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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی

 یک سوم مرغداری های استان اصفهان غیرفعال هستند؛

حکایت تلخ مرغ و تخم مرغ
3

 وقتی به جای شیر، دود می خوریم!
 بر اساس اعالم سازمان اورژانس کشور، اصفهانی ها در روزهای اخیر بیشترین مراجعه را به اورژانس به دلیل مشکالت تنفسی و قلبی داشته اند؛
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مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

 امکان ساختن شناسه تقلبی جهت کالهبرداری وجود ندارد
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: حذف قبوض کاغذی و افزایش نرخ برق دو مقوله کامال جدا از هم 
اســت و به هیچ عنوان ارتباطی با یکدیگر ندارد، چراکه بحث افزایش نرخ برق از اردیبهشت ۱۳۹۸ اجرا و تعرفه های آن 

به طور کامل مشخص و مجزا اعالم شد؛اما حذف قبوض کاغذی برق از خردادماه شروع شده و...

دادستان عمومی و انقالب استان  خبر داد:

برخورد قضایی با پزشکان متخلف اصفهانی
 دادســتان عمومی و انقالب استان اصفهان گفت: دســتگاه قضا با پزشــکان بی توجه به قانون مالیاتی، برخورد جدی 

می کند.  

امام جمعه اصفهان:

باید در تولید کاغذ خودکفا شویم
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان درباره برگزاری چهاردهمین نمایشگاه کتاب اصفهان اظهار داشت: بازدیدی از این 

نمایشگاه داشتم و باید گفت استقبال خوبی از سوی مردم صورت گرفته است.

صفحه 3

صفحه 5

صفحه 7

 یوزهای ایرانی به دنبال شکست گربه سیاه؛ 

تقابل ایران- عراق در اردن
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موضوع مطرح شده در گزارش اخیر آژانس بر سر 
ذرات اورانیوم طبیعی ساخت بشر در مکان هایی 
که توســط ایران به آژانس اظهار نشده، جنجال 
تازه ای است که توســط مدیر کل موقت این نهاد 
بین المللی مطرح و موضــع گیری های زیادی را 
در پی داشته اســت. یکی از نکات انتقادی و قابل 
توجه در گزارش اخیر که بعد از چهار سال شاهد 
این نوع ادبیات و مطالــب در گزارش های آژانس 
درباره ایران هستیم، اشاره مدیرکل موقت به یک 
موضوع پادمانی مورد بحــث میان ایران و آژانس 
است مبنی بر اینکه »آژانس ذرات اورانیوم طبیعی 
ساخت بشــر در مکانی که توسط ایران به آژانس 
اظهار نشده بود، شناسایی کرده است.« آژانس در 
حالی خواستار تعامل ایران در این مورد شده است 
که مذاکرات و رایزنی ها و رفت  و آمدهای متعدد 
در سطوح مختلف در این باره انجام شده و اسناد 
و اطالعــات در چهارچوب مقــررات پادمانی در 
اختیار آنها قرار گرفته است. موضوع مهم در این 
بخش از گزارش مدیرکل، این است که در نشست 
ویژه شــورای حکام که پنجشــنبه هفته گذشته 
برگزار شــد عالوه بر بررســی گزارش مربوط به 
یک موضوع پادمانی که به نظر این موضوع، مورد 
فوق باشــد، مســئله برخورد ایران با یک بازرس 
زن آژانس که مشــکوک به حمل مواد خطرناک 
بوده و دستگاه های آشکارســاز مستقر در سایت 
نطنز نســبت به این بازرس در مکان های مختلف 
هشدار داده اند، بررسی شد و گزارش ایران به طور 
مبسوط نیز ارائه شــد؛ اما ظاهرا آژانس عالقه ای 
نداشته اســت که به این مسئله  در گزارش فصلی 
خود اشــاره کند! یک بازرس زن آژانس که گفته 
می شود تابعیت آسیایی داشته است هنگام ورود 
به سایت نطنز با دستگاه های هشداردهنده مواجه 
می شود که هشدار وجود مواد خطرناک را می دهد. 
این زن سپس  وارد ســرویس بهداشتی می شود 
و بعد از خروج او، دســتگاه ها دیگر نسبت به وی 
هشدار نمی دهند؛ اما با بررسی سرویس بهداشتی 
دستگاه مجدد هشدار می دهد که حاکی از تخلیه 
یا دفع این مواد در ســرویس بهداشتی است. این 
موضوع هم چنان میان ایران و آژانس مورد بحث 

و بررسی است. کاظم غریب آبادی، نماینده ایران 
در آژانس در واکنــش به این بخــش از گزارش 
آژانس در مــورد مکانی در ایران، گفته اســت: از 
همان ابتدا و از زمانی که آژانــس، ایران را مطلع 
کرد که برخی ســواالت در مورد یک مکان خاص 
دارد، ایران موافقت کــرد وارد یک تعامل مثبت با 
آژانس برای شــفاف کردن وضعیت و رسیدگی به 
سواالت مرتبط شــود. ایران با نشان  دادن نهایت 
همکاری و شفافیت، متعاقبا دسترسی الزم را برای 
آژانس فراهم کرد. وی ادامــه داد: همان گونه که 
توسط مقامات آژانس نیز در موقعیت های مختلف 
تاکید شد، تعامل بین آژانس و ایران در خصوص 
این موضوع در حال انجام است. بنابراین، هرگونه 
تالش برای پیش داوری و ارائه ارزیابی زودهنگام 
و خام، صرفــا در جهت مصادره ایــن موضوع در 

راستای مقاصد سیاسی است.
گزارش مدیرکل موقت امــا حامل چند نکته مهم 
دیگر در رابطه بــا فعالیت های هســته ای ایران 
به ویــژه اقدامــات و فعالیت هایی اســت که در 
ماه ها و روزهای آتی اخبار بیشــتری درباره شان 

خواهیم شــنید. بر اســاس بند 25 این گزارش، 
ایران اظهارنامه های مربــوط به تولید و موجودی 
لوله های روتور ســانتریفیوژ و بیلوزها را به آژانس 
ارائه کرده و اجازه راستی آزمایی اقالم در موجودی 
را به آژانس داده اســت و به ایــن ترتیب آژانس 
نظارت مداوم شامل اســتفاده از اقدامات نظارتی 
و مراقبتی را انجام داده و راستی آزمایی کرده که 
تجهیزات اعالم شــده برای تولید لوله های روتور 
و بیلوزها برای تولید ســانتریفیوژ نــه فقط برای 
فعالیت های مشخص شــده در برجام بلکه برای 
فعالیت هایی فراتــر از آنچه در برجام مشــخص 
شده است، مانند نصب آبشارهای جدید استفاده 
شــده اند. اما نکته قابل توجــه در میان اخبار این 

روزها موضع روســیه اســت که به شدت هشدار 
داده اروپا و آمریکا نباید بر سر کشف این ذرات و 
ادعاهای مرتبط بــا آن جنجالی به راه بیندازد. در 
همین زمینه معاون وزیر خارجه روسیه گفته است 
نیازی به ایجاد جنجال سیاســی تازه در خصوص 
گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی نیست. هر 
دو طرف باید توضیحات مناسبی در این خصوص 
ارائه کنند. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در 
سازمان های بین المللی در وین هم پیش تر گفت 
اطالعات مربوط به کشف ذرات اورانیوم در ایران 
تحریف شده است. بر این اساس، وی تاکید کرد: 
این ادعا ها مربوط به دو دهه قبل و پیش از برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( بود و هیچ ارتباطی 
با توافق هسته ای ایران ندارد و تهران هیچ تخلف 
فاحشــی مرتکب نشــده اســت. به نظر می رسد 
روســیه کم کم از حالت بی طرفی و اظهارات دو 
پهلو خارج و در حال شفاف سازی موضع خود به 
خصوص پس از عقب نشــینی های اخیر ایران از 
برجام اســت؛ اتفاقی که در نهایت می تواند به نفع 

ایران تمام شود.

رییس سنای بولیوی 
رییس جمهور موقت شد

رییــس ســنای بولیــوی قــدرت را بــه عنوان 
رییس جمهوری موقت این کشور آمریکای التین 
بر عهده گرفت. مورالس مستعفی در مکزیک قول 
داد تا به مبارزات سیاسی ادامه دهد. جلسه پارلمانی 
برای انتصاب رسمی او از سوی قانون گذاران حزب 
چپ گــرای او و مورالس که این تحــوالت را »غیر 
قانونی« می دانند، بایکوت شد. مشخص نیست که 
آیا این اقدام باعث ناآرامی در الپاز، پایتخت بولیوی و 

سایر شهرهای این کشور خواهد شد یا خیر.

مغزهای متفکر داعش ،آزادند
برخی زندانیان داعش در گفت وگو با شبکه اسکای 
نیــوز اذعان کردنــد، مغزهای متفکر برجســته و 
نخبه های این گروه تروریســتی آزاد هســتند؛ اما 
مقصد و مأوای آنها همچنان نامشخص است. اسیران 
داعشی از فرار مغزهای متفکر این تشکیالت به سمت 
صحرا برای مخفی شدن و حفظ اهداف تشکیالت 
تروریستی مذکور ســخن به میان آوردند. در این 
راستا زکریا مسرف، بازداشتی سوری عضو این گروه 
می گوید: »بسیاری از آنها اکنون در صحرا هستند، 

آنها فرار کرده اند و نمی دانیم کجا رفته اند.«

اعتراضات در شیلی، ۲۶ روزه شد
اعتراضــات علیه نابرابــری اجتماعی در شــیلی 
بیست وشــش روزه شــد و اعتصاب سراسری را به 
مرز تعطیلی کشاند. سه شــنبه شب یک کلیسا در 
ســانتیاگو غارت و به آتش کشــیده شد و چندین 
گزارش نیز از غارت رســتوران ها و مغازه ها منتشر 
شده است. تعداد زیادی از مردم شیلی در اعتصاب 
سراسری این کشور شرکت کرده و باعث شدند تا در 
بسیاری از شهرهای شیلی جوی همراه با تعطیالت 
حاکم شــود. کالس های درس لغو شده و برخی از 
دفاتر دولتی نیز از ارائه خدمات به مشتریان امتناع 
می کنند. تعدادی از مغازه ها و رستوران ها نیز غارت 

شده اند.

ترامپ، رییس دفترش را تهدید 
به اخراج کرده است

دونالد ترامپ طی چند هفته اخیر رییس دفتر موقت 
خود را بر سر اشتباهات اخیرش در میانه تحقیقات 
استیضاح به اخراج تهدید کرده است.گزارش شده 
که معاونان ارشــد ترامپ به او توصیه کرده اند که 
اخراج مالوینی در چنین برهه حساســی به ویژه با 
توجه به نقش او در تصمیم گیری برای توقف موقت 
کمک نظامی به اوکراین و هرج و مرجی که به دنبال 
تالش برای یافتن جانشینی برای او ایجاد می شود، 
پیامدهای نامطلوبی را در پی خواهد داشت. یکی از 
مشــاوران ترامپ به روزنامه واشنگتن پست گفت: 
فکر نمی کنم تا پس از ماه دسامبر شاهد کناره گیری 
او باشــیم؛ اما رییس جمهور از این اقدام او بســیار 

خشمگین بود. 

فرانسه خواهان همکاری با ترکیه 
بر سر بازگشت داعشی هاست

فرانســه گفته اســت که پاریس خواهان ادامه 
مذاکرات نزدیک با ترکیه درباره شرایط در شمال 
شرق ســوریه و جنگ با داعش است. سخنگوی 
وزارت خارجه فرانسه درباره تروریست های داعش 
که قرار است از ترکیه به فرانسه فرستاده شوند، 
گفت: مسئله داعشــی ها، مسئله کلیدی امنیتی 
هم برای فرانســه و هم ترکیه است و در دستور 
کار دیدار وزیران ائتــالف جهانی ضدداعش که 
قرار اســت ۱۴ نوامبر )2۳ آبان( در واشــنگتن 
برگزار شود، خواهد بود. فلورانس پاری، وزیر دفاع 
فرانسه نیز گفته است که ترکیه و فرانسه درباره 
اخراج تروریست ها به توافق رسیده اند. رسانه های 
فرانســه در گزارش هایی از اخراج ۱۱ فرانسوی 
داعش از ترکیه و بازگرداندن آنها به کشورشــان 

خبر داده بودند.

جنجال ذره ها و تذکر روسیه

»فردو« برای غنی سازی ۲۰ 
درصد اعالم آمادگی کرد

مدیر مجموعه فردو با اشــاره به اینکه آمادگی 
برای غنی سازی 2۰ درصدی در این مرکز وجود 
دارد، خاطرنشان کرد: ماشین های غنی سازی در 
فردو در حال کار بوده و برخی نیز به زودی فعال 
می شوند و اورانیوم غنی شده را ذخیره می کنند. 
وی با اشــاره به کار روی تولیــد ایزوتوپ های 
پایدار در این مرکز افــزود: تمامی فعالیت ها در 
فردو بومی و به دست متخصصان داخلی انجام 
می گیرد. تنها با روس ها در زمینه ایزوتوپ های 

پایدار همکاری می کنیم.
مدیر فــردو تصریح کرد: بحــث تولید ایزوتوپ 
پایدار نیاز به دانش بســیار پیچیده تری دارد و 
ما پیش تر تجربه ای در این زمینه نداشــتیم. با 
همکاری روس ها در حال طراحی زنجیره هستیم 

تا غنی سازی صنعتی را آغاز کنیم.

واکنش وزیر دفاع به 
تحریم های تازه آمریکا

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: از 
منظر نیروهای مسلح کسی که تحریم می شود 
مانند کسی است که در جنگ با دشمنان مورد 
اصابت گلوله قرار گرفته اســت. امیر حاتمی با 
اشاره به اقدامات اخیر آمریکا در منطقه اظهار 
کرد: مثل همه کارهایی کــه آمریکایی ها علیه 
ملت ایران انجام داده اند و در صدر آنها نیروهای 
مسلح به عنوان خار چشم شان مورد هدف آنها 
بوده، این بار هم تعدادی از همکاران عزیز ما را 
تحریم کرده اند که هیچ اثری نخواهد داشــت، 
چرا که در واقع امروز از منظر نیروهای مســلح 
کسی که تحریم می شود مانند کسی است که در 
جنگ با دشمنان مورد اصابت گلوله قرار گرفته 
است. وی افزود: این افراد مثل کسانی هستند 
که جانباز جنگ با دشمن شده اند، آنان موجب 

افتخار مردم و نیروهای مسلح هستند.

 شرط شورای نگهبان 
برای انتخابات الکترونیک

ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: انتخابات 
الکترونیکی یــک الزام قانونی اســت و فارغ از 
مشــکالت مطرح شــده برگزاری انتخابات به 
صورت الکترونیکی می تواند مزایایی داشــته 
باشــد. عباســعلی کدخدایی افــزود: یکی از 
محاســن » انتخابات الکترونیک « تسریع در 
شمارش آراست؛ اما گزارشی از انتخابات شورای 
پنجم داریم که برگزاری انتخابات الکترونیکی 
مطلوب نبوده است. وی با اشاره به تامین امنیت 
انتخابــات یازدهمین دوره مجلس شــورای 
اســالمی تصریح کرد: اگر وزارت کشور بتواند 
امنیــت » انتخابات الکترونیــک «  را تضمین 
کند در انتخابات ســال های بعــد نیز از همین 
شیوه استفاده خواهد شد که در این خصوص با 
وزارت کشور در حال تبادل هستیم. کدخدایی 
ادامه داد: اگر به دنبال برگزاری انتخابات پرشور 
وسالم هستیم باید پاسداری از آرا مردم و اجرای 
قانون دنبال شــود که در این مورد اشــکاالتی 
وجود داشته و دستگاه شــورای نگهبان نیز از 

دولت و مجلس گالیه هایی داشته است. 

آمریکا وضعیت اضطرار ملی 
علیه ایران را تمدید کرد

کاخ ســفید در بیانیه ای وضعیت اضطرار ملی 
در رابطه با ایران را طبق قانون اجرایی ۱2۱۷۰ 
تا ســال 2۰2۰ تمدید کــرد. وضعیت اضطرار 
ملی که در فرمان اجرایی ۱2۱۷۰ آمده اســت 
با وضعیت اضطراری که طبــق فرمان اجرایی 
۱2۹5۷ در پانزدهم مارس ۱۹۹5 اعالم شــده 
بود، تفاوت دارد. بنابراین این تجدید وضعیت 
اضطراری با تجدید وضعیــت اضطراری که در 

دوازدهم مارس 2۰۱۹ نطق شد، تفاوت دارد.

محمدحسنصادقیمقدم
معاونانتخاباتشوراینگهبان:

معاون قوانین مجلس اظهــار کرد: طبق آیین نامه 
داخلی مجمع تشخیص مصلحت، این نهاد سه ماه 
فرصت دارد تا راجع به  سیاست های کلی اظهارنظر 
کند و البته این مدت زمان تا یک سال قابل تمدید 
است. در مورد الیحه پالرمو یک سال زمان بررسی 
در ۱۸ آبان ماه منتفی شــده بنابراین علی االصول 
مجمع دیگر امکان اظهارنظــر درباره این الیحه را 
نخواهد داشت؛ طبق آیین نامه در این مرحله نظر 
شورای نگهبان حاکم خواهد بود که شورای نگهبان 
هم بر اساس بند 2 اصل ۱۱۰ و سیاست های کلی 
این الیحه را رد کرده اســت بنابرایــن هم اکنون 
مجمع امکان رســیدگی ندارد. حسین میرمحمد 
 CFT صادقی با بیان اینکه مجمع هنوز برای بررسی
زمان دارد، افزود: در مورد پالرمو ۱۸ آبان یک سال 
به پایان رسید، درباره CFT هم ابتدا مهلت سه ماهه 
و بعد از آن تا یک سال قابل تمدید است که به نظر 

می رسد فرصت یک ساله به پایان نرسیده است.

مجمع تشخیص امکان 
بررسی پالرمو را ندارد

معاون قوانین مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

وضعیت بی وطنی یک داعشی 
در مرز ترکیه و یونان

یک مظنون تروریســتی داعشــی که تابعیت 
آمریکایی دارد در مرز یونان و ترکیه در وضعیت 
»بی وطنی« بالتکلیف مانده اســت. این عضو 
داعش شهروند آمریکا بوده؛ اما کشور متبوعش 

او را نمی پذیرد. 

دفاع »واعظی« از سخنان روحانی درباره فساد

پیشنهاد سردبیر:

معاون اجرایی و امور انتخابات شــورای نگهبان 
گفــت: از موضوع احــراز صالحیــت و نظارت 
استصوابی کوتاه نمی آییم چرا که وظیفه قانونی 
ماست. محمدحســن صادقی مقدم اضافه کرد: 
اساس کار ما قانون است والغیر؛ قانون هم وظایف 
شــورای نگهبان را تبیین کرده و بنده هم اخیرا 
در وزارت کشــور عرض کردم که ما با هر کسی 
که در مقام بحث قانونی، دانشــجویی، استادی و 
حتی طلبگی باشد، حاضریم درباره جایگاه شورا 
بحث کنیم چــرا که این جایگاه کامال روشــن و 
واضح است. وی با بیان اینکه ما از موضوع احراز 
صالحیت و نظارت استصوابی کوتاه نمی آییم چرا 
که وظیفه قانونی شورای نگهبان است، تاکید کرد: 
تدبیر حکیمانه ای بود که عزیزان در تدوین قانون 
اساسی داشتند و شورای نگهبان را تضمین کننده 
سالمت انقالب و نظام برشــمردند و این مطلب 

بسیار روشن و واضح است.

 از نظارت استصوابی
 کوتاه نمی آییم

پورابراهیمی
عضوکمیسیوناقتصادیمجلس:

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه 
محرومیت زدایی نباید باعث توسعه فقر و گداپروری 
شــود، گفت: ما به نهضت توانمندسازی محرومین 
نیاز داریم. محسن رضایی با اشاره به اینکه کمک به 
محرومین امروز هم یک جهاد بزرگ است و هم یک 
عبادت واالیی به شــمار می رود، گفت: محرومیت 
زدایی نباید توسعه فقر و گداپروری باشد و نباید به 
تشویق تنبلی و راحت طلبی منجر شود. ما به نهضت 
توانمندســازی محرومین نیاز داریم تا خود مردم 
مناطق محروم، شهرها و روســتاهای خود را آباد 
کنند. رضایی ادامه داد: مصالح را می توان  به روستا 
رساند؛ اما مردم و جوانان روستا باید به ساختن خانه 
همت کنند. وی با بیان اینکه باید برای روستایی ها 
شغل ایجاد کرد، گفت:الزم است به سالمت ساکنان 
مناطق محروم اهمیت داد و مهم ترین خدمت ایجاد 
فرهنگ کار و تالش و احساس مسئولیت در میان 

اقشار محروم است.

محرومیت زدایی نباید باعث 
توسعه فقر شود

دبیر مجمع تشخیص مصلحت:

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ظریف 
و روحانی علنا اعالم کرده اند تضمینی نمی دهند 
که با پیوستن ایران به FATF مشکالت اقتصادی 
کشور برطرف می شود. آقای رییس جمهور در 
موضوع برجام گفتند که همه مشکالت اقتصادی 
حتی تامین آب کشور با پیوستن کشور به برجام 
حل می شــود و ما تضمین می دهیم؛ اما نتیجه 
برجام این شــد که اروپایی هــا و آمریکایی ها 
به برجــام پایبنــد نماندند و حتــی آمریکا از 
برجام خارج شد. روحانی حتی تضمینی برای 
گالبی های FATF نمی دهد. پور ابراهیمی تاکید 
کرد: حاال دولت می خواهد با چه کســی توافق 
کند؟ آنها که می گفتند اگر برجام اجرا شــود 
درهای بهشت باز می شود. چه تضمینی وجود 
دارد همه اطالعات محرمانه اقتصادی نظام را در 
اختیار غرب قرار دهیم؛ اما باز هم ما را از لیست 

سیاه خارج نکنند.

 روحانی تضمینی برای 
گالبی های FATF نمی دهد

پیشخوان

بین الملل

 روس ها در مسیر شفاف سازی مواضع در مورد برنامه هسته ای ایران قرار گرفتند؛
پیچ تند روحانی

روحانی: اگر ترامپ نبود 
مذاکره می کردیم

تشــتت بــی ســابقه 
اصولگرایان

خدا یکی، محبت یکی، یار 
یکی

همان گونه که توسط مقامات آژانس 
نیز در موقعیت های مختلف تاکید شد، 
تعامل بین آژانس و ایران در خصوص 

این موضوع در حال انجام است

دفاع »واعظی« از سخنان روحانی درباره فساد
 رییس دفتر رییس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: هر دستگاهی می خواهد مبارزه با فساد داشته 
باشد، مورد نظر دولت و با استقبال رییس جمهور همراه است؛ این نمی شود که مبارزه با فساد فقط برای دولت 
باشد و باید برای همه دستگاه ها این قانون انجام شود. محمود واعظی در پاسخ با واکنش ها در مورد اظهارات 
روحانی در یزد تصریح کرد: چیز خاصی گفته نشده که برخی را بر آشفته کرده؛ همان کسانی که این حرف ها 
را می زنند دو قطبی می کنند و موضوع را به برادر رییس جمهور ربط می دهند.رییس دفتر رییس جمهوری 
بیان کرد: سخنان رییس جمهوری کامال روشن است و تاکید دارند که مبارزه با فساد مورد قبول است و از 
آن استقبال می کنیم؛ اما باید این روند باید برای همه باشد تا موجب رضایتمندی جامعه و مردم شود. وی با 
تاکید بر اینکه در مبارزه با فساد نباید خط و خطوط بشناسیم، تصریح کرد: مبارزه با فاسد نباید فقط در یک 
قوه و سازمان و ارگان باشد، ما فکر می کردیم قوه قضاییه حتما از سخنان رییس جمهوری استقبال می کند 

زیرا این سخنان در راستای سخنان و اقدامات رییس دستگاه قضاست.

واکنش صریح وزیر کشور به هشدار آیت ا... جنتی
 وزیر کشــور گفت: در مورد تغییرات اســتانداران و فرمانداران هر زمان که احســاس کنیم منافع مردم در 
جابه جایی استانداران و فرمانداران اســت، اقدام خواهیم کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به اظهارات 
اخیر دبیر شورای نگهبان درباره تغییر فرمانداران و اســتانداران اظهار کرد: ما در مورد تغییرات استانداران و 
فرمانداران هر زمان که احساس کنیم منافع مردم در اجرای قانون در جابه جایی استانداران و فرمانداران است، 
اقدام می کنیم، حتی اگر در شب انتخابات باشد وی گفت: من درباره مسئله تغییر استانداران و فرمانداران به 
صورت حضوری به آیت ا... جنتی توضیح دادم و گفتم ما با قانونی در بحث بازنشستگان مواجه شدیم. بعضی 
استانداران بازنشسته شدند و بعضی هم پست های باالتری گرفتند. رحمانی فضلی تصریح کرد: اما نکته اصلی 
این است که قطعا و حتما تغییر استانداران و فرمانداران در جهت انجام صحیح و قانونی انتخابات است. وزیر 
کشور خاطرنشان کرد: درباره فرمانداران و اســتانداران که مجری انتخابات هستند حرفی گفته شود، شبهه 

انداختن در انتخابات است و خالف نظر رهبری است که تاکید بر مشارکت دارند.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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راه اندازی سامانه رصد و پایش کاالی ایرانی در استان اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخبار

راه اندازی سامانه تلفن گویای 
یگان حفاظت از اراضی 

سازمان ملی استان اصفهان
تلفن گویــای ۱۶۵۶ برای حفاظــت از اراضی 
دولتی متعلق به ســازمان ملی زمین و مسکن 
اعالم شد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و 
شهرسازی، به منظور حفظ و صیانت از حقوق 
و سرمایه های کشور در حوزه اراضی ملی، تلفن 
گویای ۱۶۵۶ یگان حفاظــت از اراضی جهت 
دریافت اخبار و گزارشــات مردمی از تخلفات، 
تعرضات و تصرف اراضی دولتی ســازمان ملی 
زمین و مسکن و بصورت شبانه روزی راه اندازی 
شــده اســت. اصفهانی ها می توانند به صورت 
شبانه روزی و از طریق شماره گیری این سامانه 
گزارشــات خود را در زمینــه تصرفات اراضی 
دولتی از سراسر استان جهت رسیدگی به این 

شماره اعالم کنند.

پیشرفت صنعتی در اصفهان 
مستلزم حمایت از واحدهاست

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
اظهارداشت: استان اصفهان در بسیاری از صنایع 
در کشور پیشرو و حتی در منطقه و جهان مطرح 
است و تامین مواد اولیه برای تمامی آنها و رفع 
نیازها و مشکالت این مجموعه ها باید یکسان و 
متعادل باشد. ایرج موفق افزود: برای مثال صنایع 
سنگ های ساختمانی در اصفهان بسیار پر رونق 
و در جهان نشان )برند( مطرح به شمار می رود و 
باید مورد توجه باشند، از سوی دیگر کارخانه های 
فوالد مانند مجتمع فوالد مبارکه و ذوب آهن به 
سنگ آهن نیاز دارند، لذا اکتشاف معادن، تامین 
مواد اولیه و بهسازی و نوسازی ماشین آالت آنها 
ضروری است. وی با تاکید بر اجرای طرح های 
مرتبط با ژئوفیزیک هوایی و تعیین ذخایر مواد 
معدنی در استان یادآور شد: اصفهان از این حیث 
ظرفیت های زیــادی دارد و به صنعت ســنگ 
اصفهان باید بیش از گذشــته بهــا داد. رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان ادامه 
داد: توسعه واحدهای صنعتی بدون برنامه ریزی 
مناسب برای تامین مواد اولیه آنها، مجموعه های 
تولیدی را به ورطه ورشکســتگی می کشــاند. 
موفق با اشاره اینکه واحدهای صنعتی حدود پنج 
درصد و بخش کشاورزی حدود ۹۰ درصد منابع 
آبی را صرف می کنند، تصریح کرد: با این وجود 
بیشتر انتظارات برای رونق تولید و اشتغالزایی 
از بخش صنعت است. وی اضافه کرد: تأسیس 
واحدهای صنعتی آب بَر در اســتان را محدود 
کردیم، اما امیدواریم راهــکاری برای حمایت 

بیشتر از صنایع منطقه اتخاذ شود.

راه اندازی سامانه رصد و پایش 
کاالی ایرانی در استان اصفهان

استاندار اصفهان از راه اندازی سامانه رصد و پایش 
کاالی ایرانی به منطور جلوگیری از قاچاق کاال در 
این اســتان خبر داد. عباس رضایی ضمن اشاره به 
کشفیات کاالی قاچاق در اســتان اصفهان اظهار 
داشت: انســان از دیدن کاالهای قاچاقی که کشف 
می شود واقعا متاثر و اندوهگین می شود زیرا تمامی 
این اجناس کشور و به ویژه استان اصفهان با کیفیت 
بهتر تولید شده و امکان صادرات آن نیز وجود دارد. 
استاندار اصفهان با بیان اینکه کاالی قاچاق به اقتصاد 
کشور ضربه وارد می کند، افزود: افراد سودجو به این 
گونه اعمال و اقدامات نادرســت دســت می زنند و 
مشکالتی نیز برای اشتغال داخلی ایجاد کرده و ارز 
کشور را خارج می کنند و بر همین اساس مسئوالن 
باید برای جلوگیری از قاچاق کاال بیش از پیش تالش 
کنند. وی، ضمن اشاره به برنامه های مدیران استان 
اصفهان ویژه مبارزه با قاچاق کاال و ارز اذعان کرد: 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استان اصفهان به 
صورت ماهانه تشکیل می شود و با همکاری دانشگاه 
سامانه ای طراحی شده که بسیار کارآمد؛ کاال را از 
تولید تا بازار مصرف کننده در ســامانه ثبت کرده و 
رصد کاال در این پروسه کمک بزرگی برای جلوگیری 

از قاچاق کاال می کند.

فعالیت تاکسی های اینترنتی 
برون شهری غیرقانونی است

معاون حمل ونقل ســازمان راهداری و حمل ونقل 
جــاده ای با بیان اینکــه مکاتبه ای با قــوه قضاییه 
جهت اطالع رســانی برای غیر قانونی بودن فعالیت 
تاکسی های اینترنتی برون شهری انجام شده است، 
گفت: تا کنون مدیران هیچ اپلیکیشن و یا نرم افزاری 
برای کســب مجوز فعالیت های برون شهری به ما 
مراجعه نکرده اســت. مهران قربانــی ادامه داد: در 
صورتی که مدیران تاکســی های اینترنتی جهت 
فعالیت در بخش های برون شــهری به ما مراجعه 
کنند تمامی بررســی ها جهت فعالیــت آنها انجام 
می شــود؛ اما اخذ مجوز برای فعالیت در این حوزه 
نیازمند داشتن تخصص و مهارت بسیار زیادی است.

وی اظهار کرد: هم اکنون هیچ تاکسی برون شهری 
با مجوز برای تردد به شهرهای اطراف از جمله قم، 
اصفهان، کاشــان مراجعه نکــرده و در صورتی که 
مسافری از این تاکسی ها استفاده می کند باید کامال 
مراقب باشد؛ چرا که فعالیت های آنها غیر قانونی و 

بدون مجوز است.

مدیر تولیدات گیاهی سازمان نظام صنفی 
کشاورزان استان خبر داد:

تامین بذر مورد نیاز کشاورزان 
برای کشت سال آینده

مدیــر تولیدات گیاهی ســازمان نظــام صنفی 
کشــاورزان اســتان اصفهان از ثابت بودن نرخ 
بذر گندم و جو تا پایان امســال خبرداد. مجید 
رفعت جا اظهار داشت: در تالشیم تا با برنامه ریزی 
دقیق تر مشکالت کمبود بذر کشــاورزان برای 
کشت ســال آینده را برطرف کنیم. با مدیریتی 
که از سوی سازمان نظام صنفی کشاورزان استان 
اصفهان صورت گرفــت ۳۰ درصد بذر مورد نیاز 
کشــاورزان برای کشت ســال آینده تامین شد. 
وی افزود: این ۳۰ درصد بذر در مراحل مختلفی 
همچون بستن قرارداد کشاورزان با سازمان نظام 
صنفی، دریافت بذر مورد نیاز، کشت و برداشت 
محصول، خریداری محصول توسط سازمان نظام 
صنفی و توزیع در بازار صورت می گیرد. مدیر امور 
تولیدات گیاهی سازمان نظام صنفی کشاورزان 
استان اصفهان با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
درتامین بذر کشاورزان استان اصفهان مشکلی 
وجود نــدارد، تاکید کرد: پیش بینی می شــود 
برای ســال آینده ۶ هزار تن بذر مورد نیاز باشد 
که تاکنون از این میزان حدود ۲ هزار تن بذر در 
اختیار کشاورزان استان اصفهان قرار گرفته است.

حکایت مرغ و تخم مرغ در کشور ما،حکایت جالبی 
است. همین سال گذشته بود که آنفلوآنزا و صادرات 
و کاهش تولید عمال طی چند هفتــه، بحرانی در 
کشور ایجاد کرد که کمتر کسی انتظار آن را داشت. 
قیمت مرغ روزانه باال رفت و دولت مجبور به واردات 
شد؛ البته تخم مرغ هم پر درآورد و قیمتش سر به 
فلک زد؛ اما در نهایت با افزایش تولید تب قیمت ها 
هم فروکش کرد. امســال با افزایــش تولید، دیگر 
مرغداری از صرفه اقتصادی افتاده است و در عمل 
مرغداران در حال ضرردهی و خســارت دیدن از 
تولیدی هستند که یکی از خاص ترین محصوالت 

بازار ایران است. 
همین موضوع موجب شده تا در برخی از قطب های 
تولید مرغ و تخم مرغ مانند اصفهان، تنها یک سوم 
ظرفیت های موجود فعال باشد. ساالنه ۲ میلیون و 
۵۰۰ هزار تن گوشت مرغ در ایران تولید می شود 
که اصفهان ســهم زیادی از این تولیدات دارد. بر 
اساس اعالم رییس جهاد کشاورزی استان اصفهان 
هم اکنون در استان ۱8۲۰ مرغداری دارای مجوز 
وجود دارد که تنها ۱۳۰۰ مرغداری فعال اســت؛ 
اتفاقی که با توجه به صرفه نبودن کار مرغداری ها و 
تولیدات آنها قابل توجیه است. هر چند به گفته این 
مقام مســئول، مجوزهای مرغداری های غیر فعال 
باطل خواهد شد؛ اما با روندی که مرغداران به آن 
معترض هستند در آینده همین تعداد از فعاالن در 

این صنعت هم کمتر خواهند شد. 
مرغداران اخیرا نسبت به یک تصمیم وزارت جهاد 
کشــاورزی معترض هســتند.نایب رییس کانون 
انجمن صنفی مرغداران کشور اعالم کرده که برنامه 
مورد نظر جهادکشاورزی برای افزایش سن حذف 
گله های مادر در صورت اجرا می تواند بار دیگر توازن 
بین عرضه و تقاضا در بازار را برهم زند و نوســانات 
قیمت مرغ را به دنبال داشته باشد. حبیب اسدا... 
نژاد در با بیان اینکه ســن حذف گله مرغ مادر ۶۴ 
هفته اســت، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی به 
صورت دستوری سن کشتار گله های مرغ مادر را به 

۶8 هفته افزایش داده است. 
وی ادامه داد: اجرای این تصمیم می تواند بار دیگر 
توازن بین عرضه و تقاضــا را برهم زده و قیمت در 

بازار را دچار نوسانات شــدید کند. به گفته اسدا... 
نژاد؛ افزایش ۴ هفته ای ســن حذف گله های مرغ 
مادر موجب افزایش ۳ تا ۵ میلیــون تولید جوجه 
یک روزه در ماه های آتی می شــود. وی با تاکید بر 
اینکه بهانه وزارت جهادکشاورزی برای افزایش سن 
حذف گله ها تامین ذخایر استراتژیک است، افزود: 
عنوان این بهانه در حالی اســت که هم اکنون نیز 
تولید در کشور بیشتر از نیاز است و می توان ذخایر 

استراتژیک را تامین کرد. 
اسدا... نژاد معتقد اســت؛ اگر قیمت مناسبی برای 
خرید مرغ از مرغداران تعیین شــود، آنها حاضرند 
مرغ خود را به شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای 
تامین ذخایر استراتژیک بفروشند. وی اضافه کرد: 
شرایط قرارداد شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز 
بسیار نامناسب است به نحوی که مرغداران آن را به 

قراردداد ترکمانچای تشبیه می کنند.
عالوه بر این با شروع فصل سرما و مهاجرت پرندگان 
خطر شیوع بیماری آنفلوآنزای پرندگان و از دست 

رفتن ســرمایه مرغداری ها در کمین آنهاســت به 
خصوص آنکه سال گذشــته با مشکالتی درتامین 
واکســن های الزم روبه رو بوده اند و امســال این 
نگرانــی همچنان باقی اســت. این مســئله برای 
مرغداران اصفهانی که در معرض یکی از اصلی ترین 
کانون های آنفلوآنزا در کشــور قرار دارند، بیشــتر 

است.
 از سوی دیگر در اردســتان اصفهان به عنوان یکی 
از قطب های اصلی تولید گوشــت مرغ در کشــور، 
مرغداران با مشــکالت عدیده ای در زمینه تامین 
نهاده های دامی روبه رو هســتند. بر اســاس آمار 

ارائه شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان؛ 
ساالنه در کشور بیش از ۲ میلیون تن گوشت مرغ 
تولید و نزدیک به ۱۰ درصد در این اســتان تامین 
می شــود که از این نظر اصفهان توانسته مقام دوم 
کشــوری را به خود اختصاص دهد. بــا این وجود 
در میان مرغداران ایــن منطقه نگرانی جدی برای 
تامین واکسن و نهاده ها وجود دارد. به گفته برخی 
از دامداران، واکســن ها کیفیت الزم را ندارند و در 
برخی از مواقع دسترسی به نهاده های دامی مورد 
نیاز برای مرغداران بسیار ســخت و هزینه بر است 
که این موضوع هزینه های تولید را باال برده و شغل 

مرغداری را زیان ده کرده است.
بهتر است وزارت جهاد کشــاورزی به جای باطل 
کردن پروانه های بهره برداری، به دنبال ریشه یابی 
و رفع موانعی باشــد که این صنعت را در اصفهان 
رو به نابودی می کشــاند؛ ابتکاری که هم ســفره 
مردم را تامین و هم گره کور اشــتغال استان را باز 

خواهد کرد.

حکایت تلخ مرغ و تخم مرغ
 یک سوم مرغداری های استان اصفهان غیرفعال هستند؛

اصغرخودسیانی، معاون گمرک اصفهان در میز طال باحضور فعاالن صنعت طال در اتاق بازرگانی اصفهان، طبق قانون، 
شــمش طال و نقره را از حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده معاف دانست و گفت: با افزایش صادرات فلزات گرانبهای 
استان اصفهان، صادرات طال در نیمه نخست امسال از ۱۰۲ کیلوگرم درمدت مشابه سال گذشته به ۱۴۰ کیلوگرم افزایش 
یافته است. محسن طالئی مینایی، رییس انجمن طال هم در این نشست، هدف اصلی میز توسعه صادرات طال و جواهر و 
سنگ های قیمتی را کمک به توسعه صادرات بیان کرد و گفت: با توجه به قوانین اداره استاندارد در خصوص اعطای کد 
استاندارد به کارگاه های تولیدی الزم است اعضای تولیدکننده و صادرکننده این انجمن نیز با ارائه معرفی نامه از شرایط 

دریافت کد استاندارد برخوردار شوند.

افزایش صادرات 
مصنوعات فلزات گرانبها از 
اصفهان به خارج از کشور

خبر
 

  عکس روز

خرمای شاهانی شهر خاوران فارس

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

 امکان ساختن شناسه تقلبی
 جهت کالهبرداری وجود ندارد

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: حذف قبوض کاغذی و افزایش نرخ برق دو 
مقوله کامال جدا از هم است و به هیچ عنوان ارتباطی با یکدیگر ندارد، چراکه بحث افزایش نرخ برق 
از اردیبهشــت ۱۳۹8 اجرا و تعرفه های آن به طور کامل مشخص و مجزا اعالم شد؛اما حذف قبوض 
کاغذی برق از خردادماه شروع شده و تا پایان شهریورماه بیش از ۹۷ درصد شماره تلفن شهروندان 
گرفته شد و تکلیف شــماره سه درصد باقی مانده شــامل ارگان های دولتی، باغات و مشترکانی که 
دسترسی به آن نداشــتیم تا دو ماه آینده مشخص می شــود. حمیدرضا پیرپیران با اعالم اینکه در 
یک ماه آینده، زیر کنتورهای برق برچسب هایی نصب می شود که رمز رایانه و شناسه قبض در آن 
درج می شــود، اظهار کرد: پس از بررسی های صورت گرفته مشخص شــد که برخی از شماره های 
همراه توسط مشترکین به خطا ثبت شــده و این امر موجب شد تا پیامک قبض در اختیارشان قرار 
نگیرد، همچنین اگر شــماره تلفن درست ثبت شده باشد امکان ارســال قبض اشتباه وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه هدف از حذف قبض کاغذی برق، راحتی مردم در راســتای پیاده سازی دولت 
الکترونیک اســت، تصریح کرد: در این طرح امکان ارســال قبض تکراری یا قبض برای مشــترک 
دیگر وجود ندارد و در صورت عدم پرداخت قبض پیامک یادآوری برای مشترکین ارسال می شود. 
پیرپیران همچنین در خصوص نگرانی برخی مشــترکین نســبت به کالهبرداری در قالب پیامک 
قبض برق همانند کارت سوخت، توضیح داد: روی قبوض برق شناسه قبض و پرداختی وجود دارد 
که به هیچ عنوان امکان ساختن شناسه تقلبی جهت کالهبرداری وجود ندارد و این شناسه و بارکد 

در انحصار خود بانک هاست.

شهر خاوران فارس به دلیل شرایط آب و هوایی خاص دارای محصوالت متنوعی از جمله 
انار و خرماست. خرمای معروف شاهانی با ارزش غذایی بسیار باال محصول نخلستان های 

این دیار است.

شرایط قرارداد شرکت پشتیبانی 
امور دام کشور نیز بسیار نامناسب 
است به نحوی که مرغداران آن را به 
قراردداد ترکمانچای تشبیه می کنند

محمدرضا احتشام زاده _ شهردار خورزوق

آگهی مناقصه
شهرداری خورزوق به استناد مصوبه شماره ۹8/۴۰۰/ش/۵ مورخ ۹8/۰۷/۱۱شورای  محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به اجرای 
پیاده رو جنوبی و شمالی خیابان ابوذر حد فاصل بلوار قائم مقام فراهانی تا میدان ابوذر شهر خورزوق با اعتبار مبلغ ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
 ریال براساس فهرســت بهاء واحد پایه رشته ابنیه ســال ۱۳۹8 اقدام نماید، لذا اشخاصی که تمایل به شــرکت  در این مناقصه دارند

 می توانند با دریافت مدارک از واحد مالی شهرداری نسبت به تحویل پیشنهادات خود اقدام نمایند.
آخرین مهلت دریافت مدارک از واحد مالی شهرداری و تحویل پیشنهادات به شهرداری تا پایان وقت اداری ۹8/۰۹/۰۴

تاریخ بازگشایی پاکات:  ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۹8/۰۹/۰۴
م الف: 655599

نوبت  دوم
مدیر کل امور مالیاتی اصفهان:

افزایش عدالت مالیاتی در رأس امور قرار دارد
مدیر کل امور مالیاتی اصفهان اظهار داشت: افزایش عدالت مالیاتی و رضایت مندی مؤدیان در رأس امور است. 
مهدلو، افزود: در راستای افزایش رضایت مندی مؤدیان، حداکثر تسهیالت مالیاتی مورد نیاز آنان فراهم شده 
است. وی با اشاره به کاهش ۷۰ درصدی آمار پرونده های علی الرأس گفت: نسبت به سال گذشته کاهش 
چشمگیری در این زمینه داشته ایم و با تدوین این بسته جدید حمایت از واحدهای تولیدی فراهم شده است. 
مدیر کل امور مالیاتی اصفهان با اشاره به جایگاه وضع مالیات مطابق قوانین و مقررات افزود: هدف این است که 
برخوردهای سلیقه ای را کم و با اصالح روش های مورد استفاده، وحدت رویه ایجاد کنیم و بتوانیم با آموزش 

مناسب و اطالع رسانی، تسهیالت الزم جهت اجرای این بسته را به وجود آوریم. 

بازار

لوستر

لوستر رایکا 3 شعله مدل 
ROS760 شیپوری کوتاه کد

 143,000
تومان

G562/5 لوستر چشمه نور کد

 313,000
تومان

لوستر سقفی چشمه 
نور کد 6638/30

 531,000
تومان

مرضیه محب رسول
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پایداری

شــهادت را مردان و زنانی رقــم می زنند که کمی با 
دیگران تفاوت دارند، نگاه شان به زندگی و دنیا خاص و 
یکرنگ است؛ برای همین است که چشم می بندند بر 
تمام تعلقات دنیایی و همه آنها که دوست شان دارند 
و به دنبال معشوق آســمانی می روند. فهمیدن آنها 
شاید کار ساده ای نباشد؛ دانسته جان خود را در طبق 
اخالص گذاشتن، با خانواده و دوستان خداحافظی 
کردن و نادیده گرفتن تمام خوبی ها و مال و هر آنچه 
که می توانست برای آنها باشد ،کار هر کسی نیست. 
اما شهدا از این قاعده مستثنا هستند، آنها همه این 
تعلقات دنیایی را به هیچ انگاشتند و بار سفر بستند و 
راهی شدند و می دانستند انتهای این راه به شهادت 
ختم خواهد شــد، اصال آرزویش را داشــتند و برای 
رسیدن به آن قدم در میدان مبارزه و نبرد گذاشتند. 
جوانان وطن از هر فرصتی برای شــهادت و مبارزه 
استفاده می کنند و زمانی که صحبت از حرم حضرت 
زینب )س( و ایستادگی در برابر تروریست های داعش 
شد، بسیاری از همین جوانان امروزی اعالم آمادگی 
کرده و راهی شــدند و همان گونه کــه انتظارش را 
داشتند به شهادت رسیدند.آبان ماه سالگرد شهادت 
دو تن از مردان مبارز مدافع حرم اســت؛ مردانی که 
واقعیت دفاع مقدس و راه مردان غیور دیروز را تکرار 
کردند. به بهانه چهارمین ســالگرد شــهادت شهید 
سجاد مرادی و شهید حمیدرضا دایی تقی مروری بر 

زندگی نامه آنها می کنیم.
شهید سجاد مرادی در 28 دی ماه 1361 در روستای 
آورگان )سد چغاخور( از توابع شهر بلداجی شهرستان 
بروجن اســتان چهارمحال و بختیاری به دنیا آمد. 
سجاد تا 4-5 سالگی در روســتا بزرگ شد و پس از 
آن با مهاجرت خانواده به شهر اصفهان در محله مفت 
آباد )روبه روی گلستان شهدا( ســاکن شدند که با 
توجه به اینکه زمان جنگ بود و شهدای زیادی برای 
خاکسپاری به آنجا می آوردند، سجاد روحیه خود را 
با شــهدا پرورش داد. پس از آن به محله شمس آباد 
)پل چمران( آمدند و در آنجا سجاد در مدرسه عرفان 
مشغول به تحصیل شــد. در همین حین سجاد به 
واسطه ارتباط عموی خود که با آنها زندگی می کرد، 
با مسجد و بسیج آشــنا شــد و از همان دوره تا روز 

خاکسپاری اش مسجد را رها نکرد.
شهید سجاد مرادی در نوجوانی وارد بسیج شد

شهید مرادی از نوجوانی وارد بسیج شد و در آنجا به 
شکوفایی رسید. کارهای فرهنگی را در مسجد امام 
حسین )ع( تیران و آهنگران شمس آباد شروع کرد 
و پس از آن برای ارتقای کار خود به مسجد حضرت 
ابوالفضل )ع( شــمس آباد رفت و در آنجا جرقه های 

شــهادت در 
وجود او شکل 

گرفــت. ســجاد در گروه 
تواشیح، جلسه قرآن، کتابخانه 

پایگاه و...مسئولیت هایی پذیرفته و 
به خوبی از عهده آنها برآمد، او به عملیات، تیر، تفنگ، 

جنگ و ... عالقه خاصی داشت.
وصیت نامه ای که خبر از شهادت می داد

سجاد با رفقایش اکثر شب ها گلستان شهدا بودند، در 
اوج جوانی رفیق و دوست خود یعنی مرحوم مجید 
امین الرعایا را که حافظ قرآن بود و در راه مسابقات 
قرآن مشهد در اثر سانحه تصادف درگذشت را از دست 
داد. آن موقع بود که ســجاد وصیت نامه ای نوشت و 
به دوســتان گفت من زیاد زنده نمی مانم؛ در جوانی 
خواهم رفت. وصیت نامه را نزد بــرادر مجید امین 
الرعایا گذاشت. عالقه خاص سجاد به نظام اسالمی، 
انقالب، امام)ره( و شهدا و مهم تر از همه رهبر انقالب 
سبب شد تا در ســال 1381 جذب سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی شود.
فعالیت های انقالبی شهید مرادی

شهید سجاد مرادی با وجود مشــغله زیاد، بسیج را 
رها نکرد و مســئولیت های فراوانی از جمله آموزش 

حوزه 7 امام موســی کاظم )ع( را بر عهده گرفت. در 
سال 1388 با راه افتادن فتنه به قصد براندازی نظام، 
سجاد عاشقانه همچون دیگر شهدا و همرزمانش از 
نظام و رهبری انقالب دفاع کرد. در ســال 1390 با 
شدت گرفتن حمالت ضد انقالب به خصوص گروهک 
پژاک به کردســتان، برای دفاع از میهن اســالمی 
عازم کردستان شــد. آنجا چندین بار تا مرز شهادت 
پیش رفت. از جمله یک بار در سنگر نارنجک پرتاب 
می کنند که عمل نمی کند. سجاد بسیجیان زیادی 
را در سطح اســتان اصفهان آموزش نظامی داده بود 
و هرجا می رفت یا هر کس او را می دید، می شناخت. 
میان بســیجیان که می رفتی جایی نبود که سجاد 
مرادی را نشناسند. در 13 سالی که پاسدار بود ازدواج 

کرد و بچه دار شد.
شهادت

شهید ســجاد مرادی ســرانجام در تاریخ 23 آبان 

ماه 1394 
پــس از وداع 
با دوستان شــهیدش به 
ســوریه رفت و در تاریخ 16 
آذر در منطقه خلصه حومه حلب 
در اثر اصابت موشک عناصر کتائب ثوار الشام با تانک 
و برخورد ترکش به پشت سر به فیض شهادت رسید.

شهید دایی تقی از همه دلبستگی های دنیا 
دل بریده بود

همســر شــهید حمیدرضا دایی تقی با بیان اینکه 
همسرش عاشق شــهدا بود و برای شــهدا کارهای 
زیادی انجام می داد، گفت: شــهید حمیدرضا برای 
شهدا کارهای زیادی انجام می داد و برایش مهم نبود 
که نامی از او برده نشود، چون عاشق شهدا بود. زمانی 
مسجد المهدی )عج( در حال بازسازی بود، حمیدرضا 
پیشنهاد داد عکس شهدای محل جمع آوری و سردر 
شبستان مسجد کار شــود. خودش هم با همتی که 
داشت عکس ها را جمع کرد و االن هم در شبستان 
مسجد عکس های شهدا هست. وی افزود: حمیدرضا 
همیشه نگران این بود که به مرگ طبیعی بمیرد. آرزو 
و شوق شهادت را همیشه داشت؛ او سنش به شرکت 
در جنگ تحمیلی دفاع مقدس نمی خورد؛ اما از همان 

کودکی با واژه های شهادت و جهاد و ایثار آشنا بود. وی 
ادامه داد: حمیدرضا خوب می دانســت، شهادت در 
انتظارش است. حال و هوای عجیبی داشت. او از همه 
دلبستگی های دنیایی اش دل بریده بود. همسر شهید 
دایی تقی بیان کرد: حمیدرضا طوری می گفت کلنا 
عباسک یا زینب )س( که روز شهادتش با روز علمدار 
کربال، عباس حضرت زینب )س( یکی شد. تمام حرف 

و کارهایش در سوریه اثبات این جمله بود.
شهادت شهید دایی تقی در روز تاسوعا

وی خاطرنشــان کرد: حمیدرضا هیــچ وقت بیکار 
نمی ماند. فرمانده پایگاه مسجد المهدی شمس آباد 
بود. معموال کتاب هایی با موضوع وهابیت و شیطان 
پرستی می خواند تا بچه های پایگاه را با این مفاهیم 
آشنا کند. وی با اشاره به نحوه شهادت همسرش اظهار 
داشت: این طور که همرزم هایش تعریف می کردند 
ظاهرا همه نیروها در موقعیت مستقر بودند و منتظر 
فرمان. بارش گلوله بوده که در ســمت راست و چپ 
نیروها بر زمین می خورد. در همان حین خمپاره ای 
مستقیم به زمین اصابت می کند.وی ادامه داد: حسن 
احمدی و کمیل قربانی همان جا به شهادت می رسند. 
ترکش های زیادی به بدن آقا حمید اصابت می کند. 
صورتش پــر از خون بوده و یکــی از بچه ها می بیند 
که انگار خون در صورت آقا حمید در حرکت است. 
ظرف مدت 10 دقیقه او را به بیمارستان می رسانند. 
شش روز به کما می رود و بعد از آن در روز تاسوعا به 

شهادت می رسد.
خدا را در هر زمان و مکان فراموش نکنید

همسر شهید دایی تقی با اشــاره به وصیت نامه این 
شهید بزرگوار مدافع حرم خاطرنشان کرد: در بخشی 
از وصیت نامه او آمده است: »عزیزانم خدا را هر زمان 
و مکان فراموش نکنید و نماز را ترک نکنید تا خدا را 
گم نکنید و در اصل خودتان را گم نکنید«. وی بیان 
کرد: شــهید دایی تقی خیلی پر جنب و جوش بود، 
هیچ کاری را زمین نمی گذاشــت و یا یکی را به نفع 
دیگری حذف نمی کرد. با برنامه ریزی دقیق از عهده 
همه کارها برمی آمد. در عین حال، لطیف و شوخ طبع 
بود، خنده از لبان شــان نمی رفت، بسیار با بصیرت 
بود و اخبار، به خصوص اخبار سوریه را به دقت رصد 
می کرد، در مورد همه چیز احساس مسئولیت داشت. 
شهدا رفتند تا خاک وطن، انقالب و اسالم همچنان 
ناب و دست نخورده باقی بماند، آنها نشان دادند که 
شجاعت و دالوری شــان چیزی کم از پدران شان در 
زمان دفاع مقدس ندارد، در واقع آنها دفاع مقدسی 
دیگر به راه انداختند؛ دفاعی کــه اگر نبود تنها خدا 

می داند چه می شد.

 شهدای مدافع حرم که خاطره های دفاع مقدس را دوباره زنده کردند؛

اخبار

روایت عاشقی

پیشنهاد سردبیر:

پاسداشت چهلمین روز شهادت 
سردار حاج محمود توکلی

مراسم گرامیدشت چهلمین روز شهادت سردار 
شهید حاج محمود توکلی برگزار می شود. این 
مراســم امروز ســاعت 14 تا 16 در فالورجان؛ 
روســتای خیرآباد امامزاده قاســم )ع( برگزار 

خواهد شد.
 سردار محمود توکلی، جانشین قرارگاه تفحص 
شهدا در کردســتان عراق دهم مهرماه گذشته 
در جریان عملیــات کاوش پیکرهــای مطهر 
شهدای دوران دفاع مقدس در منطقه عملیاتی 
پنجوین عراق به شــهادت رســید. این شهید 
درعملیات هــای مختلــف دوران دفاع مقدس 
شرکت داشت و بارها مورد اصابت ترکش دشمن 
قرار گرفته بود و مدال پــر افتخار جانبازی را به 
سینه داشت و بعد از دوران دفاع مقدس و از سال 
 72 به جمع گروه های تفحص شهدا پیوست و به
  عنــوان فرمانــده گــروه تفحص لشــکر 14

 امام حسین علیه الســالم مشغول کاوش ابدان 
مطهر شهدا بود.

فراخوان نخستین جشنواره 
بین المللی کتاب ایثار و شهادت

معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، نخستین دوره جشنواره بین المللی 
کتاب ایثار و شهادت را با عنوان »سرخ نگاران« 
)تاریخ شفاهی و مستندنگاری(، در بخش های 
ادبیات داستانی بزرگساالن و کودک و نوجوان 
برگزار می کند. ارزیابی علمی و پژوهشی محتوای 
کتاب های ژانر ایثار و شــهادت، حمایت از آثار 
فاخر کیفی ناشران و نویســندگان حوزه ایثار و 
شهادت، انگیزه دهی به نویسندگان نوقلم برای 
تولید محتوا در این حوزه و تدوین نقشــه راه و 
سند راهبردی برای تحقق منویات مقام معظم 
رهبری در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی اهداف 

این فراخوان را تشکیل می دهند. 
بــر اســاس ایــن گــزارش، تمامی ناشــران 
و نویســندگان می تواننــد دو نســخه از 
آثار خــود را تــا ســی ام دی مــاه 1398 به 
 دبیرخانه جشــنواره به نشــانی تهران، خیابان 
آیــت ا... طالقانی، خیابان ملک الشــعرای بهار 
شمالی، پالک 5 طبقه ســوم اداره کل اسناد و 
انتشــارات ارســال کنند. ثبت نام الکترونیکی 
 www.navideshahed.com بــه آدرس
الزامی است. شعار این دوره جشنواره، »ادبیات 
ایثار و شهادت؛ محور توسعه فرهنگی« انتخاب 

شده است.

روایت عاشقی

مزایده
8/134 شــماره: 981781 اجرا - تاریخ:1398/08/12 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده های کالسه 981781 له خانم زهره سعادت علیه آقای 
ناصر احمدی افوسی به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 100 عدد سکه بهار آزادی مقدار 
200 گرم طال و مبلغ 210/000/262 ریال وجه نقد که در روز مزایده استعالم و محاسبه 
می گردد در نظر دارد یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 مدل 1384 به رنگ نقره ای 
متالیک به شماره انتظامی ایران 13- 237 د 74 متوقف در پارکینگ حجت خمینی شهر 
که کارشناس رسمی دادگستری 320/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده 
به فروش رساند لذا جلسه مزایده در تاریخ چهارشــنبه 1398/09/20 ساعت 9 صبح در 
محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. و طالبین 
می تواننــد 5 روز قبل از روز مزایده به نشــانی فوق مراجعه و مورد مزایــده را از نزدیک 
بازدید نماید. خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایستی 
ده درصد قیمت پیشــنهادی 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 الــف: 655566 دفتراجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان

 خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

8/135 شماره: 1260/98 حل2 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:30 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/09/30 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمدحسین آقایی ، نام پدر: 
مرتضی ، نشــانی: اصفهان خ کاوه خیابان بهارستان شــرقی مبلمان کوثر ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: فاطمه سالم ، نام پدر: حسین ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
وجه 11/900/000 ریال ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 657923 رئیس شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ دادخواست وضمائم

8/136 بدینوسیله به آقاي عباس سعیدی فعاًل مجهول المکان ابالغ مي گرددکه خواهان 
محمدرضا طاوسی فرزند علیرضا به نشــاني شهرضا خ ابوذر مبلمان طاوسی دادخواستي 
به خواســته تجدیدنظرخواهی به دادنامه 586 - 7 / 7 / 98 صادره ازشورای حل اختالف 
شماره یک شهرضا به این شورا تسلیم  که  بکالسه 98 / 58 تجدیدنظرخواهی ثبت و وقت 
رسیدگي ظرف 10 روزازتاریخ ابالغ چنانچه پاسخی به تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا 
طاوســی داریدظرف مدت مذکورکتبًا به شــورااعالم فرمایید اینک حســب درخواست 
خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکي از جراید 
کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشــارظرف ده روز بامراجعه به دبیرخانه شوراي 
حل اختالف شماره یک شــهرضا واخذ نسخه ثاني دادخواســت و ضمائم ،آدرس کامل 

خودرااعالم وهردفاعي داریدبیان نماییدوبراي رسیدگي فوق نیزدرشوراي حل اختالف 
شماره یک حقوقي شهرضاحاضرشوید. م الف: 660219  رئیس دبیرخانه شوراي حل 

اختالف شعبه یک حقوقي شهرضا
ابالغ دادخواست وضمائم

8/137 بدینوسیله به آقاي سجاد قاسم پور فعاًل مجهول المکان ابالغ مي گرددکه خواهان 
محمدرضا طاوسی فرزند علیرضا به نشــاني شهرضا خ ابوذر مبلمان طاوسی دادخواستي 
به خواســته تجدیدنظرخواهی به دادنامه 585 - 7 / 7 / 98 صادره ازشورای حل اختالف 
شماره یک شهرضا به این شورا تسلیم  که  بکالسه 98 / 56 تجدیدنظرخواهی ثبت و وقت 
رسیدگي ظرف 10 روزازتاریخ ابالغ چنانچه پاسخی به تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا 
طاوســی داریدظرف مدت مذکورکتبًا به شــورااعالم فرمایید اینک حســب درخواست 
خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکي از جراید 
کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشــارظرف 10 روز بامراجعه به دبیرخانه شوراي 
حل اختالف شماره یک شــهرضا واخذ نسخه ثاني دادخواســت و ضمائم ،آدرس کامل 
خودرااعالم وهردفاعي داریدبیان نماییدوبراي رسیدگي فوق نیزدرشوراي حل اختالف 
شماره یک حقوقي شهرضاحاضرشوید.   م الف: 660217 رئیس دبیرخانه شوراي حل 

اختالف شعبه یک حقوقي شهرضا
ابالغ دادخواست وضمائم

8/138 بدینوســیله به آقاي وحید محمدی زاده فعاًل مجهول المکان ابالغ مي گرددکه 
خواهان زهرا انصاری پور جرم افشاری ف عباس به نشانی شهرضا خ 17 شهریورفرعی 
4 منزل استیجاری مدنی آرایشگاه سحر دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به این شورا 
 تســلیم که بکالســه 98 / 540 ش6 ح  ثبت و وقت رســیدگي براي روز یکشنبه مورخ

  1 / 10 / 98  ساعت 4 عصر تعیین گردیده اینک حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 
73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ 
انتشارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا 
حاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشــرآگهي باشــد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت آن 
ده روزخواهدبود. م الف: 660218 رئیس دبیرخانه شــوراي حل اختالف شــماره 6 

حقوقي شهرضا 
اخطار اجرایی

8/139 شــماره: 477/97 به موجب رای شــماره 41 تاریخ 98/2/17 حوزه دوم شورای 
حل اختالف شهرستان فریدونشهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه حسین حسن 
حسینی فرزند اسداله شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در یکی 
از دفترخانه های اسناد رسمی و انتقال رسمی خودرو پیکان سواری به شماره انتظامی 769 
و 16 ایران 13 بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 637/500 ریال بابت هزینه دادرسی 
کال در حق محکوم له ســید حمزه باقری فرزند آقا رحیم شغل آزاد به نشانی فریدونشهر 
سروشجان و پرداخت حق االجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را 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:660582 شعبه دوم شورای حل اختالف 

شهرستان فریدونشهر 
حصر وراثت

8/133  آقای محســن صفاری بادی فرزند احمد باستناد شــهادت نامه و گواهی فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالســه 532/98 به این شورا چنین 
اشعار داشته است که شادروان آقای احمد صفاری بادی فرزند حیدر در اقامتگاه دائمی خود 
فوت نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- بتول حیدریان مقدم بادی ، همسر، 

ش.ش 13، 2- علی صفاری بادی، فرزنــد، ش.ش 151، 3- زهرا صفاری بادی، فرزند، 
ش.ش 12، 4- ام البنین اسدی کشه، همسر، ش.ش 8، 5- فاطمه صفاری بادی، فرزند، 
ش.ش 4663، 6- اکرم صفاری بادی، فرزنــد، ش.ش 4336، 7- میالد صفاری بادی، 
فرزند، ش.ش 1230027734، 8- سعید صفاری بادی، فرزند، ش.ش 815، 9- مهرداد 
صفاری بادی، فرزنــد، ش.ش 1276، 10- محمدرضا صفاری بادی، فرزند، ش.ش 20، 
11- زهره صفاری بادی، فرزند، ش.ش 8، 12- محســن صفاری بادی، فرزند، ش.ش 
31377، 13- مریم صفاری بادی، فرزند، ش.ش 1230042733 و به جز نامبردگان فوق 
الذکر، وراث دیگری ندارد. لذا مراتب جهت نشر در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ارسال 
می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و 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: 659642 

شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف بادرود
حصروراثت 

8/140 آقای حسین افراش دارای شناسنامه شــماره 307 به شرح دادخواست به کالسه 
2/848/98 از این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین جندقیان فرزند عبداله بشناسنامه 64 در تاریخ 98/6/29 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- شمسی افراش 
فرزند علی به ش ش 229 به عنوان همســر متوفی 2- ناصرخــان جندقیان بیدگلی به 
شماره ملی 6199380010 و3- محمد جندقیان بیدگلی به ش کد ملی 6199408950 
فرزندان عبداله به عنوان متوفی 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: 659469 رئیس شــعبه  دوم حقوقی دادگاه شورای حل اختالف

 آران و بیدگل 
ابالغ وقت رسیدگی

8/141 شماره: 1294/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 8:30 صبح روز دوشنبه مورخه 
98/09/25 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مجتبــی روح الهی ، نام پدر: 

غالمرضا ، نشانی: خمینی شــهر خ منتظری کوچه شــهید غفوری پ 62؛ مشخصات 
خوانده:1-نام و نام خانوادگی: محمد رضا زاهد پور آلما چوان ، خواسته و بهای آن: رسیدگی 
وصدور حکم به پرداخت مبلغ صد و ده میلیون ریال وجه یک فقره چک به انضمام کلیه 
خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، ، گردش کار: خواهان.خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 659457 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

آگهی تغییــرات شــرکت آرویــن صنعــت آپادانا 
 شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبــت 4332 

و شناسه ملی 10260451183 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/05/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پیمان امینیان به شماره ملی 
1288140975 و داود قاری به شــماره ملی1285852575و نیوشا 
اکبر به شــماره ملی 1290494223 به عنوان اعضای اصلی هیات 
مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . علیرضا محمدی به کد 
ملی0068974981 و محمدرضا فاتحی به کدملی 0076036571 
به ترتیب به عنوان بازرســین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال 
انتخاب شدند . تراز مالی سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت اداره 
کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری نجف آباد )659355(

آگهی تغییــرات شــرکت آرویــن صنعــت آپادانا 
 شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبــت 4332 

و شناسه ملی 10260451183 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/05/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : داود قاری به شــماره ملی1285852575 به سمت 
رئیس هیات مدیره و نیوشا اکبر به شــماره ملی 1290494223به 
عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و پیمان امینیان به شماره ملی 
1288140975 به عنوان نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب شدند . کلیه اوراق و اســناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر است . 
مدیر عامل شرکت مجری مصوبات هیات مدیره می باشد اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری نجف آباد )659354(

آگهــی تغییرات شــرکت کابل افشــان پارســیان 
 زواره ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 185 

و شناسه ملی 14004027944 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/07/11 بنا به اختیار 
حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/7/10 سرمایه 
شرکت از مبلغ 1000000ریال به مبلغ 20000000000 ریال از محل 
مطالبات حال شده سهامداران و صدور ســهام جدید افزایش یافت 
که تمامًا پرداخت شده می باشد افزایش یافت و براین اساس : ماده 
5 اساسنامه شرکت به شــرح مذکور اصالح گردید : سرمایه شرکت 
20000000000 ریال نقدی است که به 2000000 سهم 10000 
ریالی با نام عادی منقسم شده و تماما پرداخت شده است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری زواره )655088(
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۱۱۰ هزار تبعه خارجی ساکن در اصفهان کارت هویت دارند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

ناجا

معاون عملیات فرماندهی انتظامی 
استان مطرح کرد:

 کاهش وقوع جرائم خشن 
در استان اصفهان

معاون عملیات فرماندهی انتظامی اســتان از 
کاهش وقوع جرائم خشــن همچون سرقت به 
عنف، تجاوزبه عنف و ســرقت مســلحانه طی 
مدت 7 ماهه اول ســال جاری نسبت به مدت 
مشابه ســال گذشته خبر داد ســرهنگ علی 
ملکی آهنگران اظهار داشت: بررسی آمارهای 
موجود نشان می دهد، وقوع جرائم خشن در 7 
ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از 
کاهش های قابل توجهی برخوردار بوده است. 
وی افزود: بر این اساس وقوع سرقت به عنف 5 
درصد، تجاوزبه عنف 33 درصد، کیف قاپی 12 
درصد، سرقت مســلحانه 46 درصد نسبت به 

مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. 
معاون عملیــات فرماندهی انتظامی اســتان 
همچنین در خبــر دیگری اظهار داشــت: در 
مدت 7 ماهه ســال جاری بیش از یک میلیون 
و 300 هزار مــورد تمــاس تلفنی بــا مرکز 
فوریت های پلیسی 110 این فرماندهی برقرار 
شده اســت. ســرهنگ  علی ملکی آهنگران  
اعالم کرد: اپراتوران مرکز فوریت های پلیسی 
110 فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان در 
7 ماهه ســال جاری به یک میلیــون و 323 
هــزار و 23 مورد تماس تلفنی برقرار شــده از 
سوی شهروندان پاســخ دادند. وی، از افزایش 
27 درصدی تماس های تلفنی شــهروندان با 
مرکز فوریت های پلیسی 110 استان اصفهان 
نسبت به مدت مشــابه ســال قبل خبر داد و 
اظهار داشت: بررسی های صورت گرفته نشان 
می دهد مراجعــه حضوری مــردم به پلیس 
110 مســتقر در کالنتری ها 8 درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته که این 
موضوع حاکی از ارتقای فرهنگ ارتباط مردم 
با ســامانه تلفنی 110 اســت. معاون عملیات 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان، از افزایش 
32 درصدی تماس های فوریتی شهروندان با 
مرکز فوریت های پلیسی 110 خبر داد و اظهار 
داشت: خوشبختانه با افزایش آگاهی و ارتقای 
فرهنگ مردم در استفاده بهینه از سامانه 110 
و تفکیک تماس های فوریتــی از غیر فوریتی، 
شاهد خدمت رسانی بیشتر ماموران پلیس در 

سطح استان هستیم.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
خبر داد:

کشف 235 دستگاه وسیله 
نقلیه مسروقه در اصفهان

فرمانــده انتظامی شهرســتان اصفهان گفت: 
طی حدود ۹ روز گذشــته تعداد 235 دستگاه 
وسیله نقلیه مسروقه کشف و به مال باختگان 

تحویل شدند.
سرهنگ محمدرضا خدادوســت اظهار کرد: 
در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با 
سارقان، طرح ضربتی »کاشف« با هدف کشف 
وســایل نقلیه مسروقه و دســتگیری سارقان 
اجرایی شــد.وی افزود: درنتیجــه اجرای این 
طرح که به مدت ۹ روز صــورت گرفت، تعداد 
235 دستگاه وســیله نقلیه مســروقه شامل 
1۹2 دســتگاه خودروی سواری و 43 دستگاه 
موتورسیکلت مسروقه کشف شــد. این مقام 
انتظامی با اشاره به دستگیری 54 سارق در این 
طرح اظهار کرد: از شهروندان نیز انتظار داریم 
با توجه به توصیه های پلیســی و هشدارهای 
انتظامــی و مجهز کــردن خودروهای خود به 
سیســتم های بازدارنده فرصت های ارتکاب 

سرقت را از سارقان سلب کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به 
اینکه تمام وسایل نقلیه مکشوفه فاقد سیستم 
ایمنی مناســب بودند، بیان داشــت: سارقان 
در بازجویی های پلیســی یکی از موارد عملی 
ساختن نقشــه خود را نبودن وسایل بازدارنده 
پیشگیری از ســرقت عنوان کردند. سرهنگ 
خدادوست در پایان با اشاره به اینکه خودروهای 
کشف شــده تحویل مالکان آنها شد گفت: با 
اجرای طرح پیشــگیرانه و محله محور ضریب 
امنیت شــهر ارتقا خواهد یافت ونیاز است این 

گونه طرح ها به صورت پیوسته اجرایی شود.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان همچنین 
از وقوع گازگرفتگی در منزلی و فوت خانمی 34 
ساله خبر داد. سرهنگ محمدرضا خدادوست 
اظهار داشــت: پس از تماس مردمی با سامانه 
110 پلیس و اعــالم حادثــه گازگرفتگی در 
یکی از منازل مســکونی جنوب شهر اصفهان 
بالفاصله ماموران انتظامی و عوامل امدادی به 

محل اعزام شدند. 
فرمانــده انتظامی شهرســتان اصفهان خاطر 
نشان کرد: متاسفانه در اثر این حادثه خانمی 
34 ساله که در منزل بوده، فوت و تالش عوامل 

اورژانس برای احیای او بی فایده ماند.

مدیرکل اتباع خارجی استانداری اصفهان:
۱۱۰ هزار تبعه خارجی ساکن 
در اصفهان کارت هویت دارند

مدیرکل اتباع خارجی استانداری اصفهان از حضور 
110 هزار تبعــه خارجی دارای کارت آمایشــی و 
هویت در استان اصفهان خبر داد و گفت: 20 هزار 
نفر از مردان مشمول قانون کار در 66 رشته شغلی 
مجاز با کارفرمای مشخص مشغول به کار هستند. 
مهدی سلیمانی با اشاره به صدور یا تمدید مدارک 
اقامتی اتباع خارجی در اســتان، اظهار داشت: هر 
ساله مدرک اقامت و اشتغال اتباع خارجی مقیم در 
ایران تمدید می شود. وی افزود: در حال حاضر 110 
هزار تبعه خارجی دارای کارت آمایشی و هویت در 
اســتان اصفهان حضور دارند که در آمایش شرکت 
کردند و دارای کارت جدید اقامت با اعتبار یک ساله 
شدند. مدیرکل اتباع خارجی استانداری اصفهان با 
بیان اینکه اتباع خارجی برای اشتغال باید پروانه کار 
داشته باشند، گفت: با همکاری اداره کل کار استان 
مدارک شغلی آنان نیز صادر یا تمدید می شود.وی 
تصریح کرد: اتباع مرد خارجی مقیم که از 18 تا 60 
سال سن دارند و از کار افتاده هم نباشند، طبق قانون 
اداره کار می توانند پروانه کار اخذ کنند. ســلیمانی 
ادامه داد: در ســال جاری همزمان با تمدید مدرک 
اقامت اتباع خارجی مقیم اصفهان صدور یا تمدید 
پروانه کار 20 هزار نفر در اســتان انجام شده که در 
مجموع در 66 رشته شغلی مجاز با کارفرما مشخص 

مشغول به کار هستند.

 تجمیع گرایش های دکتری
 به سال ۱4۰۰ موکول شد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری گفت: تجمیع گرایش های مقطع 
دکتری در دانشگاه ها از سال 1400 کلید می خورد 
و شیوه نامه آن در آستانه ورود به شورای گسترش و 
برنامه ریزی آموزش عالی است. محمدرضا آهنچیان 
اظهار داشت: شیوه نامه تجمیع گرایش های مقطع 
دکتری تنظیم شده و به تایید معاون آموزشی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری رســیده است. وی افزود: 
این شیوه نامه هم اکنون در آستانه ورود به شورای 
گســترش و برنامه ریزی آموزش عالــی وزارتخانه 
است که اگر به تصویب این شورا برسد از سال 1400 
اجرایی خواهد شد. وی، تجمیع دوره دکتری را به 
منزله پایین آمدن ظرفیت دوره پذیرش ندانست و 
تاکید کرد: تجمیع یعنی گرایش ها حذف شود که 
به عنوان مثال تنها یک رشته علوم اجتماعی داشته 
باشیم؛ بنابراین ظرفیت ها تغییر پیدا نمی کند مگر 
اینکه دانشگاه این تصمیم را داشته باشد. مدیرکل 
دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری گفت: گرایش ها در دل رشته مادر ترکیب 
می شــوند، رشــته مادر به تعداد ظرفیت پیشین 
گرایش ها دانشــجو می پذیرد و بر حسب تخصص 
استاد، گرایش ها بین آنها و گروه های آموزشی توزیع 

خواهد شد.
 

انتشار آمار اشتغال به کار 
دانش آموختگان دانشگاه 

صنعتی اصفهان
در جدیدتریــن آمــار طــرح رصد اشــتغال 
دانشــگاه ها، میزان اشــتغال فارغ التحصیالن 
در دانشــگاه های علم و صنعت، تهران، تربیت 
مــدرس، خواجــه نصیرالدین طوســی، خلیج 
فارس، یزد، صنعتی اصفهان، گلستان وبیرجند 
اعــالم شــد. در طرح رصــد اشــتغال معموال 
وضعیت اشــتغال دانش آموختگان 4 سال قبل 
به عنوان نمونه آمــاری مدنظر قرار می گیرد؛ به 
همین منظور در ســال جاری وضعیت اشتغال 
دانــش آموختگان 4 ســال قبــل یعنی دانش 
آموختگان مهر ســال 13۹3 تا شــهریور سال 
13۹4 مورد بررســی قــرار گرفته اســت. در 
این طرح از دانشــگاه ها خواســته شده حداقل 
30 درصد دانش آموختگان هر رشــته در نظر 
گرفته شود. بر این اساس درصد اشتغال دانش 
آموختگان در دانشــگاه صنعتــی اصفهان در 
مقطع کارشناســی 64/64 درصــد در مقطع 
کارشناسی ارشــد 1۹/60 و در مقطع دکتری 
43/71 و در کل 62/62 بوده اســت. آمارها در 
دانشــگاه صنعتی اصفهان نشــان می دهد که 
درصد اشــتغال در دوره دکتری براساس طرح 
پایش 43/71 درصد بوده و دوره های کارشناسی 
و ارشــد در رتبه های بعدی قرار دارند. براساس 
آمار ثبتــی نیز دوره دکتری بــا 06/77 درصد 
بیشترین میزان اشتغال را داراست و دوره های 
 ارشــد و کارشناســی در رتبه های بعدی قرار

 دارند.

مدیــرکل اوقــاف و امورخیریه اصفهــان گفت: 
مجموعه امامزاده ها و بقاع متبرکه اصفهان دارای 
زیرساخت های موثر و کارآمد برای ترویج فرهنگ 
مطالعه در استان هستند. محمد حسین بلک افزود: 
بقاع متبرکه اســتان اکنون از این ظرفیت و امکان 
برخوردارند که بتوانند بستر الزم را برای گسترش 
فرهنگ مطالعه و کتاب خوانــی در جامعه فراهم 
کنند. وی اظهار داشت: بر این اساس در مجموعه 
اداره اوقاف و امور خیریه و بخش موقوفات و اماکن 
متبرکه کتابخانه هایی موجود اســت که می تواند 
پاسخگوی عالقه مندان به مطالعه باشند. مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه اصفهان با اشاره به اینکه میزان 
مطالعه و آشــنایی با کتاب در توســعه همه جانبه 
کشور بسیار مهم و موثر است، گفت: بر این اساس 
یکی از اقدامات مهم این دستگاه در توسعه فرهنگ 
مطالعه و کتاب خوانی ایجاد زیرساخت های بیشتر 
در مجموعه های فرهنگی و معنــوی امامزاده ها و 
بقاع متبرکه است. وی همچنین با تاکید بر ضرورت 
همسویی وقف های جدید با نیاز جامعه گفت: یکی از 

این ضرورت ها مباحث فرهنگی از جمله کتاب خوانی 
اســت که می تواند به تربیت انسان های شایسته و 
عالم برای جامعه منجر شود.حجت االســالم بلک 
یادآور شد: بر این اســاس باید تبلیغ وقف و احیای 
موقوفات در جامعه با هدف برآورده کردن نیازهای 
روز صورت گیرد تا موقوفات را در مسیر درستی، هم 
از نظر کارآمدی و هم از لحاظ اثر بخشی منطبق بر 

نیازهای محوری و اصلی جامعه هدایت کند.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه اصفهان خبر داد:

تبلیغ وقف با هدف برآورده کردن نیازهای روز صورت گیرد
رییس شورای زکات اســتان اصفهان گفت: استان 
اصفهان یکی از استان های پیشرو در پرداخت زکات 
در سطح کشور است. غالمحســین رنجبر با بیان 
اینکه اکثر آیاتی که در قرآن کریم به زکات اشــاره 
کرده مربوط به زکات مطلق اســت، اظهار داشت: 
زکات مطلق شــامل مجموعه انفاقات و کمک های 

خیریه است.
 وی با اشــاره به اینکه پیش بینی می شود در سال 
۹8 بیــش از 30 میلیارد تومان زکات در اســتان 
اصفهان جمع آوری شود، ابراز داشت: با وجود بیش 
از 100 هــزار خانواده مددجو در اســتان اصفهان 
ســهم هر خانواده از این مبلغ حــدود 240 هزار 
تومان می شــود که برای یک خانواده در طول یک 
ســال مبلغ ناچیزی است. رییس شــورای زکات 
استان اصفهان با بیان اینکه 20 درصد زکات جمع 
آوری شده صرف امور عمرانی و ساخت کتابخانه، 
مسجد و ... می شــود، تصریح کرد: در کاشان یکی 
از مواردی که بسیار چشــمگیر بوده ورود خیرین 
مسکن ساز در این حوزه است. وی افزود: در کاشان 

بیش از 370 واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد 
توسط خیرین کاشانی ساخته و تحویل داده شده 
که این یک کار بزرگ و قابل ستایش است. حجت 
االسالم رنجبر با اشاره به اینکه استان اصفهان یکی 
از استان های پیشــرو در پرداخت زکات در سطح 
کشور است، تصریح کرد: شهرستان کاشان نیز در 
میان شهرهای اســتان یکی از سرآمدان پرداخت 

زکات در استان است.

رییس شورای زکات استان مطرح کرد:

استان اصفهان پیشرو در پرداخت زکات در کشور

 زکات اوقاف

این بار موضوع گزارش، علل آلودگی هوا نیست، حتی 
راهکارهای پیشــگیری و یا اینکه فالن مسئول چه 
اظهار نظری جهت رفع آلودگی داشــته هم نیست! 
این مطلب در مورد آمار کســانی است که در همین 
چند روز گذشته نفس هایشان به شماره افتاده و راهی 
بیمارستان شده اند؛ افرادی که تعداد زیادی از آنها 

اصفهانی هستند حتی بیشتر از تهران و اراک.
اصفهان در صدر بیماری های تنفسی

سهم اصفهان از مرگ تدریجی در میان دود و غبار و 
آلودگی بیشتر شده،این را آماری می گوید که رییس 
اورژانس کشــور اعالم کرده است. به گفته کولیوند، 
در تاریخ 1۹ و 20 آبان در استان اصفهان 718 بیمار 
تنفسی و قلبی، در استان البرز 640 بیمار، در استان 
تهران 286 بیمار، در اســتان قزوین 21۹ بیمار، در 
قم 126 و در مرکــزی 164 و در مجموع، چهار هزار 
و 730 بیمار تنفســی و قلبی، توسط اورژانس پیش 
بیمارســتانی و بیمارســتانی پذیرش شده و تحت 
مراقبت های درمانی قرار گرفتند. نزدیک به هزار نفر 
تنها طی دو روز درحالی که هنوز روزهای آلوده باقی 
مانده است و به گفته کارشناسان، آذرماه آلوده ای را 

در پیش خواهیم داشت.
وقتی به جای شیر، دود می خوریم

روز گذشته هم برای اولین بار در پاییز هوای اصفهان 
در وضعیت اضطــرار قرار گرفت و بــرای گروه های 

حساس ناسالم اعالم شد. 
طبق روال هر ســال، اول 
زنــگ ورزش مدارســی 
تعطیل شــد کــه دانش 
آموزانش از فقر کلســیم 
رنــج می برند و ســهمیه 
شیرشان به بهانه زندگی در 
منطقه برخوردار اصفهان 

قطع شده اســت. این در حالی است که کارشناسان 
بهداشتی و پزشکان به شــدت تاکید دارند در هوای 

آلــوده باید بــرای کم اثر 
کردن ریزگردها و سربی که 
وارد بدن می شود از شیر و 
فرآورده های لبنی استفاده 
شود؛ اما گرانی شیر و نبود 
رایــگان آن در مــدارس 
چطور کودکان را در برابر 
این موج آلودگی ها حفاظت 
کند؟ شرایط برای افراد ســالمند هم ناگوارتر است. 
کســانی که به دلیل زندگی شهرنشینی عمال با فقر 

حرکتی روبه رو هستند و بر اساس آمار تعداد زیادی 
از بازنشستگان هر روز سفره های کوچک تری از شیر 
و گوشت و لبنیات دارند، در نتیجه این امر اورژانس ها 
باید آمادگی داشته باشند تا موجی از تلفات هیوالی 
آلودگی هوا را پذیرش کنند. آنگونه که کولیوند اعالم 
کرده اســت تمام مراکز اورژانس در شــهرهایی که 
اعالم وضعیت اضطراری شده و مراکز اورژانس پیش 

بیمارستانی در حالت آماده باش قرار دارند.
توصیه های ایمنی را جدی بگیرید

کارشناســان و پزشکان به شــدت توصیه می کنند 
افرادی که دارای آســم و یا مشکالت قلبی و تنفسی 
هســتند، در فضاهای بــاز فعالیت نکننــد و تا حد 
امکان از حضور در ســطح شــهر خــودداری کرده 
و در منزل اســتراحت کنند. مانــدن در ترافیک و 
استنشــاق هوای آلوده ســرعت ابتال به آسم را در 
کودکان افزایش می دهد. این کارشناسان همچنین 
می گویند ورزشکاران و شهروندان از هرگونه فعالیت 
فیزیکی و ورزشی از جمله دویدن و پیاده روی و سایر 
فعالیت های ورزشــی هوازی به ویژه در اوایل صبح 

خودداری کنند.
 بنا به توصیه کارشناســان؛ باید به اندازه کافی آب 
بنوشید. از شیر، میوه جات و سبزیجات بیشتر استفاده 
کنید وافرادی که در فضاهــای باز مجبور به فعالیت 
هستند، باید قبل از خوردن غذا، دست ها و دهان خود 
را به طور کامل شست وشو دهند و پس از مراجعه به 

منزل، حتما دوش بگیرند.

 وقتی به جای شیر، دود می خوریم!

دادســتان عمومی و انقالب اســتان اصفهان گفت: دســتگاه 
 قضا با پزشــکان بی توجه به قانــون مالیاتــی، برخورد جدی 

می کند.  
علی اصفهانی اظهار کرد: براساس قانون بودجه سال ۹8 پزشکان 
به منظور محاسبه دقیق مالیات ملزم به نصب کارتخوان بودند 

و با متخلفانی که از این قانون سرپیچی کنند به شدت برخورد 
می شود. اصفهانی با بیان اینکه مهلت نصب کارتخوان پزشکان 
تا مهر ماه بوده اســت، گفت: در مهلت قانونی اعالم شده کمتر 
از نیمی از پزشــکان از قانون مالیاتی تبعیت کردند. دادستان 
عمومی و انقالب اســتان با بیــان اینکه پزشــکانی که تاکنون 

دستگاه کارتخوان نصب نکرده اند، دو درصد جریمه خواهند شد 
افزود: اگر این قشر مشمول عنوان مجرمانه فرار مالیاتی شوند، 

براساس قانون با آنان به شدت برخورد می شود.
گفتنی است؛ 55 درصد از پزشــکان استان اصفهان همچنان از 

نصب دستگاه کارتخوان خودداری کرده اند.

دادستان عمومی و انقالب استان  خبر داد:
برخورد قضایی با پزشکان متخلف اصفهانی

 بر اساس اعالم سازمان اورژانس کشور، اصفهانی ها  در روزهای اخیر بیشترین مراجعه را به اورژانس به دلیل مشکالت تنفسی و قلبی داشته اند؛

تمام مراکز اورژانس در شهرهایی 
که اعالم وضعیت اضطراری شده 
و مراکز اورژانس پیش بیمارستانی 

در حالت آماده باش قرار دارند

سرپرست معاونت نظارت و پایش اداره کل محیط زیست اصفهان گفت: 
توسعه فعالیت معادن از جمله مهم ترین چالش های فراروی مناطق حفاظت 
شده این استان است که باید برای رفع آن تدابیری ویژه ای اندیشید. حسین 
اکبری تصریح کرد: فعالیت معادن رو به گسترش است و عالوه بر کمبود 
امکانات و تجهیزات، مهم ترین چالشــی اســت که مناطق حفاظت شده 
محیط زیست استان با آن مواجه هستند. وی به چالش های گوناگون محیط 
زیست اشاره و خاطرنشان کرد: مهم ترین و ضروری ترین راهکار برای حل 
این معضالت زیســت محیطی و جلوگیری از ایجاد و تشدید بحران های 
مربوط، نهادینه شدن همکاری جمعی و مشارکت همگانی است. به اعتقاد 

کارشناسان، مناطق حفاظت شده از شـــریان های حیاتی اکوسیسـتم 
کشور و جزو سرمایه های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی هستند که 
در سال های اخیر با چالش های متعددی مواجه شده اند که بارگذاری هـای 
انجام شـده خـارج از توان، فشـــار زیادی بـه این مناطـق وارد کرده کـه 
برخـی از آنهـا بـا فلسـفه وجـودی آن در تضاد و تعـارض است. سرپرست 
معاونت نظارت و پایش اداره کل محیط زیســت اصفهان اظهارداشت: بر 
اساس اصل 50 قانون اساســی و رهنمودهای رهبر معظم انقالب، حفظ 
محیط زیست وظیفه همگانی است و جلوگیری از تخریب آن همکاری های 
به موقع و کامل بین بخشی را می طلبد. وی افزود: در این استان بیش از 2 

میلیون و 200 هزار هکتار مناطق تحت مدیریت و حفاظت شده و شکار 
ممنوع وجود دارد که از این وسعت یک میلیون و 700 هزار هکتار مناطق 
چهارگانه حفاظت شده و بیش از 600 هزار هکتار آن مناطق شکار ممنوع 
و زیست بوم های آبی است. اکبری ادامه داد: پس از چند سال پیگیری های 
تخصصی و با همکاری های بین بخشــی و با صدور مجوز وزارتخانه های 
ذی ربط امسال مناطق شکار ممنوع کوه بزرگی در نایین و خارو در اردستان 
در شمال شرق و شمال استان به وسعت 500 هزار هکتار در شورای عالی 
محیط زیست با عنوان پناهگاه حیات وحش تصویب شد که اقدامی بسیار 

ارزشمندی محسوب می شود.

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان گفت: آیین افتتاحیه هشتمین 
طرح ملی دادرس همزمان با آغاز هفته وحدت و میالد پیامبر اکرم )ص( و امام 
جعفر صادق )ع( برگزار شد. شهریار انصاری اظهار داشت: هدف از برگزاری 
این طرح ارائه آموزش های امدادی به دانش آموزان، افزایش ســطح ایمنی، 
باال بردن سطح آمادگی آنها در مقابل حوادث مختلف، کاهش خطرپذیری و 
تقویت مهارت های خودامدادی و دگر امدادی آنان در مدارس است. انصاری 

با بیان اینکه سال گذشــته هفتمین دوره طرح ملی دادرس در ۹0 مدرسه 
شهرستان اصفهان اجرا و حدود 2 هزار و 700 دانش آموز تحت پوشش این 
طرح قرار گرفتنــد، تصریح کرد: در این فعالیت دانــش آموزان مهارت های 
هشت گانه پناه گیری و خروج اضطراری، اطفای حریق، حمل مصدوم، احیای 
قلبی و ریوی، چادرزنی، شکسته بندی و آتل بندی، پانسمان و بانداژ و ارزیابی 

اولیه مصدوم را به صورت تئوری و عملی فرا می گیرند.

مر
 اح

الل
ه

زنگ هشتمین دوره 
طرح ملی دادرس در 
نصف جهان نواخته شد

رییس جمعیت هالل احمر 
شهرستان اصفهان:

سرپرست معاونت نظارت و پایش اداره کل محیط زیست اصفهان:
توسعه معادن، مهم ترین چالش مناطق حفاظت شده اصفهان است

پریسا  سعادت
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سخت گیری از جنس »لمپارد«!
فرانک لمپارد در این فصل توانســته عملکرد 
خوبی در تیم چلســی 
داشته باشد و تیم او 
فعال در رده سوم 
جدول رده بندی 
قــرار دارد و در 
لیگ قهرمانان نیز 
شــانس باالیی برای 
صعود از گــروه خود به مرحلــه بعد برخوردار 
اســت. این مربی جوان با قوانینــی از جنس 
خودش توانسته چلســی بی رمق فصل قبل را 
به تیمی جذاب تبدیل کنــد. یکی از قوانین او 
مربوط به تاخیر در حضور در تمرین است و هر 
بازیکنی که از زمان معین شده برای حضور در 
تمرین تاخیر کند، بایــد ۲۰ هزار پوند جریمه 
بپــردازد. همچنین تاخیر در انجــام کارهای 
پزشکی باشگاه نیز مشمول جریمه خواهد شد. 
شرکت نکردن در کارهای اجتماعی و فرهنگی 
باشگاه و زنگ خوردن گوشــی موبایل هنگام 
صرف غذا و جلســات تاکتیکی نیز با جریمه از 

سوی این مربی روبه رو می شود.

 قطری ها 
به دنبال خرید ناپولی

خانواده ســلطنتی قطــر قصد دارد ســهام 
باشــگاه ناپولی را بخرد 
و بــه همین منظور 
پیشنهادی بالغ بر 
نیم میلیارد یورو 
هــم ارائــه کرده 
اســت. طبــق ادعا 
دیلی میــل، در پــی 
ماجراهای جنجالی اخیر در تیم فوتبال ناپولی، 
سرپیچی بازیکنان از دستور اورلیو دلورنتیس 
مالک باشگاه برای رفتن به یک اردوی تنبیهی 
یک هفته ای ،مالک باشــگاه از باشــگاه داری 
دلزده شده و منتظر دریافت پیشنهادی مناسب 
برای فروش ناپولی اســت. دلورنتیس در حال 
حاضر در فوتبال ایتالیــا دو تیم دارد که یکی 
از آنها ناپولی در ســری A و دیگــری باری در 

سری B است.
 از میان این دو تیم اما ظاهرا او ترجیح می دهد 
تنها مالکیت باری را حفظ کند، باشگاهی که 

تابستان سال ۲۰18 آن را خرید.

»داوید ویا« در پایان فصل 
بازنشسته می شود

داوید ویا، مهاجم ســابق تیم ملی اسپانیا که 
در حال حاضر در تیم ویســل کوبه ژاپن بازی 
می کند در فاصله ســه 
هفته مانده به پایان 
فصل  رقابت های 
جــاری جی لیگ 
ژاپن اعــالم کرد 
در پایــان فصــل 
بازنشسته خواهد شد. 
او روز گذشــته با حضور در کنفرانس خبری 
گفت: مدت زیادی است که به این موضوع فکر 
می کنم و این تصمیم نتیجــه صحبت هایم با 
خانواده و اطرافیانم اســت. می خواستم خودم 
از فوتبال خداحافظی کنم، نه اینکه مجبور به 
انجام این کار شوم. ویا افتخارات فردی و تیمی 
زیادی در کارنامه اش دیده می شود، عناوینی 
همچون ســه قهرمانی در اللیگا بــا تیم های 
بارسلونا و اتلتیکومادرید و یک قهرمانی در لیگ 

قهرمانان اروپا با بارسا.

مالقات حضوری عادل فردوسی پور با طرفدارانش

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

مالقات حضوری عادل 
فردوسی پور با طرفدارانش

 عادل فردوسی پور، مجری و تهیه کننده محبوب 
کشــورمان که با توجه به اتفاقــات رخ داده برای 
وی، در جامعــه ما بیش از پیش محبوب شــده، 
در کنار کار رسانه ای، ســابقه ترجمه سه کتاب با 
نام های »هنر شفاف اندیشــیدن«، »هنر خوب 
زندگی کردن« و »فوتبال علیه دشــمن« را دارد.
فردوســی پور چند وقت یک بار بــه بهانه دیدار 
مردمی، تایمی را اختصاص می دهد و با آنها مالقات 
می کند و کتاب های ترجمه شده اش را برای آنها 
امضا می کند. حاال او دوبــاره قرار مالقات مردمی 
گذاشــته و گفته کتاب »فوتبال علیه دشمن« را 
که چند وقت پیش نسخه صوتی اش را منتشر کرد 
و با اســتقبال خیره کننده مردم مواجه شد، برای 
آنها امضا می کند. این دیــدار روز جعمه ۲۴ آبان 
ماه 1۳۹8 ساعت 1۷ تا ۲۰ در کتاب فروشی نشر 
چشمه پریس انجام خواهد شد. فوتبال علیه دشمن  
به قلم ســایمون کوپر، قدرت و نفــوذ فوتبال در 
عرصه های غیر فوتبالی را مورد بررسی قرار داده و 
از تاثیر فوتبال در دگرگونی ساختارهای اجتماعی، 

سیاسی و فرهنگی صحبت می کند.

»دیاباته« باید دعوت می شد؟
شاید یکی از ابدی ترین مناقشه های دنیا، جدل بر 
سر لیست بازیکنان دعوت شده به تیم ملی باشد. 
این دعوا هرگز تمام نمی شود. یک نفر نوشته بود: 
»اگر فقط ۲۴ فوتبالیست در کشور وجود داشته 
باشد، باز هم بعد از اعالم لیست ۲۳ نفره تیم ملی 
درگیری به وجود می آید!« این اختالف نظر و نقادی 
اصال هم چیزی بدی نیست؛ به شرط اینکه مختصر 
منطقی پشت آن باشد؛ مثال در این چند روز ده ها 
نقد نوشته شده در مورد اینکه لیست ویلموتس چرا 
اینقدر شبیه لیست های کی روش است؛ انگار که 
مربی بلژیکی باید در ششمین بازی اش مثال ۲۰ 
چهره جدید دعوت کند. برخی هم می گویند چرا 
از خط حمله استقالل به عنوان هجومی ترین تیم 
لیگ کسی دعوت نشده؛ ببخشید، دعوت از شیخ 
دیاباته مالیایی یک مقدار دشوار است! قائدی را هم 
خودتان با آزمون، طارمی، انصاری فرد، کاوه و بقیه 

مقایسه کنید.

»مارادونا« دخترش را از ارث 
محروم کرد!

دیه گو مارادونا، فوق ستاره سابق دنیای فوتبال این 
چند وقت با یکی از فرزنــدان خود دچار درگیری 
شدیدی شــده اســت. ماجرا از این قرار است که 
آنا دختر مارادونا به دلیل بی بنــد و باری پدرش 
و ازدواج هــای متعدد و نافرجــام او چند باری در 
مصاحبه با رســانه ها پدرش را مورد شماتت قرار 
داد و مارادونا هم به او هشدار داده بود در صورتی 
که زیاده روی کنــد، او را از ارث محکوم می کند و 
حاال این مربی آرژانتینی وکیلی اســتخدام کرده 
تا دخترش را از ارث محروم کند و شــواهد نشان 
می دهد »آنــا« باید پول پــدر را در خواب ببیند. 
»آنا« به دلیل اینکه یکی از فرزندان پدرش چند 
روز گذشته در یکی از کشورهای آمریکای التین 
پیدا شده است، مارادونا را به شدت مورد سرزنش 

و انتقاد قرار داد.

در حاشیه

سعیدعبدولی:
 آمادگی ایده آل در عرض
 یک روز به دست نمی آید

سعید عبدولی سه شنبه شب در دیدار فینال لیگ 
برتر کشتی فرنگی با دوبنده تیم بازار بزرگ ایران 
به میدان رفت و توانست با نتیجه 8 بر صفر عباس 
مهدی زاده از تیم ســینا صنعت را شکست دهد. 
عبدولی با توجه به پایــان رقابت های لیگ برتر 
کشــتی که با قهرمانی تیمش همراه بود، گفت: 
یکی از مهم ترین دستاوردهای لیگ برای من این 
بود که توانستم با حضور در این مسابقات خودم 
را برای جام جهانی ۲۰1۹ تهران محک بزنم. ما به 
زودی جام جهانی را در پیش داریم که امیدوارم 
بتوانم با شرایط ایده آل جسمی در این مسابقات 
به میدان بروم. وی تصریح کرد: البته آمادگی ایده 
آل و عالی بدنی چیزی نیســت که در عرض یک 
شبانه روز به دســت آید و باید یک عمر زحمت 
بکشــیم تا بتوانیم برای میادین بزرگ جهانی و 
المپیک مهیا شــویم. بعضی از بدن ها خیلی زود 
به آمادگی ایده آل می رســند و بعضی از بدن ها 
اینگونه نیستند ولی در مجموع چیزی در حدود 
۶ ماه تا یک سال زمان نیاز است تا برای مسابقات 

مهم بین المللی به آمادگی مطلوب دست یابیم.

منهای فوتبال

طبق گفته مسئوالن فدراسیون عراق، استقبال باالیی از بازی این تیم 
برابر ایران صورت خواهد گرفت و البته نگرانی هایی راجع به اتفاقات 
روی ســکوها وجود دارد. در فاصله باقی مانده تا فرا رســیدن بازی 
حســاس تیم های عراق و ایران در چهارچوب مرحله دوم مسابقات 
انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و جام ملت های ۲۰۲۳ چین، جلسه 
مهمی در سفارت عراق در کشور اردن برگزار شد. در این جلسه که با 

حضور رییس فدراسیون فوتبال عراق، سفیر عراق در کشور اردن و 
مسئوالن فدراسیون فوتبال اردن برگزار شد، طرفین درباره جزییات 
میزبانی از تیم های ایران و بحرین و همچنین حضور تماشــاگران 
عراقی در دیدار امروز صحبت کردند. در این جلسه مقرر شد تا نهایت 
ایمنی الزم برای هر چه بهتر برگزار شــدن مســابقه در نظر گرفته 
شود و از هرگونه اتفاق سیاسی روی سکوها و شعارهای غیر ورزشی 

جلوگیری به عمل آید؛ چرا که فیفا با دقت ویژه ای دیدار دو تیم عراق 
و ایران را زیر نظر خواهد داشت. مسئوالن فدراسیون فوتبال عراق 
اعالم کردند که استقبال خیلی خوبی از دیدار آنها مقابل ایران خواهد 
شد و فدراسیون فوتبال اردن نیز تضمین کرده که اتفاقات ورزشی 
مسابقه به بهترین شکل انجام شود؛ اما مسئولیتی در قبال اتفاقات 

غیر ورزشی روی سکوها قبول نخواهد کرد.

استقبال باالی عراقی ها از دیدار برابر ایران

تیم ملــی فوتبال ایران در شــرایطی عصر امروز و 
از ســاعت 1۷:۳۰ در اردن مقابل تیــم ملی عراق 
صف آرایی می کنــد که این دیدار بــه نوعی حکم 
مرگ و زندگی را برای شاگردان ویلموتس داشته و 
شکست در این بازی می تواند به منزله خداحافظی 
ملی پوشان ایرانی با رقابت های جام جهانی ۲۰۲۰ 

قطر تلقی شود.
تیم ایران که هم اکنون با دو پیروزی مقابل تیم های 
هنگ کنگ و کامبوج و یک شکســت مقابل تیم 
بحرین در رده سوم جدول رده بندی گروه C آسیا 
قرار گرفته اســت برای رســیدن به مرحله نهایی 
رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۰ قطر حریف 
دشــواری همچون عراق را در پیش دارد. تیم ملی 
عراق همیشه نقش گربه ســیاه را برای ایران بازی 
کرده که می تواند کار را برای ملی پوشــان ایرانی 
دشــوار کند به خصوص اینکه این تیم هم اکنون 
صدرنشین این گروه محســوب می شود و از لحاظ 

آمادگی شرایط بهتری نسبت به تیم ایران دارد.
تاخیر در روند آماده سازی تیم ملی کشورمان برای 
دیدار حســاس با عراق حاال به نگرانی اصلی همه 
فوتبال دوستان ایرانی تبدیل شده است. تیم ملی 
که پس از دیدار با بحرین یعنی نزدیک به یک ماه 
پیش به حال خود رها شــده بود،چند روزی است 
که با حضور ویلموتس، ســرمربی بلژیکی تیم ملی 
کار خود را بــرای روبه رو شــدن در آخرین دیدار 

دور رفت مرحلــه مقدماتی رقابت هــای انتخابی 
جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر آغاز کــرده، تاخیری که 
می تواند به ضرر یوزهای ایرانــی در این دیدار نیز 
منجر شود. آن چه مسلم اســت این که رویارویی 
با تیمی هم چون عراق با بازی با تیم هایی همچون 
هنگ کنگ و کامبوج از زمین تا آســمان متفاوت 
اســت و ویلموتس باید تاکتیکی اساسی برای این 
دیدار حســاس بیندیشــد؛ تاکتیکی که منجر به 
پیروزی ملی پوشــان ایرانی مقابــل تیم عراق در 
اردن شــود. نتیجه ای که می تواند بار دیگر امیدها 
 برای صعود از این گروه به عنوان تیم اول را افزایش

دهد.  هم اکنون در گروه C رقابت های انتخابی جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر مرحله مقدماتی، تیم ملی عراق 
و تیم ملی بحرین هر کدام با هفت امتیاز در رده اول 
و دوم جدول رده بندی این گــروه قرار گرفته اند و 
هر نتیجه ای جز پیروزی می تواند شانس حضور در 
مرحله بعدی را برای ایــران کاهش دهد. تیم ملی 
عراق از ۳ بازی گذشته خود صاحب دو پیروزی برابر 
هنگ کنگ و کامبوج و یک تســاوی مقابل بحرین 
شده است. آنها هم امتیاز با بحرین و به دلیل تفاضل 
گل بهتر در صدر جدول قرار دارند که تســاوی یا 
شکست مقابل ایران می تواند جایگاه این تیم را به 

خطر بیندازد.
عراقی ها در چنــد دهه اخیر حســابی موی دماغ 
فوتبال ایــران بوده اند. آنها در همین چهار ســال 
گذشــته دو بار ترمز فوتبال ایران را کشــیدند که 
یک بار آن بســیار تلخ  بود. فوتبال دوستان ایرانی 
بازی بــا عــراق در مرحله یک هشــتم نهایی جام 
ملت های آســیا ۲۰15 را هرگز فراموش نخواهند 
کردند. تیم آمــاده کی روش که خــودش را برای 
قهرمانی در این مسابقات آماده کرده بود به صخره 
ســختی چون عراق برخــورد کرد و یک اشــتباه 
بچگانه از مهرداد پوالدی هم مزید بر علت شــد تا 
عراقی ها سوار بر بازی شــده و شاگردان کی روش 
را از گردونه رقابت ها خراج کنند. ســه ســال بعد 
به حکم قرعه دوباره با عراق روبه رو شدیم؛ اما این بار 
خوش شانسی با فوتبال ایران یار بود چراکه بازی با 
این حریف جان سخت، مساوی هم داشت. سرانجام 
هم در یک بازی احتیاط آمیز که بیشــتر تیم ملی 
به دنبال تک امتیاز بازی بود، نتیجه  تساوی بدون 
گل رقم خورد تا از این خوان دشــوار به ســالمت 
عبور کنیم؛ اما به فاصله کمتر از یک ســال دوباره 
قرعه کشی رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ 
که حکم گزینشی جام ملت های آسیای ۲۰۲۳ را 

هم دارد، ایران و عراق را به هم رساند.
دیدار تیم ملی ایران با تیــم ملی عراق رنگ و بوی 
سیاســت نیز به خود گرفته اســت، موضوعی که 
می تواند بازی را از روند عادی خود خارج کرده و بر 

نتیجه بازی تاثیر بگذارد.

تقابل ایران- عراق در اردن
 یوزهای ایرانی به دنبال شکست گربه سیاه؛

  عکس روز

 عکس یادگاری استراماچونی
 با بچه های کار در کنگره کلینیک فوتبال

آندره استراماچونی، سرمربی ایتالیایی اســتقالل صبح دیروز به همراه پزشکان تیمش در 
کنگره کلینیک فوتبال حاضر شد و در حاشیه آن با کودکان حاضر در این کنگره عکسی به 
یادگار گرفت. استراماچونی این روزها به واســطه نتایج خوبی که با استقالل گرفته در بین 

هواداران از محبوبیت زیادی برخوردار است.

مدیر عامل باشگاه ســپاهان بارها درباره پرسپولیس صحبت کرده 
و ادعاهایی را مطرح کرده است. مســعود تابش در مورد اینکه گفته 
آپشن قرارداد چند بازیکن یک تیم خاص بیشــتر از بودجه باشگاه 
سپاهان اســت، گفت: »بدون مقدمه این حرف را نزدم. از من سوال 
کردند کالدرون گفته بازی ها مهندسی شده و به ما گفته تیم متمول 
و ثروتمند اصفهانی، من هم گفتم اگر ما ثروتمند هســتیم که شما 
بیشتر از ما ثروت دارید، چون در یک برنامه زنده گفته شد که شش 

بازیکن شما )پرسپولیس( 5۰ میلیارد آپشن قراردادشان است. واقعا 
تمام بودجه من 5۰ میلیارد اســت، البته در باشگاه سپاهان 8۰ تیم 
داریم اما برخی از باشــگاه ها فقط یک تیم دارند.« وی درباره اینکه 
پرسپولیسی ها معتقد هســتند امیر قلعه نویی به خاطر صحبت های 
خود در مورد مهندســی نتایج جریمه نشــده اســت، عنوان کرد: 
»دوســت ندارم در مورد باشــگاه های دیگر صحبت کنم. قلعه نویی 
هم قطعا خودش پاســخ می دهد؛ اما ایشــان )کالدرون( هم گفته 

که بازی ها مهندسی شده،  مگر نگفته اســت؟!« مدیرعامل باشگاه 
سپاهان در واکنش به طرح این موضوع که برخی از هواداران معتقد 
هستند دلیل عقب افتادن بازی تیم اســتقالل در هفته یازدهم این 
است که این تیم زمان کمتری برای استراحت برای دیدار با سپاهان 
داشته باشد،گفت: »این ها توهم است، اینطور نیست. شما نگاه کنید 
حواشــی اطراف تیم ما را ایجاد می کنند، در غیر این صورت ما که 

خودمان حاشیه ای نداریم.«

داوود بحیرایی- شهردار بهارستان

فراخوان دعوت به مشارکت نوبت سوم
شهرداری بهارستان به استناد مصوبه هیئت عالی سرمایه گذاری و 
مصوبه شورای محترم اسالمی شهر بهارستان در نظر دارد پروژه احداث  
و بهره برداری از بازار روز بهارستان را از طریق مشارکت و سرمایه گذاری 

با بخش خصوصی به شرح ذیل اجرا نماید.
متقاضیان میتوانند با در دست داشتن مدارک الزم که موید توانایی مالی 
و فنی می باشد جهت دریافت اسناد و مدارک فراخوان از تاریخ ۹8/8/1۶ 
تا تاریخ ۹8/8/۲۹ به آدرس شهر بهارستان، بلوار بهشت، خیابان آزادی، 
شهرداری بهارســتان، دفتر امور ســرمایه گذاری و مشارکتها مراجعه 

نمایند.
مشخصات فراخوان:
1- آورده شهرداری

1-1- یک قطعه زمین به مســاحت ۲۴8۰ متر مربــع واقع در تقاطع 
اردیبهشت- آزادی بلوک ۲۲5 پالک ۰۰1 
1-۲- صدور پروانه و مجوزات ساخت و ساز

1-۳- آماده سازی و فراهم نمودن زیر ساخت ها اعم از آب، برق و گاز
2- آورده سرمایه گذار

۲-1- ساخت و ساز و تجهیز و راه اندازی بر اساس طرح ارائه شده توسط 
شهرداری بنحوی که شهرداری هیچگونه هزینه ای را پرداخت ننماید و 

مجموعه آماده بهره برداری باشد.
۲-۲- تهیه طرح توجیهی جامع و کامل )اقتصادی، مالی و فنی(

3- نحوه مشارکت
- نحوه مشارکت بر اساس روش B.O.L.T می باشد.

4- شرایط فراخوان
  هیئت عالی سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری بهارستان در رد یا 

قبول پیشنهادات مختار می باشد.
  هزینه چاپ بعهده برنده فراخوان می باشد.

  طرح و نقشه های اجرایی توسط شهرداری به سرمایه گذاران ارائه می گردد.
   هزینه طرح و نقشه های اجرائی بر عهده برنده فراخوان می باشد.

   چنانچه برندگان اول، دوم و ســوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد 
نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

   سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اســناد فراخوان درج گردیده 
است.

م الف: 656443

مدیر عامل باشگاه سپاهان:
آپشن ۶ بازیکن پرسپولیس ۵۰ میلیارد است!

سرپرست تیم فوتبال ســپاهان درباره دیدارهای تدارکاتی 
ســپاهان در تعطیالت لیگ برتر اظهار داشت: امروز با فوالد 
خوزستان بازی می کنیم و هفته آینده هم یک بازی تدارکاتی 
داریم؛ اما هنوز تیم مقابل ما در این دیدار مشخص نیست. رضا 

فتاحی درباره اینکه سپاهان باید در 36 روز 9 بازی انجام دهد، 
افزود: به هر حال تیمی حرفه ای هستیم و بازیکنانی حرفه ای 
داریم و خوشبختانه مصدومان هم بازگشتند و برای 36 روز هم 

کادر فنی برنامه ریزی کرده است.
 سرپرست تیم فوتبال ســپاهان خاطرنشان کرد: به هر حال 
برنامه مســابقات را ابتدای فصل به تیم ها داده اند و ما نیز بر 
اساس آن برنامه ریزی کرده ایم. وی درباره اینکه آیا اعتراضی 

به این فشردگی به سازمان لیگ نداشته اند، تصریح کرد: آیا ما 
اعتراض کنیم زمان بازی را تغییر می دهند؟ حتی روز بازی با 
صنعت نفت باید بدون نورافکن بازی کنیم. فتاحی بیان کرد: 
باشگاه سپاهان همیشه با تیم ملی 100 درصد هماهنگ بوده و 
می خواهیم تیم ملی امید بعد از چند دهه به المپیک صعود کند؛ 
اما به هر حال اگر بخواهیم هم، زمان بازی ما را عوض نمی کنند و 

نورافکن به بازی با صنعت نفت نمی رسد.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان:

زمان بازی با صنعت نفت قابل تغییر نیست

سمیه مصور
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باید در تولید کاغذ  خودکفا شویم
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخـبار

 ثبت حماسه ۲۵ آبان
 در شناسنامه شهر

معــاون اجتماعــی ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان 
گفت: برنامه »شناســنامه شهر« همزمان 
با ۲۵ آبان روز حماســه و ایثار اصفهان در 
دو بخش، 7:30صبح در گلســتان شهدا 
و 18:30در پــل خواجــو اجرا می شــود. 
مرتضی رشــیدی با بیان اینکه این برنامه 
توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری و اداره ارتباطات شــهرداری 
اصفهان با مشــارکت بنیاد شــهید اجرا 
می شود، اظهار داشت: این رویداد شهری 
ترکیبی از برنامه های آیینی و هنری است و 
شامل نمایش، موسیقی، سخنرانی و پخش 
تصاویر می شود. معاون اجتماعی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
اصفهان افزود: از این جهت که این برنامه 
هویتی است و بخش زیادی از هویت شهر 
اصفهان به تاریخ این شهر برمی گردد، پل 
تاریخــی خواجو برای اجــرای بخش دوم 
این برنامــه با عنوان »عبــور از رودخانه« 
انتخاب شده است. رشــیدی تصریح کرد: 
نمایش این برنامه پرفورمنس است که در 
آن ۴00 هنرمند با تصاویر حماسه ۲۵ آبان 
در دهانه های پل خواجــو قرار می گیرند و 
به اجرای حرکات فرم همراه با موســیقی 
می پردازنــد. وی گفت: در »شناســنامه 
شهر«، افراد سرشناس در حماسه ۲۵ آبان 
که حضورشان آن زمان را تداعی می کند، 
حضور دارند و برای شــهروندان سخنرانی 

می کنند.

اکران »در جست وجوی 
زمان از دست رفته«  برای 

اولین بار در اصفهان
مدیر دفتر تخصصی ســینما گفت: اکران 
مستند »در جســت وجوی زمان از دست 
رفته«، توسط دفتر تخصصی سینما وابسته 
به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان در راســتای حمایت 
از هنرمنــدان اصفهانی انجام می شــود. 
مصطفی حیدری،  با اشاره به اکران مستند 
»در جســت وجوی زمان از دست رفته« 
اظهار داشــت: این مستند داستان زندگی 
دکتر محمد شمس اردکانی، پزشک زنان 
و زایمــان را روایت می کند که از ســوی 
دفتر تخصصی ســینما وابسته به سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
اصفهان و با همکاری بیمارســتان سعدی 
اکران می شــود. وی ادامه داد: این مستند 
30 دقیقه ای که توســط فهیمه باقری پور 
اصفهانــی پژوهش، تدویــن و کارگردانی 
شده است، روز جمعه ۲۴ آبان ماه از ساعت 
18 در سالن همایش های کتابخانه مرکزی 
با حضور دکتر محمد شمس اردکانی اکران 
می شــود. مدیــر دفتر تخصصی ســینما 
بیان کرد: دکتر محمد شــمس اردکانی از 
پزشکان متخصص و متبحر اصفهان است 
که نزدیک به 8۲ سال سن دارد و هنوز در 

مطب خود به ویزیت بیماران می پردازد. 

آغاز کالس های مدرسه 
پاییزی حقوق شهروندی

کالس های مدرسه پاییزی حقوق شهروندی 
از امروز در اصفهان آغاز می شود. خانه حقوق 
شهروندی اصفهان با مشارکت انجمن ایرانی 
مطالعات سازمان ملل متحد شعبه اصفهان و 
جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه اصفهان دوره 
مدرسه پاییزی حقوق شهروندی به همراه 

اعطای مدرک برگزار می کند.
 این دوره آموزشی در روزهای ۲3 و ۲۴ آبان 
و 30 آبــان و اول آذر از ســاعت 8 تا 1۲ در 
خیابان فردوسی، بعد از منوچهری، بن بست 
امام، پالک 3۹۴، خانه حقوق شهروندی، بر 

برگزار می شود. 

امام جمعه اصفهان:
 باید در تولید کاغذ

 خودکفا شویم
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهــان درباره 
برگزاری چهاردهمین نمایشگاه کتاب اصفهان 
اظهار داشت: بازدیدی از این نمایشگاه داشتم و 
باید گفت استقبال خوبی از سوی مردم صورت 
گرفته است. آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد 
خاطرنشــان کرد: جای خوشــحالی دارد که 
مردم اصفهــان چنین اســتقبالی را از کتاب و 
کتاب خوانی دارند و نمایشگاه امسال با استقبال 
به مراتب بهتری نســبت به ســال های گذشته 
همراه بوده اســت. نماینده ولی فقیه در استان 
اصفهان ادامه داد: مشــکل کاغذ برای ناشران 
مشکل بسیار بزرگی است و باید در تولید کاغذ 
خودکفا شــویم و قیمت ها ارزان تر شــود. وی 
ادامه داد: با توجــه به اینکه کاغــذ در ایران با 
دالر خریداری می شــود، ناشــران و خریداران 
برای انتشــار و خرید کتاب با قیمت های بسیار 
باالیی مواجه می شوند که این موضوع با تولید 
کاغــذ در داخل کشــور مرتفع خواهد شــد. 
آیت ا... طباطبایی نژاد در پاســخ به این ســوال 
که چه عواملی سبب می شود تا مردم به کتاب و 
کتاب خوانی روی بیاورند، گفت: در این راه تبلیغ 
کتاب خوانی توسط افرادی که اهل کتاب هستند 
بسیار موثر است تا با گفتار و نوشتار مردم ترغیب 

به کتاب خواندن شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
خبر داد:

بازآفرینی ۲7 محله و بافت 
فرسوده استان اصفهان

بازآفرینی ۲7 محله و بافت فرســوده اســتان 
اصفهان در قالب برنامه ششــم توسعه آغازشد. 
معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری 
اصفهان گفت: این محله ها در هفت شهر بزرگ 
بزرگ اصفهان، کاشــان، نجف آباد، شــهرضا، 
نایین، ســمیرم و خمینی شهر قراردارد. حجت 
ا... غالمی افزود: برای اجرای این طرح باید ۴0 
درصد دســتگاه های خدمات رسان، 30 درصد 
شــهرداری ها و 30 درصد کمیتــه بازآفرینی 
شــهری کمک کنند. وی، یکی از مشــکالت 
متقاضیان و ســازندگان واحدهای مســکونی 
درمحله ها و بافت های فرسوده استان اصفهان 
را مراحل و شرایط دشــوار دریافت تسهیالت 
مســکن همچنین بهره زیاد تســهیالت بیان 
کرد. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان پیشنهاد داد: بانک های عامل به شیوه 
اعتبارسنجی و بررســی انضباط مالی افراد در 
پرداخت وجوه خدماتی و خوش حسابی، بدون 
دریافت ســند ملکی تسهیالت پیش بینی شده 
به آنهــا دهند. وی گفت: با تصویب شــوراهای 
شهر، پروانه ساختمانی در بافت های فرسوده با 
صددرصد تخفیف صادر می شود. غالمی افزود: 
1۴ هزار هکتار از زمین های شهری و بافت های 
فرسوده اســتان نیاز به احیا و بازآفرینی دارد. 
استان اصفهان بیشــترین بافت فرسوده را در 
کشور دارد، دولت برای هر واحد مسکونی دارای 
سند در بافت فرسوده،۵00 میلیون ریال وام با 
سود کم و با بازپرداخت طوالنی مدت پرداخت 

می کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
مطرح کرد:

حقوق عمومی در شهرسازی
معاون شهرســازی و معماری شهردار اصفهان 
گفت: تالش برای نهادینه کردن حقوق عمومی 
شهر ســطوح خرد و کالن به پیشــبرد اهداف 
توسعه ای شهرها و از میان برداشتن موانع رشد 

و توسعه کمک می کند.
ســیداحمد حســینی نیا اظهار کرد: طرح های 
توسعه شــهری به عنوان نقطه عطف مطالعات 
حقوقــی و شهرســازی، از یک ســو مبتنی بر 
قوانین و مقررات و از ســوی دیگر بر پایه مبانی 
و مفاهیم شهرســازی، چگونگــی برنامه ریزی 
توسعه شــهرها را تعریف و تبیین می کند. وی 
افزود: رعایت حقوق مالکانــه خصوصی افراد، 
یک اصل خدشــه ناپذیر در مباحث حقوق بوده 
که در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است. 
معاون شهرســازی و معماری شهردار اصفهان 
تاکید کرد: اقدامات نوســازانه شهری به عنوان 
یکی از ضروری ترین طرح های توسعه شهری، 
از اصول و ضوابطی بهــره می گیرد که منجر به 
ایجاد محدودیت در آزادی اعمال حقوق مالکانه 
می شــود، محدودیت هایی که از نظر ضرورت 
زندگی شهرنشینی و تامین منافع عمومی است.

 نرگس طلوعی 

مدیر عامل سازمان زیباســازی شهرداری از نصب 
3۵ النه روی درختــان چهارباغ و پارک شــهید 
رجایی در راستای زیست بهتر پرندگان در اصفهان 
خبر داد؛ اقدامی که طی سال های اخیر در بسیاری 
از شهرهای کشور انجام شده و نتایجی مثبتی را به 

همراه داشته است.
با نزدیک شدن به فصل ســرما زندگی برای تعداد 
زیادی از جانوران دشوار می شود، از جمله پرندگان 
شهری. مطالعات نشان داده است پرندگانی که در 
کالن شــهرها زندگی می کنند و در زمستان برای 
یافتن غذا با انســان ها در ارتباط هســتند بیشتر 
از دیگر پرندگان شانس جان ســالم به در بردن از 
سرمای زمســتان را دارند. بنابراین غذارسانی به 
پرندگان اگر به درســتی انجام شود برای آنها و نیز 
برای خود شــهروندان اتفاق خوبی خواهد بود. در 
این فصل ســرد مواد غذایی پرندگان به سختی در 
شــهرهای بزرگ یافت می شــود و از سوی دیگر 
پیدا کردن ســرپناه هم آسان نیست از سوی دیگر 
با توجه به اینکه در ســال های گذشته و به دنبال 
افزایش آلودگی هوا و بزرگ تر شــدن شــهرها از 
تعداد پرنده ها در شهر کاسته شده است، سازمان 
زیباسازی شــهرداری اصفهان با همکاری انجمن 
پرنده شناسان آوای بوم اقدام به اجرای طرح هایی 
در زمینه زیســت بهتر پرندگان در شــهر کردند. 
در راستای این طرح جلســات مشترکی میان این 
انجمن و سازمان زیباسازی شهرداری شکل گرفت 
و پس از بررسی های الزم مقرر شد به منظور معرفی 
اصفهان به عنوان شــهر دوســتدار پرندگان، در 
 نخستین گام النه هایی در خیابان چهار باغ نصب

 شود.
بدین منظور دستورالعمل ســاخت النه پرندگان 

مناسب شهر اصفهان از ســوی انجمن آوای بوم به 
سازمان زیباســازی تحویل داده شد و این سازمان 
با صرف کمترین هزینه و با اســتفاده از چوب های 
باقی مانده از دیگر فعالیت ها، تعدادی النه پرنده را 
ساخته و به این انجمن تحویل داد. استفاده از باقی 
مانده های چوب برای ساخت این النه ها به منظور 
به حداقل رساندن آســیب به محیط زیست انجام 
گرفت. در گام بعدی، اعضــای این انجمن اقدام به 
رنگ زنی  النه های پرندگان کرده و آن را برای نصب 
در خیابان آماده کردند. بــرای نصب این النه ها در 

خیابان چهارباغ، جلسه ای مشترک میان اعضای 
این انجمن بــا مدیریت محترم چهارباغ عباســی 
اصفهان و کارشناس سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان تشکیل شد که در آن نحوه نصب 
النه ها به درختان با کمترین آســیب مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت و تصمیمات نهایی گرفته شد.
 حســن موذنی، مدیرعامل ســازمان زیباســازی 
شــهرداری اصفهان در این رابطه با اشاره به نصب 
3۵ النه روی درختان چهارباغ برای پرندگان گفت: 
این تعداد النه پرندگان در گذر چهارباغ حدفاصل 

دروازه دولت تا آمادگاه و پارک شهید رجایی روی 
درختان نصب شده که روی تمامی النه ها عالمت 

»سالم پرنده« درج شده است.
استفاده از )nest box( یا همان جعبه النه سازی 
پرندگان، یکی از روش های بسیار با قدمت و موثر 
در جذب پرندگان اســت. از این جعبه ها می توان 
به عنوان وســیله ای برای جذب پرنــدگان به باغ 
یا باغچه خانه هــا و در برخی مــوارد نیز به عنوان 
 ابزاری برای حفاظت یا مبارزه بیولوژیک اســتفاده 

کرد.

 نصب النه برای پرندگان در چهارباغ عباسی

یک کارشناس شهرســازی گفت: برنامه ریزان عالوه بر شناخت 
منابع افزایش یا کاهش جمعیت باید آن را به گروه های مختلف 
کودکان، نوجوانان، جوانان، سالخوردگان، زنان و مردان تقسیم 
کنند تا براساس آن نیازهای شــهروندان شناسایی وبرنامه ریزی 
متناسبی در حوزه های مختلف از جمله کابری زمین انجام شود. 
فرزاد مومنی اظهار کرد: جمعیت اساس تمامی برنامه ریزی ها در 
سطوح کالن و خرد شهری است زیرا چگونگی تخصیص امکانات 

و منابع شــهر باید با توجه به خواســته ها و نیازهای افراد جامعه 
شهری باشد تا توزیع عادالنه منابع میان شهروندان محقق شود. 
وی افزود: چنانچه مدیران شناخت دقیقی نسبت به نرخ رشد یا 
کاهش جمعیت نداشته باشند، تدوین برنامه در سطوح مختلف به 
صورت دقیق ممکن نیست بنابراین تخمین جمعیت یک شهر از 
جمله نرخ زاد و ولد و مرگ و میر و میزان مهاجرت طی سال های 
آینده اهمیت زیادی دارد. این کارشناس شهرسازی خاطر نشان 

کرد: شناخت نسبت به ابعاد مختلف بدنه جمعیتی شهر موجب 
شده تا استفاده از زمین، امکانات، فضا و تسهیالت به نحو بهینه ای 
انجام و امکانات میان شهروندان تقسیم شود. مومنی تاکید کرد: 
توزیع توده های جمعیت در مناطق مختلف شــهر متفاوت است 
زیرا هرکدام از این مناطق بافــت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
متفاوتی دارد و تراکم جمعیت در برخی مناطق از جمله مناطق 

حاشیه ای به دلیل مهاجرت و زاد و ولد بیشتر باالست.

پیشنهاد یک کارشناس برای توزیع عادالنه منابع در بین شهروندان

  در راستای معرفی اصفهان به عنوان شهر دوستدار پرندگان صورت گرفت؛

مدیر طرح ساماندهی ناژوان با تاکید بر صیانت 
از درختان ناژوان به عنوان ســرمایه های شهر، 
گفت: شــهروندان باید آگاهی داشته باشند که 
روشــن کردن آتش در ناژوان ممنوع است زیرا 
نابودی هریک از این درختان، به معنای سوزاندن 

سرمایه های شــهر است. سیدرسول 
هاشمیان اظهار کرد: ناژوان به عنوان 
یک منطقه تفریحی و گردشــگری، 
روزانــه پذیرای تعــداد زیــادی از 
شــهروندان و گردشــگران از سایر 
استان ها و کشورهاست؛ اما در فصل 
سرد سال روشن کردن آتش یکی از 
معضالت جدی این منطقه به عنوان 
ریه تنفسی شهر به شمار می رود. وی 

با بیان اینکه روشن کردن آتش مشکالت زیست 
محیطی زیادی را در ناژوان ایجاد می کند، تصریح 
کرد: روشن کردن آتش در ناژوان باعث ورود دود 
و آلودگی هوا به محله های اطراف ناژوان، نصرآباد 
و پارک میرزا کوچک خان می شــود؛ همچنین 
باعث آلوده شدن خاک این منطقه شده و عالوه 
بر تهدیدهایی که برای بخش جنگلی ناژوان دارد، 
شرایط را برای تنفس بیماران قلبی، سالمندان و 

کودکان دشوارتر می کند. 
مدیر طرح ساماندهی ناژوان با بیان اینکه در چند 
نقطه از ناژوان باربیکیو برای استفاده شهروندان 
نصب شده است، ادامه داد: خوشبختانه با فعالیت 
اکیپ کنترل نظارت و همکاری نیروهای انتظامی، 

روشن کردن آتش در منطقه ناژوان را به حداقل 
رسیده است، البته نهادهای دیگر مانند سازمان 
جهادکشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست 
نیز باید در این زمینه بــرای حفاظت از ناژوان با 
شهرداری همکاری کنند. وی خاطرنشان کرد: 

تیمــی از انجمن های مردم نهاد و آتش نشــانی 
اصفهان در ارتباط با خودداری از روشــن کردن 
آتــش به منظور آگاه ســازی و فرهنگ ســازی 
شهروندان تشــکیل شده اســت تا به مردم در 
این خصوص تذکر دهند و اطالع رســانی کنند. 
هاشمیان گفت: بر اساس ماده ۴۵ قانون حفاظت 
از مراتع و جنگل ها و فضاهای سبز آتش زدن در 
جنگل ها و پارک های طبیعی که بدون اخذ اجازه 
و نظارت دقیق ماموران مربوطــه کامال ممنوع 
اســت، در صورت بی مباالتی یا ایجاد حریق در 
این مکان ها فــرد مرتکب در مراجــع قضایی یا 
شعب دادگاه ها به حبس تأدیبی از سه تا شش ماه 

محکوم خواهد شد.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان خواستار شد:

صیانت از سرمایه های شهر در ناژوان
 رییس اداره توســعه فرهنگ ســالمت سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
گفت: بــه مناســبت روز جهانی دیابت و شــعار 
جهانی »خانواده و دیابت« افزایش آگاهی عمومی 
شــهروندان در رابطه با بیماری دیابت در دستور 

کار معاونت اجتماعی و مشــارکت های مردمی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان قرار گرفته اســت. فریناز توالییان افزود: 
با توجه بــه افزایش تعداد مبتالیــان به بیماری 
دیابت در ســال های اخیر، اداره توسعه فرهنگ 
سالمت ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان با همکاری مرکز تحقیقات غدد 
و متابولیسم اصفهان با هدف افزایش آگاهی از تاثیر 
دیابت بر خانواده و شــبکه حمایتی از افراد مبتال 
به دیابت و نیز ترویج نقــش خانواده در مدیریت، 
مراقبت، پیشــگیری و آموزش در زمینه دیابت 
به برگزاری برنامه های متنوع در ســطح شــهر 
اقدام خواهد کرد. توالییان اظهار داشــت: تمامی 

خانواده ها بالقوه تحت تاثیر دیابت قرار می گیرند 
بنابراین آگاهی از عالئم، نشــانه ها و عوامل خطر 
دیابت برای کمک به تشــخیص زودهنگام امری 
کلیدی و حیاتی است. رییس اداره توسعه فرهنگ 
سالمت از نصب تبلیغات شــهری جهت ارتقای 
آگاهی شــهروندان با پیام های سبک 
زندگی سالم در سطح شهر خبر داد و 
بیان کرد: طرح های تبلیغات شهری در 
قالب »یه حرف حساب« ویژه سالمت 
بانوان از دیگر اقدامات اداره توســعه 
فرهنگ سالمت بوده است. توالییان 
با اشاره به دیگر برنامه این اداره گفت: 
همایش »خانــواد و دیابت« با حضور 
مدیران شهری، خانواده بیماران مبتال 
به دیابت و عموم شهروندان امروز از ساعت 1۶ الی 
1۹:30در کتابخانه مرکزی برگزار می شود. وی با 
اشاره به رنگ آبی به عنوان نماد روز جهانی دیابت، 
تصریح کرد: به مناسبت این روز هرساله در اغلب 
کشــورهای جهان یکی از بناهای مهم و شاخص 
آنها باهدف افزایش آگاهی شــهروندان نسبت به 
این موضوع، به رنگ آبی نورپردازی می شــود که 
در این راستا اداره توسعه فرهنگ سالمت سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
نیز با همکاری معاونت خدمات شهری شهرداری 
اصفهان در روزهای ۲3 و ۲۴ آبان ماه به نورپردازی 
در میدان انقالب و بنای پل های دفاع مقدس و امام 

خمینی )ره( می پردازد.

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار می کند؛

همایش خانواده و دیابت

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در حاشیه بازدید از چهاردهمین نمایشگاه 
کتاب اصفهان اظهار کرد: کتاب کاالیی اســت که هر چقدر مصرف آن در جامعه گسترش یابد، فرهنگ 
عمومی گسترش خواهد یافت. محمد عیدی افزود: با توجه به ظرفیت اصفهان در امور فرهنگی، ضرورت 
دارد شرایطی ایجاد شود که دربرگیری نمایشگاه کتاب اصفهان به سطوح بین المللی برسد. وی اضافه کرد: 
باید به گونه ای برنامه ریزی و فرهنگ سازی شود که مردم بدانند بازدید از نمایشگاه کتاب، خرید و مطالعه 
کتاب یک تفریح ســالم است.عیدی تاکید کرد: کتاب از بروز بســیاری از معضالت اجتماعی جلوگیری 
می کند و راه حل های مناسبی در راستای رفع مشکالت ارائه می دهد. وی گفت: اصفهان در بسیاری از امور 
سرآمد است و الزم است نمایشگاه کتاب اصفهان نیز به عنوان برندی بزرگ در کشور و دنیا شناخته شود 

و برای تحقق این هدف همه باید تالش کنند. 

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان عنوان کرد:

لزوم تبدیل شدن نمایشگاه کتاب به برندی بزرگ برای اصفهان

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 98/33/ ن
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی واگــذار نماید، بدینوسیله از شرکتهای دارای صالحیت و رتبه بندی با رعایت 
 http://setadiran.ir ظرفیت کاری دعوت می گردد برای دریافت اسناد مناقصه تا روز چهارشــنبه مورخ 13۹8/08/۲۲ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی

مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پاکت های الف و ج تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 13۹8/0۹/03 
گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 13۹8/0۹/0۴ 

نشانی: اصفهان _ خیابان سعادت آباد               تلفن: 031-36681068
م الف: 662195

رتبه مورد نیازمبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه)ریال(مبلغ برآورد)ریال(موضوع پروژهشماره مناقصهردیف

5 راه و ترابری39/970/249/0741/999/000/000تکمیل تونل خوانسار به طول 250 متر198/33
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  امام رضا علیه السالم:
نخستین گام در خداپرستى ، شناخت اوست .
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

بدن دردآبریزش بینی

سرفهتب

اتمام خط آب رسانی به دهاقان تا پایان سال جاری  توافق همکاری بین شرکت گاز و 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 4 پروژه برق رسانی
 در روستای محمود آباد اجرایی شد

در راستای تحقق اهداف و شاخص های استراتژیک شرکت و از جمله 
رفع ضعف برق مشترکین واقع در روستای محمودآباد ،امور برق شمال 
غرب نسبت به نصب 2 دستگاه ترانس هوایی و اجرای 2100 متر کابل 
خود نگهدار و تعویض 32 اصله پایه فشــار ضعیف با هزینه ای بالغ بر 

510 میلیون تومان اقدام کرد.
مهندس داریــوش باروتــی، مدیر امور برق شــمال غــرب تصریح 
کرد:ســاماندهی و اصالح ســاختار شــبکه های توزیع و در نتیجه 
پیشگیری از تلفات شبکه و رفع ضعف برق مشترکین از جمله اهدافی 

است که در اجرای این پروژه ها محقق شده است .

 افزایش سهم بازار همراه اول
 در اصفهان

سهم بازار همراه اول در استان اصفهان به ۶5.5 درصد رسید. به گزارش 
روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان؛ محمد هیبتیان معاون تجاری 
و امور مشــتریان مخابرات منطقه اصفهان ضمن اعالم این خبر اظهار 
کرد: در سایه تالش و برنامه ریزی کلیه پرسنل مخابرات منطقه اصفهان 
به ویژه همکاران اداره مشتریان ســیار، طبق گزارشات ماهانه ،شرکت 
ارتباطات ســیار مخابرات منطقه اصفهان توانست در شهریورماه  سال 
جاری با افزایش قابل مالحظه تعداد مشــترکین همراه اول در اســتان 
اصفهان، ۶5.5 درصد سهم بازار اپراتورهای همراه را به دست آورده و به 

باالترین میزان سهم بازار خود از سال ۹1 دست پیدایابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به ضرورت اجرای طرح آب رسانی به دهاقان گفت: از ۶1 کیلومتر خطوط انتقال آب به دهاقان 
تاکنون ۶0 کیلومتر آن اجرا شده، با اجرای یک کیلومتر دیگر از خط آب رسانی به دهاقان این پروژه تا پایان سال جاری تکمیل می شود. هاشم امینی 
افزود: با بهره برداری از طرح آب رسانی به دهاقان، شهرهای گلشن، دهاقان و 10 روستا از آب شرب پایدار برخوردار می شوند. وی، فقر منابع محلی را 
یکی از عوامل موثر در اجرای طرح آب رسانی به دهاقان برشمرد و خاطر نشان ساخت: در حال حاضر آب شرب شهرهای دهاقان، گلشن و 10 روستا 
توابع این شهرها از طریق منابع محلی تامین می شود که در سال های اخیر با توجه به افت منابع زیرزمینی تامین آب شرب مشترکین در این مناطق 
ناپایدار بوده است. مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با بیان اینکه آب شرب شهرســتان دهاقان از طریق منابع داخلی تامین می شود 
اعالم کرد: هم اکنون آب شرب مشترکین در شهرستان دهاقان از طریق 3 حلقه چاه که در مدار بهره برداری قرار دارد و آب شرب شهر گلشن نیز با 
بهره گیری از 3 حلقه چاه با دبی ۹ لیتر در ثانیه تامین می شود. وی افزود: طبق بررسی های صورت گرفته نیاز آب شرب مشترکین در شهر دهاقان ۶0 
لیتر در ثانیه و نیاز آبی شهر گلشن 15 لیتر در ثانیه برآورد شده است. هاشم امینی با اشاره به اجرای طرح آب رسانی به دهاقان افزود: مراسم کلنگ 
زنی این پروژه در سال ۹2 صورت گرفت؛ اما به دلیل تنگناهای مالی ازسال ۹2 تا سال ۹۶ فقط 10 کیلومتر ازطرح آب رسانی به دهاقان اجرا شد ولی 

ازسال ۹۶ تا کنون 50 کیلومتر از این پروژه اجرایی شده است.
وی اعالم کرد: اختالف ارتفاع در شهرستان دهاقان به بیش از ۶۶0 متر می رسد بر این اساس در طرح آب رسانی به دهاقان احداث 3 باب ایستگاه پمپاژ 

هم در نظر گرفته شده که در حال حاضر احداث این 3 ایستگاه پمپاژبه مرحله پایانی رسیده است.
هاشــم امینی اعالم کرد: هم اکنون طرح آب رسانی به دهاقان به پیشرفت فیزیکی بیش از ۹0 درصدی رســیده است این در حالی است که تاکنون 
 200 میلیارد ریــال برای اجرای این پروژه هزینه شــده و  برای تکمیل طرح آبرســانی و خرید تجهیزات و تاسیســات حــدود 150 میلیارد ریال

 نیاز است.

حضور فعال ذوب آهن در سومین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی وتجهیزات آزمایشگاهی

سومین نمایشگاه بین المللی مواد، صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی 
سه شنبه 21 آبان ماه در محل نمایشــگاه های بین المللی شهر آفتاب تهران 
آغاز به کار کرد. شرکت ذوب آهن اصفهان همچون گذشته در این نمایشگاه، 
با عرضه توانمندی ها و دانش بومی سازی شده این شرکت در زمینه خدمات 
آزمایشگاهی و با ارائه علوم خدمات آزمایشــگاهی در زمینه های آزمایشگاه 
اسپکتروگرافی، خواص مکانیکی، متالوگرافی، سیاالت، شیمی، نسوز، کک و 
مواد شیمیایی و کنترل مواد به عالقه مندان و بازدیدکنندگان، حضوری فعال 
دارد. ذوب آهن اصفهان با داشتن آزمایشگاه های مجهز، سالیان متمادی به 
عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد و مرجع در زمینه آزمون های 
مختلف است. آزمایشگاه مرکزی ذوب آهن اصفهان از سال 13۹1 تا کنون و 
طی 3 دوره متوالی 3 ساله، موفق به پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت 

آزمایشــگاه بر مبنای اســتاندارد ISO/IEC 17025 و دریافت گواهینامه 
تایید صالحیت از نظام تایید صالحیت ایران شده و در سال 13۹2 به عنوان 

واحد نمونه آزمایشگاهی در سطح ملی معرفی شده است.

شرکت گاز استان اصفهان با هدف ارتقای فرهنگ ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی در سطح استان با اداره کل آموزش و پرورش اصفهان توافق نامه 
همکاری امضا کرد. این توافق نامه به منظور توسعه فرهنگ ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های فرهنگی اداره کل 
آموزش و پرورش با هدف تربیت مدیران، معلمان و همیاران گاز منعقد شد. این توافق نامه بین شرکت گاز استان اصفهان به نمایندگی سید مصطفی 
علوی، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان و اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان به نمایندگی محمد اعتدادی، مدیرکل آموزش و پرورش 
استان اصفهان منعقد شد که طی آن آموزش، اطالع رسانی و توســعه فرهنگ ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی در سطح ادارات آموزش و پرورش و 
مدارس استان اصفهان برای انتقال آموزش های فوق به دانش آموزان و خانواده ها به تصویب رسید. طی این تفاهم نامه، تا پایان سال تحصیلی 1400 
توافق شد؛ اداره کل آموزش و پرورش استان نسبت به اعالم تعداد و فهرست اسامی معاونین پرورشــی، نمایندگان کانون بازنشستگان، به تفکیک 
شهرستان ها اقدام کند، فضای آموزشی مناسب جهت برگزاری جلسات آموزشی تخصیص دهد و شرکت گاز استان اصفهان نسبت به تامین استاد، 
تهیه محتوا و اجرای دوره آموزشی در هر شهرستان اقدام کند. همچنین مقرر شد، فهرست اسامی نمایندگان ادارات آموزش و پرورش استان، اداره 
کل نوسازی مدارس استان به منظور حضور در دوره بازآموزی تخصصی ایمنی و مصرف بهینه گاز مدارس توسط اداره کل آموزش و پرورش استان 
اعالم شود. برنامه ریزی در خصوص اطالع رسانی و فرهنگ سازی دانش آموزان پایه ششم مدارس با همکاری مدیران مدارس و ادارات آموزش و پرورش 
توسط شرکت گاز استان، ارسال پیام های هفتگی ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی از طریق اتوماسیون اداری برای تمامی مدارس استان توسط اداره 
کل آموزش و پرورش از دیگر مواردی بود که بین این دو سازمان مورد توافق قرار گرفت. همچنین، حمایت از طرح های پژوهشی اداره کل آموزش و 
پرورش استان در زمینه گاز طبیعی توسط شرکت گاز، اخذ گزارش عملکرد ادارات آموزش و پرورش و ادارات گاز شهرستان ها توسط هر دو سازمان 
به منظور ارزیابی میزان مشارکت هر شهرستان نیز دیگر مواردی بود که در این توافق نامه به تصویب رسیده است. شایان ذکر است، این توافق نامه از 

سال ۹4 تا کنون هرساله منعقد و اجرایی شده و حاصل آن کاهش حوادث گاز در سطح استان بوده است.

عالئم آنفلوآنزا  و  راه های پیشگیری از آن

چه گروه هایی حتما نیاز به واکسیناسیون دارند؟

توصیه هایی
 برای پیشگیری از 

آنفلوآنزا

شستن مرتب دســت ها و همراه داشتن 
مایع ضد عفونی : 80 درصد بیماری ها از راه 
دست های آلوده منتقل می شوند. همراه 
داشــتن مایع ضد عفونی گزینه مناسبی 
برای زمانی اســت کــه بــه آب و صابون 

دسترسی ندارید.

ی 
واکسیناسیون: این واکسن باید در ابتدا

فصل پاییز و قبل از شروع فصل آنفلوآنزا، 

ث تزریق شود.
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مراقبت در اســتفاده از وســایل مشترک: 

در فصل پاییز و زمســتان که افراد زیادی 

س سرماخوردگی و آنفلوآنزا 
مبتال به ویرو

هســتند، نباید مراقبت های الزم از جمله 

س با 
س از تما

ضد عفونی کردن دست ها پ

ش کنیم.
وسایل عمومی را فرامو
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عالئم 
آنفلوآنزای خفیف

گلو درد

افراد باالی 
زنان باردارکودکان 65 سال

افراد در حال 
درمان سرطان 

بیماران دارای 
نارسایی 
کلیه  یا کبد

بیماران مزمن 
بیماری قلبی  

یا ریوی

طرح: زاینده رود
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