح تهک 
برای کشاورزان اســت. رضا خورشیدی افزود: 
در این طرح زمان مناســب آبیاری، سم پاشی 
و کاشت بذر به کشاورزان اطالع داده می شود. 
وی گفت: کارشناسان هواشناسی با استفاده از 
داده های 1۳۵ مرکز باران ســنجی، 1۹ مرکز 
اقلیم شناسی و ۲۳ مرکز ســین اپتیک هوای 

استان اصفهان پیش بینی می کنند.

 کاهش ملموس
 سن سکته مغزی در کشور

مشــاور معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به 
سه اقدام جدید وزارت بهداشت در حوزه درمان 
ســکته های حاد مغزی، اظهار کــرد: مهم ترین 
چالش ما در این زمینه آگاهی مردم از عالئم سکته 
مغزی و مراجعه سریع آنها به مراکز درمانی به ویژه 
از طریق اورژانس است. جمشید کرمانچی، با اشاره 
به مبحث سکته مغزی در کشــور، گفت: سکته 
مغزی به عنوان یکی از شــایع ترین بیماری های 
کشور محسوب می شود؛ به طوری که ساالنه 1۰۰ 
هزار مورد سکته مغزی در کشور داریم. نکته مهم 
دیگر این است که سکته مغزی همچنان به عنوان 
علت مهم و اصلی معلولیت ها و ناتوانی ها در کشور 
شناخته می شود. وی با بیان اینکه وزارت بهداشت 
برنامه درمان ســکته های حاد مغزی یا ۷۲۴ را 
با ۴۰ بیمارســتان آغاز کرد، افزود: امروز بیش از 
11۰ بیمارستان در کشور در حال ارائه این خدمت 
هســتند و به عنوان مثال در شهرهای دور دست 
استان اصفهان، زابل و... این خدمت ارائه می شود. 
از آنجایی که این درمان تکنولوژی پیچیده ای نیاز 
ندارد و با حضور یک متخصص مغز و اعصاب و یک 
دستگاه سی تی اسکن انجام می شود،   برنامه ما این 
است که به تدریج در کلیه بیمارستان های کشور 
که این دو شرط را دارند، این درمان را انجام دهیم.

رییس اداره محیط زیست شهرستان 
لنجان:

پساب کارخانه کاغذسازی، تنها 
چندبار در سال به زاینده رود 

می ریزد
چندی پیش خبر انتقال پســاب یک کارخانه 
تولید کاغذ در شهرستان لنجان استان اصفهان، 
به آب زاینده رود، رسانه ها و شبکه های مختلف 
اجتماعی منتشر شد. رییس گروه کیفیت منابع 
آب شرکت آب منطقه ای اصفهان اواخر شهریور 
امســال در این باره، به ایسنا گفت که »آلودگی 
این کارخانه به صورت غیرمستقیم بر آب شرب 
اثر می گذارد، چراکه چاه هــای فلمن در پایین 
دســت قرار دارند و زمانی که آلودگی وارد آب 
زاینده رود می شــود به صورت غیرمستقیم از 
طریق چاه های فلمن بر آب شــرب اصفهان اثر 
می گذارد«. نیاز وحدت پور در خصوص آلودگی 
این کارخانه کاغذسازی از طریق انتقال پساب 
این کارخانه به زاینده رود و آب شرب، تاکید کرد 
که سازمان محیط زیست متولی برخورد قانونی 
با این کارخانه اســت و اداره کل محیط زیست 
در خصوص آالیندگی این کارخانه کاغذسازی 
در منطقه لنجانات، به مراجع قضایی شــکایت 
کرده است. رییس اداره محیط زیست شهرستان 
لنجان نیز در این باره به ایسنا، گفت: این کارخانه 
کاغذسازی، یک سری مشکالت زیست محیطی 
داشت و طبق روال و دستورالعمل های سازمانی، 
اخطاریه الزم به واحدهای تولیدی داده می شود 
که در صورت بی توجهی بــه اخطاریه ها و رفع 
نکردن آلودگی، پیگیــری قضایی انجام خواهد 
شد، این روند در خصوص کارخانه کاغذسازی 
اترک نیز انجام شده اســت. فاطمه محمدی با 
بیان اینکه پساب این کارخانه، به طور مداوم به 
رودخانه نمی ریزد، تصریح کرد: در حال حاضر 
پســاب این کارخانه وارد رودخانه نمی شود و 
وقتی حجم فاضالب یا تولید کاغذ باال باشد، به 
میزان محدود در سال وارد زاینده رود می شود. 
البته تصفیه اولیه بر پساب خروجی این کارخانه 
انجام می شود و به محیطی با حفره های نیزاری 
وارد می شو. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 
فاضالب کارخانه اترک در چند محیط خاکی در 
ضلع شمال و شمال غربی این مجموعه صنعتی 
تخلیه می شــود، اظهار کرد: نیزاری که در این 
محیط وجود دارند، تا حدودی تصفیه فاضالب 
کارخانــه را انجام می دهد، اما محیط زیســت 
معتقد است که پسابی که وارد محیط می شود، 
نباید هیچ مشکلی داشته باشد و به این دلیل از 
سال 1۳۹۵ پیگیر امور این کارخانه برای رفع 

آالیندگی آن هستیم.

نصب سرعت کاه های استاندارد 
صرفا در محل های مورد نياز

رییــس پلیــس راهــور اســتان گفــت: نصب 
سرعت کاه های استاندارد در راســتاي آرام سازي 
جریان ترافیــک و در محل های مــورد نظر صرفا 
بنا بر نیاز کارشناســي انجام می شود. »محمدرضا 
محمدي« اظهار داشــت: طبق ماده ۹۷ آیین نامه 
راهور تشــخیص، انتخاب، تهیه، جانمایي، نصب، 
ترسیم و نگهداري عالئم عمودي و افقي راهنمایي 
و رانندگي در شهرها بر اساس دستورالعملي خواهد 
بود که به پیشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترافیک 
شهرهاي کشور به تصویب وزیر کشور می رسد و در 
جاده ها به عهده وزارت راه و ترابري است. وی افزود: 
در مواقع اضطراري راهنمایي و رانندگي و پلیس راه 
می توانند خود اقدام به انتخــاب نوع عالئم و محل 
اســتفاده و در صورت لزوم تهیه و نصب آنها به طور 
موقت کرده و مراتب را بر حسب مورد، به شهرداري و 
یا وزارت راه و ترابري اعالم کنند. سرهنگ محمدی 
ادامه داد: نصب سرعت کاه های استاندارد در راستاي 
آرام سازي جریان ترافیک و در محل های مورد نظر 

صرفا بنا بر نیاز کارشناسي انجام می شود.

 کشف محموله کاالي قاچاق
 در شهرضا

فرمانده انتظامي شهرســتان شــهرضا از کشــف 
محموله کاالی قاچاق بــه ارزش ۵۰۰ میلیون ریال 
و دستگیری یک نفر خبر داد. سرهنگ صادق کاظم 
زاد گفت: ماموران پلیس آگاهي شهرستان شهرضا 
مطلع شدند فردی در منزل خود محموله ای کاالی 
خارجی قاچاق را دپو کرده که وارد عمل شدند. وي 
ادامه داد: پس از هماهنگی با مقــام قضایی از این 
منزل بازرسی شد که ۲ دستگاه یخچال، ۲ دستگاه 
ظرفشویي و یک دستگاه لباسشویي خارجي فاقد 
هر گونه مدارک معتبر گمرکي کشف شد. سرهنگ 
کاظم زاد بیان داشــت: ارزش این کاالهاي کشف 
شده توسط کارشناسان مربوطه ۵۰۰ میلیون ریال 

اعالم شده است.

نشت گاز، مرگ پدر و دختر 
اصفهانی را رقم زد

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان از وقوع حادثه 
گازگرفتگي دریکی از محله های شــهر اصفهان و 
 فوت پدر و دختر ۲ ســاله اش خبر داد. سرهنگ 
»محمدرضا خدادوســت«، اظهار داشــت: پس 
از تماس مردمــی با ســامانه 11۰ پلیس و اعالم 
حادثــه گازگرفتگي در یکی از منازل مســکونی 
شرق شــهر اصفهان بالفاصله ماموران انتظامي و 
عوامل امدادی به محل اعزام شــدند. وي افزود: 
متاسفانه در اثر این حادثه گازگرفتگی پدری ۲6 
ساله و دختر ۲ ســاله اش فوت و مادر خانواده نیز 
که مسموم شده بود به بیمارستان منتقل شد. این 
مقام انتظامی با اشاره به تحویل اجساد به پزشکی 
قانونی بیان داشــت: علت اولیه وقوع این حادثه 
توسط کارشناسان نشت گاز از بخاری منزل اعالم 
شده اســت. فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
تصریح کرد: متاسفانه هر ساله با شروع فصل سرما 
و استفاده از وسایل گاز سوز گرمایشی، شاهد وقوع 
حوادثی تلخ هستیم که امید است شهروندان نکات 

و اصول ایمنی را رعایت کنند.

پيامک جعلي فعال سازي رمز دوم 
یک بار مصرف، شگرد فيشينگ

کالهبرداران اینترنتي با ارسال پیام جعلي به بهانه 
فعال ســازي رمز دوم یــک بار مصــرف و هدایت 
کاربران به درگاه های جعلي پرداخت از شهروندان 
کالهبرداری می کنند. شــهروندان عزیز رمز دوم 
پویا )OTP( را از بانک ها و شعب مربوط به حساب 
بانکي خود مطالبــه کنند و از ورود به ســایت ها  و 
لینک های معرفي شده در شبکه های اجتماعي یا 
دانلود اپلیکیشن هاي مختلف با هدف فعال سازي 
رمز دوم یک بار مصرف جدا خودداري کنند. اخیرا 
مجرمان سایبري با ایجاد صفحات جعلي یا ارسال 
پیام کاربران را ترغیب به فعال سازي رمز دوم یک 
بار مصرف و درج شــماره کارت، رمــز دوم، تاریخ 
انقضا و cvv2 کرده و با دریافت مبالغ اندک آنها را 
به درگاه های جعلي پرداخت موســوم به فیشینگ 
هدایت و اقدام به برداشــت از حســاب می کنند. 
متاسفانه برخي از شهروندان با جست وجو از طریق 
موتورهاي جست وجو و یا رفتن به لینک هایي که 
در دیگر سایت ها ارائه شــده بدون توجه به نشاني 
سایت در دام سودجویان گرفتار مي شوند. در صورت 
مراجعه به لینک جعلي ارسالي و درج اطالعات کارت 
بانکي هرچه سریع تر به بانک مراجعه و نسبت به 

تغییر رمز دوم حساب اقدام کنید.

مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان گفت: آمار فوت 
شدگان ناشی از غرق شدگی در 6 ماهه اول سال ۹8 
،تعداد ۷1 مورد فوتی شامل ۵۹ مرد و 1۲ زن بوده 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته 
است. علی سلیمان پور از افزایش آمار برق گرفتگی 
و غرق شدگی در 6 ماهه اول سال جاری در استان 
اصفهان خبر داد و اظهار کرد: در 6 ماهه اول ســال 
جاری تعداد 1۷ مورد فوتی شامل ۲ زن و 1۵ مرد 
به دلیل برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان 
اصفهان ارجاع شده است. مدیرکل پزشکی قانونی 
اســتان اصفهان همچنین از افزایش آمار متوفیات 
ناشی از ســوختگی طی 6 ماهه اول سال جاری در 
استان اصفهان نیز ســخن گفت و مطرح کرد: در 
6 ماهه اول ســال جاری آمار فوت شدگان ناشی از 
سوختگی 1۲۹ نفر شــامل ۴6 زن و 8۳ مرد بوده 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته 
اســت. ســلیمان پور اما از آماری کاهشی نیز خبر 
داد و عنوان کرد: در 6 ماهه اول ســال جاری تعداد 
۴۴ نفر که همگی مرد بودند، به دلیل فوت ناشی از 

حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان 
مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه 
با مدت مشابه ســال قبل که ۵۰ نفر و همگی مرد 
بودند، کاهش داشته است. سلیمان پور در پایان از 
افزایش ۲۳/1درصدی مصدومان ناشی از حوادث 
کار در شهریور ماه سال ۹8 خبر داد و ابراز کرد: آمار 
مصدومان ناشی از حوادث کار در شهریور ماه ۲۲۹ 

مورد شامل 11 زن و ۲18 مرد بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان خبرداد:

آمار قابل توجه فوت بر اثر غرق شدگی در اصفهان
مدیرکل انتقال خون اصفهان با اشاره به اینکه میانگین 
روزانه ۴۰۰ واحد خون در اســتان نیاز است گفت: با 
توجه به آغاز فصول سرد ســال و کاهش دما، اهدای 
خون در این استان نسبت به ماه های قبل تا ۴۰ درصد 
کاهش یافته است. مجید زینلی افزود: سازمان انتقال 
خون استان اصفهان به تمامی گروه های خونی به ویژه 
گروه های خونی O مثبت و منفی نیاز دارد. وی با اشاره 
به اینکه خون را می توان تا ۳۰ ماه در مراکز انتقال خون 
نگهداری کرد؛ اما برخی از فرآورده های آن پس از ۲۴ 
تا ۷۲ ساعت از بین می رود اظهارداشت: باید خونگیری 
در مراکز اهدای خون مدیریت شود تا از این مایع حیاتی 
برای نجات جان نیازمندان به بهترین نحو اســتفاده 
شود. مدیرکل انتقال خون استان اصفهان ادامه داد: 
در کشــور ایران 1۰ درصد مــردم دارای گروه های 
خونی منفی و ۹۰ درصد دارای گروه های خونی مثبت 
هستند. وی عنوان کرد: گروه خونی O منفی برای همه 
گروه های خونی به ویژه در افــراد نیازمند به خون در 
حوادث و موارد اورژانسی یا تعویض خون نوزادان که به 
دلیل اضطرار امکان تعیین گروه خونی در فرد نیازمند 

وجود ندارد قابل استفاده است. زینلی همچنین تصریح 
کرد: در نیمه ماه نخست امســال بیش از 8۹ هزار نفر 
برای اهدای خون به مراکز انتقال خون استان اصفهان 
مراجعه کردند. وی افــزود: مرکز جامع اهداکنندگان 
خون میدان خواجو، مراکز ثابت اهدای خون عاشــق 
اصفهانی شهر اصفهان، خمینی شهر و اباذر کاشان و 
مراکز انتقال خون نجف آباد، نایین، شهرضا و گلپایگان 

آماده خونگیری از اهداکنندگان هستند.

مدیرکل انتقال خون اصفهان:

اهدای خون در اصفهان ۴۰ درصد کاهش یافته است

انتقال خون پزشکی قانونی

طرح آمایش مرحله 1۴ به منظور شناســایی اتباع 
خارجی دارای مجوز کار و صــدور و تمدید پروانه 
کار در حالی هنوز ادامه دارد کــه تا کنون نزدیک 
به صد هزار پروانه کار صادر شــده که از این تعداد 
حدود یک پنجم یعنی معادل ۲۰ هزار نفر متعلق 
به اصفهــان بوده اســت.مدیرکل اتبــاع خارجی 
اســتانداری اصفهان اعالم کرده که این پروانه ها 
برای اتباعی با 66 رشته شغلی ایجاد شده است. بر 
اساس اعالم ســلیمانی، در استان اصفهان نزدیک 
به 16۰ هزار تبعه مجاز خارجــی داریم که در 1۲ 
شهرستان استان، مجاز به اقامت بوده و 11۰ هزار 
نفر از آنان دارای کارت اقامــت و ۵۰ هزار نفر هم 
دارای گذرنامه کشــور متبوع خود هســتند. وی 
افزود: مهم ترین حوزه کاری اداره اتباع، هماهنگی 
با دستگاه های مرتبط اســت. در حوزه بهداشت و 
درمان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، خدمات 
رایگان درمانی به اتباع خارجی ارائه می دهیم. عالوه 
بر افغان ها که جمعیتی بیش از ۹۵ درصد مهاجران 
را تشکیل می دهند، ۵ هزار عراقی نیز در اصفهان 
سکونت دارند. ســلیمانی افزود: اتباع و مهاجران 
خارجی فقط مجاز به اقامت در 1۲ شهرســتان از 
۲۴ شهرستان اســتان اصفهان هستند. مدیرکل 
اتبــاع و مهاجرین خارجی اســتانداری اصفهان با 
اشــاره به فراهم کردن فرصــت تحصیلی مطلوب 
اتباع خارجی در اســتان گفت: هم اکنون ۵۳ هزار 
دانش آموز، دو هزار و ۴۰۰ دانشجو و 6۰۰ طلبه از 
اتباع خارجی در مدارس، دانشــگاه ها و حوزه های 
علمیه اســتان اصفهان در حال تحصیل هستند. 
بررسی مقایســه ای آمار آمایش در دوره های قبل 
نشــان می دهد که پروانه کار در کشور رشد قابل 

توجهی داشته است بر این اساس آمار اشتغال اتباع 
خارجی در ســال ۹6 برای بالغ بر 11 هزار و ۷۰۰ 
نفر پروانه کار صادر، تمدید یا تجدید شده که این 
میزان در سال ۹۴ معادل 1۲ هزار و ۷۰۰ نفر بوده و 
رشد قابل توجه این پروانه های کار در حالی است که 
در ماه های اخیر گفته می شد تعداد زیادی از اتباع 
خارجی به دلیل پایین بودن ارزش پول ملی از کشور 
خارج و به افغانستان و عراق بازگشته اند. این موضوع 
به خصوص با صحبت های برخی از مدیران دولتی 
بازتاب های بیشتری هم داشت؛ اما رشد مجوزهای 

کار در ایران نشــان می دهد این خروج چندان هم 
زیاد نبوده است.

 افزایش تعداد خدمات ارائه شده به افرادی که این 
کارت ها را دریافت کرده اند دلیل دیگری برای رشد 
تعــداد متقاضیان دریافت کارت آمایش اســت. با 
ابالغ آیین نامه جدید قانون مبارزه با پولشــویی در 
جمهوری اسالمی ایران، از این به بعد اتباع خارجی 
به شمول شهروندان افغانستان در ایران که دارای 
شماره اختصاصی اتباع خارجی هستند، می توانند 
از تمام خدمات بانکی در این کشور استفاده کنند. 

این موضوع بسیاری از مشــکالت پولی افغان های 
مقیم ایران را حل خواهد کرد و عالوه بر این تعداد 
افرادی که می خواهند در بازار ایران به صورت ثابت 
و قانونی کار کنند افزایش داشــته و این مســئله 
امکان حمایت های قانونی بیشتر از این کارگران را 
هم فراهم می کند. بــه کار گیری اتباعی که پروانه 
شغلی نداشتند، امکان فرار از بیمه و حقوق و مزایای 
کارگری را بــرای کارفرمایان فراهــم می کرد که 
قانونمند شــدن می تواند حمایت از این کارگران 

را ایجاد کند.

کار اتباع، قانونمند می شود

کارشناس مسئول پیش بینی هوای اســتان اصفهان گفت: به 
دلیل استقرار هوای سرد و خشک تا پایان هفته جاری افزایش 
غلظت آالینده هــا و کاهش کیفیت هوا بــرای مناطق مرکزی، 
شــهرک های صنعتی و به ویژه کالن شــهر اصفهان پیش بینی 
می شود. آســیه آقایی با اشــاره به تداوم جوی پایدار در استان 
طی روزهای آینده، اظهار کرد: از امروز تا پایان هفته جاری به 
سبب استقرار هوای سرد و خشک شرایط برای افزایش غلظت 

آالینده های جوی در کالن شهر اصفهان، شهرک های صنعتی، 
مناطق مرکزی و شمالی از جمله کاشان مهیاست. 

وی با بیان اینکه شــدت افزایش غلظت آالینده ها در نیمه اول 
روز خواهد بود، ادامــه داد: غبار آلودگی، کاهــش دید افقی و 
کاهش کیفیت هوا در این هفتــه پدیده جوی غالب در اصفهان 
خواهد بود. کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان 
با بیان اینکه دمای هوا تغییر محسوســی نخواهد داشت، اضافه 

کرد: چوپانــان و خوروبیابانک با دمای ۲۲ درجه ســانتی گراد 
باالی صفر و بویین میاندشــت با دمای هفت درجه سانتی گراد 
زیر صفر به ترتیب گرم ترین و ســردترین مناطق استان پیش 

بینی می شود.
 آقایی افزود: بیشــینه دما در کالن شــهر اصفهان در گرم ترین 
ســاعات به 16 درجه ســانتی گراد باالی صفر و در خنک ترین 

ساعات به صفر درجه سانتی گراد می رسد.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اعالم کرد:
وارونگی دما و افزایش غلظت آالینده ها تا پایان هفته

 یک پنجم از پروانه های کار اتباع خارجی، در اصفهان صادر شده است؛

عضو کمیسیون قضایی مجلس:
۳۰ درصد از پرونده ها در دادگستری ها به خاطر جعل اسناد است

عضو کمیســیون قضایی مجلس گفت: حدود ۳۰ درصد از پرونده های مطرح شده در دادگستری ها به خاطر 
کالهبرداری و جعل اسناد عادی همچون قول نامه ها و... است که ثبت الکترونیکی نشده اند. ابوالفضل ابوترابی، 
نماینده مردم نجف آباد، گفت: طرح الکترونیکی کردن اسناد قضایی به دنبال این است که با الکترونیکی کردن 
این اسناد، جلوی کالهبرداری و جعل آنها گرفته شود. عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در این طرح 
افراد می توانند در ایام تعطیل و غیرتعطیلی و در هر ساعت از شبانه روز و از طریق گوشی تلفن همراه خود کار 
ثبت الکترونیکی اسناد خود را انجام دهند و کد رهگیری دریافت کنند. ابوترابی خاطرنشان کرد: بررسی این 
طرح در کارگروه تخصصی در حال نهایی شدن اســت و طرح مذکور به زودی برای تصمیم گیری نهایی به 

صحن کمیسیون قضایی ارائه خواهد شد.

رییس اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش استان:
نماز خواندن در مدارس اجباری نيست

رییس اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان، گفت: نماز خواندن در مدارس 
اجباری نیست و در این راستا یک هزار و 8۵۰ امام جماعت در دو هزار و ۲۰۰ مدرسه استان نماز جماعت را 
برپا می کنند. سیداحمد طباطبایی، در خصوص برگزاری نماز در مدارس استان، اظهار کرد: بیش از پنج هزار 
و ۵۰۰ آموزشگاه در اســتان اصفهان وجود دارد که این تعداد شامل آموزشگاه هایی با یک دانش آموز تا هزار 
دانش آموز را شامل می شــود. وی در خصوص تعداد امام جماعت های استان افزود: یک هزار و 8۵۰ روحانی 
وظیفه برگزاری نماز جماعت در این مدارس را برعهده دارند همچنین الزم به ذکر است که در مدارس روستایی 
دارای کالس های چندپایه یا مدارس با جمعیت محدود نماز جماعت برگزار می شود؛ اما در این مدارس امام 

جماعت همان معلم مدرسه است.  

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: حدود هشت تا 1۰ درصد 
تاالب بین المللی گاوخونی آبگیری شده است. منصور شیشه فروش، اظهار 
کرد: مهر امسال پس از مدت ها حدود هشــت تا 1۰ درصد از بخش های کم 
عمق تاالب بین المللی گاوخونی آبگیری شده است. وی افزود: بر اثر بارش ها و 
سیالب های فروردین امسال حجم آب سد زاینده رود میزانی افزایش یافت که 
پس از سال ها امکان رهاسازی برای گاوخونی را فراهم کرد. مدیرکل مدیریت 

بحران استانداری اصفهان با اشاره به اهمیت احیای تاالب بین المللی گاوخونی 
برای پیشگیری از انتشــار گرد و غبار در منطقه، ادامه داد: آبگیری حداقلی 
گاوخونی در مهر امسال مانع از انتشــار گردو غبار و ریزگرد می شود. شیشه 
فروش با تاکید بر اینکه احیای کامل تاالب گاوخونی مطالبه استان اصفهان 
است، خاطرنشان کرد: گاوخونی هنوز توان زیست پاالیی و حفظ اثرات زیست 

محیطی را دارد و در آینده نیز همچنان میزبان پرندگان مهاجر خواهد بود.

خبر

8 درصد تاالب 
گاوخونی آبگيری شد

مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان:

پریسا سعادت
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والورده:
 با حضور »مسی« هر اتفاقی 

ممکن می شود
فوق ستاره آرژانتینی بارسا، با درخشش خود 
در دیدار برابر ســلتاویگو و هت تریک در این 
بــازی بار دیگــر ناجی 
والورده و سایر هم 
تیمی هــای خود 
شد و نقش موثری 
در پیروزی 1 - 4 
ایــن تیم داشــت. 
مســی، دو بار از روی 
ضربات آزاد و یــک بار از روی نقطــه پنالتی 
دروازه حریــف را بــاز کرد تا بــه رکورد هت 
 تریک کریســتیانو رونالدو در تاریخ اللیگا نیز

 برسد. ارنســتو والورده پس از بازی درباره این 
بازیکن به خبرنگاران گفت: » با حضور مســی 
هر چیزی ممکن است. استفاده از ضربات آزاد 
چیزی است که او به بهترین شکل در آن استاد 
است و به همین دلیل حریفان سعی می کنند 
که در نزدیکی محوطــه جریمه خطایی انجام 
ندهند. اگر این کار را بکنند ما سعی می کنیم 
که از شــرایط به وجود آمده نهایت استفاده را 

ببریم«.

پیام توخل برای کاوانی:
 باید با »ایکاردی« رقابت کنی

پاری سن ژرمن در هفته سیزدهم رقابت های 
لیگ فرانسه توانســت با نتیجه دو بر یک برابر 
برس به پیروزی برسد. 
نکتــه مهــم این 
دیدار قرار گرفتن 
ادینسون کاوانی 
در ترکیب اصلی 
بعد از چنــد دیدار 
نیمکت نشــینی بود؛ 
اما این بازیکن اروگوئه ای نتوانست گلزنی کند 
تا اینکه ایکاردی به جای او به میدان رفت و او 
توانست گل دوم را به ثمر برساند تا ثابت کند که 
چرا توخل در ترکیب اصلی به او بازی می دهد. 
توماس توخل، سرمربی پاری سن ژرمن بعد از 
بازی یک پیام مهم برای کاوانی داشت. او گفت: 
کاوانی شــب خوبی را پشت ســر نگذاشت. او 
آمادگی الزم را نداشت و نشان داد که از روزهای 
اوج فاصله دارد. کاوانی برای بازگشت به ترکیب 
 اصلی باید با ایکاردی که بســیار آماده اســت 

رقابت کند.

ژاوی در آستانه اخراج از السد
السد با هدایت ژاوی، فصل را بسیار خوب آغاز 
کــرد و پیروزی های بزرگ و روحیه بخشــی 
را هم به دســت آورد؛ 
اما بــه یک باره بعد 
از شکســت برابر 
الهــال و حذف 
از لیگ قهرمانان 
آسیا شــرایط برای 
تیم ژاوی سخت شد. 
السد در سه بازی پیاپی در لیگ ستارگان قطر 
تن به شکست داده و همین باعث شده تا فاصله 
این تیم با صدر جدول رده بندی زیاد شــود. 
روزنامه الرای از احتمال اخراج ژاوی ســخن 

به میان آورد.
 این مربی اسپانیایی این گونه به احتمال اخراج 
خود از الســد واکنش نشــان داد: من ترسی 
از اخراج ندارم. بازیکنان خــوب و با کیفیتی 
در اختیــار دارم. می دانم که فشــار روی تیم 
زیاد بوده؛ اما این شرایط را پشت سر خواهیم 

گذاشت.

 تماس آرسنال با »انریکه«
 برای جانشینی امری

در ادامه دیدارهای هفتــه دوازدهم لیگ برتر 
انگلیس چند دیــدار برگزار شــد که در یکی 
از بازی ها لسترســیتی 
برای پــس گرفتن 
رده دوم جــدول 
رده بندی به دیدار 
آرســنال رفت و 
بــا ۲ گل برابر این 
تیم به برتری رسید. 
این شکست ممکن اســت پایانی بر حضور نه 
 چندان موفق آمیز اونای امری در تیم آرسنال 

شود. 
رائول ســانلهی، مدیر ســابق نقل و انتقاالتی 
بارســلونا که در آرســنال فعالیــت می کند 
بعــد از ایــن شکســت تماس هــای اولیــه 
خود را بــا لوییس انریکــه برقرار کــرد و در 
صــدد جلــب رضایت ایــن ســرمربی برای 
 حضور در لنــدن و بر عهده گرفتــن هدایت

 آرسنال است.

آقایگلیساحلیبازاصفهانیدررقابتهایجامبینقارهای

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

روزنامه، مدرک جالب علی 
دایی برای محکوم کردن سایپا!

چند روز پیش بود که کمیتــه تعیین وضعیت 
پس از بررسی شکایت علی دایی از باشگاه سایپا 
به سود سرمربی سابق این تیم رای داد و سایپا 
به پرداخت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون به دایی 
محکوم شد؛ اما چه شد که دایی در این پرونده 
برنده شد؟ باشگاه ســایپا در جلسه رسیدگی به 
مطالبــات دایی اعام کرد که فســخ قرارداد به 
صورت قانونی صورت گرفته است. وکای دایی 
در نقطه مقابل مدعی بودنــد. مدبر، مدیرعامل 
جدید باشــگاه که روز 1۲ اردیبهشت ۹۸ حکم 
عزل دایی را امضا کرده،آن زمان سمت رسمی 
به عنوان مدیرعامل نداشته است. با ارائه روزنامه 
رسمی مشخص شد مدبر از 4 تیرماه مدیرعامل 
شده و در زمان عزل دایی فاقد سمت رسمی بوده 
است. موضوعی که مبنای رای کمیته وضعیت 
قرار گرفت و حقانیت دایــی را ثابت کرد و رای 
 به سود سرمربی ســابق تیم ملی و پرسپولیس

 صادر شد.

اودینزه، استراماچونی را 
می خواهد؟

یک روزنامه ایتالیایی از آندره آ اســتراماچونی، 
سرمربی تیم استقال به عنوان یکی از گزینه های 
ســرمربیگری تیم اودینزه نام بــرد. هفته قبل 
ایگور تودور از سمت ســرمربیگری اودینزه کنار 
گذاشته شد و از فلیکس ماگات آلمانی به عنوان 
جانشین احتمالی او نام برده شــد و از چند روز 
قبل صحبت از استراماچونی هم شده است، چون 
صحبت های او بعد از بازی استقال و صنعت نفت 
در رسانه های ایتالیایی بازتاب داشت. اودینزه یک 
تیم معمولی رو به پایین در لیگ ایتالیا محسوب 
می شود که مهم ترین افتخارش در تمام سال های 
اخیر کسب یک عنوان قهرمانی در جام اینترتوتو 
در ســال ۲۰۰۰ و یک نایب قهرمانی در لیگ و 
جام حذفی بوده اســت. این روزنامــه ایتالیایی 
نوشته اســتراماچونی به باشــگاه ایرانی اش دو 
هفته مهلــت داده مشــکات را برطــرف کند 
 در غیر ایــن صورت همــکاری اش را بــا آن ها

 قطع می کند.

 دو خیابان تهران به نام
 ناصر حجازی و پرسپولیس

در جلسه علنی شورای اســامی شهر تهران 
تصویب شــد تا نام دو خیابان تغییر پیدا کند. 
حجت نظــری درخصوص این موضــوع گفت: 
پیشــنهاد دادیم تا بلوار فردوس غربی به اســم 
ناصر حجازی نام گذاری شــود. کمپ باشــگاه 
اســتقال در همان خیابان بلوار فردوس غربی 
واقع شــده و دلیل نام گذاری همین بوده است. 
همچنین پیشــنهاد دادیم تا میــدان پیروزان 
و خیابــان منتهی به آن هم به نام پرســپولیس 
تغییر نام بدهد. پس از شــنیدن سخنان موافق 
و مخالف درخصوص این مصوبه رای گیری شد 
 و با یازده رای موافق این صورتجلسه نام گذاری

 به تصویب رسید.

در حاشیه

آقای گلی ساحلی باز اصفهانی 
دررقابت های جام بین قاره ای

تیم ملی فوتبال ســاحلی کشــورمان با حضور 
دو بازیکن اصفهانی، قهرمان جــام بین قاره ای 
شــد که یکی از آنها عنوان آقــای گل رقابت ها 
را کســب کرد. فینال رقابت هــای نهمین دوره 
فوتبال ســاحلی جام بین قاره ای میان تیم های 
ایران و اسپانیا برگزار شد و در پایان ساحلی بازان 
کشورمان موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند. 
تیم ملی فوتبال ســاحلی با نتیجه 6 بر 3 مقابل 
اســپانیا به پیروزی رســید که گل های ایران را 
در این بــازی مصطفی کیانی، ســعید پیرامون، 
محمد علــی مختاری، حمیــد بهزادپور، محمد 
احمدزاده و محمد معصومی زاده به ثمر رساندند. 
امیرحســین اکبری و مهدی شــیرمحمدی نیز 
ورزشــکاران اصفهانی بودند که تیــم ملی را در 
این رقابت ها همراهــی کردند و موفق شــدند 
همراه با تیم ملی به عنوان قهرمانی دســت پیدا 
کننــد. همچنین در پایــان ایــن رقابت ها امیر 
حســین اکبری با 6 گل عنوان آقــای گل جام 
بین قاره ای را به خود اختصــاص داد؛ اکبری در 
آخرین دیــدار گروهی مقابل روســیه از ناحیه 
 دست دچار مصدومیت شد و ادامه مسابقات را از

 دست داد.

منهای فوتبال

رییس فدراسیون انجمن های ورزشــی ایران در حاشیه مجمع 
انتخاباتی هیئت انجمن های ورزشــی اصفهان اظهار داشــت: 
رشــته های زیر مجموعه انجمن های ورزشــی گسترده است 
به طوری که در زمین و آســمان و دریا فعال هســتیم. محمد 
علی پور افــزود: با فعالیت هــای خوب هیئت ها توانســتیم در 
بازی های آسیایی حاضر شــویم و امیدواریم در سال های آینده 
شاهد مدال آوری رشــته های جدید باشیم. وی ادامه داد: خط 
مقدم جبهه ورزش ایران در دست مربیان و ورزشکاران است که 

با تاش و شور و شوق خود ورزش را در ایران گسترش داده اند. 
متاسفانه هیچ کدام از لوازم ورزشی این رشــته در ایران تولید 
نمی شــود، یکی از اساســی ترین فاکتورهای توسعه ورزشی، 
تجهیزات اســت که بــا تولیدکننــدگان داخلی ایــن موضوع 
 را درمیــان گذاشــته ایم و امیدواریم این موضــوع نیز مرتفع

 شود. 
علی پور تصریح کــرد: ما چندین فدراســیون در یک مجموعه 
هســتیم، با توجه به تعدد رشته ها در فدراســیون انجمن های 

ورزشــی امیدوارم که حمایت ها از ما بیشــتر شــود. در سال 
۹۷ نزدیک بــه ۲۷۰ برنامه را اجــرا کردیم که نشــان دهنده 
فعالیت باالی فدراســیون انجمن های ورزشــی است. محمد 
سلطان حسینی، مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان 
نیز در حاشیه این مراسم اظهار داشت: ما قطعا از رییس جدید 
هیئت حمایــت خواهیم کرد، بــا توجه به وجود تعــداد زیاد 
رشته های موجود در این هیئت،سکاندار این هیئت کار سختی 

را در پیش خواهد داشت.

رییس فدراسیون انجمن های ورزشی ایران مطرح کرد:
گستردگی فعالیت »انجمن های ورزشی« در زمین، آسمان و دریا

سبزپوشــان اصفهانی در حالی آماده هفته ســوم 
رقابت های لیگ برتر بســکتبال می شوند که یک 
پیروزی و یک شکســت حاصــل کار آنها در فصل 

جدید این رقابت های بوده است.
ذوب آهن به عنوان پرافتخارتریــن تیم لیگ برتر 
بســکتبال، پس از انحال و احیــای دوباره هنوز 
شکل و شــمایل یک تیم مدعی را به خود نگرفته 
و چند سالی است که تیم هایی مانند پتروشیمی، 
شــهرداری گرگان، مهرام و نفت آبادان در قامت 
مدعیان لیگ برتر بسکتبال ظاهر می شوند و باید 
دید ذوب آهن در ادامه مســابقات چه عملکردی 
از خود به جا می گــذارد. ذوبی ها ایــن فصل را با 
تیمی جوان در کنار یکی دو بازیکــن باتجربه و با 
سرمربیگری مهران حاتمی آغاز کرده اند که پیش 
از آغاز فصل تاکید کــرد از یارگیری تیمش راضی 
نیســت. محرومیت ذوب آهن از جــذب بازیکن 
خارجی که به دلیل شکایت »لورون وودز« بازیکن 
سابق این تیم ایجاد شــده بود، به تازگی از سوی 
فدراسیون جهانی بسکتبال لغو شده و باید دید این 
باشگاه با شرایط فعلی برنامه ای برای جذب بازیکن 

خارجی دارد یا خیر.
ذوبی هــا در اولین گام از فصــل جدید رقابت های 
لیگ برتر بســکتبال مقابل تیم مهرام قرار گرفتند 
که این دیدار با شکســت نماینده اصفهان همراه 

شــد. شــاگردان مهران 
حاتمی در دومین دیدار 
خــود در ایــن رقابت ها 
در خانه مــس کرمان به 
برتری دســت یافتند تا 
اولین پیــروزی خود در 
این دوره از مســابقات را 
جشن بگیرند. ذوبی ها با 

کســب ســه امتیاز این دیدار در رده هفتم جدول 
رده بندی جای گرفتند. سبزپوشان اصفهانی عصر 

امــروز و در دومین دیدار 
خانگی از تیم توفارقان آذر 
شــهر میزبانی می کنند، 
تیمی که شرایط مشابهی 
مانند تیم ذوب آهن دارد. 
توفارقــان آذر شــهر نیز 
فصل جدیــد رقابت های 
لیگ برتر بســکتبال را با 
شکســت مقابل تیم آویژه صنعت مشهد آغاز کرد. 
این تیم اما در دومین دیدار مقابل تیم رعدپدافند 

هوایی شهرکرد به پیروزی دست یافت تا یکی دیگر 
از شش تیم 3 امتیازی جدول رده بندی نام بگیرد. 
توفارقان آذر شــهر پس از تیــم ذوب آهن در رده 

هشتم جدول رده بندی قرار گرفته است.
این تیم نیز مانند ذوب آهن تیم جوانی اســت که 
سیامک ویســی هدایت آن را بر عهده دارد. ویسی 
لیگ برتر را عرصــه اعتماد به جوانــان و این امر 
را الزمه پیشــرفت بســکتبال ایران دانسته است. 
باید منتظر ماند و دید تقابــل این دو تیم جوان در 
اصفهان چه نتیجه ای رقم خواهــد زد. با توجه به 
شرایط مشــابه این دو تیم و همسایه بودن آنها در 
جدول رده بندی انتظار می رود که دیدار جذاب و 
تماشایی از سوی هر دو تیم را شاهد باشیم، دیداری 
که ذوبی ها به دنبال اولین برد خانگی خود هستند و 
نمی خواهند این فرصت را از دست بدهند و از سوی 
دیگر تیم توفارقان آذر شــهر نیز به دنبال کســب 
امتیاز در اصفهان است تا دســت خالی این دیار را 

ترک نکند.
در ســایر دیدارهای مهــم هفته ســوم لیگ برتر 
بسکتبال مردان، پتروشیمی بندرامام مهمان رعد 
پدافند هوایی است، شهرداری گرگان در مشهد به 
مصاف آویژه صنعت می رود و مهرام با اکسون تهران 
دیدار می کند.تا پایان هفته دوم لیگ برتر تیم های 
پتروشیمی بندرامام، شــهرداری گرگان و مهرام 
تهران در رده های اول تا ســوم جــدول رده بندی 

قرار دارند.

شاگردان»حاتمی«بهدنبالاولینبردخانگی
 ذوب آهن در ایستگاه سوم رقابت های لیگ برتر بسکتبال؛

 قاب روز

دیدار علی دایی و سیدورف در رستورانی در تهران
کارنس ســیدورف، ســتاره هلندی ســابق تیم آث میان که این روزها به دعوت یکی از 
دوستانش در ایران حضور دارد، جمعه شب را در کنار اســاطیر و چهره های شناخته شده 
فوتبال ایران سپری کرد. او به همراه دوســتانش راهی رستوران ایندیگو در خیابان فرشته 
تهران شــد تا در ضیافت شــام با حضور علی دایی، وحید هاشــمیان، کریم باقری و عادل 

فردوسی پور شرکت کند.

ذوبی ها در اولین گام از فصل جدید 
رقابت های لیگ برتر بسکتبال مقابل 

تیم مهرام قرار گرفتند که این دیدار با 
شکست نماینده اصفهان همراه شد

دارنده مدال نقره مســابقات پارا دوومیدانی قهرمانی جهان ضمن ابراز خوشحالی بابت کسب سهمیه 
پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو، اظهار کرد: امسال مسابقات از لحاظ نامناسب بودن داوری ها واقعا وحشتناک 
بود و شرایط سختی  داشتیم. قهرمان پارالمپیک ریو که در گذشــته رکورد ۸ متر و 44 سانتی متر را 
ثبت کرده بود، در این مسابقات رکوردی زیر ۷ متر به ثبت رســاند. علیرضا مختاری با اشاره مجدد به 
شرایط سخت حاکم بر این دوره از مسابقات، ادامه داد: با اختاف پنج سانتی متر، نفر اول و دوم مشخص 
شدند؛ پرتاب من هفت متر و 64 ســانتی متر بود در حالی که رقیب آمریکایی من رکورد هفت متر و 
6۹ سانتی متر را به ثبت رساند. در نهایت به خاطر پنج ســانتی متر مدال طا را از دست دادم اما خدا 
را شاکرم که توانستم سهمیه المپیک را به دست بیاورم. به دست نیاوردن مدال طا در این مسابقات 
باعث شد شرمنده مردم ایران و به خصوص اصفهانی های خونگرم شوم. دارنده مدال نقره مسابقات پارا 
دوومیدانی قهرمانی جهان با اشاره به مشکاتی که قبل از اعزام به مسابقات گریبانگیر وی بوده است، 
ادامه داد: در این مدت خیلی سختی کشیدم؛ شرایط وحشتناک، بی پولی و مسائلی دیگر همیشه جزئی 
جدا نشدنی از تمریناتم بود. امیدواریم از این به بعد از ورزشــکاران حمایت بهتری بشود، در بیان این 
خواسته، علیرضا مختاری نماینده کل ورزشکاران استان اصفهان است. وی با ابراز امیدواری برای افزایش 
حمایت مسئولین استان اصفهان از ورزشکاران، تصریح کرد: فکر می کنم اگر همه ورزشکارانی که در 
کسب سهمیه پارالمپیک و المپیک توکیو موفق می شوند یکنواخت حمایت شوند، شرایط خیلی بهتر 
می شود. امیدوارم با مساعدت های شرکت های بزرگ صنعتی چتر حمایتی بهتری بر سر ورزشکاران 
گسترده شود. در نهایت این مدال و این کسب سهمیه مبارک تمام همشهری ها و هم استانی های عزیزم 

باشد، امیدوارم با این کسب سهمیه قدری از محبت های هم استانی های عزیزم را جبران کرده باشم.

دارنده مدال نقره مسابقات پارا دوومیدانی قهرمانی جهان:

قبل از گرفتن سهمیه المپیک، شرایط وحشتناکی داشتم

انتقاد از فهرست تیم ملی در ادوار تاریخ فوتبال ایران وجود داشته و 
اصا مورد تازه ای نیست. مگر در سال هایی که کارلوس کی روش، تیم 
ملی را اداره می کرد همین نقدها بــه او وارد نبود؟ ایرادهای وارده به 
فهرست اعام شده تیم ملی ایران برای دیدار با عراق شاید بیشتر به 
دلیل یک موضوع مهم باشد؛ این که وقتی ویلموتس به حالت قهر در 
ایران نبود، چگونه، در چه شرایطی و توسط چه کسانی این فهرست 
اعام شد؟ ویلموتس بابت دعوت شدن یا نشدن چند بازیکن به اردوی 
تیم ملی از سوی منتقدان نوازش می شود؛ اما چه این فهرست را خود 
او اعام کرده باشد چه هیچ نقشی در آن ایفا نکرده باشد، هیچ کدام 
توفیری در کار منتقدان ندارد. انتقاد از فهرست تیم ملی در ادوار تاریخ 
فوتبال ایران وجود داشته و اصا مورد تازه ای نیست. مگر در سال هایی 
که کارلوس کی روش، تیم ملی را اداره می کرد همین نقدها به او وارد 
نبود؟ کی روش برخی بازیکنان را می پسندید و در هر شرایطی، آنها 
را به تیم ملی دعوت می کرد. تعدادی از این بازیکنان در برخی مواقع، 

مصدوم هم بودند؛ اما کی روش بر اساس یک دیپلماسی از پیش تعیین 
شده، کار خودش را انجام می داد. منتقدان حی و حاضر و همیشه در 
صحنه نیز در زدن و کوبیدن او، از هیچ حمله ای که به افزاط کشــیده 
می شــد دریغ نمی کردند. به نظر می رسد در شــرایط کنونی، وضع 
ویلموتس خوب اســت که مثل کی روش، عده ای با تمام توان، او را 
به در و دیوار نمی کوبند! ویلموتس همچنان برای آنهایی که چشــم 
دیدن کی روش را نداشــتند، چهره ای موجه و شیرین است اما حاال 
که برای گرفتن پولش چند روزی قهر و برای بازگشت به ایران تعلل 
کرد، مشخص نیســت همان منتقدانی که معموال با مربیان خارجی 
سر سازگاری ندارند، چرا نقشــه حمله به آقای ویلموتس را طراحی 
می کنند! امروز حتی تبدیل شدن ویلموتس به یک مربی پروازی و قهر 
نسبتا طوالنی و مسئله ساز او هم از نگاه منتقدان پنهان مانده اما این 
صبر و تحمل دوستان قطعا همیشگی نیست! فعا آخرین فهرست ارائه 
شده برای بازی با عراق، به یکی از بحث های مهم این روزهای فوتبال 

ایران تبدیل شده تا ویلموتس به 
این باور برســد اداره کردن 

تیم ملی چقدر در اینجا 
کار ســختی است و 

دیگــران پیــش از 
خــودش بــرای 
این که کارشان 
را در آرامــش 
انجــام بدهند 
با چــه موانع 
سختی مواجه 

می شدند!

نقشه حمله به سرمربی تیم ملی طراحی شد؛

عاقبت مربی پروازی!

سمیه مصور
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برگزاری نمایشگاه کتاب در جریان سازی فرهنگی موثر است
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

شورا

اخبار

رییس شورای شهر اصفهان:
استفاده از اسامی غربی در 
اماکن شهری، خط قرمز 
شورای نام گذاری است

طبق اصل پانزدهم قانون اساسی ایران، زبان و 
خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است 
و همه مردم و نهادهــا ملزم به رعایت این اصل 
در همه جا هستند؛ اما متاسفانه در مکان های 
همگانی و گردشگری شــهر اصفهان استفاده 
از واژه های غربی رواج دارد و شــورای شهر نیز 
که مســئولیت ســنگین نام گذاری خیابان ها 
و اماکن شــهری را برعهــده دارد در این چند 
سال واکنشی نسبت به نام گذاری هایی مانند 
 ،Telesiege تله سیژ ،BRT مســیر اتوبوس
ناژلند، کارتینگ karting و ... که در بیشــه 
ناژوان به چشم می خورد، نداشته است. اگرچه 
این واژه ها برای شهروندان نامانوس است؛ اما 
انگار هر چه واژه های غربی تر باشــد جذاب تر 
به نظر می رسد؛ این در حالی است که مدیریت 
شهری باید وظیفه قانونی خود را در پاسداری 
از زبان فارسی به بوته فراموشــی نسپارند و با 
بازاندیشی، برابریابی درست از فرهنگستان را 
استعالم کنند و از به کارگیری نام های بیگانه 
و غیرفارسی در گردشگاه ها و مراکز فرهنگی و 
طبیعی شهر پرهیز کنند. رییس شورای شهر 
اصفهــان در توضیح این بــی توجهی به اصل 
پانزده قانون اساســی اظهار داشت: در شورای 
نام گذاری استفاده از اسامی غربی ممنوع است؛ 
پیشــنهاداتی برای نام گذاری اماکن شــهری 
و خیابان ها داده می شــود و اســامی پیشنهاد 
شده به کمیسیون فرهنگی شورای شهر مورد 
بررسی قرار می گیرد و در نهایت در صحن علنی 
مجلس به تصویب می رسد. علیرضا نصر با تاکید 
بر اینکه هرگونه نام گذاری بر اماکن شــهری و 
خیابان ها از چندین فیلتــر می گذرد، تصریح 
کرد: در این پروســه یکی از خطوط قرمز عدم 
استفاده از اســامی غربی در نام گذاری اماکن 

شهری و خیابان هاست.

آمادگی گروه های جهادی 
اصفهان برای حضور در 

آذربایجان
مسئول ســازمان بســیج ســازندگی استان 
اصفهان در خصوص آمادگی گروه های جهادی 
اصفهان برای حضور در مناطق زلزله آذربایجان 
اظهار کرد: گروه های جهادی بســیج اصفهان 
آمادگی حضور برای خدمت رسانی در مناطق 
زلزله زده را دارند. حســن عجمــی ادامه داد: 
عالوه بر گروه های جهادی بســیج، دو موکب 
شهرســتان های مبارکه و لنجان برای حضور 
در این مناطق ســیل زده هم اعــالم آمادگی 
کرده اند. وی افزود: تاکنون گروه های جهادی 
استان آذربایجان شرقی در حال خدمات رسانی 
هســتند و اعالم نیازی برای حضور گروه های 

جهادی نشده است.

آمادگی اتحادیه قرآنی 
اصفهان برای خدمات رسانی 

به موسسات
مدیرعامل اتحادیه موسسات و تشکل های قرآن 
و عترت استان اصفهان از آمادگی این نهاد برای 
خدمات رسانی به موسسات قرآنی استان خبر 
داد. حسین خاکســاری هرندی گفت: با توجه 
به فعالیت ۲۰۲ موسســه و ۳۰۰ خانه قرآنی 
در اســتان اصفهان و پراکندگی موسســات و 
مراکز قرآنی قبل از ادغام اتحادیه، بســیاری از 
این مراکز تاکنون از خدمات ارائه شده توسط 
اتحادیه بهره مند نشده اند. وی ادامه داد: اتحادیه 
قرآنــی اصفهان طــی نامه ای که بــه مدیران 
موسسات و مراکز قرآنی اســتان ارسال کرده 
است، آمادگی خود را برای ارائه خدمات رسانی 
به آنان اعالم کرد و درخواست شد که چنانچه 
تاکنون نسبت به تکمیل پرونده خود در اتحادیه 
مدغم، اقدام نکرده اند، در ایــن مورد اقدامات 
الزم را انجام دهند. خاکسارهرندی به برخی از 
خدمات ارائه شده اشاره کرد و افزود: استفاده از 
معافیت های مالیاتی با توجه به توافقات انجام 
شــده با اداره کل مالیاتی اســتان، واریز مبالغ 
حمایتی که بعضا از سوی دستگاه های نظارتی 
تایید شود، دریافت قرآن پس ازتکمیل پرونده، 
تجهیز جلسات سنتی تحت پوشش موسسات 
قرآنی براســاس ضوابط مربوط بــه خانه های 
نورانی، تخصیص وام به همه موسسات قرآنی و 
خانه های قرآن، تبلیغ فعالیت های مراکز قرآنی 
در شــبکه های مجازی اتحادیه از قبیل کانال، 
سایت، اینســتاگرام، حمایت های مکاتباتی از 
موسسات در زمنیه های مختلف کاری از جمله 
خدماتی است که از سوی اتحادیه ارائه می شود.

امام جمعه موقت اصفهان:
 وحدت میان شیعه و سنی را 

در عمل ثابت کنیم
امام جمعه موقــت اصفهان در خصــوص هفته 
وحدت و لزوم اتحــاد و همدلی میان شــیعه و 
سنی، اظهار کرد: شــعار وحدت، شعاری قرآنی 
است و وحدت امت یک موضوع استراتژیک برای 
اسالم است که متاسفانه بدخواهان از آغاز میان 
مســلمانان تفرقه ایجاد کردند و سیاست شــان 
این بود که تفرقه بیندازند و حکومت کنند. این 
سیاست استعمار غربی بوده که در جهان اسالم 
اعمال می کرده است تا جایی که قتل مسلمان به 
دست مسلمان دیگر را مجاز می دانند. محمدتقی 
رهبر افــزود: در انقالب اســالمی فاصله ها میان 
مسلمانان کم شد تا وقتی که شعار هفته وحدت 
توســط امام راحل و نظام تعیین و خوشبختانه 
اجالس های مشــترک و نشســت های شیعه و 
سنی برگزار شــد.وی ادامه داد: باید مشترکات 
میان شیعه و ســنی را محور قرار دهیم و چه در 
کشورمان و چه در کشورهای دیگر همایش هایی 
برای تحکیم وحدت این دو گروه برگزار شــود و 
مانند گذشــته تالش کنیم تا دشمنان از فضای 
مسموم سوءاســتفاده نکنند. رهبر با بیان اینکه 
هم اکنون وحدت میان شیعه و ســنی در ایران 
مطلوب اســت، تصریح کرد: به مناطق مختلف 
کشــور از شــرق و غرب که می رویم مشــاهده 
می کنیم که شــیعه و ســنی در کنار هم با صلح 
و صفا زندگــی می کنند و با یکدیگــر همراهی 
دارند. خدمات الزم باید به مناطق سیســتان و 
بلوچستان ارائه شود چراکه دشمنان از مرزهای 
همین منطقه ســعی در نفوذ به کشــور دارند. 
خدمت بدون منت به مناطق محروم واجب است 
که در بسیاری موارد انجام شده؛ اما باید استمرار 
داشته باشد. وقتی زبانی می گوییم وحدت داشته 
باشیم در عمل هم باید ثابت کنیم که این وحدت 

وجود دارد

معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی 
ارتش در اصفهان مطرح کرد:

  تاکید بر تکمیل طرح های
 نیمه تمام پایگاه شهید بابایی

معــاون هماهنگ کننده نیــروی هوایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، با حضور در پایگاه شهید 
بابایی اصفهان، از بخش هــای مختلف خدماتی 
و عملیاتی این پایگاه بازدید کرد. امیر ســرتیپ 
خلبان مهدی هادیان، در این بازدید، بر تکمیل 
طرح های نیمه تمام، تجهیز بیمارستان پایگاه به 
پیشرفته ترین دستگاه های روز پزشکی، بازسازی 
ســالن ســینما و همچنین ترمیم بخش های از 
مسجد این پایگاه تاکید کرد. تشکیل جلسه طرح 
امام رضا )ع(، بازدید از اماکن در حال بازســازی 
نظیر خانه های سازمانی، ورزشگاه، مهمانسرای 
دانشجویان خلبانی، پاسدارخانه و بیمارستان، از 
جمله برنامه های معاون هماهنگ کننده نیروی 
هوایی در این بازدید بود. دیــدار چهره به چهره 
با کارکنان پایور و وظیفه و شــنیدن مســائل و 
مشــکالت ایشــان نیز از دیگر برنامه های امیر 
سرتیپ هادیان در بازدید از پایگاه شکاری شهید 

بابایی بود.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری 
مطرح کرد:

اطالعات مکانی، پشتوانه برنامه 
راهبردی اصفهان ۱۴۰۵

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان اظهار 
کرد: سیســتم های اطالعاتی از حدود سال ۱۹۶۵ 
مطرح و با توجه به نیاز جوامع بشــری به ســرعت 
در حوزه های تخصصی تســری یافــت. وی افزود: 
مفاهیمی مانند سیســتم های اطالعاتی مدیریت 
)GIS(، سیســتم اطالعات حســابداری )AIS( و 
سیستم های اطالعات جغرافیایی )GIS( نمونه ای 
از این سیستم های اطالعاتی به شمار می رود. سعید 
فردانی تصریح کرد: در این راستا و در حوزه مدیریت 
شــهری یکی از مهم ترین موضوعات، ارتباط بین 
اطالعات و مکان اســت که در سیاســت گذاری و 
برنامه ریزی در شهر نقش بســزایی خواهد داشت. 
وی ادامــه داد: به عنــوان مثال ســرانه خدمات 
در کنار دسترســی متوازن به خدمــات، می تواند 
راهبردهای مناسب تری برای آینده شهر طرح ریزی 
کند. فردانــی با بیان اینکه شــهرداری اصفهان در 
حال تدویــن ششــمین برنامه پنج ســاله خود با 
عنوان برنامه راهبردی »اصفهان ۱۴۰۵« اســت، 
گفت: یکی از مهــم ترین ورودی هــای این برنامه 
»تحلیل اطالعات مکانی« جهت تســری عادالنه 
 خدمات با اســتفاده از رویکرد عدالــت مکانی در

 شهر اصفهان است.

معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی اســتانداری 
اصفهان در نشست خبری که در محل استانداری 
برگزار شد، اظهار کرد: رســانه، زبان گویای مردم 
است و ما آن را بخشــی از جامعه مدنی می دانیم. 
انتظار مردم این است که واقعیات جامعه با رعایت 
اصل بی طرفی منعکس شــود و رسانه ها باید توجه 
داشته باشند که سرعت و دقت فدای یکدیگر نشوند. 
رسانه ها در کشور اسالمی با رسانه های کشورهای 
غیردینی متفاوت هســتند و تفاوتی ماهوی دارند. 
حیدر قاسمی افزود: امروز در شرایط متفاوتی قرار 
داریم و نظام سلطه تمام توان خود را برای ضربه به 
انقالب اســالمی به کار گرفته است. در این شرایط 
مسئولیت رسانه ها مضاعف اســت و مسئوالن هم 
در همین شــرایط ســخت کار می کنند. پس باید 
یک درک متقابل نســبت به یکدیگر داشته باشیم. 
معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی اســتانداری 
اصفهان، گفــت: امروز امیدآفرینــی و تالش برای 
انســجام ملی وظیفه همگانی اســت و در شرایط 
امروز باید از دســته بندی های گروهی پرهیز کرد 
و با تالش مضاعف کشــور را ســاخت. به انتخابات 
مجلس نزدیک می شــویم که این انتخابات در گام 
دوم انقالب برگزار می شــود. نباید مطالبه ســازی 
کنیم و کاری را که در عالم واقعیت نمی شود انجام 
داد، وعده دهیم. باید فضای آرام و بســتر مناسب 
برای ایجاد گفتمان منطقی داشته باشیم. قاسمی 
با بیان اینکه نظــام جمهوری اســالمی برآمده از 
انتخابات است، تصریح کرد: این نظام دقیقا دو ماه 
بعد از پیروزی انقالب و ورود امام راحل به رفراندوم 
گذاشته شد. در انتخابات گذشته، میزان مشارکت 
مردم در سطح کشور ۶۰ درصد بوده است که این 
رقم در جهان بی مانند است. البته میانگین مشارکت 
مردم اســتان اصفهان در انتخابات، ۲ درصد کمتر 
از میانگین کشــوری اســت که البته انتظار داریم 
در انتخابات پیش رو با کمک اصحاب رســانه این 

کسری جبران شود. 
وی درباره اینکه چه تاریخی ثبت نام کاندیداهای 
مجلس آغاز می شود، ادامه داد: برنامه های انتخابات 
عمال از چند ماه پیش با فعال ســازی کمیته ها آغاز 
شده است و ۸ جلســه انتخاباتی در استان برگزار 
کرده ایم، اما روزشمار انتخابات و فرآیند اصلی آن 
از ۱۰ آذرماه با ثبت نام کاندیداها آغاز می شــود که 

این ثبت نام تا یک هفته ادامه دارد. معاون سیاسی 
امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان، با بیان اینکه 
باید افق نگاه مان را بلندتر کنیم، گفت: باید از سیاه 
و سفید کردن مســائل اجتناب کنیم چرا که هیچ 

چیزی مطلق نیست. 
قاســمی افزود: وقتی صحبــت از کار در اصفهان 
می شود برخی کار در این استان را با کار در میدان 
مین قیاس می کنند. اعتقاد دارم این قیاس بیشتر 
به این دلیل اســت که احتیاط ها در اصفهان بیشتر 
از شهرهای دیگر است و مدیران امور را بیشتر مورد 
مالحظه و بررســی قرار می دهند. مســلما فضای 
اجتماعی اصفهان توأم با احتیاط زیادی است. وی 
اظهار کرد: تاکنون برگــزاری انتخابات به صورت 
الکترونیک در اســتان اصفهان هیچ قطعیتی ندارد 
و تنها ممکن اســت در تعدادی از شهرها انتخابات 
به شکل الکترونیک برگزار شود. البته دستگاه های 
احــراز هویت در تمام شــعب رای گیری مســتقر 

خواهند شد. 
معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی اســتانداری 
اصفهان، گفت: امیدوارم در این دوره در بررســی 
صالحیت ها کاندیداهــا بازتر عمل شــود و مردم 

به کارآزموده هــا و جوانان تازه نفــس رای دهند. 
همچنیــن در اصالحیــه قانون ۱۳۹۵ دســتگاه 
نظارتی بر منابع مالی کاندیداهــا نظارت خواهند 
 کرد تا چگونگی هزینه کرد کاندیداها شفاف سازی

 شود.
قاسمی ادامه داد: قانون چگونگی حضور خبرنگاران 
در روز انتخابــات را مشــخص کرده اســت و فکر 
نمی کنم منعی برای حضور اصحاب رســانه در روز 
انتخابات وجود داشته باشد. وی گفت: در انتخابات 
گذشته مجلس در استان اصفهان ۲۸۰۰ صندوق 
رای داشــتیم که برای انتخابات این دوره با توجه 
به افزایش جمعیت چیزی حــدود ۳ هزار صندوق 
اخذ رای در استان خواهیم داشت. مشارکت بحثی 
همگانی است و تصورمان این است که مشارکت در 
اصفهان مانند دوره های قبل باشد. معاون سیاسی 
امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان، با بیان اینکه 
فشــارهای امروز نظام ســلطه در ۴۰ سال گذشته 
بی سابقه بوده اســت، افزود: هیچ گاه درآمد نفتی 
کشــور این قدر کم نبوده و به همین دلیل دولت به 
ســمت صرفه جویی رفته اســت. با وجود تمام این 
ســختی ها مدیریت دولت قابل قبول بوده و مردم 

همراهی و درک متقابل نســبت به مشکالت دارند. 
با نگاه به درون، امروز بسیاری از مشکالت مان حل 
شــده و بســیاری از نیازهایمان را در داخل تولید 
می کنیم. قاســمی با بیان اینکه برگزاری نشست 
با احزاب در این دوره از استانداری کمتر از گذشته 
نشده است، گفت: جلسات جدیدی با احزاب استان 
برگزار کرده ایم، اما احزاب نباید فعالیت شــان را به 
جلسات استانداری محدود کنند. قرار نیست ما به 
احزاب بگوییم چه کاری انجــام دهند، احزاب باید 
خودشان جلسه بگذارند و از استانداری برای حضور 

در این جلسات دعوت کنند. 
وی خاطرنشــان کــرد: در فرمانداری هایی که با 
سرپرستی اداره می شوند هیچ مشکلی وجود ندارد 

و مسئولیت سرپرست کمتر از مدیر نیست. 
محسن سجاد، مدیرکل امور اجتماعی استانداری 
اصفهــان نیز در این جلســه اظهار کــرد: اصحاب 
رســانه بازوی حاکمیــت هســتند و خبرنگاران 
گوش شــنوا و چشــم بینای جامعه هســتند. کار 
خبرنــگار خبرســازی نیســت بلکه خبررســانی 
 اســت و امانــت داری در خبــر از اهمیــت باالیی

 برخوردار است.

۳ هزار صندوق اخذ رای در استان اصفهان فعال می شود
 معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان: 

استفاده از تجربیات خط یک برای آب بندی سازه های خط دو مترو
جلسه هم اندیشی آب بندی سازه های مترو در خط دوم قطارشهری اصفهان برگزار شد و امکان استفاده 
از تجربیات آب بندی خط یک قطار شهری اصفهان همچنین ظرفیت های اجرایی و علمی موجود مورد 
بررسی قرار گرفت. سید محسن واعظی فر، مدیر اجرایی خط دوم قطارشهری اصفهان در جلسه هم اندیشی 
آب بندی سازه های مترو در خط دوم قطارشهری اصفهان اظهار کرد: این موضوع بسیار مهمی است و باید 
از روش های علمی جدید دنیا، در این خصوص بهره برد.وی افزود: ســال ۸۸ در این خصوص مسابقه ای 
برگزار و به منظور استفاده از این موضوع در خط یک، ایده های بسیاری در این خصوص مطرح شد؛ اما با 
توجه به گذشت ۱۰ سال و روش های جدید اجرای پروژه در خط دوم، این جلسه برگزار شد. واعظی فر 
با تاکید بر اینکه آب بندی ایستگاه های مترو از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا ایستگاه باید در زمان 

بهره برداری باید خشک باشد، ادامه داد: باید از مواد مناسب برای آب بندی استفاده کرد.

انجام تمهیدات در منطقه ۱۱ برای کاهش آب گرفتگی در فصول سرد
مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان اظهــار کرد: با توجه به فرارســیدن فصل بارندگــی، در خصوص رفع 
آب گرفتگی معابر اصلی و فرعی تدابیری توسط معاونت خدمات شهری منطقه ۱۱ اتخاذ شده که مهم ترین 
آن استفاده از پیام های سامانه ۱۳۷، نظرات و اطالع رسانی شهروندان منطقه بوده است. حمید اشرفی افزود: 
در این راستا لیست تماس های تلفنی شهروندان با سامانه ۱۳۷ شهرداری اصفهان در ارتباط با آب گرفتگی در 
فاصله زمانی آبان ماه ۹۷ تا اردیبهشت ماه ۹۸ بررسی و تعداد ۱۵۵ مورد از این تماس ها توسط کارشناسان 
معاونت خدمات شهری بررسی و هماهنگی الزم با معاونت عمران منطقه برای ترمیم آسفالت، حفر چاه جذبی 
و لوله گذاری و ... انجام شد. مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان ابراز امیدواری کرد: با انجام اینگونه فعالیت ها 
در ارتباط با هدایت و کنترل آب های سطحی پس از بارندگی، می توانیم نقش موثر و اساسی نسبت به سال 

گذشته در جلوگیری از آب گرفتگی ها داشته باشیم.

آییــن افتتاحیه چهاردهمین نمایشــگاه کتاب اصفهــان با حضور 
محمدمهدی احمدی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیرکل 
حوزه وزارتی، حیدر قاسمی معاون سیاسی اجتماعی استاندار، اصغر 
مختاری معاون امور فرهنگی و رسانه ای، رضا مهندسی رییس گروه 
فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان روز شنبه در 

سالن اجتماعات نمایشگاه بین المللی استان برگزار شد.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیرکل حوزه وزارتی در این 
آیین یکی از شاخص های توسعه فرهنگی و علمی جامعه را مطالعه 
دانست و گفت: اقتدار علمی زمانی محقق می شود که فرهنگ کتاب 

و کتابت به معنای واقعی محقق شود.
محمدمهدی احمدی از کتاب به عنــوان رکن اصلی فرهنگ جامعه 
یاد کرد و با تاکید بر اصالح نگاه جامعه به کتاب، افزود: جامعه ای که 
به کتاب به عنوان حاشیه نگاه کند آن جامعه آسیب پذیر است و اگر 
کتاب در ســبد خانوار قرار گرفته و جامعه به عنوان غذای روحی به 
آن نگاه کند، میزان آســیب آن جامعه کم می شود. وی خاطرنشان 
کرد: اگر نگاه جامعه به کتاب به عنوان برند و فضیلت فرهنگی باشد 
و افکار عمومی بــه آن گرایش پیدا کرده و انســان از خواندن کتاب 
احســاس غرور علمی و فرهنگی پیدا کند، آنــگاه می توان گفت که 
کتاب به عنوان رکن اصلی آن جامعه قرار گرفته است. احمدی با بیان 
اینکه کتاب، انرژی مثبت به انســان منتقل می کند افزود: در چنین 
جامعه ای آسیب کم است و اگر کتاب در یک جامعه اصل شد، مردم 
رفتار خود را مدیریت می کنند چرا که کتاب جایگاه خود را پیدا کرده 
است. مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیرکل حوزه وزارتی، 
برگزاری نمایشــگاه کتاب را در جریان سازی فرهنگی موثر دانست 
و تصریح کرد: نمایشــگاه کتاب منابع جدیــد را به محققین معرفی 

کرده، وسیله ای برای ساختن یک جامعه رشد یافته را فراهم می کند 
و کمک به راه اندازی نمایشگاه کتاب کمک به کم کردن آسیب های 

اجتماعی است.
 افزایش ۱۴ درصدی نشر کتاب در اصفهان در هفت ماهه 

نخست سال جاری
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در آیین افتتاحیه 
چهاردهمین نمایشــگاه کتاب اصفهان، اولین بخش از چرخه نشر 
را فکر و اندیشــه دانســت و گفت: تمامی اعضای چرخه نشر برای 

کتاب خوان های یک جامعه در تالش هستند؛ بنابراین سرمایه اصلی 
حوزه کتاب، مردمی هســتند که از کتاب به عنوان سرمایه استفاده 
می کنند. حجت االســالم و المســلمین محمدعلی انصاری یکی از 
اصلی ترین سرمایه های حوزه فرهنگ را کتاب دانست و تصریح کرد: 
ارزش و اهمیت هر قوم و ملتی بر اساس میزان اقبال آن ملت به مطالعه 
تعریف می شــود و در مکتب دینی ما نیز به مطالعــه و کتاب خوانی 
اهمیت زیادی داده شده است. وی با اشــاره به برنامه های مختلفی 
که در حوزه نشر انجام شده خاطرنشان کرد: در اصفهان که پایتخت 

فرهنگ و تمدن ایران اسالمی است حوزه نشر و کتاب پررونق بوده 
به طوری که در این اســتان بیش از ۴۰۰ ناشر و ۱۸۰ کتاب فروشی 
فعالیت دارند و در سال گذشته ۲۰۱۴ عنوان کتاب در اصفهان مجوز 
چاپ گرفتند و در هفت ماهه نخست امسال نیز ۱۰۸۷ عنوان کتاب 
چاپ شده که به نسبت زمان مشابه سال قبل ۱۴ درصد رشد داشته 
است. حجت االسالم انصاری برگزاری نمایشگاه کتاب را راهی برای 
افزایش سرانه مطالعه دانســت و اظهار کرد: سال گذشته ۶ میلیارد 
تومان کتاب در نمایشــگاه کتاب به فروش رفت و امسال نیز تالش 
کردیم تا این نمایشگاه به شکل مطلوبی برگزار شود. مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره به واگذاری اجرای نمایشگاه 
کتاب به بخش خصوصی گفت: کارگاه ها و برنامه های جنبی مختلفی 
در طول برگزاری چهاردهمین نمایشگاه کتاب اصفهان تدارک دیده 

شده که امیدواریم مورد بهره مندی اصحاب فرهنگ قرار بگیرد.
درباره سرانه پایین مطالعه کتاب نباید آرام بگیریم 

همچنین قدرت ا... نوروزی، شــهردار اصفهــان در  آیین افتتاحیه 
چهاردهمین نمایشــگاه اصفهان اظهار کرد: کتاب خواندن به منزله 
نفس کشــیدن برای انســان های خردمند اســت و کتاب خوراک 
روح بشری اســت و اگر این خوراک درســت انجام شود انسان های 

شایسته ای در خدمت مردم خواهند بود.
وی ادامه  داد: خرد تکمیلی از تجربه برمی خیزد و کتاب خوانی برای 
این است که بتوانیم خرد مردم را پیش ببریم، غلبه بر هر مشکلی نیاز 
به مطالعه دارد و اگر هرساله چنین مجموعه ای شکل می گیرد و همه 
شما عاشقانه به این صحنه وارد می شوید، برای این است که جامعه 

اهل مطالعه داشته باشید.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه ســرانه مطالعه در استان اصفهان 
درصد پایینی دارد، تصریح کرد: در مورد ســرانه مطالعه نباید آرام 

بگیریم باید درد را بشناسیم و برای حل مشکل سخن بگوییم.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در آیین افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه کتاب اصفهان مطرح کرد:

برگزاری نمایشگاه کتاب در جریان سازی فرهنگی موثر است

دیانا سنابادی

حدیث زاهدی
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

صنعتگران بخش فوالدسازی و مهندسی نت شرکت ذوب آهن اصفهان، رکورد 
جدیدی در عملیات اجرایــی تعویض مخروطی و ریومپینگ ســامانه تصفیه 
غبارکنوتور شماره 2 ثبت کردند. معاون تجهیزات مکانیکی بخش فوالدسازی 
شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: باتوجه به دفرمگی های ایجاد شده در ناحیه 
مخروطی باالیی کنورتور شماره 2، تعویض این بخش از بدنه کنورتور ضروری 
شــد و در این طرح با اتکا به دانش فنی کارکنان بخش فوالدسازی، 14 روزه 

قطعه مخروطی ساخته و تعویض شد. 
اصغر امینی افزود: به موازات این فعالیت، تعمیرات اساسی مورد نیاز در دیگر 
بخش های کنورتور از جمله تعویض گیربکس فرعی شماره 4، نوسازی شاسی 
و تعویض دریچه و ناودانی شارژ هم همزمان اجرا شد. وی گفت: همچنین برای 
کاهش آالینده های زیست محیطی، عملیات بازسازی سامانه تصفیه غبار این 

کنورتور با موفقیت اجرا شد. 
محمود شــفیعی، معاون برنامه ریزی و اجرای تعمیرات مهندسی نت شرکت 
ذوب آهــن، تعویض مخروطی کنوتورهــا را از جمله فعالیت هــای تعمیراتی 
ســنگین و حائز اهمیت در بخش فوالدسازی دانســت و گفت: نقشه برداری 
از بدنه کنورتور در ناحیــه مخروطی و رینگی، برشــکاری مخروطی از ناحیه 
مشــخص شــده وتعویض حدود 75 درصد از بدنــه کنورتــور در ناحیه بین 
مخروطی ورینگی و ناحیه لودکا وسپس جوشکاری نقاط مونتاژ شده، تعویض 
اکران های اطراف کنورتور، ساپورت ها، دامنه ها وآماده سازی وتحویل کنورتور 
برای نسوزچینی، تعویض گیربکس فرعی شــماره 4 کنورتور و تعویض تمام 

رولیک های اســتند A و B و اصالح شاســی کارتکا از مراحل اجرای این طرح 
درکمترین زمان اســت. ذوب آهن اصفهان، نخســتین و بزرگ ترین کارخانه 
تولیدکننده فوالد ســاختمانی و ریل در ایــران و بزرگ تریــن تولید کننده 
محصوالت طویل در خاورمیانه است که با ظرفیت سه میلیون و 600 هزارتن 

فوالد، انواع مقاطع فوالدی ساختمانی و صنعتی را تولید می کند.

پانزدهمین دوره ســمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ها در چهاردهم آبان ماه 
جاری در محل ســالن همایش های تالش تهران برگزار شد. در این سمپوزیوم 
که با حضور دست اندرکاران روابط عمومی های کشور و توسط موسسه فرهنگی 
روابط عمومی آرمان برگزار شــد، چند تن از همکاران روابط عمومی ذوب آهن 
اصفهان نیز حضور داشتند. در این سمپوزیوم و دو کارگاه آموزشی همراه آن که 
1۳ آبان ماه برگزار شد، سعی شده بود تا روابط عمومی ها برای جنگ رسانه ای 
و پدافند غیر عامل توانمندتر شده و با مسئولیت خود در ابعاد و زوایای مختلف 
در این عرصه های آشنایی بیشــتری پیدا کنند. در سمپوزیوم بین المللی روابط 
عمومی ها در تهران، ۸ مقاله علمی پژوهشــی در دو نشست جداگانه با عناوین 
جنگ رسانه ای، مبانی و نظریه ها و مسئولیت روابط عمومی ها در جنگ رسانه ای 
توسط اساتید ایرانی وخارجی ارائه شــد. در این سمپوزیم دکتر محمد سلطانی 
از پیشکسوتان ارتباطات واســتاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران در سخنرانی خود با عنوان ارتباطات، تبلیغات و بازی های روانی به 
ایجاد تله های مختلف توسط برخی رســانه برای افشاگری و کشاندن مسئوالن 
برای ارائه توضیحات بیشتر اشــاره کرد. وی گفت: بعضی رسانه ها نیز دست به 
ایجاد و انتشار اخبار جعلی می زنند و در مقابله با این مسائل است که نقش روابط 

عمومی ها معین می شــود. در این زمینه باید حرفه ای عمل کرد، اخبار ارسالی 
را به موقع و کامل اطالع رســانی کرد و هیچ جای خالی بــرای مانور دیگران و 
شایعه ســازان قرار نداد. روابط عمومی ها باید تمام وقایع و اخبار را رصد کرده و 
پاسخگوی سواالت پیش آمده باشند و ســعی نکنند که از بحران ها خارج شده 
و از دور نظاره گر باشــند. وی افزود: باید ضمن رفع ضعف خبری خود در موارد 
الزم نیز از عذر خواهی استقبال کنیم.در این سمپوزیوم دکتر هوشمند سفیدی، 
دبیر کل ســمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ها نیز در سخنانی به نقش روابط 
عمومی ها در جنگ رسانه ای اشــاره کرد و یادآور شد: در این زمینه باید از تمام 
ظرفیت های روابط عمومی ها استفاده کرد. هم اکنون کشور ما در تحریم و جنگ 
رسانه ای قرار دارد و روابط عمومی ها وظایف سنگینی در این زمینه بر عهده دارند 
که باید به نحو احســن وظیفه خود را انجام داده و الزم است مدیران هم روابط 
عمومی ها را تقویت و حمایت کنند. در پانزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط 
عمومی تهران سازمان ها، مدیران و کارشناسان برتر روابط عمومی کشور معرفی 
و مورد تقدیر و تشویق قرار گرفتند. به همین منظور بهرام جعفرپور از کارکنان 
روابط عمومی ذوب آهن اصفهان به عنوان کارشناس برتر معرفی و مورد تقدیر 

و تشویق قرار گرفت.

فیلم »گلوله های تعمید« با حمایت دفتر تخصصی ســینما، سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان به جشــنواره فیلم کوتاه تهران راه یافته 
که مضمون آن مواجهه انسان با خود اســت.164۸ اثر شامل 1021 فیلم کوتاه 
داستانی، 2۹7 فیلم کوتاه مستند، 1۳۳ فیلم کوتاه پویانمایی و 1۹7 فیلم کوتاه 
تجربی، برای شرکت در این دوره از جشنواره ثبت نام کردند که در نهایت 27 فیلم 
کوتاه تجربی برای رقابت در جشنواره امسال انتخاب شدند.یکی از این آثار، فیلم 
کوتاه »گلوله های تعمید« به نویســندگی و کارگردانی »زیور حجتی« است که 
با حمایت دفتر تخصصی سینما وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان تولید شده است.حجتی، مضمون فیلم »گلوله های تعمید« 
را مواجهه انسان با خود دانسته و درباره چگونگی ســاخت آن اظهار کرد: دفتر 
تخصصی سینما، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در سال 
۹6 یک کارگاه فیلم های تجربی برگزار کرد که من هم در آن شرکت کردم و قرار 
شد فیلم نامه های خود را به این کارگاه ارائه دهیم، فیلم نامه های منتخب از امتیاز 
حمایت این دفتر برای تولید برخوردار بود.وی با اشاره به انتخاب فیلم نامه اش با 
عنوان »گلوله های تعمید« با بیشترین امتیاز در این کارگاه افزود: فیلم برداری 

گلوله های تعمید در سال ۹7 آغاز و فیلم در زمستان همان سال آماده شد تا اینکه 
امسال در بخش تجربی جشــنواره فیلم کوتاه تهران جزو پذیرفته شدگان بود.

کارگردان فیلم، مواجهه یک انسان با خود را مضمون اصلی این فیلم 12 دقیقه ای 
دانست که روایت تجربی از این انسان در موقعیت های گوناگون در فیلم به تصویر 
کشــیده می شــود.حجتی ادامه داد: فیلم »گلوله های تعمید« دیالوگ ندارد و 
کاماًل متکی به تصویر اســت، تنها یک بازیگر در آن به ایفای نقش می پردازد و 
فضای فیلم ذهنی و رئال اســت.وی که دارای مدرک کارشناسی فلسفه غرب از 
دانشگاه اصفهان و کارشناسی ارشد فلسفه دین از دانشگاه تهران است، سینما 
و فلســفه را به عنوان موضوع پایان نامه خود انتخاب کرده است.کارگردان فیلم 
»گلوله های تعمید« درباره تجربیات فیلم سازی خود گفت: در سال ۹0 در دوره 
کامل فیلم سازی انجمن ســینمای جوان اصفهان و همچنین دوره کارنامه در 
تهران شرکت کردم، »گلوله های تعمید« در واقع سومین تجربه جدی فیلم سازی 
من پس از فیلم های »آدمک چوبی«، »سایه من« و »فنگ شویی وارونه« است 
 که اولی سال گذشته در بخش داستانی جشــنواره فیلم کوتاه تهران به نمایش 

درآمد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از افزایش 5 درصدی مصرف گاز صنایع 
در نیمه نخست سال جاری دراســتان اصفهان خبر داد.  سید مصطفی علوی 
گفت: در نیمه نخست سال جاری بیش از ۸ میلیارد و 546 میلیون و 760 هزار 
متر مکعب در بخش صنایع مصرف شــده که این میزان نسبت به مدت مشابه 
سال قبل رشد 5 درصدی داشته است. وی با بیان اینکه طی شش ماهه نخست 
امســال در مجموع بالغ بر ۹ میلیارد و 7۸1 میلیــون مترمکعب گاز طبیعی 
درسطح استان مصرف شــده، اظهار کرد: این میزان نیز نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 7 درصد افزایش داشته است. 
علوی با اشاره به میزان مصرف گاز خانگی و تجاری در سطح استان افزود: حجم 
گازمصرفی طی شش ماه نخست امســال در این بخش بیش از یک میلیارد و 
16۸ میلیون و 2۸2 هزار مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
20 درصد افزایش داشته ایم. مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان، مصرف 
گاز در بخش عمومی شامل؛ اماکن مذهبی، آموزشی، ارگان های دولتی و ... را 
بیش از 65 میلیون متر مکعب درطی شش ماهه نخست سال برشمرد و افزود: 
با توجه به اینکه فصول گرم سال از 15 فروردین تا 16 آبان ماه است در این بازه 
زمانی مصرف گاز طبیعی در بخش صنعت بیشتر می شود. علوی بیان داشت: 
گاز طبیعی به عنوان انرژی اصلی تامین کننده ســوخت صنایع، نقش مهمی 

در رونق تولید اســتان دارد و عالوه براین در کاهش آلودگی محیط زیست نیز 
بسیارموثر بوده، با این وجود رعایت الگوی مصرف و استفاده از تجهیزات بهینه 

در تمامی صنایع مورد انتظار است.

 همت بلند صنعتگران ذوب آهن
 در ثبت رکورد جدید طراحی قطعه ای سنگین

در پانزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ها اتفاق افتاد؛

تقدیر از کارشناس برتر یک شرکت فوالدی

نمایش فیلم کوتاه »گلوله های تعمید« در سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:

رشد 5 درصدی مصرف گاز صنایع نسبت به سال گذشته در استان اصفهان

ورق گرید 5Mn 18 ویژه ساخت کالچ مورداستفاده در صنایع خودروسازی، نخســتین بار در کشور در فوالدمبارکه طراحی 
و تولید شــد. این ورق گرید یکی از گریدهای ویژه مصرفی در قطعات خودرو مطابق با اســتانداردهای جهانی به صورت انبوه 
تولیدشده است. کارشناس واحد متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه گفت: این گرید در ساخت کالچ خودروهای 
سبک ازجمله پراید و پژو 206 کاربرد دارد و پیش از این به صورت کامل از خارج کشور وارد می شده است. حامد تمیزی فر افزود: 
این گرید در اندازه های مورد تقاضای 1275 در ۳/5 مطابق بوده و خواص مکانیکی آن شــامل استحکام تسلیم بیش از ۳55 

مگاپاسکال و استحکام نهایی 470 تا 6۳0 مگاپاسکال و انعطاف پذیری دست کم 20 درصد است.
 وی با بیان اینکه این محصول در محدوده آنالیز اســتاندارد )DIN( طراحی شده است، ادامه داد: پس از طی عملیات حرارتی 
موردنظر و انجام دادن آزمایش های تکمیلی این محصول به تایید شــرکت تولید کالچ رسیده است. مدیر ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه به روند تولید ورق گرید 5Mn 18 در این شرکت پرداخت و گفت: در ناحیه فوالدسازی، 
این گرید حین تخلیه توســط واحد کوره قوس الکتریکی، هزارو 500 کیلوگرم فرو منگنز پرکربــن، هزارکیلوگرم فرو منگنز 
متوسط کربن، 400 کیلوگرم فرو سیلیسیم و 100 کیلوگرم آلومینیوم برای آنالیزسازی به مذاب آن افزوده می شود. غالمرضا 
سلیمی با بیان اینکه پس از تخلیه مذاب به منظور تنظیم نهایی آنالیز و دما طبق کارت سوخت، تصفیه فوالد و افزایش کیفیت، 
ذوب به واحد کوره پاتیلی انتقال می یابد ادامه داد: در این واحد با سرباره سازی مناسب که با افزودن آهک و اکسیژن زدا صورت 
می گیرد، کلسیم تریتمنت و انجام دادن دمش مالیم انتهای کار، ناخالصی های موجود در مذاب کاهش و کیفیت ذوب افزایش 
می یابد. وی با اشــاره به اینکه پس از متالورژی ثانویه، ذوب به واحد ریخته گری ارسال می شود، افزود: ریخته گری این گرید با 
توجه به کربن موجود در ذوب )گروه فوالد 4(، با سرعت 1 تا 1/1 متر بر دقیقه در ماشین ریخته گری 1،۳،4 و با سرعت 1/2 تا 
1/۳ متر بر دقیقه در ماشین ریخته گری 2 و 5 انجام شده و پس از ریخته گری تختال های این گرید برای خنک سازی به واحد 

2۸ منتقل و پس از آن به ناحیه نورد گرم برای تولید ورق گرید نهایی ارسال می شود. 
کالچ، یکی از قطعات پرتنش و حساس در سیستم انتقال قدرت خودرو از تعدادی قطعه تشکیل شده است پس باید ورق گرم 
 آن اســتانداردهای ابعادی، خواص مکانیکی و متالورژیکی، سطحی را دارا باشد. شــرکت پایاکالچ سفارش دهنده ورق گرید

 5Mn 18 ، تولیدکننده کالچ تحت لیسانس شرکت معتبر )VALEO( است که عالوه بر تامین نیازهای خودروسازان داخلی 
نظیر ایران خودرو، ســایپا )مگاموتور(، ایدم، ایران خودرو دیزل و رنو پارس محصوالت خود را به کشــورهایی همچون رومانی 
صادر می کند که این شرکت قبل از آن ورق های مصرفی خود را از کشور کره جنوبی تامین می کرد. فوالد مبارکه، بزرگ ترین 
تولیدکننده ورق های فوالدی تخت در خاورمیانه و شمال آفریقا )ســهم 20 درصدی( و بزرگ ترین تولیدکننده آهن اسفنجی 

در جهان )ساالنه 12 میلیون تن( است.

افتخاری دیگر در فوالد مبارکه در راستای خودکفایی؛

تولید انبوه ورق ساخت کالچ برای نخستین بار در کشور

تالش بشر همواره در راستای ایجاد بهبود امکانات زندگی بهره مندی از شرایط 
عادی، فرهنگی و اجتماعی بهتر و بیشتر بوده و برای رسیدن به آن تولید بیشتر 
و بهینه را هدف اساسی خود قرار داده است. با ورود به قرن بیست و یکم، روند 
جهانی سازی برداشتن مرزهای اقتصادی و فشــردگی رقابت تشدید یافته و 
موجب افزایش بیش از پیش اهمیت نوآوری شــده است. طی چند دهه اخیر 
درباره صنعت ساختمان تحقیقات بسیار گسترده ای انجام شده که جایگاه بسیار 

گسترده ای برای ابداعات و نوآوری های فناوری محسوب می شود.
صنعت ساخت و ساز یک ژنراتور بزرگ شغل ها و یک جزء مهم از تولید ناخالص 
داخلی است. صنعت ساخت و ساز با اختصاص تولید ناخالص داخلی به بسیاری 
از صنایع دیگر، از جمله اطالعات، هنر و سرگرمی و خدمات شهری، کشاورزی 
و معدن خود را به یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاری ها تبدیل کرده که می توان 
با بهبود تجهیزات و انرژی مورد نیاز برای تکمیل ســاختمان به افزایش تولید 
ناخالص داخلی در بخش ســاخت و ســاز کمک کرد. نیازهای روز افزون در 
 بخش ساختمان و نظام ساخت و ساز نیاز به تحول و اصالح ساختاری را طلب 

می کند.
 در چنین شرایطی لزوم استفاده از فناوری جدید در صنعت ساختمان، جهت 
سرعت دهی بیشتر به ساخت و ساز احساس می شود. تغییرات در زمینه صنعت 
ساختمان به دالیل بسیار زیاد و مختلفی چون افزایش تولید، کاهش هزینه های 
ساخت و ساز، رسیدن به تقاضای موجود، ارتقای استانداردها، کاهش استفاده 
از زمین و معرفی سیستم های سازه ای مناســب، کاهش هرچه بیشتر ضعف 
برخی مصالح سنتی، برطرف کردن کمبود نیروی انسانی ماهر مورد نیاز است. 
صنعت ساخت و ساز بسیار بزرگ و از بیش از میلیون ها نفر در طیف گسترده ای 
از مشاغل، مهندسی و پرسنل فنی و صنعتگران ماهر و عملیات حرفه آگاهانه 
را در بر دارد. ساخت و ساز، صنعتی با خطر باال شامل مجموعه ای از فعالیت های 
مربوط به ساخت، تغییر و یا تعمیر است. این صنعت مثل همه صنایع زبان فنی 
خاص خود را دارد، زبان مشترک کل صنعت شــامل درک درستی از زبان در 
مورد سازه ها، اجزا و عناصر آشــنایی با زبان تخصصی و ایجاد استراتژی برای 

تفسیر است.
روش های مدرن ساخت و ساز دامنه گســترده ای از فناوری از جمله ساخت و 
ساز پیش ساخته و یا ساخت در محل است. در حالی که که تمایز بین ساخت 
و ساز و تولید از همپوشانی آشکار و یا ارتباط نزدیک برخوردار است. روش های 
مدرن ساخت و ساز شامل طیف وســیعی از فرآیندها و فناوری بوده که پیش 
ساخته و مونتاژ خارج سایت و فرم های مختلف از مشخصات زنجیره تامین را 
تعریف می کند و تحت شرایط کنترل شده باعث کنترل بازه های زمانی و دقت 

در پیش بینی تاریخ اتمام و محدودیت دسترسی به محل و عوامل خطر کمتر 
را قادر می سازد. ویژگی هایی نظیر هدف خاص مشخص، انجام وظایف خاص، 
آغاز و پایان معین و منابع در حال مصرف برای ساخت و ساز یک پروژه تعریف 

شده است.
هدف از ساخت و ساز، ایجاد تفاوت در انجام پروژه های بزرگ و منحصر به فرد 
است که نیازمند زمان، پول، نیروی کار، تجهیزات و مواد و نمونه هایی از انواع 
منابع است. ساختمان چرخه طراحی مصالح ساختمانی، قطعات و سیستم های 
اطالعاتی و شــیوه های مدیریتی برای ایجاد محیطی امن و سالم است که به 
تسهیل و پیش بینی تغییرات آینده و انطباق احتمالی برای از بین بردن بازیابی 

تمام سیستم ها، قطعات و مواد می انجامد.
با بررسی وضعیت ساخت و ساز کنونی و با مشاهده آمار و ارقام اولیه مشخص می  
شود که صنعتی شدن و استفاده از تکنولوژی های نوین و نو آوری سهم بسیار 
اندکی از ساخت و ساز را در بافت های فرسوده به خود اختصاص داده است. یکی 
از دالیل عدم اســتفاده از این گونه فناوری ها، عدم اطمینان سرمایه گذاران و 
کارفرمایان در استفاده از این تکنولوژی ها در پاسخگویی به مشخصه های فنی، 
زمانی و هزینه ای است. سیستم های سنتی ساخت، گرچه در مقوله زمان هزینه 
و کیفیت دارای کارایی اندکی هستند؛ اما به دلیل تعداد استفاده این سیستم ها و 
به تبع آن مشخص بودن تمامی جوانب کار مورد اقبال کارفرمایان و پیمانکاران، 
مشاوران و سرمایه گذاران قرار می گیرند در همین راستا تاکنون ده ها هزار بافت 
فرسوده شهری شناسایی شده است. با توجه به موارد عنوان شده لزوم نوآوری 

در ساخت و ساز احساس می شود.
 حسین صادقی قوام آبادی
  عضو اتحادیه سندیکای صنایع
 آسانسور و پله برقی استان اصفهان

باید در صنعت ساخت و ساز، به روز و نوین باشیم


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

