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 بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در اصفهان 14 درصد بوده است؛

تورم مسکن روی شاخص 14
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 رد خون سالمندی در تصادفات شهری
  رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان از  افزایش جان باختن عابران پیاده سالمند در اصفهان اعالم نگرانی کرده است؛
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بنگاه های اقتصادی 
کشور موجب رشد 
یکدیگر باشند

تاکید بر وصول مطالبات 
به عنوان اولویت کاری 
ادارات گازرسانی
8 8

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

اصفهان، رتبه اول در طرح تاپ را دارد
 براساس ابالغ وزارت صنعت، معدن و تجارت ســهمیه اســتان اصفهان برای اجرای طرح تاپ، همکاری ۳۹ بنگاه در 
نظر گرفته شده اســت که در حال حاضر برای اجرای این طرح ۱۰۰ بنگاه در بخش های مختلف در سراسر استان اعالم 

آمادگی کرده اند.

در بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد؛

تولد نوزاد، 92 روز پس از به کما رفتن مادر
مادری که بر اثر تصادف به کما رفته بود، نوزاد خود را بعد از سه ماه در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سالم به دنیا آورد.

رییس کمیسیون حمل ونقل شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد:

افزایش بودجه ساخت خطوط قطارشهری اصفهان
رییس کمیسیون حمل ونقل شورای اسالمی شــهر اصفهان در بازدید اعضای کمیسیون حمل ونقل شورای اسالمی 
شهر اصفهان از ایستگاه عمان سامانی خط دو قطار شهری اصفهان، اظهارکرد: کمیسیون حمل ونقل شورای شهر همراه 
سازمان قطارشهری در حوزه های مختلف بوده و اراده شورای شهر بر این است که مترو در این دوره به سرانجامی برسد.

صفحه 3

صفحه 5

صفحه 7

 تصمیم جدید ذوبی ها برای علی منصور؛

 بقا؛ بشرطها و شروطها! 
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 حضور 2 هزار نفر از بسیجیان اصفهان 
در رزمایش »الی بیت المقدس«

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج امام صادق )ع( اصفهان گفت: رزمایش الی بیت المقدس به مناســبت 
بزرگداشت چهلمین ســالگرد بسیج در روزهای 2۳ و 24 آبان ماه امســال، با شعار »چهل سال مردم 
یاری؛ امنیت و خدمت« و با حضور ۹ گردان بیت المقدس ناحیه امام صادق )ع( و حدود دو هزار نفر از 

بسیجیان برگزار می شود.
محمد نصراصفهانی روز گذشته در نشست خبری »رزمایش الی بیت المقدس سال ۱۳۹8« اظهار کرد: 
رزمایش الی بیت المقدس به مناسبت بزرگداشت چهلمین ســالگرد آغاز به کار بسیج که نمایشی از 
اقتدار بسیج و یادآور حماسه سازی های آنان در دوران دفاع مقدس و انقالب اسالمی و پاسداری از نظام 
اسالمی است، در روزهای 2۳ و 24 آبان ماه امســال برگزار می شود.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام 
صادق )ع( اصفهان گفت: مزین شدن عنوان هر ســاله این رزمایش به این شعار از آنجا نشأت می گیرد 
که پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در سال های ۹۳ و ۹4 درباره نابودی اسراییل مبنی بر اینکه رژیم 
صهیونیستی 25 سال آینده را نخواهد دید و عالم نابودی و شکست رژیم صهیونیستی، بسیجیان جهان 
اسالم هستند، بسیجیان به عنوان سربازان امام زمان )عج( و نایب ایشان عاشق مبارزه با صهیونیست ها 
خواهند بود.وی افزود: بسیجیان شهر اصفهان به سهم خود با تشکیل گردان بیت المقدس و با باال بردن 
سطح آمادگی و توانمندی، آمادگی خود را برای مبارزه در هر زمانی که فرماندهی کل قوا فرمان جهاد 
صادر کنند، اعالم می کنند، این گردان ها آمادگی دارند که در مبارزه نهایی با رژیم غاصب صهیونیستی 
نقش آفرینی کنند و عامل نابودی آنها باشــند. نصراصفهانی با اشاره به برگزاری رزمایش در دو مرحله 
تصریح کرد: مرحله اول این رزمایش در روزهای 2۳ و 24 آبان ماه و در منطقه عمومی رزمایش به صورت 
رزمی و مرحله دوم در روز 5 آذر به صورت همایش عمومی بسیجیان با عنوان همایش اقتدار بسیج در 
شهر اصفهان برگزار خواهد شد، شــعار برنامه در مرحله اول رزمایش »چهل سال مردم یاری؛ امنیت 
و خدمت« است.فرمانده ناحیه مقاومت بســیج امام صادق )ع( اصفهان بیان کرد: مرحله اول رزمایش 
روز پنجشنبه 2۳ آبان ماه امسال رأس ساعت 7 صبح با فراخوانی و حضور بسیجیان در پایگاه ها شروع 
خواهد شد و بسیجیان پس از ستون کشی و مانور در شهر اصفهان به محل برگزاری رزمایش حرکت 
خواهند کرد و برنامه های رزمی انجام خواهد شد.وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این قبیل برنامه ها 
کمک به باال رفتن آمادگی رزمی، روحیه شــجاعت و اقتدار بسیجیان اســت، خاطرنشان ساخت: در 
رزمایش برنامه های دفاعی، تاکتیک های رزم دفاعی و برنامه های مقابله با تهدیدات امنیتی، بر اساس 
تهدیداتی که در سطح منطقه وجود دارد هم در سطح دفاعی و هم امنیتی آنچه بسیجیان در طول این 
سال آموزش دیده اند، در این رزمایش به نمایش گذشته می شــود.نصر اصفهانی یادآور شد: بر اساس 
طرح عملیات برنامه ریزی شده است که قسمتی از برنامه به رزم شبانه و آمادگی بسیجیان برای رزم در 
شب و قسمتی به آمادگی برای مقابله با حمالت تروریسمی هم در روز و هم شب اختصاص یابد، افتخار 
بسیج این است که چهل سال برای حفاظت از کشور، مردم و نظام پاسداری و جان خود را فدا کرده و 
به صورت فی سبیل ا... و بدون چشم داشت به اجر و مزد مادی، خود را وقف مردم و نظام کردند و با از 
جان گذشتگی پای مردم و دین ایستاده اند.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق )ع( اصفهان اذعان 
داشت: مرحله اول ۹ گردان بیت المقدس از ناحیه امام صادق )ع( و حدود 2 هزار نفر از بسیجیان در این 
رزمایش حضور خواهند داشت، این رزمایش به صورت همزمان در نواحی دیگر سپاه استان و در مناطق 
دیگر با حضور حدود 6۰ گردان بیت المقدس برگزار می شود. وی تاکید کرد: در مرحله دوم رزمایش، روز 
پنج آذر امسال یگان ها و گردان های دیگر بسیج همانند گردان امام حسین )ع( و گردان امام علی )ع( 
نیز حضور خواهند داشت؛ این مرحله مختص برادران است؛ اما رزمایش گردان های کوثر اواخر هفته 
آینده برگزار می شود، زمان رزمایش ۳6 ساعت است و از صبح پنجشنبه تا بعدازظهر روز جمعه به طول 
خواهد انجامید.نصر اصفهانی عنوان داشت: صبح روز جمعه و در محل برگزاری رزمایش صبحگاه اقتدار 
بسیجیان انجام می شود که از مسئوالن استانی برای حضور در آن دعوت به عمل خواهد آمد، هر گردان 
را یک گروه امدادی همراهی می  کند، عالوه بر آن در صــورت نیاز هماهنگی های الزم با نزدیک ترین 

بیمارستان ها، درمانگاه ها و اورژانس ها به محل رزمایش، به عمل آمده است.

خبر

بازداشت مدیران وزارت 
 بهداشت به دلیل تخلف

 در پاالیشگاه نفت اصفهان

گزارش

ســه مدیر ســابق وزارت بهداشــت 
به دلیــل تخلفــات انجام شــده در 
شرکت های آوای سالمت و پاالیشگاه 

نفت اصفهان بازداشت شدند.
به گــزارش صاحــب نیوز؛ ســه تن 
از مدیران وزارت بهداشــت به دلیل 
تخلفات پرونده های شرکت های آوای 
سالمت و سهامداری پاالیشگاه نفت 
اصفهان توسط دستگاه های امنیتی 

بازداشت شدند.
این افــراد از مدیران ســابق وزارت 
بهداشــت بوده اند که پس از نشستن 
سعید نمکی برکرسی وزارت بهداشت 

برکنار شدند.
شــرکت آوای پردیس سالمت که در 
ســال ۹۳ و در دوران وزارت قاضــی 
زاده هاشمی تشکیل شــد،  سهامی 
خاص بود که از چند شخصیت حقیقی 
و حقوقی تشکیل شــده و حدود 5۰ 
دانشگاه علوم پزشــکی کشور نیز در 
این شرکت به عنوان سهام دار معرفی 
شده بودند.در خصوص پاالیشگاه نفت 
اصفهان نیز باید گفت که این پرونده  
از جنجالی ترین پرونده هایی بود که 
در دوران وزارت قاضی زاده هاشــمی 
صحبت هایی از آن در رسانه ها منتشر 

شد.



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2838 | چهارشنبه 22 آبان 1398 | 15 ربیع االول 1441

موضــع گیری های اخیر ترامــپ و دولت آمریکا و 
تالش این کشور برای بین المللی کردن تظاهرات 
و اعتراضات در عراق با واکنش های منفی از سوی 
سیاســتمداران، علما و مردم در این کشور روبه رو 
شــد؛ اتفاقی که غافلگیری مقامات آمریکایی را در 
پی داشت. شــاید آنها انتظار داشتند با ایجاد موج 
ضد ایرانی و تشدید اعتراضات مدنی برای برکناری 
دولتی که به ایران نزدیک اســت، بتوانند جایگاه  
خود را در این کشــور  تضمین و به اهداف ماه های 
اخیر خود جهت فاصله انداختن بین روابط ایران و 
عراق دست یابند؛ انتظاری که البته با واکنش های 
اخیر به نظر می رســد چندان در دسترس نخواهد 

بود. 
دولت آمریکا از سازمان ملل و متحدانش در منطقه 
خواسته است تا نســبت به تظاهرات در عراق بی 
تفاوت نباشند و از مردم در برابر حکومت عراق دفاع 
کنند. آمریکا همچنین پیشنهاد برگزاری انتخابات 
در این کشــور تحت نظارت ایــاالت متحده را هم 
مطرح کرده است؛ مسئله ای که به خشم عمومی 
در این کشور بیشــتر دامن زد و در حوزه سیاسی 
با انتقاد تنــد »مقتدی صدر« که گفته می شــود 
یکــی از اصلی ترین گزینه ها بــرای انتخاب دولت 
و نخست وزیر در آینده اســت، روبه رو شد. رهبر 
جریان صدر با صدور بیانیه ای شدید اللحن، خطاب 

به آمریکایی ها گفت: اگر 
یک بار دیگر در امور عراق 
دخالت کنند، با برگزاری 
تظاهــرات میلیونــی، به 
حضور این کشور در عراق 
پایان خواهند داد. مقتدی 
صدر با صــدور بیانیه ای 
مخالفت خود را با برگزاری 

انتخابات زودهنگام تحت نظــارت ایاالت متحده 
اعالم کرد و گفت که در برابــر انتخابات زودهنگام 

تحــت نظــارت آمریکا 
ساکت نخواهند نشست. 
رهبر جریان صدر تصریح 
کرد: به آمریکا اجازه موج 
ســواری نخواهیم داد و 
نمی گذاریم عــراق را به 
ســوریه و میدان جنگ و 
درگیری تبدیل کند.وی 
با اشــاره به تظاهرات در عراق افــزود: »آمریکا بار 
دیگر ثابت کرد که در امور دیگر کشــورها دخالت 

می کند. عراق مال مردم این کشور است و خودشان 
سرنوشــت آن را رقم می زنند«. برخــی از فعاالن 
اجتماعی و رســانه های جهانی هم اقدامات آمریکا 
را تالش برای انجــام کودتای سیاســی در عراق 
دانســته اند، از جمله روزنامه االخبــار گزارش داد 
که آمریکا به دنبال تغییر مســیر تظاهرات عراق و 
درصدد به قدرت رساندن گروه های وابسته به خود 
در این کشور است. همچنین دفتر آیت ا... سیستانی 
نیز این پیشنهادات را محکوم و خواستار تشکیل هر 

چه زودتر دولت در این کشور شد. 
دفتر مرجع عالیقدر شــیعیان عــراق در بیانیه ای 
خواســتار اجرای اصالحات واقعــی، ظرف مدت 
معقول شد و از اینکه طرف های مسئول جدیتی به 
اجرای اصالحات واقعی نشان ندهند، ابراز نگرانی 
کرد و در عین حال هشدار داد که اگر قوای سه گانه 
قادر به اجرای اصالحات الزم نباشند، باید به دنبال 
راه دیگری بود. این بیانیه در عین حال بر مخالفت با 
دخالت بیگانه و تبدیل کردن کشور به عرصه تسویه 
حســاب بین قدرت های بین المللــی و منطقه ای 

تاکید کرد.
 اوضاع در عراق اگر چه ســمت و سویی خطرناک 
ندارد؛ اما پتانسیل آشوب و بلوای تازه به خصوص 
با دخالت کشورهای منطقه و حتی آمریکا و اروپا را 
خواهد داشت. آتش زیر خاکستری که می تواند هر 
آن شعله ور شود و ســوریه تازه ای را در خاورمیانه 

ایجاد کند.

اذعان اسراییل به ترور فرمانده 
گردان های القدس

ارتش اشغالگر صهیونیستی از عملیات هدف گیری 
ساختمانی خبر داد که برجســته ترین فرمانده 
جنبش جهاد اسالمی در غزه در آن حضور داشت. 
در این راستا گردان های القدس، شهادت یکی از 
فرماندهان این گروه به همراه همسرش را تایید 
کرد. گردان های القدس ضمن تایید خبر شهادت 
بهاء ابو العطا، فرمانده منطقه شرقی در پی آتش 
نیروهای دشمن در شــرق غزه اعالم کرد: همسر 
ابو العطا نیز در این حمله که در محله الشجاعیه 
در شرق غزه روی داد، به شــهادت رسیده است. 
پاسخ حتمی ما به این جنایت، رژیم صهیونیستی 
را می لرزاند. آویخای ادرعی،  ســخنگوی ارتش 
رژیم صهیونیستی نیز گفت: ساختمانی را هدف 
گرفتیم که رهبر برجسته جنبش جهاد اسالمی 

در غزه، یعنی بهاء ابو العطا در آنجا حضور داشت.

اردن، برنامه حمله به سفارت 
آمریکا و اسراییل را ناکام 

گذاشت
روزنامه الرای اردن نوشت، سازمان اطالعات اردن 
به تازگی توطئه حمله به دیپلمات های آمریکایی 
و اســراییلی و نیز نیروهای آمریکایی مستقر در 
یک پایگاه نظامی در جنوب این کشــور را ناکام 
گذاشت. ســازمان اطالعات این کشور، طرح دو 
فرد مظنون به افراط گرایی را برای انجام حمالتی 
به دیپلمات هــای آمریکایی و اســراییلی و نیز 
نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه نظامی واقع 
در جنوب این کشور را ناکام گذاشت. طبق نوشته 
این روزنامه، این دو مظنون قصد داشتند حمله 
به اهداف خود را با اسلحه یا چاقو و زیر گرفتن به 

واسطه خودرو انجام دهند.

پلیس فرانسه علیه جدایی طلبان 
کاتاالن وارد عمل شد

پلیس فرانســه برای باز کردن بزرگراه منتهی از 
این کشور به اســپانیا که از سوی جدایی طلبان 
کاتالونیا مسدود شــده، وارد عمل شد. این اقدام 
جدایی طلبان کاتالونیــا در اعتراض به احکامی 
است که علیه رهبران سابق کاتالونیا در خصوص 
برگزاری همه پرســی استقالل صادر شده است. 
در همین رابطه گروه »ســونامی دموکراتیک« 
که یک گروه معترض کاتالونیایی اســت، هدف 
از برگزاری راهپیمایی اعتراضی را مجبور کردن 
دولت اسپانیا برای پاسخ دادن به حکم حبس ۹ 
رهبر جدایی طلب اعالم کرده اســت. این گروه 
که می گوید حامی اقدامات »غیرخشونت آمیز« 
است، از حامیانش خواسته بود تا در سراسر منطقه 
دســت به راهپیمایی بزنند و اگر سیاستمداران 
اســپانیایی از همکاری بــا جدایی طلبان امتناع 
کنند، راهپیمایی های بیشتری انجام خواهد شد

اردوغان:
 دوره جدیدی را با آمریکا

 آغاز می کنیم
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه پیش 
از پرواز به مقصد واشنگتن گفت: گام های زیادی 
برای استرداد فتح ا... گولن، سرکرده تروریست ها 
به ترکیه برداشــته ایم و بــه تالش هایمان ادامه 
می دهیم. من و ترامپ درباره اینکه این مســئله 
باید حــل و فصل شــود توافــق داریم.اردوغان 
افزود: به رغم فضای مه آلــود روابط ما با ترامپ 
در مورد حل این مسئله و بهبود روابط موافقیم.
رییس جمهور ترکیه همچنین بار دیگر در پاسخ 
به تهدید اروپا به تحریم ترکیه، تهدید به فرستادن 
تروریســت های داعش به کشورهای اصلی شان 
کرد و گفت: مرزها باز می شوند.تروریســت های 
داعشی به کشورهایشان بازگردانده می شوند پس 
مراقب خودتان باشید. ما تروریست های داعش را 
برمی گردانیم برایمان هم مهم نیست کدام کشور 

آنها را می پذیرد و کدام کشور نمی پذیرد. 

عراق، آمریکا را پس زد
رییس جمهور:

هر کارخانه ای که افتتاح 
کردیم، در سایه برجام بود

حجت االسالم و المســلمین حسن روحانی روز 
سه شنبه در نشست شورای اداری استان کرمان 
با بیان اینکه کشــور در یک شرایط عادی نیست 
و شرایط ســخت و پیچیده ای دارد، گفت: از آغاز 
پیروزی انقالب اســالمی تاکنون ســخت ترین 
ســال ها، این روزها و ماه های اخیر بــوده زیرا از 
ابتدای انقالب تاکنون برای فروش نفت و حرکت 
یک کشــتی نفت کش اینگونه مشکل نداشتیم.

رییس جمهوری با بیان اینکه تالش شبانه روزی 
من این بــود که برجام نشــکند، گفــت: همه 
کارخانه هایی که افتتاح کردیم در ســایه برجام 
افتتاح شدند؛ برجام چیز بدی بود که به جای یک 
میلیون بشکه نفت توانستیم ۲.۸ میلیون بشکه 
بفروشیم؟ روحانی افزود: کسانی که به بودجه و 
به اقتصاد کشور آشنا نیســتند؛ می گویند نفت 
را می توان بعد به فروش رســاند اما منابع بزرگ 
خدادادی برای اســتفاده اســت و درب بستن و 
قفل کردن، هنر نیست. رییس جمهور در پاسخ 
به کسانی که می گویند »برخی می گویند دولت 
چرا فالن کار را انجام داد یا فــالن کار را با تاخیر 
انجام داد« اظهار داشت: بدون پول که نمی شود 
کاری کرد، باالخره به یک منبع مالی نیاز اســت. 
وی با تاکید بر اینکه »دادن مالیات یک امر واجب 
است« افزود: ما فکر می کنیم خمس و زکات واجب 
و مالیات مستحب است و اگر از مالیات فرار کنیم 
زرنگی کرده ایم، در حالی که مالیات واجب است 
و مقام معظم رهبری گفتند، همه به مردم تاکید 
کنند که پرداخت کردن مالیات واجب شرعی و 

قانون است. 

ستاد انتخابات کشور به 
داوطلبان نمایندگی مجلس 

فراخوان داد
بر اساس اطالعیه شماره ۲ ستاد انتخابات کشور، 
ثبت نام از داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره 
مجلس شورای اســالمی از روز یکشنبه ۱۰ آذر 
ماه تا پایان وقت اداری روز شــنبه ۱۶ آذر جمعا 
به مدت ۷ روز بــه عمل خواهد آمــد. داوطبان 
می توانند به منظور اعالم داوطلبی خود در مهلت 
تعیین شده با همراه داشتن مدارک خود به وزارت 
کشور، فرمانداری های مراکز حوزه های انتخابیه، 
سفارتخانه ها، کنســولگری ها یا نمایندگی های 
سیاسی جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور 

مراجعه و اقدام به تکمیل فرم ثبت نام کنند.

نماینده مجلس خواستار 
 کنترل »گروه های فشار«
 در آستانه انتخابات شد

نماینده مردم تهران با ابراز نگرانی نســبت به 
اینکه ممکن است در آستانه انتخابات مجلس 
گروه های فشــار مشــکالتی را بــرای برخی 
کاندیداها و هواداران شان ایجاد کنند، گفت: آیا 
اراده ای برای کنترل گروه های فشار و وحدت 
شکن در جامعه وجود دارد؟ حمد مازنی بیان 
کرد: عناصــر مخل وحدت و انســجام ملی در 
داخل نیز بی واسطه یا باواسطه از سرویس های 
خارجی تامین شــده و هدایت می شــوند. از 
شــورای عالی امنیت ملی می خواهم رد پای 
تولید و پخش مطالب ضــد وحدت و اهانت به 
عزیزان اهل سنت را شناسایی کند. همچنین 
نطق های خالف امنیت ملــی و مخل وحدت 
نیز کنترل شود. نماینده مردم تهران در پایان 
اضافه کرد: به همه جناح ها و فعاالن سیاســی 
و اجتماعی به ویژه مقامات و مســئوالن کشور 
توصیه می کنم از هرگونه حاشیه سازی پرهیز 
کنند، ما همه در یک کشتی هستیم و آن ایران 
عزیز و جمهوری اسالمی است در عین رقابت 
منافع ملی را اصل بدانیم و اختالفات را از طریق 

گفت وگوی ملی حل کنیم. 

ابوالفضل ابوترابی
نماینده مجلس:

معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان در گفت وگو 
با یک رسانه روسی با اشــاره به اینکه هدف ایران 
از کاهش تعهدات برجامی »حفظ برجام« است، 
گفــت: تمام کشــورهای منطقه را بــه گفت وگو 

دعوت کردیم.
 ســید عباس عراقچی اظهار کرد: ما به مدت یک 
سال صبر کردیم و این »صبر راهبردی« بود تا به 
طرف های دیگر برجام فرصت داده باشــیم و آنها 
بتوانند نبود آمریکا را جبران کنند. اروپایی ها به ما 
می گفتند که در برجام بمانید و ما تالش خواهیم 
کرد که برنامه هایی جایگزین برای استفاده ایران 
از برجام ایجاد کنیم ما نیز به مدت یک سال کامل 
صبر کردیم؛ اما متاســفانه تالش هــای آنان بی 
نتیجه بود و در نهایت در هشتم می ۲۰۱۹ تصمیم 
گرفتیم تعهدات برجامی خــود را کاهش دهیم و 
ایــن کار را تدریجی و گام بــه گام انجام دادیم تا 

فرصتی برای دیپلماسی ایجاد کرده باشیم.

هدف از کاهش تعهدات 
»حفظ برجام« است

معاون سیاسی وزیر خارجه:

کافه سیاست

عکس  روز 

 »ظریف« با نورسلطان
 دیدار کرد

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران که در قزاقســتان حضور دارد با 
نورسلطان، رییس جمهور سابق و رییس شورای 
امنیت این کشور دیدار و گفت وگو کرد. روابط 
دو جانبه و مهم ترین مسائل منطقه ای و جهانی 

محورهای اصلی گفت وگو در این دیدار بود.

روحانی امروز از خواب بیدار شده است

پیشنهاد سردبیر:

نماینده مردم نجف آباد در مجلس با بیان اینکه 
دولت روحانی پس از شــش سال هیچ چیزی 
برای ارائه ندارد  و می خواهد کشور را دو قطبی 
کند، اظهار کرد: آقای روحانی شش سال رییس 
جمهور بوده و ســکان های بسیار مهمی مانند 
شورای عالی امنیت ملی را در دست داشته است، 
امروز از خواب بیدار شده و یک باره ادعای مبارزه 
با فساد می کند. ابوالفضل ابوترابی گفت: زمانی 
که ما میزان فریادها را بسنجیم باید پی ببریم 
که مبارزه با فساد واقعی شروع شده؛ قوه قضایه 
هم مبارزه با فســاد را از درون خــود آغاز کرد. 
ابوترابی خاطر نشــان کرد: دولت فیلمی برای 
دختر آبی ساخت که از صداوسیما پخش شود؛ 
اما صداوسیما برای پخش زیر بار نرفت و آنهایی 
که این درخواســت را دادند به دنبال دو قطبی 
کردن کشور بودند که در هیچ کدام از این موارد 

موفق نشدند.

روحانی امروز از خواب 
بیدار شده است

پزشکیان
نایب رییس مجلس:

عضــو کمیســیون امینــت ملی مجلــس گفت: 
آقای روحانی دیگــر محبوبیتی نــدارد و به دلیل 
ناکارآمدی هــای گســترده دولتــش در حــوزه 
سیاســت داخلی و خارجی و صدالبتــه در حوزه 
اقتصادی حامیانش را از دســت داده اســت. او با 
حاشیه سازی های اخیر می خواهد جامعه را دوقطبی 
کند تا در این فضا انــدک مدافعانــش را وادار به 
مقابله با منتقدان کند. سیدحسین نقوی حسینی، 
گفت: »گویا یک اپیدمی شــده اســت که رؤسای 
جمهور در اواخر دولت دوم به جــای آنکه به متن 
مشــکالت و موضوعات بپردازند، مدام توهماتی را 
مطرح می کنند و از حواشــی سخن می گویند. من 
در مجلس هم گفتم که ایــن تعرض آقای روحانی 
غلط بود و او اگر به مبارزه با فســاد باور دارد باید از 
نزدیکان خود شــروع کند، مثال  از برادرش. آقای 
روحانی خود بایــد کمک کند که دانه درشــت ها 

شناسایی و با مفسدان اقتصادی برخورد شود.

روحانی دیگر حرفی برای 
گفتن ندارد

عضو کمیسیون امینت ملی:

نایب رییس مجلس بــا تاکید بــر اینکه باید 
وحدت را در رفتار و عمــل پیاده کنیم، گفت: 
در شرایطی که آمریکا دنبال ایجاد تفرقه است 
بیش از هر زمانی به وحدت، انسجام و هم زبانی 
و همدلی نیــاز داریم و بایــد در هفته وحدت 
کاری کنیم که تفرقه در جامعه ایجاد نشــود 
و وحدت و انسجام گســترش پیدا کند و باید 
این امر  را در گفتار و رفتارمان به صورت عملی 
پیاده کنیم.مسعود پزشکیان ادامه داد:  حضرت 
علی)ع( می فرماید، با هم خوب حرف بزنید و با 
ادبیات مناسب با یکدیگر گفت وگو کنید. شیعه 
و ســنی و کرد و عرب و عجم همه با هم برادر 
هستیم. وی افزود: آیات قرآن و فرمایش رسول 
خدا، همه حکایت از دعوت مسلمانان به وحدت 
دارد. امیدوارم در عمل هم اینطور باشیم نه این 
که فقط حرف از وحدت بزنیم و عمل مان توام 

با تفرقه و اختالف افکنی باشد. 

 وحدت را در رفتار و عمل 
پیاده کنیم

پیشخوان

بین الملل

سفیر و نماینده دائم جمهوری اســالمی ایران در وین، در واکنش 
به ارزیابی های زودهنگام و خام از گزارش جدید آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در ارتباط با راستی آزمایی اجرای برجام، تصریح کرد: 
موضوعات پادمانی نباید با اغراض سیاســی بزرگنمایی شود.کاظم 
غریب آبادی ادامه داد: »این گزارش نشان می دهد که آژانس همچنان 
دسترسی کاملی در ایران دارد و به رغم کاهش تعهدات ایران تحت 
برجام که با هدف برقراری توازن نسبی میان حقوق و تکالیف طرفین 

انجام می شود، همچنان قادر به راستی آزمایی هم اجرای تعهدات و 
هم توقف اجرای بخشی از تعهدات است. از همان ابتدا و از زمانی که 
آژانس، ایران را مطلع ساخت که برخی سواالت در مورد یک مکان 
خاص دارد، ایران موافقت کرد کــه وارد یک تعامل مثبت با آژانس 
برای شفاف سازی وضع و رسیدگی به ســواالت مرتبط شود. ایران 
با نشان دادن نهایت همکاری و شفافیت، متعاقبا دسترسی الزم را 
برای آژانس فراهم کرد. همانگونه که توســط مقامات آژانس نیز در 

موقعیت های مختلف تاکید شد، تعامل بین آژانس و ایران درخصوص 
این موضوع در حال اجراســت. بنابر این، هرگونه تالش برای پیش 
داوری و ارائه ارزیابی زودهنــگام و خام، صرفا در جهت مصادره این 
موضوع در راستای مقاصد سیاسی خواهد بود. وجود این گونه سواالت 
در تعامالت بین آژانس و کشورهای عضو، امری معمول و عادی بوده 
و در حالی که دو طرف برای حل آن در تعامل هستند، نمی بایستی با 

اغراض سیاسی مورد سوء استفاده و بزرگنمایی واقع شود«.

واکنش ایران به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی

 آمریکا به دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود است؛

شــب نامه علیه رییس 
جمهور

بنی صدر سازی روحانی  از 
سوی دلواپسان

بهارستان  بیانیه  شــبه 
ماجرای یزد را لو داد

پایان مورالس

آمریکا بار دیگر ثابت کرد که در امور 
دیگر کشورها دخالت می کند. عراق 

متعلق به  مردم این کشور است و 
خودشان سرنوشت آن را رقم می زنند

پاسخ صریح »ظریف« به بیانیه اروپا
وزیر امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در توییتر خطاب به همتایان اروپایی خود نوشت: وقتی 
شما مشغول دفع الوقت بودید ایران مکانیزم رفع اختالف را به جریان انداخت و آن را به اتمام رساند. ما 
اکنون در حال استفاده از اقدامات جبرانی مندرج در پاراگراف ۳۶ برجام هستیم. »محمد جواد ظریف« 
در واکنش به بیانیه وزرای خارجه اروپایی و با ضمیمه کردن نامه ۶ نوامبر ۲۰۱۸ خود خطاب به هماهنگ 
کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سایر اعضای برجام نوشت: »خطاب به همتایانم در اتحادیه اروپایی 
و سه کشور آلمان، فرانسه و انگلســتان: ۱- »به تعهدات خود ذیل برجام کامال پایبند بوده ایم.« شما؟! 
واقعا؟! فقط یک تعهد را نشان دهید که در ۱۸ ماه گذشــته به آن عمل کرده اید. وی در بخش دیگری از 
توییت خود نوشت: ۲-»وقتی که شما مشغول دفع الوقت بودید، ایران مکانیزم رفع اختالف را به جریان 
انداخت و آن را به اتمام رساند. ما اکنون در حال استفاده از اقدامات جبرانی مندرج در پاراگراف ۳۶ برجام 

هستیم. به نامه ششم نوامبر ۲۰۱۸ من مراجعه کنید.«

در جلسه محرمانه مجلس چه گذشت؟
سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی از بررسی چگونگی کاهش وابستگی بودجه به نفت و ضرورت 
جلوگیری از انتظارات کاذب در بودجه سال آینده در جلســه غیرعلنی روز گذشته مجلس خبر داد. اسدا...
عباسی گفت: در آستانه ارائه الیحه بودجه سال ۹۹ به مجلس شــورای اسالمی هستیم، بودجه سال ۹۹ در 
مقایسه با بودجه سال ۹۸، از نظر شــکلی و محتوایی مورد ارزیابی قرار گرفت تا ببینیم چقدر توانسته ایم از 
بودجه ای که به نفت وابسته نباشد را محقق کنیم. سخنگوی هیئت رییسه مجلس در ادامه با اشاره به مباحث 
مطرح شده در جلســه غیرعلنی مجلس دررابطه با گام چهارم کاهش تعهدات نیز گفت: گام چهارم موضع 
استراتژیک نظام اســت و با دقت و محاسبه شده انجام می شــود و همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودند 
مذاکره ای نخواهیم داشت، اگر هم مذاکره ای باشد در چهارچوب ۱+۵ خواهد بود آن هم در صورتی که تحریم ها 
برداشته شود. در این جلسه همچنین ســفر روحانی به نیویورک و دیدارها و پیشنهاداتی که رییس جمهور 

فرانسه برای آقای روحانی داشت را هم مورد بحث قرار دادیم.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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پالک کوبی دام در اصفهان ادامه دارد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

یادداشت

خداحافظ طالی سیاه

ایران،کشوری در منطقه خاورمیانه، مهد 
استخراج نفت و وابســته به صادرات نفت 

است. 
طبق آمار ارائه شــده  و پیــش بینی های 
صورت گرفته در سال 2030 اکتشاف  نفت 

به کمترین مقدار خود می رسد . 
در این مقاله سعی شده است با چند نمونه  
از راهکارهــای کاهش وابســتگی اقتصاد 

کشور به نفت خام آشنا شویم .
1-ثبات اقتصادی : بی ثباتی  اقتصادی 
موجب بــی اطمینانی فعــاالن اقتصادی 
درباره تحوالت آینده خواهد شد . نرخ تورم 
را می توان به عنوان مهم ترین شاخص بی 
ثباتی سیاست های اقتصادی قلمداد کرد 
که به موجب آن ســرمایه گــذاری بخش 
خصوصی در کلیــه زمینه هــا را با رکود 

مواجه می سازد .
2- حمایت از صادرات غیرنفتی : در 
این خصوص می بایســت بــه درآمدهای 
ثابــت و پایدار تکیــه کرد و رونــق تولید 
را ســرلوحه  قرار داد ) تولیــد و تالش در 
راستای افزایش محصوالت داخلی همچون 
پسته، زعفران،خاویار و ... که ایران در این 

موارد در جهان سرآمد است. (
3- باالبردن درآمــد مالیاتی : یکی از 
راهکارهای مهم جهت اصالح  نظام مالیاتی 
کشــور ،کاهش فرار مالیاتی و به تبع  آن 
افزایش درآمدهای مالیاتی و وضع مالیات 

بر مجموع درآمد است . 
4- استفاده درســت از قابلیت های 
نیروی انسانی:  ســرمایه گــذاری روی 
نیروهــای متخصص ، متعهــد و عملگرا و 
حمایت مســتمر از پژوهش های کاربردی 
نیز از دیگر گزینه های مهم جهت خروج از 

اقتصاد نفتی است . 
5- ساختن فرآورده های با ارزش : در 
این رابطه به عنوان آخرین و آســان ترین 
گزینه  می بایســت با تبدیل نفت خام به 
محصوالت دیگر همچون موارد شیمیایی 
و یا اســتفاده از نفت در پتروشیمی و مواد 
صنعتی دیگر مانعی برای واردات شــد و 
درآمد کشــور را نیز از این طریق افزایش 
داد . این درحالی اســت که در حال حاضر 
تنها  یک پنجم از نفت اســتخراجی کشور 
 صرف ساخت فرآورده های جدید و باارزش 
می شود.الزم است که تهدید کاهش نفت 

را به یک فرصت تبدیل کنیم.     

بازار

دستگاه بخور

 دفاع تولیدکنندگان
 از افزایش قیمت تخم مرغ

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران با اشاره به 
قیمت تخم مرغ در بازار با کیلویی ۱0 هزار تومان 
گفت: ایــن قیمت واقعی اســت و از ضرر و زیان 
تولیدکنندگان جلوگیری می کند، هر چند زیان 
ماه های گذشــته را که عرضه زیر قیمت مصوب 

بود، جبران نمی کند.
 رضا ترکاشوند ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون 
۱9 هزار تن تخم مرغ صادر شده و در حال حاضر 
میزان صــادرات تخم مرغ به حــدود روزانه صد 
تن رسیده است. وی با اشــاره به افزایش حدود 
ســه هزار تومانی قیمت هر شــانه تخم مرغ نیز 
افزود: این میــزان افزایش، قیمــت تخم مرغ را 
پس از حدود هشت ماه به میزان مصوب رسانده 
است. ترکاشــوند تصریح کرد: با توجه به تولید 
مازاد تخم مرغ در هشــت ماه گذشته قیمت آن 
به میزان کمتر از نرخ مصــوب که حدود 7740 
تومان در مرغداری است، رســید که همین امر 
باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان شــده بود. وی 
افزود: با افزایش قیمت تخم مرغ در حال حاضر 
نرخ این محصول درب مرغــداری به حدود نرخ 
مصوب رسیده است و این محصول در بازار هم با 
اضافه شدن هزینه های جانبی، مانند حمل و نقل 
و سود شبکه توزیع عمده فروشی و خرده فروشی 
که 23 درصد به قیمت مصوب می افزاید با قیمت 
کیلویی ده هزار تومان یا شانه ای حدود ۱8 تا 20 

هزار تومان عرضه می شود.

نایب رییس اول اتحادیه طالی تهران:
 تنها ۵ واحد، مجوز فروش 
آنالین طال و سکه را دارند

نایب رییــس اول اتحادیه طــالی تهران گفت: 
موضوع مالیات بر ارزش افزوده به صنعت طالی 
کشــور تحمیل شــده و رقابت در این صنعت را 
مشکل کرده است؛ این در حالی است که در دنیا 
ایران جزو ۵ کشــور تولیدکنندگان مصنوعات 
طالســت، اما در ایران موانع و مشکالت، مانع از 
عرض انــدام در بازارهای جهانی می شــود. وی 
افزود: تــا به حال مجــوز معاملــه آنالین طال و 
سکه دریافت نشــده و به فردی ارائه نشده است 
و فعالیــت تنها ۵ واحد مجاز اســت و مابقی اگر 
فعالیت می کنند، غیرمجاز هســتند البته چهار 
واحد از اتحادیه مجوز نگرفته اند و بدون رصد به 
آنها مجوز داده شده است. جواز کسب داشتن دال 
بر این نیست که بتوانند معامله به صورت انالین 

انجام دهند.

مدیر امور دام اصفهان:
پالک کوبی دام در اصفهان 

ادامه دارد
مدیر امور دام ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: روند پالک کوبی و هویت گذاری 
دام های سبک و سنگین استان که از اردیبهشت 
ماه سال جاری آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد. 
احمدرضا اسماعیلی با بیان این خبر اظهار کرد: 
اداره کل امور عشــایر استان اصفهان روند پالک 
کوبی دام های سبک و ســنگین عشایر استان را 
آغاز کرده و از طریق ایــن اداره بر هویت گذاری 
دام های اســتان نظارت دقیق صورت می گیرد. 
وی افزود: هویت گذاری و پالک کوبی دام عشایر 
استان مطابق روند کاری که از سوی وزارت جهاد 
کشــاورزی در نظر گرفته شــده، در حال انجام 
است و دام های روســتایی و دام های صنعتی در 
نوع سبک و ســنگین نیز مراحل پالک کوبی را 

طی می کنند.

دستگاه بخور گرم آنی 
F7 2012 ساز مدل

 46,000
تومان

بخور سرد 2.4 لیتری 
POT-24 مدل

 200,000
تومان

بخور سرد گلد مستر 
GM-7925 مدل

 368,000
تومان

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان گفت: باید از پتانســیل های موجود میز طال برای 
حل مشکالت مربوط به صادرات طال به کشورهای هدف صادراتی 
استفاده کرد. اســماعیل نادری، رویکرد تشکیل میزهای استانی را 
کمک به توسعه صادرات کاالهای مختلف عنوان کرد و افزود: طرح 
و پیگیری مسائل دیگر مربوط به صنعت طال از طریق ستاد تسهیل 

و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی قابل طرح است. وی 
تاکید کرد: باید از پتانسیل های موجود میز طال برای حل مشکالت 
مربوط به صادرات طال به کشــورهای هدف صادراتی استفاده کرد.
نادری همچنین با اشاره به مصوبه تحویل ارز در خارج از کشور از سوی 
صادرکنندگان مصنوعات فلزات گرانبهــا و امکان رفع تعهد ارزی، 
تصریح کرد: وفق بند الف ماده ۶ آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها، 

اشخاص حقیقی و حقوقی صادرکننده مکلف هستند در قبال صدور 
مصنوعات گرانبها نزد بانک مرکزی تعهد سپاری کنند. وی تصریح 
کرد: صادرکنندگان مخیر خواهند بود تعهــدات مربوط را با ورود 
معوض فلزات مذکور به صورت شمش استاندارد و یا ذوب شده خام 
به همان نسبت و میزان و یا فروش ارز حاصل از صادرات به موسسات 

اعتباری یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی تسویه کنند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  مطرح کرد:
توسعه صادرات؛ رویکرد میزهای استانی

اجاره ها کمرشکن اســت، »تورم« مستاجران را 
خانه خراب کرد، اجاره ها آسمانی شد و... از جمله 
توصیفاتی بود که مردم و رسانه ها تابستان امسال 
برای تشریح و انتقاد به بازار اجاره بها در اصفهان 
مطرح کردند. هر چند نمی تــوان منکر افزایش و 
تورم قیمت ها در بازار مســکن و اجاره بها شد؛ اما 
بر اســاس آمار، اصفهان در میان سایر استان ها و 
کالن شــهرهای ایران به خصوص در مقایســه با 
 تهران چندان تورم زیادی در اجاره بها نداشــته

 است.
 بر اســاس آمار منتشر شــده از میزان اجاره بها، 
بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان لرستان 
با ۶/23 درصد افزایش و کمتریــن آن مربوط به 
اســتان آذربایجان شــرقی با 7/2 درصد افزایش 
است و اصفهان نیز در جایگاه ماقبل آخر و قبل از 
آذربایجان با شاخص ۱28/۱قرار گرفته است.هر 
چند میزان تغییر شاخص یعنی گرانی که اجاره ها 
در اصفهان تجربه کرده، از 4/۵درصد در سال قبل 
به ۱4/۶در تابستان امسال رسیده است که نشان 
از رشــد قابل توجهی دارد؛ اما این رشد در سایر 
استان های کشــور به مراتب بیشتر بوده است. به 
عنوان مثال این رشــد در تهران29/2،سیستان 
و بلوچستان 30 و در لرســتان 37/۱ درصد بوده 
اســت. همچنین بر اســاس این شــاخص ها در 
تابستان ۱398 نســبت به فصل مشابه سال قبل 
تورم نقطه به نقطه ۱/23 درصد اســت که نسبت 
به فصل بهــار ۱398)۶/2۵درصــد(،۵/2 واحد 
درصد کاهش را نشان می دهد. بیشترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه مربوط به اســتان لرستان با2/37 
درصد افزایــش و کمترین آن مربوط به اســتان 
آذربایجان غربی با 0/۱۱ درصد افزایش اســت و 
البته اصفهان را هم می توان جزو همین کم تورم ها 
و قبل از آذربایجان غربی در نمــودار قرار داد. به 

عبارتی خانوارهای استان لرستان به طور متوسط 
۱/۱4 واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و 
خانوارهای اســتان آذربایجان غربی ۱/۱2 واحد 
درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره 

بها هزینه کرده اند.
بخش جالب دیگری که در گزارش مرکز آمار ایران 
منتشر شــده اســت، مربوط به تورم فصلی اجاره 
بهای واحدهای مســکونی خانوارهای شهری در 
فاصله ســال های ۱39۵ تا ۱398 است که نشان 

می دهد تورم در تابستان ۱39۵ از 9 درصد با ۶/9 
درصد در تابستان امسال رسیده؛ اما این باالترین 
میزان افزایش در این سال ها نبوده است. بیشترین 
میزان تورم در تابستان و پاییز 97 در بازار مسکن 
کشور ایجاد شده اســت. در این سال در تابستان 
تورم اجاره بها 9/۱ و در پاییز 8/۵ درصد بوده است 
که می توان آن را بیشترین میزان افزایش در یک 

دهه اخیر دانست.
اما بر اســاس جدول تورم ســالیانه، بیشــترین 

میزان تورم ســاالنه مربوط به تابستان 98 با 2۶ 
درصد افزایش بوده اســت. اصفهان در شــاخص 
تــورم فصلــی و نقطه بــه نقطــه نیــز از میزان 
میانگین کشوری بســیار پایین تر است در حالی 
که درصد تغییرات شــاخص در فصــل بهار 98 
نسبت به مشــابه ســال قبل 2۵/۶بوده؛ اما این 
درصد بــرای اصفهانی ها  ۱3/۱درصــد بوده که 
 حتی کمتر از نصف میانگین کشــوری را نشــان

 می دهد.

تورم مسکن روی شاخص 14

  بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه
 اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در اصفهان 14 درصد بوده است؛

  عکس روز

 آغاز برداشت زعفران
 از ۱۵ هکتار از مزارع شهرستان خوانسار

مدیرکل گمرکات استان:

 ارزش بسته های امانات پستی گمرک اصفهان
 حدود ۵۷ میلیارد ریال است

مدیرکل گمرکات استان اصفهان ارزش بسته های ورودی و خروجی گمرک امانات پستی اصفهان 
در هفت ماهه ســال ۱398 را ۵۶ میلیارد و 788 میلیون ریال اعالم کرد. رســول کوهستانی پزوه 
اظهار کرد: در هفت ماهه امسال ۶20 بســته ورودی به ارزش بالغ بر چهار میلیارد و 8۱8 میلیون 
ریال و همچنین سه هزار و ۶87 بسته خروجی به ارزش ۵۱ میلیارد و 788 میلیون ریال تشریفات 

گمرکی آنها در گمرک امانات پستی اصفهان انجام گرفته است.
 وی افزود: در مقایسه با مدت مشــابه ســال قبل از حیث ارزش ۱۱ درصد افزایش و از نظر تعداد 
23 درصد کاهــش مجموع بســته ورودی و خروجی گمرک امانات پســتی اصفهان بوده اســت.
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان در خصوص رعایت حقوق شــهروندی و تکریــم ارباب رجوع، 
تصریح کرد: روزهای یکشــنبه و ســه شــنبه هر هفته ماموران گمرک اصفهان در پست شاهین 
شــهر و روزهای پنجشــنبه در پست فوالدشهر مســتقر هســتند. کوهســتانی پزوه اضافه کرد: 
خدمات پستی مراسالت خارجی شهرســتان کاشان نیز توســط ماموران گمرک کاشان یکشنبه 
و چهارشــنبه هر هفته انجام می پذیرد و در صورت نیاز در روزهای دیگر هفته نیز نســبت به اعزام 
کارشــناس گمرکی اقدام می شــود. روابط عمومی اداره کل گمرک اســتان اصفهــان همچنین 
اعالم کرد که با توجه به اعطــای تفویض اختیار رییــس کل گمرک ایران بــه مدیرکل گمرکات 
اســتان اصفهان، در صورت فراهم شــدن شــرایط و ضوابط در دفاتر پســتی، از ظرفیت قانونی 
 نیابت به پســت برای انجام تشــریفات گمرکی مرسوالت و بســته های صادره اســتفاده خواهد

 شد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:
اصفهان، رتبه اول در طرح تاپ را دارد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان اظهار کرد: طرح توانمندسازی تولید و توسعه 
اشتغال پایدار، با محوریت معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم 
و تحقیقات و ستاد نیروهای مسلح کشور با هدف توســعه دانش بنیان بنگاه های اقتصادی با استفاده از 
دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی و فارغ التحصیالن سرباز در سراسر کشور آغازشده است. ایرج موفق 
افزود: یکی از اهداف بسیار مهم این طرح ایجاد تعامل بیشتر بین صنعت و دانشگاه و همچنین کاربردی 
شدن یافته های علمی و فناوری با استفاده از ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی و پژوهشی است که در حال اجراست.وی خاطرنشان کرد: براســاس ابالغ وزارت صنعت، معدن و 
تجارت سهمیه استان اصفهان برای اجرای طرح تاپ، همکاری 39 بنگاه در نظر گرفته شده است که در 
حال حاضر برای اجرای این طرح ۱00 بنگاه در بخش های مختلف در سراسر استان اعالم آمادگی کرده و 
برای اجرای این طرح در سامانه طرح تاپ ثبت نام کرده اند. به گفته رییس سازمان صمت استان، استقبال 
نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور، باعث شده اســت تا رتبه استان اصفهان در حال حاضر در کشور اول 
باشد که این موضوع نشان دهنده شناخت بنگاه های استان از اهمیت تعامل بیشتر بین صنعت و دانشگاه 

و همچنین کاربردی شدن یافته های علمی و فناوری است. شهرداری پیربکران

تجدید آگهی مزایده- نوبت دوم
شهرداری پیربکران به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش ۱ قطعه زمین با 

کاربری مسکونی از طریق مزایده عمومی و بر اساس قیمت کارشناسی انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده 

روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.

م الف:652871

متراژ )متر مربع(آدرسکاربریردیف

228/48محله فرتخون ضلع جنوب مسجد انتهای بن بست 6 متریمسکونی1

مرضیه محب رسول
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برگزاری رزمایش گردان های 
بیت المقدس در اردستان

فرمانده سپاه اردستان در نشست  اردستان
خبری با اصحاب رســانه اظهار کرد: رزمایش ۳۶ 
ساعته توسط گردان های بیت المقدس شهرستان 
اردســتان در محل اردوگاه قدس اردستان برگزار 
می شــود که هدف از اجرای این رزمایش، آموزش 
گردان های بیت المقدس شــامل گردان حوزه امام 
علی )ع( اردستان، شــهید صدوقی زواره، شهدای 
مهاباد و کوثر خواهران اردستان خواهد بود. سرهنگ 
پاسدار مهدی ابراهیمی افزود: گردان ها به صورت 
منســجم و نظام یافته با اجرای رزمایشی در سطح 
شهر اردستا ن به سمت محل رزمایش حرکت کرده 
و برنامه های خود را در اردوگاه قدس اجرا خواهند 
کرد. ســرهنگ ابراهیمــی بیان داشــت: اعضای 
گردان ها در این رزمایــش، آموزش های امدادی، 
امنیتی، دفاع موزاییکی شهری و دفاع از کوی و برزن 
و آشنایی با انواع ســاح و تیر اندازی را فراخواهند 

گرفت.  

برگزاری همایش تبیین 
اندیشه های امام)ره( در کاشان

فرماندار کاشان با بیان اینکه خط  کاشان
قرمز فرمانداری کاشان آسایش و امنیت شهروندان 
کاشانی است، اظهار داشت: با افرادی که مخل امنیت 
و آسایش شهروندان شوند با قدرت و شدت برخورد 
می شود. علی اکبر مرتضایی گفت: الزمه رسیدن به 
جامعه عاری از هرگونه جرم و جنایت، ایجاد همکاری 
و تعامل هر چه بیشــتر مردم با نیــروی انتظامی و 
دستگاه های امنیتی است که بر این اساس مردم با 
اعتماد به »ناجا« تخلفــات و گزارش های خود را به 
این نیرو اطاع دهند تا شاهد کاهش وقوع جرائم در 
سطح شهرستان باشیم. فرماندار کاشان با اشاره به 
فعالیت های انتخاباتی فرمانداری کاشان از آذرماه 
افزود: سیاست فرمانداری کاشان حضور حداکثری 
مردم کاشان در انتخابات پیش رو و نگاه بی طرفانه 

به انتخابات مجلس در دوره یازدهم است.

گزارش

ثبت 6 وقف جدید به ارزش 10 میلیارد تومان در شهرضا

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

اداره آستان امامزاده احمد)ع( 
نطنز بدون کمک های مردمی

طی  سال های اخیر با چند ابتکار  نطنز
امامزاده احمد )ع( خفر نطنز توانســته ضمن 

اشتغال زایی هزینه ها خود را هم تامین کند. 
مضجــع امامــزاده احمــد بن محســن بن 
زین العابدین )ع( از زمره امامزادگان کشور است 
که طی سال های اخیر مسیر پیشرفت و توسعه 
را در بستر گردشــگری مذهبی به سرعت طی 
می کند. این امامزاده در کنار اتوبان کاشــان- 
نطنز- اصفهــان در بیســت کیلومتری نطنز 
در مجاورت یک روســتای تاریخی واقع شــده 
است. شاخص هایی چون باز بودن شبانه روزی 
امامزاده و ایجاد بسترهای خدماتی شبانه روزی 
برای مسافرین و در دسترس قرار دادن امکانات 
مختلــف رفاهی، باعث شــده که ایــن مکان 
همه روزه پذیرای مسافران و زائران باشد. طی 
ســال های اخیر با اقدامات فرهنگی و جهادی 
در مسیر درآمدزایی به قصد تامین هزینه های 
جاری خود برآمده است، از راه اندازی واحد تهیه 
غذا تا تولید تخم مرغ بومــی و در نهایت پخت 
و تولید بیش از دو تن رب انار ایــن امامزاده را 
بیش ازپیش در مسیر توســعه پایدار قرار داده 
است. طی سه سال گذشته هزینه های جاری، 
استهاک و کارکنان این مکان مقدس از محل 
عایدات کارهــای مولدی کــه پی درپی اجرا 
می شود، تامین شــده و عواید و نذورات صرفا 
برای پروژه های توسعه به کار گرفته شده است. 
این مکان مذهبی و گردشگری دارای دو مشکل 
عدیده اســت؛ مشــکل راه ورودی و خروجی 
به ســمت اتوبان و مشــکل دوم همان مشکل 

همیشگی تامین آب این آستان مقدس است. 
محمدابراهیمی در این خصوص گفت: از سال 
گذشــته بحث تولید تخم مــرغ بومی و محلی 
استارت خورد که االن در حال تولید تخم مرغ 
بومی و محلی هستیم که همه درآمد آن صرف 

هزینه های امامزاده می شود. 
مدیر مجموعه امامزاده احمد)ع( افزود: فعالیت 
دیگر اقتصــادی امامزاده بحــث تولید رب انار 
محلی است.روستای خفر دارای باغ های انار بوده 
که این انارها توسط تولیت امامزاده خریداری و 
در کارگاه جنب امامزاده به صورت رب درآمده و 
بانام سوغات سبز به زائران و گردشگران فروخته 

می شود.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه  شهرضا
شــهرضا با بیان اینکه تعداد کل رقبات شهرستان 
شــهرضا ۳ هزار و 1۳4 رقبه اســت، افزود: از این 
تعداد، رقبات متصرفی 2 هزار و 2۳0 و رقبات غیر 
متصرفی 901 و رقبات اشــتراک التوالیه ۳ مورد 
است. فرهاد عرب با اشــاره به اینکه تعداد کل بقاع 
متبرکه شهرستان های شهرضا و دهاقان 17 بقعه 
است که از این تعداد 1۳ بقعه در شهرضا و 4 بقعه در 
شهرســتان دهاقان واقع شده است، گفت: با همت 
واقفــان خیراندیش تاکنــون ۶ وقــف جدید در 
شهرســتان شــهرضا به ارزش 98 میلیارد و 500 
میلیون ریال به ثبت رسیده است. عرب با اشاره به 
موقوفات جدید شهرســتان شهرضا بیان کرد: یک 
باب مغازه ۳ طبقه با مساحت 87 متر مربع به ارزش 
12 میلیارد و 500 میلیون ریــال با نیت کمک به 
موسســه خیریه، زمین مزروعی به مســاحت یک 
هکتار به ارزش 7 میلیارد ریال با نیت فعالیت های 
فرهنگی، اجتماعــی و قرآنی، زمیــن مزروعی به 
مساحت 10 هکتار به ارزش 70 میلیارد ریال با نیت 
فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و قرآنی از وقف های 
جدید شهرستان شهرضاست. رییس اداره اوقاف و 
امور خیریه شهرضا با اشاره به وقف یک باب منزل 
مسکونی به مساحت حدود 27۳ متر به ارزش یک 
میلیارد و 500 میلیون ریال با نیت توسعه مسجد 
عنوان کرد: یک قطعه زمین به مساحت 111 متر به 
ارزش یک میلیارد ریال با نیت توسعه مسجد و یک 

باب منزل مســکونی به 
مساحت حدود 700 متر 
به ارزش ۶ میلیارد و 500 
میلیون ریال با نیت توسعه 
مسجد از دیگر وقف های 
شهرســتان  جدیــد 
شهرضاست. وی با تاکید 
بــر اینکــه اداره اوقــاف 

نمی تواند در نیت موقوفه تصرفی داشته باشد و باید 
بر اســاس نیت واقفــان اجرای نیت انجام شــود، 

خاطرنشان کرد: از جمله 
نیــات واقفــان کمک به 
خانواده هــای مســتمند 
است که در این راستا در 
سال جاری در قالب تهیه 
و توزیع بسته های غذایی 
به تعداد 170 بســته به 
ارزش 200 میلیون ریال و 
کمک های نقدی به خانواده های مستمند به تعداد 
۳85 خانوار به ارزش 800 میلیون ریال با همکاری 

ادارات و نهادهای حمایتی و هیئت امنای مساجد 
انجام شده اســت. عرب ادامه داد: در زمینه اجرای 
نیت موقوفات کمک به مساجد شهرستان شهرضا 
که در ســال جاری با توجه به نیــت واقفان در 45 
مســجد بــه ارزش 451 میلیون ریــال در قالب 
کمک هــای عمرانــی، فرهنگی، حق القــدم امام 
جماعت و حقوق خادم مســاجد انجام شده است. 
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا با بیان اینکه 
اجرای نیــت موقوفــات کمک بــه دانش آموزان 
بی بضاعت با توجه به نیت واقف خیراندیش تعداد 
200 بسته لوازم التحریر به ارزش ۳00 میلیون ریال 
تهیه و بین دانش آموزان تقســیم شد، اضافه کرد: 
یکی دیگر از نیات واقفان کمک به بقاع متبرکه است 
که در این زمینه با توجه به نیت واقفان برای کمک 
به فعالیت های جاری و عمرانی بقاع متبرکه به مبلغ 
7۳0 میلیون ریال بوده است. وی با اشاره به اجرای 
نیت موقوفات روضه خوانی در شهرســتان شهرضا 
افزود: با همــکاری 150 نفر از طــاب حوزه های 
علمیه به ارزش 700 میلیون ریال در ماه های محرم 
و صفر روضه خوانی انجام شده است. عرب با اشاره به 
نیات واقفــان در زمینــه کمک بــه فعالیت های 
اجتماعــی مانند تعمیــر و نگهداری ســقاخانه، 
نگهداری حمام های عمومی و امور بهداشتی گفت: 
در ایــن زمینه اجــرای نیت موقوفــات اجتماعی 
شهرستان شهرضا با توجه به نیات واقفان به ارزش 

۳20 میلیون ریال انجام شده است.
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رییس بخش فنی و مهندســی آبفا شهرســتان  گلپایگان
گلپایگان گفت: شرکت آب و فاضاب خطی را طراحی کرد که در موقع 
پیک مصرف و بحران بتواند آب شــرب پایــدار را تامین کند. وحید 
شهبازی در جلســه کمیســیون حفاری، اظهار کرد: یکی از اهداف 
شرکت آب و فاضاب تامین آب شرب پایدار بوده و از اهداف بزرگ تر 
آن تامین آب در مواقع بحران است. شرکت آب و فاضاب به همین 

منظورموضوع مهم خطی را طراحی کرد که در موقع پیک مصرف و 
بحران بتواند آب شرب پایدار را تامین کند. وی ادامه داد: مقرر شده 
است که از محل تصفیه خانه آب شــرب گلپایگان خطی به طول 5 
کیلومتر از تصفیه خانه تا رباط ابلوالن اجرایی و عملیاتی شــود. این 
طرح 2.5 میلیارد تومان برای خرید لوله، 500 میلیون تومان اتصاالت 
و حدود 700 میلیون تومان نیز برای اجرای پروژه هزینه در بر خواهد 

داشت. رییس بخش فنی و مهندسی آبفا شهرستان گلپایگان، گفت: 
حدود ۳ ماه پس از شروع کار، این پروژه به بهره برداری خواهد رسید. 
این خط در راستای پدافند غیرعامل و مدیریت بحران است و با توجه 
به شرایطی که در شهرستان داریم آب شــرب پایدار رباط ابلوالن، 
سررباطان، جنوب شهرستان، خیابان شهید عابدی، 12 متری فجر و 

کوچه های شهید آمسیح را تأمین خواهد کرد .

رییس بخش فنی و مهندسی آبفا شهرستان گلپایگان خبر داد:
اجرای »خط آب رسانی در زمان بحران« در گلپایگان

 رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا خبر داد:

با همت واقفان خیراندیش تاکنون 6 
وقف جدید در شهرستان شهرضا 

به ارزش 98 میلیارد و 500 
میلیون ریال به ثبت رسیده است

مزایده
8/123 شــماره: 971562 اجرا - تاریخ:1398/07/22 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شــهر در پرونده های کالســه 970467 و 971562 له الهه کمالی و 
خدیجه ملکی علیه ناهیدـ  مرضیهـ  بهزادـ  بهرامـ  بهنــامـ  بهروز همگی کمالی )ورثه 
مرحوم مصطفی کمالی( به خواسته مطالبه مبلغ 785/896/000 ریال  در حق خانم الهه 
کمالی و مبلغ 121/953/000 ریال به عنوان وجه نقد به انضمام 10 مثقال طال و هزینه 
دادرسی در حق خانم خدیجه ملکی که در روز مزایده استعالم و محاسبه می گردد در نظر 
دارد یک و نیم دانگ از ششــدانگ پالک ثبتی 111/866 واقع در خمینی شهرـ  خیابان 
شهید فهمیدهـ  خیابان موسویـ  کوچه محله سجادیهـ  بن بست سعادت32/12ـ  پالک 
131 را از طریــق مزایده به میزان طلب به فروش رســاند ملک مذکــور به صورت یک 
ساختمان مسکونی دو طبقه به مساحت عرصه 252 مترمربع و اعیانی حدود 327 مترمربع 
می باشد اسکلت ساختمان از نوع دیوار باربر و چند ســتون سقف تیرآهن طاق ضربی و 
دارای انشعابات آب ، دو کنتور برق و گاز می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش 
ششدانگ ملک فوق را 2/780/000/000 ریال و یک و نیم دانگ آن را 626/000/000 
ریال ارزیابی نموده اســت لذا جلسه مزایده در تاریخ سه شــنبه 1398/09/05 ساعت 9 
 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد.

 و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشــانی فوق مراجعــه 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 است 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 شماره 
2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دســت داشتن اصل فیش و اصل کارت 
ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت 
 در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش ســپرده تحویل اجرا نمایید. 

م الف: 655623  دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر
ابالغ رای

8/124 کالسه پرونده:1145/98 ،شماره دادنامه:1733-98/08/04 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: محمد حسین زاده با وکالت خانم راضیه 
رضائیان فرد به نشانی:خمینی شهر خ بوعلی مجتمع پارسیان ؛ خوانده: محمدعلی شاهین 
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 رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای محمد حسین زاده با وکالت خانم راضیه رضائیان فرد به طرفیت 
آقای محمدعلی شاهین به خواسته مطالبه مبلغ 18/700/000 ریال وجه چک به شماره 
47359 - 96/7/9 به مبلغ 5/000/000 ریال و 407258-96/6/23 به مبلغ 5/000/000 
ریال و 407274-96/9/10 مبلغ 8/700/000 ریال به انضمام خسارت دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواســت 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 شورا 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 تشخیص 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 
18/700/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/353/000 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: 657112 عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

8/125 کالسه پرونده:14/98 ،شماره دادنامه:765 -98/08/13 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
اول شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: محمدرضا طاهران فرزند شکراله به 
نشانی:خمینی شهر خ انقالب اســالمی مجتمع افروز طبقه2 واحد3 ؛ خوانده: محمد شه 
بخش فرزند عظیم 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 شورا: در خصوص دعوی آقای محمدرضا طاهران به طرفیت آقای 
محمد شــه بخش فرزند عظیم به خواســته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 746536 مورخ 91/11/10 عهده بانک صادرات به انضمام خسارت 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه شورا و عدم ارائه الیحه 
دفاعیه از جانب وی و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا 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 تشخیص 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 
چهل میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/550/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک لغایت استهالک کامل 
دین بر مبنای شــاخص 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 ســپس ظرف مهلت 20 روز پس از 
 انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 656088  عمار امیری آرانی قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر 
ابالغ رای )رای اصالحی(

8/126 کالســه پرونده: 464/98 شعبه8 شورا ، شــماره دادنامه: 875 ، تاریخ رسیدگی: 
98/05/06  ، به تاریخ 98/7/17 در وقت فوق العاده جلسه ی شعبه 8 شورای حل اختالف 
به تصدی امضا کننده ی ذیل تشکیل و پرونده ی کالسه ی 464/98 تحت نظر قرار دارد. 
مالحظه می گردد در دادنامه ی صادر شــده به شماره 875 مورخ 98/5/6 اشتباه صورت 
گرفته است و نســبت به این دادنامه تجدیدنظرخواهی نگردیده اســت لذا به شرح ذیل 
مبادرت به تصحیح رای می شود. پیروی دادنامه ی اصداری شماره 875 مورخ 98/5/6 
این شورا که در آن نام خواهان به اشــتباه نوراهلل حاجیان فرزند عزیز قید گردیده با توجه 
به محتویات پرونده و به اســتناد ماده 309 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی نام خواهان 
به نوراله هاشمیان فرزند عزیز اصالح می شــود این رای به تبع رای اصلی قابل اعتراض 
می باشد. دبیر محترم مقرر اســت: 1-رای به طرفین ابالغ شود 2-تسلیم رونوشت رای 
اصلی بدون رونوشت رای اصالحی ممنوع است 3-در ســایر موارد که رای اشتباه نبوده 
با توجه به قطعیت قابل اجرا می باشــد. خواهان: نوراله هاشمیان فرزند عزیز ؛ خواندگان: 
1-سید عزیزاهلل موسوی فرزند سیدحیات اهلل نشانی:خمینی شهر خ امیرکبیر بعدازکوچه6 
کارگاه CNC 2-بهزاد کیانی فرزند اسداهلل نشانی:درچه مجهول المکان 3-علی بابایی 
فرزند قدمعلی نشانی: مجهول المکان ، خواســته: الزام به انتقال رسمی سند یکدستگاه 
خودروی پراید به شماره انتظامی 23- 472 س 96 به انضمام کلیه خسارات قانونی مقوم 
به چهل میلیون ریال ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی نوراله 

هاشمیان فرزند عزیز به طرفیت 1-ســید عزیزاهلل موسوی فرزند سیدحیات اهلل 2-بهزاد 
کیانی فرزند اســداهلل 3-علی بابایی فرزند قدمعلی به خواسته الزام به انتقال رسمی سند 
یکدستگاه خودروی پراید به شــماره انتظامی23- 472 س 96 به انضمام کلیه خسارات 
قانونی مقوم به چهل میلیون ریال نظر به جمیع محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی 
خواهان و مبایعه نامه های مورد اســتناد خواهان و اینکه با استعالم بعمل آمده از پلیس 
راهور اتومبیل موصوف بنام خوانده ی ردیف ســوم بوده و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ 
قانونی هیچگونه دفاع موثری در قبال خواســته ی خواهان به عمــل نیاورده اند دعوی 
خواهان وارد تشخیص و شورا مســتنداً به ماده 22 قانون مدنی و ماده 198 و 515 قانون 
آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف سوم را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال 
اتومبیل موصوف به نام خواهان بابت اصل خواسته و پرداخت 500/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی محکوم می نماید همچنین نظر به اینکه دعوی متوجه خواندگان دیگرنبوده به 
استناد ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ایشان قرار رد دعوی صادر می گردد. 
این رای نسبت به خوانده ی ردیف دوم و سوم غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از انقضای مهلت 
واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی )حقوقی( خمینی شهر است و نسبت 
به خوانده ی  ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر اســت. م الف: 657179 قاضی شعبه هشتم 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

8/127 شــماره: 1138/98 حل8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشــتم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 04:00 بعدازظهر روز 
یکشنبه مورخه 1398/09/24 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمود نقدی 
، نام پدر: محمدعلی ، نشانی: خمینی شهر بلوار بهشــتی خ عمران پ108 ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: جواد عیان ، نام پدر: رضا ، 2- نام و نام خانوادگی: عرفان 
محمودی، نام پدر: محمد ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه ، دالیل خواهان: کپی مصدق 
چک و کپی مصدق گواهی عدم پرداخت ، 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 مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 655634 

رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی

8/128 شــماره: 1699/97 حل 4 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: عادل 
محمدزاده مقدم ، نام پدر: عسگر ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و 
نام خانوادگی: اکبر سعیدی ، نام پدر: محمدصادق ، نشــانی: خمینی شهر بلوار منتظری 
بن بست هفتم، محکوم به:به موجب رای شــماره 3045 تاریخ 97/12/14 حوزه چهارم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم 
اســت به: پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ 1/850/000 ریال بابت 
خسارات دادرسی و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. 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: 655553 عمار امیری آرانی قاضی 

شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر 
حصروراثت 

8/129 آقای حســین حاجی زاده بیدگلی فرزند عبداله دارای کد ملی 6199666070 به 

شرح دادخواست به کالسه 2/853/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان خانم تاج حاجی زاده بیدگلی به شماره ملی 1260532607 
در تاریخ 98/8/7 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- ناصر حاجی زاده بیدگلی به شماره ملی 6199225651 به عنوان پسر 
2- حسین حاجی زاده بیدگلی به شــماره ملی 6199666070 به عنوان پسر 3- محسن 
حاجی زاده بیدگلی به شــماره ملی 6199253671 به عنوان پسر 4- کبری حاجی زاده 
بیدگلی به شماره ملی 61995355448 به عنوان دختر 5- فاطمه حاجی زاده بیدگلی به 
شماره ملی 6199634896 به عنوان دختر 6- عبداله حاجی زاده بیدگلی به شماره ملی 
6199384415 به عنوان همســر و الغیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 656614  محمدرضا مقری بیدگلی رئیس شعبه دوم دادگاه 

شورای حل اختالف آران و بیدگل 
تحدید حدود اختصاصی

8/130 شماره نامه: 139885602033002168 چون تحدید حدود ششدانگ هفت قطعه 
زمین دو و نیم رجلی پالک ثبتی 14 فرعی از 41  اصلی واقع در ور گوران کشه جزء بخش 
11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای محمود مهدی خانی فرزند 
قلی در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 1398/09/16  ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:658134 

علی جوانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
فقدان سند مالکیت

8/131  شماره نامه: 139885602032001376 نظر به اینکه سند مالکیت 7 سهم مشاع 
از 1728 سهم ششدانگ مزرعه علی آباد پالک ثبتی شماره 0 فرعی از 17 اصلی علیا واقع 
در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 1492 در صفحه 519 دفتر 11 امالک به نام حسین احسانی 
کچوسنگی صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده: 32003129-98/8/16 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن 
ذیل شماره: 20171-98/8/16 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده است مدعی است 
که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. م الف:659415  ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
حصر وراثت

8/132  خانم اکرمه معینی دارای شناسنامه شماره 7506 به شرح دادخواست به کالسه  
518/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
امیر عباس فروغی به شناســنامه 2053 در تاریخ 98/7/18 اقامتــگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک دختر به نام آوین فروغی، 
ش.ش 1276423594 فرزند امیر عباس و یک همسر دائمی به نام اکرمه معینی، ش.ش 
7506 فرزند سید حسین و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 659414 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان
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بیشترین مبتالیان به ام اس، تهرانی و اصفهانی هستند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

آمار

آمار پنج ساله اخیر نشان می دهد؛
مهندسی برق؛ رشته مورد 

عالقه داوطلبان ریاضی
آمار پذیرفته شــدگان کنکور سراســری در 
ســال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ نشــان می دهد 
مهندسی برق همچنان محبوب کنکوری های 
گروه ریاضی اســت و مهندســی های نفت و 
هوافضا با افــت توجه مواجه شــده اند. تعداد 
پذیرفته شده در آزمون سراسری در بازه زمانی 
پنجساله ســال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ در گروه 
ریاضی به همراه دانشگاه قبولی برای داوطلبان 
دارای رتبه کشــوری کمتر از ۱۰۰۰ نشــان 
می دهد که در گروه ریاضی همچنان مهندسی 
برق محبوب ترین رشته است. دانشگاه صنعتی 
شــریف هم باالترین میزان پذیــرش در این 
رشته را دارد. نکته جالب توجه این است که در 
سال های ۹۴ و ۹۵ در گروه ریاضی از هزار نفر 
اول تعداد ۲ نفر در رشته های علوم اقتصادی و 
علوم قضایی پذیرفته شدند. در مقابل مهندسی 
کامپیوتر با توجــه روز افزون داوطلبان مواجه 
شده است و در ۵ ســال اخیر تعداد قبولی در 
این رشته افزایش داشــته است به گونه ای که 
در پنج سال اخیر این تعداد به ترتیب از سال 
۹۴ با تعداد ۱۲۳ نفر به ۱۷۰ نفر در سال ۹۵، 
به ۲۰۵ نفر در ســال ۹۶، به ۲۲۹ نفر در سال 
۹۷ و به ۲۴۹ نفر در ســال ۹۸ رسیده است. 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر با قبولی ۶۱ نفر 
در ســال ۹۵ بیشــترین تعداد قبولی ۵ سال 
اخیر در این رشته را داشته است. در این میان 
رشته مهندسی مکانیک نیز به عنوان یکی از 
رشته های پرطرفدار گروه ریاضی در پنج سال 

اخیر با کاهش قبولی مواجه شد.

بامسئوالن

رییس سازمان سنجش:
آزمون های سراسری و 

تحصیالت تکمیلی بدون تغییر 
برگزار می شود

رییس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: 
آزمون های سراسری ســال ۹۹ شامل کنکور 
سراسری، کارشناسی ارشــد و دکتری بدون 
تغییر نسبت به ســال قبل برگزار می شود. در 
حالی که معاون آموزشــی وزارت علوم خبر از 
آماده شدن طرحی برای آزمون های تحصیالت 
تکمیلی داده، رییس سازمان سنجش آموزش 
کشور اعالم کرد که »آزمون های سال ۹۹ بدون 
تغییر برگزار می شود.« در این زمینه ابراهیم 
خدایی، رییس ســازمان ســنجش آموزش 
کشــور گفت: آزمون های سراسری سال ۹۹ 
شامل کنکور سراســری، کارشناسی ارشد و 
دکتری بدون تغییر نسبت به سال قبل برگزار 
می شود. وی اعالم کرد: اگر قرار باشد تغییری 
در آزمون ها ایجاد شــود از یک ســال قبل به 
اطالع داوطلبان خواهد رسید. رییس سازمان 
سنجش آموزش کشور همچنین قانون سنجش 
و پذیرش مصوب مجلس شــورای اسالمی را 
مالک عمل شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
دانست و گفت: شورای سنجش نمی تواند قانون 
را تغییر دهد بلکه باید ذیل قانون تصمیمات 

الزم را اتخاذ کند.

دیدگاه

یک آسیب شناس اجتماعی:
 ترویج چندهمسری 
نوعی مد خبری است

یک آسیب شــناس اجتماعی گفــت: ترویج 
چندهمســری نوعی مد خبری اســت، این 
مد به زودی فروکــش می کند و چندان مورد 
توجه افراد نخواهد بــود. مرتضی پدریان در 
خصوص اینکه آیا طرح موضوع چند همسری 
در جامعه ما ضرورت دارد یا خیر، اظهار کرد: 
به لحاظ جمعیت شــناختی چند همسری 
در جوامعی اتفاق می افتد که نســبت جنسی 
به نفع زنان باشــد، یعنی تعداد زنان جامعه 
بیشتر از مردان باشد که در حال حاضر نسبت 
جنسی در جامعه ما ۱۰۳ به ۱۰۰ است بدین 
معنا که در مقابل هر ۱۰۰ زن ۱۰۳ مرد وجود 
دارد و نسبت جنســی در اینجا به نفع مردان 
است و این از لحاظ علمی و جمعیت شناختی 
توجیه کننده چند همســری مردان نیست. 
این آسیب شــناس اجتماعی با بیــان اینکه 
طرح چندهمسری در برخی برهه های زمانی 
می تواند به عنوان یک راهکار باشــد، تصریح 
کرد: اما به عنوان یک الزام اجتماعی نمی تواند 
مطرح شــود و امروز بحران هــای اجتماعی 
جامعه ما بحران چندهمسری یا تک همسری 
نیست و طرح این مسئله نوعی انحراف افکار 

عمومی جامعه است.

در بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد؛
 تولد نوزاد، 92 روز پس از

 به کما رفتن مادر
مادری که بر اثر تصادف به کما رفته بود، نوزاد خود 
را بعد از سه ماه در بیمارستان شهید بهشتی کاشان 
ســالم به دنیا آورد.  مدیر بیمارستان شهید دکتر 
بهشتی کاشان گفت: بیمار، خانم باردار ۲۵ ساله 
به همراه همسر و فرزند ۱۴ مرداد امسال در اطراف 
کاشــان در اثر حادثه رانندگی دچار آسیب شدید 
مغزی شده بود و تحت عمل جراحی و مراقبت های 
ویژه قرار گرفت. سید محمد مکی افزود: همسر و 
فرزند این خانواده، بعد از چنــد روز درمان بهبود 
یافته و ترخیص شــدند. وی گفت: بعد از ۹۲ روز 
بستری مادر در بخش های آی سی یو و جراحی مغز 
و اعصاب و پایدار نگه داشتن شرایط مادر و فرزند با 
عمل سزارین نوزاد این مادر با وزن دو کیلو و ۴۰۰ 
گرم سالم به دنیا آمد. مدیر بیمارستان شهید دکتر 
بهشتی کاشان افزود: حال عمومی مادر و نوزاد پسر 
رضایت بخش است که برای ادامه روند درمان آنها، 
مادر به بخش جراحی مغز و اعصاب و »مهدی« به 

بخش نوزادان منتقل شدند.

 دستگیری عامل برداشت 
غیر مجاز از حساب بانکی 
شهروندی در خمینی شهر

فرمانــده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر از 
دســتگیری فردی که با به دست آوردن اطالعات 
کارت بانکی یکی از شــهروندان اقدام به برداشت 
غیر مجاز ۱۳ میلیون ریال از حســاب بانکی وی 
کرده بود، خبر داد. سرهنگ علی جعفری نژاد، در 
خصوص جزییات این خبر گفت: در پی شــکایت 
یکی از شهروندان مبنی بر اینکه مبلغ ۱۳ میلیون 
ریال به صورت غیر مجاز از حساب بانکی اش سرقت 
شده، بررسی موضوع در دســتور کار کارشناسان 
پلیس فتای فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی 
شهر قرار گرفت. وی افزود: با بررسی های تخصصی 
توسط کارشناسان مشخص شد متهم با به دست 
آوردن اطالعات و رمزهای عبور، مبلغ مذکور را طی 
چندین مرحله از حساب بانکی برداشت کرده است. 
سرهنگ جعفری نژاد تصریح کرد: با انجام تحقیقات 
میدانی سرانجام متهم دستگیر و به مرجع قضایی 

تحویل داده شد.

 کشف 29۵ کیلوگرم تریاک 
در عملیات مشترک پلیس البرز 

و اصفهان
فرمانده انتظامی البرز گفت: ۲۹۵ کیلوگرم تریاک 
در عملیات مشــترک پلیس مبارزه با مواد مخدر 
اســتان های البرز و اصفهان کشف شــد. سردار 
عباسعلی محمدیان افزود: در پی تبادل اطالعاتی 
پلیس مبارزه با مــواد مخدر اســتان های البرز و 
اصفهان مشخص شد فردی به تازگی مقادیر زیادی 
مواد مخدر را از قاچاقچیان شرق کشور خریداری 
و با یک دستگاه خودروی تریلر در قالب بار تجاری 
سنگ گرانیت در حال انتقال به استان های مرکزی 
ایران اســت. بالفاصله تیمی مشــترک از پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان های البرز و اصفهان به 
محورهای مورد نظر اعزام و در یک عملیات ضربتی 
خودروی مورد نظر توقیف و دو نفر دستگیر شدند. 

رییــس اداره ســالمت و تندرســتی آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان، گفت: طرح آهن یاری 
در همه مــدارس متوســطه اول و دوم دخترانه 
اســتان اجرایی می شــود و ۱۶ عدد قرص آهن 
بین دانش آموزان برای مصرف چهار ماهه توزیع 

خواهد شد.
 حسین عباسیان در خصوص برنامه های سالمت 
محور در مدارس اســتان، اظهار کــرد: از جمله 
طرح های سالمت محوری که در مدارس استان 
دنبال می شــود می تــوان به طــرح آهن یاری، 
فلورایدتراپی، توزیع ویتامین D اشاره کرد. وی با 
اشاره به اینکه طرح فلورایدتراپی در همه مدارس 
ابتدایی استان اجرا می شــود، تصریح کرد: این 
طرح با همکاری دانشــگاه علوم پزشکی استان 
در همه دو هزار و ۹۰۶ مدرســه مقطع ابتدایی 
از اول تا ششــم ســاالنه دو مرتبه فلورایدتراپی 
توسط کارشناســان مراکز بهداشتی استان در 
مدارس صورت می گیرد. رییس اداره سالمت و 
تندرســتی آموزش و پرورش استان اصفهان در 
خصوص طرح آهن یاری مــدارس، اظهار کرد: 

این طرح در همه مدارس متوســطه اول و دوم 
دخترانه اســتان اجرایی می شود که قرص آهن 
توسط مرکز بهداشت استان در اختیار آموزش 
و پرورش و مدارس قرار می گیــرد به نحوی که 
۱۶ قرص آهن بین دانش آمــوزان برای مدت ۴ 
ماه توزیع می شــود تا به طور هفتگی یک قرص 

مصرف آهن مصرف کنند. 

رییس اداره سالمت و تندرستی آموزش و پرورش استان:

طرح آهن یاری در مدارس دخترانه اجرامی شود

سال گذشته اعالم شد بیش از ۴۰ درصد از قربانیان 
تصادفات درون شــهری، عابران پیاده هســتند. 
اصفهان همواره جــزو اولین هــا در میان موضوع 
تصادفات و کشــته های درون شــهری بوده است؛ 
فاجعه ای که قرار شــد در شورای ترافیک استان ها 
فکری به حال آن شــود؛ اما نه تنها مشکل برطرف 
نشد بلکه حاال هشدارهای تازه ای از میزان افزایش 
تعداد سالمندان در میان این نوع از تصادفات اعالم 

شده است. 
سرهنگ محمدرضا محمدی، رییس پلیس راهور 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان خبر داده که آمار 
جان باختن عابران پیاده سالمند در اصفهان نگران 
کننده است. به گفته وی، بیشتر عابران پیاده ای که 
جان خود را از دست داده اند افراد کهن سال هستند. 
به نظر می رســد بخش زیادی از ایــن افراد همان 
عابران سالمندی هستند که یا توان عبور از پل های 
عابر پیاده را ندارند و یا بــر اثر بی احتیاطی، طعمه 
مرگ راکبان موتورسیکلت ها و رانندگان بی توجه 
می شوند. پیش از این معاون وزیر کشور اعالم کرده 
بود که آمــار باالی تلفات عابران پیاده در شــهرها 
به دلیــل افزایش تصادفات در مناطق حاشــیه ای 

شهر است. 
به گفته وی، با بررسی تصادفات شهری مشخص شد 
که بخش قابل توجهی از آمار تلفات، ناشی از نبود 
جاده کمربندی یا کنارگذر در اطراف شهرهاست و 
نبود این معابر باعث می شــود ترافیک خودروهای 
ســنگین و ســرعت باالی خودروهای شــخصی، 
محیط های شهری را تحت تاثیر قرار داده و صدمات 
و تلفاتی ایجاد کند. برای جلوگیری از تلفات ناشی 
از این موضوع، مقرر شد پیگیری های الزم در زمینه 
رفع موانــع پیش روی تکمیل جــاده کمربندی یا 
کنارگذر شهرها در جلسه شــورای ترافیک استان 
انجام شود و تکمیل پروژه های نیمه تمام این بخش 
در اولویت کاری وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. 
با این وجود اما آمار، کاهشی نداشــته و نگرانی ها 
از کشته شدن ســالمندان در این مناطق پر خطر 

همچنان ادامه دارد. 

در داخل شــهر هم وضعیت بهتر از این نیست، هر 
چند طی سال های اخیر تعداد پل های عابر پیاده در 
اصفهان افزایش داشته؛ اما از تعداد کشته شدگان 
تصادفات درون شهری کاســته نشده و حاال تعداد 
زیاد ســالمندانی که حاضر به عبــور از این پل ها 
نیستند هم معضل دیگری شــده است. سالمندان 
به دلیل شرایط خاص جسمی و عدم استحکام الزم 
استخوان ها برای عبور از خیابان ها از جمله افرادی 
هستند که به شدت در معرض خطر قرار دارند. تردد 
سالمندان هنگام شب از جمله زمان هایی است که 
احتمال تصادف را در آنها افزایــش می دهد، از آن 

جهت که بســیاری از ســالمندان در تاریکی دیده 
نمی شــوند و در خیابان های منتهی به مســاجد 
امکانات الزم بــرای عبور از خیابــان درنظر گرفته 
نشده و تصادفات عمده در این مناطق روی می دهد.

 عالوه بر این معابر غیر اســتاندارد هم معضلی در 
این زمینه اســت،ایمن نبودن پیــاده روها و عبور 
موتورسیکلت ها و مشکالت روشنایی هم از جمله 
عوامل رشد تصادفات است. بر اساس آمار بیشترین 
میزان تصادفات در ساعات ۱۶ تا ۲۰ اتفاق می افتد 
که نشان می دهد خطای دید ناشی از کاهش نور تا 

چه حد در افزایش میزان تصادفات تاثیر دارد. 

عالوه بر امکانات و اقداماتی فیزیکی که باید صورت 
بگیرد و یا صورت گرفته اســت، فرهنگ ســازی و 
آگاهی رسانی هم دچار اشــکاالتی است، در واقع 
اصلی تریــن محــور در کاهش میــزان تصادفات 
سالمندان، آموزشــی اســت که از آن غفلت شده 
است. بسیاری از این افراد آگاهی الزم از نحوه عبور 
از چراغ قرمز برای عابران پیاده را نمی دانند که این 
امر هم حادثه برای آنها و هم ترافیک و معطلی برای 
خودروها را به دنبال دارد. آموزش و فرهنگ سازی 
می تواند سطح ایمنی در خیابان ها را برای سالمندان 

افزایش دهد.

رد خون سالمندی در تصادفات شهری

دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر معظم انقالب اســالمی، نظر ایشان 
درباره مسئله چند همســری مردان را منتشر کرد. پیرو انتساب 
برخی دیدگاه ها و تعبیرات در موضوع »چندهمسری مردان« به 
آیت ا... خامنه ای و با توجه به تاثیر آن بر مسائل خانوادگی و شئون 
اجتماعی، بخش زن و خانواده KHAMENEI.IR )ریحانه( فتوا 
و نگاه معظم له به این مسئله را به شکل مختصر بیان می کند. در 
نظر آیت ا... خامنه ای بنابر ادله معتبر دینی چند همسری مردان، 
مباح اما غیرمستحب اســت؛ اما از آنجا که مطابق دالیل قرآنی 

جواز آن مشروط به اطمینان از رعایت عدالت بین همسران شده 
اســت، بنابراین هر گاه از نظر عقالیی عدم تحقق رعایت عدالت 
بین همسران محتمل باشــد، ازدواج مجدد شوهر جایز نیست. 
همچنین در نگاه کالن معظم له به خانواده به عنوان مهم ترین نهاد 
اجتماعی در زندگی انسان و ضرورت شکل گیری خانواده و مراقبت 
و حفاظت از آن، عواملی در استحکام این بنیان الهی و شکل گیری 
آن موثر اســت از جمله: حفظ محبت و اعتماد متقابل زوجین، 
اصالت نقش مادری و تربیتی بانوان، پرهیز از راه یافتن نگاه مادی 

به خانواده و تجمل گرایی و رقابت هــای مادی خانواده ها، ترویج 
ازدواج آسان و نقش مهم و موثر والدین در آن، وظیفه دستگاه های 
حکومتی و رسانه ها در تســهیل امر ازدواج جوانان. بر این اساس 
از آنجا که در جامعه و کشور ما ازدواج مجدد مردان غالبا به ضرر 
استحکام خانواده و موجب تضعیف محبت زوجین و گاه فروپاشی 
خانواده است، نگاه معظم له به آن خوش بینانه و مثبت نیست و از 
این روست که این جمله در بیان ایشان تکرار شده است که: »خدا 

یکی و محبت یکی و یار یکی«.

نظر مقام معظم رهبری درباره چندهمسری

  رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان از  افزایش جان باختن عابران پیاده 
سالمند در اصفهان اعالم نگرانی کرده است؛

معاون منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان:
فوالدشهر، متراکم ترین مدارس را دارد

معاون منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: نواحی چهار و پنج در شهر اصفهان 
جزو شلوغ ترین مناطق آموزش و پرورش اســت و کالس های این نواحی حدود ۳۲ تا ۳۳ نفر جمعیت دارد. 
غالمحسن سخایی در خصوص تراکم کالس های درس استان اصفهان، اظهار کرد: آمار دقیق اطالعات آموزش 
و پرورش در آبان ماه در سامانه سناد بارگذاری می شــود. وی افزود: در مدارس دیگر مناطق شهر اصفهان 
میانگین روی عدد ۲۶ تا ۲۷ نفر است. ســخایی در خصوص تراکم شهرستان های استان اصفهان گفت: در 
مناطق روستاهای شهرستان هایی چون فریدون شهر یا خوروبیابانک تراکم کالس ها ۱۵ نفر است در برخی 
روستاهای استان حتی کالس های سه نفره هم داریم. در شهرستان فوالدشهر به دلیل کمبود مدرسه و وجود 

مسکن مهر تا حدی وضعیت تراکم کالس های درس مدارس از دیگر نقاط استان بیشتر است .

در همایش توانبخشی عصبی ابن سینا مطرح شد؛
بیشترین مبتالیان به ام اس، تهرانی و اصفهانی هستند

دبیر همایش توانبخشی عصبی گفت: از هر پنج ایرانی یک نفر زیر ۵۰ سال سکته مغزی و ساالنه ۱۰۰ هزار نفر 
در ایران سکته می کنند. دکتر امیر رحمانی، سبک زندگی مدرنیته را از دالیل بروز سکته مغزی عنوان کرد و 
اظهار داشت: در کل دنیا از هر چهار نفر یک نفر در معرض سکته قرار دارد و باید تالش کنیم تا ما جزو آن چهار 
نفر نباشیم. وی با بیان اینکه ما رکورددار بروز ام اس در خاورمیانه هستیم، تاکید کرد: تعداد ۷۲ هزار ایرانی 
بیماری ام اس دارند که بیشترین شــمار مبتالیان به این بیماری در اصفهان و تهران ساکن هستند. رحمانی 
بیان اینکه ۳۰ درصد کسانی که در ایران به سکته مغزی دچار می شوند، زیر ۵۰ سال هستند و میانگین این 
عارضه در کشور ما ۵۰ سال است که کاهش سن سکته عاملی هشداردهنده خواهد بود، خاطرنشان کرد: اگر 

درمان در چهار ساعت اول وقوع سکته صورت بگیرد، ۳۰ درصد بیماران بهبود می یابند.

سمانه سعادت

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

آگهی مزایده

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در اجرای مــاده ۵ قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت  در نظر دارد تعدادی از اماکن ورزشی خود  واقع در سطح استان را از طریق مزایده به مستاجر 

واجد شرایط برای مدت )حداقل یک و حداکثر سه سال ( واگذار نماید . 
 لــذا متقاضیــان مــی تواننــد جهــت اطــالع بیشــتر شــرایط از تاریــخ ۲۵ /۹۸/۰۸ بــه ســایت 
)www.isfahan.msy.gov.ir( و برای دریافت اســناد و پاکت های مخصوص شــرکت در مزایده تا تاریخ 
۹۸/۰۸/۳۰ به واحد امور قراردادهای اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط 
درخواست خود را به همراه مدارک اعالم شده تا ســاعت ۱۲/۰۰ روز یکشنبه ۱۰ /۹۸/۰۹ به دبیرخانه اداره کل 

ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم - بعد از پل غدیر تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
ضمنا زمان بازگشایی پاکت های متقاضیان روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۱۲ راس ساعت ۰۹/۰۰ صبح در محل 

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

م الف:660819

نوبت اول
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»استرلینگ« از تیم ملی 
انگلیس کنار گذاشته شد

رحیم اســترلینگ که در بازی یکشنبه شب 
تیم هــای فوتبال لیورپول و منچسترســیتی 
در هفته دوازدهم لیگ 
برتر انگلیس با جو 
گومز، مدافع 22 
ساله سرخ پوشان 
ید  سی ســا مر
درگیری لفظی پیدا 
کرده بود، بــه دلیل 
درگیری مجدد با این بازیکــن در اردوی تیم 
ملی فوتبال انگلیس از سوی گرث ساوت گیت 
از ترکیب سه شیر کنار گذاشــته شد و به این 
ترتیب در بازی پنجشنبه شب انگلیس مقابل 
مونته نگرو در مرحله انتخابی یورو 2020 غایب 
خواهد بود. گرث ســاوت گیت، سرمربی تیم 
ملی فوتبال انگلیس در این خصوص گفت: ما 
تصمیم گرفتیم رحیم در بازی با مونته نگرو کنار 
تیم نباشد. یکی از چالش ها و نقاط قوت بزرگ 
ما این است که توانسته ایم رقابت باشگاهی را از 
تیم ملی جدا کنیم. متاسفانه احساسات بازی 
روز یکشنبه )لیورپول - منچسترسیتی( هنوز 
پابرجاست. احساس من این است که اقدامی که 

انجام دادیم، کار درستی برای تیم بود.

دیدیه دشان:
 طبیعی است که زیدان
 از »بنزما« ستایش کند

با وجود آنکه بنزما در رئال مادرید بســیار آماده 
نشان می دهد؛ اما بازهم توسط دشان به تیم ملی 
فرانسه دعوت نمی شود. 
زیدان عالقه زیادی 
بــه ســبک بازی 
بنزمــا دارد و او را 
مهاجم  بهتریــن 
جهان توصیف کرد. 
سرمربی رئال مادرید 
گفت: بنزما همواره دوست داشته که برای تیم 
ملی فوتبال فرانســه بازی کنــد. نمی دانم چه 
اتفاقی دقیقا برای او افتاد. از نظر من او بهترین 
بازیکن جهان در پستش است. باید در تیم ملی 
فرانسه هم جایگاهی خاص داشت و در ترکیب 
اصلی به میدان می رفت. این اظهار نظر زیدان با 
واکنش دیدیه دشــان همراه شد. سرمربی تیم 
ملی فوتبال فرانسه گفت: من مشکلی با سخنان 
زیدان درباره بنزما ندارم. به هر حال او سرمربی 
رئال مادرید اســت و یکــی از وظایفی که دارد 

تعریف و تمجید از شاگردانش است.

 گواردیوال و کلوپ
 در اجالس یوفا هم صدا شدند

پپ گواردیــوال و یورگن کلوپ، دو ســرمربی 
تیم های منچسترســیتی و لیورپول در اجالس 
یوفا درباره فشــردگی 
بازی های لیگ برتر 
انگلیس به صحبت 
این  پرداختنــد. 
فشردگی برای تیم 
یورگن کلوپ بیشتر 
اســت طوری که ماه 
آینده این مربی قصــد دارد دو ترکیب مختلف 
را در دو تورنمنت هم زمــان یعنی جام جهانی 
باشگاه ها در دوحه قطر و جام اتحادیه انگلیس 
به میدان بفرستد. کلوپ در همین رابطه گفت: 
ما نمی خواهیم نسبت به رقابتی در انگلیس بی 
احترامی کنیم و بگوییم در این رقابت ها شرکت 
نمی کنیم ولی این شرایط به تیم آسیب می زند. 
راه حل های زیادی وجود ندارد و باید سران یوفا، 
فیفا، لیگ برتر و اتحادیه هــا دور یک میز جمع 
شوند و درباره ســالمت بازیکنان صحبت کنند 

نه کیف پول شان.

کیه لینی:
متاسفانه اول هوادار میالن 

بودم!
جورجو کیه لینی کــه در حال حاضــر به دلیل 
مصدومیت دور از میادین اســت، در ســال های 
اخیــر همیشــه یکی از 
متعصب ترین بازیکن 
یوونتوس بــوده و 
بازوبنــد کاپیتانی 
را نیز بر بازو بســته 
است. حاال این مدافع 
باتعصب فــاش کرد در 
کودکی هوادار روســونری و پائولو مالدینی بوده؛ 
اما با انتقــال به یوونتوس حاال هوادار سرســخت 
این تیم شده است. جورجو کیه لینی گفت: ابتدا 
متاسفانه هوادار میالن بودم؛ اما پس از آن باهوش تر 
و بزرگ تر شدم. پائولو مالدینی بازیکن محبوب من 
بود. یک برادر دوقلو دارم و او هوادار یوونتوس بود، 

من هم مجبور بودم مقابل او و میالن باشم.

بهخاطرشعارهایمذهبیهمیشهدرآسیاجریمهمیشدم

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

بازیکن سابق سپاهان:
به خاطر شعارهای مذهبی 

همیشه در آسیا جریمه می شدم
سیدمهدی سیدصالحی بازیکن سابق سپاهان، 
استقالل و پرســپولیس درباره اینکه آیا درست 
است به او مارکوپولوی فوتبال ایران می گویند، 
اظهار کرد: از صدقه ســر مرتضی علی و عنایت 
خداوند لطفی شــامل حالم شــد و توانستم در 
تیم های بزرگ بازی کنم؛ اما شاکرم من همیشه 
یک جور فوتبال بازی کــردم و در هر تیمی که 
بازی کردم، عاشق پیراهنم بودم. خدا را شکر در 
این ســال ها جزو بازیکنان تاثیرگذار این تیم ها 
بودم، هیچ موقع هم ادعایی نداشتم. وی، درباره 
شــادی پس از گل خود و زیرپوشــی که بر آن 
عنوان »یا فاطمه الزهرا« نقش بسته بود، توضیح 
داد: من زمانی که ســپاهان بودم در بازی های 
آسیایی، عنوان امامزاده آقاعلی عباس را می زدم 
که امامزاده مقربی در کاشان است. 10 دوره در 
بازی های آسیایی بودم و بابت هر شعار مذهبی 
که در بازی های آســیایی بود برای هربازی که 
پیراهنم را باال مــی زدم، جریمه می شــدم که 
مبلغ آن از 400، 500 دالر تــا 1500، 2000 
دالر هم رسید و باشگاه محبت می کرد از من کم 
می کرد. هدف من هم نه ریاکاری بود نه گرفتن 

پست و مقام.

 وقتی 600 میلیون
 به حساب »آرش برهانی« آمد

گاهی وقت ها فوتبالیســت هــا از هیچ به همه 
چیز می رســند، در واقع فوتبــال همان ابزاری 
است که می تواند از دور افتاده ترین شهر جهان، 
یک نفر را به یک باشــگاه بزرگ و به همه چیز 
برساند. آرش برهانی هم یکی از چهره هایی بود 
که با فوتبال توانســت به بلندترین نقطه برسد. 
او از جملــه بازیکنانی بود کــه درآمد خوبی از 
فوتبال داشت؛ اما به قول خودش این پول ها را 
درســت خرج نکرد. وقتی در این باره از برهانی 
می پرسیم می گوید: »راستش سالی که از پاس 
به النصــر امارات رفتم، قــراردادی 1 میلیون و 
200 هزار دالری بســتم. یادم هستم که فقط 
یک بار 600 میلیون تومان به حســابم آمد که 
واقعا هیجان انگیــز بود. البته به درســتی آن 
پول را خرج نکــردم. همان زمــان در خانه ای 
در تهران مســتأجر بودم که می توانستم آن را 
با 250 میلیون بخــرم ولی نخریــدم و همین 
حاال آن خانه باالی 10 میلیــارد تومان قیمت 
دارد.« او درباره اولین قراردادش با استقالل هم 
توضیح می دهد: »وقتی از النصر جدا شــدم هم 
استقالل من را می خواســت و هم پرسپولیس. 
یک کــری خوانی بین دو باشــگاه بــود که در 
 نهایت من با 200 میلیون تومان به اســتقالل

 ملحق شدم.«

در حاشیه

 کیانوش رستمی 
در قطر وزنه می زند

با آغاز دوره سوم مســابقات گزینشی المپیک، 
کیانوش رستمی وزنه بردار دسته ۹6 کیلوگرم 
ایران که همچنان برای گرفتــن مجوز المپیک 
تالش می کند، در مسابقات گزینشی قطر شرکت 

خواهد کرد. 
رســتمی پیش از این قراربود در مســابقات پرو 
شــرکت کند و حتی فدراســیون جهانی تمام 
هزینه هــا را بــرای حضــور این وزنه بــردار در 
مســابقات پرو را تقبل کرد و بلیت سفر رستمی 
هم آماده بود؛ اما او از حضور در مســابقات پرو 
انصراف داد و حاال قرار اســت در قطر شــرکت 
کند. البته شــنیده شــده انصراف رســتمی از 
مســابقات پرو باعث ناراحتی فدراسیون جهانی 
شــده و آتیال ادامفی، مدیر اجرایی فدراسیون 
جهانی از اینکه رستمی به مسابقات نیامده ابراز 
ناراحتی کرده اســت. عالوه بر رستمی دو، سه 
 نفر دیگر از ملی پوشــان نیز در مســابقات قطر 

شرکت می کنند.

منهای فوتبال

مسابقات قهرمانی کشور تنیس زیر 16 و 18 سال پسران و دختران 
به میزبانی اصفهان برگزار می شــود که مسابقات پسران با معرفی 
نفرات برتر به پایان رسید. این رقابت ها به صورت تیمی برگزار شد 
و 16 استان از سراسر کشور در این رقابت ها حضور پیدا کردند که 
هر تیم متشــکل از 2 بازیکن زیر 16 سال و 2 بازیکن زیر 18 سال 
بود و مسابقات به صورت حذفی برگزار شد. در پایان این رقابت ها 

تیم اصفهان الف با کسب ۹20 امتیاز موفق شد قهرمان شود، تیم 
استان تهران با 710 امتیاز دوم شد و تیم استان البرز با 575 امتیاز 
در جایگاه سوم ایســتاد؛ در بخش دو نفره این مسابقات و در رده 
سنی زیر 16 سال تیم های اصفهان الف، فارس اول و دوم شدند و در 
رده سنی زیر 18 سال نیز تیم استان تهران و توابع تهران قهرمان و 
نایب قهرمان شدند.در بخش انفرادی این مسابقات و در رده سنی 

زیر 16 سال، علی یزدانی و یونس طالور از تیم اصفهان الف به ترتیب 
اول و دوم شدند، محمدپارسا افسری از فارس و حسام سلطانی از 
اصفهان ب به صورت مشترک در جای سوم ایستادند؛ در رده سنی 
زیر 18 سال نیز سینا مقیمی از تهران و امید اصغری از آذربایجانی 
غربی اول و دوم شدند و عنوان سوم مشترک نیز به ایمان حسینی و 

محمدعلی ممقانی نیا از استان البرز رسید.

پسران اصفهان، قهرمان رقابت های تنیس قهرمانی کشور شدند

»علیرضا منصوریان در ذوب آهن ماندنی شــد؛ اما با شرط و شروط« 
جمله ای که به نقل از سخنگوی باشگاه ذوب آهن دوشنبه شب روی 
خروجی ســایت این باشــگاه قرار گرفت تا به طور موقت خطر از سر 
سرمربی سبزپوشان اصفهانی گذشته باشد، خطری که به نظر می رسد 

البته دیر یا زود گریبان علی منصور را خواهد گرفت.
منصوریان در فصل گذشته رقابت های لیگ برتر به دنبال ناکامی 

امید نمازی زاده جایگزین او روی نیمکت سبزپوشان شد تا به 
اوضاع نامساعد ذوبی ها سروسامان بدهد. کار برای علی منصور 
در ابتدا خوب پیش نرفت؛ اما در ادامه با عملکرد خوب ذوب 
آهن در لیگ قهرمانان آسیا اوضاع بر وفق مراد شد تا سرمربی 
سبزپوشان با ایجاد سایه امنی در اطراف خود بدون حاشیه 
به کارش در اصفهان ادامه دهــد. ذوبی ها نه تنها در فصل 
گذشــته بهترین عملکرد در بین تیم های ایرانی در لیگ 
باشگاه های آسیا را به نمایش گذاشتند بلکه در لیگ برتر نیز 

خوب نتیجه گرفتند تا شرایط بر تداوم همکاری سبزپوشان 
با منصوریان آماده باشد. تیم ذوب آهن از جمله تیم های لیگ 

برتری بود که با توجه به تمدید قرارداد سرمربی خود خیلی زود 
تمرینات آماده ســازی برای فصل جدید را آغاز کرد تا به عنوان 

یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی این دوره از رقابت های لیگ برتر 
پا به میدان نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر بگذارد؛ اما شــرایط 
بر وفق مراد ذوبی ها پیش نرفت. سبزپوشــان ابتدا از صعود به مرحله 
باالتر در لیگ قهرمانان آسیا بازماندند و در ادامه نیز عملکرد خوبی را 
در لیگ برتر به نمایش نگذاشتند تا این تیم در رده های پایین جدول 
رده بندی قرار گیرد، شــرایطی که به مذاق هواداران این تیم خوش 
نیامد و خواستار برکناری منصوریان از ذوب آهن شدند. کسب اولین 

برد ذوب آهن در هفته نهم تا اندازه ای می رفت که آرامش را بر اردوی 
سبزپوشــان حکم فرما کند که شکســت در دقایق پایانی مقابل تیم 

ماشین سازی تبریز در هفته دهم رقابت های لیگ برتر بار دیگر موضوع 
برکناری منصوریان را پیش کشــید، موضوعی که البته فعال با دستور 

هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن از ســر علی منصور گذشت.سخنگوی 
باشگاه ذوب آهن در این باره گفت: هیئت مدیره این باشگاه با توجه به 
نتایج ضعیف ذوب آهن در رقابت های لیگ برتر جلسات مختلفی را با 
مدیرعامل و سرمربی این تیم برگزار کرده تا مشکالت تیم و هم چنین 
نگرانی هواداران برطرف شود. احمد جمشیدی افزود: جلسه تعاملی و 
خوبی داشتیم که در آن در ارتباط با تمامی شرایط و مسائل تیم فوتبال 
باشگاه بحث و بررسی انجام گرفت و در پایان این جلسه و با توجه 
به گفت وگوهای انجام شــده، علیرضا منصوریان سرمربی تیم 
فوتبال، به کار خود در تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با لحاظ 
شروط تعیین شــده، ادامه خواهد داد. سخنگوی باشگاه 
ذوب آهن گفت: از سوی دیگر جرائمی نیز در نظر گرفته 
شده اســت که مقداری از این جرائم قطعی و مقداری نیز 
غیر قطعی اســت؛ اما اگر تیم نتایج الزم را کسب کند، 
در جرائم در نظر گرفته شــده بررســی مجدد انجام 

می شود.
وی ادامــه داد: همچنین بــه منظــور همفکری با 
منصوریان جهت تقویت تیم، حسن استکی از مربیان 
سابق باشگاه ذوب آهن به عنوان مربی به کادر فنی اضافه 
شده است. جمشیدی اظهار داشت:  تغییرات در تیم فوتبال 
ذوب آهن الزم است که این موضوع را طی همفکری با منصوریان 
صورت خواهیم داد.سخنگوی باشــگاه ذوب آهن البته این نکته را 
متذکر شد که اگر منصوریان نتواند انتظارات هیئت مدیره این باشگاه 

را محقق کند تصمیمات دیگری در این باره گرفته می شود.
 ادامه همکاری با ســرمربی به صورت مشروط را می توان تنها در لیگ 
برتر ایران مشاهده کرد، شــرایطی که مســلما  به ضرر آن تیم تمام 
می شــود و نمی توان انتظار داشت که آن ســرمربی بتواند انتظارات 

خواسته شده را برآورده سازد.

بقا؛بشرطهاوشروطها
 تصمیم جدید ذوبی ها برای علی منصور؛

  قاب روز

ماجرایگرفتنعکسیادگاری»سیدورف«باآتشنشانها
کالرنس ســیدورف که از هفته قبل به ایران آمده اســت، به صورت اتفاقــی با جمعی از 
آتش نشــان ها در مقر فرمانده عکس یادگاری گرفت. ماجرا از این قرار بود که سیدورف و 
دوســتانش برای انجام کاری در آن حوالی حضور داشتند که یکی از آتش نشان ها با دیدن 
سیدورف از او یک درخواست می کند. او خطاب به ســیدورف می گوید: »می شود بیایی با 
ما عکس یادگاری بگیری؟ ما نمی توانیم محل خدمت مان را ترک کنیم.« جالب اینجاست 
که بازیکن اسبق میالن و رئال مادرید از راننده اش خواست تا خودرو را کناری پارک کند و 

سیدورف با این آتش نشان ها عکس یادگاری بگیرد.

دو بازیکن برزیلی و هلندی تیم فوتبال گل گهر با تصمیم مجید جاللی 
از این تیم به صورت توافقی جدا شدند. جفرسون تاوارز، مهاجم برزیلی و 
کوین جانسن، هافبک هلندی تیم فوتبال گل گهر سیرجان که در ابتدای 
فصل به این تیم پیوســته بودند، با تصمیم مجید جاللی از این تیم جدا 
شدند. تاوارز مهاجم 2۹ ساله برزیلی که از تیم مولودیای مراکش به گل 
گهر آمده بود، در این فصل در لیگ برتر ایران در چهار بازی و در مجموع 

81 دقیقه برای این تیم به میدان رفت. کوین جانســن، هافبک 27 ساله 
هلندی که از لیگ دسته دو هلند به سیرجان آمده بود نیز در این فصل 4 
بازی و در مجموع 281 دقیقه برای گل گهر به میدان رفت. مجید جاللی 
از اولین روزهایی که در سیرجان شروع به فعالیت کرد اعالم کرده بود که 
بیشــتر تمایل دارد از بازیکنان بومی و داخلی در گل گهر استفاده کند و 
جدایی دو بازیکن خارجی نیز می تواند در راستای همین برنامه باشد. گل 

گهر روز پنجشنبه و در حالی که رقابت های لیگ برتر به خاطر بازی تیم 
ملی ایران تعطیل اســت بازی عقب افتاده اش را برابر تیم شهرخودرو در 
مشهد برگزار خواهد کرد. با توجه به اینکه گل گهر مصدومان زیادی دارد 

گذاشته، باید دید و دو بازیکــن خارجی اش را هم کنار 
 ســازی تیمشجاللی چه راهــکاری برای آماده 

 خواهد داشت.

با اســتعفای محمدرضا داورزنی از پســت معاونت قهرمانی وزارت ورزش، چند گزینه شانس اصلی 
جایگزینی او در این پست هستند.

 روز دوشــنبه محمدرضا داورزنی از پســت معاونت قهرمانی وزارت ورزش اســتعفا کــرد تا خود را 
برای حضور در انتخابات فدراسیون والیبال آماده کند. فدراســیونی که در یک سال گذشته یکی از 
بی ثبات ترین فدراسیون ها بوده و این امید می رود که روز 2۹ آبان ماه با انتخاب رییس جدید، این رشته 
پرمخاطب بتواند دوباره به روزهای اوج خود بازگردد. با استعفای داورزنی، گمانه زنی ها برای جایگزینی 
وی بیشتر شده است. مهدی علی نژاد، رییس فدراسیون ووشو، علی رغبتی مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
و نظارت وزارت ورزش و جوانان و مهدی قدمی معاون پشــتیبانی نهاد ریاست جمهوری گزینه های 
اصلی برای جایگزینی داورزنی هستند. شنیده ها حاکی از آن است که مهدی قدمی تمایلی برای حضور 
در این پست ندارد و تمایل دارد در نهاد ریاســت جمهوری به کار خود ادامه دهد و اگر این طور باشد 
شانس دو گزینه دیگر بیشتر خواهد بود. مسعود سلطانی فر هنوز تصمیم قطعی خود را برای معرفی 
جایگزین داورزنی نگرفته است. تجربه نشان داده که وی می تواند سورپرایزی برای این پست داشته 
باشد، همچنان که قرار بود حکم سرپرست فدراسیون دوومیدانی به جای عرب به نام فرد دیگری بخورد 
ولی به صورت ناگهانی، ایرج عرب به عنوان سرپرست فدراسیون دوومیدانی انتخاب شد. این احتمال 
هم وجود دارد که وزیر ورزش تا زمان انتخابات فدراســیون والیبال )2۹ آبان( فرد جدیدی را معرفی 
نکند تا تکلیف فدراسیون والیبال و داورزنی مشخص شود. هر چه که هست باید در این چند روز صبر 
 کرد و دید که تکلیف مهم ترین معاونت وزارت ورزش چه خواهد شد و چه کسی بر صندلی این پست

 تکیه خواهد زد.

معادالت پیچیده برای جایگزینی داورزنی در وزارت ورزش؛

»سلطانی فر« سورپرایز جدیدی دارد؟

گابریل کالدرون در تازه ترین اظهاراتش بار دیگر بر این نکته 
تاکید کرده که برخالف تیم های رقیــب با بازیکنان داخلی و 
بدون نفرات خارجی در ترکیب تیمش نتیجه می گیرد. او بعد 
از بازی با فوالد خوزســتان هم این جمله را گفته بود در حالی 
که پرسپولیس ســه بازیکن خارجی در تیمش دارد. بوژیدار 

رادوشویچ، بشــار رســن و جونیور براندائو نفرات خارجی 
پرسپولیس هستند که کالدرون حداقل در انتخاب دو نفر آنها 
نقش مهمی داشت. جونیور انتخاب کالدرون بود که با قرارداد 
عجیب و غریب سر از پرسپولیس درآورد و بشار رسن هم در 
تابستان قصد جدایی داشــت؛ اما کالدرون از عرب خواست 
قرارداد او حتما تمدید شــود. در این میان کالدرون بارها از 
جونیور انتقاد کرده که این مسئله در نوع خودش جالب است؛ 
اما او بشار و رادوشویچ را هم نادیده گرفته و می گوید تیمش 
بازیکن خارجی ندارد. مســئله ای که با دلخوری بشار رسن 

شــده  همراه 
است. بازیکنی 
بی توجهی  که 
ن  و ر لــد کا
شــده  باعث 
در  جایگاهش 
تیم  ترکیــب 
هم  عراق  ملی 
به خطر بیفتند.

 دلخوری »بشار رسن« 
از کالدرون

تاوارز و جانسن از سیرجان رفتنی شدند؛
جدایی توافقی دو خارجی تیم گل گهر

سمیه مصور
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افزایش بودجه ساخت خطوط قطارشهری اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

مسابقه طراحی کروکی از 
بناهای تاریخی تخت فوالد 

اصفهان
مســابقه طراحی کروکی از بناهای تاریخی 
تخت فوالد اصفهــان با عنوان»خط پررنگ 
اصفهان«، 23 و 24 آبان در اصفهان برگزار 
می شود. مدیر مجموعه تخت فوالد در این 
رابطه گفت: مسابقه»خط پررنگ اصفهان« 
با هدف معرفی بهتــر مجموعه تخت فوالد 
به طیف دانشــجو و متخصــص و خلق اثر 
هنری و ماندگار در این زمینه برنامه ریزی 

شده است. 
علی معــرک نژاد بــا بیان اینکه شــرکت 
کننــدگان در پنــج محــور بــه رقابــت 
می پردازند، اظهار داشت: شرکت کنندگان 
در این مســابقه پنجشــنبه و جمعه، 23 و 
24 آبان ماه طبق گــروه بندی کروکی های 
خــود را از تکیه میرفندرســکی و ملحقات 
آن، تکیه ســد العراقین و خاتون آباد، تکیه 
کازرونی و آب انبار، تکیه بابــا رکن الدین 
و تکیه مادرشــاهزاده و تکیه خوانســاری 
می بیننــد، ثبت و ضبط و اثــر هنری خلق 
می کنند. مدیر مسابقه خط پررنگ اصفهان 
با بیان اینکه این مســابقه توسط مجموعه 
تخت فــوالد اصفهــان و مــوزه هنرهای 
معاصر اصفهان وابسته به سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان و با 
همکاری اصفهان معمار برگزار می شــود، 
گفت: عالقه مندان برای اطالعات بیشــتر 
ثبت نام و شرکت در این مسابقه می توانند 
بــه ســایت های takhtefoulad.ir و 
isfahanmemar.ir مراجعــه کــرده و 
یا با شــماره ۹۵۰۱۷44۶ تمــاس حاصل 
کننــد. وی با بیان اینکه مراســم اختتامیه 
و اعالم نتایــج و تقدیــر از برگزیدگان این 
مســابقه ۱4 آذرماه برگزار می شود، افزود: 
ســخنران مراســم اختتامیــه حمیدرضا 
 ضیاییان، مدرس دانشگاه شــهید بهشتی 

تهران است.

بازگشایی بازار کوثر شماره 
یک در شب میالد پیامبر)ص(

مدیــر بازارهــای روز شــهرداری اصفهان 
گفت: بــازار روز کوثر شــماره یک اصفهان 
واقع در خیابان کاوه جهت بهینه ســازی دو 
هفته تعطیل اســت و بعد از آن شب سالروز 
میالد پیامبر اسالم )ص( با مدیریت جدید 
بازگشــایی می شــود. ایرج حیدری اظهار 
کرد: بازار روز کوثر شــماره یــک اصفهان 
بهسازی و نوسازی شده و بهره بردار آن یکی 

از تولیدکنندگان استان است. 
وی بــا بیان اینکه بــازار روز کوثر شــماره 
یک در شــب میالد پیامبر اســالم )ص( با 
حضور تعدادی از مدیران شهری بازگشایی 
می شــود، افزود: برای بازارهــای روز کوثر 
ســختگیرترین آیین نامه انضباطی تدوین 
شده و سیســتم های نظارتی مستقر و سیار 
بازارهای روز کوثر همیشه فعال و قیمت ها 
و کیفیت محصوالت را کنترل می کنند که 
کاالهای ضروری و اصلــی مردم با کمترین 
قیمت و باالترین کیفیت به دست شهروندان 
برسد. مدیر بازارهای روز سازمان ساماندهی 
مشاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری اصفهان، تصریح کرد: در بازارهای 
روز کوثر کاالهای عرضه برندهای اصلی با در 
نظر گرفتن تخفیف متناسب با قدرت خرید 
مردم در اولویت قرار گرفتــه و بر کیفیت و 
قیمت ها نظارت و با گران فروشــی برخورد 
می شــود. حیدری تاکید کرد: دو سیاست 
و رســالت کلــی افزایش مشــارکت بخش 
خصوصی در سرمایه گذاری پروژه ها و ارتقای 
کیفیت خدمات در بازارها و شرایط موجود 
نقشــه راه فعالیت ها در بازارهای شهرداری 
اســت. وی ادامه داد: در حال حاضر در اکثر 
بازارها بهبود کیفیت خدمات از نظر ساختار 
عمرانی و فیزیکی که بازارهــای کوثر را از 
سایر فروشــگاه های زنجیره ای شهر متمایز 
می کند، انجام شده اســت. مدیر بازارهای 
روز ســازمان ساماندهی مشــاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان 
گفت: استراتژی جدید ســازمان این است 
که راه اندازی بازارها تنها با مشارکت بخش 
 خصوصی انجام شود و شهرداری به تنهایی 

ورود پیدا نکند.

درحاشیه چهاردهمین نمایشگاه کتاب 
اصفهان صورت گرفت؛

تقدیر آیت ا... طباطبایی نژاد از 
استقبال خوب بازدید کنندگان

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
در بازدید از چهاردهمین نمایشگاه کتاب و تقدیر 
از حضور مردم در این نمایشــگاه گفت: استقبال 
خوبی در ســال های گذشــته از نمایشگاه های 
کتاب در استان شده و این موضوع نشان دهنده 
افزایش سطح مطالعه مردم از این کاالی ارزشمند 
فرهنگی اســت. آیت ا... یوسف طباطبایی نژاد با 
بیان اینکه تاثیر گذاری مطالعه صفحات کاغذی 
کتاب قابل مقایسه با نرم افزارهای طراحی شده 
در این حوزه نیست، افزود: کتاب بهترین راهنما، 
استاد و دوســت انسان اســت که در بسیاری از 
موارد همانند مشکل گشای بسیار از دغدغه های 
فرهنگی و اجتماعی افراد عمــل می کند. وی با 
اشــاره به برخی معضالت ایجاد شده ناشران در 
تهیه کاغذ گفت: در ســال های اخیــر با وجود، 
تحریم های ناجوانمردانه ای که توسط غرب علیه 
کشور طراحی و راه اندازی شده، با تکیه بر دانش 
جوانان این مرز و بوم موفقیت های چشمگیری در 
تولید برخی فرآورده های وارداتی داشتیم و انتظار 
می رود این مشکل نیز با تدبیر مسئوالن حل شود. 
آیت ا... طباطبایی نژاد همچنین به منظور افزایش 
فرهنگ مطالعه در کشور در شرایطی که با کمبود 
و تحریم کاغذ و به دنبال آن افزایش قیمت کتاب 
مواجه هســتیم، از صاحبان فــروش این کاالی 
ارزشمند فرهنگی خواست در فروش کتاب به فکر 
حداقل سود خود باشند. چهاردهمین نمایشگاه 
کتاب اصفهان در فضای نمایشگاهی به مساحت 
۹ هزار مترمربع با حضور ۵۰۰ ناشــر برجســته 
کشور تا بیست و سوم آبان از ساعت ۹ صبح تا 2۰ 
برای بازدید عالقه مندان در نمایشگاه بین المللی 

اصفهان واقع در پل شهرستان دایر است.

مسئول تشکل های دینی تبلیغات 
اسالمی اصفهان خبر داد:

برگزاری جشن میالد پیامبر)ص( 
به صورت متمرکز در اصفهان

مســئول تشــکل های دینی تبلیغات اسالمی 
اصفهان با اشــاره به اینکه در هفته وحدت همه 
مســلمانان حول محور اســالم، قرآن و پیامبر 
اکرم )ص( گــرد هم آمده و این مناســبت مهم 
را جشــن می گیرنــد، اظهار داشــت: بــر این 
اساس سازمان تبلیغات اســالمی هر ساله ویژه 
برنامه هایی برای بزرگداشــت و گرامیداشت این 
هفته برنامه ریزی و برگزار می کند. حسن بابایی 
افزود: برگزاری جشــن های میــالد پیامبر اکرم 
)ص( و امام جعفر صادق )ع( به صورت متمرکز 
در میدان امام علی )ع( و میدان امام )ره( از جمله 
برنامه های هفته وحدت در اصفهان است. مسئول 
تشکل های دینی تبلیغات اســالمی اصفهان با 
اعالم گردهمایی ائمه جمعه و جماعات اســتان 
با محوریــت موضوع وحدت اســالمی و دیدار با 
خانواده شهدای فاطمیون گفت: در گردهمایی 
دیگری خواهران مدیر تشکل های دینی، مدیران 
هیئت های مذهبی، کانون های فرهنگی و انجمن 
اسالمی درخصوص موضوع وحدت به تبادل نظر 

می پردازند.

مدیر عامل سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری 
از آغاز اجرای فاز نخســت پروژه بزرگ »میدان تا 
میدان« خبر داد؛ پروژه ای که قرار اســت از طریق 
بازار بزرگ اصفهــان، تاریخ پرگهرایــن دیار را از 
ســالجقه تا صفویه به یکدیگر پیوند زده و انقالبی 

اساسی در توسعه گردشگری شهر ایجاد کند.
وجود دو میدان تاریخی با آثار و بناهای شگفت انگیز 
بدون شــک یکی از امتیازات خاص دیار گنبدهای 
فیروزه ای اســت؛ دیــاری که به واســطه بناهای 
تاریخی متعدد کــه از حکومت های مختلف در آن 
به یادگار مانده اســت در جهان پرآوازه بوده  و هر 
ساله گردشــگران زیادی را از اقصی نقاط کشور و 
همچنین دنیا به سمت خود جذب می کند. میدان 
زیبای امام)ره( که به طول ۵2۵ متر و عرض ۱۵۹ 
متر در دوره صفوی ) ســال ۱۱ هجری- دوره شاه 
عباس اول( بنا شده یکی از این میدان های تاریخی 
اســت که  مانند زنجیری چهار اثر تاریخی مسجد 
شیخ لطف ا...، مسجد امام )ره(، سردربازار قیصریه 
و کاخ عالی قاپو را به هم متصل کرده و در هر چهار 
طرف آن نیز چهار بازار قرار گرفته است که به وسیله 
حجره هایی که دور تا دور میــدان جای گرفته به 

میدان متصل شده اند. 
میدان امام علی )ع( یا میدان عتیق و میدان کهنه، 
دیگر میدان تاریخی شهر اصفهان است. این میدان 
که با محالت مسکونی مجاور و همین طور مسجد 

جامع، جزو قدیمــی ترین مراکز ســکونت گاهی 
اصفهان به شمار می رود، مربوط به دوره سلجوقی 

است و قدمت آن به 8۰۰ سال پیش بر می گردد. 
نقش موثر این دو میدان در توســعه گردشــگری 
اصفهان موجب شد تا مدیریت شهری پروژه بزرگ 
میدان تا میدان  را کلیــد زده و از طریق بازار بزرگ 

اصفهان، این دو میدان را به یکدیگر پیوند بزند.
مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری  در 
این باره می گوید: دو عنصر اصلی و شاخص اصفهان 

یعنی میدان امــام)ره( و میدان امــام علی )ع( از 
طریق بازار بزرگ به یکدیگر می رسد و این موضوع 
اهمیت بازار بزرگ اصفهان را به عنوان محور تجاری 

گردشگری بیشتر می کند.
 محمد فیض با بیــان اینکه بــازار اصفهان یکی از 
بزرگ تریــن و زیباترین بازارهای ایران اســت که 
موقعیت گردشــگری ممتــازی دارد، مــی گوید: 
ســاخت بناي اصلي این بازار و بخش هاي مختلف 
آن از ســده دهم الي ســیزدهم خورشــیدي به 

 طول انجامیــده و در دوره هاي صفویــه و قاجاریه
 تکمیل شده است.

 وی  ادامه  می دهد: بخشی از این بازار با عنوان »بازار 
قیصریه« شناخته مي شود که ورودي آن در میدان 
نقش جهان، توســط ســردري زیبا مشخص شده 
است، همچنین راسته هاي اصلي و فرعي زیادي در 
این بازار وجود دارد که از میان آنها مي توان به سماور 
ســازها، مخلص، مقصودبیک، هارونیــه، نیم آورد 

گلشن و ... اشاره کرد.
 به گفته مدیرعامل ســازمان نوســازی و بهسازی 
شــهرداری، در این مجموعه مــدارس مذهبی و 
مســاجدی همانند دیگــر بازارهاي ایــران دیده 
مي شــود که از جمله آنها مــدارس مذهبي »جده 
بزرگ و کوچک« ، »نیماور«، »هارونیه«، »صدر«، 
»کاسه گران« و » مسجدهاي ذوالفقار« ، » جارچي«  
و »شیشــه« به جاي مانده از دوران صفوي است و 
بناي بي نظیر »عصارخانه شاهي« در میانه راه بازار 
بزرگ مربوط به این دوره اســت که وظیفه اصلي 
آن تهیه روغن چراغ جهت روشــنایي عمارت هاي 

حکومتي در مجموعه دولتخانه صفوي بوده است.
فیض، با اشاره به آغاز اجرای  فاز نخست پروژه بزرگ 
میدان تا میدان که از انتهای بازار باغچه عباســی 
به طول تقریبی 3۶ متر آغاز می شــود، می گوید: 
در حال حاضــر عملیات تخریب، حفــر کانال هاي 
ناکش و چاه هاي جذبي دیواره چیني و لوله گذاري 
 و ... انجــام و مراحــل اولیه ســنگ فرش کف نیز

 شروع شده است.

پیوند تاریخ  در دل بازار بزرگ شهر

مدیرکل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس استان اصفهان با اشاره به 
نزدیک بودن 2۵ آبان روز حماســه و ایثار مردم اصفهان، اظهار 
داشــت: در این روز بزرگ در ســال ۶۱ مردم اصفهان حماسه 
آفرینی کردند و روزی ماندگار را در تاریخ کشور رقم زدند.سردار 
مجتبی شیروانیان افزود: در روز 2۵ آبان سال ۶۱ شاهد تشییع 
3۷۰ شــهید واال مقام عملیات محرم روی دستان مردم اصفهان 

بودیم و حماسه بزرگی در این روز رقم خورد.
مدیرکل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس استان اصفهان با بیان اینکه 
عملیات محرم مکمل عملیات فتح المبین بود و اکثر رزمندگان 
این عملیات از یگان های عملیاتی اصفهــان بودند، تصریح کرد: 
عملیات محرم برای خارج کردن بخش هایی از خرمشــهر از زیر 
آتش دشــمن و تهدید چاه های نفت عراق پس از پیروزی بزرگ 

فتح خرمشهر طراحی شــده بود.وی ادامه داد: حدود یک هزار 
نفر در این عملیات به شهادت رسیدند که 3۷۰ نفر از این شهدا 
متعلق به اصفهان بودند.سردار شــیروانیان با تاکید بر ضرورت 
پاسداشت مقام شهدا ابراز داشت: از استاندار اصفهان می خواهیم 
تا این روز به عنوان روز حماسه و ایثار مردم اصفهان در تقویم ملی 

به ثبت برسد.

مدیرکل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس اصفهان:
حماسه ۲۵ آبان مردم اصفهان در تقویم ملی ثبت شود

  فازنخست پروژه میدان تا میدان آغاز شد؛

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان تاکید کرد:
لزوم یکپارچه سازی بسترهای اطالعاتی براساس نیازهای شهرداری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با بیان اینکه بسترهای اطالعاتی باید براساس 
نیازهای شهرداری اصفهان یکپارچه شود و در قالب داشبوردهای مدیریتی قابل ارائه به مدیران ارشد شهری 
باشد، اظهار کرد: نظام جامع آماری با کمک و همکاری دانشــگاه اصفهان تهیه شده و نیازهای اطالعاتی 
شهرداری را براساس فرآیندهای کاری در حوزه های مختلف احصا می کند؛ سپس نیازهای اطالعاتی هرکدام 
از فرآیندها استخراج شده و شاخص هایی برای ارزیابی بخش های مختلف تعیین و تدوین و اطالعات مورد 
نیاز شاخص ها از سامانه های مختلف در سطح شهرداری استخراج می شود. علیرضا صادقیان گفت: نیازهای 
اطالعاتی شاخص مالی در سامانه گردش امور مالی یا به طور مخفف »گام« وجود دارد که پس از تعیین و 
تلفیق این اطالعات، ارتباط داده ای از طریق سامانه یکپارچه مدیریت اطالعات برقرار و داده ها در سامانه 
سیما یکپارچه سازی و استانداردسازی می شود و محاسبه شاخص ها و نمایش آنها در قالب داشبوردهای 
مدیریتی در سامانه »رصا« صورت می گیرد. معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان، 
خاطرنشان کرد: این داشبوردساز در موبایل و بسترهای تحت وب قابل دسترسی برای مدیریت شهری است. 
صادقیان با بیان اینکه شهرداری اصفهان در ارائه اطالعات مکانی پیشتاز است و حرف برای گفتن دارد، افزود: 
در حال حاضر چهار دستگاه آر. تی. کی. جی. پی. اس در چهار نقطه شهر اصفهان راه اندازی شده است که 
به صورت 24 ساعته و آنالین با ماهواره جی. پی. اس در ارتباط هستند و اطالعات جی. پی. اس را به صورت 

آنالین به دستگاه های کاربران )مهندسان، ارگان ها و سازمان ها( ارسال می کند.

معاون سرمایه گذاری و گردشگری اداره کل میراث فرهنگی اعالم کرد:
موافقت با صدور ۱۹ مجموعه جدید گردشگری در استان اصفهان

معاون سرمایه گذاری و گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 
گفت: با صدور ۱۹ مجموعه جدید گردشگری در استان اصفهان موافقت شد. 

سید علی صالح درخشان، معاون سرمایه گذاری و گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان اصفهان در هفتمین نشست کمیته فنی سرمایه گذاری گردشگری این استان گفت: اعضای 
این کمیته پس از بررسی طرح های پیشــنهادی، با تاسیس دو هتل جدید و یک اقامتگاه سنتی و دو سفره 
خانه سنتی در شهر اصفهان در مرکز استان همچنین مجتمعی جدید بین راهی و مجتمعی گردشگری در 
شهرستان کاشان محور شمال استان و همچنین راه اندازی مجتمعی گردشگری در سمیرم محور جنوب 

استان اصفهان موافقت کردند. 
ســید علی صالح درخشــان افزود: همچنین در این نشســت، اعضای کمیته موافقت خود را با تاسیس، 
سفره خانه ای سنتی در محور شرق شهرســتان اصفهان روستای خارا و ســه اقامتگاه سنتی در روستای 
قلعه شور، شــهر تاریخی ورزنه و شــهر طرقرود از توابع شهرستان نطنز در شمال اســتان اصفهان اعالم 
کردند. وی گفت: در این نشســت اعضا از میان طرح های ارائه شده، موافقت خود را با تاسیس سه اقامتگاه 
بوم گردی در روستاهای مری و باقرآباد از توابع شهرستان اصفهان وشهر اصفهان همچنین راه اندازی پنج 
 اقامتگاه بوم گردی در شهرهای کاشان، گرگاب، اردســتان و گلپایگان و روستای نرمه شهرستان سمیرم

 اعالم کردند.

رییس کمیســیون حمل ونقل شــورای اسالمی 
شــهر اصفهان در بازدید اعضای کمیسیون حمل 

ونقل شورای اسالمی شهر اصفهان از 
ایستگاه عمان ســامانی خط دو قطار 
شهری اصفهان، اظهارکرد: کمیسیون 
حمل ونقل شورای شهر همراه سازمان 
قطارشهری در حوزه های مختلف بوده 
و اراده شورای شــهر بر این است که 
مترو در این دوره به سرانجامی برسد.

امیراحمد زندآور با بیــان اینکه مترو 
در اولویت برنامه های شــهری اصفهان قرار دارد و 
شهردار اصفهان نیز در این زمینه تالش بسیاری 
صورت داده اســت، افزود: قطعا هرجا نیاز باشد، 
شورا و کمیســیون حمل و نقل به منظور حمایت 
از آن، ورود خواهد کرد.رییس کمیســیون حمل 
ونقل شورای اسالمی شــهر اصفهان تاکید کرد: 
آزادسازی های مربوط به ایســتگاه ها بسیار مهم 
است و با توجه به ورود مناطق، باید در این خصوص، 
سازمان قطارشهری بر اســاس برنامه زمان بندی 
اقدام کند.وی با بیان اینکه اوراق مشارکت و بودجه 

نیز موضوع مهمی در ساخت خط دوم قطارشهری 
است، گفت: با توجه به هزینه های قابل توجه، باید 

در سال آینده پیش بینی بهتری به منظور افزایش 
بودجه ساخت خطوط قطارشهری اصفهان داشته 
باشــیم. زندآور تصریح کرد: بدون شــک  در این 
خصوص کمیسیون حمل و نقل ورود جدی خواهد 
داشت. وی خاطرنشــان کرد: اعضای کمیسیون 
حمل و نقل در تالش هستند که از نزدیک همت و 
تالش  سازمان قطارشهری اصفهان را مد نظر قرار 
دهند؛ البته گزارش فعالیت هــای صورت گرفته 
در این خصوص بایدبه شورای شــهر ارائه شود تا 

حمایت های الزم از آن صورت گیرد.

رییس کمیسیون حمل ونقل شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد:

افزایش بودجه ساخت خطوط قطارشهری اصفهان

اداره کل زندان های استان اصفهان

آگهی تجدید مناقصه عمومی

م الف:658230

نوبت دوم

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

شماره تماس: ۰3۱-3۷88۵۷8۵

اداره کل زندان های استان اصفهاندستگاه مناقصه گزار
نشانی: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن

موضوع مناقصه
تهیه گوشت گوساله و مرغ مورد نیاز به شرح ذیل:

گوشت گوساله منجمد دو تیکه ران و سردست: 8۵/۰۰۰ کیلوگرم
مرغ منجمد با وزن حداقل ۱۶۰۰  و حداکثر ۱/8۰۰ گرم ۱۰3۰۰۰ کیلوگرم

تضمین شرکت در مناقصه
ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندانهای استان اصفهان

یا واریز وجه نقد به شبای حساب IR 23۰۱۰۰۰۰4۰۶۱۰۱3۱۰۷۶۷۰4۰۹ نزد بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندانهای استان اصفهان به مبلغ 2/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دریافت اسناد از طریق 
سامانه تدارکات دولت

www.setadiran.ir :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

از تاریخ ۹8/8/2۱ لغایت ۹8/8/23

تحویل اسناد صرفًا 
پاکت )الف(

دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان

حداکثر تا تاریخ ۹8/۹/۷

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندانهای استان اصفهان

روز شنبه مورخ ۹8/۹/۹ ساعت ۱۰ صبح

 نرگس طلوعی
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  امام علی علیه السالم:
بابركت ترين غذا ، غذايی است كه دست هاى 

بسیار در آن شريك باشند .
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آسانسورها می توانند از فرصت تحریم باال بروند

یادداشت

۳- اگر می خواهید اشتباه دیگران را اصالح کنید
حتی اگر فقط قصد کمک داشته باشید، دیگر نباید اشتباه کسی را 
اصالح کنید، به خصوص اگر آنها را خیلی خوب نمی شناسید. اگر 
بگذارید اشتباه ها همانطور که هستند بمانند بهتر است تا اینکه 

از آن دست آدم هایی به نظر برسید که خود را عقل کل می دانند.
۴- اگر باعث دلخوری کسی می شود

شاید فکر کنید که هیچ کس برای اینکه به عمد کسی را ناراحت 
کند چیزی را نمی گوید؛ اما این تصور درســت نیست. ما معموال 
بدون آنکه حتی متوجه باشیم، این کار را برای قدرت نمایی یا از 
سر حسادت انجام می دهیم. این کار اغلب نوعی طعنه زدن تلقی 
می شود؛ اما این هم چیزی از ناراحت کننده بودن آن کم نمی کند. 
سکوت، محکم ترین پاســخ اســت و تصور بهتری از شما ایجاد 
می کند تا اینکه تالش کنید با طعنه زدن آدم جالبی به نظر برسید.

۵- اگر حرف می زنید که فقط حرفی زده باشید
اولین قانون صحبت کردن این است که فقط برای اینکه حرفی زده 
باشید، حرف نزنید. اگر حرف هایتان ربطی به موقعیت فعلی ندارد، 
می توانید آنها را برای زمان دیگری نگه دارید. مثال وقتی جلســه 
کاری تقریبا به انتها رســیده، یک نفر از سر چاپلوسی یا هیجان 
افراطی یک ســوال نامربوط می پرســد. همه از چنین آدم هایی 

بدشان می آید. 
۶- اگر پای کس دیگری را به بحث می کشد

اطالع از رازهای دوست تان شــما را به او نزدیک تر می کند، مگر 
اینکه این رازها را با نفر سومی در میان بگذارید. نگه داشتن بعضی 
اطالعات پیش خود می تواند کار ســختی باشد. با این حال، شما 
نباید این اشــتباه را در مورد خودتان مرتکب شوید. اگر این کار 
حس غیبت کردن را دارد، احتماال همینطور اســت و شما باید 
جلوی زبان تان را بگیرید. به عالوه، اگر همان اول به آن نفر سوم 
بگویید که نباید این حرف را با کس دیگری در میان بگذارد، بار 

سنگینی از زیاد از حد دانستن بر دوش او می گذارید.

عکس روز

دوخط کتاب

موضعی... آیا اینکه بدوِن 
دوســتش  کــه  کســی 
داشــته ای قادر به زندگی 
باشــی، به معنای این است 
کــه او را کمتــر از آن چــه 
فکــر می کــردی دوســت 

داشته ای؟

»خاطرات سوگواری« 
روالن بارت

معنای اصلی دوست 
داشتن

چه غریب؛ دیگر صدایش 
آن قــدر خــوب  را، کــه 
می شــناختم، نمی شــنوم. 
همان چیزی که می گویند 
تــار و پــود خاطــره اســت 
)افت و خیز دوست داشتنی 
صدایش...( مانند ناشنوایی 

مدیران یک شــرکت لوازم آرایشــی در چین برای تشــکر از کارمندان 
سختکوش و وفادارشان، روش عجیبی را انتخاب کردند که توجه کاربران 
فضای مجازی را به خود جلب کرد. آنها پای کارمندان شــان را می شویند. 
مدیران چینی معموال به خاطر تحمیل کار زیاد به کارمندان شان یا اعمال 
تنبیهات عجیب و ترســناک مثل خوردن سوسک زنده، بدنام هستند؛ اما 
مدیران این شرکت لوازم آرایشــی ثابت کردند که استثنائاتی هم وجود 
دارد. در فیلمی که از قدردانی آنها منتشر شده است، دو نفر از مدیران خم 

می شوند و پاهای بهترین و پرکارترین کارمندهایشان را می شویند.

روش عجیب مدیران چینی برای تشکر از کارمندان

خانم وانگ ۳۶ ســاله از چین، تجربه تلخی را بعد از سر و کله زدن با فرزند 
۹ ساله اش تجربه کرد. او سعی داشت تا یک مسئله ریاضی را به فرزندش 
تفهیم کند؛ اما در نتیجه این اقدام دچار حمله قلبی شد. او که از عدم درک 
پسرش برای حل مسئله ریاضی به شدت عصبانی شده بود در قفسه سینه 
خود احســاس درد کرد و نفس کشیدن برایش دشوار شــد. به دنبال این 
احساس درد، خوشبختانه پدر خانواده به سرعت همسرش را به بیمارستان 
می رساند. پزشکان تشخیص می دهند که مادر به دلیل عصبانیت زیاد دچار 

حمله قلبی و سکته شده است.

فرزندی که با درس خواندنش مادرش را سکته داد!

 یک رســتوران غذاهــای دریایــی معــروف در ســنگاپور، به دلیــل اقدام
 بی رحمانه اش محکوم شد. در این رستوران برای سرگرمی، یک دستگاه قرار 
داده بودند که افراد می توانستند با انداختن یک سکه درون آن، شانس خود را 
برای گرفتن خرچنگ های زنده ای که دســت و پای شان بسته شده با چنگک 
امتحان کنند. با منتشر شدن عکس های این ماشین در اینترنت، مردم از مدیران 
این رستوران به دلیل آزار حیوانات خشمگین شــدند. بعد از این واکنش ها، 

مدیران رستوران عذرخواهی و ماشین را خاموش کردند.

جایزه خرچنگ زنده در رستوران!

طبیعت پاییزی غار 
یخ مراد و منطقه 
دیزین در کرج

 غار یخ مــراد در آزادبر 
مربوط بــه دوران پیش 
از تاریخ ایران باســتان 
اســت و در شهرستان 
کرج، بخش مرکزی، ۴ 
کیلومتری جنوب گچسر 
و جاده چالوس واقع شده 
است. این اثر در تاریخ 10 
دی 1۳81 به عنوان یکی 
از آثار ملی ایران به ثبت 

رسید.

از استراتژی سکوت غافل نشوید )2(

 مینا حمیدی

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در جمع اعضای کمیته مدیریت شرکت 
ضمن ابراز خرسندی از تحقق 82 درصدی برنامه ها و اهداف فوالد مبارکه، 
روند روبه رشــد ارتقای ایمنی و تثبیت روند رضایت مندی مشــتریان از 
محصوالت شرکت، گفت: هرچه دشــمنان عرصه را تنگ تر کنند، ما نیز 
امیدوارتر و سخت کوش تر از همیشه برای کشور تالش خواهیم کرد. حمید 
عظیمیان در ادامه تصریح کرد: با اقدامات خوبی که انجام شــده، با وجود 
اینکه روند تولید در فوالد مبارکه حفظ شــده و در برخی نواحی افزایش 
یافته، خوشبختانه برداشت آب از زاینده رود روند کاهشی داشته است. این 
خبر مسرت بخشی است که همکاران با اتخاذ راهکارهای مناسب و اجرای 
پروژه های متعدد توانسته اند با بازچرخانی هرچه بیشتر آب در سیکل تولید 
و مدیریت هرچه صحیح تر مصرف، به این موفقیت دست یابند. وی با اشاره 
به اینکه امروز دشمنان قلب اقتصاد و انسجام کشور ما را هدف قرار داده اند، 
تصریح کرد: برون رفت از اتکا به اقتصاد نفتی راهبرد بسیار کارآمدی است؛ 
اما باید به خاطر داشته باشــیم که آنها نیز دست روی دست نگذاشته اند و 
با هدف قرار دادن انسجام مردم و بخش های مهم اقتصادی کشور، به ویژه 
در حوزه معدن و صنایع معدنی که بیشترین ظرفیت های اقتصادی کشور 
در آن است، ســعی دارند اقتصاد ایران را از پویایی بازدارند. وی در همین 
خصوص اظهار داشت: باید توسعه ها به گونه ای باشد که بنگاه های اقتصادی 
کشور موجب رشد یکدیگر و در نهایت رشد اقتصادی کشور شوند، نه اینکه 
با رقابت منفی، قصد کنار زدن و منزوی کردن هم را داشته باشند. این آفت 
بزرگ درســت همان چیزی است که دشــمن برای آن برنامه ریزی کرده 
اســت. به طورکلی باید با حمایت، همدلی و وفاق شرایطی فراهم کنیم که 
سازمان ها به رشد و توسعه یکدیگر کمک کنند و از پیشرفت هم خوشحال 
شــوند. نباید فراموش کرد که همه عوامل زنجیره معدن و صنایع معدنی 
و به طورکلی بنگاه های اقتصادی کشــور در یک کشتی قرار داریم و نفع و 
ضرر یکی، نفع و ضرر همه است. مهندس عظیمان پس از استماع گزارش 
عملکرد نواحی شــرکت گفت: گزارش های ارائه شــده در این جلسه مثل 

همیشه امیدوارکننده است؛ اما با توجه به شرایط باید بتوانیم مسائل شرکت 
را مدیریت کنیم. وی از خودکفا شدن در بخش معدن و دست یابی به دانش 
فنی طراحی و احداث کارخانه های فوالدسازی به عنوان دو راهکار اساسی 
برای خنثی سازی تحریم ها و تقویت بنیه اقتصادی شرکت و کشور یاد کرد 
و ادامه داد: ضروری است که شرکت برای تامین مواد اولیه موردنیاز خود 
به طور مستقیم به معدن دسترســی داشته باشد. درعین حال، همان گونه 
که همواره رهبر معظم انقالب نیز تاکید کرده اند، کشــور ما باید به دانش 
فنی در همه حوزه ها دســت یابد و به طور مشــخص در فوالد مبارکه باید 
این توانایی و ظرفیت ایجاد شــود که اگر در فروش محصوالت با مشــکل 
مواجه شــدیم، بتوانیم با فروش تکنولوژی و دانش فنی طراحی و احداث 
کارخانه های فوالدی برای ذی نفعان و کشور خلق ارزش کنیم. باید نوعی 
خواســت عمومی و همدلی همگانی برای این منظور در همه بخش های 
شرکت ایجاد شود. وی در ادامه با اشاره به نقش استارت آپ ها، دانشمندان، 
نخبگان و هنرمندان در رشد و شــکوفایی اقتصاد کشور گفت: آنها باید از 
سوی بنگاه های اقتصادی و سازمان ها حمایت شوند تا بتوان با همدلی هم، 
شرکت را از این پیچ خطرناک به سالمت عبور داد. مدیرعامل فوالد مبارکه 
از پاک دســتی مدیران و به طورکلی مجموعه فوالد مبارکه به عنوان یکی 
از ظرفیت های شایســته شرکت یاد کرد و گفت: دشــمنان با وارد آوردن 
هجمه به برخی شرکت های بزرگ کشور سعی کردند اقتصاد و درآمدزایی 
و معیشت مردم را مورد تهاجم قرار دهند؛ ازاین رو باید هوشیارتر از همیشه 
در مسیر رشد و تعالی حرکت کنیم تا شرکت از هرگونه هجمه مصون بماند.

 مهندس عظیمیان در بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی از عملکرد 
کارکنان شرکت در کسب رکورد باالترین سطح بهره وری نیروی انسانی و 
دســت یابی به دانش فنی و تولید محصوالت جدید، فوالد مبارکه را نگین 
درخشان صنعت کشــور خواند و خاطرنشــان کرد: باید با تالش مضاعف 
خود بکوشیم تا در هر شرایطی این نگین همچنان بدرخشد و مایه عزت و 

سربلندی کشور باشد.

صنعت ساختمان از تحریم ها در امان نبوده است. این جمله تا پیش از وضع 
تازه ترین تحریم ها چندان مــورد توجه نبود ولی بعــد از ادعاهای تازه کاخ 
سفید در خصوص تحریم های جدید در بخش عمران و ساخت و ساز به دلیل 
»ارتباط« این بخش با »سپاه پاسداران« این صنعت هم وارد دوران تازه ای 
شده است. البته از یاد نبریم که در طول سال های اعمال تحریم ها حدود 50 
درصد از ظرفیت ساختمان کشور را از دست داده ایم و میزان صدور پروانه های 
ساخت نیز کاهش پیدا کرده است و به همین دلیل این مسئله را باید با تدبیر، 
سیاست و کامال به صورت علمی حل کرد زیرا مسئله رکود تورمی یک اتفاق 
بزرگ اقتصادی است و تنها به کمک روش های نوین و کاربردی امکان گذر 
از آن وجود دارد. در واقع از ســال ۹0 تاکنون دو مرحله تحریم را در اقتصاد 
کشور تجربه کرده ایم یا در حال تجربه آن هســتیم. دور اول تحریم ها که از 
سال ۹0 آغاز شد، روی صنعت ساختمان کشور اثر گذار بود و در آن سال ها 
شاهد افت شدید صدور پروانه های ساخت برای این صنعت درون زا بودیم که 
البته می شد با برخی تصمیمات و تســهیل گری ها کمتر در این وادی دچار 

خسارت به سازنده و مصرف کننده باشیم. اتفاقا همین مورد است که می تواند 
تحریم های تازه کاخ سفید در صنعت مورد بحث را نردبان یا حتی فراتر از آن، 
به مثابه آسانسوری دید که صنعت ساختمان را نه از دیوار تحریم ها که از دیوار 
چین هم عبور دهند. این ادعا شاید در نگاه نخست اغراق آمیز و ژورنالیستی 
باشــد ولی به طور حتم اگر در حوزه ساخت و ساز مســکن شرایط تسهیل 
شود و فضای غبار آلود کسب و کار در حوزه تولید مسکن برای ادامه فعالیت 
سازندگان فراهم شود، می توانیم از شــرایط تحریم ها به عنوان یک فرصت 
استفاده کنیم. این موارد در حالی است که متاسفانه نه در تسهیل گری و نه در 
بهبود فضای کسب و کار، گام های موثری برای حوزه مسکن برداشته نشده 
است چون در این زمینه باید سیاست گذاری و برنامه مشخصی را برای حوزه 

مسکن در نظر بگیریم تا شاهد رونق این بخش در کشور باشیم.

  حسین صادقی قوام آبادی
عضو اتحادیه سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی استان اصفهان

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه:

بنگاه های اقتصادی کشور موجب رشد یکدیگر باشند

به منظور بررسی مشــکالت حوزه بهره برداری از گاز طبیعی در سطح استان، 
بیست و نهمین گردهمایی رؤسای مناطق و ادارات در شهرستان نجف آباد برگزار 
شد. در این نشست که با حضور مدیرعامل، معاون بهره برداری، معاون مهندسی 
و اجرای طرح ها، رییس بهره برداری مرکز اســتان، رؤسای واحدهای ستادی، 
مناطق و ادارات گاز استان به همراه رؤسای تعمیرات مناطق و ادارات مذکور به 
میزبانی اداره گاز نجف آباد برگزار شد، در خصوص مشکالت حوزه بهره برداری 

بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، ضمن تشــکر از تالش های شبانه روزی 
کارکنان در سطح استان در راستای گازرســانی ایمن و مستمر به بیش از 2/2 
میلیون مصرف کننده با تاکید بر پیگیری جدی وصول مطالبات گفت: از طریق 
بازدیدهای مستمر از تمامی تاسیسات گازرســانی در سطح استان، می بایست 
همواره آمادگی الزم برای فصل سرما فراهم باشد.مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان، با اشاره به محدودیت در تامین برخی کاالها گفت: با نظارت کامل و ارائه 
آمار دقیق و واقعی حداکثر اثربخشی از امکانات موجودرا باید لحاظ کرد.وی، با 
اشــاره به آخرین وضعیت طرح حذف قبوض کاغذی ضمن تاکید بر جمع آوری 
شــماره تلفن همراه مشترکین در ســطح استان از رؤســای ادارات خواست با 
تعامل و ارتباط از طریق ادارات پست شهرستان ها نسبت به دریافت مشخصات 
مشترکین اقدام کنند.علوی، گفت: کارگروه حذف قبوض کاغذی در ستاد تشکیل 
و به صورت مستمر پیشرفت انجام کار را رصد می کند. وی، ضمن تشریح پروژه 
نهضت زیباسازی علمک ها درشهرستان اصفهان گفت: به منظور ارتقای ایمنی و 
زیباسازی، انشعابات این پروژه در کالن شهر اصفهان و سطح منطقه شش شروع 
و به تدریج در ســایر مناطق و ادارات نیز اجرایی خواهد شد.مدیرعامل شرکت 
گاز استان اصفهان، همچنین با ارائه گزارشی از روند گازرسانی به صنایع مصوبه 
شورای اقتصاد بیان داشت: با توجه به خوشه بندی صورت گرفته در این طرح، 
گازرسانی به واحدهای صنعتی مناطق یک، سه ،پنج و همچنین شهرستان های 
بویین ومیاندشــت، چادگان، خوانسار، سمیرم، زرین شــهر، مبارکه و نطنز رو 
به اتمام بوده و پیگیری الزم به منظور گازرســانی به واحدهای تولیدی ســایر 

شهرستان ها نیز در حال انجام است.گزارشی از وضعیت نشت یابی، گازرسانی به 
صنایع و واحدهای تولیدی مصوبه شورای اقتصاد، نگهداری و تعمیرات، نرم افزار 
انبارک،TMMS، بازرسی ایستگاه ها و انبار، کنتورهای تعمیری، GIS، امنیت 
اطالعات شرکت و آخرین اقدامات صورت گرفته در واحد امور قراردادها از جمله 
مواردی بود که در بیست و نهمین گردهمایی رؤسای مناطق و ادارات شرکت گاز 

استان اصفهان مطرح شد.
در پایان این نشست مدیرعامل شرکت گاز استان ضمن تقدیر و تشکر از تمامی 
همکاران، بر ضــرورت دقت در انجام امــور محوله و نظارت کامــل بر عملکرد 
پیمانــکاران در بخش های مختلف تاکید کرد و گفت: وصــول مطالبات یکی از 
موضوعات مهمی است که مدیران و رؤسای ادارات می بایست در اولویت کاری 
خود قرار دهند.سید مصطفی علوی، با اشاره به سطوح رهبری در سازمان افزود: 
اگر توانمندی های مدیریتی را به یک هرم تشبیه کنیم رهبران سطح اول افرادی 
باتوانمندی های فوق العاده، رهبران سطح دوم از اعضای گروه مشارکت، سطح 
سوم مدیران کارآمد، سطح چهارم مدیران بانفوذ و رهبران سطح پنجم مدیران 
خالق و یا رهبر هستندکه این دســته مدیرانی فروتن و با اراده خواهند بود.وی، 
با اشاره به لزوم کســب مهارت های فنی، انسانی و ادراکی برای مدیران، اهمیت 

مهارت روابط انسانی و برخورد با همکاران را بسیار حائز اهمیت دانست.

در بیست و نهمین گردهمایی رؤسای مناطق و ادارات شرکت گاز استان اصفهان مطرح شد؛

تاکید بر وصول مطالبات به عنوان اولویت کاری ادارات گازرسانی
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