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سیاسی، اقتصادی  و ورزشی

معاون شرکت آب منطقه ای 
اصفهان از ذخیره ۳۴۹ میلیون 

مترمکعبی سد زاینده رود خبر داد:

 از وضعیت بارش ها نگرانیم

گزارش

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت 
آب منطقه ای اصفهان با اشاره به ذخیره 
۳۴۹ میلیون مترمکعب سد زاینده رود، 
گفت: با توجه به شــرایط سد زاینده رود 
و بارش هــا بعیــد به نظر می رســد که 
بتوان حقابه زیســت محیطی زاینده رود 
را بعد از ۱۲ آذرماه تامین کرد. حســن 
ساسانی در خصوص آخرین وضعیت سد 
زاینده رود، اظهار کرد: روز سه شنبه )۵ 
آذرماه( ذخیره مخزن سد زاینده رود ۳۴۹ 
میلیون مترمکعب بود، همچنین ورودی 
به ســد ۱۶ و خروجی آن ۸۵ مترمکعب 
بر ثانیه اســت.وی با بیان اینکه میزان 
بارش ها از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 
در ایستگاه چلگرد ۱۱۱ میلی متر است، 
افزود: میزان بارش ها در مدت مشابه سال 
گذشــته ۳۵۰ میلی متر بود، همچنین 
در متوسط بلندمدت ۱۹۰ میلی متر در 
این حوضه ثبت شــد. معاون حفاظت 
و بهره بــرداری شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان توضیــح داد: میزان بارش ها در 
سال آبی جاری نســبت به سال گذشته 
۶۹ درصد و نسبت به متوسط بلندمدت 
۳۹ کاهش داشته است. وی درباره تاثیر 
بارش ها بر وضعیت سد زاینده رود، گفت: 
بارش ها در ایســتگاه شاخص چلگرد به 
صورت برف بوده و هنوز روان آب نشده 
اســت. ساســانی با تاکید بر اینکه برای 
کل حوضه زاینده رود بارش ها پایین تر از 
نرمال پیش بینی شده ، تصریح کرد: این 
نگران کننده است که بحث صرفه جویی 
در مصرف آب کشاورزی، صنعت و شرب 
را جدی تــر می کند. وی با بیــان اینکه 
مطابق برنامه ریزی قبلی مقرر بود که از 
تاریخ بازگشایی زاینده رود، آب به مدت 
۲۰ روز تحویل کشــاورزان داده شــود، 
گفت: با توجه به بازگشایی زاینده رود از 
۲۲ آبان ماه، رودخانه تا ۱۲ آذرماه جریان 

خواهد داشت.

 بر اساس اعالم مسئوالن وزارت بهداشت، اصفهان در میان استان هایی قرار گرفته که بیشترین میزان تلفات آنفلوآنزا را در کشور داشته اند؛

 حمله گازانبری آنفلوآنزا
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 کورس طال  با بنزین 
 با وجود  کاهش قیمت جهانی طال، در ایران جهش قیمتی همچنان ادامه دارد 
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اصفهان و هوایی که »سرد« و »سمی« است
هوای شهر »سرد« و »سمی« است، آن قدر که نفس کشیدن برایت سخت می شود. 
کافی اســت چنددقیقه ای از خانه بیرون بیایی تا به ســرفه بیفتی، سردرد بگیری و 
چشم هایت شروع به خارش و سرخ شــدن کند! سرب است که نفس می کشــی و سیاهی است که 
می بینی. این وسط خبرها حکایت از آن دارد که شهرمان به سرنوشت چندکالن شهر دیگر دچار شده 

و در روزهایی به شدت آلوده روزگار سر می کند.
و اصفهان در حالی وارد روزهای آلوده ســال شده که به نوشــته »ایرنا« وبه گفته مسئوالن، میزان 
مرگ و میر منتســب به آلودگی هوا بر اساس نتایج به دســت آمده از آمار و اطالعات سال گذشته، 

قابل توجه است.
دغدغه آلودگی هوا، چندســالی هســت که گریبان مســئوالن را گرفته اما خب گویا درحد همین 
»دغدغه داشتن« هم مانده و فعال که شــواهد نشان می دهد فکری اساســی و عاجل برای رفع آن 
اندیشــیده نشــده و هرچه پیش تر می رویم، اوضاع بدتر می شــود. دیروز مدارس اصفهان به علت 
آلودگی هوا تعطیل بود. اداره کل هواشناسی اصفهان نیز اعالم کرد که با توجه به استقرار هوای سرد 
تا اواخر هفته جاری، شرایط برای افزایش غلظت آالینده های جوی، کاهش دید و کیفیت هوا در شهر 
 اصفهان و مناطق صنعتی استان مهیاست و شــدت آلودگی هوا برای روزهای آینده نیز پیش بینی

 شده است.
دانش آموزان تعطیل می شوند؛ اما با ریه بزرگســاالن چه باید کرد؟ برای بزرگ ترها که مجبورند در 
این هوای »به شــدت آلوده« تنفس کنند، چه تدبیری اندیشیده می شود و تا چه زمانی قرار است با 
»تعطیلی مدارس« به عنوان یگانه راه حل روزهای آلوده به جنگ این پدیده تخریبی زیست محیطی 

خطرناک برویم؟
 مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان می گوید: جمع بندی آمار بیماران و مراجعه کنندگان 
به اورژانس در سال گذشــته در این استان نشــان داد که تعداد قابل توجهی مرگ و میر منتسب به 

آلودگی هوا داشتیم.
ســیدمهدی میرجهانیان بدون اشــاره به میزان این مرگ و میر، گفته اســت: برای اینکه مشخص 
شود آیا دلیل مرگ به طور مســتقیم به مســئله آلودگی هوا مربوط اســت باید تحقیقات بسیاری 
انجام شــود زیرا ممکن اســت فردی از قبل، بیماری زمینه ای داشته باشــد و باز به گفته این مقام 
 مسئول، »بیشترین افراد فوت شــده بر اثر آلودگی هوا، در گروه های آســیب پذیر و سنین باال قرار 

داشته اند.«
این کارشناس با تاکید بر اینکه مردم باید تبعات ناشی از آلودگی هوا را درک کنند، خاطرنشان کرد: 
شاید هنوز برای عده ای، این موضوع ملموس نباشد درحالی که باید بدانند ذرات آالینده هوا با ورود 

به بافت ریه ها در آن تجمیع شده و حتی ممکن است در سلول های مغزی جایگزین شوند.
آمارها نشان می دهد روزهایی که هوای کالن شهر اصفهان آلوده می شود تعداد مراجعان به اورژانس 
بیماری های ریوی و قلبی افزایش می یابد؛ اما اینکه چه تعداد مرگ و میر ناشی از این موضوع اتفاق 

می افتد، متاسفانه آمار دقیقی از آن در دست نیست.
کارشناسان امر می گویند یکی از راه های مبارزه با آلودگی هوا کاهش استفاده از خودروهای شخصی 
است. بنزین گران شده، شاید درپس همه گرانی هایی که به دنبال دارد، حداقل به کمترشدن تردد 
خودروها کمک کند هرچند مشاهدات عینی نشان می دهد حتی زور بنزین ۳۰۰۰ تومانی هم فعال 
به خودروهای تک سرنشــین و مردمی که حواس شان نیســت یا نمی دانند آلودگی چه بر سرشان 

می آورد، نرسیده است!
غلظت آالینده ها در هوای اصفهان، طی روزهای گذشته شدید شده و اختالالت اینترنتی هم دلیل 
اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان برای درج نشدن شــاخص کیفی هوا در سامانه 
عنوان شده است. هرچند با سامانه و بی سامانه هم می شود دید و فهمید که هوای شهر تا چه اندازه 

»سمی« است.

خبر

صبحگاه مشترک مدیران دستگاه های اجرایی استان
به مناسبت هفته بسیج، صبحگاه مشترک مدیران دستگاه های اجرایی استان صبح  دیروز در  استانداری اصفهان برگزار شد.

عکس خبر

برگزاری نمایشگاه 
فرهنگی بصیرت بسیج 
در آبفای استان

منطقه 15، قطب  
 تولید خاتم 
در اصفهان
7 8

عکس: ایمنا

رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان مطرح کرد:

گرانی خودروهای کم مصرف سوخت در بازار
رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان با اشاره به افزایش قیمت خودروهای کم مصرف سوخت در بازار، گفت: از 

ابتدای هفته جاری قیمت این خودروها حدود ۱۰ درصد در بازار گران شد. 

معاون اجتماعی بهزیستی استان:

40 درصد کودکان کار اصفهان اتباع خارجی هستند
معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: آمار کودکان کار اتباع خارجی در استان های مختلف کشور بین ۴۰ تا 

۶۰ درصد بوده و در استان اصفهان طبق آمارهای سال ۹۷ حدود ۴۰ درصد است.

مدیرعامل شرکت متروی منطقه  اصفهان:

قطار شهری اصفهان در ایستگاه شهید علیخانی توقف ندارد
مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان اظهارکرد: بهره برداری مترو حدفاصل ایستگاه قدس تا ایستگاه صفه )به جز 
ایستگاه شهید علیخانی( از تاریخ پنجم آذرماه ۹۸ ساعت ۶:۰۸ صبح تا ۲۱:۳۰ شب با سرفاصله زمانی ۱۱ دقیقه است. 

صفحه 3

صفحه 5

صفحه 7

مراسم صبحگاه مشترک بسیج ادارات استان اصفهان برگزار شد؛

 نظام اداری ما نیازمند همدلی، تحول و تفکر بسیجی است
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهي برگزاري مناقصه عمومي 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایي به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد شرایط 

واگذار نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق2۹2 : تاساعت : ۱۵:۳۰ روز شنبه به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

دریافت اسناد: سایت اینترنتي
WWW.abfaesfahan.irشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات
نام روزنامه: زاینده رود شماره تلفن گویا:  8-۳66800۳0- 0۳1 )داخلي ۳8۴  (

تاریخ انتشار:1398/09/06

نوبت دوم

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
اعتبار

مبلغ برآورد 
)ریال(

مبلغ تضمین 
)ریال (

ویدئومتری و شستشوی شبکه جمع آوری و ۱۸۳-۳-۹۸/۲
۱.۱۲۸.۳۵۰.۰۰۰۵۶.۴۱۷.۰۰۰جاری خطوط انتقال فاضالب شهرهای منطقه لنجان

ویدئومتری و شستشوی شبکه جمع آوری و ۱۹۲-۳-۹۸/۲
۱.۱۷۹.۵۰۰.۰۰۰۵۸.۹۷۵.۰۰۰جاری خطوط انتقال فاضالب شهرهای منطقه مبارکه 

 شرکت آب و فاضالب
 استان اصفهان

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان علت اصلی روند نزولی طال را تحوالت مثبت در مذاکرات تجاری آمریکا و چین و تقویت ارزش دالر در برابر سایر ارزهای معتبر بین المللی می داند.
دبیر اتحادیه طالی تهران می گوید: قیمت انس جهانی طال احتماال در سال جدید میالدی به هزار و ۶۰۰ دالر می رسد و قیمت طال در بازار داخل نیز افزایش خواهد یافت.
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شایعات پیرامون اســتعفای وزیر جهاد کشاورزی 
در هفته های اخیر مانند همه شایعات وزاری قبلی 
که اســتعفا دادند، به حقیقت پیوســت و حجتی 
قبل از آنکه ناچار باشــد در جلســه استیضاح خود 
شرکت کند، با موافقت رییس جمهور با درخواست 
اســتعفایش رســما از دولت کناره گیــری کرد تا 
لیست وزرای در خطر اســتیضاح از کابینه روحانی 
کوتاه تر شود. طی روزهای گذشته استعفای وزاری 
کشور، آموزش و پرورش و اقتصاد در مجلس مطرح 
شده اســت. مجلس دهم را می توان از رکوردداران 
اســتیضاح در میان ادورا مختلف مجلس دانســت 
چرا که بر اســاس گزارشــی که به تازگی منتشــر 
شده، تعداد استیضاح های که تقدیم هیئت رییسه 
مجلس شده، ۳۱ مورد بوده که این ۳۱ مورد مربوط 
به ۱۲ وزارتخانه است. بر این اساس تا سال گذشته 
همین تاریــخ، وزارتخانه های آمــوزش و پرورش 
و کشــور هر کدام با پنــج بار اســتیضاح و وزیران 
وزارتخانه های تعاون، کار و رفــاه اجتماعی و علوم 
و تحقیقات هر کدام چهار بار اســتیضاح شــده اند. 
وزیــران وزارتخانه های نیرو و راه و شهرســازی هر 
کدام ســه بار استیضاح شده اند و ســهم استیضاح 
وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی 
هر کدام دو بار بوده است. وزیران وزارتخانه های نفت 
و صنعت، معدن و تجــارت، ورزش و جوانان و امور 
خارجه هم هر کدام یک بار تقاضای استیضاح شان 
تقدیم هیئت رییســه مجلس شده که هم اکنون ۴ 
استیضاح در کمیســیون های تخصصی مجلس در 
حال بررسی است. به این آمار اعالم وصول استیضاح 
وزیر نیرو، وزیر ورزش و جوانان، وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری و نیز وزیر آموزش و پرورش در کنار وزیر 
کشاورزی و نفت و کشــور را باید افزود. این لیست 
بلند از اســتیضاح ها اما مانع از این نشده که پس از 
اغتشاشات اخیر بر سر گرانی بنزین، نمایندگان بار 
دیگر برای جبران عصبانیت خود از دولت دست به 
کار نشوند. بر این اساس در روزهای اخیر تعدادی از 
مجلســی ها، طرحی را مبنی بر استیضاح رحمانی 
فضلی به هیئت رییسه فرستادند. مطهری،نماینده 
تهران به عنوان یکی از طراحان این استیضاح گفته 
اســت تا رســیدن به نتیجه نهایــی آن را پیگیری 
می کند. هر چنــد احتمال منتفی شــدن آن بنابر 

برخی از دالیل از جمله مخالفت رهبری را هم مطرح 
کرده اســت. یکی دیگر از اعضای لیست استیضاح، 
وزیر تازه کار آمــوزش و پرورش اســت. به تازگی 
یک عضو هیئت رییســه مجلس شورای اسالمی از 
تحویل اســتیضاح وزیر آموزش و پرورش به هیئت 
رییسه با ۶۰ امضا خبر داد. به گفته یوسف نژاد، خلف 
وعده در اجرای رتبه بنــدی فرهنگیان کالس های 
بدون معلم و عدم تامین متون درســی از اول مهر 
تاکنون، عدم توزیع عادالنه نیروی انسانی و امکانات 
آموزشی، انتصاب مسئولین ناکارآمد، عدم نظارت بر 
عملکرد مسئوالن تحت امر، عدم تعیین تکلیف کامل 
نیروهای حق التدریسی خرید خدمت و آموزشیاران 
نهضت ســوادآموزی و کمبود نیروی انســانی در 
رده های آموزشی و خدماتی در مدارس از محورهای 
این استیضاح است. وزیری که تا کنون با چالش های 
جدی نهاد تحت ریاستش نتوانسته آنگونه که مورد 
انتظار بوده برخورد کند و مســائل الینحل زیادی 
همچنان با شروع ســال تحصیلی در این وزارتخانه 

بر زمین مانده اســت. عالوه بر این، نمایندگان که 
به شــدت از طرح ناگهانی گرانــی بنزین عصبانی 
هستند تهدید کرده اند وزاری مربوطه را در صورت 
عدم مدیریــت قیمت ها و بازار اســتیضاح خواهند 
کرد. یکی از این نمایندگان پژمانفر، نماینده مشهد 
است که اعالم کرده اگر دولت به وعده های خود در 
توزیع عادالنه درآمدهــای حاصل از افزایش قیمت 
بنزین و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت سایر 
کاالها عمل نکند، اســتیضاح وزرا و رییس جمهور و 
سوال از رییس جمهور را در دستور کار قرار خواهیم 
داد. وزیر نفت هم از جمله اعضــای کابینه روحانی 
اســت که در معرض اســتیضاح قرار دارد. در ادامه 
اعتراضات نمایندگان، چند روز قبل احمد امیرآبادی 
فراهانی، نماینده قم در مجلس شــورای اســالمی 
اظهار کرد طرح استیضاح زنگنه با امضای 5۰ نماینده 
تحویل هیئت رییســه شده اســت. پس از آن علی 
اکبــر کریمی، نماینــده اراک در مجلس شــورای 
اسالمی گفت که این اســتیضاح با استقبال تعداد 

دیگری از نمایندگان هم مواجه شــده و هم اکنون 
تعداد امضاهای اســتیضاح وزیر نفت به بیش از ۷۰ 
امضا رسیده و به نظر می رسد که تعداد آن افزایش 
بیشتری پیدا خواهد کرد. بنا بر گفته های امیرآبادی، 
استیضاح زنگنه دارای محورهای متعددی است که 
عمده آن ها به افزایش قیمت بنزین در روزهای اخیر 
بازمی گردد. این عضو هیئت رییسه مجلس شورای 
اسالمی از حذف کارت سوخت و بازگشت آن، عدم 
صداقت درباره علت گران شــدن بنزیــن، افزایش 
قاچاق ســوخت و ... به عنوان دالیل اســتیضاح نام 
برده اســت. برخی از نمایندگان در صدد هستند تا 
زنگنه را برای جواب دادن به برخی از سواالت خود به 
مجلس بکشانند. بعضی ها هم هم تهدید کرده اند اگر 
پاسخ های وزیر نفت قانع کننده نباشد استیضاح او 
را کلید خواهند زد. استیضاح در هفته آینده یکی از 
چالش های جدی دولت با مجلس خواهد بود؛ تاوانی 
که به نوعی می توان آن را نتیجه دور زدن مجلس در 

موضوع بنزین دانست.

هند، موشک های اسراییلی در 
مرز با پاکستان مستقر می کند

یک مقام نظامی هند اعالم کــرد که ارتش این 
کشور به زودی موشــک های ضد تانک موسوم 
به »اسپایک« رژیم صهیونیســتی را در امتداد 
مرزهای مشترک با پاکستان در کشمیر مستقر 
می کند. شــبکه خبری »ایندیا تودی« گزارش 
داد: این موشــک ها برای نابود کردن سنگرها و 
همچنین حمله به پایگاه های شــبه نظامیان در 
خاک پاکستان مورد استفاده قرار خواهند گرفت. 
دهلی نو پس از اجرای حمالت هوایی »باالکوت« 
علیه پایگاه های شبه نظامیان در خاک پاکستان، 
تصمیم گرفت موشک های ضد تانک اسپایک را 

از رژیم صهیونیستی خریداری کند.

وزارت دفاع روسیه:
 النصره و کاله سفیدها آماده 

حمالت شیمیایی می شوند
وزارت دفاع روســیه اعالم کرد کــه گروه جبهه 
النصــره و کاله ســفیدها قصد دارنــد حمالت 
شــیمیایی در ادلب انجام دهند و ارتش سوریه 
را به آن متهم کنند. ســاکنان شهرک »سرمدا« 
اوایل نوامبر افراد مسلحی را مشاهده کردند که 
با سه کامیون حامل موارد شیمیایی و تجهیزات 
عکسبرداری حرفه ای وارد این شهرک شده بودند. 
آنها همچنین افرادی را برای شرکت در این حمله 
به عضویــت گرفتند. این وزارتخانــه اعالم کرد: 
آنها به دنبال این هستند تا ویدئوی دروغینی را 
درباره حمالت هوایی و توپخانه ای به استان ادلب 
با سالح شیمیایی مهیا کرده و ارتش سوریه را به 

این حمله متهم کنند.

افشای اسنادی تکان دهنده 
درباره ایغورها

اســناد محرمانه ای که به تازگی منتشــر شده 
نشانگر کنترل شدید امنیتی اردوگاه های محل 
نگهداری اویغورها و رفتار تحقیرآمیز با آنهاست. 
طبق برآوردها، صدها هزار مســلمان اویغور در 
اردوگاه های به اصطــالح تربیتی چین نگهداری 
می شــوند. اســناد محرمانه حزب کمونیســت 
چین افشــاگر پیگرد سیســتماتیک اویغورها 
و ســازماندهی حبس دســته جمعی این اقلیت 
مسلمان در شمال غربی این کشــور است. این 
اسناد ادعای پکن درباره داوطلبانه بودن اقامت در 
اردوگاه های مزبور را رد می کنند و نشان می دهند 
که ساکنان این اردوگاه ها دست کم یک سال در 
آنجا حبس می شوند. برآوردها نشان می دهد که 
صدها هزار اویغور روانــه »اردوگاه های تربیتی« 
شده اند. افزون بر این، اسناد محرمانه مزبور نشان 
می دهند که اویغورها به شــکلی هدفمند تحت 
مراقبت هســتند و داده های آنهــا در یک بانک 
اطالعاتی جمع آوری و ثبت می شــود. این اسناد 
همچنین فاش می کند که چین در خارج از کشور 
از ســفارتخانه ها و کنســولگری های خود برای 

جاسوسی از اویغورها استفاده می کند.

نیمی از وزرای کابینه عراق 
تغییر می کنند

ســخنگوی دولت عراق تاکید کرد که تغییرات 
کابینه این کشــور نیمی از اعضای فعلی دولت 
را شامل می شود. »ســعد الحدیثی« سخنگوی 
دولت عراق گفت: نخســت وزیر عراق به زودی 
پارلمان را در جریان تصمیمات خود برای تغییر 
کابینه قرار می دهد و پیش بینی می شــود این 
تغییرات تقریبا نیمی از اعضای دولت را شــامل 
شود. ســعد الحدیثی افزود: دولت برای اجرای 
تصمیمات اتخاذ شده در خصوص اصالح سیستم 
سیاسی و اقتصادی کشور کار می کند. وی گفت: 
ما یک چشــم انداز رو به جلو را بــرای ایجاد راه 
حل ها درباره مشــکالت اقتصادی ارائه داده ایم. 
الحدیثی تاکید کرد: نشست هایی را با نمایندگان 
معترضان بــرای اطالع از مطالبــات آنها برگزار 

کرده ایم.

صف استیضاح وزرا کوتاه تر شد

ایران و روسیه همکاری خود 
در »سازمان منع سالح های 

شیمیایی« را گسترش می دهند
در مالقات معاون امــور حقوقی و بین المللی 
وزیر امور خارجه ایران با مقام روسی، طرفین 
بر همکاری های دو کشــور در سازمان منع 
سالح های شــیمیایی و راه های جلوگیری از 
تضعیف این ســازمان تاکید کردند. »اولگ 
رزیانســوف« معاون وزیر صنایع فدراسیون 
روسیه در حاشیه بیست و چهارمین کنفرانس 
کشــورهای عضو کنوانســیون سالح های 
شیمیایی در الهه با »غالمحسین دهقانی« 
معاون امور حقوقــی و بین المللی وزیر امور 
خارجه ایــران مالقات و گفت وگــو کرد. در 
این مالقات طرفین ضمن تبادل نظر درباره 
موضوعات دســتورکار کنفرانــس و تاکید 
بر همکاری های دو کشــور در سازمان منع 
سالح های شــیمیایی، راه های جلوگیری از 
تضعیف ســازمان و همچنین تقویت اجرای 
کنوانسیون توسط اعضا و دبیرخانه را بررسی 
کردند. تاکید بــر رعایت قاعــده اجماع در 
تصمیمات ســازمان و همچنین پایبندی به 
متن کنوانسیون در اقدامات توسط نهادهای 
سازمان و دبیرخانه از جمله موارد مورد اتفاق 

و تاکید طرفین بود.

روایت فرمانده سپاه از 
توصیه یک سفیر به اروپایی ها 

در خصوص اقتصاد ایران
سرلشکر ســالمی، فرمانده سپاه اظهار کرد: 
سفیر یکی از کشورها که ما اطالعات محرمانه 
آن را داریم؛ اما نامش را نمی گویم، همه سفرا 
را جمع کــرد و به آنها گفت »بــه اروپایی ها 
بگویید ایرانی ها در حال بریدن وابســتگی 
اقتصادی کشورشــان به نفت هســتند و به 
خودکفایی رســیده اند. بجنبید، نفت را باز 
کنید، گشایش ایجاد کنید، وگرنه ملت ایران 

اقتصادش از نفت جدا می شود«.

درخواست نمایندگان تهران 
برای اتصال اینترنت موبایل

نمایندگان تهران در نامه ای به وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات خواســتار وصل اینترنت 
موبایل در تهران شــدند. ایــن نمایندگان 
در متن درخواســت خود آورده اند که قطع 
طوالنی مدت اینترنــت به خصوص اینترنت 
موبایل ضــرر و زیان هنگفتــی را بر اقتصاد، 
فضــای کســب و کار و فضای آموزشــی و 
پژوهشــی کشــور تحمیل کرده است. حال 
که با مشارکت هوشمندانه مردم فهیم ایران 
به خصوص تهران آرامش حاکم شده است، 
انتظار آحاد مردم، دانشــگاهیان، کســبه، 
بازاریــان و کارآفرینان تســریع در برقراری 
اینترنت موبایل استان تهران است. شایسته 

است اقدام الزم در این باره به عمل آید.

به دلیل قطعی اخیر اینترنت؛
درخواست ۷ سناتور آمریکایی 

برای تحریم مقامات ایرانی
جمعی از سناتورهای آمریکایی ضمن حمایت 
از ناآرامی های اخیر در ایران، از دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا خواستند مقام های ایرانی 
که در قطعی اینترنت نقش داشته اند را تحریم 
کند. این افراد در نامه خود نوشتند: »ما از شما 
]ترامپ[ می خواهیم، ســریعا لیستی از تمام 
مقامات ایرانی که دسترسی مردم به اینترنت 
را قطع کردند، فراهم کــرده و آنها را تحریم 
کنید«. پیش از این نیز آمریکا آذری جهرمی، 
وزیر ارتباطات ایران را به خاطر قطع اینترنت 

تحریم کرده بود. 
در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده بود: 
»آذری جهرمی به دلیل دســت داشــتن در 
سانسور گســترده اینترنت و سرکوب آزادی 
بیان طــی روزهای اخیر در ایران در لیســت 

تحریم های ما قرار گرفت.«

سعید جلیلی
عضو مجمع تشخیص مصلحت:

سخنگوی ســپاه پاسداران با اشــاره به بازداشت 
روح ا... زم و اعترافــات وی گفــت:  متاســفانه از 
جناح های مختلف داخلی به تور شــبکه آمدنیوز 
افتاده اند که همه شناســایی شده و به مرور اعالم 
خواهد شد.ســردار رمضان شــریف افزود: برخی 
از کســانی که به این کانال اطالعــات می دادند 
به خاطر فضاســازی علیه یکدیگــر )جریان های 
داخلی( بوده است، در واقع هدف این بود که این 
شبکه تبدیل به یک سایت مرجع علیه جمهوری 
اسالمی شود. این شبکه در ابتدا دسترسی هایی به 
داخل داشته؛ اما به اذعان خود متهم )روح ا... زم( 
منابع اش را به مرور از دست داده بود. سخنگوی 
سپاه گفت:  زم، برخی از اطالعات خود را از طریق 
خبرنگارانی که از ایران به خارج می رفتند کسب 
می کرد و هدفش این بود که این اطالعات را علیه 
جمهوری اســالمی سامان دهد. ســردار شریف 
 تصریح کرد: به مرور اسامی مرتبطین با این شبکه

 اعالم خواهد شد.

 از جناح های مختلف
 به تور آمدنیوز افتاده اند

سخنگوی سپاه پاسداران:

کافه سیاست

عکس  روز 

دیدار نمایندگان فراکسیون 
والیت با حجت االسالم 

و المسلمین رییسی

شورای امنیت  باید پاسخگو باشد

پیشنهاد سردبیر:

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در 
موضوع برجام، زمانی که مطرح شد، ۴ روز قبل 
از توافق وین به آقای روحانی نامه نوشتم و آن 
را رســانه ای نکردم که در آن ایرادات توافق را 
یادآور شدم؛چرا که وظیفه ما بود که خألها را 
اعالم کرده و هشدار دهیم تا کشور دچار چالش 
نشود. سعید جلیلی با بیان اینکه هر دانشگاهی 
می تواند به عنوان »دولت در ســایه«، بهترین 
بستر برای کمک به دولت ها باشد، گفت: این 
کمک یا انتقاد باید به قصد اصالح باشد و نه برای 
کینه توزی. این عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با تاکید بر اینکه مسائل کشور نه با بیانیه 
و نه با اعتراض خیابانی و... حل نمی شود تاکید 
کرد: باید گره به گره مشکالت کشور را بررسی 
کرده و حل کنیم. اگر می گوییم پشتوانه کشور 
مردم هستند، این مردم باید احساس کنند که 

در وسط میدان صاحب نقش هستند.

 ایرادات برجام را محرمانه
 به روحانی اعالم کردم

حدادعادل
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ســفیر ایران در ســازمان ملــل متحد بــر لزوم 
پاسخگویی شورای امنیت به همه اعضای سازمان 
ملل متحد و ارائه گزارش ساالنه به مجمع عمومی 
تاکید کرد. مجید تخت روانچی گفت: در موضوعات 
زیادی، این شورا بدون اقدام یا بی اثر و در موضوعات 
خاص بسیار با قدرت بوده و همچنین از سوی برخی 
اعضای دائمی آن به طور جدی استثمار شده است. 
تخت روانچی با بیان اینکه در نتیجه این عملکرد، 
شورای امنیت با بحران مشروعیت و اعتبار مواجه 
شده است، اظهار کرد: تنها استاندارد طالیی برای 
ارزیابی عملکرد و کارایی این شورا، اصول عدالت و 
قانون بین المللی اســت که منشور به آن صراحت 
دارد. نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد با 
بیان اینکه بزرگ تر شدن شــورا تنها زمانی مفید 
خواهد بود که بتواند هدف نهایــی ما را در اصالح 
شورا محقق سازد، گفت: یعنی تکامل آن به صورت 
یک نهاد واقعا دموکراتیک، شفاف، کارآمد، موثر و 
از همه مهم تر مبتنی بر قانون و پاسخگو انجام شود.

 شورای امنیت 
باید پاسخگو باشد

سفیر ایران در سازمان ملل متحد:

یک عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
اظهار کرد: بنده با مردم موافق هســتم که 
با اجازه وزارت کشــور و با شــرایط قانونی 
اعتراض های خــود را در کف خیابان مطرح 
کنند، چه اشــکالی دارد که مــردم بتوانند 
حرف خود را بزنند، راه های قانونی برای اظهار 
نظر وجود دارد ولی با آدم کشی امکان پذیر 
نیســت. وی با بیان اینکه حضور امروز مردم 
یک تودهنی به ترامپ و غربی هایی است که 
با انقالب اسالمی دشــمنی می کنند، ادامه 
داد: این راهپیمایی اعــالم انزجار و نفرت از 
کسانی اســت که به جای اعتراض، آشوب و 
ناامنی ایجاد می کننــد. حدادعادل تصریح 
کرد: حضور مــردم در راهپیمایی، وفاداری 
آنها را به انقالب و رهبری نشان می هد، مردم 
از مســئوالن انتظار دارند با تدبیر و مدیریت 

مشکالت را حل کنند. 

چه اشکالی دارد که مردم 
بتوانند حرف خود را بزنند

پیشخوان

بین الملل

   با وجود کناره گیری وزیر جهاد کشاورزی پیش از استیضاح؛ اما همچنان تعدادی از وزرا 
پیشدر خطر مواخذه از سوی  نمایندگان قرار دارند   اســتعفا  ســنت 

 از استیضاح

شفافیت در حکمرانی

تکلیف سواالت و ابهامات 
چه می شود؟!

امنیت برای همه

جروزالم پست: »ایلهان عمر« اطالعات حساسی را به ایران رسانده است!
پایگاه اینترنتی نشریه جروزالم پست مدعی شد »ایلهان عمر« برای قطر کار می کند و اطالعات حساسی را 
به ایران رسانده است. این ادعاها در هنگام ادای شهادت »آلن بندر« )Alan Bender( یک تاجر کانادایی 
کویتی االصل که در محاکمه شیخ خالد بن حمد آل ثانی، برادر امیر قطر شواهد و مدارکی در دست داشت، 
مطرح شد. بندر شهادت داد که مقامات قطری از او خواسته اند سیاستمداران و روزنامه نگاران آمریکایی 
را به عنوان عوامل قطر اســتخدام کند و وقتی او مخالفت خود را اعالم کرد، به او گفته شد که به چندین 
شخصیت برجسته قبال در این رابطه دستمزد پرداخت شده است. آنها ایلهان عمر، نماینده کنگره آمریکا 
را به عنوان »جواهر یک تاج« توصیف کرده اند. او ادعا کرد: قطر قبل از آنکه ایلهان عمر به فکر رسیدن به 
مقامی دولتی باشد او را از همان راه استخدام کرد. آنها او را برای این کار تربیت کردند و منابع مالی را در 

اختیار وی قرار دادند. 

پاسخگوترین وزیر دولت روحانی چه کسی بوده است؟
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه با پاسخگویی به ۲۴ سوال ملی و منطقه ای در مجلس دهم پاسخگوترین 
وزیر کابینه دولت است. علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: در مجلس دهم 
از ۱9 وزیر کابینه سه هزار سوال ملی و منطقه ای مطرح شده که از این میان ۴۴۳ سوال از کمیسیون به هیئت 
رییسه ارجاع شده است. وی افزود: وزرای کشور با 5۰ ســوال، خارجه با ۴8 سوال، اقتصاد با ۴۰ سوال، نفت با 
۳۳ سوال و نیرو با ۲9 سوال بیشترین سهم را از سواالتی داشته اند که به هیئت رییسه ارجاع شده یا به عبارت 

دیگر نماینده سوال کننده از پاسخ های وزیر در کمیسیون قانع نشده است.
 نماینده ساری در مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: ۱۶9 سوال از اول دوره دهم مجلس در صحن مطرح 
شده که ۱۱۴ مورد از این سواالت ملی و مابقی منطقه ای بوده است و وزیر خارجه با ۲۴ سوال بیشترین سهم 

را داشته و در واقع پاسخگوترین وزیر کابینه تدبیر امید بوده است. 

چهره ها

علیرضا کریمیان
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سرمای هوا، بازار گوجه فرنگی را گرم کرده است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

گزارش

قطعی اینترنت چه تاثیری بر 
معامالت ارز صادراتی داشت؟

قطعی اینترنــت، رونــد خرید و فــروش ارز 
را بــرای مدتی دچــار اختالل کــرد به طوری 
که واردکننــدگان و صادرکننــدگان در ثبت 
درخواست های خود دچار مشــکل شدند؛ اما 
گفته می شــود که روند معامــالت اکنون در 
حال عادی شــدن اســت. بامداد ۲۴ آبان ماه 
ســهمیه بندی بنزین آغاز و پس از آن برخی 
اعتراضات شــکل گرفت که منتهی به قطعی و 
اختالالت اینترنت در کشور شد و به علت قطعی 
اینترنت بسیاری از کسب و کارها و فعالیت های 
مرتبط با اینترنــت، دچار اختالل شــدند که 
معامالت ســامانه نیما از این اختالل، بی بهره 
نبود. بررسی ها نشان می دهد که در هفته پیش 
از قطعی اینترنت )۱۸ تا ۲۴ آبان( حدود ۳۵۲ 
میلیون یورو ارز در ســامانه نیما عرضه و ۲۱۱ 
میلیون یورو خریداری شد؛ اما در هفته پس از 
قطعی اینترنت )۲۵ آبان تا ۲۸ آبان( به میزان 
۱۲۹ میلیون یورو در این سامانه عرضه و ۱۱۵ 
میلیون یورو فروخته شد. همچنین بسیاری از 
واردکنندگان که باید پس از خرید ارز در نیما آن 
را برای واردات کاالی مورد نظر خود اختصاص 
دهند، به علت قطع ارتباط با سایت های خارجی 
نمی توانستند اقدامات الزم برای خرید و واریز 
ارز را انجام دهند.»کامران سلطانی زاده« رییس 
شورای عالی کانون صرافان گفت: دسترسی به 
ســامانه نیما در روزهای نخست قطع اینترنت 
دچار مشکل شده بود؛ اما اکنون روند معامالت 
به حالت عادی بازگشته است. وی، درباره مشکل 
برخی صرافی ها در دسترسی به اینترنت و انجام 
معامالت اضافه کرد: آن گــروه از صرافی هایی 
که اینترنت شــان به نام شــرکت صرافی است 
محدودیتی ندارند، اما صرافی هایی که اشتراک 
اینترنت آنها به نام شخص حقیقی است، احتماال 
مشکل دارند. ســلطانی زاده با اشاره به طراحی 
سامانه ای اختصاصی برای صرافان توسط بانک 
مرکزی، گفت: بانک مرکزی اقدام به راه اندازی 
سامانه »نورونتا« برای معامالت صرافان کرده 
اســت که ارتباطی به وضعیــت اینترنت ندارد 
به طوری کــه حتی در صورت قطــع اینترنت 
نیز اختاللــی در فعالیت آن ایجاد نمی شــود. 
عضو هیئت مدیره کانون صرافان گفت: شبکه 
نورونتا یک بســتر امن ارتباطی برای صرافان 
برای معامالت و ثبــت اطالعات خرید و فروش 
ارز در ســامانه نیما و سناست. وی خاطر نشان 
کرد: طراحی این ســامانه از اقدامات ســازنده 
بانک مرکزی برای باالبردن امنیت معامالت و 
رفع مشــکالت قطعی اینترنت صرافی هاست. 
ســلطانی زاده با بیان اینکه ســایر افراد امکان 
دسترسی به این ســامانه را ندارند، اضافه کرد: 
حتی بابروز قطع اینترنــت، صرافان می توانند 
معامالت خود را به وســیله این شــبکه انجام 

دهند.

بازار

دستکش زنانه

 رفع تصرف باالدست 
زاینده رود شتاب می گیرد

نماینده شــرکت مشــاور آب منطقه ای اســتان 
اصفهان در واحد حفاظت و مهندســی رودخانه 
گفت: روند آزادسازی و رفع تصرفات در باالدست 
شــتاب گرفته اســت. یعقوب هارونی با اشاره به 
شتاب گیری روند آزادســازی و رفع تصرفات در 
باالدست حوضه زاینده رود اظهار داشت: در سال 
جاری ۵.۵ هکتار از مسیل رودخانه زاینده رود در 
باالدست آزادسازی شــده و این آزادسازی ها در 
مخزن زاینده رود در محــدوده اصفهان به ۱۵.۳ 
هکتار و در محدوده استان چهار محال و بختیاری 
بالغ بر ۱۰ هکتار می رســد. وی با اشاره به اینکه 
آزادسازی ها در باالدســت حوضه زاینده رود در 
تعامل سازنده با دو اســتان اصفهان و چهارمحال 
و بختیاری در حال پیشــرفت اســت، ادامه داد: 
آزادسازی حریم و بستر سرشاخه ها و آب راهه های 

رودخانه زاینده رود از اقدامات انجام شده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه:
متقاضیان جامانده از یارانه 
 معیشتی، دو ماه را یک جا 

دریافت می کنند
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه 
کشــور گفت: افرادی که متقاضی دریافت حمایت 
معیشتی هستند، می توانند از طریق مسیرهای اعالم 
شده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند. 
محمدباقر نوبخت در مــورد پرداخت های حمایتی 
اضافه کرد: افرادی که متقاضــی دریافت حمایت 
معیشتی هستند، می توانند از طریق مسیرهای اعالم 
شده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند و در 
صورت تایید، حمایت معیشتی آن ها پرداخت خواهد 
شد. نوبخت اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور 
افرادی را که مشمول این دریافت شوند، در ماه آینده 
به همراه کسانی که مشــمول دریافت یارانه از قبل 
بودند به صورت یک جا پرداخت  خواهد کرد. وی با 
اشاره به این که افرادی که یارانه معیشتی حق آن ها 
بوده و این ماه یارانه را دریافت نکردند، گفت: هر دو 

ماه را به صورت یک جا دریافت خواهند کرد.

رییس اتحادیه عمده فروشان میوه و تره بار 
اصفهان:

سرمای هوا، بازار گوجه فرنگی 
را گرم کرده است

رییس اتحادیه عمده فروشان میوه و تره بار اصفهان، 
درباره علل افزایش قیمت گوجه فرنگی در روزهای 
اخیر گفت: همه ساله در این ایام با تغییر فصل مواجه 
می شــویم که منجر به کاهش تولید گوجه فرنگی 
و در نتیجه افزایش قیمت آن می شود. ناصر اطرج 
افزود: در حال حاضر گوجه های پاییزه تمام شده و 
گوجه هایی هم که باید از مناطق گرمسیر وارد شود 
هنوز وارد بازار نشده تا به دست مصرف کننده برسد. 
وی با بیان اینکه سرما و بارندگی دو سه هفته پیش 
در جنوب مانع صادرات داخلی گوجه شــد، گفت: 
این ســرما و بارندگی ســبب از بین رفتن بسیاری 
از بوته های گوجه شــد و در نتیجه اکنون با کمبود 
مواجه هســتیم. وی تصریح کرد: با بهبود وضعیت 
جوی در ۲۰ روز آینده شاهد کاهش قیمت گوجه در 
استان خواهیم بود و تا نرسیدن گوجه های جنوب با 

کمبود و گرانی گوجه روبه رو هستیم.

هشدار بانک مرکزی نسبت 
به دریافت پیامک های جعلی 

دریافت رمز پویا
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در اطالعیه ای، 
نســبت به دریافت پیامک های جعلی دریافت رمز 
پویا هشــدار داد. در پی اقدام مشتریان بانکی برای 
اخذ رمز پویــا، بانک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران به اطالع می رساند هموطنان عزیز نسبت به 
دریافت پیامک های جعلی مراقب باشند. در همین 
ramzepooya. زمینه به آگاهی می رساند درگاه

com جعلی است و الزم است مردم به پیامک ها و 
لینک مندرج در آنها توجه کننــد. در این اطالعیه 
آمده اســت: ســایت بانک مرکزی cbi.ir  است و 
هرگونه لینک در پیامک ها که مشتری را به صفحات 
ساختگی بانک مرکزی و سایر بانک ها هدایت کند، 
فیشــینگ به  همراه دارد. لذا توجه به نشانی سایت 
هر بانک و مراجعه مســتقیم به آن ضروری است. 
توصیه می شود مشــتریان محترم شبکه بانکی به 
سایت بانک خود و یا شعبه مربوطه مراجعه و اخبار 
و اطالعات رمــز پویا را صرفا از ســایت این بانک یا 
بانک ها و موسســات اعتباری دریافت کرده و از 
ارائه اطالعات کارت خود برای فعال ســازی رمز 

پویا جدا خودداری کنند.

 Kar21 دستکش زنانه مدل

 68,000
تومان

 Kar40 دستکش زنانه مدل

 68,000
تومان

 Kar10 دستکش زنانه مدل

 44,000
تومان

رییس اتحادیه فروشــندگان خودروی اصفهان با اشاره به افزایش 
قیمت خودروهای کم مصرف ســوخت در بازار، گفــت: از ابتدای 
هفته جاری قیمت این خودروها حدود ۱۰ درصد در بازار گران شد. 
حمیدرضا قندی، در خصوص افزایش قیمت خودرو، اظهار کرد: از روز 
شنبه )۲ آذر ماه( افزایش ۵ تا ۱۰ درصد قیمت خودرو در بازار به وجود 
آمد که بیشــتر مربوط به خودروهای کم مصرف سوخت دو شرکت 

سایپا و همچنین ایران خودرو از گروه محصوالت ۲۰۶ بود؛ اما اکنون 
قیمت ها ثابت مانده است. وی، درباره رکود بازار طی هفته گذشته به 
دنبال افزایش نرخ بنزین، افزود: پنجشنبه هفته گذشته قیمت خودرو 
ثابت و هیچ گونه نوسانی نداشت و تقریبا بازار حدود سه ماه در آرامش 
بود. رییس اتحادیه صنف فروشندگان خودروی اصفهان درباره توقف 
تولید برخی محصوالت شرکت های خودروساز، توضیح داد: در واقع 

تولید خودروسازان متوقف نشــده؛ اما به هرجهت تولید کمی دارند 
که باعث ناسازگاری با تقاضای بازار شده است. وی با تاکید بر اینکه 
همچنان عرضه و تقاضا در بازار وجود دارد، تصریح کرد: متاســفانه 
شرکت های خودروساز هنوز بسیاری از تعهدات سال ۱۳۹۷ خود را 
تحویل نداده اند، به همین دلیل هنگامی که عرضه خودرو در بازار کم 

شود به طور قطع قیمت خودرو افزایش خواهد یافت.

رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان مطرح کرد:
گرانی خودروهای کم مصرف سوخت در بازار

هر چقدر مردم در برخورد با گرانی بنزین شــدت 
عمل داشــتند؛ امــا واکنش هــای بازارهای مالی 
نسبت به گرانی بنزین و تبعات روانی پس از آن آرام 
و آهســته بود. اگر چه دالر پس از تجربه روزهای 
ده هزار تومانی بار دیگر به کانــال ۱۲ هزار تومان 
بازگشــت؛ اما طال روندی آرام تــر و در عین حال 
صعودی داشــت. پیش بینی بازارهای آینده طال 
در کشور البته چشم انداز روشنی ندارد ولی آنچه 
مشخص اســت قیمت طال که در ماه های اخیر به 
رغم افزایش قیمت جهانی سیری نزولی داشت در 
هفته های آینده روند صعودی خود را حفظ خواهد 
کرد و متاثر از جو روانی قیمت ها در داخل کشــور 
افزایش خواهد یافت. کارشناســان می گویند به 
دلیل گرانی محتمل طال در بازارهای جهانی بدون 

شک در ماه های آینده طال گران تر خواهد شد.
طال در برابر بنزین کم نیاورد

طی روزهای اخیــر با وجود کاهــش بهای اونس 
جهانی، نــرخ طال و ســکه در بــازار داخلی ایران 
افزایش یافته است. هوشــنگ شیشه بران، رییس 
اتحادیه طال و جواهر اصفهان با تحلیل وضعیت بازار 
جهانی طال، اظهار کــرد: در آغاز مبادالت روزهای 
اخیر قیمت طال در بازارهای جهانی به روند نزولی 
خود ادامه داد و به پایین ترین ســطح خود در یک 
هفته اخیر رسید. وی افزود: علت اصلی روند نزولی 
طال، تحوالت مثبت در مذاکرات تجاری آمریکا و 

چین و تقویــت ارزش دالر در برابر ســایر ارزهای 
معتبر بین المللی اســت. رییــس اتحادیه طال و 
جواهر اصفهــان اضافه کرد: جنــگ تجاری میان 
چین و آمریکا نیز براقتصاد جهانی و نوسانات طال 
تاثیر زیادی گذاشته و از طرفی موضوع برگزیت و 
سیاست های انبساطی بانک های مرکزی دنیا بر این 

موضوع اثر گذاشته است. 
وی تصریح کــرد: امیدواری ســرمایه گذاران بین 
المللی نســبت به حل و فصــل اختالفات تجاری 
آمریکا و چین موجب شــد تا شــاخص سهام در 

بازارهای آسیایی نیز با افزایش روبه رو شود. شیشه 
بران یادآور شد: خوش بینی نسبت به توافق تجاری 
میان آمریکا و چین کمک کرد تا بازارهای ســهام 

آسیایی روند صعودی پیدا کنند.
طال در ماه های آینده گران خواهد شد

نادر بذرافشان، دبیر اتحادیه طالی تهران می گوید: 
قیمت انس جهانــی طال احتماال در ســال جدید 
میالدی به هزار و ۶۰۰ دالر می رسد و قیمت طال در 
بازار داخل نیز افزایش خواهد یافت. وی در پاســخ 
به این پرسش که آیا در شــرایط نوسان قیمت ها 

سرمایه گذاری در طال امن تر است یا سکه؟ گفت: 
از قدیم االیام خریــد طال در جامعه ایــران با نگاه 
سرمایه گذاری انجام شده اســت. در حال حاضر با 
توجه به سیاســت گذاری های بانک مرکزی حباب 
سکه حدودا به نقطه صفر رسیده، توصیه ما به مردم 
این است که جهت افزایش اشــتغال زایی به جای 

خرید سکه مصنوعات طال را خریداری کنند.
ســردرگمی طال میان تحوالت داخلی و 

خارجی
بازار طال در ایران کامال متاثر از فضای روانی و تغییر 
قیمت ارز اســت، هرچند هجوم دالل ها نیز تقاضا 
را برای یک بــازه زمانی باال نگه مــی دارد و همین 
مسئله باعث می شود که نوعی کاهش عرضه نیز به 
وجود بیاید و همین عدم هماهنگی عرضه و تقاضا 
باعث می شود که تورم قیمت طال نیز افزایش یابد. 
وضعیت مبهم طال نه تنها در ایران بلکه در دنیا هم 

مشاهده می شود. 
معامله گران و ســرمایه گــذاران همچنان که به 
تحوالت پیرامون مذاکــرات تجاری آمریکا و چین 
نیم نگاهــی دارنــد بازارهای داخلی و آشــفتگی 
پس از گرانی بنزین هــم آنهــا را وادار به تحرک 
کرده و خریدها افزایش داشــته است؛ اما برخی از 
کارشناسان معتقدند با توجه به روند نزولی قیمت ها 
در بازار طالی جهانی پــس از فروکش کردن این 
شوک قیمتی بنزین، قیمت ها در داخل هم کاهش 
خواهد یافت؛ هر چند نمی توان امیدوار بود که این 

مسئله به زودی اتفاق بیفتد.

کورس طال با بنزین
 با وجود  کاهش قیمت جهانی طال، در ایران جهش قیمتی همچنان ادامه دارد 

به مناسبت فرارسیدن پنجم آذرماه، سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام خمیني )ره(، مهندس 
حیدری زاده، مدیر مخابرات منطقه اصفهان  به اتفاق جمعي از پرسنل بسیجي این مجموعه در مراسم صبحگاه 
مشترک کارکنان بسیجي ادارات کل استان اصفهان شرکت  کرده و از پایگاه بسیج مخابرات منطقه اصفهان به 

عنوان پایگاه نمونه تقدیر به عمل آورد.
 گفتنی است این مراســم، با حضور رؤسا و همکاران بسیجی ادارات مختلف اســتان از جمله استاندار، معاونین  

استاندار، رؤسای ادارات و همچنین فرماندهی نظامی استان برگزار شد.

تقدیر از پایگاه بسیج 
مخابرات منطقه 

اصفهان

ات
ابر

مخ

  عکس روز

رونمایی از هیوندای آزرا جدید

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: کشاورزانی که برای روش های آبیاری تحت فشار 
تقاضا و درخواست داشته باشــند، تســهیالت با بهره کم در اختیار آنها قرار داده خواهد شد. مهرداد 
مرادمند، پیرامون وضعیت محصوالت کشاورزی و باغی استان اصفهان با اشاره به فرآوری و نگهداری 
از محصوالت کشاورزی، اظهار کرد: یکی از فعالیت های موثر در بخش کشاورزی فرآوری و نگهداری از 
محصوالت کشاورزی، حمایت از ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی، فرآوری محصوالت تولیدی با توجه 
به فسادپذیری باالی برخی از آنها، فصلی بودن تولید و غیرقابل مصرف بودن بیشتر محصوالت بدون 
فرآوری است. وی افزود: با توجه به این موضوع عالوه بر کاهش ضایعات، با جذب مواد خام کشاورزی و 
انجام فرآوری می توان محصوالتی با ارزش افزوده بیشتر تولید کرد و همچنین زمینه اشتغال بیشتری 
را نیز فراهم ساخت. رییس سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان اظهار کرد: کشاورزانی که برای 
روش های آبیاری تحت فشار تقاضا و درخواست داشته باشند تسهیالت با بهره کم در اختیار آنها قرار 
داده خواهد شــد. مرادمند گفت: برای طرح هایی همچون توســعه گیاهان دارویی، احداث گلخانه، 
ســرمایه در گردش برای حفظ و نگهداری باغات و همچنین صنایع تکمیلی، تبدیلی و فرآوری مورد 
نیاز محصوالت استان تســهیالت مناسبی اعطا می شــود. وی، در خصوص جایگاه استان اصفهان از 
نظر تولید محصوالت باغی گفت: اصفهان هم اکنون در تولید محصول»به« رتبه دوم کشور را دارد و 
همچنین در تولید محصوالت همچون انار، گل محمدی و تولید گیاهان دارویی رتبه سوم کشور را به 
خود اختصاص داده و به رغم محدودیت های آبی که دارد جزو استان های پیشرو در تولید محصوالت 

باغی و کشاورزی در کشور است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان:

 تسهیالت کم بهره، دستگیر روش های نوین 
کمپانی خودروسازی هیوندای به طور رسمی از نسخه جدید سدان لوکس آزرا )گرنجور( رونمایی کشاورزی می شود

کرد. ممکن است که هیوندای آزرا در بازار آمریکای شمالی دیگر عرضه نشود؛ اما مشتریان این 
خودرو در کشور کره جنوبی همچنان مشتاق به داشتن یکی از محصوالت این برند هستند. 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان:
شتاب مردم برای خرید، افزایش کاذب قیمت ها را به دنبال دارد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان اظهار داشــت: طرح ویژه نظارت بر بازار برای یک ماه پیش 
بینی شده و گشت هایی متشکل از دستگاه های اجرایی مختلف در مرکز و شهرستان ها این وظیفه را بر عهده 
دارند. ایرج موفق با اشاره به اینکه وضعیت بازار اســتان به صورت روزانه رصد می شود خاطرنشان کرد: بر 
اساس مصوبه تنظیم بازار کشــور تا اطالع بعدی هیچ کاالیی افزایش قیمت نخواهد داشت و کاالها باید بر 
اساس قیمت های قبلی به فروش برسد. وی تصریح کرد: هر طرح جدیدی در ابتدای اجرا با مسائل و مشکالت 
پیش بینی نشده ای همراه اســت و در این زمینه نیز گروه های کارشناسی در حال بررسی و رفع این مسائل 
هستند. موفق با اشاره به اینکه کاالهای مورد نیاز شهروندان به اندازه کافی در استان وجود دارد، ادامه داد: 

مردم باید آرامش الزم را در خرید کاالها رعایت کنند و از خرید هیجانی خودداری کنند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
مدیریت مصرف بنزین از رانت های آشکار و پنهان جلوگیری می کند

رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: به طور قطع شفاف سازی اقتصادی و اجرای طرح مدیریت مصرف بنزین 
از رانت های آشکار و پنهان جلوگیری می کند. مسعود گلشیرازی افزود: امروز در صورتی که قیمت سوخت واقعی 
نباشد، بخشی از آن در تبادالت ارزی به صورت قاچاق از کشور خارج می شود. وی بیان کرد: قبل از اجرای طرح 
سهمیه بندی بنزین یارانه غیرمستقیم و ناعادالنه در جامعه توزیع می شد و افرادی که سوخت بیشتری مصرف 
می کردند، بهره بیشتری هم می بردند و با اجرای این طرح، یارانه به طور مستقیم به اقشار آسیب پذیر پرداخت 
می شود. گلشیرازی با اشاره به اینکه سهمیه بندی بنزین بر افزایش قیمت سایر کاالها بی تاثیر نیست، خاطرنشان 
کرد: حمل و نقل و جابه جایی بخشی از کاالها به وســیله خودروهای بنزینی انجام می شود و به طور طبیعی 

افزایش قیمت سوخت در بخش حمل و نقل عمومی و تولید هم تاثیر خواهد داشت.

مرضیه محب رسول
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با حکم دادستانی نایین صورت گرفت؛
توقیف موقت اراضی کارگاهی 

به صاحبان مشاغل مزاحم
اراضی کارگاهی صاحبان مشاغل  نایین
مزاحم و نیمه مزاحم در منطقه زندوان نایین توقیف 
موقت می شود. دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
نایین گفــت: به منظور پیشــگیری از وقوع جرم و 
صیانت از حقوق بیت المال و براساس مستندات به 
دست آمده از تخلفات احتمالی کارگاه های اختصاص 
داده شده به صاحبان مشاغل در منطقه زندوان نایین 
از طریق اداره کل راه و شهرسازی این اراضی به طور 
موقت توقیف می شــود. مهدی طارمی افزود: نحوه 
قیمت گذاری و رعایت فاصله از آخرین سکونتگاه از 
جمله تخلفات این کارگاه هاست. وی گفت: تا زمان 
تعیین تکلیف نهایی هر گونه دخل و تصرف، تعرض 
و تجاوز حتی از سوی افرادی که اراضی به آنها انتقال 
یافته یــا دارای پروانه هســتند، ممنوع بــوده و با 

متصرف، برخورد قانونی خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا:
نقش بسیج در خنثی کردن 

توطئه های دشمنان بی نظیر است
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج  شهرضا
شهرضا با بیان اینکه ۴۰ سال از صدور فرمان تاریخی 
حضرت امام خمینی )ره( مبنی بر تشکیل بسیج و 
ارتش بیست میلیونی می گذرد، اظهار داشت: امروز 
تفکر بسیجی در کشورهای جهان از جمله سوریه، 
عراق، لبنان و یمن نقش آفرینی می کند. مســعود 
اکبری با بیان اینکه نهال بســیج به شجره طیبه و 
درخت تناوری تبدل شــده که سبب آرامش ملت 
ایران و خاری در چشم دشــمنان نظام جمهوری 
اسالمی است، افزود: بســیج همواره در عرصه های 
خدمتگزاری از جمله کمک در هنگام وقوع بالیا و 
حوادث طبیعی و غیر مترقبه، حمایت از نیروهای 
مسلح، تقویت وحدت و همبستگی ملی حاضر بوده 
است. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا با اشاره 
به »۴۰ سال خدمت، جهاد و شهادت« به عنوان شعار 
امسال هفته بسیج گفت: غبارروبی مزار شهدا، دیدار 
با خانواده های شــهدا و امام جمعه شهرضا،کارگاه 
مادران با عنوان نقش زن در پیشبرد اهداف انقالب 
و...از جمله برنامه های هفته بسیج در شهرستان 

شهرضاست.

اوقاف

توقیف موقت اراضی کارگاهی به صاحبان مشاغل مزاحم

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

 رییس اداره اوقاف و امور خیریه
 تیران و کرون مطرح کرد:

 مشارکت مردم در توسعه 
و تجهیز بقاع متبرکه

رییس اداره اوقاف و امور  تیران و کرون
خیریه تیران و کرون گفت: شهرســتان تیران و 
کرون یکی از نقاط استان اصفهان است که ظرفیت 
گردشگری ویژه ای در بخش روستایی و شهری با 
آثار تاریخــی و میراثی فــراوان دارد و از مکان ها 
وجاذبه های گردشــگری این شــهر می توان به 
امامزاده ها و مســاجد فراوان آن اشــاره کرد که 
شهرت بی نظیری در کشور دارد. اکبر صادقی ادامه 
داد: مردم شهرستان تیران و کرون در سال جاری 
برای توسعه و تجهیز بقاع متبرکه یک میلیارد ریال 
کمک رسانی کرده اند. وی به اقدامات عمرانی این 
شهرستان اشاره کرد و گفت: تکمیل کاشی کاری 
ایوان ورودی امامزاده احمدرضا)ع( با هزینه ۴۵۰ 
میلیون تومان، تکمیل ســرویس بهداشتی سید 
سراع الدین عسگران باهزینه بالغ بر ۴۰۰ میلیون 
تومان، محوطه سازی و سنگ فرش امامزاده بی بی 
فاطمیه محمدیه هزینه یکصــد و ۳۰۰ میلیون 
تومان و احداث مجموعه فرهنگی اداری امامزاده 
عبــدا... کوهان بــا هزینه ۳۸۰ میلیــون تومان 
واحداث سرویس بهداشتی با هزینه ۳۰۰ میلیون 
تومان اســت. صادقی در ادامه گفت: مشــارکت 
مردمی برای فعالیت هــای عمرانی بقاع متبرکه 
تیران و کرون در مقایسه با سال گذشته تقریبا ۲۰ 
در صد رشد داشته که با مشــاهده فعالیت های 
عمرانی و خدماتی همت افراد برای تکمیل طرح ها 
افزایش یافته است. وی ادامه داد: توسعه و تکمیل 
زیرساخت های آســتان مقدس امامزاده عبدا...

کوهان در حال انجام است. رییس اداره اوقاف وامور 
خیریه تیران و کــرون گفت: توســعه محیط و 
امکانات این مراکز دینی به مشــارکت و حمایت 
بیشتر مردم نیاز دارد که کمک های آن ها مایه خیر 
و برکت دنیا و آخرت می شود و در ترویج معارف 
اهل بیــت)ع( موثر اســت. صادقی با اشــاره به 
همبستگی بین ظرفیت گردشکری ومعنوی در 
بقاع متبرکــه تیران و کرون افزود: گردشــگری 
معنوی در این شهرســتان مصداق دارد و ساالنه 
بیش از ۱۰ هزار نفر ســفر می کنند که امامزاده 
احمدرضا با تعداد ۵ هزار نفر مسافر بیشترین آمار 
گردشــگران را به خود اختصاص داده است. وی 
درپایان افزود: امامزاده علی بن علی ابن ابی طالب، 
امامزاده عبــدا...، امامزاده احمدرضــا، امامزاده 
عدنان، امامزاده بی بی ســید فاطمیه، امامزاده 
سیدابوالحسن، امامزاده سید ســرالدین و بقعه 
سادات امامی از جمله بقاع متبرکه شهرستان 

تیران و کرون است.

معــاون مهندســی و ســاخت  چادگان
راه های اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در 
نشست خبری با اصحاب رسانه در رابطه با احداث 
باند دوم جاده اصفهــان چادگان اظهار کرد: طول 
کل پروژه محور اصفهان چادگان از سه راهی صدر 
تا چادگان ۳۱ کیلومتر اســت، ســال ۱۳۸9 این 
پروژه شــروع شــده و طولی که بــه بهره برداری 
رسیده ۱۱ کیلومتر با هزینه ای بالغ بر 7۵ میلیارد 
ریال در حوزه شهرستان چادگان است. این محور 
در ۲ شهرســتان چادگان و تیــران و کرون قرار 
گرفــت و از ۲۰ کیلومتر باقی مانده این مســیر 7 
کیلومتــر در حوزه شهرســتان چــادگان و ۱۳ 

کیلومتر در شهرستان تیران و کرون قرار دارد.
 بهزاد شاهسوندی افزود: با تعهدی که اداره کل راه 
و شهرسازی داشته با تفاهم نامه ای که با سازمان 
عمران و شهرداری چادگان داشتیم قرار بر این شد 
عملیات راهسازی 7 کیلومتر و تکمیل ابنیه فنی تا 
حد اجرای پایه به عهده اداره کل راه و شهرسازی 
باشــد و اجرای پایه یعنی آســفالت جاده و غیره 
توسط سازمان عمران و شهرداری چادگان انجام 
گیرد. عملیات خاکی 7 کیلومتر انجام شده است 
به غیر از یک دهانه پل 6 متری که پیمانکاری که 
کار می کرد قراردادش تمام شــد و طرح به تعویق 
افتاد. وی با اشــاره به اینکــه ۲ کیلومتر از محور 
کامال آماده شده اســت، ادامه داد: در حال حاضر 
برای روکش آســفالت به میزان ۲ میلیارد و ۱۰۰ 
میلیون تومان برآورد شــده که در حال حاضر در 
شرف انتخاب پیمانکار است، مابقی 7 کیلومتری 
که در حوزه چادگان اســت طبق برآورد صورت 
گرفته جهت تکمیل بــه 7/۵ میلیارد تومان پول 
نیاز دارد و در حال حاضر این محــور فاقد اعتبار 

است. شاهسوندی اضافه کرد: ۱۳ کیلومتر از این 
مسیر که در حوزه شهرســتان تیران و کرون قرار 
دارد از کنار اراضی کشــاورزی، تاسیسات جانبی 
مثل تیر چراغ برق، لوله هــای آب و گاز و اراضی 
ملی می گذرد، این ۱۳ کیلومتر را به ۲ قطعه تبدیل 
کرده ایم یکی از سه راهی صدر تا ابتدای گردنه بعد 
از روستای گالب هست که در حال حاضر بخشی 
از آزادســازی ابنیه این محور را انجام داده و برای 
ادامه مسیر در حال تهیه نقشه ها هستیم. تعریض 
این محور تا ابتدای گردنــه نزدیک به ۲6 میلیارد 
تومان پول نیاز دارد. معاون مهندســی و ساخت 
راه های اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
در ادامه بیان کرد: از ابتدای گردنه تا پایان و مرز 

مشترک ۲ شهرســتان چادگان و تیران و کرون 
طبق نظر مشاور مقرر شد مسیر را به یال شمالی 
انتقال دهیم و به صورت ۴ خطه آن محور را اجرا 
کنیم، اجرای این قسمت از مسیر چیزی حدود ۳۰ 
میلیارد تومان پول نیاز دارد؛ مجموع اعتباراتی که 
جاده چادگان اصفهان نیاز دارد حدود 6۵ میلیارد 

تومان نیاز است. 
وی خاطرنشان کرد: این محور یکی از محورهایی 
بوده که اداره راه و شهرســازی اســتان اصفهان 
پیگیر اســت تا در ســنوات آتی به صورت چهار 
خطه صورت گیــرد، این محور جــزو پروژه های 
الویت دار اســت، ۱۱ کیلومتر از این مسیر که به 
بهره برداری رســید کامال توســط اداره کل راه و 

شهرسازی اجرا شد. شاهسوندی در ادامه با بیان 
اینکه حوزه معاونت مهندسی و ساخت در اداره کل 
راهداری و شهرسازی ساخت بزرگراه ها و راه های 
اصلی در سراسر استان، ساخت راه های روستایی 
و ساخت ســاختمان های دولتی را به عهده دارد، 
گفت: در حوزه ساخت بزرگراه ها و راه های اصلی 
در حال حاضــر ۴۵ پروژه فعال بــا طولی معادل 
۳۲۳ کیلومتر در سطح اســتان و با اعتباری بالغ 
بــر ۲۲7 میلیارد تومان در دســت اجرا داریم که 
شامل احداث و عملیات راه سازی، خاک برداری، 

خاکریزی و بعضا روکش آسفالت می شود.
معاون مهندسی و ســاخت راه های اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان همچنین عنوان کرد: 
در زمینه ســاخت بزرگراه هــا و راه های اصلی در 
حال حاضر تعداد ۱۱ پروژه مهــم و حیاتی را در 
سطح استان داریم که اخیرا مطالعات و برآورد آنها 
انجام شده است که اعتباری حدود ۱7۰ میلیارد 
تومان نیاز دارد. در رابطــه با رفع نقاط حادثه خیز 
در محورهای اصلی 7 دستگاه تقاطع غیرهمسطح 
را داریم که با اعتباری بالغ بــر ۸7 میلیارد تومان 
در سطح استان در حال اجراســت. وی در ادامه 
ابراز کرد: در حوزه راه های روســتایی ۴۱ پروژه 
فعال در سطح اســتان به طول ۱6۸ کیلومتر و با 
اعتباری بالغ بر ۴9 میلیارد تومان در دســت اجرا 
داریم، در حــوزه ســاختمان های دولتی هم ۱۱ 
دستگاه ســاختمان دولتی با اعتباری بالغ بر ۱۱ 
میلیارد تومان در سراسر استان در دست اجراست.

ساختمان مدیریت بحران استان، فرمانداری شهر 
اصفهان، فرمانداری آران و بیــدگل و فرمانداری 
اردستان از جمله ساختمان های دولتی در دست 

اجراست.

تکمیل جاده چادگان به اصفهان، 65 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

رییس تبلیغات اسالمی شهرستان اردستان در  اردستان
جمع بسیجیان در سالن امامزاده اسماعیل)ع( اردستان اظهار داشت: 
یکی از ویژگی های اهل ایمان و اصحاب یمین، بصیرت است که حق 
و باطل را تشخیص می دهند.حجت االسالم سید جواد حیدری افزود: 
جایگاه بسیج به قدری رفیع است که عالم جهان اسالم حضرت امام 

خمینی)ره( آرزو می کند تا خدا او را در آخرت با بسیجیان محشور 
گرداند.حجت االسالم حیدری گفت: بسیج نیرویی بود که از انقالب 
۱۵ خرداد حضور داشته و توانسته از دستاوردهای انقالب اسالمی از 
ابتدا تاکنــون مواظبت کند.وی ابراز داشــت: هفته بســیج یادآور 
بسیجیانی اســت که در دوران انقالب اسالمی و عرصه های جهاد و 

شهادت و جهاد سازندگی و دفاع از ارزش های انقالب حضور داشته اند.
حجت االسالم حیدری افزود: مردم نیازمند مدیریت جهادی و تفکر 
بسیجی  در کشور هستند تا بتواند در مواقع حساس با دشمن مقابله 
کند و ملت ایران با تفکر بسیجی با هر ناپاکی که در کشور رخ دهد و 

بخواهد ارزش ها را کم رنگ کند، مقابله خواهد کرد.

رییس تبلیغات اسالمی شهرستان اردستان:

ملت ایران با تفکر بسیجی و جهادی در مقابل هر  فتنه ای می ایستد

 معاون مهندسی و ساخت راه های اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان:

ابالغ رای
9/47 شماره دادنامه: 9809973630501102 شماره پرونده: 9709983630500119 
شماره بایگانی شعبه: 970330، پرونده کالسه 9709983630500119 شعبه 101 دادگاه 
کیفری دو شــهر تیران )جزایی سابق( تصمیم نهایی شــماره 9809973630501102، 
خواهان: آقای محمدرضا صالحی والشــانی فرزند پرویز به نشــانی اســتان اصفهان، 
 شهرســتان تیران و کرون، شــهر تیران، بلوار امــام خمینی خ قیام کــوی محرم پ 5، 
خواندگان: 1- آقای محسن سلطانی فرزند ابوالقاسم به نشانی استان اصفهان، شهرستان 
تیران و کرون، شــهر تیران، شهرک الغدیر، بوســتان 19، پ 37، 2- آقای عباس امینی 
تهرانی فرزند علی به نشانی استان اصفهان، شهرستان تیران و کرون، شهر تیران، طالقانی 
 شــمالی، کوچه هدایت، خواسته: صدور حکم ورشکســتگی، دادگاه با توجه به محتویات

 پرونده ختم رســیدگی را اعالم و با اســتعانت از ذات باریتعالی به شــرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای محمدرضا صالحی والشــانی 
فرزندپرویز به طرفیت آقایان 1- عباس امینی تهرانی فرزند رضا 2- محسن سلطانی فرزند 
ابوالقاسم به خواسته صدور حکم ورشکســتگی به جهت حصول توقف در پرداخت دیون، 
با توجه به محتویات پرونده و احراز تاجر بودن خواهان به لحاظ این که فعالیت شغلی وی 
خرید و فروش اتومبیل بوده و این شــغل وفق بند 1 ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311 
از معامالت تجاری بوده و مســتند تاجر بودن خواهان آرای ضم پرونده می باشد و نظر بر 
اینکه حسب نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که مصون از اعتراض موثر بوده خواهان 
دعوا در پرداخت دیون خود توقف داشته، لذا مستنداً به مواد 412، 415، 418، 427، 433، 
434 و 440 قانــون تجارت حکم بر ورشکســتگی خواهان صادر و اعــالم می گردد. در 
 راستای ماده 433 قانون مذکور امر به مهر و موم دارایی خواهان صادر و جهت مهر و موم 
آقای امیر عباس نجفی  )مدیر اجرای شــعبه( بــه عنوان عضو ناظر تعیین تا نســبت به 
مهر و موم اقدام نماید. تاریخ توقف ورشکســتگی 94/11/08 می باشــد و جهت تصفیه 
امر ورشکســتگی خانم ســیمین دخت کهندل به عنوان مدیر تصفیــه تعیین می گردد. 
ورشکستگی تاجر با توجه به نظریه کارشناسی که اظهار داشــته است نامبرده فاقد دفاتر 
قانونی بوده و از ســویی تاجر نســبت به  ســرمایه خود مبالغ عمده صرف اموری نموده 
اســت که در عرف تجارت موهوم اســت، ورشکســتگی به تقصیر بوده که الزم است از 
طرف مدعی العموم شهرســتان تحت پیگرد قرار گیــرد. رای صادره در راســتای مواد 
536 و 537 قانــون تجارت حضوری و ظــرف 20 روز پس از ابالغ از ســوی خواندگان 
و ظرف 10 روز پــس از ابالغ از ســوی تاجر ورشکســته وظرف 1 ماه پــس از ابالغ از 
سوی اشــخاص ذی نفع که در ایران مقیم هســتند و ظرف 2 ماه از تاریخ ابالغ از سوی 
اشــخاص که در خارج اقامت دارند قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر 
 اســتان اصفهان می باشــد. م الف:670641  شــعبه 101 دادگاه کیفری دوشــهر 

تیران )جزایی سابق(

اعالم مفقودی 
دفترچــه تخصیص حق بهــره بــرداری از قرارداد 
 شــماره 3500-3- و- ج مورخ 1382/5/23 متعلق به 
واحد / شرکت نســاجی تارتن رنگین اصفهان واقع 
در شهرک صنعتی مورچه خورت مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

تاسیس موسســه غیر تجاری کانون اردســتان پژوهی کاوه 
شهرستان اردستان درتاریخ 1398/08/30 به شماره ثبت 97 

به شناسه ملی 14008779472 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. - موضوع : اهداف کانــون عبارتند از( الف : کلیات : این 
کانون در جهت معرفی و صیانت از میراث فرهنگی و معنوی شهرستان اردستان 
و حمایت از فعالیت های میراث فرهنگی آموزشی ، پژوهشی، ورزشی و هنری 
این شهرستان پایه ریزی شده است. ب( روش اجرای هدف : انجام فعالیت های 
پژوهشی در حوزه اردستان شناسی و میراث فرهنگی شهرستان و حمایت از این 
گونه فعالیت : انتشار نشریه در حوزه مطالعات اردستان شناسی و میراث فرهنگی 
شهرستان - اطالع رسانی از طریق سایت و دیگر وسایل اطالع رسانی به منظور 
معرفی میراث فرهنگی شهرستان - ایجاد کتابخانه و مرکز اسناد و موزه در حوزه 
میراث فرهنگی شهرستان -افزایش ســطح آگاهی های فرهنگی و اجتماعی 
مردم شهرستان - ایجاد هماهنگی و تعامل بین نخبگان ، دانشجویان و جوانان 
شهرستان - حمایت از حرکت های فرهنگی اجتماعی و ورزشی در شهرستان 
بویژه فعالیت های دانش آموزان دانشجویان و جوانان و ایجاد هماهنگی بین 
آنها - ایجاد رابطه و تعامل مثبت بین مردم ، نخبگان و مســئولین - کمک به 
برنامه ها و پروژه های دستگاه های دولتی عمومی و غیردولتی از طریق تفاهم و 
توافق با انها - برگزاری همایش ها مراسم ها اجتماعات و حضور در نمایشگاه ها 
در حوزه های مربوط به فعالیت های کانون - تشکیل و تقویت گروه های جوانان 
و دانشــجویان دارای اهداف فرهنگی و اجتماعی مرتبط با اهداف کانون- هر 
گونه عملیات قانونی دیگر برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه کانون. - مدت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی : اســتان اصفهان ، شهرستان 
اردســتان، بخش مرکزی ، شهر اردســتان، محله کبودان ، بلوار امام خمینی ، 
کوچه شهید احمد زارعی ، پالک -66 ، طبقه همکف، کدپستی 8381867461 
- دارایی اولیه کانون اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ ده میلیون ریال میباشــد. 
- اولین مدیران : سیدپیمان هاشمی شماره ملی 1189310597 بسمت رئیس 
هیئت مدیره ، سیدمحمدهادی هاشمی شــماره ملی 1189319861 بسمت 
نائب رئیس هیئت مدیره ، سیدمحمدمهدی هاشمی شماره ملی 1189344351 
بسمت خزانه دار، کامران هاشمی شماره ملی 1198306972 بسمت مدیرعامل 
و عضو اصلی هیئت مدیره ، سیدمحمدهاشم هاشمی شماره ملی 1189328089 
بسمت عضو اصلی هیات مدیره ، مرجان هاشمی شماره ملی 1189332019 
و مهران جاللی شماره ملی 1189308878 بســمت اعضاء علی البدل برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای 
مدیرعامل و خزانــه دار و در غیاب خزانه دار با امضــای رئیس هیأت مدیره یا 
نایب رئیس هیات مدیره و با مهر کانون معتبر خواهد بود. - اســامی بازرسین 
: سیدمحمد محسن هاشمی شماره ملی 0039970795 بسمت بازرس اصلی 
و سیدمحمدابراهیم هاشــمی شــماره ملی 1189364794 به عنوان بازرس 
علی البدل به مدت یک ســال انتخاب گردیدند. - اختیارات مدیر عامل : طبق 
 اساســنامه - روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی هــای کانون تعیین گردید. 
* به اســتناد نامه شــماره 2023/2/7496 مــورخ 1398/08/08 صادره از 
فرمانداری شهرستان اردستان اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )672593(

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی فــرش دســتباف 
 شهرســتان لنجان زرین شــهر و حومه به شــماره ثبت 36 

و شناسه ملی 10260014144 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/07/23 و نامه شماره 8554 
مورخ 1398/8/2  اداره تعاون لنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین صفری 
ریزی کدملی 1170545246به ســمت رئیس هیئت مدیــره وعلی حکیمی 
کدملی1170644295 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جواد مدحی ریزی 
کدملی 1170715370به سمت منشی هیئت مدیره و غالمحیدر جهانی کدملی 
3670561498به سمت مدیر عامل برای مدت 3 ســال انتخاب شدند .کلیه 
قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضای 
مدیرعامل و حسین صفری ریزی )سمت رئیس هیئت مدیره( و درغیاب حسین 
صفری ریزی )سمت رئیس هیئت مدیره( با امضای علی حکیمی )سمت نایب 
رئیس( و مهر شرکت معتبر خواد بود واوراق عادی با امضاء غالمحیدر جهانی 
)مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان )671767(

آگهی تغییــرات شــرکت آژانس جهانگردی و مســافرتی 
 پرســتیژ تور ســهامی خــاص به شــماره ثبــت 2082 

و شناسه ملی 10260210143 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/04/30 و نامه 
شــماره 982/123/7634 - 1398/07/09 اداره کل میراث فرهنگی و نامه 
شــماره 34672 - 1398/07/18 ســازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : احمد جلوانی اصفهانی شــماره ملی 1286468787 و امیر 
مهدی جلوانی اصفهانی شماره ملی 1288248611 و لیال بنان شماره ملی 
1282461044به ســمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو ســال 
انتخاب شدند. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر 10103512680 و پرویز 
مستوفی زاده1881490718 به ترتیب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 
یکســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردیده است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )670484(

آگهی تغییرات شرکت آژانس جهانگردی و مسافرتی پرستیژ تور شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 2082 و شناسه ملی 10260210143 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مــورخ 1397/12/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موسســه حسابرســی امیــن تدبیر بصیر بشناســه ملی 
10103512680 و پرویز مستوفی زاده بشــماره ملی 1881490718 به ترتیب بازرس 
اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. تراز نامه و صورت های مالی 
منتهی به 1396/12/29 تصویب شد. روزنامه زاینده رود به عنوان روزنامه کثیر االنتشار 
جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )670478(

دســتباف  فــرش  تعاونــی  شــرکت  تغییــرات  آگهــی 
 شهرســتان لنجان زرین شــهر و حومــه به شــماره ثبت 36 

و شناسه ملی 10260014144 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1398/07/20 و نامه 
شماره 8554 مورخ 1398/8/2 اداره تعاون لنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه 
و صورت های مالی و عملکرد سود و زیان شرکت تعاونی،منتهی به 1397/12/29 
مورد تصویب قرار گرفت. آخرین رقم سرمایه به مبلغ 14678857000ریال تصویب 
شــد. علی حکیمی کدملی10 1170644295 وحســین صفــری ریزی کدملی 
1170545246 ومحمد مهدی رحیمی ریزی کدملی 1170445195 وجواد مدحی 
ریزی کدملی1170715370 غالمحیدر جهانی کدملی 3670561498 به عنوان 
اعضای اصلی و جمشید باقری کدملی 5418735101 و عباس اشرفی ریزی کدملی 
1170433022 به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره شرکت تعاونی برای مدت 
سه سال و مرتضی منصوری بیدکانی ضرغام کدملی 1170688888 وزهرا شیرازی 
کدملی 3672797022 به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت تعاونی برای 
 مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشــار زاینده رود جهت درج 
آگهی های تعاونی تعیین شــد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان )671766(

آگهی تغییرات شــرکت آژانــس جهانگردی و مســافرتی 
 پرســتیژ تــور ســهامی خــاص به شــماره ثبــت 2082 

و شناسه ملی 10260210143 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1398/04/30 نامه شــماره 
982/123/7634 - 1398/07/09 اداره کل میــراث فرهنگی و نامه شــماره 
34672 - 1398/07/18 سازمان هواپیمایی کشــوری تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : احمد جلوانی اصفهانی شــماره ملی 1286468787 بسمت رئیس هیات 
مدیره و امیر مهدی جلوانی اصفهانی شماره ملی 1288248611 بسمت نایب 
رئیس و مدیر عامل و لیال بنان شماره ملی 1282461044به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد 
آور شرکت با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و با مهر شرکت و 
نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر 
است ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد . اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )670483(

آگهی اصالحی شرکت آژانس جهانگردی و مسافرتی پرستیژ تور 
سهامی خاص به شماره ثبت 2082 و شناسه ملی 10260210143 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:  با توجه به آگهی شماره 139630402085010299 و عدم درج روزنامه کثیر 
االنتشار شرکت عبارت » روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردیده است« از قلم افتاده که بدینوسیله جهت اطالع آگهی می گردد./ اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )670485(
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۴۰ درصد کودکان کار اصفهان اتباع خارجی هستند

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

اجرای طرح »هر خانه یک 
پایگاه سالمت« در استان 

اصفهان کلید خورد
اجرای طرح »هــر خانه یک پایگاه ســامت« 
به طور آزمایشــی )پایلوت( روز ســه شنبه در 
شهرهای محمدیه، کاشــان و سمنان آغاز شد. 
این طرح در راستای ارتقای سامت و پیشگیری، 
مراقبت از عوامل خطر و بیماری ها و بازتوانی و 
توانبخشــی در گروه بیماران حاد و مزمن و به 
منظور عملیاتی کردن مراقبــت در نظام ارائه 
خدمات در قالب ســطح بندی اجرا می شــود. 
نحوه اجرای این طرح به این گونه اســت که از 
هر خانوار یک نفر به نمایندگی انتخاب و در سه 
بعد پیشگیری، درمان و کمک های اولیه به وی 

آموزش داده می شود.

مدیرکل انتقال خون استان:
 ذخیره خونی اصفهان

 به ۳ روز رسید
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: در 
حال حاضر ذخیره خونی استان سه روز است و 
این در مقایسه با ماه های قبل که ذخیره خونی 
هفت روز بوده وضعیت چندان مناسبی نیست که 
در این حالت به همه گروه های خونی نیازمندیم. 
مجیــد زینلی، در خصــوص کمبــود خون و 
فرآورده های خونی در اســتان اصفهان، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه در فصل سرما قرار داریم 
هر ساله این مشکل وجود دارد که در این فصل 
تا حدی با کاهش اهدای خون مواجه می شویم. 
وی با بیان اینکه مصرف خــون و فرآورده های 
خونی به طــور دائم وجود دارد، افــزود: این در 
حالی است که ۳۰ تا ۴۰ درصد از سطح اهدای 
خون کاسته شده است که از همشهریان و هم 
استانی های عزیز درخواســت داریم تا با اهدای 
خون به بیماران نیازمند کمک کنند. زینلی در 
مورد کمبود پاسما و دیگر فرآورده های خونی 
هم گفت: خونی که از اهــدا کنندگان دریافت 
می شود شامل ۴۵۰ سی سی خون کامل است و 
از این خون فرآورده هایی مانند پاکت، پاسما و 
دیگر موارد استخراج و به مصرف بیماران می رسد 
بنابراین وقتی اهدای خــون کامل کاهش یابد 
قطعا اســتخراج فرآورده های خونی هم کاهش 
یافته و برای بیماران و مراکز درمانی مشــکل 

ایجاد می کند.

وزیر علوم:
کمبود دانشجو داریم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه 
در حال حاضر در کشور با کمبود دانشجو مواجه 
هستیم، گفت: ظرف دو سال اخیر کارهای جدی 
برای ساماندهی دانشگاه های علمی و کاربردی 
انجام شــده اســت. منصور غامی عنوان کرد: 
در همه زیرنظام های آموزشــی افت دانشجو را 
داشته ایم و این به موسسات غیردولتی منتهی 
نمی شــود؛ بنابراین مــا در وزارت علوم تاش 
داریم این بخش غیردولتی را نیز مورد حمایت 
قرار داده و حفظ کنیم، هر چند ممکن اســت 
برخی تصمیمات منطبق با مدیران موسســات 
غیردولتی نباشد. غامی گفت: تجمیع موسسات 
غیردولتی در راستای برون رفت از مشکاتی که 
آنها را از دست یابی به توفیقات علمی و آموزشی 
باز می دارد، پیشنهادی است که به آنها می دهم. 
وی با اشاره به اینکه هرجا موسسات خصوصی را 
محدود کردیم آنها ظرفیت های کامل خودشان 
را به میدان نمی آورند، تاکید کرد: دانشــگاه ها 
 برای تکمیل ظرفیت خود باید بیشــتر تاش

 کنند و در این باره اطاع رسانی بیشتری داشته 
باشند.

۱۴ تن انواع موادمخدر در 
هفته پایانی آبان ماه کشف شد

معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با 
مواد مخدر، از کشف بیش از ۱۴ تن انواع مواد مخدر 
در کشور طی هفته چهارم آبان ماه خبر داد و گفت: 
طی این مدت ۹ دستگاه خودرو و یک دستگاه موتور 
توقیف شده است. اصانی، با اشاره به اینکه مجموع 
کشــفیات این هفته ۱۴ هزار و ۷۰۵ کیلوگرم بود، 
افزود: این میزان کشفیات در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته که ۱۴ هزار و ۹۰۳ کیلوگرم بود، حدود 
یک درصد کاهش دارد. وی ادامــه داد: ۱۱ هزار و 
۸۳۴ کیلوگرم از مجموع کشــفیات مربوط به ماده 
مخدر تریاک بود که ۸۰ درصد کشفیات را به خود 
اختصاص داده اســت. معاون دبیرکل ستاد با بیان 
اینکه بالغ بر ۸۲ درصد کشــفیات این دوره زمانی 
مربوط به هفت استان کشور اســت،  اظهار داشت: 
بیشترین حجم کشــفیات با ۳ هزار و ۷۶ کیلوگرم 
مربوط به استان سیســتان و بلوچستان است که 
معادل ۲۱ درصد کشفیات کشور است و هرمزگان 
با ۲ هزار و ۹۵۱ کیلوگرم، کرمــان با ۲ هزار و ۲۸۴ 
کیلوگرم، خراسان جنوبی با ۲ هزار و ۳۷ کیلوگرم، 
اصفهان با ۶۴۲ کیلوگرم با هــزار و ۲۲۱ کیلوگرم، 
فارس با ۶۲۷ کیلوگرم و یزد بــا ۴۲۹ کیلوگرم به 

ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

جوان جویای کار در دام 
کالهبردار سایبری گرفتار شد

رییس اداره تشــخیص و پیشــگیری از جرائم 
ســایبری پلیس فتای اصفهان گفت: فردی که 
با تبلیغ آگهی اســتخدام در ســایت های دیوار، 
شــیپور و کانال های تلگرامی افراد جویای کار را 
فریب و اقدام به کاهبرداری می کرد، شناسایی 
و دستگیر شد. ســرهنگ محمد رضا حسن زاده 
گفت: با ارائــه مرجوعه قضایی توســط یکی از 
شــهروندان به این پلیس مبنی اینکه با مشاهده 
آگهی کار در منزل در ســایت دیوار با فرد آگهی 
دهنده تماس و مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان 
هزینه ثبت نام و تشکیل پرونده پرداخت و پس 
از آن پاسخگوی تماس نبوده است، رسیدگی به 
موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت. وی 
افزود: با تحقیقات صورت گرفته مشــخص شد 
متهم عاوه بر فرد مذکور، از افراد دیگری نیز به 
همین روش کاهبرداری کرده است، سرانجام با 
بررسی های فنی و تخصصی متهم شناسایی و با 

هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد.

سارق مسافرنما دستگیرشد
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از دستگیری 
یک سارق مســافرنما در عملیات ضربتی پلیس 
خبرداد. محمدرضا خدادوســت اظهار داشــت: 
ماموران گشــت انتظامی کانتــری ۱۳ حین 
گشــت زنی های خود در ســطح حوزه، فردی را 
در حال فریاد زدن و کمک خواســتن مشاهده 
کرده وجهت بررسی بیشتر به وی نزدیک شدند. 
فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: ماموران 
سریعا وارد عمل شــده و متوجه شدند فردی به 
عنوان مسافر سوار خودروی این شهروند شده و با 
تهدید ساح سرد مبلغ ۲۰ میلیون ریال را از وی 
سرقت و از محل متواری شــده است. وی افزود: 
ماموران با در دســت داشتن مشــخصات متهم 
بافاصله به گشت زنی در سطح حوزه پرداختند و 
متهم را در حال تردد مشاهده و وی را در اقدامی 

غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرپرست پلیس آگاهی اصفهان خبر داد:
 دستگیری ۳ سارق منزل

 در اصفهان
 سرپرســت پلیس آگاهــی اســتان اصفهان از 
شناســایی و دستگیری ۳ ســارق منزل وکشف 
۱۰ میلیارد ریال اموال مسروقه منزل در اصفهان 
خبر داد. سرهنگ حســین ترکیان بیان داشت: 
در پی شــکایت تعدادی از شــهروندان مبنی بر 
سرقت منزل در جنوب شهر اصفهان کارآگاهان 
انتظامی اصفهان موفق به شناسایی ۳ سارق در 
این رابطه شدند و آنها را در یک عملیات ضربتی 
دســتگیر کردند. این مقام انتظامی با اشــاره به 
اینکه سارقان به سرقت ۱۰ میلیارد ریال اموال از 
منازل مردم اعتراف کردند بیان داشت: متهمان 
برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده 
شدند. سرپرست پلیس آگاهی اصفهان در پایان 
تاکید کرد: اموال کشف شده پس از طی مراحل 
قانونی به مالکان بازگردانده می شود و امید است 
شهروندان نیز منازل خود را به تجهیزات ایمنی 
پیشگیری از سرقت مجهز و فرصت های ارتکاب 

سرقت را از سارقان سلب کنند.

معاون آموزش و پژوهــش جمعیت هال احمر 
اصفهان گفت: برای مقابلــه منطقی با حوادث، 
مردم باید خطــرات محیطی پیرامــون خود را 
بهتر و به درستی بشناســند که این امر مستلزم 

آموزش است.
 امیر جالیان اظهارداشت: برنامه ریزی و اقدامات 
عقانی و منطقی برای اقدام مناســب در زمان 
وقوع حوادث و کاهش اثرات مخرب آن نیازمند 
آموزش هــای فراگیر به مردم اســت، زیرا بدون 
آمــوزش نمی توان ســطح آمادگــی جامعه را 
باال بــرد. وی ادامه داد: آمــوزش همگانی برای 
عموم بایــد توام با آموزش هــای تخصصی برای 
گروه های هدف و امدادگران باشــد زیرا در زمان 
بروز ســوانح مختلف، خود شهروندان در صورت 
فراگیری موازین ایمنی، می توانند در امر کمک 
و امدادرسانی ســهیم شــوند. معاون آموزش و 
پژوهش جمعیت هال احمــر اصفهان به نقش 
رسانه ها در امر آموزش اشاره و خاطرنشان کرد: 
این نهاد ســعی کرده از ظرفیت رســانه ها برای 
فرهنگ ســازی برای کاهش صدمات ناشــی از 

حوادث طبیعی و غیر طبیعی استفاده کند و در 
کنار آن فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را 
با توجه به نفوذ و گستردگی برای انتشار مطالب 
آموزشی مورد اســتفاده قرار می دهیم. جالیان 
با بیان اینکه در فصــول مختلف با توجه به تنوع 
حوادث، نوع آموزش ها نیز تغییر می کند، تصریح 
کرد: برای مثال پیش و همزمان با ماه های سرد 
بایــد دوره های مرتبط با برف و کوالک و ســیل 
برگزار شود تا میزان آمادگی ها برای مقابله با این 

پدیده ها افزایش یابد.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر اصفهان:

مقابله منطقی با حوادث در جامعه نیازمند آموزش است
معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: آمار 
کودکان کار اتباع خارجی در اســتان های مختلف 
کشور بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است و در استان اصفهان 
طبق آمارهای ســال ۹۷ حدود ۴۰ درصد اســت. 
مجتبی ناجی درخصوص مراکز نگهداری کودکان 
کار تحت نظارت بهزیستی اســتان اصفهان اظهار 
کرد: دو مرکز نگهــداری از کودکان کار در اصفهان 
فعال اســت که یک مرکز به صــورت روزانه تحت 
نظارت بهزیستی توســط موسسه خیریه »سرمد« 
مدیریت می شود که در آن حدود ۱۲۰ کودک کار 
خدمات مختلــف دریافت می کننــد. ناجی با بیان 
اینکه دستگاه قضایی تنها مرجع اعام کننده سلب 
حضانت از این کودکان است، تصریح کرد: وقتی از 
والدین این کودکان ســلب حضانت می شود طبق 
قانون این کودکان به بهزیستی تحویل داده می شوند 
و بهزیستی تمام تاش خود را می کند تا بتواند آنها 
را بعد از مدت معینی در صورت کســب شــرایط 
مناسب به خانواده زیستی خود برگرداند؛ همچنین 
درصدد رفع مشکاتی چون بیماری ها، اختاالت 
روانی، مشــکات معیشــتی و همه موضوعاتی که 

 باعث غیر موثر شدن صاحیت والدین زیستی شده
 برمی آید تــا آن ها را رفع کنــد و کودک به آغوش 
خانواده خود برگردد. وی درخصوص نوع واگذاری 
فرزند به متقاضیان فرزندخواندگی اظهار کرد: یک 
نوع واگــذاری به صورت موقت انجام می شــود که 
تحت عنوان »امین موقت« است و خانواده متقاضی 
فرزندخواندگی در جریان این امر قرار می گیرد که 
احتمال برگشت این کودک به خانواده زیستی خود 
وجود دارد و با علم به این موضوع داوطلب نگهداری 

از کودک می شود.

معاون اجتماعی بهزیستی استان:

۴۰ درصد کودکان کار اصفهان اتباع خارجی هستند

 بهزیستیهالل احمر

»آنفلوآنزا« هر ساله در اواخر پاییز و اوایل زمستان 
شــدت می یابد؛ فصلی که آلودگی هوا و سردی و 
خشکی آن هم مزید بر شدت این بیماری می شود و 
در نهایت طیف وسیعی از مردم به خصوص کودکان 
و سالمندان را در معرض خطر جدی قرار می دهد. 
طی چند سال اخیر اما به نظر می رسد شدت شیوع 
هر ساله بیشتر و خطرناک تر می شود به طوری که 
امســال تنها در هفته اخیر و با گذشته بیش از سه 
هفته از شیوع آنفلوآنزا در کشور ۱۵ نفر در استان های 
مختلف در اثر این بیماری فوت کرده اند. ییس مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت اعام 
کرده که امســال نسبت به سال گذشــته ویروس 
آنفلوآنزا با شدت بیشتری فعال است. محمدمهدی 
گویا با بیان اینکه هفته گذشــته گزارشی از  ۳۹۱۵ 
نفر که انواع مختلف بیماری تنفســی را دارا بودند، 
اعام شد که ۳۴۲ مورد آن آنفلوانزا بوده است، افزود: 
از این تعداد ۱۵ نفر فوت کردند و بیشــترین تعداد 
فوتی ها از استان های تهران، مازندران و آذربایجان 
شرقی بوده است. گویا با بیان اینکه حدود سه هفته 
از آغاز موج اول آنفلوآنزا در کشــور می گذرد، اظهار 
کرد: موج آنفلوآنزا با شــدت هرچه تمام تر شــروع 
به کار کرده اســت و عاوه بر منطقــه خاورمیانه و 
کشور ما، حتی در کشــورهای اروپایی نیز گستره 
زیادی داشــته اســت. به گفته وی، در ایران تقریبا 
از تمام اســتان ها گزارش بروز بیماری را داشته ایم؛ 
اما استان های قزوین، آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، گلستان، سمنان، اصفهان، کرمانشاه و تهران 

بیشترین درگیری را داشته اند.
چرا آنفلوآنزا امسال شدت گرفته است؟

متخصصان و کارشناســان طب پزشکی می گویند 
ســرمای هوا و برودت زود هنگام امســال یکی از 
اصلی ترین علل شــیوع آنفلوآنزاست. ضمن اینکه 
سردی هوا موجب تجمع بیشتر افراد در مکان های 
سرپوشــیده می شــود و همین عاملی برای انتقال 
ســریع این بیماری اســت. در مورد آسیب ها و نوع 
پیشــگیری هم البته کم کاری هایی صورت گرفته، 
مســئوالن وزارت بهداشــت در مورد امکان ابتا و 
شدت این بیماری اطاع رســانی درستی در سطح 

کشور نداشته اند ضمن اینکه این بیماری به عنوان 
یک مرض خطرناک و کشنده شناخته نمی شود و به 
همین دلیل اغلب افراد توصیه های ایمنی در مورد 

ابتا نشدن به این بیماری را رعایت نمی کنند.
این بیماری برای چه کســانی خطرناک 

است؟
افراد باالی ۶۵ ســال، مادران باردار، بیماران قلبی 
و ریوی، مبتایان به ســرطان که تحت درمان قرار 
دارند، کسانی که داروهای سرکوب کننده سیستم 
ایمنی مصرف می کنند، افراد دارای نارســایی کلیه 
و کبد و کسانی که دیابت کنترل نشده دارند، بیش 
از ســایر افراد در معرض خطر ابتا بــه این بیماری 
قرار دارند. دانش آمــوزان و کودکانــی که به مهد 
کودک هم می روند جزو دسته آسیب پذیر هستند 
که احتمال باالی درگیری با ایــن بیماری را دارند. 
ســالمندان و کودکان بیشــتر در معرض عوارض 

جدی آنفلوآنزا- بســتری شــدن در بیمارستان و 
مرگ- هســتند. ســالمندان به دلیل بیماری های 
زمینه ای، سیســتم ایمنی ضعیفی دارند و بیشــتر 
در معرض ابتــا به عفونت های ثانویه هســتند. در 
مورد کودکان مســئله به گونه دیگری است؛ پاسخ 
سیســتم ایمنی آنها به ویروس سنگین است چون 
ممکن اســت اولین بار باشــد که در معرض چنین 
گونه تهاجمی خاص قرار گرفته اند. مثا  سال۲۰۱۸، 
ویروس آنفلوآنزای H3N2 شیوع بیشتری داشته و 
چند سالی بود که دیده نمی شد. حال کودکانی که 
پس از آخرین بار که H3N2 ویروس غالب بوده است 
متولد شوند، آنتی بادی های از پیش تشکیل شده را 
در بدن شان نخواهند داشت؛ پس ویروس راحت تر به 

آنها حمله می کند.
خود درمانی ممنوع

کارشناسان حوزه بهداشت و مسئوالن علوم پزشکی 

تاکید می کننــد افراد در معرض خطــر به بیماری 
آنفلوآنزاحتما باید به پزشــک مراجعه کنند و تحت 
درمان های ضد ویروسی اختصاصی قرار بگیرند. در 
حال حاضر که این بیماری به کشور یورش آورده و به 
رغم گذشتن از زمان معمول تزریق واکسن آنفلوآنزا، 
تزریق آن را برای افراد در معرض خطری که تاکنون 
اقدام به تزریق نکردند، موثر دانســت. مبتایان به 
بیماری های تنفسی از منزل خارج نشوند و با استفاده 
از ماسک های جراحی و معمولی دیگران را از ابتا به 
بیماری تنفسی مطلع کنند و به شدت از دیده بوسی، 
دست دادن، در آغوش گرفتن دیگران اجتناب کنند. 
شستن مرتب دست ها با آب و صابون و محلول ضد 
عفونی کننده و داشتن استراحت کافی و استفاده از 
دستمال یک بار مصرف و توجه به دفع مناسب آن ها 
از دیگر توصیه هایی است که پزشکان متخصص برای 

پیشگیری از انتشار این بیماری توصیه می کنند.

 حمله گازانبری آنفلوآنزا

 بر اساس اعالم مسئوالن وزارت بهداشت، اصفهان در میان استان هایی قرار گرفته که بیشترین 
میزان تلفات آنفلوآنزا را در کشور داشته اند؛

مدیرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
گفــت: دوهزار ســند موقوفه اســتان اصفهان 
نیازمند ۲۰ میلیارد ریال اعتبار اســت، درحالی 
که ارزش این اســناد بیش از ۱۰ هزار میلیارد 

تومان اعام شده است. 
حجت االســام بلک، مدیرکل اوقــاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان، شناسایی ظرفیت های 
موجود در اوقــاف و تبیین آنهــا را در جامعه از 
اهداف این نهاد دانســت و گفت: هر یک از ۴۵ 
هــزار رقبه هــا در بخش های مختلــف صنفی، 
 آموزشی، فرهنگی وبهداشتی به مردم خدمات

 می دهند. 
حجت االسام بلک افزود: اداره کردن این رقبه ها 
نیاز به امکانات و نیروی انسانی کافی است. برای 
سرکشی، رفع دعاوی، مدیریت وحل مشکات 
این تعداد رقبه اداره کل اوقاف و امروخیریه هیچ 
امکاناتی ندارد.وی  به سرانجام رساندن دوهزار 

سند موقوفه این اســتان را نیازمند ۲۰ میلیارد 
ریال اعتبار دانست و گفت: این درحالی است که 
ارزش این اسناد بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان 
است که مااجازه اســتفاده از درآمدهای اوقاف 
برای بررسی این اسناد را نداریم و در این زمینه 

نیامند همکاری دیگر نهادها هستیم.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت اول(
دستگاه مناقصه گزار، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

 1- محــل دریافــت اســناد مناقصــه: ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت
)https://etend.setadiran.ir( 

زمان انتشار مناقصه در ســامانه ستاد ساعت ۸ صبح روز سه شــنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ 
می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ 

زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت ۸  صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ در محل سالن 
جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد

 2- محل تحویل اســناد مناقصه: ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی 
)https://etend.setadiran.ir( و در موارد خواسته شده  در اسناد دبیرخانه اداره 

کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

3- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط و تایید صاحیت شده 
توسط نظام فنی و اجرائی کشور

۴- صاحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در سامانه اطاعات عوامل نظام فنی و اجرائی 
کشور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشد. در غیر این صورت پیشنهاد 

مناقصه گر مردود اعام خواهد شد.
5- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکــی یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه 
سپرده به شماره IR ۲۶۰۱۰۰۰۰۴۰۶۱۰۴۲۱۰۷۶۷۰۲۴۲ نزد بانک مرکزی ایران به نام 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
۶- تعیین دامنه مناســب ترین قیمت های پیشــنهادی بر اســاس بخشــنامه به شماره 

۹۴/۱۵۸۷۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۳۱ سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

م الف:672881

چاپ دوم

موضوع مناقصهردیف
محل 

انجام کار
مدت انجام 

کار)ماه(
مبنای 
برآورد

مبلغ 
برآورد)ریال(

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

حداقل رتبه 
مورد نیاز

۱

عملیات مالچ پاشی همراه 
با نهالکاری و آبیاری در 

تپه های شنی بخش کویرات 
در سطح ۸۰۰ هکتار 

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 
)۲۰۹۸۰۰۳۴۵۷۰۰۰۰۴۷

شهرستان 
آران و 
بیدگل

۱۲

فهرست 
بهای 

آبخیزداری 
و منابع 
طبیعی 
سال ۹۸

۲۳/۳۳۳/۹۹۰/۱۵۳۱/۱۶۶/۷۰۰/۰۰۰
۵ کشاورزی 
برای اشخاص 

حقوقی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان:

دو هزار سند موقوفه استان اصفهان نیازمند ۲۰ میلیارد ریال اعتبار است

پریسا سعادت
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 تمسخر قهرمانی الهالل
 توسط رییس سابق النصر

رییس ســابق باشــگاه النصــر در واکنش به 
قهرمانی رقیب ســنتی 
در لیــگ قهرمانان 
آسیا آن هم بعد از 
نزدیک به دو دهه، 
ویدئویــی طعنه 
آمیــز را در توئیتر 
منتشــر کرد که این 
اقدام با جنجال های فراوانی در فضای رسانه ای 
همین طور شــهر ریاض توام شــد. سعود آل 
سویلم که در مقطعی ریاست باشگاه النصر را 
برعهده داشت در فیلمی که منتشر کرد، فردی 
را نشــان داد که از خاطــرات قهرمانی تیمی 
صحبت می کند که 19 ســال از قهرمانی اش 
می گــذرد. این فیلــم بیش از 780 هــزار بار 
بازدید خورد و 27 هزار کامنت در پی داشــت 
تا جنجالی شود.آل ســویلم به خاطر قهرمانی 
که فصل گذشته با النصر به دست آورد در بین 
طرفداران النصر از محبوبیــت ویژه برخوردار 

بوده است.

امباپه:
قهرمانی در لیگ قهرمانان 

اروپا را می خواهم
کلیان امباپه، توانست با تیم ملی فوتبال فرانسه 
قهرمانی در جام جهانی 
2018 روسیه را به 
دست آورد. امباپه 
در آســتانه دیدار 
بــر  حســاس برا
رئــال مادریــد در 
لیــگ قهرمانان اروپا 
گفت: بســیار دوســت دارم که یک بار دیگر 
قهرمانی در جــام جهانی را تجربــه کنم؛ اما 
قبل از آن دوســت دارم که قهرمانی در لیگ 
قهرمانان را تجربه کنــم. او ادامه داد: قهرمانی 
در لیگ قهرمانان اروپا رویای هر بازیکنی است. 
خوشحالم که با بازیکنانی بازی خواهیم داشت 
که تجربه قهرمانی در این رقابت بزرگ را دارند 
و می خواهیم از تجربیات آنها اســتفاده کنیم. 
امیدوارم که بار دیگر هم رئال مادرید را شکست 
دهیم. امباپه، درباره ناکامی پاری سن ژرمن در 
سال های اخیر گفت: به گذشته فکر نمی کنیم 
و تنها تمرکز ما روی زمان حال است. بازیکنان 
بسیار خوبی در اختیار داریم و با آرامش به کار 

خود ادامه می دهیم.

جنجال جدید ایبرا؛
زالتان، به تیم سوئدی می رود؟

زالتان ایبراهیموویچ، یــک ویدئوی جنجالی 
در صفحــه شــخصی 
خود منتشــر کرد. 
در ایــن ویدئــو 
ایبرا، پیراهن تیم 
هاماربی سوئد را 
به نمایش می گذارد 
که نامــش روی این 
پیراهن حک شده اســت. این ستاره 38 ساله 
قراردادش با تیم لس آنجلس گلسی آمریکا به 
پایان رسیده و اکنون به عنوان بازیکن آزاد به 
هر تیمی می تواند برود. پیش از این نیز ستاره 
سابق اینتر با انتشار یک ویدئو به زبان اسپانیایی 
شــایعات زیادی درباره احتمال بازگشتش به 
اللیگا مطرح کرده بود. نکته جالب در این ویدئو 
این است که زالتان پیش از این اعالم کرده بود 
که اگر روزی به سوئد برگردد برای تیم مالمو 
اولین باشگاه حرفه ای فوتبالش بازی می کند؛ 
اما این پست او خبر از پیوستنش به تیم رقیب 

را می دهد.

پاکو آلکاسر، غایب بزرگ 
دورتموند برابر بارسلونا

روزنامه اســپورت نوشــت که پاکو آلکاســر، 
مهاجــم اســپانیایی 
دورتموند به خاطر 
دیدگی  آســیب 
نمی تواند تیمش 
را همراهــی کند. 
آلکاســر در دیدار 
اخیر دورتموند برابر 
پادربورن در بوندسلیگا که با تساوی سه بر سه 
به پایان رسید، مصدوم شده است. دیدار برابر 
بارسلونا می توانست شب خاصی را برای آلکاسر 
رقم زند چرا که او قبــل از حضور در دورتموند 
بازیکن بارسلونا بود؛ اما کمتر فرصت بازی به او 
رسید و همین باعث شد تا آبی اناری ها را ترک و 
راهی فوتبال آلمان شود. آلکاسر در دورتموند 
به روزهای اوج خود برگشــت و فصل بســیار 
خوبی را پشت سر گذاشــت البته او در فصل 

جاری آماده نشان نداده است.

ورود» ظریف« به موضوع لغو میزبانی جام جهانی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 شوخی جالب فتح ا... زاده
 با کت جادویی رامبد جوان

روزنامه ایتالیایی »کوریره دال سرا« روز دوشنبه 
گزارشی درباره ناراحتی استراماچونی از امکانات 
اســتقالل نوشــت و در پایان گزارش خود خبر 
 داد هواداران این باشــگاه خواهان بازگشت علی
 فتح ا... زاده هســتند. وقتی از مدیر عامل سابق 
اســتقالل در این باره ســوال می کنیم با خنده 
می گوید: »نکند به ایتالیایی ها هم پول داده ام؟ 
هر وقت یک هواداری اســم ما را صــدا می زند 
می گویند پول داده ام. من اینقدر پول داشــتم و 
نمی دانستم؟ اصال راستش را بگویم؟ رامبد جوان 
که برای بــه دنیا آمدن فرزندش بــه کانادا رفته 
بود بنده شــبیخون زدم و کت معروف ایشان در 
سریال کت جادویی را دزدم. یادتان هست که از 

جیب هایش پول بیرون می آمد؟«

در جدیدترین رنکینگ مربیان فوتبال 
جهان صورت گرفت؛

 صعود 22 پله ای منصوریان
 و سقوط 9 پله ای قلعه نویی

در جدیدتریــن رده بنــدی مربیــان فوتبــال 
باشگاهی جهان منصوریان 22 پله صعود کرد؛ اما 
استراماچونی، کالدرون، گل محمدی، قلعه نویی، 
فرکــی و نکونام ســقوط کردنــد. جدیدترین 
فهرســت بهترین مربیان فوتبال جهان توسط 
سایت کالب ورلدرنکینگ انتشــار یافت. در این 
فهرســت علیرضا منصوریان سرمربی ذوب آهن 
میان مربیان ایرانی، بیشــترین امتیاز را گرفت 
و با 2839 امتیــاز در رده 215 جای گرفت. وی 
نسبت به آخرین دفعه که در جایگاه 237 ایستاد، 
22 پله صعود را تجربه کرد. یحیی گل محمدی، 
سرمربی شهرخودرو 1552 امتیاز گرفت. وی با 
3 پله سقوط از رده 418 به 421 تنزل یافت. امیر 
قلعه نویی، سرمربی سپاهان 1369 امتیاز گرفت 
و از رده 461 تا 470 )9 پله( سقوط کرد. حسین 
فرکی، سرمربی پیکان 911 امتیاز گرفت و از رده 
623 تا 625)2 پله( ســقوط کرد. جواد نکونام، 
ســرمربی فوالد اهواز نیز 878 امتیاز گرفت و از 

رده 630 تا 646 )16 پله( سقوط کرد.

در حاشیه

اولین پیروزی خانگی 
ذوب آهن در لیگ برتر بسکتبال

هفتمین هفته از لیگ برتر بسکتبال عصردوشنبه 
برگزار شد و تیم ذوب آهن اصفهان میزبان نیروی 
زمینی تهران بود. شــاگردان مهران حاتمی در 
ذوب آهن کوارترهای اول، دوم وســوم را با نتایج 
15 بر 12، 31 بر 15 و 23 بر 11 به پیروزی دست 
پیدا کردند؛ اما کوارتر چهارم این بازی را نیروی 
زمینی با نتیجــه 21 بر 16 به ســود خود پایان 
داد. به این ترتیب این دیدار از هفته هفتم که به 
میزبانی ذوب آهن و در ســالن ملت برگزار شد با 
نتیجه 85 بر 59 به نفع ذوب آهن به پایان رسید 
تا سبزپوشان به اولین پیروزی خانگی دست پیدا 
کنند. شــاگردان مهران حاتمی در 6 بازی خود 
در لیگ برتر به 2 پیروزی رسیده اند و 4 شکست 
در کارنامــه دارند؛ نیروی زمینی نیز ششــمین 
شکست خود را تجربه کرد، این تیم تنها یک برد 

در کارنامه دارد.

شهرضا، میزبان مسابقات 
قوی ترین مردان کشور

دبیر هیئت بدنســازی و پرورش اندام و کونگ فو 
شهرضا با اشاره به مســابقات قوی ترین مردان 
قهرمانی کشــور در شــهرضا اظهار داشت: این 
مسابقات در دسته 95- و 105- به مناسبت هفته 
بســیج با حضور مهدی نصیبی، دبیر فدراسیون 
بدنسازی و پرورش اندام کشور به میزبانی هیئت 
بدنسازی و پرورش اندام شهرستان شهرضا برگزار 
می شــود. عضو اتحادیه پاورلیفتینگ جمهوری 
اســالمی ایران با بیان این که تیم های شــرکت 
کننده در مســابقه قوی ترین مردان کشور وارد 
شهرضا شدند، افزود: مرحله مقدماتی این دوره 
از مســابقات امروز، نیمه نهایــی 7 آذر و فینال 
مسابقات 8 آذر در ورزشگاه شهید طحانی شهرضا 
برگزار می شود. مرتضی جانقربان با بیان این که 
بیش از 100 ورزشکار از تمامی استان های کشور 
در این دوره از مسابقات قوی ترین مردان کشور 
شرکت کردند، بیان کرد: ســید علیرضا قریشی 
در دســته 105- و آرش رضایی دسته 95- دو 
نماینده شهرســتان شــهرضا در این مسابقات 

هستند.

منهای فوتبال

بازیکن تیم فوتسال گیتی پسند در رابطه با بازگشتش به تیم فوتسال 
گیتی پسند، اظهار کرد: با توجه به پیشنهادات خارجی و داخلی که 
داشتم و صحبت با مدیرعامل گیتی پسند، تصمیم گرفتم نیم فصل 
دوم را برای این تیم بازی کنم و از این موضوع خوشــحال هســتم. 
علی اصغر حسن زاده افزود: گیتی پسند شرایط خوبی دارد، امیدوارم 
بتوانم به این تیم کمک کنم و در ادامه راه بهتر شــویم. بازیکن تیم 

فوتسال گیتی پسند با بیان اینکه برای سال آینده باید پیشنهادات را 
بررسی کنم، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه چند سال خارج از کشور 
بازی کردم برای سال آینده باید پیشنهادات را بررسی کنم تا بهترین 
انتخاب را داشته باشم؛ اما در حال حاضر تمام تمرکزم روی بازی های 
گیتی پسند اســت. بازیکن تیم فوتسال گیتی پســند در رابطه با 
بازی های چهارجانبه تیم ملی در مشهد، اظهار کرد: به نظرم بازی های 

خوبی است، زیرا همیشه مسابقات تیم ملی با تیم های اروپایی جذاب 
بوده که می تواند به تیم کمک کند. بازیکن تیم ملی فوتسال با بیان 
اینکه تیم ملی بازی هــای مهمی پیش رو دارد، خاطرنشــان کرد: 
امیدواریم بتوانیم از عنوان قهرمانی تیم ملی فوتسال دفاع کنیم، زیرا 
بازی ها در آسیا سخت تر شده و در این دوره همه تیم ها با پیشرفتی که 

کرده اند به دنبال کسب سهمیه جام جهانی هستند. 

کاپیتان تیم ملی فوتسال:
امیدوارم از عنوان قهرمانی تیم ملی در آسیا دفاع کنیم

رقابت های لیگ برتر فوتسال در حالی عصر امروز با 
برگزاری هفت دیدار وارد هفته نوزدهم می شود که 
تیم گیتی پسند اصفهان در خانه از تیم بحران زده 
ارژن شــیراز پذیرایی می کند و تیم هایپر شاهین 
شهر به مصاف تیم صدرنشــین جدول رده بندی 

می رود.
گیتی پسند- ارژن شیراز

سرخ پوشان اصفهانی در حالی در چارچوب هفته 
نوزدهم رقابت های لیگ برتر میزبان تیم ارژن شیراز 
است که دو دیدار هفته هفدهم و هجدهم آنها لغو 
و به زمان دیگری موکول شد. شاگردان بی غم که 
هم اکنون با 9 برد، 5 تســاوی و تنها دو شکست و 
کسب 32 امتیاز در رده دوم جدول رده بندی قرار 
گرفته اند برای حفظ جایگاه شــان در جدول نیاز 
مبرمی به کسب امتیازات کامل این دیدار دارند. تیم 
گیتی پسند در آخرین بازی برگزار شده خود در این 
رقابت ها توانســت با نتیجه پنج بر دو تیم آذرخش 

بندرعباس را از میان بردارد.
 در آن سو تیم ارژن شیراز حال و روز خوبی ندارد، 
این تیم که با ســه برد، چهار تساوی و 9 باخت در 
رده یکی مانده به آخر جدول رده بندی جای گرفته 
است در آخرین دیدار برگزار شــده خود در فصل 
جاری مسابقات میهمان مقاومت البرز بود که این 
بازی با نتیجه تساوی ســه بر سه به پایان رسید. با 
توجه به شرایط تیم ارژن شــیراز به نظر می رسد 

که شــاگردان بی غم کار چندان دشواری در این 
دیدار نخواهند داشــت و می توانند با کسب برتری 
در این دیدار خانگی آمــاده دیدار هفته آینده خود 
مقابل تیم شاهین کرمانشاه شوند. دیدار تیم های 
گیتی پســند اصفهان و ارژن شیراز عصر امروز و از 
ساعت 17:30 در ورزشگاه پیروزی برگزار می شود 
که به گفته روابط عمومی باشــگاه گیتی پســند، 
تماشای این دیدار برای هواداران اصفهانی رایگان 

خواهد بود.
مس سونگون- هایپر شاهین شهر

 تیم هایپر شاهین شهر در حالی در چارچوب هفته 
نوزدهم رقابت های فصل جاری لیگ برتر فوتسال 
کشور به مصاف تیم مس سونگون می رود که دیدار 
هفته گذشته آنها مقابل تیم فرش آرای مشهد لغو 
شــده بود.  شــاگردان مصطفوی در آخرین دیدار 
برگزار شــده در این رقابت ها شکســت سنگینی 
مقابل تیم سن ایچ ســاوه متحمل شدند. آن ها که 
در جریان هفته هفدهم مهمان تیم ساوه ای بودند 
با نتیجه هشت بر دو شکست خوردند تا در جایگاه 
دهم جدول رده بندی جــای بگیرند. هایپری ها از 

17 بازی قبلی شان در این دوره از مسابقات تنها 4 
پیروزی کســب کرده و 5 تساوی و هشت شکست 
نیز حاصل کار آنها در این بازی ها بوده است. در آن 
سوی میدان اما تیم مس ســونگون شرایط خوبی 
دارد. این تیم که فصل گذشــته این رقابت ها را با 
مقام قهرمانی پشت سر گذاشته بود در این دوره از 
مسابقات نیز در قالب یک تیم مدعی ظاهر شده و 
هم اکنون بر صدر جدول رده بندی تکیه زده است. 
تیم تبریزی که تاکنون 12 برد، دو مســاوی و سه 
باخت را در کارنامه به ثبت رســانده، هفته گذشته 
میهمان تیم فرش آرای مشهد بود که با نتیجه سه 

بر یک به پیروزی دست یافت.
تقابل تیم های مس ســونگون و هایپر شاهین شهر 
دومین رویارویی سرمربی اصفهانی مس با تیم های 
این اســتان اســت. علیرضا افضل که شهریورماه 
امسال جایگزین اسماعیل تقی پور، سرمربی سابق 
مس شــد، در هفته ســیزدهم لیگ برتر با تیمش 
برابر گیتی پســند اصفهان به پیروزی 3 بر 2 رسید 
و حاال باید دید در مقابل دیگر تیم اصفهانی یعنی 
هایپر شاهین شــهر چه نتیجه ای کســب می کند. 
هفته نوزدهم لیگ برتر فوتســال در حالی برگزار 
می شــود که اردوی مــس ســونگون تحت تاثیر 
محرومیت قاسم عروجی، بازیکن ملی پوش این تیم 
به علت استفاده از مواد نیروزاست. رای پرونده این 
بازیکن هنوز قطعی نشده و مسی ها مدعی هستند 
 ایــن بازیکن با اجــازه پزشــک دارو مصرف کرده

 است.

میزبانی سرخ پوشان اصفهانی از تیم بحران زده ارژن شیراز
تقابل هایپر با تیم صدرنشین در هفته نوزدهم؛

  عکس روز

ادای احترام »استراماچونی« به جانباز دفاع مقدس
سرمربی تیم فوتبال استقالل در حاشیه بازی تیمش مقابل نساجی به جانباز دفاع مقدس 
ادای احترام کرد. تیم فوتبال اســتقالل در چارچوب رقابت های لیــگ برتر به مصاف تیم 
نساجی مازندران رفت و توانست با نتیجه 2 بر یک این حریف را در قائمشهر شکست دهد. 
مرد ایتالیایی در اکثر مواقع به جانبازان، هواداران و حتی داوران بازی ها ادای احترام می کند.

»ویلموتس« در دسترس ترین گزینه بود نه بهترین
شواهد گویای این است که مارک ویلموتس، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران جایگاه متزلزلی دارد و رویداد 
هر اتفاقی در خصوص آینده کاری او دور از ذهن نیســت. در این خصوص اکبر کارگرجم، ملی پوش سابق 
کشورمان اظهار داشت: روزی که فدراسیون در صدد انتخاب جانشین کی روش بود، به خاطر مشکالت موجود 
نمی توانستند به سراغ بهترین گزینه بروند و به ناچار به سراغ در دسترس ترین گزینه رفتند. وی اضافه کرد: 
نمی دانم وقتی نمی شد گزینه های مطلوب خارجی را به ایران بیاورند، چه اصراری بود که حتما مربی خارجی 
بیاید. آیا بهتر نبود در آن شرایط به مربیان ایرانی اعتماد می شد و آیا مربیان خوب ایرانی نمی توانستند عملکرد 
بهتری داشته باشند؟ اگر یک مربی ایرانی داشتیم حد اقل حساسیت های دیدار با عراق را درک می کرد و قبل 

از آن بازی برای دریافت مطالباتش به فدراسیون فشار نمی آورد و تمرینات را زودتر آغاز می کرد.

جمله عجیب »استراماچونی« که پرسپولیسی ها را غافلگیر کرد!
تیم فوتبال استقالل در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال به مصاف نساجی مازندران رفت که این دیدار با نتیجه 
دو بر یک به سود آبی پوشــان به پایان رسید. استراماچونی، سرمربی اســتقالل، بعد از این پیروزی دلچسب 
خارج از خانه مقابل نساجی و اینکه آبی پوشان بعد از مدت ها باالتر از پرسپولیس در جدول لیگ قرار گرفتند، 
اظهار داشت: می دانم تیم در دربی ها سختی و چالش داشت اما ما استقالل، یکی از بهترین های آسیا هستیم. 
نمی توانیم به دلیل باالتر از پرسپولیس بودن خوشحال باشــیم و هدف این است که صدرنشین لیگ باشیم. 
هدف ما بازی بعدی است و می دانیم بازی مهمی در اصفهان پیش رو داریم. سرمربی آبی پوشان به نوعی با این 
صحبت ها خواست بگوید که هدفش تنها قهرمانی در لیگ است و به این موضوع فکر نمی کند که تیمش باالتر 

از پرسپولیس قرار گرفته است.

به بهانه حضور تیم ملی در انتخابی المپیک؛

تعطیلی لیگ برتر والیبال، چرا؟
والیبال ایران پس از حدود یک ســال بالتکلیفی رییس خود را شــناخت و در حال حاضر مهم ترین 
موضوع، صعود والیبال ایران به المپیک 2020 اســت. رقابت های والیبال انتخابی المپیک قاره آسیا 
اواسط دی ماه ســال جاری به میزبانی کشور چین برگزار خواهد شــد. در مراسم معارفه محمدرضا 
داورزنی به عنــوان رییس جدید فدراســیون والیبال، اعــالم کرد که »اصلی ترین هــدف تیم ملی 
مسابقات انتخابی المپیک اســت و در صورت نیاز باید حتی لیگ برتر را نیز جهت حفظ ملی پوشان از 
مصدومیت های احتمالی در لیگ و برگزاری اردوی تیم ملی تعطیل کرد.« اما این مســئله با نظرات 
متفاوتی از سوی مربیان لیگ برتر مواجه شد که به همین منظور فعاًل زمان دقیقی برای تعطیل شدن 
لیگ مشخص نشده است. علی فتاحی، سرپرست دبیری فدراسیون والیبال نیز در آخرین صحبت های 
خود اعالم کرد که تعطیلی لیگ قطعی است، اما فعال زمان دقیق این اقدام مشخص نیست. با این وجود 
منوچهر پورحسن رییس سازمان لیگ فدراسیون والیبال، در مصاحبه دوشنبه چهارم آذر ماه خود، 
در این مورد گفت: »فعال هیچ چیز قطعی نیست و تعطیلی لیگ به شکل قطعی اعالم نشده است. هر 
خبری در مورد این تصمیم را از سوی سازمان لیگ اعالم خواهیم کرد.« مطرح شدن این موضوعات 
در شرایطی است که اکثر بازیکنان اصلی تیم ملی ایران در لیگ ایران بازی نمی کنند و خارج از کشور 
هستند. سعید معروف، سید محمد موســوی، امیر غفور، میالد عبادی پور و پوریا فیاضی با توجه به 
رزومه ایگور کوالکوویچ در تیم ملی ایران، نفراتی هستند که معموال ترکیب اصلی تیم ایران در همه 
مسابقات را تشکیل می دهند و در حال حاضر به عنوان لژیونر مشغول به فعالیت در لیگ های ایتالیا، 
لهستان و چین هستند. با توجه به این موضوع اینطور می توان گفت که تعطیلی لیگ داخلی چه کمکی 

به جلوگیری از مصدومیت لژیونرهای ایران خواهد کرد؟

در شــرایطی که در فاصله ۳ روز مانده تا شروع جام جهانی 
کشتی فرنگی در تهران، اتحادیه جهانی در تصمیمی ناگهانی 
این رقابت ها را لغو کرد و دلیــل آن را اتفاقات اخیر در ایران 
خواند، حاال وزیــر امور خارجه هم پایش به این مســئله باز 

شده اســت. مازیار ناظمی، ســخنگوی وزارت ورزش گفت: 
برای برگزاری جام جهانی کشــتی فرنگی آقای سلطانی فر 
با دکتر ظریف صحبت کرده و تقاضا کردیم از مســیر وزارت 
خارجه با سفرای کشورهای ژاپن، روسیه وگرجستان در ایران 
مذاکره شود و شرایط امن ایران به مسئولین سیاسی ورزشی 
کشورهای متبوع منعکس گردد. وی ادامه داد: آقای وزیر گفته 
ایران کشوری بزرگ، مقتدر و فرهنگی است و تیم های کشتی 

فرنگی می تواننــد در جام جهانی تهران با آســودگی خاطر 
شــرکت کنند. باید دید مذاکرات و رایزنی های صورت گرفته 
توســط جواد ظریف باعث بازگرداندن میزبانی این رقابت ها 
به ایران می شــود یا خیر. البته برای برگزاری جام جهانی در 
موعد مقرر شده از قبل کمی دیر شــده و اگر قرار به این کار 
 باشد، شــاید با یک هفته تاخیر مســابقات در تهران برگزار

 شود.

 ورود» ظریف« به موضوع
 لغو میزبانی جام جهانی

سمیه مصور
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 نظام اداری ما نیازمند همدلی، تحول و تفکر بسیجی است
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

صدور مجوز اولیه تاسیس 14 
مجموعه گردشگری در اصفهان

معاون ســرمایه گذاری و امــور طرح های اداره 
کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان در دهمین 
نشست کمیته فنی ســرمایه گذاری گردشگری 
اســتان با بیان اینکه از مجمــوع طرح های ارائه 
شده در این نشســت 14 طرح گردشگری مجوز 
اولیه تاســیس دریافت کردند، گفت: از مجموع 
طرح های ارائه شده، مجوز اولیه راه اندازی پنج 
هتل، یــک مهمانپذیر، یک اقامتگاه ســنتی در 
شهر تاریخی اصفهان صادر شد. سید علی صالح 
درخشان افزود: همچنین با راه اندازی دو اردوگاه 
گردشــگری در شهرســتان آران و بیدگل )در 
محور شمال اســتان( و یک اردوگاه گردشگری 
در شهرستان سمیرم )در محور جنوبی استان( 
موافقت شد. وی گفت: در این نشست مجوز اولیه 
برای تاسیس دو مجتمع گردشگری در شهرستان 
نطنز و اردستان )به ترتیب در محورهای شمال 
و شرق استان(، یک مجتمع گردشگری در محور 
شرق شهرســتان اصفهان، در روستای جرقویه 
علیا و یک اقامتگاه سنتی در شهرستان شهرضا 

)در محور جنوب استان( صادر شد.

آثار هنرمندان نامدار چین و 
ایران در موزه هنرهای معاصر

نمایشگاه »ایران ۲۰ چین ۲۰« در موزه هنرهای 
معاصر اصفهان برگزار می شود. مهدی تمییزی در 
خصوص برگزاری این نمایشگاه اظهار کرد: موزه 
هنرهای معاصر اصفهان طی دوسال گذشته نقشه 
راهی برای پیشبرد اهداف خود تعریف کرده بود و 
یکی از مهم ترین هدف های آن ارتباط با هنرمندان 
بین المللی و همچنیــن برقراری ارتباط بین این 
موزه و کشــورهای دیگر بوده اســت. مدیر موزه 
هنرهای معاصر اصفهان ادامــه داد: یکی دیگر از 
هدف های این موزه برپایی نمایشگاه های خارجی 
در ایران بود که به مناسبت نکوداشت روز اصفهان 
و آغاز سال ۲۰۲۰ میالدی نمایشگاهی را با عنوان 
ایران ۲۰ چین ۲۰ تدارک دیده است. وی با اشاره 
به تعداد آثار و ارتباط آن با عنوان نمایشگاه افزود: 
این نمایشگاه شامل ۲۰ اثر از هنرمندان چینی و 
۲۰ اثر از هنرمندان ایرانی است و در مجموع چهل 
اثر که عمدتا شامل آثار مجسمه سازی می شود را 
به نمایش گذاشته است؛ این مجسمه های کوچک 
از هنرمندان نامدار و حرفه ای دوکشــور ایران و 
چین اســت. تمییزی خاطرنشان کرد: نمایشگاه  
»ایــران ۲۰ چیــن ۲۰« پنجشــنبه هفتم آذر 

ماه)فردا( در حضور عالقه مندان افتتاح می شود.

برگزاری اجالسیه منطقه ای 
جامعه مدرسین در اصفهان

رییس مجمــع عمومی جامعه مدرســین حوزه 
علمیه قم گفــت: نهمین اجالســیه منطقه ای 
جامعــه مدرســین روز چهارشــنبه 1۳ آذرماه 
امســال به میزبانی اصفهان و بــا حضور علمای 
اســتان های مرکزی و چهارمحال و بختیاری با 
موضوع رســالت روحانیــت و حوزه های علمیه 
در پیشــبرد بیانیه گام دوم انقــالب برگزار می 
شود. حجت االسالم والمســلمین احمد فرخ فال 
درسالن جلســات جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم بیان کرد: مراســم اختتامیه این اجالســیه 
روز پنجشــنبه 14 آذرماه برگزار خواهد شــد. 
وی گفت: نهمین اجالســیه منطقــه ای جامعه 
مدرسین در سه کمیسیون بیانیه گام دوم انقالب 
و رســالت روحانیت در نهادینه کردن معنویت و 
فرهنگ اسالمی، بیانیه گام دوم انقالب و رسالت 
روحانیت در بسط عدالت و مبارزه با فساد و بیانیه 
گام دوم و رسالت روحانیت در ترویج مفاد دینی 
و اعتقادی، عــزت دینی و مرزبندی با دشــمن 
تشکیل شده است. فرخ فال اظهار داشت: کار محتوا 
و مدیریت کمیسیون های نهمین اجالسیه جامعه 
مدرســین را 1۸۰ تن از علمای این ســه استان 
انجام داده و اصل اجالســیه با حضور ۹۰۰ تن از 
علما ترتیب خواهد یافت. وی تصریح کرد: جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم برای پیشبرد و تبیین 
بیانیه گام دوم انقالب، اقدامات ارزنده ای را آغاز و 
دبیرخانه دائمی نیز برای آن راه اندازی کرده است. 
وی گفت:  بعد ازاختتامیه اجالســیه، جمع بندی 
نظرات کمیسیون های سه گانه و علمای این سه 
استان توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه انجام 
و به تناسب نهادهای حوزوی و نهادهای مختلف 
نظام برای برنامه ریزی اجرایی ابالغ خواهد شد.

جانشین رییس بسیج سازندگی استان 
خبر داد:

خدمت رسانی100 گروه 
 جهادی در هفته بسیج

 به محرومان
جانشــین رییس بســیج ســازندگی استان 
اصفهان با اشــاره به اعــزام گروه های جهادی 
به مناطق محروم در هفته بسیج، اظهار داشت: 
براساس برنامه ریزی های انجام شده 1۰۰ گروه 
جهادی در ســطح اســتان به مناطق محروم 
اعزام شدند. سید مهدی طباطبایی با اشاره به 
رویکرد فعالیت ایــن گروه های جهادی افزود: 
فعالیت این گروه های جهادی با رویکرد محله 
محور اســت و در پایگاه های محلی خودشان 
خدمت رســانی می کننــد. جانشــین رییس 
بسیج سازندگی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
1۰۰ گروه جهــادی در طول هفته بســیج در 
محالت محروم استان فعالیت می کنند، گفت: 
هر گروه شــامل 6 نفر اســت کــه در مجموع 
6۰۰ نفر نیروی جهادی هســتند. وی تصریح 
کرد: ایــن نیروهای جهــادی در مناطق کمتر 
توســعه یافته و محروم حضور پیــدا می کنند 
و به صــورت خودجوش با حضــور در محالت 
و روســتاها در پروژه های مختلفــی از جمله 
الیروبی قنوات، بازســازی، تعمیــر منازل و... 
خدمت رســانی می کنند. طباطبایی ادامه داد: 
6۰۰ دانش آموز و دانشجو در قالب 1۰۰ گروه 
جهادی در محالت خودشان فعالیت می کنند، 
به عنوان مثال اگر خانه ای در محله محروم به 
گچ کاری، لوله کشی، تعمیرات و ... نیاز داشته 
باشد با توجه به توان شان به محرومان خدمات 

می دهند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان:
جهاد در راه خدا از اهداف 

واالی بسیجیان است
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
ضمن تبریک هفته بســیج با بیان اینکه جهاد 
در راه خــدا و حراســت از ارزش هــای واالی 
والیی از اهمیت باالیی برخوردار است، گفت: 
بســیجیان این دو اصل را در دستور کار خود 
قرار داده و همواره بر این اصول پایبند هستند. 
حجت االسالم محمدحســین بلک ادامه داد: 
آرزوی معمار کبیر انقالب همراهی و محشــور 
شــدن با یاران بســیجی اش بود و بدون شک 
امروز نیز همراهی یاران بسیجی با رهبر معظم 
انقــالب از مهم تریــن عوامل اســتمرار نظام 
مقدس جمهوری اسالمی و غلبه بر مشکالت و 
معضالت کشور بوده است. حجت االسالم بلک 
با بیان اینکه شهدا با گذشــتن از خودشان، به 
مقام شهادت می رســند، اضافه کرد: در سوره 
مبارکه »یس« نیز در این خصوص آیاتی آورده 

شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با 
بیان اینکه بنا بر فرمایش پیامبر اکرم )ص( هر 
کسی که زندگی خود را در راه دانستن مصرف 
نکند، باخته اســت، اضافه کــرد: همچنین بر 
اســاس فرمایش ایشان کســی که به علمش 
جامه عمل نپوشــاند و کسی که با اخالص علم 
کسب نکند و به اجرا در نیاورد، زندگی را کامال 

باخته است.

 مدیرعامل شرکت متروی منطقه
 اصفهان:

قطار شهری اصفهان در ایستگاه 
شهید علیخانی توقف ندارد

مدیرعامل شــرکت متروی منطقــه اصفهان 
اظهارکرد: بهره برداری مترو حدفاصل ایستگاه 
قدس تا ایســتگاه صفه )به جز ایستگاه شهید 
علیخانــی( از تاریخ پنجم آذرماه ۹۸ ســاعت 
6:۰۸ صبح تا ۲1:۳۰ شــب با سرفاصله زمانی 
11 دقیقه اســت. علیرضا فاتحی با بیان اینکه 
در جریان ناآرامی های هفته گذشــته در شهر، 
تعدادی از ایستگاه های خط یک قطار شهری 
اصفهان از جمله ایستگاه های شهید علیخانی، 
شهید مفتح، شهید چمران، شهید باهنر، دکتر 
شــریعتی و تختی آســیب دید، تصریح کرد: 
بیشترین خسارت به ایســتگاه شهید علیخانی 

و مفتح وارد شد.
مدیرعامل شــرکت متروی منطقــه اصفهان 
تصریح کــرد: براســاس برآوردهــای انجام 
شــده در ناآرامی هــای چنــد روز گذشــته 
حداقل 1۰ میلیارد تومان به زیرســاخت ها و 
 تاسیســات خط یک متروی اصفهان خسارت 

وارد شده است.

مراســم صبحگاه مشــترک بسیج 
ادارات صبح دیروز به مناســبت فرا 
رســیدن پنجم آذرماه، ســالروز تشــکیل بسیج 
مســتضعفان به فرمان حضرت امام خمینی )ره( با 
حضور استاندار اصفهان، معاونین استاندار، رؤسای 
ادارات و هم چنین فرماندهی نظامی استان برگزار 
شد. اســتاندار اصفهان در این مراسم اظهار داشت: 
روزها و هفته هایی کــه به نام هــای خاصی مزین 
هســتند فرصتی برای معرفی دســتاوردهای آن 
مناسبت خواهند بود. عباس رضایی افزود: بسیج از 
قداست خاصی برخوردار اســت و بسیجیان همان 
کسانی هستند که امام راحل فرمودند من به خلوص 
و تقوا و صفای بســیجیان غبطه می خورم. بنابراین 
بزرگداشــت ایــن هفتــه بزرگداشــت ایثــار، از 
خودگذشتگی و نعمت بزرگ الهی و بزرگداشت نام، 
یاد و خاطره همه بســیجیان و تفکر بســیج است. 
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: بسیجیان نه تنها 
در جبهه های نبرد حق علیه باطــل بلکه هر روز در 
نقاط مختلف کشور حضور دارند و قداست بسیجی و 
نفس بسیجی خود یک مسئله مسئولیت آفرین است؛ 
اما پاسداشت از فکر بســیجی، مسئله مهم دیگری 
است که باید به آن ها پرداخت. وی با بیان اینکه باید 
قدردان زحمات بســیجیان بود، تصریح کرد: فکر 
می کنم که مســئولیت و رســالت بســیجی بودن 
مســئولیت بزرگی بــوده و نام بســیجی را بر خود 

گذاشتن نیازمند چند مسئله مهم و اساسی است.
اطاعت محض از رهبــری، وظیفه اصلی 

بسیجی است
رضایی بیان کرد: نخستین مســئله ای که بسیجی 
باید به آن پایبند باشد، اطاعت محض از رهنمودهای 
رهبر معظم انقــالب و اطاعت از امر مســلم والیت 
فقیه است. در این مســئله تاکید خاصی دارم و این 
مسئولیت بسیار سنگین به شمار می رود. وی گفت: 
مسئله دومی که بسیار به آن در این روزها نیازمندیم 
اخالق و اخالق مداری اســت و باید از خود شــروع 
کنیم، رسالت بسیجی ایجاب می کند که مسئله تقوا 
و اخالص را در کنار همه مسائل هر روز و هر لحظه 
در زندگی خود داشته و در این امر مهم کوشا باشیم.

استاندار اصفهان اظهار داشت: فردی که بسیجی یک 
اداره است باید الگو و سرمشق در همه مسائل باشد، 
الگو بودن و اخالق مداری یکی از رســالت های مهم 
بر عهده ماســت، دوری از تفرقه و بر مبنای وحدت 

و هماهنگی و مبنای خطــوط قرمزی که برای همه 
ما مطرح است یکی دیگر از وظایف و مسائل اساسی 
است که هر روز باید به فکر باشیم. وی افزود: مسئله 
وحدت یکی از مسائل بســیار مهمی است که امام 
راحل و رهبر معظــم انقالب همواره بــه آن تاکید 
داشــته اند. وحدت رمز اصلی موفقیت در همه امور 
است به ویژه در زمانی که برابر نظام سلطه و دشمنان 
قرار می گیریم. به یاد داشــته باشــیم که هر گونه 
شعاری که بوی تفرقه و نفاق داشــته باشد در واقع 

خشنودی نظام استکبار را فراهم می کند.
همدلی و هم زبانی رمز موفقیت ماست

رضایی خاطرنشان کرد: رمز موفقیت ما یکپارچگی، 
همدلی و هم زبانی است و باید به این مسئله توجه 
ویژه داشته باشیم، بسیج و بسیجی هیچگاه از مطالعه 
پیرامون اوضاع و اطراف خود غافل نیست، متاسفانه 
یکی از مشکالت اساسی در جامعه سرانه بسیار کم 
مطالعه اســت. وی تصریح کرد: اگر می خواهیم در 
ادارات نوآوری و خالقیت و اطاعت محض از رهبری 
را داشته باشــیم باید بصیرت و آگاهی خودمان را 
مسائل دینی و مسائل روز باال ببریم و تعهد کاری و 

اخالص عمل داشته باشیم.
استاندار اصفهان بیان کرد: تفکر بسیجی داشتن باید 
همراه با نشاط، ســرور و امیدواری باشد و متاسفانه 
برخی از ما مســائل مقطعی و جزئی را که می بینیم 

فکر می کنیم همه چیز تمام شــده است. وی گفت: 
مسائل رخ داده در هفته گذشته مسئله اصال مهمی 
نبود، چند نفر اغتشاشگر که با مردم و نظام نبودند و 
دل شان برای مردم، انقالب، بیت المال و بیت الناس 
نمی سوخت، آدم هایی بودند که در آینده مسئوالن 

قضایی بیشتر درباره آن ها برای مردم می گویند.
رضایی اظهار داشت: باید در این زمان بصیرت و در 
کنار همه این ها اخالص و نوآوری داشت که از غافله 
علم و آگاهی در ابعاد مختلف عقب نمانیم. نظام اداری 
ما نیاز به تحول دارد، نظام اداری ما نظامی است که 
نیازمند همکاری و همیاری اســت. وی افزود: نظام 
اداری ما نیازمند همدلی، تحــول، همفکری، تفکر 
بسیجی و نیازمند این اســت که نوآوری و خالقیت 
داشته باشیم که این مسئولیت در درجه نخست برای 
بسیجیان پرتوانی است که هر کدام از آن ها می توانند 

در این امر نقش موثر خود را ایفا کنند.
465 میز خدمــت جهــادی در ادارات

 و دستگاه های استان اصفهان ایجاد شد
رییس سازمان بسیج کارمندان سپاه صاحب الزمان 
)عج( استان اصفهان نیز در این مراسم اظهار داشت: 
هفته بســیج بهانه ای برای توجه بــه کم نظیرترین 
معماری امام راحل در انقالب اسالمی است، نیرویی 
که به دستان امام راحل تشکیل شد و هرچه در مسیر 
پرپیچ و خم انقالب اسالمی به پیش آمد بر ضرورت و 

نقش بی بدیلش تاکید شد. سرهنگ محسن اصالنی 
افزود: نهاد مردمی و انقالبی بسیج که نقش خطیری 
در پیشبرد انقالب اســالمی و رسیدن آن به اهداف 
متعالی داشــته کارآزموده و با انگیزه از انقالب خود 
حراســت کرده و در تالش است آن را هر چه بیشتر 
به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اســالمی و 
آمادگی برای طلوع خورشید امام زمان )عج( است، 
نزدیک کند. رییس ســازمان بسیج کارمندان سپاه 
صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان خاطرنشــان 
کرد: سازمان بســیج با توجه به مقتضیات و شرایط 
زمانی برای اعتالی بســیج و فرهنــگ مقاومت از 
طریق حضور سازمان یافته مردم با روحیه انقالبی، 
جذب حداکثری، انســجام فکری، عمل مخلصانه، 
 بصیرت و دشمن ستیزی و امیدآفرینی نقش آفرینی

 می کند. 
وی تصریح کرد: بســیج برای مراحل دولت سازی، 
جامعه پردازی و تمدن سازی با تحقق مردم ساالری 
اسالمی مبتنی بر اندیشه زالل والیت و با تمرکز بر 
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی آماده به کار و جان بر 
کف ایستاده است. سرهنگ اصالنی بیان کرد: امروز 
در نقطه ای ایســتاده ایم که الگوی جهانی بسیج با 
هویت و جوهره دینی به جهان اســالم صادر شده، 
لشکرهای مردمی فاطمیون، زینبیون، حزب ا... لبنان، 
حشدالشعبی، انصارا... یمن و جریان شیخ زکزاکی از 
نمادهای بسیج جهانی اسالم هســتند و در دوران 
حوادث از دل امت اســالمی و به صورت داوطلبانه 
شکل گرفته و تداعی گر آرمان امام راحل هستند. وی 
گفت: سازمان بسیج ادارات و کارمندان در راستای 
تحقق اهداف واالی جمهوری اسالمی و با توجه به 
ضرورت تحول و حرکت صحیح و برنامه ریزی شده 
برای خدمت رسانی و افزایش رضایت مندی مردم، 
کمک به ســازندگی و محرومیت زدایی و کمک به 
بسترسازی برای شکل گیری دولت مطلوب اسالمی 
فعالیت می کند. رییس سازمان بسیج کارمندان سپاه 
صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان اظهار داشت: 
برگزاری میز خدمت جهادی در مســاجد مناطق 
محروم و تالش در جهت برطرف کردن مشکالت آن 
مناطق از اقدامات بسیج ادارات است، با همکاری و 
تعامل دستگاه ها و ادارات در سطح استان تعداد 465 
میز خدمت جهادی با حضور یک هزار و ۲1۹ نفر از 
مدیران و کارشناسان دســتگاه ها و حضور 1۲ هزار 

6۰5 از مردم برگزار شده است.

 نظام اداری ما نیازمند همدلی، تحول و تفکر بسیجی است
 مراسم صبحگاه مشترک بسیج ادارات استان اصفهان برگزار شد؛

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان در دیدار با اصحاب رسانه ضمن 
تبریک هفته بســیج اظهار کرد: منطقه 15 شهرداری اصفهان با 6 
هزار و ۸۹6 هکتار مساحت در شرق اصفهان قرار دارد که هزار و 71۸ 
هکتار آن در محدوده و بالغ بر 5 هزار و صد هکتار آن در حریم قرار 
دارد. مسعود قاسمی با اشــاره به اینکه در این منطقه تنها برای یک 

چهارم مســاحت منطقه می توانیم پروانه ساختمانی 
صادر کنیم و سایر مساحت منطقه را حفظ و حراست 
کنیم، افزود: این منطقه 141 هکتار بافت فرسوده دارد 
که ۹ درصد منطقه را شــامل می شود. وی همچنین 
گفت: 6 درصد بافت فرســوده شــهر اصفهان در این 
منطقه قرار دارد و با توجــه به اینکه 11 محله الحاقی 
در محدوده بافت فرسود لحاظ نشده است، پروژه ای با 
همکاری اداره کل راه و شهرسازی و معاونت شهرسازی 
و معماری شــهرداری اصفهان تعریف کرده ایم تا این 
محله ها به بافت فرسوده افزوده شــود و ساکنان آن 
بتوانند از مزایایی که برای بافت فرسوده تعریف شده 
اســتفاده کنند، در صورت اجرای این پروژه مساحت 
بافت فرسوده منطقه نیز افزایش خواهد یافت. قاسمی 
اضافه کرد: در منطقه 15 تعداد ۲۳ محله داریم که 11 
مورد محالت الحاقی هستند که سال ۹۲ الحاق شدند، 

یکی از معضالت این محالت الحاقی این است که راه های متصل به 
این محالت در حریم ما نیست و شهرداری نمی تواند در این راه ها به 
صورت مستقل اقدامی انجام دهد، همین مسئله مشکلی برای ما و 
این محالت است، البته از لحاظ حمل و نقل تمام روستاهای الحاقی 

به وسایل حمل و نقل عمومی دسترسی دارند.
غنای منطقه 15 از فضای سبز

مدیر منطقه 15 شــهرداری اصفهان خاطرنشــان کــرد: یکی از 

مهم ترین معضــالت جاده ای که بــا آن درگیر هســتیم در محور 
خاتون آباد اســت که یک تقاطع با محله های اندوان دارد و تاکنون 
در این جاده چندین تصادف رخ داده است، از دو سال گذشته برای 
رفع نواقص پیگیری های زیادی برای اصالح هندسی آن انجام شده 
است. وی ادامه داد: این منطقه بالغ بر 1۲5 هزار نفر جمعیت دارد، 

پرجمعیت ترین محله منطقه 15 محله »سفلی« با جمعیت 15 هزار 
نفر و کــم جمعیت ترین محله »دهنو« با 4۰۰ نفر جمعیت اســت. 
قاسمی همچنین گفت: فضای سبز این منطقه به ازای هر نفر 6 متر 
است، پارک الهیه که 15 هزار متری است را در دست احداث داریم تا 
این فضا را افزایش دهیم، منطقه 15 با توجه به فضای سبز خدادادی 
و زمین های کشاورزی مشکلی از لحاظ فضای سبز ندارد. این منطقه 
6 پارک شــهری، 16 پارک محلی، 17 مورد قطعات پراکنده و 1۳ 

مورد پارک مشترک دارد.مدیر منطقه 15 شــهرداری اصفهان در 
ادامه مطرح کرد: حمام نقاشــی از جاذبه های توریستی این منطقه 
اســت که قدمتی بالغ بر 4۰۰ ســال دارد و به عنوان پروژه محرک 
توسعه قرار داده ایم، از ویژگی های منحصر به فرد آن فعال بودن این 
 حمام است، ۲۰ برج کبوتر نیز در ســطح منطقه داریم که اکثرا در

 منطقه گورت  قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه این منطقه یکی از قطب های تولید 
خاتم ایران و اصفهان است، عنوان کرد: بودجه منطقه 
ما 66 میلیارد تومان بوده که 6 درصد رشد داشته است 
و حدود 5۰ درصد آن تحقق یافته، ۲۸ درصد بودجه 
جاری و 7۲ درصد بودجه این منطقه عمرانی اســت. 
ما به دنبال این موضوع هســتیم که بالغ بر ۸۰ درصد 

بودجه را محقق کنیم.
احداث نخستین سینمای کودک اصفهان

قاســمی همچنین اذعان کرد: پروژه نقش جهان نیز 
ابتدای امسال کلنگ زده شــد. 7۸ کیلومتر مربع کل 
مساحت رینگ چهارم است و 6/6 کیلومتر در منطقه 
15 اســت که ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه نیاز دارد و 
پیش بینی ما این است که 1۸ ماهه تمام شود. با انجام 
این پروژه 5۰ هزار متر مربع نیز به فضای سبز منطقه 
اضافه خواهد شد.مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان در ادامه ابراز 
کرد: پروژه احداث پارک الهیه که پیش بینی می شود برای ۲۲ بهمن 
افتتاح شود و 15 هزار مترمربع پارک است و بالغ بر ۲ میلیارد تومان 
هزینه برده است، پروژه خان که مجموعه پارکینگ و مجتمع تجاری 
است نیز یکی دیگر از پروژه های این منطقه به شمار می رود  که 4۰۰ 
واحد پارکینگ اضافه شده و حل معضل پارکینگ خیابان ابوذر یکی 

از مزایای این پروژه است.

مدیر منطقه 15 شهرداری در جمع اصحاب رسانه مطرح کرد:

منطقه 15، قطب  تولید خاتم در اصفهان

پیشنهاد نماینده یونیسف برای جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان
مندیپ اوپ رایان، نماینده یونیسف )صندوق کودکان سازمان ملل متحد( در دیدار خود با مشاور وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و مدیرکل حوزه وزارتی پیشــنهاد برگزاری کارگاه های فیلم سازی در کنار جایزه یونیسف در 
جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان را داد. نماینده یونیسف در تهران با اشاره به سفر اخیر 
خود به اصفهان و حضور در جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان افزود: کشور ایران ظرفیت های بسیاری 
مصطفی رحیمی- شهرداربه ویژه در حوزه فرهنگ و هنر برای کودکان دارد که می توان در جهت بهبود فرهنگ کودکان از آن بهره برد.

آگهی مناقصه

شهرداری زیباشهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه 5/4۰۸/ش مورخ 
۹۸/۹/۳ شورای محترم اسالمی شهر نسبت به برگزاری مناقصه آسفالت 
و ترمیم ترانشه های سطح شهر به مبلغ 6/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اقدام 

نماید.

متقاضیــان می توانند جهت تهیه اســناد مناقصه تا روز شــنبه مورخ 
۹۸/۹/۲۳ به شهرداری زیباشــهر واقع در بلوار امام خمینی)ره( میدان 
امام حســین)ع( خیابان امامزادگان مراجعه و نسبت به دریافت اسناد 

اقدام نمایند.
م الف:666699
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بهترین گشاینده کارها، راستی و بهترین پایان 

برنده آن، وفاداری است.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

به مناسبت هفته بسیج در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان برگزار شد؛
نمایشگاه فرهنگی بصیرت بسیج

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج مستضعفین، نمایشگاه فرهنگی بصیرت 
بســیج با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، جانشین 
فرماندهی سپاه صاحب الزمان)عج( و فرمانده بســیج ادارات و دستگاه های 

اجرایی استان در محل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان برگزار شد.
 فرمانده پایگاه بسیج شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با بیان اینکه جهاد 
رکن بسیج در همه عرصه هاست، افزود: افتخار بسیج، خدمت رسانی به مردم 
است و گروه های جهادی بسیج در اقصی نقاط کشور برنامه خدمت رسانی به 
نیازمندان را دردستور کار قرار داده اند. هاشم امینی با تبریک هفته بسیج گفت: 
وظیفه ما در مقابل خون شهدا، زندگی بسیجی وار در تمامی عرصه های زندگی 
است که امیدوارم در این راه موفق باشیم چرا که رمز پیروزی بر دشمنان ایران 
و انقالب اسالمی را در تداوم راه شهیدان و اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری 
دانستند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به برگزاری 
نمایشگاه فرهنگی بصیرت بســیج تصریح کرد: به مناسبت هفته بسیج و به 
منظور پاسداشت حماســه ها و پایمردی های دالورمردان بسیجی در سالیان 
عزت و شرف دفاع مقدس، نمایشــگاه فرهنگی بصیرت بســیج در 3 بخش 
نمایشگاه تصاویر بصیرتی و مستندی، نمایشــگاه تجسمی، تفحص وشهدا، 
نمایشگاه فرهنگی شامل عرضه محصوالت فرهنگی، صنایع دستی و عفاف و 

حجاب برگزار شد. 
وی، هدف ازبرگزاری این نمایشگاه را آشنایی بهتر قشرهای مختلف مردم به 

خدمات و فعالیت های بسیج در راستای محرومیت زدایی از روش های اولیه و 
عینی شناسایی و تفحص پیکر مطهر شهدا دانست و اعالم کرد: این نمایشگاه 
در حقیقت پاسخ به مهم ترین سوالی اســت که همواره در طول سالیان بعد از 
جنگ و در خالل عملیات تفحص شهدا در اذهان مردم مطرح بوده و آن نحوه 
تشخیص پیکر مطهر شهداست. فرمانده بســیج شرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان با اشاره به برگزاری نمایشــگاه تصاویربصیرتی و مستندی افزود: به 
همت پایگاه بسیج شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان در راستای افزایش 
ســطح آگاهی و بصیرتی کارکنان و ســایر اقشــار جامعه به مدت یک هفته 
نمایشگاه پوستر و عکس تحت عنوان استکبارستیزی برقرار است. وی افزود: 
این نمایشگاه حاوی عکس ها و پوســترها مفهومی بود که به طور مستقیم و 
غیرمستقیم و با ادله و استدالل جنایات و دشمنی های استکبار جهانی را برای 

مردم به تصویر می کشد. 
امینی در خصوص نمایشگاه تصاویر بصیرتی و مستندی اعالم کرد: تصاویر به 
نمایش داده شده با محوریت خیانت و دشمنی های آمریکا، آمریکا و تروریسم، 
جنگ نرم، تهاجم فرهنگی و برخی دیگر موضوعات مرتبط با استکبار بود. الزم 
به ذکر است؛ نمایشگاه فرهنگی بصیرت بسیج به مدت یک هفته تا هفتم آذر 
ماه در محل شرکت آب وفاضالب دایر شــده و بازدید برای عموم آزاد است، 
همچنین در این نمایشــگاه کتاب با تخفیف 70 درصدی برای کارکنان و 50 

درصد برای عموم به متقاضیان عرضه می شود.

شاهین شهر، همســایه شمالی شــهر اصفهان به عنوان شهری نوبنیاد محســوب می شود. رشد باالی 
مهاجرت، گسترش محدوده شهری و استقرار جمعیت 15 هزار نفری در مسکن مهر از جمله شاخص های 
مهم این شهر به شــمار می رود. بنابراین تامین پایدار آب شرب این شــهر از اهمیت بسزایی برخوردار 
است این در حالی است که آب شرب شاهین شهر به طور مستقیم از خط انتقال آب به قطر 1400 میلی 
متر از تصفیه خانه باباشیخعلی تامین می شود. محمد خلیلی، مدیر آب و فاضالب شاهین شهر در مورد 

چگونگی تامین پایدار آب شرب مردم در شاهین شهر توضیحاتی ارائه داده که در ادامه آمده است.
به منظور تامین پایدار آب شــرب مشترکین درشاهین شــهر چه تدابیری مد نظر قرار 

داده اید؟
مردم شاهین شهر تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دارند، لوله ای به قطر 1400 میلی متر 
میزان آب تخصصی برای آب شــرب را از تصفیه خانه باباشیخعلی به شــاهین شهر منتقل می کند. این 
حجم آب در مخزن 20 هزار مترمکعبی ذخیره می شود این در حالی است که حدود 25 سال این مخزن 
دارای یک خط رفت بوده و یک طرفه محسوب می شد در حالی که برای آبگیری مستمر و تامین پایدار 
آب شرب مشترکین، باید این مخزن دارای خط رفت و برگشت باشد. از آنجا که خط انتقال آب از مخزن 
20000 متر مکعبی شاهین شهر به صورت رفت و برگشت )تک خطی( بود، همواره می بایست در مواقع 
استفاده از مخزن زمانی برای پر سازی آن اختصاص داده می شد که در تابستان سال 98 موفق به اجرای 
خط برگشت این مخزن شــدیم. این امر نه تنها عامل بســیار مهم در تامین پایدار آب شرب مشترکین 
محسوب می شود بلکه یکی از مولفه های پدافند غیرعامل هم به شمار می آید چرا که هنگام وقوع حادثه 

خطی برای انتقال و تامین آب شرب همچنان مردم وجودارد.
برای رفع مشکل افت فشار آب در شهرک گلدیس چه اقداماتی در دستورکار قرار دادید؟

منطقه گلدیس با 6700 انشعاب آب در قسمت شمالی شــاهین شهر واقع شده،دورترین نقطه گلدیس 
دارای ارتفاعی معادل 1609 بوده که نســبت به نقطه آبگیری 10 متر باالتر است. این در حالی است که 
ساکنان محله بنیاد ازدواج، فدک، گلدیس، هشت بهشت کوی کارمندان و مخازن هشت بهشت، کارخانه 
آرد جرعه، کارخانه مک ماکارون، دانشــگاه آزاد و چند صنعت کوچک دیگر آب شرب آنها ازخط انتقال 
گلدیس به قطر 400 میلی متر که از خط 700 میلی متر آبگیری شــده، تامین می  شود. نظر به اختالف 
ارتقاع شهرک گلدیس نسبت به نقطه اتصال خط 400 به خط 700 معموال امکان آبرسانی به آن مناطق 
با فشــار خط اصلی آبرســانی به فازهای 3 و 4 و 5 گلدیس امکان پذیر نبود. به همین جهت  ازظرفیت 

مخزن 20000 مترمکعبی استفاده می شد واز آنجاکه مخزن 20000 مترمکعبی ایستگاه پمپاژ موجود، 
کفاف آبدهی به کل شهر را نمی داد بنابراین طراحی مخزنی مختص منطقه گلدیس در نظر گرفته شد. 
این اقدامات در حالی صورت گرفت که طی سال های گذشته بلند مرتبه سازی در فازهای 4 و 5، در شهر 
گلدیس انجام شــده بنابراین با توجه به اختالف ارتفاع شهرک گلدیس با مخزن 20000 مترمکعبی در 
زمان پیک مصرف فشار الزم برای تامین آب شرب ســاکنان آن مناطق وجود نداشت که برای رفع این 

چالش اجرای عملیات ایستگاه پمپاژ شهرک گلدیس در دستور کار قرار گرفت.
پیرامون چگونگی اجرای عملیات ایستگاه پمپاژ شهرک گلدیس توضیح دهید؟

بر اساس مطالعات صورت گرفته در زمان های پیک مصرف، نیاز آبی منطقه گلدیس معادل 350 لیتر بر 
ثانیه بوده که با در نظر گرفتن وسعت منطقه در سال های آتی، آب مورد نیاز مشترکین 370 لیتر بر ثانیه 
محاسبه شد. همچنین با توجه به تعداد انشــعابات منطقه گلدیس، فدک، کوی کارمندان، محله هشت 
بهشت، مخازن هشت بهشــت، تعدادی از انشعابات باال دســت خیابان مخابرات و شهرک میالد نیاز به 
بکارگیری پمپ هایی با قدرت باالیی بوده، به طوری که آب شرب با فشار یکسان و پایدار در اختیار تمام 
مشترکین در طبقات مختلف قرار گیرد. طبق بررسی ها مشخص شده به دلیل عبور خط انتقال گلدیس 
از منطقه بنیاد ازدواج و برداشــت از این خط و وجود اتصاالت زیاد فشارآب در نقطه خروجی حدود 50 
درصد تقلیل می یابد به گونه ای که فشار باقی مانده در خط انتقال، تامین کننده نقاط باالدست گلدیس، 

کوی کارمندان ومخازن هشت بهشت نخواهد بود.
بنابراین به منظور تامین فشار مطلوب آب یک باب ایستگاه پمپاژ در مسیر خط انتقال به صورت بوستر 
پمپ ایجاد شد. با توجه به محدودیت مکانی نصب پمپ به صورت شناور افقی در نظر گرفته شد. اجرای 
این پروژه با نصب پمپ به صورت شناور افقی برای اولین بار در کشور صورت گرفت و بدین ترتیب مشکل 

افت فشار شهرک گلدیس برطرف شد.
برای توزیع عادالنه آب با فشار یکسان در شاهین شهر چه راهکاری در دستور کار قرار 

دادید؟
همانطور که عنوان شد آب شرب شاهین شــهر به طور مستقیم از طرح آبرسانی اصفهان بزرگ از طریق 
خط انتقال به قطر 1400 میلی متر تامین می شود بر این اســاس تغییرات فشاردر خط انتقال بر شبکه 
توزیع شهر نیز اثر گذاشته، این در حالی است که نیاز مصرفی مشترکین در شاهین شهر با توجه به عدم 
مصرف واحدهای صنعتی بزرگ در ساعات شبانه کاهش می یابد که این امر افزایش فشار آب را در برخی از 

ساعات شبانه به همراه دارد و مصرف کمتر در فصول خنک و سرد سال منجر به افزایش فشار آب می شود 
به طوری که در برخی نواحی فشار آب تا مرز 4/5 بار نیز می رسد.

 از طرفی میزان نشــت و وقوع حوادث در شبکه توزیع نسبت مســتقیم با میزان فشار آب دارد بنابراین 
هرچه که تغییرات به حداقل برسد و نمودار تغییرات در راستای یک خط باشد حوادث کمتری را شاهد 

خواهیم بود.
به منظور کنترل و مدیریت فشــار شــبکه همچنین کاهش هدر رفت آب یک دستگاه شیر فشار شکن 
هوشمند در ورودی شهر نصب شد و با اجرای این پروژه نوسانات فشار آب در طول شبانه روز به حداقل 
رسید به طوری که آب شرب در هر شرایطی با فشار یکسان در اختیار مردم قرار می گیرد و نیز با تعدیل 
فشار قطعا شاهد کاهش قابل توجه حوادث در برخی از نقاط شــهر هستیم. این در حالی است که کلیه 

عملیات مونتاژ شامل نصب شیرآالت قطع و وصل، شیر هوا، و ... قبال و در محیط کارگاهی انجام شد.
نصب فشار شکن هوشمند چه مزیت هایی در بهره برداری درست از منابع به همراه داشت؟

با نصب شیر فشار شکن هوشمند روی خط انتقال آب طرح اصفهان بزرگ به شاهین شهر شاهد کاهش 
فشار شبانه بودیم که در نهایت منجر به کاهش تعداد حوادث شده به طوری که پس از سه روز نصب شیر 

فشار شکن نسبت به قبل از نصب در مدت مشابه شاهد کاهش تعداد 11 مورد حوادث بودیم.
به غیر از آب طرح، از منابع محلی هم برای تامین آب شرب منطقه شاهین شهر استفاده 

می شود؟
 دو حلقه چاه در منطقه قلعه خواجه شــاهین شــهر حفر شــد که آبدهی این چاه ها 50 لیتر در ثانیه 
بود و یک حلقه چاه دیگر در ایــن منطقه در حال حفر اســت و یک حلقه در حــال جانمایی که پیش 
بینی شــده آبدهی این دو حلقه چاه هم حــدود 50 لیتر در ثانیه باشــد که از این منابــع برای تامین 
آب شرب روســتای مورچه خورت، شــاهین شــهر در مواقع بحران، شــهرک صنعتی اصفهان بزرگ، 
شــهرک های صنعتی محورهای منتهی به، پلیس راه اصفهان -کاشان اســتفاده می شود. این پروژه در 
راســتای رعایت موارد پدافند غیر عامل در منطقه قلعه خواجه شاهین شــهر در دستور کار قرار گرفت 
و به منظور انتقال آب چاه های حفر شــده خطــی به قطر 300 میلی مترچــدن داکتیل وطول 5450 
 متر با عبــور از زیر اتوبان شــهید کاظمی به روش پایپ جکینــگ با اعتباری بالغ بــر 3 میلیارد تومان

 احداث شد.

در گفت وگو با مدیر آب و فاضالب شاهین شهر مطرح شد:

تامین پایدارآب شرب منطقه شاهین شهر با هوشمند سازی شبکه

با افزایش 11 و نیم درصدی فروش هشت ماهه محصوالت گروه فوالدمبارکه 
در مقایسه با فروش سال 1397، رکورد جدیدی حاصل شد.مدیرعامل گروه 
فوالد مبارکه با بیان اینکه فروش محصوالت این شــرکت در هشــت ماهه 
امسال، 266 هزار و 783 میلیارد ریال بوده است گفت : میزان فروش 12 ماهه  
سال گذشته محصوالت ، 234 هزار و 802 میلیارد ریال ثبت شد.حمیدرضا 
عظیمیان افزود : فــروش محصوالت گروه فوالدمبارکــه در آبان، 32 هزارو 
363 میلیارد ریال بود.وی با تاکید بر اینکه در ســخت ترین شــرایط فوالد 
مبارکه توانسته است با اولویت تامین بازار داخلی، بازارهای صادراتی خود را 
حفظ کند، گفت: میزان فروش محصوالت فوالدی این شــرکت در بازارهای 
داخلی و صادراتی از حدود 110 میلیون تن فراتر رفته است.مدیرعامل گروه 
فوالد مبارکه گفت : فوالد مبارکه سهم 50 درصدی تولید فوالد در مجموعه 
شــرکت های ایمیدرو )تولید ســاالنه بیش از هفت میلیون و 200 هزار تن 
فوالد خام( و ســهم یک  درصدی در تولید ناخالص داخلــی و پنج درصدی 
در تولیــد ناخالص داخلی بخش صنعــت همچنین عنوان دومین شــرکت 
بورسی با 130 هزار میلیارد ریال سرمایه ثبت شده را به خود اختصاص داده 
است.سنگ آهن ارســالی از معادن در فوالد مبارکه پس از فرآوری به گندله، 

آهن اسفنجی، فوالد مذاب، تختال ورق گرم و سرد، گالوانیزه، رنگی و قلع اندود 
تبدیل می شود که برای کشور ارزش  افزوده اقتصادی گسترده ای دارد.فوالد 
مبارکه، بزرگ ترین تولیدکننده ورق های فوالدی تخت در خاورمیانه و شمال 
 آفریقا)سهم 20 درصدی( و بزرگ ترین تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان 

)ساالنه 12 میلیون تن( است.

رکورد زنی فروش محصوالت در بزرگ ترین تولیدکننده فوالد ایران

حال این روزهای ذوب آهن اصفهان برای تامین سنگ  آهن دانه بندی ، همچنان 
با مشکل همراه است.مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با تاکید بر اینکه مشکل 
تامین ســنگ  آهن دانه بندی برای ذوب آهن ادامه دارد و تبدیل به بحران شده 
است، گفت: با وجود وضع عوارض صادراتی ســنگ آهن، همچنان صادرات این 
ماده اولیه ادامه دارد.منصور یزدی زاده تولید امسال مادر صنعت ایران را نیازمند 6 
و نیم میلیون تن سنگ آهن اعالم کرد و افزود : باتوجه به بهره گیری از شیوه کوره 
بلند در ذوب آهن نیاز است از سنگ آهن دانه بندی به اضافه آگلومره و برای غنی 
سازی عیار سنگ آهن دانه بندی از کنسانتره و نرمه گندله استفاده شود.وی افزود: 
عوارض 25 درصدی که برای صادرات ســنگ آهن تصویب  شده به هیچ عنوان 
بازدارنده نیست و پیشنهاد ما وضع عوارض 40 درصدی است.یزدی زاده گفت : 
خام فروشی در همه جای دنیا مورد نکوهش است و از طرفی نیاز داخلی به سنگ 
آهن هم که تشدید شده ، با این اوصاف چرا صادرات سنگ آهن هنوز پابرجاست؟
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه با وجود منابع خدادادی نباید 
دغدغه تامین سنگ آهن برای شــرکت های فوالدی وجود داشته باشد،گفت: از 
دولت و مجموعه وزارت صنعت،معدن و تجارت این انتظار را داریم که برنامه ریزی 

الزم برای تامین ســنگ آهن انجام دهند.یزدی زاده افــزود: صرفه اقتصادی در 
زنجیره فوالد با تعیین قیمت شمش بر اســاس عرضه ایجاد خواهد شد چرا که 
قیمت داخلی سنگ آهن، تابعی از قیمت شمش فوالد خوزستان و الزم است در 
کنار وضع عوارض، دولت قیمت شمش در بورس کاال را نیز واقعی کند تا گرایش 

به صادرات سنگ آهن کاهش یابد.
 اوایل شهریور بود که خام فروشی ســنگ آهن و مشکالت ذوب آهن اصفهان به 
عنوان مادرصنعت ایران به خبر اول رسانه های کشور تبدیل شد.ذخیره 2 میلیون 
تنی سنگ آهن در شرکت ذوب آهن اصفهان در ســال های 1392 و 1393 به 
کمتر از 200 هزار تن رسیدکه این نشــان از کاهش 10 برابری توان خرید مواد 
اولیه در این واحد صنعتی بزرگ داشــت.در واقع 45 درصد ظرفیت ذوب آهن 
معادل ســرمایه گذاری 45 هزار میلیارد تومانی بدون استفاده باقی مانده است.

ذوب آهن اصفهان، نخستین و بزرگ ترین کارخانه تولیدکننده فوالد ساختمانی و 
 ریل در ایران و بزرگ ترین تولید کننده محصوالت طویل در خاورمیانه با ظرفیت 
 ســه میلیون و 600 هزارتن فوالد ، انواع مقاطع فوالدی ســاختمانی و صنعتی

 است.

مشکل تامین سنگ آهن دانه بندی برای ذوب آهن اصفهان
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