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سوء مدیریت، عامل گرانی گوجه فرنگی در بازار اصفهان شده است؛

سرما، بهانه است
3

 هوا بس ناجوانمردانه آلوده است!
 ۱۵ تا ۲۰ درصد کانون های گرد و غبار کشور در استان اصفهان قرار دارد؛

5

یمنا
س: ا

عک

مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: با توجه به اختالف قیمت حامل های 
انرژی در کشور با کشورهای همسایه، قاچاق سوخت برای سوداگران جذابیت 

اقتصادی دارد.
رسول کوهســتانی در نشست خبری با اصحاب رســانه با گرامیداشت هفته 
بسیج، اقدامات گمرک استان اصفهان در راستای مبارزه با قاچاق کاال، ارز و 
مواد مخدر را مرور کرد و اظهار داشت: گمرک موظف است بالغ بر ۵۰ قانون 
و کنوانسیون را اجرا کند. بیش از ۱۸ وزارت خانه و دستگاه دولتی یا وابسته 
به دولت از طریق نظارت و اعمال کنترل و صدور مجوز و در تعامل مستقیم با 
گمرک، صادرات، واردات و ترانزیت هستند. وی با اشاره به نقش موثر گمرک 
در ترخیص کاال ابراز داشــت: میزان رضایت شــهروندان از عملکرد گمرک، 

ارتباط تنگاتنگی با نحوه خدمت رسانی دستگاه های مرتبط به گمرک دارد.
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان، موقعیت اســتراتژیک اصفهان در مرکز 
کشور را یادآور شد و تصریح کرد: قرارگرفتن استان اصفهان در شاهراه حیاتی 
در کریدور شــمال و جنوب که مزیت قلمداد می شود تبعات قانون گریزی و 
گرایش به قاچاق کاال به ویژه در مناطق مرزی کشور را افزایش می بخشد.وی 
افزود: وجود مسیرها، شیوه های متعدد واردات به صورت غیرقانونی و قاچاق 
تحت عنوان کوله بری، ته لنجی وجــود محدودیت های بازرگانی و بانکی در 
واردات موجب شده تا موضوع مبارزه با قاچاق کاال بسیار مهم شود.کوهستانی 
با تاکید بر بررسی اسناد و کنترل کاالهای وارداتی و عبوری از استان اصفهان 
در دو گلوگاه شهید شرافت نایین و شهید امامی شهرضا ادامه داد: در تعاملی 
تنگاتنگ با انتظامی استان اصفهان و با اســتفاده از دستگاه های ایکس ری 
ساخت شرکت دانش بنیان در اصفهان به کشــفیات مهمی در این گلوگاه ها 
رسیدیم. وی، تعداد پرونده های به ظن قاچاق را در هشت ماهه سال ۹۸ بالغ 
بر ۸۱۱ فقره معرفی کرد و افزود: این تعداد پرونده توسط سازمان های کاشف 
در گمرکات استان اصفهان و به ارزش ۵۲۳ میلیارد ریال تشکیل شده است. از 
این تعداد ۹۵ فقره برائت و ۱۶۹ فقره محکومیت و مابقی در جریان رسیدگی 
در تعزیرات است.مدیرکل گمرکات استان اصفهان، بیشترین اقالم مکشوفه 
را ماینر، موتورسیکلت، لودر، پارچه، لوازم یدکی الستیک، مواد غذایی و کاغذ 
اعالم کرد و گفت: گمرک اســتان اصفهان یکی از گمرکات مجاز به صادرات 
فرآورده های نفتی اســت.وی، از مهم ترین پرونده های تشــکیل شده در ماه 
گذشــته که مربوط به پرونده قاچاق سازمان یافته ســوخت است خبر داد و 
اظهار داشت: یک شرکت ظاهرا تولیدی در شبکه ای مافیایی با اخذ مجوزهای 
قانونی از ســال ۹۵ اقدام به صادرات مشــتقات نفتی با عنوان »هیدورکربن 
سبک و ســنگین« کرده است.کوهستانی با اشــاره به دستورالعمل اصالح و 
بهبود فرآیندهای صادرات فرآورده ها و مشتقات نفتی که در اجرای ماده ۴۵ 
آیین نامه اجرایی مفاد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به گمرکات مجاز 
ابالغ شده ابراز داشت: در روند صادرات فرآورده های نفتی در ابتدا محصوالت 

واحدهای تولیدی استانداردسازی و کدگذاری می شود.
وی افزود: بر اساس ماده ۲۵ این دستورالعمل گمرک موظف است محموله های 
مشتقات مایع نفت و گاز دارای کد استانداردسازی شده واحدهای تولیدی را 
پس از اظهار و نمونه برداری با اخذ تعهد از صادرکننده اجازه صادرات بدهد 
و سپس نظر استاندارد را اســتعالم کند. مدیرکل گمرکات استان اصفهان با 

تاکید بر اینکه فرآیند نمونه برداری با حضور نمایندگان ذی ربط و نمونه پلمپ 
شده به صورت کدگذاری به آزمایشگاه مجاز تحویل داده می شود تصریح کرد: 
نتیجه آزمایش به صورت الکترونیکی و فیزیکی ارســال می شود و نمونه های 

شاهد در گمرک نگهداری خواهد شد.
وی با عنوان اینکه اگر نتایج آزمون با اظهار صاحب کاال مطابقت نداشته باشد 
و درصدی فرآورده یارانه ای باالتر از ده درصد داشــته باشد، گمرک موظف 
است نســبت به اعالم جرم قاچاق به میزان درصد اعالمی اقدام کند، اضافه 
کرد: اگر کمتر باشــد مابه التفاوت گرفته می شود.کوهستانی پس از توضیح 
موارد نظارت بر صــادرات فرآورده های نفتی به بزرگ تریــن پرونده قاچاق 
سازمان یافته سوخت اشاره ای کرد و گفت: این شرکت در سال ۹۵ تعداد ۶۶ 
فقره اظهارنامه صادراتی داشته که نتایج آزمون حاکی از بدون مشکل بودن 

محموله صادراتی بوده است. 
وی افزود: در ســال ۹۶ تعداد ۱۲۱ فقره اظهارنامــه صادراتی تحت عنوان 
هیدورکربن سبک و سنگین داشــته که فقط ۱۴ فقره مشمول پرداخت مابه 
التفاوت شده است.مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان با بیان اینکه شرکت 
مذکور در ســال ۹۷ تعداد ۱۴۳ فقره اظهارنامه و در سال ۹۸ تعداد ۵۲ فقره 
اظهارنامه صادراتی و در مجموع ۱۹۵ فقره تحت عنوان هیدروکربن سبک و 
سنگین داشته است، ابراز داشت: فقط ۴۱ فقره اظهارنامه بدون مشکل اعالم 
شده و از تعداد ۱۵۴ فقره اظهارنامه فوق، نتایج بیش از صد فقره اظهارنامه به 
دست گمرک رسیده که نتایج آزمون ها حاکی از ۷۰ تا ۱۰۰ درصد مشابهت 
محموله های صادراتی با بنزین، نفت سفید و گازوییل بوده است. البته هنوز 
پاسخ آزمون بقیه اظهارنامه های این شــرکت اعالم نشده و در حال پیگیری 
است. وی با اشــاره به اینکه آخرین محموله این شرکت شــامل ۲۲ تانکر با 
هماهنگی واحدهای نظارتی و پس از اظهار کاال و نمونه برداری و قبل از خروج 
کاال از کشور توقیف شده است، تصریح کرد: نتایج آزمون نشان می دهد که از 
۷۰ تا ۱۰۰ درصد مشــابهت محموله های صادراتی با بنزین، نفت سفید بوده 
که محموله تحویل شرکت ملی نفت شده است.کوهستانی با اشاره به سازمان 
یافته بودن قاچاق فرآورده های نفتی اعالم کرد: پرونده به دادسرا ارسال شده 
و با توجه به متفاوت بودن زمان اظهار و به رغم اعالم همزمان نتایج آزمون و 
تاخیر در اعالم نتایج آزمون توسط آزمایشــگاه های مجاز هر اظهارنامه ای به 
صورت مجزا تشکیل و تحویل دادسرا شده است. وی، صد فقره از این پرونده 
را مطرح کرد و گفت: در این پرونده میزان نفت سفید قاچاق شده ۱۹ میلیون 
کیلوگرم و به ارزش ۱۱ میلیون دالر و میزان بنزین قاچاق شــده ۶ میلیون 
کیلوگرم و به ارزش سه میلیون و ۸۳۵ هزار دالر و میزان نفت گاز قاچاق شده 
به وزن چهار میلیون و ســیصد و چهار هزار کیلوگرم و به ارزش دو میلیون و 
۳۵۸ هزار دالر و در مجمــوع بالغ بر هفده میلیــون و ۲۷۷ هزار دالر ارزش 
قاچاق این پرونده کشف شده است.مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره 
به کشفیات مواد مخدر خبرداد: با استفاده از دستگاه ایکس ری و هوشمندی 
ماموران گمرک و با ارزیابی فیزیکی در گمرک امانات پستی در جاسازی ۷۹ 
بسته لواشک ارسالی به آلمان مقدار ۵۷۷ گرم شیره تریاک و مقدار ۷۶۰ گرم 
تریاک از جاسازی ۳ بسته گز ارسالی به استرالیا کشف و پرونده تشکیل شده 

به مراجع ذی ربط ارسال شده است.

خبر

نشست فصلی مدیران شهرداری اصفهان
سومین نشست فصلی مدیران شــهرداری اصفهان صبح  دیروز با حضور آیت ا...طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، 

قدرت ا... نوروزی شهردار اصفهان، علیرضا نصر اصفهانی رییس و اعضای شورای اسالمی و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.

عکس خبر
عکس: ایمنا

رییس خانه معدن استان اصفهان مطرح کرد:

کمبود نقدینگی، چالش اصلی معادن
رییس خانه معدن استان اصفهان گفت: استان اصفهان معادن متعددی دارد که عمده معادن استان شامل سنگ های 

تزیینی و ساختمانی، خاک های صنعتی دولومیت و باریت است. 

مدیرکل پزشکی قانونی استان خبر داد:

افزایش 2/5 درصدی صدمات ناشی از نزاع در اصفهان
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: طی هفت ماهه ســال جاری از کل مراجعان نزاع تعداد ۹ هزار و ۶۶۶ نفر 

زن و ۱۸ هزار و ۱۴۳ نفر مرد بوده اند. 

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج(:

محرومیت زدایی و بسیج سازندگی در اولویت سپاه است
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان درباره فلسفه تشکیل بسیج و نقش موثر بسیجیان در جامعه 

اظهار داشت: تبلور بسیج در پیام تاریخی حضرت امام )ره( نمایان است.
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مدیرکل انتقال خون استان اصفهان  بیان کرد:

نیاز اصفهان به تمام گروه های خونی

5

تکریم و تعظیم 
عمیق خودم را 
تقدیم ملت می کنم
2

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد:

کشف پرونده قاچاق سوخت در شبکه مافیایی توسط گمرک اصفهان
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به مناســبت هفته بســیج، جمعی از فرماندهان 
بسیج و بســیجیان سراسر کشــور، صبح دیروز با 
حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر انقاب اســامی 

دیدار کردند.
بخش هایی از بیانات رهبر انقاب در این دیدار را 

در ادامه می خوانید:
* الزم می دانم تکریم و تعظیم عمیق خودم را به 
ملت بزرگ ایران به مناسبت حرکت پرشکوهی که 
طی این چند روز انجام دادند، تقدیم کنم. حقیقتا 
ملت ایران یک بار دیگــر ثابت کرد که قدرتمند و 

باعظمت است.
  یک توطئه عمیق، وسیع و بسیار خطرناکی که 
آن همه پول خرج آن شــده بود و زحمت کشیده 
بودند که بتوانند در بزنگاهی این حرکت را انجام 
دهند -حرکت تخریب، شــرارت و آدم کشی که 
به واسطه قضیه بنزین فکر کردند فرصت پیدا شده 
و لشکر خود را وارد کردند- این حرکت به وسیله 

مردم نابود شد.
  نیروی انتظامی، بسیج و سپاه وارد میدان شدند 
و در یک مواجهه سخت، کار و وظیفه خود را انجام 
دادند؛ لکن کاری که ملــت در این یک هفته قبل 
کردند، از هر حرکت میدانــی باالتر و مهم تر بود؛ 
حرکتی که از زنجان و تبریز شــروع شد و به همه 
شهرهای کشــور و حتی روستاها رسید و آخر هم 
در تهران این حرکت به این عظمت صورت گرفت.

  آن دشمن اصلی یعنی استکبار جهانی که پشت 
مانیتورها نشســته اند، می فهمد کــه این حرکت 
یعنی چه! آن هــا تودهنی می خورنــد و وادار به 

عقب نشینی می شوند.
  بسیج مستضعفین از روز اولی که به وجود آمد، 
هیچ نظیر و مشــابهی در دنیا نداشت. هیچ چیز 
بسیج، وارداتی نیست و حرکتی صددرصد متکی 
به انقاب و اندیشه اســامی است که خدا به قلب 
امام)ره( وارد کرد. شــاید بتوان گفت که بســیج 
بزرگ ترین شــبکه فرهنگی، اجتماعی و نظامی 

در دنیاست.
  تشــکیل بســیج، مصداق تام و تمــام تبدیل 
تهدید به فرصت اســت. این حقیقت بسیج است. 
تهدیدهای زیادی داریم که با ابتکار بســیج باید 
به فرصت تبدیل شــود. بنابراین به برکت بسیج، 

تهدیدها دیگر برای ما تهدید نیســت و تبدیل به 
فرصت می شود.

   نظام سلطه -که در رأس آن جباران هستند- 
اساســا ضد آزادی و عدالت اســت. ضــد عدالت 
است؛ ]شما ببینید[ در کشورهای ثروتمند نظام 
سلطه، برخی مردم از گرســنگی کنار خیابان ها 
می میرند؛ در تابســتان از گرما و در زمســتان از 
ســرما ]می میرند[. بخش عمده ثروت، متعلق به 
عده محدودی است و بقیه باید جان بکنند. ]نظام 
ســلطه[ آنچه بتواند هم نســبت به مــردم دیگر 
دنیا بدون محابــا در بی عدالتی انجــام می دهد. 
استقال یعنی آزادی یک ملت، یعنی ملت آزادانه 
بتواند کار خودش را انجام بدهد. نظام سلطه ضد 
این آزادی است؛ یک روز با اســتعمار، یک روز با 
اســتعمار نو، یک روز با جنگ نــرم و البته هرجا 
الزم باشــد با نیروی نظامی هم وارد می شود و ابا 

هم نمی کند.
  در طرف مقابل، اسام پرچم دار عدالت و آزادی 
است؛ آن هم بدون رودربایستی و صریح. درگیری 
و مواجهه و مقابله نظام سلطه با اسام به طور قهری 
وجود دارد؛ درگیری نظامی نیست اما تقابل حتمی 
است. وقتی اسام در قالب یک نظام سیاسی، یک 
ملت، یــک دولت، یک ارتش، نیروهای مســلح و 
توانایی های علمی -مثل جمهوری اسامی- بروز 
می کند، دشــمنی آنها صدبرابر می شود. دشمنی 

 نظام ســلطه با فان حزب اســامی، با دشمنی
 او با جمهوری اســامی قابل مقایســه نیســت.

 دشــمنی آنها با نظــام جمهوری اســامی، یک 
نظام سیاســی مستقر مســتحکم دارای عرض و 
 طول که هشــتاد و چند میلیون جمعیت را اداره 
می کنــد و دارای قــدرت ظهــور و بروز اســت، 

فوق العاده است.
   اسم شما نیروی مقاومت بســیج مستضعفین 
اســت. »مســتضعفین« چه کســانی هستند؟ 
برخی مستضعفین را به اقشــار آسیب پذیر ]معنا 
می کنند[. قرآن می گوید مستضعفین یعنی ائمه 
و پیشوایان بالقوه عالم بشریت و کسانی که وارثان 
همه موجودی زمین خواهند بود. مســتضعفین 
 یعنی کســانی که بالقــوه صاحب وراثــت آدم و

 خلیفــه ا... در زمین هســتند و امام و پیشــوای 
بشریت به شمار می روند.

هشدار »عبدا...« به کمیسیون 
انتخابات افغانستان

رییس اجرایی افغانستان از کمیسیون انتخابات این 
کشور خواست تا به مسیر قانونی بازگردد. »عبدا...
عبدا...« رییس اجرایی کشــور افغانستان در یک 
پیام در صحفه فیســبوک خود هشدار داد که اگر 
کمیسیون انتخابات به گفته او به مسیر قانونی بر 
نگردد، مسئولیت پیامد کار به دوش این کمیسیون 
و آنهایی خواهد بود که این نهاد را به مسیر خاف 
قانون ترغیــب کرده اند. این در حالی اســت که 
»اسدا... خالد« سرپرست وزارت دفاع افغانستان 
روز یکشــنبه در پاســخ به نگرانی ها در خصوص 
بحرانی شدن روند بازشماری آرای انتخابات ریاست 
جمهوری در برخی والیت های افغانستان گفت: 
نیروهای امنیتی با بی طرفی کامل، اجازه رخداد 

هیچ گونه خشونتی را در این روند نمی دهند. 

حمایت »بارزانی« از دولت 
عراق و اصالح قانون اساسی

رییس اقلیم کردستان عراق تاکید کرد که اولویت 
اصلی مردم کردســتان برقراری روابط متعادل با 
دولت فدرال این کشور اســت. وی افزود: روابط 
میان بغداد و اربیل ســمت و سوی مثبتی به خود 
گرفته و قرار اســت یک هیئت از اقلیم کردستان 
به بغداد ســفر کرده و در خصوص مسائل نفتی و 
بودجه رایزنی کند. بارزانی تصریح کرد: ما با بغداد 
در حال رایزنی هســتیم تا به آنها کمک کنیم از 
شرایط سخت کنونی عبور کند. پیام ما این است 
که اقلیم کردستان از عراق برای خروج از شرایط 
سخت خود حمایت می کند. او در پاسخ به سوالی 
در مورد تغییر »عادل عبدالمهدی«، نخست وزیر 
عراق گفت که منطقه کردستان معتقد است تغییر 
در نخست وزیری منجر به حل بحران نخواهد شد و 
مشکات عراق مربوط به عبدالمهدی نیست بلکه 
از سال ها پیش متراکم شده است. وی تاکید کرد: 
ما از هر اصاحی در قانون اساسی که به نفع مردم 

باشد، حمایت می کنیم.

 انتقاد عفو بین الملل
 از اوضاع حقوق بشر در مصر

سازمان عفو بین الملل با صدور گزارشی از اوضاع 
حقوق بشر در مصر انتقاد کرد. سازمان عفو بین 
الملل اعام کرد که دولت عبدالفتاح السیســی، 
رییس جمهوری مصر یک سیستم موازی در این 
کشور برای ســرکوب منتقدان و مخالفان ایجاد 
کرده است. این ســازمان با صدور گزارشی اعام 
کرد: در این سیستم برای ســرکوب مخالفان و 
منتقدان از دادستانی کل و دادگاه های مبارزه با 
تروریسم و نیروهای ویژه پلیس استفاده می شود. 
عفو بین الملــل تاکید کرد که این سیســتم به 
موازات سیســتم قضایی مصر بــرای محاکمه 
معترضان مســالمت آمیز اقــدام می کند. این 
سازمان اشاره کرد که بسیاری از بازداشت شدگان 
مجبور می شــوند به مدت طوالنی در زندان های 

مصر بدون محاکمه باقی بمانند.

رایزنی های »میشل عون« برای 
تعیین نخست وزیر جدید لبنان

منابع آگاه از آغاز رایزنی های رییس جمهور لبنان 
برای تعیین نخســت وزیر آتی این کشــور خبر 
دادند. منابع نزدیک به کاخ ریاســت جمهوری 
لبنان اعام کردند که به احتمال زیاد میشل عون 
رییس جمهور این کشــور رایزنی های پارلمانی 
خود را در خصــوص تعیین نخســت وزیر آتی 
لبنان از روز پنجشــنبه )امروز(آغاز خواهد کرد. 
این منابع تاکید کردند که سعد الحریری نخست 
وزیر آتی لبنان نخواهد بود و الحریری پیش تر نیز 
عدم تمایل خود را برای به دست گرفتن این پست 
اعام کرده بود. حریری در ۲۹ اکتبر گذشته بعد 
از شــدت گرفتن اعتراضات مردمی علیه اوضاع 

کشور استعفا داد.
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طرح دو فوریتی برای 
 تک نرخی شدن بنزین

 در مجلس
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از تهیه 
طرح دوفوریتی برای تک نرخی شــدن بنزین 
خبر داد و گفت که این طرح تقدیم هیئت رییسه 
مجلس شده اســت. بهرام پارسایی اظهار کرد: 
ما در یک طرح دوفوریتی پیشنهاد کردیم که 
قیمت بنزین با نــرخ ۱۵۰۰ تومان تک نرخی 
شــود، چرا که دو نرخی بودن آن منشــأ فساد 
اســت، ضمن این که قیمت ۱۵۰۰ تومان برای 
هر لیتر بنزین ساالنه ۱۷ هزار میلیارد تومان به 
درآمد دولت اضافه می کند و بخشی از کسری 
بودجه دولت را تامیــن خواهد کرد. همچنین 
در این طرح پیشنهاد دادیم که به موازات حذف 
بنزین سه هزار تومانی، کمک های معیشتی در 
پی افزایش قیمت بنزین نیز حذف شود، چرا که 
این کمک ها در قانون نیز تعریف نشــده است. 
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسامی 
با بیان این که »این طرح به صورت دوفوریتی روز 
دوشنبه )۴ آذر( بعد از ظهر تحویل هیئت رییسه 
مجلس شده است«، اظهار کرد: انتظار داشتیم 
که طرح به صورت خارج از نوبت در جلسه علنی 
روز سه شنبه بررسی شود؛ اما به دلیل عدم حضور 
رییس مجلس شورای اسامی به بعد از تعطیات 

مجلس موکول شد.

نحوه کمک ایران به سوریه 
از زبان »بشار اسد«

بشار اسد، رییس جمهور ســوریه می گوید: 
هر تروریســتی که در مناطق تحت کنترل 
نیروهای دولتی حضور داشته باشد مشمول 
قانون سوریه خواهد بود چرا که قانون سوریه 
در قبال تروریســم شفاف اســت. اسد که با 
نشریه فرانســوی پاری ماچ مصاحبه کرده 
در بخشــی از این مصاحبه به هاکت ابوبکر 
البغدادی، ســرکرده گروه تروریستی داعش 
اشاره کرده و می  افزاید: هر وقت درباره کشته 
شدن ابوبکر البغدادی چیزی پرسیده می شود 
من می خندم چرا که مهم ترین پرسشی که 
ما باید بپرسیم این اســت که آیا این نمایش 
زیبای آمریکایی ها به راســتی اتفاق افتاده 
است؟ رییس جمهور سوریه در بخش دیگری 
درباره حمایت ایران و روسیه از دمشق، تاکید 
کرد: »مطمئنا حمایت دوستان ما خسارت ها 
را محدود و به ما کمک کرد تا سرزمین خود 

را باز پس بگیریم.«

پیش بینی روسیه از جلسه آتی 
کمیسیون مشترک برجام

یک مقام ارشد روسیه بامداد چهارشنبه خبر 
داد، دور بعدی نشســت کمیسیون مشترک 
برجــام روز ۱۵ آذرماه در شــهر وین برگزار 

خواهد شد. 
»میخائیــل اولیانوف«، نماینده روســیه در 
ســازمان های بین المللــی پیش بینی کرد 
در جلســه آتی کمیسیون مشــترک برجام 
»رایزنی های دشواری« میان طرف های این 
توافق هسته ای برگزار شــود. وی در توئیتر 
نوشت: »نشست بعدی کمیسیون مشترک 
برجام روز ۶ دسامبر در وین برگزار می شود. با 
توجه به بدترین شدن اوضاع پیرامون توافق 
هســته ای می توان برگزاری دور دیگری از 

رایزنی های دشوار را انتظار داشت.«
سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه 
ایران هم روز دوشنبه در نشست هفتگی خود 
با خبرنگاران از برگزاری نشست کمیسیون 
مشــترک برجام در ســطح معاونان وزرای 
خارجه در ششم دسامبر )۱۵ آذر( و در وین 
خبر داده بود. این نشست در شرایطی برگزار 
می شــود که ایران در واکنــش به بدعهدی 
کشورهای اروپایی در عمل به تعهدات شان، 
گام هایی را بــرای کاســتن از تعهداتش در 

توافق هسته ای برداشته است.

مهمانپرست
سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه:

نماینده پیشــین مجلس گفت: فکــر نکنم دیگر 
کسی در جامعه ما این را نفهمیده باشد که افزایش 
قیمت بنزین تصمیمی بوده که توســط سران سه 
قوه، گرفته شده اســت. »داریوش قنبری«، اظهار 
کرد: با وجود اینکه این تصمیم توسط سران 3 قوه 
گرفته شده و مجلس هم در قانون برنامه اجازه را به 
دولت داده است، بعضی دنبال این هستند که از این 
موضوع در آســتانه انتخابات بهره برداری تبلیغاتی 
کرده و همه ماجرا را به گردن دولت بیندازند. این 
فعال سیاسی اصاح طلب با بیان اینکه نباید برخی 
در موضع طلبکارانــه ای قرار بگیرنــد و با اهداف 
انتخاباتی دنبال بهره برداری های تبلیغاتی باشند و 
بحث استیضاح وزرا را بخواهند چاشنی کار کنند، 
اظهار کرد: در شرایطی که فشــارهای خارجی به 
حد نهایی خودش رسیده، متاسفانه در داخل برای 
 عده ای فقط بحث های انتخاباتی و منافع خودشان

 اهمیت دارد.

 بعضی ها به دنبال 
بهره برداری های تبلیغاتی هستند

نماینده پیشین مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

نجفی در دادگاه رسیدگی 
به پرونده قتل میترا
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پیشنهاد سردبیر:

ســخنگوی اســبق وزارت امور خارجه گفت: 
ادعاها و شعارهای کذب آمریکا در حمایت از 
مردم ایران به خوبــی نمایانگر تناقص رفتاری 
این کشور اســت. رامین مهمانپرست با بیان 
اینکه آمریکا و اروپا تا زمانی که به نفع شــان 
است، دم از دموکراســی زده و در عین حال از 
بزرگ ترین دیکتاتوری هــا حمایت می کنند، 
اظهار کرد: ایــاالت متحده آمریــکا در ظاهر 
خود را حامی حقوق بشر نشــان می دهند در 
صورتی که از جنایتکارانــی که مردم بی گناه 
یمن، فلسطین و کشــورهای دیگر را به قتل 
می رسانند، حمایت می کنند. سخنگوی اسبق 
وزارت امور خارجه ادامه داد: رفتار دولت های 
آمریکایــی و برخــی کشــورهای اروپایی با 
کشورهای مســتقل دنیا کاما آشکار شده و 
همین امر موجب شده است که آگاهی مردم 

هم به حد خوبی برسد. 

ادعای آمریکا در حمایت از 
مردم ایران کذب است

نقوی حسینی
نماینده مجلس:

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظــام گفت: تا 
کی باید برای کســانی هزینه بدهیم که اقتصاد و 
فرهنگ دست شان است و نه تنها کاری نمی کنند 
بلکه خنجر هم می زنند و مشــکات را به گردن 
نظام هم می اندازند؟ محسن رضایی افزود: گفتند 
با برجام که گل سر سبدشــان بود ایران را بهشت 
می کنیم؟ پس چرا ترامپ از آن خارج شــد؟ وی 
در پاســخ به این ســوال که آیا رهبری در جریان 
جزییات افزایش نرخ بنزین قرار داشــتند یا خیر، 
گفت: رهبری در جزییات دخالــت نمی کنند که 
قیمت هر لیتر بنزین هزار یــا هزار و پانصد تومان 
باشــد و کلیات را تاییــد می کننــد و فرمودند از 
تصمیم ســران ســه قوه جمایت می کنم. رضایی 
درباره اغتشاشات اخیر نیز گفت: دست دشمنان 
خارجی در حوادث اخیر به وضوح روشن بود و به 
دلیل شکســت های پی در پی خود عقده ای شده 

بودند و خواستند عقده گشایی کنند.

 دشمنان خواستند
 عقده گشایی کنند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

نماینده مردم ورامین معتقد است که اروپایی ها در 
همه زمینه ها در قبال تعهدات به ایران خلف وعده 
کردند و به عنوان مثال یکی از آن ها اینســتکس 
است که سرنوشتش شــبیه به SPV شد و کاما 
از دستور کار آن ها خارج شد. سید حسین نقوی 
حسینی به سرنوشت اینستکس اشاره کرد و ادامه 
داد: اروپایی ها بارها در مسائل گوناگون در قبال 
انجام تعهدات خود نسبت به ایران وعده داده اند؛ 
اما متاسفانه به هیچ کدام از وعده های خود هم تا 
 spv :به امروز عمل نکرده اند. وی در ادامه افزود
یکی از وعده هایی بود کــه اروپایی ها به آن عمل 
نکردند و به کلی این موضوع کان لم یکن شد و بعد 
از آن هم اینستکس را طراحی و اعام کردند که در 
قالب غذا و دارو به آن عمل می کنیم که پس از آن 
هم جمهوری اسامی ایران از این مسئله استقبال 
کرد؛ اما متاسفانه سرنوشــت اینستکس هم به 

سرنوشت spv منجر شد.

»اینستکس« هم به سرنوشت 
SPV دچار شد

پیشخوان

بین الملل

رهبر معظم انقالب در دیدار بسیجیان:
رصد با آزمون وسع

دولتمردان محترم یادتان 
هســت؟ گفتید جــز بنزین 

کاالیی گران نمی شود

دریافت رایانه به شــرط 
شفافیت حساب بانکی

درصــد   90 شــکایت 
جاماندگان یارانه بنزینی

حشمت ا... فاحت پیشــه، نماینده مردم داالهو در مجلس در جلسه 
علنی ۷ مهر ۹۵ مجلس شورای اسامی طی تذکری ناظر بر آیین نامه 
داخلی مدعی شــد که هر دقیقه مجلس 3۰۰ میلیــون تومان هزینه 
دارد! اگر این ادعا دقیق باشد با در نظر گرفتن همان هزینه سال ۹۵ و 
اینکه هر جلسه استیضاح تقریبا پنج ساعت طول می کشد استیضاح 
سه وزیر ۱۵ ساعت و چیزی حدود ۹۰ میلیارد تومان هزینه به بودجه 
مجلس تحمیل خواهد کرد که در شرایط فشــار اقتصادی که کشور 
 فعا متحمل شــده چنین هزینــه ای نمی تواند به صرفه به حســاب

 بیاید. 
با بررسی اتفاقات دو سال گذشته و تغییرات وزرای دولت دوازدهم و 

احتمال استیضاح سه وزیر دیگر شــاید برای اولین بار یک کابینه در 
جمهوری اسامی با از حد نصاب افتادن نیازمند رای اعتماد مجدد از 
مجلس باشد. نکته جالب اینجاست که هنوز موضوع استعفای حجتی 
قطعی نشــده بود که در روز یکشــنبه 3 آذر نمایندگان مجلس طرح 
استیضاح وزرای کشــور و نفت را هم آغاز کردند. احمد مازنی، عضو 
فراکسیون امید روز یکشــنبه 3 آذر از طرح ســوال از وزیر کشور در 
مورد علت عدم پیش بینی های اجتماعی و امنیتی الزم با اجرای طرح 
اصاح قیمت بنزین خبر داد و گفت که در همین رابطه طرح استیضاح 
وزیر کشور کلید خورده است. موضوع از حد نصاب افتادن کابینه برای 
اولین بار تنها چند روز مانده به پایان کار دولت نهم مطرح شد. در آن 

زمان محمود احمدی نژاد به دلیل مخالفت برخی وزیران دولت اولش 
با انتخاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول دولت دهم و در 
حالی که تنها ۱۰ روز به برگزاری مراســم تحلیف دولت دوم او مانده 
بود، نام دو نفــر از وزیرانش یعنی حســین صفارهرندی وزیرفرهنگ 
و ارشــاد اسامی وغامحســین محســنی اژه ای وزیر اطاعات را در 
لیســت خروجی دولتش قرار داد تا دولت نهم در آستانه از حد نصاب 
افتادن قــرار گیرد. البته این بــار ماجرا فرق دارد و با اســتعفای پنج 
وزیر در دولت دوازدهم، اســتیضاح دو وزیر و احتمال اســتیضاح سه 
 وزیر دیگر ممکن اســت از حد نصاب افتادن برای دولت دوم روحانی

 رخ دهد. 

چهره ها

هزینه استیضاح ۳ وزیر روحانی چند میلیارد می شود؟

تهدیدهای زیادی داریم که با ابتکار 
بسیج باید به فرصت تبدیل شود. 
بنابراین به برکت بسیج، تهدیدها 

دیگر برای ما تهدید نیست
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تولید گالبی در اصفهان ۵۵ درصد افزایش داشته است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

گزارش

 تغییر انتظارات تورمی
 در بازار ارز

قیمت دالر برای چهارمین روز متوالی صعودی 
گزارش شــد و برخی از صرافان این افزایش 
قیمت را به تغییرات انتظارات تورمی جامعه 
نسبت می دهند. این اتفاقات در حالی رخ داد 
که مهم ترین اخبار بــه جزییات پیش نویس 
الیحه بودجه 99 و عدد 448 هــزار میلیارد 
تومانــی منابع قابل تحقــق آن، اعتراض5/4 
میلیون نفری به عدم دریافت یارانه معیشتی، 
صحبت های وزیر صنعت در خصوص تورم 4 
درصدی افزایش قیمت بنزیــن، کاهش 19 
میلیون لیتری مصرف بنزیــن پس از گرانی 
بنزین، کاهــش قیمت جهانی نفت و رشــد 
13 مرتبه ای رتبه کارآفرینی ایران در جهان 

اختصاص داشت. 
بازار سرمایه نیز روندی مثبت داشت و شاخص 
کل با هزار و 166 واحد رشد به نزدیکی سطح 
مهم 310 هزار واحدی رســید و نگرانی ها از 
بابت عدم عبور شــاخص از این سطح تا حد 

زیادی کاهش یافت. 
ارزش معامالت در محــدوده 3 هزار و 200 
میلیــارد تومانی بود که همچنان نســبت به 
متوســط ماهانه خود عددی باالتر را نشــان 
می دهد و بانک ملت، بیشــترین تاثیر مثبت 
را بر شــاخص کل بر جای گذاشــت. ارزش 
معامالت گروه بانکی به عــدد 156 میلیارد 
تومان رسید و در صدر معامالت گروهی قرار 
گرفت. بیشــترین تقاضای خرید نیز به بیمه 
البرز اختصاص داشت که این حجم خرید به 
دلیل شفاف سازی شرکت در خصوص تجدید 
ارزیابی دارایی ها ایجاد شــد. در گروه فلزات 
اساســی، فوالد مبارکه روندی متعادل را طی 
کرد و به 437 تومان رســید، حجم معامالت 
فوالد برابر با 20 میلیون سهم بود که نسبت به 

روز قبل 5 میلیون کمتر بود. 
عطش خریداران در ذوب آهن نیز نسبت به روز 
قبل کاهشی بود و این نماد فوالدی معامالت 
20 میلیارد تومانی را تجربه کرد. کویر همانند 
روز قبل منفی معامله شــد، وتوکا، فروس و 
فسازان پر عرضه ظاهر شدند و فسرب و کیمیا 

با صف خرید، روز خود را به پایان رساندند.
 در بین تک نمادها، هــای وب خریداران پر 
قدرتی به خود دید و با حجم معامالتی مناسب 
به صف خرید رســید. در نماد آذراب شــاهد 
افزایش عرضه ها و تشکیل صف فروش بودیم. 
نمادهای بانکی همچنان پرتقاضا هســتند و 
بانک ملت با کمک خریداران حقوقی بیش از 

3 درصد رشد کرد. 
دی و ونویــن، منفی معامله شــدند و حجم 
معامالت در وملل از مرز 100 میلیون ســهم 

گذر کرد.

بازار

بالش نرم بافت 

 تورم گرانی بنزین
 چقدر خواهد بود؟

عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان گفت: طبق 
اعالم مرکز پژوهش های مجلس، با هر 100 درصد 
افزایش قیمت بنزین و تخصیص سهمیه 60 لیتری 
به خودروهای شخصی، تورم کلی کشور 1.6 درصد 
افزایش می یابد. مهــدی طغیانی در خصوص تورم 
احتمالی افزایش قیمت بنزین اظهــار کرد: اظهار 
نظر در این زمینه را باید بر اساس کارهای علمی و 
مطالعاتی انجام داد. مثال مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اســالمی، آذر ماه سال گذشته تحقیقی در 
این زمینه انجام داد و اعالم کرد که با هر 100 درصد 
افزایش قیمت بنزین و تخصیص سهمیه 60 لیتری 
به خودروهای شخصی، تورم کلی کشور 1.6 درصد 
افزایش می یابــد که البته اثــر آن روی دهک های 
مختلف متفــاوت خواهد بود. عضــو هیئت علمی 
دانشــگاه اصفهان ادامه داد: اگــر میانگین قیمت 
بنزین را 2 هزار تومان در نظر بگیریم، با این طرح و بر 
اساس پژوهش های موجود، یک الی 2 درصد به تورم 
موجود اضافه می شود. وی یادآور شد: چیزی که باید 
اضافه کرد این است که ما در رابطه با دانشی صحبت 
می کنیم که بر اســاس رفتارها و عکس العمل های 
مردم شکل می گیرد و این رفتارها قابل پیش بینی 
دقیق نیســت و اگر مردم به ایــن افزایش قیمت 
عکس العمل شدیدی نشــان دهند و بر اساس این 
ذهنیت، کاال و خدمات خود را قیمت گذاری کنند 
و با بزرگ نمایی این شــاخص ها تعیین شود، قطعا 
افزایش تورم بیش از تورم پیش بینی شــده توسط 

مدل ها خواهد بود.  

تولید گالبی در اصفهان ۵۵ 
درصد افزایش داشته است

کارشــناس محصوالت نیمه گرمسیری و اراضی 
شــیبدار گفت: هفت هزار و 600 تــن گالبی از 
نوع زودرس و دیررس از باغات اســتان اصفهان 
برداشت شده که این میزان نشان دهنده افزایش 
55 درصدی تولید گالبی در باغات استان است. 
مصطفی طیاری با بیان اینکه ســطح کل باغات 
گالبی اســتان اصفهان به بیــش از 930 هکتار 
می رســد، اظهار کرد: 169 هکتار از کل ســطح 
باغات گالبی استان نهال اســت و از آن میوه ای 
برداشت نمی شود. وی افزود: وضعیت منابع آبی 
مورد نیاز باغات گالبی در ســال جاری مناسب 
بوده، ســرمازدگی خاصی نیز در نواحی مختلف 
کاشــت این محصول دیده نشده و همین عوامل 
موجب افزایش میزان برداشــت از سطح باغات 
گالبی استان اصفهان در سال جاری شده است. 
کارشــناس محصوالت نیمه گرمسیری و اراضی 
شیبدار تصریح کرد: شــاه میوه، درگزی، زبری، 
دوفصله، کوشیا و اسپادانا از انواع گالبی است که 
در سال جاری از باغات استان اصفهان برداشت 

شد.

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان خبر داد:
اختصاص 70 میلیارد ریال 
به منظور آب رسانی مناطق 

عشایرنشین استان
70 میلیارد ریال اعتبار دولتــی برای راه اندازی 
مجتمع های آب رسانی در مناطق عشایر نشین 
اســتان اصفهان اختصاص یافت. مدیرکل امور 
عشایراستان اصفهان گفت: به منظور راه اندازی 
چهار مجتمع آب رسانی در مناطق عشایر نشین 
شهرستان های ســمیرم، فریدون شهر و جرقویه 
بیــش از 70 میلیارد ریال اعتبــار دولتی به این 
استان اختصاص یافته است. مختار اسفندیاری 
افزود: ایــن مجتمع های آب رســانی به منظور 
تامین آب آشــامیدنی 230 خانوار عشایر نشین 
در گردنه پشته و ایالن دره سمیرم، 100 خانوار 
در منطقــه دره میلگان و کنگ فریدون شــهر و 
500 خانوار عشــایر نشــین در منطقه جرقویه 
راه اندازی می شــود. وی پیش بینی کرد که این 
مجتمع های آب رســانی تا اوایل تابستان سال 
آینده در مناطق عشایر نشین استان احداث و به 

بهره برداری برسد.

بالش نرم بافت مدل 001 

 58,000
تومان

 A1 بالش نرم بافت مدل

 53,000
تومان

بالش نرم بافت مدل 002 

 58,000
تومان

درحالی که افزایش قیمــت گوجه فرنگی در بازار 
اصفهان مشــکالتی برای خریداران این محصول 
ایجاد کرده، برخی فعاالن صنفی و تولیدکنندگان 
براین باورند که سوء مدیریت نه تغییرات اقلیمی یا 
ســرما عامل اصلی گرانی این محصول شده است. 
بر اساس اعالم اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی 
قیمت هر کیلوگرم گوجه در میدان مرکزی میوه و 
تره بار اصفهان به 8 هزار و 500 تومان رسیده است 
و خرده فروشان می توانند این محصول را با حداکثر 
30 درصد افزایش قیمت به فروش برسانند. بنابر 
این گزارش درباره دالیل افزایش قیمت 10 برابری 
این محصول باید اشاره داشــت که تغییر فصل و 
کاهش تولیــد این محصول در فضــای باز یکی از 
دالیل این افزایش قیمت اســت؛ اما از طرفی نیز 
باید توجه داشت در شرایطی که تولید این محصول 
در کشور کاهش یافته است، نباید اجازه صادرات 
این محصول را داد. نقش نظارتی دولت در کنترل 
بازار در این شرایط بســیار مورد اهمیت است به 
طوری که در شــرایطی که )هفته های قبل( تولید 
این محصول در کشور بسیار بیشتر از نیاز بازار بود 
راه های صادراتی این محصول به دیگر کشورها به 
ویژه عراق بسته شــد؛ اما اکنون که در بازار خود با 
مشکل مواجه هستیم این محصول به دیگر کشورها 
صادر می شود. در این میان یکی از سوال های مهم 
مردم از مسئوالن آن است در شرایطی که تولید این 
محصول کاهش و قیمت ها افزایش یافته است چرا 
اجازه صادرات می دهید؛ اما در زمان تولید بیش از 

اندازه صادرات نداریم؟
 عرضه 11 هــزار تومانی گوجه فرنگی در 

بازار اصفهان
رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان با بیان اینکه 
قیمت گوجه فرنگــی در میدان مرکــزی میوه و 
تره  بــار 8 هزار و 500 تومان اســت، گفت: خرده 
فروشــان می توانند این محصول را با حداکثر 30 
درصد افزایــش قیمت به فروش برســانند.وی با 
اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت گوجه فرنگی 
در خرده فروشی های بازار اصفهان 10 تا 11 هزار 
تومان عرضه می شود، اظهار داشت: به مردم قول 
می دهم طی 2 هفته آینده نرخ گوجه با آغاز واردات 
این صیفی از بوشــهر و بهبهان در بــازار اصفهان 
کاهش یابد. نوروزعلی اسماعیلی پیرامون افزایش 
10 برابری قیمت گوجه فرنگــی در بازار اصفهان، 
افزود: ســرمازدگی زود هنگام، تغییرات جوی هوا 
تا هفته آینده و بارش های شدید در مناطق شمالی 
سبب عدم به موقع برداشت ها و از بین رفتن بخشی 

از محصول گوجه شــده اســت. وی با بیان اینکه 
گوجه فرنگی مصرفی بازار اصفهان از اســتان های 
شمالی و جنوبی کشــورمان تامین می شود، ادامه 
داد: به دلیل بارندگی و ســرما در استان فارس نیز 
بخشی از بار گوجه قابل برداشت نبوده و واردات از 
این مناطق به اصفهان کاهش یافته اســت. رییس 
اتحادیه میوه و تره بــار اصفهان پیرامــون اینکه 
صادرات تا چه میزانی بر افزایش نرخ گوجه فرنگی 
در بازار تاثیرگذار است، بیان کرد: مخالف صادرات 
نیســتم؛ اما باید با مدیریت و برنامه ریزی از صدور 
غیرقانونی آن جلوگیری به عمل آید و تمام اقدامات 
قانونی اجرایی شــود. وی در پاســخ به این سوال 
که مطابــق تصمیم ســتاد تنظیم بازار کشــور با 
افزایش نرخ بنزین هیچ کاالیی مجوز گران شدن 
ندارد، گفت: هم اکنون نرخ بنزین نمی تواند قیمت 
صیفی جات را تحت الشعاع قرار دهد زیرا هرساله 
بهای برخی از صیفی جات براســاس تغییرات آب 
و هوایی و عرضه و تقاضا در بــازار تحت تاثیر قرار 

می گیرد.
 اســماعیلی دربــاره اینکه کاشــت و برداشــت 
صیفی جات باید با برنامه ریزی اجرایی شود، افزود: 
در ابتدای سال جاری قیمت سیب زمینی به دلیل 

تغییرات آب و هوا، وقوع سیل و صادرات دستخوش 
گرانی شد و چنانچه تا زمان برداشت مدیریت اجرا 
نشود مجدد شــاهد بی ثباتی این نوع کاال در بازار 
خواهیم بود. براساس مشــاهدات عینی قیمت ها 
در مغازه ای در شــهر، یکی از خرده فروشــی های 
اصفهان با اشاره به اینکه امسال نسبت به سال های 
گذشته به طرز عجیبی بهای بسیاری از موادغذایی 
و مایحتاج اولیه مردم نه به صورت ماهانه بلکه روزانه 
و یا حتی ســاعتی باال می رود، گفــت: این گرانی 
اجناس ارتباطی به افزایش نــرخ بنزین ندارد زیرا 
از ابتدای سال شاهد گرانی های بسیاری از کاالها 
بوده ایم. این خرده فــروش پیرامون اینکه افزایش 
گرانی در بازار با ســیر صعودی نرخ دالر از اجناس 
بزرگ آغاز شــد و اکنون با کاهش اندکی بهای ارز 
همچنان قیمت ها باال و موادغذایی مردم با کمبود 
و نایابی روبه رو است، اظهار داشت: هر روز و ساعت 
شهروندان منتظر شــنیدن گرانی جنسی هستند 
که آیا آن را بیش از نیاز خود بخرند و یا عطای آن را 
به لقایش بفروشند؛ اما در مورد گرانی گوجه فرنگی 
وضعیت فرق می کند زیــرا افزایش 100 درصدی 
این کاال نه تنها به دلیل عــدم عرضه و تقاضا بوده 
بلکه تحت تاثیر صادرات به عراق و پاکستان است. 

وی، عدم نظارت بر واحدهای صنفی را علت افزایش 
قیمت ها دانســت و ادامــه داد: نظارت ها در طول 
سال بســیار اندک و فقط در شــرایط ویژه و ایام 
خاص صورت می گیرد. از سال های نه چندان دور 
شــاهد گرانی گوجه فرنگی بوده ایم که در هر دهه 
مشــکالتی برای شــهروندان ایجاد شده، موضوع 
فقط افزایش ارز، صادرات، احتکار و وجود دالالن 
نیست، بلکه نبود مدیریت و کنترل صحیح سبب 
گرانی افسارگســیخته ای در بازار شده است. این 
خرده فروش صیفی جات در بازار اصفهان با اشاره 
به اینکه طی ماه گذشته قیمت گوجه فرنگی بسیار 
پایین بود و حتی خریداری هم نداشت و کشاورزان 
محصوالت برداشتی خود را خوراک دام کرده بودند، 
افزود: هر ساله در این فصل شاهد افزایش بی ثبات 
قیمت بسیاری از محصوالت صیفی جات هستیم 
و این روند تا زمان اجــرای مدیریت و برنامه ریزی 

صحیح همچنان ادامه خواهد داشت. 
 گزارش های مردمی، بیانگر گرانی اقالم خوراکی 
است و باید سازمان های دولتی مربوطه و سازمان 
تعزیرات حکومتی به این وضعیت در بازار رسیدگی 
بیشــتری کند تا بازار عرضه و تقاضا بیش از قبل 

کنترل شود.

سرما، بهانه است
سوء مدیریت، عامل گرانی گوجه فرنگی در بازار اصفهان شده است؛

استان اصفهان، رتبه نخست تحقق برنامه های عملیاتی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی را در کشور کسب کرد. مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: بر اساس ارزیابی های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اداره کل استان 
اصفهان با عملکرد بیش از 96 درصد موفق به کسب رتبه نخست در تحقق برنامه عملیاتی این وزارتخانه در بازه زمانی 
شش ماهه امسال در بین استان های کشور شد. محسن نیرومند افزود: طبق گزارش ارائه شده این وزارتخانه میزان تحقق 
برنامه های عملیاتی استان ها به تفکیک معاونت های تخصصی، مرکز روابط عمومی و اطالع سانی، دفتر مدیریت عملکرد، 
مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری بوده که استان اصفهان در حوزه های روابط عمومی، دفتر مدیریت عملکرد، 

مرکز فناوری اطالعات و... برنامه های وزارتی را صددرصد محقق کرده است.

اصفهان، رتبه نخست 
تحقق برنامه های 
عملیاتی وزارت کار

ون
عا

 ت

  عکس روز

ایران، ۳۰ هزار واحد مسکونی در سوریه می سازد

رییس خانه معدن استان اصفهان مطرح کرد:

کمبود نقدینگی، چالش اصلی معادن
رییس خانه معدن استان اصفهان گفت: استان اصفهان معادن متعددی دارد که عمده معادن استان 
شامل سنگ های تزیینی و ساختمانی، خاک های صنعتی دولومیت و باریت است. به طورکلی اصفهان 
یک استان معدنی محسوب می شــود و تقریبا 70 درصد واحدهای فرآوری در استان متمرکز است.

سید رسول رنجبران افزود: جلسات کارگروه احیا تشکیل شــده و از سوی ایمیدرو هیئتی مامور و به 
اصفهان آمده اند و با سازمان صمت استان جلساتی را برگزار کرده و اطالعات معادن کوچک و متوسط 
نیمه فعال و غیرفعال لیست شده است؛ اما هنوز نهایی نشــده و به محض نهایی شدن لیست، احیا و 
فعال سازی معادن آغاز می شود. رنجبران گفت: معادن به دو دسته کانی های فلزی و غیرفلزی تقسیم 
می شوند که در هر دو نوع )فلزی و غیرفلزی( نیمه فعال و غیرفعال وجود دارد و نمی توان گفت که در 
کدام نوع بیشتر و کدام نوع کمتر است. وی با اشاره به مشکالت و چالش های موجود در معادن استان 
اصفهان، گفت: مهم ترین مشکل معادن کمبود نقدینگی، نداشتن سرمایه در گردش و سرمایه گذاری 
ثابت است. ماشین آالت معدنی به قدری گران شده اند که یک معدندار برای خرید یک لودر یا بیل باید 
هزینه هایی بالغ بر 4 الی 7 میلیارد تومان هزینه کند. وی ادامه داد: بخش دوم مشکالت به فرسوده بودن 
ماشین آالت و تجهیزات برمی گردد. واردات ماشین آالت معدنی چندین سال است که دچار مشکل 
شده و معادن برای ثبت سفارش با مشکل روبه رو هستند. بعضی معدنداران حاضر به استفاده از منابع 
ارزی کشور نیستند و از جای دیگر برای واردات ماشین آالت اقدام می کنند که متاسفانه نمی توانند 
ماشین آالت مورد نیازشــان را وارد کنند. رنجبران افزود: چالش سوم معادن بحث نبود بازار است. به 
خاطر رکودی که در کشور حاکم است، متاسفانه بسیاری از معدنی ها بازار فروش ندارند و آنهایی هم 
که توانایی صادرات دارند، به دلیل خام فروشی با وضع عوارض بر صادرات مانع فعالیت آنها شدند. این 
3 مورد مشکالت اساسی بخش معدن بوده و اگر حل شود، بسیاری از مشکالت کشور حل خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی تاسیس ســه شرکت کارفرمایی ایرانی- ســوری را مهم ترین بخش 
تفاهم نامه اجرایی میان دو کشــور خواند و از تاســیس 30 هزار واحد مســکونی توسط 

شرکت های ایرانی در این کشور خبر داد.

محمد علی عزیزی- سرپرست شهرداری شاهین شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی  )نوبت دوم(
شهرداری شاهین شهر باستناد مصوبــه شــماره 59/ش مورخ 98/01/24 
شورای محترم اسالمی شــهر در نظر دارد تعداد بیست دستگاه خودرو سواری 
جهت سرویس دهی امور جاری شهرداری را به مدت یکسال بصورت استیجاری 

بکار گیرد.

متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه می بایستی در 
ســاعات اداری به واحد حسابداری شــهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ 98/09/23 به دبیرخانه حراست 

تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
م الف:67۵786

برنامه راهداری برای زمستان اصفهان
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان گفت: طرح راهداری زمستانه در 11 هزار و 
500 کیلومتر راه های حوزه استحفاظی استان اصفهان اجرا می شود. فزراد دادخواه ادامه داد: هم اکنون بیش 
از 750 نیروی مجرب راهداری به همراه 550 دستگاه ماشین آالت و بیش از 200 دستگاه تجهیزات در مناطق 
کوهستانی، برف گیر و پربارش در آماده باش خدمت رسانی به رانندگان این محورها هستند. وی افزود:همچنین  

34 تن نمک و 42 تن شن در 42 راهدارخانه محورهای مواصالتی استان ذخیره سازی شده است. 
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پایداری

خشونت، آوارگی و نابودی ویژگی های جدا نشدنی جنگ ها 
در دل تاریخ اســت و همین ویژگی هاســت که جنگ را به 
منفورترین موضوع در میان همه انسان ها تبدیل کرده است 
اما زمانی که جنگ، رنگ دفاع از خاک و ناموس به خود بگیرد 
مسئله متفاوت می شود مانند آن چه در جنگ هشت ساله 
ایران به وقوع پیوســت. جوانان این مرز وبوم در عرصه دفاع 
از وطن، صحنه هایی را خلق کرده اند که مرور آنها تا همیشه 
تاریخ درس زندگی اســت برای نســل های دیگر، درسی از 
مقاومت با دست خالی در مقابل دشمن از بن مسلح شده از 
سوی استکبار جهانی. درسی است از ماندن تا پای جان بر سر 
عقیده و ایمان، درسی است از عمل به تکالیف دینی تا آخرین 
لحظه حیات و شکل گیری همین مسائل است که سبب شده 
تا رهبر معظم انقالب بر بازگویی آن سال های آتش و خون 
تاکید دوچندان داشته باشد و گفتن و نوشتن از فرهنگ جهاد 
و شهادت را کمتر از خود شــهادت ندانند. در ادامه  نگاهی 
خواهیم داشت به برخی از روایت هایی که در دل دفاع مقدس 
شکل گرفتند آن هم از ســوی جوانانی با فرهنگ بسیجی، 

جوانانی که لبیک گوی امام زمان شان شدند.
رزمنده ای که پایش را به تیربار بست!  

در میان عکس های به جا مانده از دوران دفاع مقدس، عکسی 
از یک رزمنده بــه یادگار مانده که پایش را به تیربار بســته 
است. علی حســن احمدی درباره این عکس گفته است: در 
عملیات عاشورا آن زمان 21 سال بیشتر نداشتم و تازه نامزد 
کرده بودم. در احوال ترس و شک بودم که انگار نجوایی توی 
گوشــم پیچید؛ بیچاره داری کجا می روی، برگرد که کشته 
می شــوی، برگرد که نامزدت بی پناه می شــود، بر گرد که 
خانواده ات سرگردان می شوند، برگرد! دو سه قدم عقب آمدم 
و باز بسیجی ها را دیدم و باز نجوایی در گوشم پیچید: نامرد! 
کجا می روی، امروز روز امتحان تو است. یک عمر یاحسین یا 
حسین گفتی، حاال بر می گردی؟! چند بار با این دو نجوا چند 
قدم به عقب و جلو رفتم تا این که مقداری هم پنبه در گوش 
گذاشتم و با تکه ســیم تلفن صحرایی پایم را به پای قبضه 
بستم تا به حدی شلیک کنم که یا کشته شوم یا آتش دشمن 

را خاموش کنم!
 آخرین نماز متفاوت یک بسیجی

در کتاب »مهتاب خین« صفحــه ۸2۵ تا ۸۳۰ خاطره ای از 
سردار سرلشکر شهید حاج حســین همدانی درباره آخرین 
اقامه نماز متفاوت یک بســیجی شــهید روایت شده است 
که مرور آن نکته ای آموزنده خواهد داشــت. »در عملیات 
بیت المقدس شهید مدافع حرم حاج حسین همدانی برای 

پیگیری آمبوالنس و آوردن مهمات قصد حرکت به ســوی 
قرارگاه را داشــت. به او اصرار می کنند یک بسیجی مجروح 
داریم او را با خود ببر. ســردار همدانی آن بسیجی مجروح را 
با خود می برد. در موقع حرکت رادیوی ماشین پس از قطع 
مارش نظامی صدای اذان را پخش می کند. سردار همدانی به 
محض حرکت از بسیجی سوال می کند: »نگفتی اسمت چیه؟ 
بچه کجایی؟« او جواب نمی دهد. سردار همدانی می گوید با 
گوشه چشم نگاه کردم دیدم زیر لب چیزهایی می گوید. فکر 
کردم البد اولین باری است که به جبهه آمده مجروح شده و 
حتما ُکپ )حالتی از ترس( کرده است. این شد که دیگر او را 
سوال پیچ نکردم. یک مقدار که جلوتر رفتم دیدم رو کرد به 
من و خیلی مودب و شمرده خودش را معرفی کرد. فهمیدم 
اهل تهران و بچه نازی آباد است و سال آخر دبیرستان تحصیل 
می کند. گفتم: »برادر جان بگو ببینم چرا دفعه اول که اسم و 
رسم تو را پرسیدم چیزی نگفتی؟!« گفت: »وقت اذان بود نماز 
می خواندم.« نگاهی به سر و وضع او انداختم. از الی انگشتان 
الغرش که روی محل زخم گذاشته بود خون بیرون می زد. 
این شد که به او گفتم: »نماز می خوانی؟ چه نمازی؟ مگر ما 
داریم رو به قبله حرکت می کنیم؟ در ثانی پسر جان بدن تو 
پاک نیست. لباس هایت هم که خونی و نجس است.« خیلی 
کوتاه جواب داد: »حاال همین نماز را می خوانیم تا ببینیم چه 
می شود.« دیدم باز ساکت شد. چند دقیقه بعد گفتم: »البد 
نماز عصر را می خواندی.« گفت: »بلــه.« گفتم: »خب صبر 
می کردی می رسیدیم عقب در پســت اورژانس هم زخم ات 
را می شســتیم هم لباس عوض می کردی بعــد با فراغ نماز 
می خواندی.« گفت: »معلوم نیست چقدر دیگر توی این دنیا 
باشم. فعال همین نماز را خواندم قبول و ردش با خداست.« 
گفتم: »باباجان تو که چیزیت نشده یک جراحت مختصر است 
زود خوب می شوی و برمی گردی خط.« باالخره او را رساندم 
به اورژانس تیپ 2۷ و سفارش کردم حســابی به او برسند. 
رفتم مقر قرارگاه موقع برگشــت رفتم اورژانس تا هم پیگیر 
ماشین های آمبوالنس برای اعزام به خط باشم و هم احوال آن 
بسیجی را بپرسم مسئول اورژانس گفت: »خونریزی داخلی 
کرده بود ما به او آمپول ضد خونریزی هم زدیم ولی دیر شده 
بود با یک آرامش عجیبی چشــم هایش را روی هم گذاشت 
و شهید شد.« برگشــتم به طرف مقر در حالی که رانندگی 
می کردم به پهنای صورت گریه می کردم صدایش توی گوشم 
زنگ می زد که می گفت: »معلوم نیست چقدر توی این دنیا 
باشم فعال همین نماز را خواندم و رد و قبول آن با خداست.« 
اینجاست که شهید دســتغیب )ره( می گفت: »حاضر است 
ثواب ۸۰ سال تمام عبادات واجب و مستحب خودش را با دو 

رکعت از چنین نمازی از یک بسیجی عوض کند.««

برگزاری همایش ملی نکوداشت 
همسران شهدای مدافع حرم

 نخستین همایش ملی نکوداشت همسران شهدای 
مدافع حرم با حضور سردار پاکپور، فرمانده نیروی 
زمینی سپاه پاســداران انقالب اسالمی و جمعی از 
مسئولین کشوری و لشــکری در امامزاده روح ا... 
الحسنی )ع( تهران برگزار می شــود. قرار است در 
این همایش از 12۷ نفر از همســران و 1۳۷ نفر از 
فرزندان شهدای مدافع حرم تقدیر شود. همچنین 
کتاب »دلم پرواز می خواهد« روایت زندگی شهید 
محمد حسن قاسمی نیز رونمایی خواهد شد. این 
همایش امروز ساعت 1۸ میزبان اقشار مختلف مردم 

خواهد بود.

 تمدید مهلت ارسال آثار
  به جشنواره ملی 

»رهاورد سرزمین نور«
دبیر هفدهمین دوره جشــنواره ملــی »رهاورد 
سرزمین نور« با اشاره به ارسال آثار ادبی و هنری به 
 این جشنواره گفت: بر اساس فراخوان هفدهمین 
دوره جشــنواره ملی رهاورد سرزمین نور، مهلت 
ارســال آثار به این دوره از جشنواره تا ۵ آذر ثبت 
شــده بود؛ اما به دلیل استقبال شرکت کنندگان 
برای ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره، مهلت 
ارســال آثار تا ۵ دی ماه تمدید شد.علی رضایی 
ادامه داد: زائران راهیان نــور و عالقه مندان برای 
شرکت در جشــنواره ملی رهاورد سرزمین نور، 
می توانند آثار ادبی و هنری خود با موضوع راهیان 
نور و دفاع مقدس در رشــته های شعر، داستان، 
عکس حرفه ای، فیلــم، فیلمنامه، نمایشــنامه 
خیابانــی، پویانمایی، نماهنگ، پوســتر، فضای 
مجازی، نرم افــزار، تحقیــق و در بخش مردمی 
شامل متن ادبی، خاطره، دلنوشته، در بخش ویژه 
شامل عکس یادگاری، دلنوشــته یادگاری، نامه 
یادگاری، فیلم ۶۰ ثانیه ای، بخش بین المللی شامل 
شعر، داســتان، عکس حرفه ای، فیلم، فیلم نماه، 
نمایشنامه خیابانی، پویانمایی، نماهنگ، پوستر، 
فضای مجازی، نرم افزار، تحقیق و پژوهش، متن 
ادبی، خاطره، دلنوشته و... را تا زمان اعالم شده، 
به دبیرخانه جشــنواره ملی رهاورد سرزمین نور 

ارسال کنند.

معرفی کتاب

صحنه های ماندگار

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

»تنها زیر باران« نمایی دقیق 
از زندگی شهید زین الدین

 کتاب تنها زیر باران نوشــته مهدی قربانی، 
به معرفی کاملی از زندگی شــخصی و نظامی 
شهید مهدی زین الدین می پردازد. نویسنده 
این کتاب درباره اثرش عنوان کرد: خصوصیت 
اخالقی شــهید زین الدیــن و اعمالی که در 
کردار او وجود داشــت یکی از علت هایی بود 
که ســبب عالقه مندی رزمندگان لشکر 1۷ 
علی بن ابی طالب نســبت به این فرمانده شد. 
رزمندگان این لشکر صرفا از رزمندگان استان 
قم نبودند و از بیســت وپنج اســتان دیگر نیز 
نیروهایی دراین لشــکر خدمــت می کردند. 
مهدی قربانی افزود: یکی از علل انتخاب زندگی 
شهید زین الدین برای نوشتن کتاب تنها زیر 
باران، چهره شناخته شده این شهید در میان 
اکثرمردم جامعه و موفقیت و نبوغ این شهید 
بزرگــوار، در ابتدای جوانــی، درامور نظامی 
بود. نویســنده کتاب تنها زیر باران ادامه داد: 
علت عمده انتخاب زندگی شهید زین الدین 
برای تالیف کتاب با وجود این که بســیاری از 
نویســندگان دیگر به آن پرداخته اند این بود 
که در کتاب های پیشین با تمام نقاط قوتی که 
در متن کتاب ها بود تنها به شخصیت نظامی 
و فرمانده بودن این شــهید پرداخته شــده و 
چهره ای منظم و نسبتا سختگیر در نظر مردم 
به وجود آورده  و از زندگی شخصی این شهید 
تاکنون موردی ذکر نشــده بود. قربانی اضافه 
کرد: علت دیگری که وجود دارد با حفظ احترام 
نســبت به نویســندگان کتاب های پیشین، 
چون تمام برهه زندگانی این شــهید گرامی 
در این کتب ذکر نشده، برآن شدیم تا کتابی 
مفصل تر گردآوری و تولید کنیم. وی ادامه داد: 
تفاوت متن این کتاب با کتاب هایی که در حوزه 
زندگانی شهید زین الدین نوشته شده در این 
موضوع است که خاطرات این کتاب به صورت 
سلسله وار بیان شــده و هر واقعه ای که گفته 
می شد در زمان خود بیان شده، همین امر باعث 
شــده که توصیفات به زندگی نظامی ایشان 
محدود نشود و زندگی شخصی این بزرگوار را 
از کودکی تا زمان شهادت در بر گیرد.نویسنده 
کتاب تنها زیر باران توضیح داد: یکی دیگر از 
نکته های مهم این اثر این است که در این کتاب 
به فعالیت های انقالبی انجام شده توسط این 
شهید واالمقام در جهاد سازندگی، اطالعات 
سپاه اســتان قم، اطالعات سپاه سوسنگرد و 
مدتی هم اطالعات ســپاه دزفــول، پرداخته 

شده است. 

 روایت هایی از جنس عاشقی؛

صحنه های ماندگار

?

ابالغ رای
9/49 کالســه پرونده:1148/98 شــماره دادنامه:1562 تاریخ صدور 98/8/28 مرجع 
رسیدگی: شعبه هشتم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: حسین رفیعی فرزند 
رجبعلی به نشــانی: خمینی شهر خ امیرکبیر خ139 کوچه یاســر؛ خوانده: جمال اوسطی 
فرزند حسین نشــانی: مجهول المکان ، خواسته: وجه سفته ، گردشــکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای حســین رفیعی فرزند رجبعلی به طرفیت 
خوانده جمال اوسطی فرزند حسین به خواســته مطالبه وجه 2 فقره سفته به شماره های 
909237 به مبلــغ 100/000/000 ریال و 909236 به مبلــغ 100/000/000 ریال به 
انضمام هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به 
دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه خوانده 
دلیل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خود یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده همچنین 
خوانده ردیف اول به عنوان متعهد اصلی صادر کننده ســفته به عنوان ضامن مبادرت به 
صدور سفته فوق نموده اند دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه 
مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلســه مورخه 98/8/6 و به استناد مواد 522 و 519 و 
198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 249 و 310 
و 313 و 314 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
به ماده2 قانون صدور چک حکم بــه محکومیت تضامنی خواندگان بــه پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/530/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل وفق آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواســت ســفته 98/6/21 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می 
گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شــورا غیابی است و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست 
 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان خمینی شهر می باشد. 
م الف: 666801  ایمان بختیاری قاضی شعبه هشــتم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

9/50 کالسه پرونده:1146/98 شماره دادنامه:1399 - 98/8/14 مرجع رسیدگی: شعبه 
هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: حسین رفیعی فرزند رجبعلی به نشانی: 
خمینی شهر خ امیرکبیر خ139 کوچه یاسر؛ خوانده: جمال اوسطی فرزند حسین نشانی: 
مجهول المکان ، خواسته: وجه ســفته ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواســت آقای حســین رفیعی فرزند رجبعلی به طرفیت خوانده جمال 
اوسطی فرزند حسین به خواسته مطالبه وجه 3 فقره ســفته به شماره های 162616 به 
مبلغ 100/000/000 ریال و 162617 به مبلــغ 100/000/000 ریال به انضمام هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست تقدیمی 
و ضمایم و وجود اصل مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه خوانده دلیل ومدرکی مبنی 
بر برائت ذمه خود یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده همچنین خوانده ردیف اول به 
عنوان متعهد اصلی صادر کننده سفته به عنوان ضامن مبادرت به صدور سفته فوق نموده 
اند دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به 
 شرح صورتجلسه مورخه 98/8/6 و به استناد مواد 522 و 519 و 198 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی و مــواد 249 و 310 و 313 و 314 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده2 قانون صدور چک 

حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 3/530/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق آیین نامه 
تعرفه حق الوکاله وکال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست سفته 98/6/21 
 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاســبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای شورا غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و 
پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی  شهرستان خمینی شهر می باشــد. م الف: 666803 ایمان بختیاری قاضی 

شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

9/51 کالسه پرونده: 1739/97 شعبه8 شورا ، خواهان: مریم یزدی خوزانی فرزند رضا ؛ 
خوانده: 1- صفرعلی یزدی فرزند رضا 2-محمدعلی رحیمی اندانی فرزند حسن 3-اکبر 
قربانی فرزند جلیل ، خواسته: الزام به انتقال رسمی ســند یکدستگاه خودروی پیکان به 
شماره انتظامی 13- 936 ط 75 به انضمام کلیه خسارات قانونی مقوم به شصت میلیون 
ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی مریم یزدی خوزانی فرزند رضا به طرفیت 1- صفرعلی یزدی فرزند رضا 
2-محمدعلی رحیمی اندانی فرزند حسن 3-اکبر قربانی فرزند جلیل به خواسته الزام به 
انتقال رسمی سند یکدستگاه خودروی پیکان به شماره انتظامی 13- 936 ط 75 به انضمام 
کلیه خسارات قانونی مقوم به شــصت میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی نظر 
به جمیع محتویات پرونده دادخواست تقدیمی خواهان و مبایعه نامه مورد استناد خواهان 
و با توجه به اینکه کارت مشخصات وسیله نقلیه و بیمه نامه در ید خواهان بوده با توجه به 
اینکه با استعالم بعمل آمده از پلیس راهور اتومبیل موصوف بنام خوانده ردیف دوم بوده و 
با عنایت به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی هیچگونه دفاع موثری در قبال خواسته 
ی خواهان به عمل نیاورده است دعوی خواهان وارد تشخیص و شورا مستنداً به ماده 22 
قانون مدنی و ماده 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف دوم را به حضور 
در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال اتومبیل موصوف به نام خواهان بابت اصل خواسته 
و پرداخت 630/000 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم می نماید همچنین نظر به اینکه 
دعوی متوجه خواندگان دیگر نبوده قرار رد دعوی خواهان در خصوص ایشان صادر و اعالم 
می شود این رای نســبت به خوانده ردیف دوم غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از انقضای مهلت 
واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی )حقوقی( خمینی شهر است و نسبت 
به سایر خواندگان حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر است. م الف: 670029  ایمان بختیاری  قاضی 

شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر  
ابالغ وقت رسیدگی

9/52 شماره: 448/98 حل9 ، مرجع رسیدگی: شــعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی درچه خیابان امام خیابان ســجاد، وقت رسیدگی: ساعت 17:30 
مورخه 1398/10/9 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:زهره جزینی نام پدر 
صمد مقیم: درچه خیابان شهید بهشتی کوچه یگانه پالک 11؛ مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی: آرزو صالحیان، خواســته و بهای آن: مطالبه وجه چک، دالیل خواهان: 
کپی چک و گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 

آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 671010 رئیس 

شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
مزایده

9/53 اجرای احکام حقوقی شــورای حل اختالف اردســتان در نظر دارد در اجرای مفاد 
اجراییه در پرونــده 328/98  که به موجب آن آقای مظاهر ایکــدر باصری فرزند محمد 
علی محکوم اند به پرداخت محکوم به، به مبلغ 277/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و کارشناسی در عباس حقانی فر فرزند رضا با وکالت خانم معصومه باقری وپرداخت مبلغ 
12/500/000 ریال بابت نیم عشر هزینه اجرا در حق صندوق دولت با توجه به معرفی و 
توقیف مال لذا آن را از طریق مزایده به فروش می رساند: فروش یک دستگاه یخچال و 
نگهدارنده پشت وانت بدون هر گونه سیستم سردساز و مستعمل به قیمت 60/000/000 
ریال، یک دستگاه دوغ زن با الکتروموتو همزن و مستعمل به مبلغ 13/000/000 ریال، 
یک دستگاه خامه گیر مستعمل برند asyazenit و الکتران جمعًا به مبلغ 32/000/000 
ریال، متقاضیان خرید می توانند تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده مال معرفی شده را مالحظه 
نمایند در روز مزایده در جلســه مزایده حضور یابند مال فوق به شخصی واگذار می گردد 
که باالترین پیشــنهاد را ارائه نماید برنده مزایده باید کل بها مورد مزایده را فی المجلس 
به قسمت اجرا تسلیم نماید. تاریخ مزایده: 98/9/24 ساعت نه صبح، مکان مزایده: واحد 
اجرای احکام حقوقی دادگستری اردســتان. م الف: 673291  اجرای احکام حقوقی 

دادگستری خمینی شهر
حصر وراثت

9/54  آقای سهراب رحیمی دارای شناسنامه شــماره 82 به شرح دادخواست به کالسه  
410/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عباسعلی رحیمی به شناسنامه 160 در تاریخ 98/7/12  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو فرزند ذکور به نام سهراب رحیمی، 
ش.ش 82 متولد 1362، 2- سعید رحیمی، ش.ش 1120186382 متولد 1379 و دو فرزند 
اناث 3- فاطمه رحیمی، ش.ش 1120084784 متولد 1372، 4- بنفشه رحیمی، ش.ش 
1057 متولد 1366 و یک همســر بنام طاهره روحانی فرزنــد مهدیقلی، ش.ش 5 متولد 
1345 و به غیر از نامبردگان فوق وراث دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 673267 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان فریدونشهر

آگهــی تغییــرات شــرکت نرمینــه گســتر نطنز 
 شــرکت ســهامی خــاص به شــماره ثبــت 609 

و شناسه ملی 10861173040 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/08/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احسان احمدی جزنی به 
کدملی 0020651902 و حوریه سمنانی به کدملی 0064051951 و 
آفاق احمدی جزنی به کدملی 1239806841 بعنوان اعضای هیات 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند محمد جواد سلطان محمدی 
مهابادی ) شــماره ملی : 1189348292 ( به سمت بازرس اصلی و 
مریم گلستانیان ) شــماره ملی : 1230002251 ( به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب 
سود و زیان شرکت منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری نطنز )673872(

آگهی تغییرات شرکت نرمینه گستر نطنز شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 609 و شناسه ملی 10861173040 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/08/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آفاق احمدی جزنی ) شماره ملی : 1239806841( به سمت 
رئیس هیئت مدیره و حوریه سمنانی ) شماره ملی : 0064051951 ( به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و احسان احمدی جزنی ) شماره ملی : 
0020651902 ( به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند حسین احمدی شماره ملی 1239760590 به سمت مدیر عامل 
)خارج از اعضاء( برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات عقود اسالمی و 
مشارکتهای مدنی و آنچه برای شرکت ایجاد تعهد می نماید و یا شرکت 
را بری سازد و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء رئیس 
هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری نطنز )673875(
اعالم مفقودی 

ســند مالکیت خودروی وانت نیسان  به شماره موتور 
 NAZPL140BG0446651 و شماره شاسی z24714274z
متعلــق به آقــای ذبیــح ا... باقــری به شــماره ملی 
1129687104 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

اعالم مفقودی 
ســند کارخانه و شناســنامه مالکیت خودروی وانت 
پیکان تیپ i 1600 مدل 1382 به رنگ ســفید - روغنی  
به شــماره پالک ایران 83-596 ب 22 و شماره موتور 
11538204645  و شــماره شاسی 82904403 و شناسه 
ملی خودرو  IRFC821X0VA904403  به نام آقای  
 فضیل فرامرزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

سمیه مصور

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2849 | November  28,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2849 | November  28,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2849 | پنجشنبه 7  آذر  1398 | 1 ربیع الثانی 1441

نیاز اصفهان به تمام گروه های خونی

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

 ایرانی ها 63 درصد
 کمتر از میانگین جهانی 
گوشت مصرف می کنند

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
با بیان اینکه نیمی از مــردم ایران دچار چاقی 
هستند، گفت: میزان مصرف گوشت در ایران 
63 درصد پایین تر از میانگین جهانی اســت. 
علیرضا زالی در هفتمین کنگره ملی پیشگیری 
و درمان چاقی با اشــاره بــه معضالت زندگی 
صنعتی و نقش آن در شــیوع چاقی در جامعه 
اظهار داشت: چاقی مسئله جامعه امروز است 
که در فرآیند صنعتی شدن ایجاد شده و جامعه 
ایرانی نیز دچار آن شــده است. وی با تاکید بر 
ضرورت تغییر ســبک زندگی در جلوگیری از 
چاقی بیان داشت: بخشــی از چاقی در دوران 
کودکی رخ می دهد. اکنــون در کودکان زیر 
5 سال پیش بینی می شود که دو برابر شاخص 
چاقی آنها تغییر کرده باشد.  سرپرست دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشــتی با اشاره به نقش 
چاقی در بروز بیماری های مختلف خاطرنشان 
کرد: چاقی امروز یک بیماری خاص نیست بلکه 
بیماری جامع االطراف اســت. در گذشته فکر 
می کردیم بافت چاقی یک بافت خنثی است؛ اما 
امروز مشخص شده که بافت چاقی بافتی زنده 
است. زالی با بیان اینکه میزان شیوع چاقی در 
ایران در حال افزایش است، یادآور شد: میزان 
شیوع چاقی در افراد باالی 18 سال رشد دارد؛ 
به طوری که در دانش آموزان قبل از سن بلوغ 
و در دختران 20 درصد و در پسران 22 درصد 

چاق هستند. 

 ساالنه 45 هزار میلیارد تومان 
صرف بیماری های غیرواگیر 

می شود
معاون بهداشت وزارت بهداشــت با بیان اینکه 
ساالنه 45 هزار میلیارد تومان صرف بیماری های 
غیرواگیر در کشور می شود، گفت: یک چهارم 
مردم ایران دچار چاقی هستند. علیرضا رییسی  
با اشاره به اهمیت توجه به بیماری های غیرواگیر 
اظهار داشــت: ضــرورت دارد تا ســازمان ها و 
وازرتخانه های مختلف و مردم در زمینه مداخله 
و پیشــگیری از بیماری های غیرواگیر با وزارت 
بهداشت همکاری کنند؛ چرا که یک وزارتخانه 
به تنهایی می تواند حداکثر 20 تا 25 درصد در 
این خصوص مداخله کند. وی با اشاره به ضرورت 
توجه به چاقی در جامعه افــزود: این موضوع از 
اهداف مهم سازمان جهانی بهداشت است ضمن 
اینکه معضل چاقی کودکان امروز همه کشورها 
از جملــه ایــران را درگیر کرده اســت. معاون 
بهداشت وزارت بهداشــت با اشاره به اینکه 82 
درصد مرگ و میر در ایران ناشی از بیماری های 
غیرواگیر اســت، گفت: بیماری های سرطان، 
دیابت، بیماری های قلبی و عروقی و مشــکل 
تنفســی مهم ترین بیماری هــای غیرواگیری 
هستند که باعث مرگ و میر می شوند. رییسی 
با بیان اینکه در ســال 380 هزار مرگ در ایران 
اتفاق می افتد، خاطرنشان کرد: از این عدد 312 
هزار مرگ مربوط به بیماری های غیرواگیر است 
ضمن اینکه تا سال 2040 مجموع مرگ و میر در 
کشور بر اثر بیماری های غیرواگیر به حدود 650 

هزار مرگ می رسد.

دانشگاه کاشان در بین برترین 
دانشگاه های جهان قرار گرفت

معاون پژوهشــی و فناوری دانشــگاه کاشان 
از کســب رتبه پنجم این دانشــگاه به عنوان 
برترین ها در بین دانشگاه های جامع جهان در 
نظام رتبه بندی »یو اس نیوز« 2020 خبر داد. 
مجید منعم زاده افزود: دانشگاه کاشان در این 
نظام رتبه بندی با امتیاز 28، بعد از دانشگاه های 
تهران، تبریز، شیراز و فردوسی مشهد در جایگاه 
پنجم دانشــگاه های جامع و رتبــه 16 در بین 
مجموع دانشگاه های برتر ایران قرار گرفته است. 
وی تصریح کرد: دانشگاه کاشان با 10 پله صعود 
از رتبه 1182 یو اس نیــوز 201۹ به رتبه یک 
هزار و 11۷2 جهانی 2020 صعود کرده است. 
شایان ذکر اســت: برپایه ویرایش 2020 رتبه 
 بندی بهترین دانشگاه های جهان»یو اس نیوز«

31 موسســه ایرانی در میان موسسه های برتر 
جهان جای گرفته است.

هشدار جدی پلیس فتا در 
خصوص اپلیکیشن های جعلی

رییس مرکز اطالع رســانی پلیس استان بیان 
کرد: پلیس فتــای اســتان در اطالعیه ای در 
خصوص استفاده از اپلیکیشن ها و نرم افزارهای 
غیر قانونی مانند صیغه یاب و ماهواره جیبی و 
چنین مواردی به شهروندان هشدار داده است.

 جواد درســتکار افزود: در این اطالعیه آمده 
اســت در هنگام نصب این نوع نــرم افزارها از 
همان ابتدا اجازه دسترسی به تمامی اطالعات 
گوشــی را از کاربر می گیرند و امــکان خطر 
ســرقت اطالعات کاربر وجــود دارد، بنابراین 
کاربــران در زمان نصــب این اپلیکیشــن ها 
توجه داشته باشــند، درخواست هایی مبنی بر 
دسترسی به دیتای موجود در گوشی، فایل ها 
و موقعیت مکانی کاربر به او ارسال می شود که 
با تایید این درخواست ها، ســازنده اپلیکیشن 
امکان دسترســی به این اطالعــات را خواهد 
داشــت. وی گفت: شــهروندان دقت داشته 
باشــند در مواجهه با تبلیغــات و آگهی های 
جذاب و وسوســه انگیز، کمی حساس تر بوده 
و با دقت بیشــتری در این فضــا فعالیت کرده 
و به راحتی فریب نخورند. ایــن مقام انتظامی 
ادامه داد: همچنین اپلیکیشــن هــای بانکی 
را از بانــک مربوطه و یــا از مارکت های معتبر 
دریافت کنند و از دانلودکردن برنامه هایی که 
در کانال ها و گروه های مختلف ارائه شــده و یا 
لینک هایی که فاقد اعتبار الزم است، خودداری 
شود. درســتکار گفت: کالهبرداران سایبری 
با اســتفاده از شــیوه های مهندسی اجتماعی 
به صورت تلفنی، پیامکی و یا بارگزاری محتوای 
جذاب در کانال ها و گروه های مختلف، ســعی 
دارند اعتماد کاربران را به خود جلب کرده و در 
ادامه از آنان کالهبرداری کنند که الزم اســت 
شهروندان در این خصوص هوشیاری بیشتری 

داشته باشند.

کشف 30 کیلو تریاک و حشیش 
در عملیات یگان تکاوری اصفهان
معاون عملیــات فرماندهی انتظامی اســتان 
از کشــف 30 کیلوگرم تریاک و حشــیش در 
عملیات ماموران یگان تکاوری این فرماندهی 
خبر داد. ســرهنگ علی ملکی آهنگران اظهار 
داشــت: عوامل یــگان تــکاوری فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان حین گشت زنی در 
حوزه اســتحفاظی خــود در یکــی از مناطق 
صعب العبــور و کویری منطقه شــرق اصفهان 
به یک دســتگاه خودروی ســواری پژو 206 
مشــکوک و آن را متوقف کردنــد. وی افزود: 
ماموران پــس از متوقف شــدن خــودرو در 
بازرســی از آن مقدار 20 کیلوگــرم تریاک و 
10 کیلوگرم حشیش که به طرز ماهرانه ای در 
خودرو جاسازی شده بود، کشف کردند. معاون 
عملیات فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان 
با بیان اینکه قاچاقچی مــواد مخدر به منظور 
گمراه کردن ماموران در پوشــش مســافرت 
خانوادگی اقدام به انتقال این مقدار مواد کرده 
بود از دســتگیری 4 نفر در این عملیات خبر 
داد و گفت: متهمان به همراه پرونده تشــکیل 
شــده جهت اقدامات قانونــی تحویل مراجع 

قضایی شدند.

طی 8 ماه اول سال جاری صورت گرفت؛
اعمال قانون بیش از 574 
هزار خودروی حادثه ساز

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان از 
اعمال قانون بیــش از 5۷4 هــزار خودرو که 
تخلف حادثه ساز داشتند در 8 ماهه اول امسال 
خبر داد.ســرهنگ محمدرضا محمدی اظهار 
داشت: پلیس راهنمایی و رانندگی با رانندگانی 
که مرتکب هر گونــه تخلف رانندگی شــوند 
برخورد قاطع و قانونی می کند و اجازه جوالن 
به اینگونه رانندگان هرگز داده نخواهد شد.وی 
افزود: در 8 ماهه اول ســال ۹8 بیش از 5۷4 
هزار تخلف حادثه ســاز اعمال قانون شده که 
تعداد 44۷ هزار تخلف توسط دوربین های ثبت 
تخلفات و مابقی توســط ماموران پلیس ثبت 
شده اند.سرهنگ محمدی بیان داشت: تخلفات 
حادثه ســاز مربوط به گذرگاه عابر پیاده در 8 
ماهه اول سال ۹8 با رشد 54 درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل به تعداد 43 هزار تخلف 
افزایش یافته است. رییس پلیس راهور اصفهان 
اضافه کرد: همچنین بیش از 11۹ هزار تخلف 
عبور از چراغ قرمــز و بیش از 246 هزار تخلف 

سرعت غیرمجاز ثبت شده است.

مدیرکل مدیریــت بحران اســتانداری اصفهان 
با بیان این که بیســت و یکمین مانور سراســری 
زلزله در کشــور برگزار شــد، اظهار داشــت: در 
اســتان اصفهان از دو ماه پیش برای مانور زلزله 
برنامه ریزی شده بود. منصور شیشه فروش با بیان 
این که در این مانور 5 هزار واحد آموزشی با 850 
هزار دانش آموز مشــارکت کردند، افزود: شــعار 
امســال مانور زلزله »مدارس ایمــن جامعه تاب 
آور« بود. وی با بیان این که این مانور از سال 81 
تاکنون با هدف ارتقای سطح آموزش دانش آموزان 
در برابر اثرات زلزله برگزار شده است، افزود: یک 
تفاهم نامه بین وزارت علــوم با آموزش و پرورش 
صدا و ســیما و هالل احمر برای برگــزاری مانور 
بسته شده و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندسی زلزله آن را هماهنگ کرده است. شیشه 
فروش با بیان این که ارتقای آمادگی جامعه برای 
کاهش خطرپذیــری و ارتقای ظرفیت مواجهه با 
اثرات ســوانح طبیعی و تاب آوری در برابر سوانح 
از جمله اهداف این مانور بود، بیان کرد: مدارس 

ایمن به عنوان پایگاه پیشگیری و مدیریت بحران 
در مناطق حســاس مشخص شــدند. وی ادامه 
داد: در محدوده هایــی که در منطقــه مرکزی 
است و مدارس تعطیل هســتند به دانش آموزان 
توصیه کرده ایم این مانور را در منازل با استفاده 
از آموزشی که طی دو ماه درخصوص پناه گیری 
دیده اند اجرا کنند و به والدین نیز توصیه کرده ایم 

که به اجرای مانور کمک کنند. 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبرداد:

مشارکت 850 هزار دانش آموز در مانور زلزله اصفهان
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: در حال 
حاضر به تمام گروه های خونی نیاز داریم به همین 
دلیل از شــهروندان می خواهیم که بــا مراجعه به 
مراکز انتقال خون اســتان خون خود را اهدا کنند. 
مجید زینلی اظهار کرد: هر سال با توجه به شروع 
فصل ســرما مراجعه به مراکز اهدای خون کاهش 
پیدا می کند، این در حالی اســت کــه نیاز مراکز 
درمانی به خون و فرآورده های خونی مانند ماه های 
قبل ثابت است، به همین دلیل ما با کمبود خون یا 

فرآورده های خونی مواجه می شویم.
 مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهــان افزود: در 
حال حاضر به تمــام گروه های خونــی نیاز داریم 
به همین دلیــل از شــهروندان می خواهیم که با 
مراجعه به مراکز انتقال خون اســتان خون خود را 
اهدا کنند که ما بتوانیم پاسخگوی مراکز درمانی، 
 بیماران و نیازمندان به خون و فرآورده های خونی

 باشیم. 
وی در رابطه با ذخایر خونی استان اصفهان گفت: 
به طور طبیعی ذخیره خونی بایــد به مدت ۷ روز 

 باشد که در حال حاضر این ذخیره زیر 3 روز است.
 زینلی در مقایسه شــرایط ذخایر خونی نسبت به 
ماه های قبــل مطرح کرد: وجود تعطیالت پشــت 
سر هم طی دو هفته گذشته به کمک روزهای سرد 
زمســتان و کوتاه بودن روزها ذخایر خونی کاهش 
یافت که در حــال حاضر حــدود 30 تا 40 درصد 
نســبت به ماه های قبل شاهد کاهش ذخایر خونی 

هستیم. 

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان  بیان کرد:

نیاز اصفهان به تمام گروه های خونی

 انتقال خونمدیریت بحران

اصفهانی ها طی 8 ماه نخست امسال به دلیل افزایش 
غلظت آالینده ها 46 روز هوای آلــوده تنفس کردند 
در حالی که مدت مشابه سال گذشته شمار روزهای 
ناســالم 18 روز بود؛ این آمار حاکی از افزایش بیش 
از 2.5 برابری روزهای ناسالم اصفهان در سال جاری 
است. غلظت ترکیبات مختلف آالینده ها و ذرات معلق 
کمتر از 2.5 میکرون موجود در هوای کالن شهرها از 
جمله اصفهان، با عدد تعیین می شود؛ این شاخص از 
صفر تا 50 هوای پاک، 51 تــا 100 هوای قابل قبول 
»سالم«، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس، 
151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 ناسالم و 

301 تا 500 خطرناک است.
براین اساس کالن شهر اصفهان از ابتدای امسال تا پایان 
آبان ماه 1۹ روز هوای پاک، 181 روز هوای قابل قبول 
»سالم«، 44 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و 
دو روز هوای بسیار ناسالم را تجربه کرده است در حالی 
که در مدت مشابه سال ۹۷،  30 روز هوای پاک، 1۹8 
روز هوای سالم، 1۷ روز هوای ناسالم برای گروه های 
حســاس و یک روز هوای ناســالم برای عموم در این 
کالن شهر ثبت شده بود. این آمار حاکی از افزایش 2.5 
برابر روزهای ناسالم کالن شهر اصفهان در هشت ماهه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. 
یک شهرساز می گوید: گرچه در روزهای آلوده، تمرکز 
بر حمل و نقل و صنایع آالینده اصفهان است؛ اما نقش 
منازل در آلودگی هوا تعیین کننده و انکار ناپذیر است.
ثمین اسدی با اشاره به آلودگی هوای اصفهان اظهار 
می کند: مطالعه ای در شهرداری اصفهان در حال انجام 
است که سهم آالینده های هوای این کالن شهر را مورد 
بررسی قرار می دهد. پیش از انتشار نتایج این مطالعه 
اظهار نظر در خصوص آلودگی هوای اصفهان صحیح 
نیســت با این حال طرح جامع کاهش آلودگی هوای 
اصفهان یکی از موفق ترین طرح های اجرایی زیســت 
محیطی در کشور است. گرچه بسیاری از دستگاه های 
اســتان از جمله صدا و ســیما، تعهدات خود در این 
طرح را اجرا نکردند؛ اما با این حال اســتفاده نکردن 

از سوخت های آالینده در پتروشــیمی های اصفهان 
بسیار موثر بود.این شهرساز منابع آالینده را در دو گروه 
اصلی دســته بندی می کند و می گوید: دسته نخست 
آالینده های متحرک هستند که شامل وسایل مختلف 
حمل ونقل می شود. دسته دو آالینده های ثابت هستند 
که شامل نیروگاه ها، پاالیشگاه ها، ترمینال های شهری، 
فرودگاه ها، جایگاه های ســوخت و منازل می شودکه 
سیاهه انتشار تهران نشان می دهد سهم منابع ساکن 
در این کالن شــهر قریب به 15 درصد و ســهم منابع 
متحرک 85 درصد اســت. البته این درصد در استان 
اصفهان با توجه به تمرکز باالی صنایع متفاوت خواهد 
بود و انتظار داریم سهم منابع ساکن بیشتر از 15 درصد 
باشد. این برنامه ریز شهری و منطقه ای با اشاره به نقش 
منازل در آلودگی هوای اصفهــان می گوید: گرچه در 
روزهای آلوده، تمرکز بر حمل و نقل و صنایع آالینده 
اصفهان اســت؛ اما نقش منازل در آلودگی هوا تعیین 
کننده و انکار ناپذیر اســت و شهروندان مصرف گرای 
ایرانی شاید تنها شهروندانی در جهان باشند که منازل 
خود را در زمستان های نه چندان غیر قابل تحمل ایران 
با سوخت های فسیلی تا اندازه ای گرم می کنند که حتی 
گاهی نیاز می شود پنجره های خانه را باز کنند و قدری 

دمای منزل را پایین تر بیاورند و این در حالی است که 
شهروندان در کشورهای توسعه یافته در زمستان، در 
منزل نیز لباس های زمستانه به تن دارند و تنها خانه 
را تا اندازه ای گرم می کنند که دما قابل تحمل باشــد. 
گرچه علت اصلی، قیمت گذاری نادرست سوخت های 
فسیلی در ایران اســت؛ اما باید در نظر گرفت که این 
مسئله موجب بروز مشکالتی در کیفیت هوا و سالمت 
شهروندان می شود. این برنامه ریز شهری و منطقه ای از 
شهروندان خواست همانطور که در روزهای آلوده سعی 
می کنند کمتر از خودروی شــخصی استفاده کرده و 
سفرهای غیر ضروری خود را به روزهای دیگر موکول 
کنند، باید تجهیزات گرمایشــی خود را تا حد ممکن 
خاموش کرده یا دمــای منازل را چنــدان باال نبرند.

در همین ارتباط محمود مزارع، کارشــناس کیفیت 
هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
می گوید: »عوامل طبیعی سبب افزایش روزهای ناسالم 
در سال جاری شده است زیرا در ابتدای سال بارش های 
بهاری و سیالب را داشتیم که وضعیت کیفی هوا نیز 
در آن مدت در شرایط پاک و مطلوب بود؛ اما تابستان 
به دلیل خشک شدن ســیالب ها گرد و غبار را شاهد 
بودیم.« وی با بیان اینکه هوای اصفهان تابستان امسال 

نیز وضعیت مطلوبی نداشت، یادآور می شود: 25 و 30 
خردادماه سال جاری شــاخص کیفی هوا در وضعیت 
بسیار آلوده و فراتر از مرز هشدار رسید.این کارشناس 
با اشاره به کاهش کیفیت هوا از ابتدای پاییز، می افزاید: 
در حال حاضر عوامل طبیعی و پایداری جوی بر وضعیت 
نامطلوب هوا اثرگذار است، اما وجود منابع آالینده در 
سطح کالن شــهرها و مراکز پر تجمع عاملی مهم در 
افزایش غلظت آالینده در شرایط پایداری جو محسوب 
می شود. این در حالی است که سکون هوا در شهرهای 
کوچک آلودگی هوا به دنبال ندارد و شــرایط مطلوب 
است.مزارع با بیان اینکه انســان در آلودگی هوا نقش 
بسزایی دارد، می گوید: تردد انبوه خودروها در سطح 
شهر عاملی مهم در آلودگی هواست؛ وجود خودروهای 
فرسوده، نبود کاتالیزور در خودروها به دلیل تحریم ها و 
همچنین نوع سوخت مصرفی همه اینها بر آلودگی هوا 
تاثیر می گذارد. از سوی دیگر کارخانه ها و کارگاه های 
صنعتی به ویژه آنها که درون شهر فعالیت می کنند از 
جمله عوامل ثابت آلودگی هوا محسوب می شوند. وی 
معتقد است: راهکار کاهش روزهای آلوده کالن شهر 
اصفهان همکاری تمام دستگاه های اجرایی برای انجام 
طرح جامع کاهش آلودگی هواست چرا که در این طرح 

محورها و راهکارهای مختلف پیش بینی شده است.
طرح جامع کنترل کیفی هوای منطقه مرکزی استان 
که شــامل کالن شــهر اصفهان و هفت شهرســتان 
دیگر است در بهمن ماه ســال ۹2 به تصویب شورای 
برنامه ریزی اســتان رســید و از ابتدای سال ۹3 این 
مصوبه اجرایی شــد.در حال حاضر  55 درصد صنایع 
و 61 درصد صنایع بزرگ اصفهان در شــش درصد از 
مساحت مرکزی اصفهان مستقر هســتند. براساس 
نتایج تحقیقاتی که سال ۹6 از سوی معاونت بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتشر شد ساالنه حدود 
15 درصد مــرگ و میر اصفهانی ها ناشــی از آلودگی 
هواســت. همچنین براســاس آمار دفتر مخاطرات 
ســازمان زمین شناسی و اکتشــافات معدنی حدود 
 15 تــا 20 درصد کانون هــای گرد و غبار کشــور در
  اســتان اصفهان قــرار دارد کــه نیازمند بررســی و 

پهنه بندی است .

 هوا بس ناجوانمردانه آلوده است!
 ۱5 تا ۲۰ درصد کانون های گرد و غبار کشور در استان اصفهان قرار دارد؛

افزایش 2/5 درصدی صدمات ناشی از نزاع در اصفهان
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: طی هفت ماهه ســال جاری از کل مراجعان نزاع تعداد ۹ 
هزار و 666 نفر زن و 18 هزار و 143 نفر مرد بوده اند. علی سلیمان پور با اشاره به افزایش آمار متقاضیان 
دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان اظهار کرد: طی هفت ماهه امسال 444 نفر 
برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه و 351 نفر از آن ها مجوز سقط 
درمانی دریافت کرده اند. وی افزود: آمار متقاضیان دریافت سقط درمانی در سال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 8 درصد افزایش داشته است. سلیمان پور با اشاره به افزایش آمار مراجعان به دلیل نزاع  
خاطرنشان کرد: در هفت ماهه سال جاری تعداد 2۷ هزار و 80۹ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز 
پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند. وی خاطرنشان کرد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل معادل 2.5 درصد افزایش یافته است. 

کمبود ۱400 معلم تربیت بدنی در مدارس استان
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان به وجود 1600 معلم تربیت بدنی در استان 
اشاره کرد و گفت: بر اساس اســتانداردهای موجود نیاز به ســه هزار معلم تربیت بدنی داریم، یعنی حدود دو برابر 
تعداد فعلی تا همه پایه های تحصیلی را پوشش دهیم. رییسی با بیان اینکه هم اکنون امکان جذب نیروی جدید در 
آموزش وپرورش وجود ندارد، گفت: تالش می کنیم کمبود معلم تربیت بدنی را با به کارگیری ظرفیت های موجود 
جبران کنیم، مثال طی دو سال گذشته آموزگارانی که همه دروس را تدریس می کنند مثل آموزگاران ابتدایی، دوره 
40 ساعته ای را پشت سر گذاشتند تا اگر در ساعت درس تربیت بدنی معلم نداشتیم بتوانند خودشان این کالس 
را برگزار کنند که هم برای خود معلم خوب اســت و هم دانش آموزان از ساعت تربیت بدنی استفاده می کنند. وی، 
به کمبود تجهیزات ورزشی در مدارس اشاره کرد و افزود: طی دو سه سال اخیر وضعیت بهتر شده و در شهریورماه 

هرسال تعدادی از تجهیزات ورزشی را در اختیار مدارس قرار می دهیم.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات واحد لندری
بیمارستان سید الشهداء)ع( به صورت حجمی

متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس 
poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 3۷۹24005-031 تماس حاصل فرمایند.

م الف:676515

بهبود کیفیت هوای کالن شهرهای کشور
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشــاره به ورود سامانه بارشی به کشور از بهبود 
کیفیت هوا در کالن شهرها خبر داد. صادق ضیاییان اظهار کرد: براساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی 
هواشناسی از عصر دیروز با ورود سامانه بارشی به کشور عالوه بر بهبود تدریجی کیفیت هوا در شمال غرب و 
برخی نقاط استان های واقع در شمال غرب و غرب بارش باران و برف و وزش باد پیش بینی می شود. وی با بیان 
این که از عصر امروز به تدریج از آلودگی هوا در تهران، کرج، اراک، قم و اصفهان کاسته می شود، تصریح کرد: از روز 
جمعه بارش پراکنده در برخی نقاط غرب، جنوب غرب و ارتفاعات زاگرس مرکزی پیش بینی می شود. 

حدیث زاهدی
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هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر در حالی روز جمعه با برگزاری 
سه دیدار پیگیری می شود که در یکی از دیدارها تیم ذوب آهن 
اصفهان در خوزســتان به مصاف نفت مســجد سلیمان می رود. 
سبزپوشان در شرایطی آماده رقابت با یکی از نمایندگان خوزستان 
می شوند که آنها توانستند هفته گذشته به دومین پیروزی خود در 
این مسابقات دست یابند. ذوبی ها که از ابتدای فصل جاری به 

روندی کابوس وار دچار شده 

و از 14 بار بازی برگزار شــده در لیگ برتر، جــام حذفی و لیگ 
قهرمانان آسیا تنها به یک برد دســت یافته بودند هفته گذشته 
مقابل تیم فوالد خوزســتان موفق به کسب برتری شدند تا برای 
مدت زمان کوتاهی بار دیگر آرامش به اردوی سبزپوشان باز گردد. 
علیرضا منصوریان که به دنبال شکست از تیم ماشین سازی تبریز 
با اولتیماتومی از سوی مسئوالن باشگاه ذوب آهن روبه رو شده بود 
و خطر جدایی از این تیم را به شدت احساس می کرد با تغییرات 
صورت گرفته در ترکیب تیمش 
توانســت دومین سه امتیاز 
ذوبی ها در این فصل را به 
دست آورد و چشم به راه 
دیدارهای آینده بماند. 
ســوی  آن  در 

میدان تیم نفت مسجد سلیمان قرار دارد؛ تیمی که هفته گذشته 
موفق شد دست به کار بزرگی بزند و مدافع عنوان قهرمانی را در 
ورزشگاه آزادی شکست دهد. تیم مســجد سلیمان با مربیگری 
مهدی تارتار در این فصل از رقابت های لیگ برتر تاکنون عملکرد 
خوبی را از خود به جا گذاشــته اســت. این تیم با سه پیروزی و 
هشت تساوی و کســب 17 امتیاز بر رده ششم جدول رده بندی 
جای گرفته است. شــاگردان تارتار تاکنون شکســتی را در این 
فصل تجربه نکرده اند و به همراه تیم سپاهان جزو تیم های بدون 
شکست این فصل از رقابت های لیگ برتر هستند. مسئله ای که 
می تواند کار را برای شاگردان منصوریان که هنوز از بحران خارج 
نشده اند، دشوار کند. ذوبی ها در دیدار گذشته با وجود کسب سه 
امتیاز دیدار خانگی، عملکرد خوبی را از خود به جای نگذاشتند تا 
هنوز شرایط بیم و امید بر اردوی تیم این حاکم باشد. سبزپوشان 
اگرچه در پایان هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر بر رده دوازدهم 
جدول رده بندی تکیه زدند ولی هنوز این شرایط، مناسب ذوب 
آهن نیست، تیمی که قرار بود به عنوان مدعی قهرمانی وارد فصل 
جاری رقابت های لیگ برتر شود؛ اما شرایط بر وفق مرادش پیش 
نرفت تا شاگردان منصوریان در اواخر نیم فصل اول جزو تیم های 

پایین جدول رده بندی باشند.
منصوریان در این دیدار با توجه به بازی در زمین حریف و حضور 
هواداران نفت مسجد ســلیمان، کار ســختی را در پیش دارد. 
اصلی ترین چالش او تزریق آرامش و روحیه و دور کردن استرس 
از بازیکنــان ذوب آهن اســت. امری که اگر در آن موفق شــود، 
امیدواری های زیادی را به اردوی سبزپوشان تزریق خواهد کرد. 
باید منتظر ماند و دید بازی روز جمعــه می تواند تداوم روزهای 
خوب برای ذوب آهن باشــد یا سقوط سبزپوشــان در جدول را 
شدت می بخشد. دیدار تیم های نفت مسجد سلیمان و ذوب آهن 

اصفهان روز جمعه از ساعت 14:30 آغاز می شود.

شجاع خلیل زاده بعد از مصاحبه معروفی که قبل از جام جهانی برزیل 
علیه کارلوس کرد، وارد لیست سیاه شــد. در دوران ویلموتس هم 
دوباره دعوت نشد. حاال در صورت بازگشت برانکو، به احتمال فراوان 
بار دیگر در لیست ایران قرار خواهد گرفت. در همین ارتباط  از اردوی 
قرمزها باخبر شدیم که پرسپولیســی ها در این باره باب شوخی را 
با شــجاع باز کرده اند. بعضی از آن ها با خنده و شوخی به این 

بازیکن گفته اند: »ملی پوش شــدنت مبارک!« واکنش شــجاع هم خنده و 
شوخی با همبازیانش بود. خلیل زاده رابطه خیلی خوبی با برانکو دارد. مربی 
کروات به لحاظ فنی او را قبول داشت و به همین خاطر همیشه و در همه حال 
از شــجاع حمایت می کرد، در واقع خلیل زاده یکی از معدود بازیکنانی بود 
که برانکو در دوران حضور در پرســپولیس با او به مشکل برنخورد. شجاع و 
برانکو حتی بعد از رفتن این مربی از پرسپولیس، ارتباط خود را قطع نکردند 
و پیام هایی برای هم ارســال می کردند. این دوســتی و ادامه دار بودن آن 
 قطعا می تواند سرانجام منجر به خروج نام شــجاع از لیست سیاه تیم ملی

 شود.

مارسلو به نیمار:
تو بهتر از امباپه ای!

دو تیم رئال مادرید و پاری سن ژرمن سه شنبه 
شــب در یــک دیدار 
حساس و تماشایی 
بــه مصــاف هم 
رفتنــد کــه در 
نهایت این بازی با 
تساوی 2-2 خاتمه 
یافت. توماس توخل، 
ســرمربی آلمانی پی اس جی، در این بازی از 
مثلث کیلیان امباپه، آنخل دی ماریا و مائورو 
ایکاردی در خط حمله خود اســتفاده کرد و 
نیمار را در ترکیب اصلی خود قرار نداد. با این 
وجود فوق ســتاره برزیلی پاری سن ژرمن از 
ابتدای نیمه دوم به جای ادریســه گویه وارد 
زمین شــد و توانست عملکرد نســبتا خوبی 
را از خود ارائه دهد. نشــریه مــارکا اما در یک 
گزارش عجیب مدعی شده که مارسلو، مدافع 
برزیلی رئال مادرید، پیش از آغاز بازی گفت و 
گوی جالبی با نیمار داشته است. بنا بر ادعای 
مارکا، مارسلو رو به نیمار گفته است: »تو بهتر 

از امباپه هستی.«

مدیر یوونتوس پرونده 
عصبانیت رونالدو را بست

فابیو بارتسی، مدیر باشــگاه یوونتوس پرونده 
عصبانیــت رونالدو بعد 
از تعویض شدن در 
بازی بــا میالن را 
بســت. ابرستاره 
پرتغالی دو هفته 
پیــش در بــازی با 
روسونری تعویض شد. 
او بعد از خروج از زمیــن بالفاصله با عصبانیت 
پیش از اتمام بازی، ورزشگاه را ترک کرد. بعد 
از این اتفاق شــایعات زیادی مبنی بر مشکل 
رونالدو با ســاری و موضوع جدایی اش مطرح 
شد. بارتسی در مصاحبه با نشریه »کوریره دال 
اسپورت« ایتالیا گفت: عصبانیت رونالدو؟ برای 
من این موضوع مربوط به گذشته است. وقتی 
یک بازیکن از تعویض شدن عصبانی می شود، 
نشانه مثبتی اســت. او بعد از این همه افتخار 
آفرینی و کسب جام همچنان می خواهد پیروز 
باشــد و بازی کند. یوونتوس ســه شنبه شب 
در مرحله گروهی لیــگ قهرمانان اروپا مقابل 
اتلتیکو مادرید با نتیجه یک بر صفر به پیروزی 
رسید تا صعودش را به عنوان صدرنشین گروه 

قطعی کند.

هری کین:
شروع بدی مقابل المپیاکوس 

داشتیم
تاتنهام از ســری مســابقات هفته پنجم لیگ 
قهرمانان اروپا میزبان 
المپیاکــوس یونان 
بود. هــری کین 
در بــازی ســه 
شنبه شب موفق 
شد دو گل از چهار 
گل تیمــش را به ثمر 
برساند تا نقش مهمی در پیروزی تاتنهام ایفا 
کرده باشــد. او در پایان بازی بــه خبرنگاران 
گفــت: » شــروع ناامیــد کننــده ای مقابل 
المپیاکوس داشتیم و دو گل دریافت کردیم؛ 
اما خوشبختانه پیش از پایان نیمه اول گلزنی 
کردیم تــا در نیمه دوم انگیزه های بیشــتری 
داشته باشیم. در نیمه دوم فوق العاده بودیم و 
موقعیت های زیادی روی دروازه حریف ایجاد 
کردیم. در این نیمه آزادانه تر بازی کردیم و در 
نهایت به نتیجه دلخواه خود نیز دست یافتیم 

و از صعود به مرحله بعد حس خوبی داریم.«

 دلیل بهتر شدن بایرن
 از نگاه »فلیک«

نتایج خوب بایرن مونیخ بــا هانس فلیک ادامه 
دارد. بایــرن در هفتــه 
مرحلــه  پنجــم 
گروهــی لیــگ 
قهرمانان اروپا به 
مصاف ستاره سرخ 
رفت و توانست با 6 
گل به پیروزی برسد. 
این چهارمین بازی پیاپی اســت کــه بایرن با 
هدایت فلیک، ســرمربی جدید خــود پیروز از 
میدان خارج می شود. سرمربی بایرن بعد از بازی 
گفت: وقتی یک تیم خوب دفاع کند اعتماد به 
نفس الزم را به دست می آورد.  در درجه نخست 
باید خوب دفاع کرد تا به پیروزی دســت پیدا 
کنید. ما در کارهای دفاعی بهتر شده ایم و این 

خوشحال کننده است.

میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی به ایران برگشت

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 پاسخ سپاهان به اعتراض استقالل
 درباره زاهدی فر؛

  می خواهند بازی را به خارج
 از مستطیل سبز بکشانند

بعد از مشخص شدن داوران هفته دوازدهم لیگ 
برتر فوتبال، مسئوالن باشــگاه استقالل با مرور 
اشــتباهات محمدحســین زاهدی فر علیه تیم 
خود به اعتراض بابت انتخاب این داور پرداختند. 
از این رو باشگاه ســپاهان در اطالعیه ای پاسخ 
اســتقاللی ها را داد. در این اطالعیه آمده است: 
»در چند روز گذشته مسئوالن باشگاه استقالل 
نســبت به انتخاب آقای زاهدی فر به عنوان داور 
بازی سپاهان و استقالل بحث های رسانه ای انجام 
دادند تا متاسفانه بازی را به خارج از مستطیل سبز 
بکشند. واقعیت این اســت که هواداران سپاهان 
هنوز اشــتباهات آقای زاهدی فر در نیمه نهایی 
جام حذفی سال گذشــته را فراموش نکرده اند 
که موجب از دســت رفتن جام حذفی شد. آن ها 
زخم خورده داوری های ضعیف برای هر دو جام 
فصل پیش هستند، واقعیتی که آقای فغانی هم 
در آخرین مصاحبه خود در ایران به آن اشاره کرد. 
با این همه، ما به ایــن انتخاب اعتراضی نداریم و 
به تصمیم کمیته داوران احترام خواهیم گذاشت. 
حرف آخر ما این است که کمیته داوران هر داوری 
را که مسئولین استقالل تمایل دارند انتخاب کند 
و ما بدون هیچ مخالفتی آن را می پذیریم تا بیش 
از این هواداران دو تیم برابر هم قرار نگیرند. باشگاه 
سپاهان قطعا بهترین میزبانی را از هواداران عزیز 
استقالل مانند سال های گذشته خواهد داشت.«

در حاشیه

میزبانی جام جهانی کشتی 
فرنگی به ایران برگشت

وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد که مســابقات 
جام جهانی کشتی فرنگی با تغییر تاریخ در ایران 
برگزار خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری وزارت 
ورزش و جوانان، برای حفظ حق میزبانی ایران از 
سوی اتحادیه جهانی کشتی، مسعود سلطانی فر 
طی تماس های تلفنی با سفرای ایران در ژاپن و 
روسیه خواستار پیگیری حضور نمایندگان این 
کشورها در مسابقات جام جهانی تهران شد. بنا 
بر این گزارش، در نهایت با تالش های کمیته ملی 
المپیک، فدراسیون کشتی، تماس با مامیا شویلی 
رییس فدراسیون کشتی روســیه و کمک های 
وزارت امور خارجه و استفاده از ظرفیت سفرای 
گرجســتان، ژاپن و روســیه در تهران؛ با تغییر 
تاریخ، برگزاری مســابقات جام جهانی کشــتی 

فرنگی در تهران قطعی شد.

 سومی اصفهان
 در وزنه برداری جوانان کشور

اســتان اصفهان به عنوان ســومی رقابت های 
وزنه برداری جوانان کشــور در شــهرکرد دست 
یافت. رقابت های وزنه بــرداری قهرمانی جوانان 
کشور با حضور 131 شرکت کننده از 24 استان 
طی 4 روز )2 تا 5 آذرماه( در شهرکرد برگزار شد 
و در پایان این دوره مســابقات نفرات و تیم های 
برتر مشخص شــدند. در رده بندی امتیازی این 
مســابقات تیم وزنه برداری جوانــان اصفهان با 
کسب 616 امتیاز در جایگاه سوم مسابقات قرار 
گرفت، تیم های مازندران و خوزستان نیز اول و 
دوم شدند. در رده بندی مدالی تیم ها نیز اصفهان 
موفق به کســب 4 مدال نقره و یک برنز شــد و 
بدون کســب مدال طال در رده نهم قرار گرفت، 
تیم های کرمانشاه، لرستان و زنجان نیز به ترتیب 
در رده های اول و تا سوم ایستادند. برای اصفهان 
علیرضا معینی در حرکت یک ضرب دســته 81 
کیلوگرم و امیرساالر عباسی در حرکت یک ضرب، 
دوضرب و مجموع دســته 89 کیلوگرم موفق به 
کسب مدال نقره شدند، همچنین سپهر مردانی 
در حرکت دوضرب دسته 96 کیلوگرم به مدال 

برنز دست پیدا کرد.

منهای فوتبال

هجدهمین دوره لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های کشور که قرار بود 
از سی ام آبان ماه آغاز شود، از روز گذشته با برگزاری 3 دیدار افتتاح 
شــد. در این فصل از رقابت ها تعداد تیم های شرکت کننده افزایش 
یافته و 9 تیم افق قم، اکسون تهران، ذوب آهن اصفهان، باریج اسانس 
کاشان، توسعه اقتصادی اطلس، پیکان تهران، ستارگان فارس، سایپا 
تهران و شهرداری قزوین در آن حضور دارند. البته نباید فراموش کنیم 

فصل گذشته لیگ برتر با قهرمانی تیم والیبال ذوب آهن به پایان رسید. 
شاگردان فریبا صادقی در رقابتی نزدیک و حساس با پیکان تهران، 
با شکست دادن تیم همشهری یعنی نامی نو اصفهان در هفته پایانی 
لیگ برتر، جام قهرمانی را در اصفهان باالی ســر بردند تا همچنان 
عنوان پرافتخارترین تیم لیگ برتر والیبال بانوان را یدک بکشند. در 
این فصل دیگر خبری از تیم نامی نو نیست، اما عالوه بر ذوب آهن باریج 

اسانس کاشان هم به جمع تیم های لیگ برتری اضافه شده است تا 
استان اصفهان دو نماینده در این مسابقات داشته باشد. ذوب آهن لیگ 
امسال را طی رقابت با رقیب چند سال اخیر خود یعنی پیکان تهران 
آغاز می کند، تیمی که هدایت آن را میترا شعبانیان سرمربی تیم ملی 
والیبال بانوان بر عهده دارد و قطعا در این فصل نیز جزو مدعیان کسب 

عنوان قهرمانی خواهد بود.     

هفته نخست لیگ برتر والیبال بانوان؛
خیز ذوب آهن برای تکرار قهرمانی

 امید یا سقوط؟!
 نفت مسجد سلیمان - ذوب آهن اصفهان؛

  عکس روز

سریع ترین پوکر تاریخ لیگ قهرمانان اروپا
 رکورد ســریع ترین پوکر تاریخ لیگ قهرمانان اروپا توسط رابرت لواندوفسکی، سریع ترین 

پوکر کننده تاریخ بوندسلیگا به ثبت رسید.

طی ســال های گذشــته برخی از انتقال های نامناسب باعث شده که 
یک استعداد ویژه پیش از شکوفایی بسوزد؛ اما این اتفاق خوشبختانه 
در ارتباط بــا یکی از لژیونرها و ســتاره های جوان فوتبــال ایران رخ 
نــداد. امیدنورافکن به عنوان یکی از ســتاره های آینــده دار فوتبال 
ایران می توانســت به خاطر یک انتخاب نامناسب مثل برخی دیگر از 
استعدادهای فوتبال ایران از مسیر پیشــرفت دور شود؛ اما بازگشت 

به موقع او و شــاید انتخاب بهترش در این فصل باعث شــد تا حاال بار 
دیگر یکی از بهترین جوان های فوتبال ایران باشــد. انتخاب سپاهان 
برای نورافکن با توجه به حضور امیرقلعه نویی که خودش بازیکنی در 
سطح ملی بوده و در بازگرداندن بازیکنان به فرم ایده آل تبحر دارد، یک 
انتخاب هوشمندانه و خوب بود. امید در این فصل از رقابت ها و در بیشتر 
بازی ها در پست هافبک دفاعی بازی کرده و تبدیل به یکی از مهره های 

تاثیرگذار تیمش شده اســت. ترکیب نورافکن و کیانی در خط میانی 
ســپاهان هماهنگی جالبی را در خط هافبک این تیم به وجود آورده 
و می تواند یکی از دالیل موفقیت آن ها در این فصل از رقابت ها باشــد. 
نورافکن عالوه بر سپاهان نقش مهمی هم در تیم زیر 23 سال ایران دارد 
که باید در رقابت های قهرمانی آسیا برای حضور در جمع سه تیم پایانی 

و رسیدن به المپیک تالش کند. 

جوانی که ستاره ها را نیمکت نشین می کند؛

محبی؛ پدیده ای با سر بانداژ
محمدمحبی با عملکرد بسیار خوبش در رقابت های لیگ برتر خیلی زود تبدیل به یکی از مهره های 
اصلی تیم ملی ایران شد آن هم در پستی که شاخص ترین بازیکنان آسیا در تیم ایران حضور دارند. 
درخشش محبی به حدی بود که مارک ویلموتس قید بازیکنانی چون علیرضا جهانبخش و مهدی 
ترابی را زد. امیرقلعه نویی، سرمربی تیم سپاهان از فصل گذشته که این مهاجم جوان در شاهین 
بوشهر بازی می کرد او را زیر نظر گرفت و در پایان فصل هشت بازی محبی را به طور کامل دید و 
در نهایت او را به اصفهان آورد. وینگر ســپاهان فصل را به عنوان بازیکن ثابت شروع کرد و اولین 
گلش را در اولین بازی اش در لیگ برتر به ثمر رساند. او در تمام هفته ها به عنوان بازیکن اصلی در 
ترکیب سپاهان بازی کرده و تنها در بازی با پرســپولیس از دقیقه 53 به بازی آمد و یک گل زیبا 
هم به ثمر رساند. سپاهان با دو پاس گل او گل گهر را شکست داد. محمد محبی در بازی حساس 
مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال ایران برابر پیکان در همان دقیقه 13 بازی سپاهان را 
پیش انداخت تا با گل آخرین دقایق نیمه اول شهباززاده کار صعود در همان 45 دقیقه تمام شود. 
وینگر تیم سپاهان در این بازی از ناحیه سر هم دچار آسیب دیدگی شد؛ اما 90 دقیقه در ترکیب 
تیمش بازی کرد. این در حالی است که در این بازی والدیمیر کومان و استنلی کی روش در ترکیب 
اصلی نبودند. او در حال حاضر یکی از آماده ترین بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران است و با توجه 
به اولین سال حضور در لیگ برتر و سن و سال پایینش می تواند لقب پدیده فصل را از هم اکنون 
بگیرد. محبی در حال حاضر یکی از مهره های اصلی تیم ملی ایران هم به شــما رمی رود و بعید 
 است هر مربی دیگری که هدایت تیم ملی را به عهده بگیرد بتواند از کنار نام این بازیکن به راحتی 

عبور کند.

بازگشت موفقیت آمیز نورافکن؛
»امید« در سپاهان زنده شد

شوخی با شجاع؛

 ملی پوش شدنت مبارک!

سمیه مصور
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مسئوالن، توانمندی و همراهی بسیج را قدر بدانند
پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

اخـبار

همایش سراسری ارتقای 
سالمت بانوان در اصفهان

حدود۱۰۰ بانوی پژوهشگر حوزه سالمت بانوان 
در همایش سراسری ارتقای این حوزه به بحث و 
تبادل نظر پرداختند. دبیر علمی همایش ارتقای 
سالمت بانوان، سالمت روانی و معنوی، کاربرد 
طب مکمل و حقوق و اخالق در ســالمت زنان، 
سالمت باروری و سرطان های زنان، آسیب های 
اجتماعی در زنان و میانسالی و سالمندی سالم 
در زنــان را از محورهای ۹ گانــه این همایش 
ملی سه روزه بیان کرد. میترا صوابی با اشاره به 
ارسال ۲۵۰ مقاله از پژوهشگران سراسر کشور 
به دبیرخانه همایش افــزود:از این تعداد ۱۲۰ 
مقاله به صورت پوستر و هشت مقاله به صورت 
سخنرانی ارائه می شــود. برگزاری کارگاه های 
تخصصی با محور سالمت جسمی و روانی بانوان 
و مدیریت و برنامه ریزی در ســالمت بانوان از 
برنامه های جنبی همایش سراســری ارتقای 

سالمت بانوان است.

باحضور31کشورجهانصورتمیگیرد؛
برگزاری جشنواره بین المللی 

خیام در اصفهان
مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری 
استان اصفهان در نشست خبری عوامل برگزار 
کننده اولین جشــنواره بین المللی اختراعات 
خیام با تبریک هفته بسیج اظهار کرد: به مناسبت 
هفته بسیج بنا داریم جشنواره بین المللی را با نام 
خیام، دانشمند برجسته ایرانی آغاز کنیم. خالد 
گمار تصریح کرد: این جشــنواره در سه بخش 
دانش آموزی، دانشــجویی و آزاد برگزار خواهد 
شــد و اولین بار به صورت بین المللی در کشور 
و در شهر اصفهان برگزار می شــود. وی افزود: 
۳۱ کشور در سراســر دنیا برای حضور در این 
جشنواره اعالم آمادگی کردند؛ کشورهایی مانند 
اتریش، کانادا، امارات، کرواســی، کره جنوبی، 
هنگ کنگ، سوئیس، آلمان و اسپانیا از جمله این 
کشورها هستند که عالوه بر مخترعان داخلی در 
جشنواره حضور خواهند شد. گمار با بیان اینکه 
این جشنواره از نظر جوایز منحصر به فرد است، 
عنوان کرد: جشنواره، ویترینی است برای نمایش 
اختراعــات؛ اختراعاتی که بتواننــد در زمینه 
مختلف ظهور کنند به مراکز معرفی می شــوند 
که در سال گذشته ۳۰ طرح معرفی شد. وی با 
بیان اینکه این جشنواره تا ۲۰ دی ماه ادامه دارد، 
بیان کرد: از ارگان ها و سازمان های مختلف که 
اختراعاتی در ارتباط با اســتفاده سازمانی خود 
دارند، دعوت می شود در این جشنواره شرکت 
کنند. در ادامه این نشست میالد سلیمانی اظهار 
کرد: در کشــور رویدادهای کوچــک و بزرگی 
داریم که با اهداف مختلف برگزار می شــود؛ اما 
این رویداد تفاوتی دارد که عوامل برگزار کننده 
تجربه ۱۰ سال شرکت در اینگونه فستیوال ها را 
در این مسابقه به کار گرفته و این تجربه مسیری 
را ترســیم کرده که خروجی آن به درد کشور 
و مردم بخــورد. دبیر بخش دانشــجویی و آزاد 
فستیوال بیان کرد: سال گذشــته با همکاری 
کشور ترکیه به صورت اشتراکی فستیوال برگزار 

شد؛ اما امسال مستقل خواهد بود.

 برگزاری همایش
  »نکوداشت روز اصفهان«

 در کتابخانه مرکزی
همایش »نکوداشــت روز اصفهان« ویژه عموم 
مردم توسط سازمان های مردم نهاد و با مشارکت 
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان، امــروز در کتابخانه مرکــزی برگزار 
می شود. رییس اداره مشــارکت های فرهنگی 
اجتماعی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان گفت: همایش »نکوداشت روز 
اصفهان« ویژه عموم مردم توسط سازمان های 
مردم نهــاد و با مشــارکت ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان،امروز از 
ســاعت ۹:۳۰ صبح تا ۱7 در کتابخانه مرکزی 
برگزار می شــود. فروغ صادقیان اظهار داشت: 
در این همایش که در دو نوبت صبح و بعدازظهر 
برگزار می شــود، در نوبت صبح محمد عیدی 
رییس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شهرداری اصفهان و فریدون اللهیاری، مدیرکل 
میراث فرهنگی و صنایع دستی استان اصفهان 
در مــورد بزرگداشــت ســرآمدان اصفهان به 

سخنرانی می پردازند. 
وی افــزود: همچنین در این همایــش از فیلم 
»افسانه اصفهان« به کارگردانی بهروز ملبوسباف 
رونمایی خواهد شد. وی، در تشریح برنامه های 
نوبت بعدازظهر این همایش گفت: علی یوسفی 
در مورد حکمرانی آب بر زاینده رود ســخنرانی 
می کند و همچنین میزگردی با عنوان »چهارباغ 
دیروز امروز و فردا« بــا حضور محمود درویش، 
محمد مسعود و بهروز ملبوسباف در این همایش 

برگزار می شود.

شهرداردرسومیننشستفصلی
مدیرانشهری:

شهرداری تا امروز بر دیون 
کمرشکن غلبه کرده است

شــهردار اصفهان در ســومین نشست فصلی 
مدیران شهری که با حضور نماینده ولی فقیه 
در استان برگزار شد، اظهار کرد: مدیران شهری 
عالقه دارنــد رفتارهای عملکــردی خود را با 
نظرات مردم منطبق کنند تا عملکرد آنها باعث 

جلب رضایت مردم در خدمت رسانی باشد.
 قدرت ا... نوروزی افزود: اصفهان به عنوان یک 

کالن شهر و شــهری جهانی و تاریخی با سابقه 
درخشــان که اکنون در بعضی از شــبکه های 
جهانی در یونســکو یا یونیســف عضو است و 
یا در مرحله پایلوت بــرای عضویت قرار دارد، 
می خواهد این شــهر یک شــهر گردشــگری 
تلقی شــود تا این کانون گردشگری تحولی در 
اقتصاد گردشــگری ایران ایجاد کند. شهردار 
اصفهان تاکید کرد: مدیران شــهری اصفهان 
باید اقدامات بزرگ خود را به سمتی ببرند که 
جهانیان با ورود به این شــهر، نصف جهان را 
به عنوان کانون بزرگ فرهنگی، گردشــگری، 
مذهبی و ســالمت معرفی کننــد. وی با بیان 
اینکه در بدو آغاز فعالیــت خود در این دوره با 
مشکالت مالی زیادی مواجه بوده ایم، تصریح 
کرد: بایــد بدهی ها بابت آبادانــی و خدمت به 
مردم باشد؛ شهرداری ها در گذشته با نیروهای 
مازاد انســانی مواجه بودند که این عنصر، کار 
خدمت رســانی را با اخالل مواجــه می کرد. 
نوروزی ادامه داد: تا امروز توانســتیم بر دیون 
کمرشــکن غلبه پیــدا کنیم و با بازنشســته 
شــدن عده ای از افراد و جایگزین نکردن آنها 
از روند صعودی نیروهای مــازاد جلوگیری به 
عمل آوریم. وی با بیان اینکه سال گذشته در 
ســطح کشــور موفق به جذب باالترین میزان 
بودجه شدیم، گفت: امســال تاکنون بیش از 
۶۰ درصــد بودجه چهار هــزارو ۱۰۰ میلیارد 
تومانی شــهرداری اصفهان تحقق یافته است. 
شهردار اصفهان ادامه داد: اگر بتوانیم شرایطی 
را که چند روز گذشته در شــهر به وجود آمد 
عادی کنیم، تا پایان سال می توان شاهد تحقق 
صدرصدی بودجه بود. وی با اشــاره به حلقه 
حفاظتی شــهر اصفهان اظهار کــرد: در حال 
حاضر ســه حلقه حفاظتی در شــهر اصفهان 
وجود دارد که دو حلقه آن مربــوط به دوران 
پهلوی اول و دوم و حلقه ســوم در ۴۰ ســال 

گذشته ایجاد شده است.

سخنگوی شورای شهر اصفهان 
یک خبر را تکذیب کرد

سخنگوی شورای شــهر اصفهان با انتشار یک 
توییت به خبری که به نقــل از وی در یکی از 
رسانه های فارسی زبان بیگانه منتشر شده بود 
واکنش نشــان داد و آن را تکذیب کرد. مهدی 
مزروعی، عضوشورای شهر اصفهان در صفحه 
توییتر خود نوشت: »مدیریت شهری اصفهان 
به لطف خداوند و حمایت شــهروندان ضمن 
بازگردانــدن تجهیزات و تاسیســات آســیب 
دیده به چرخــه خدمت رســانی، پروژه های 
خــرد و کالن عمرانــی، شــهری و فرهنگی 
 خود و امــور روزمره شــهر را با قــدرت ادامه

 خواهد داد.«
سخنگوی شورای شــهر اصفهان در ادامه این 
توییت آورده است: در یکی از شبکه های فارسی 
زبان بیگانه و وابســته به دالرهای ســعودی 
خبری به نقل از من با این متن منتشــر شده 
است که:» بعد از خسارات وارده به شهر در اثر 
اعتراضات، پرداخــت حقوق کارکنان با اخالل 
مواجه شده اســت.« این خبر کذب است. خبر 
صحیح به این ترتیب اســت: در جلســه علنی 
شورای اســالمی شــهر اصفهان- که فیلم آن 
موجود اســت- به شــهردار اصفهــان توصیه 
کردم که مبادا بر اثر خســارات ۳۰۰ میلیارد 
تومانی وارده بــه اموال و تجهیزات شــهری، 
در پرداخــت حقــوق کارکنان اخــالل ایجاد 
شود و جناب شــهردار هم فی المجلس ضمن 
 تاکید بر اولویت داشتن حقوق کارکنان خبر از 

پرداخت آن داد.

»مرمت گنبد مســجد شــیخ لطــف ا...« کلید 
واژه ای اســت که ردپای آن طی روزهای گذشته 
در بســیاری از رســانه های داخلی دیده شده و 
حاشــیه های فراوانی را ایجاد کرده، حاشیه هایی 
که البته با واکنش های متعددی از سوی مسئوالن 
میراث فرهنگی اســتان و مدیر پایــگاه مجموعه 

میدان امام خمینی )ره( روبه رو شده است.
ماجرا به صحبت های جنجالــی بنیانگذار میراث 
فرهنگی در دانشــکده حفاظت و مرمت دانشگاه 
هنر اصفهان بر می گردد، جایی که مهدی حجت 
گفته بود: »گنبد مسجد شــیخ لطف ا... را به اسم 
مرمت خراب کردند، رنگ کاشی ها تغییر یافته و 

لچکی جا نیافتاده است«.
 مسجد شیخ لطف ا... یکی از مسجدهای تاریخی و 
شناخته شده در ضلع شرقی میدان امام )ره( است. 
این مسجد به فرمان شــاه عباس اول و در مدت 
هجده سال بنا شد و مقابل عمارت علی قاپو و در 

همسایگی مسجد جامع عباسی است. 
معمار این مسجد استاد محمدرضا اصفهانی پسر 
حســین بنا اصفهانی بوده اســت. این مسجد بر 
خرابه های مســجدی که قبال در آن محل بوده، 
ساخته شد. مسجد شــیخ لطف ا... به نام یکی از 
علمای بزرگ عصر صفوی به نام شیخ لطف ا...جبل 
عاملی نامیده شد که از علمای بزرگ دوره صفوی 
بود. این مســجد قطعا درخشــان ترین الماس بر 
جواهر میراث فرهنگی اصفهان است، این شاهکار 
معماری و هنر به عنوان جاذبه و برندی مهم برای 

ایران شناخته می شود.
 تمام زیبایی و شکوه این مســجِد بدون مناره به 
گنبد رنگارنگ و متقارن آن اســت که هر چشمی 
را خیره می کند. مرمت این مســجد با این دلیل 
که »مالت بین کاشــی ها و جدار گنبد مســجد 
شیخ لطف ا... در طول زمان طوالنی رو به تخریب 
رفته و با ریزش کاشی ها همراه بود است« صورت 
پذیرفت؛ اما حاال بعد از گذشــت زمان و تکمیل 

مرمت تنها نمایی دورنگ 
از گنبد به جا مانده است؛ 
دورنگی کــه برخی علت 
و  پاک ســازی  را  آن 
بندکشی های انجام شده 
کاشــی  ننــد.  می دا
قســمت های دیگــر بند 
ندارد و بــه همین خاطر 

پررنگ به نظر می رسد.
 مدیرپایــگاه میــراث جهانی میدان امــام)ره( با
  توجه به انتقــادات اخیر برخی رســانه ها درباره
  نحــوه مرمت مســجد شــیخ لطــف ا...، تفاوت

 رنگ کاشی ها و برجســته بودن برخی کاشی ها 
نسبت به بقیه در ارتباط با این موضوعات و نحوه 
مرمت گنبد این مســجد تاریخــی، توضیحاتی 

ارائه کرد.
فریبا خطابخش با اشاره به اینکه در سال گذشته 
کاشی های معرق هفت رنگ در گریو گنبد مسجد 
شیخ لطف ا... شروع به ریزش کرد، اظهار داشت: 
با تامیــن اعتبــارات الزم، گریو )بخــش پایینی 
گنبد( مســجد شــیخ لطف ا...مورد بازبینی قرار 

گرفت و تصمیــم گرفته 
شد تا کاشــی های گنبد 
مسجد هم مورد بررسی 

قرار بگیرد.
مدیــر پایــگاه مجموعه 
میدان امام خمینی )ره( 
با اشاره به اینکه آخرین 
مرمت کاشی های مسجد 
شیخ لطف ا... هشتاد ســال پیش و توسط استاد 
کار معروف اصفهانی زنده یــاد مصدق زاده انجام 
شده بود، ابراز داشــت: بررسی ها نشان می داد که 
کاشــی های گنبد از بستر جدا شــده و بندهای 

کاشی هم از بین رفته بود.
وی با اعالم اینکه تزیینات گنبد مسجد شیخ لطف 
ا... به گونه ای اســت که باید دوترک از آن به طور 
همزمان مرمت شــود، بیان داشت: ۱۶ ترک برای 
گنبد مســجد شــیخ لطف ا... تعریف شده است؛ 
تاکنون هزینه دو ترک انجام شــده ۴۰۰ میلیون 
تومان بوده که برای انجام هر دو ترک شــش ماه 

زمان نیاز  است.
خطابخش با توضیح نحوه مرمت کاشی های گنبد 

مسجد شیخ لطف ا... گفت: کاشی ها از نوک گنبد 
با دست برداشته شد، بعد از شماره گذاری از روی 
طرح گنبد اســکن لیزر صورت گرفــت و پس از 
ساختن قالب گنبد، هر طرح قالب متناسب با سایز 

گنبد ساخته شد.
خطابخــش، اســتادکار مرمت دوترک مســجد 
شــیخ لطف ا... را »رحمت ا... رضایــت« معرفی 
کرد و گفت: این پیشکســوت میراث فرهنگی در 
 سن هشتادســالگی با صبر و عشــق به اصفهان

تک تک کاشی های دو ترک مسجد شیخ لطف ا... 
را مرمت کرد.

وی، انتقاد از تغییر رنگ دوترک مرمت شــده را 
بی اساس دانست و گفت: تفاوت رنگ عنوان غلطی 
برای تفکیک کاشــی های مرمت شــده از مرمت 
نشــده اســت؛ امیدواریم با تامین اعتبار و اتمام 
چهارده ترک باقی مانده تمام کاشی ها مرمت شود 

و این شائبه تغییر رنگ هم در جامعه از بین رود.
مدیــر پایــگاه مجموعه میــدان امــام خمینی 
)ره( در پاســخ به انتقادی که با اســتناد به گفته 
»مهــدی حجت« بیــان شــده مبنی بــر اینکه 
»گنبد مسجدشــیخ لطــف ا... را به اســم مرمت 
خراب کردند، رنگ کاشی ها تغییر یافته و لچکی 
جا نیفتاده اســت« گفــت: بــرای بییندگانی که 
از پایین بــه گنبد خیــره می شــوند و آن را غیر 
همســطح می دانند باید این توضیح را ارائه دهم 
که گفته می شــود ترک گنبد مسجد شیخ لطف 
ا... کوچک شــده، لچکی جا نیفتاده و همســطح 
نیست به خاطر این اســت که لبه های ترک هایی 
که مرمت نشده اســتحکام کافی را ندارد و هرآن 
در معرض ریزش اســت؛ برای حفاظت کاشی ها 
روی لبه های ترک گچ محکم گرفته شده است تا 
مانع از ریزش کاشی ها شود که به صورت موقتی 
اســت و پس از پایان کارگاه مرمتی گنبد شــیخ 
لطف ا... این مشــکل هم رفع خواهد شــد. تمام 
تالش ما این است با مرمت »اصولی« گنبد شیخ 
 لطف ا...، تا صد ســال آینده از ایــن بنا حفاظت

 شود.

کار اصولی بوده است
دفاعتمامقدمدیرپایگاهمجموعهمیدانامامخمینی)ره(ازمرمتمسجدشیخلطفا...:

جانشــین فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( 
استان اصفهان درباره فلســفه تشکیل بسیج و 
نقش موثر بســیجیان در جامعه اظهار داشت: 
تبلور بســیج در پیام تاریخی حضرت امام )ره( 
نمایان اســت که امام راحل فرمودند: بســیج 

مجموعه الهی اســت و در این پیام 
به عدم اعتماد به آمریــکا نیز تاکید 
داشتند. بسیج، فرزند انقالب اسالمی 
اســت و معجزه ای اســت که برای 
حفاظــت از دســتاوردهای انقالب 
اســالمی و مقاومت و ایستادگی در 
برابر دشــمنان ایجاد شــده که این 
دو اصــل در پیــام تاریخی حضرت 
امام)ره( نمایان اســت. وی تصریح 

کرد: بســیج این آمادگــی را دارد که در مقابل 
دشــمن ایســتادگی کند و امیدواریم گام دوم 
انقالب به گونه ای برداشــته شــود تا به دست 
صاحب اصلی آن حضــرت مهدی موعود )عج( 
برسد.علی مقواســاز بیان کرد: بسیج در سپاه 
استان اصفهان دارای چند اولویت اصلی است که 
در حوزه های مختلف ورود پیدا کرده و اثربخشی 
خوبی نیز داشته است. یکی از عرصه های اصلی 
و اولویت دار بسیج استان اصفهان عرصه خدمات 
رســانی اجتماعی، محرومیت زدایی و بســیج 
سازندگی اســت و حضور بسیجیان اصفهان در 
سطح کشور در جهت دســتگیری از محرومان 
جامعه از اولویت های ســپاه اســتان است. وی 

ورود سخت و جانانه در حوزه فرهنگی و آرایش 
جنگی در مقابــل تهاجم فرهنگی دشــمن را 
از دیگر اولویت های بســیج در استان اصفهان 
برشمرد و بیان کرد: اتفاقات بسیار خوبی در این 
زمینه ها به ویژه در هفته بسیج در حال رخ دادن 

است. برای نخســتین بار در کشور بزرگ ترین 
جشنواره سرود به صورت بومی و محلی توسط 
پایگاه های بسیج سطح اســتان اصفهان برگزار 
شد و نزدیک به ۱۰ هزار نفر از بسیجیان اصفهان 
در گروه سرود ســازماندهی شده اند. سرهنگ 
مقواســاز، درباره حوزه های دفاعی امنیتی نیز 
بیان کــرد: در این بخش اتفاقات بســیار مثمر 
ثمری در حال رخ دادن اســت و ســپاه استان 
آمادگی کامل خود را حفظ کرده است. رزمایش 
بیت المقدس با حضور گردان های بیت المقدس 
و کوثر با شرکت بیش از ۲۰ هزار نفر از بسیجیان 
استان در ۲۰ شهرستان اســتان برگزار و همه 

اهداف از پیش تعیین حصول و وصول شد.

جانشینفرماندهسپاهصاحبالزمان)عج(:

محرومیت زدایی و بسیج سازندگی در اولویت سپاه است
فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( در اجتماع 
پنج هزار نفری بسیجیان اصفهان با بیان اینکه 
بسیج ظرفیت و امکانی است که با ندای ملکوتی 
حضرت امام)ره( ۹ ماه بعد از پیروزی انقالب و 
۹ ماه قبل از جنگ تحمیلی در ایران اســالمی 

ایجاد شد، اظهار کرد: بسیج، ظرفیتی را ایجاد 
کرد که مردم بتوانند به صورت داوطلب در هر 
زمان و مکان از انقالب و نظام جمهوری اسالمی 
ایران دفاع کنند. سردار مجتبی فدا با بیان اینکه 
بسیج از اول انقالب نقش ارزنده و بسیار زیادی 
در تثبیت انقالب اسالمی و مبارزه با گروهک ها 
داشت، عنوان کرد: بسیج پس از جنگ تحمیلی 
پی در پی مشــغول رســیدگی به محرومان و 
محرومیت زدایی نقش و کارکــرد خود را ایفا 
کرده است. وی ادامه داد: در وصف بسیج همین 
بس که حضرت امام)ره( در پیام قطعنامه عنوان 
کردند که افتخارم این است که بسیجی هستم. 
سردار فدا بسیج را تشــکیالت انقالب اسالمی 

دانست و تصریح کرد: بسیج ظرفیت پایان ناپذیر 
انقالب و جمهوری اسالمی و فرهنگی است که 
در دل کشــورهای منطقه رشد و نمو پیدا کرد. 
فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( تاکید کرد: 
رزمندگان عراقی امنیــت فعلی خود را مدیون 
بســیج و نیروهای فرهنگی بسیجی 
می دانند، ظرفیت بســیج داعش را 
در سوریه منهدم و از خاک این کشور 
بیرون کرد. وی با بیان اینکه بســیج 
ظرفیت و امکانی است که رزمندگان 
فلسطینی و حزب ا... به تأسی از آن 
پیشــرفته ترین ارتش خاورمیانه را 
شکســت داده و زمین گیر کردند، 
خاطر نشان شد: بسیج ظرفیتی است 
که هم اکنون در کشور یمن با هدایت و حمایت 
مستشاری جمهوری اسالمی، امکانی را فراهم 
آورد که پنج سال مداوم در مقابل بمباران های 
وحشیانه کشورهای عربی و غربی مقاومت کرده 
و با ضربات مهلک به تاسیسات حیاتی کشورهای 
عربی، اقتصاد این کشــورها را با مشکل مواجه 

کرده است.
 ســردار فدا در رابطه با نقش بسیج در برقراری 
امنیت پایــدار و کمک به نیروهــای انتظامی و 
سایر نیروهای مسلح، اظهار کرد: بسیج در فتنه 
7۸، ۸۸ و تجمعات ناآرامی های ۹۶ و تابســتان 
۹7 و چند روز گذشته کارکرد خود را به خوبی 

نشان داده است.

فرماندهسپاهصاحبالزمان)عج(:

مسئوالن، توانمندی و همراهی بسیج را قدر بدانند

 امیدواریم با تامین اعتبار و اتمام 
چهارده ترک باقی مانده تمام 

کاشی ها مرمت شود و این شائبه 
تغییر رنگ هم در جامعه از بین رود

رییس حوزه هنری اصفهان گفت: اکنون حوزه فرهنگ استان و کشور 
تاحدودی در شــرایط مطلوبی قرار ندارد که این امر از یک سو بیانگر 
بی توجهی به حوزه هــای فرهنگی مرتبط با انقــالب و از طرف دیگر 
نیازمند شناسایی ظرفیت ها و پرداختن به وضعیت موجود است.  وی 
افزود: متاسفانه نگاه کلی به فرهنگ جدی گرفته نشده و با آنکه همه 
جا از بزه های اجتماعی و مشــکالت فرهنگی می گویند؛ اما کمترین 
بودجه به فعالیت های فرهنگی اختصاص داده شــده اســت. مهدی 
احمدی فر یادآور شــد: امروز حوزه هنری به عنوان دستگاه تخصصی 

در زمینه فرهنگ و هنر دینی بوده و مجموعه ای فعال و پویاســت که 
همواره در حال برنامه ریزی در حوزه های فرهنگی، هنری و تولید است. 
وی، هنر را موثرترین زبان برای تعالی فرهنگی جامعه دانست و گفت: 
برای این منظور باید ابتدا مخاطبان جوانی که تشــنه هنر هستند را 
شناخت و در ادامه راه ورود آنان به جریان فعال هنر باز گذاشته شود. 
احمدی فر با تاکید بر این که باید به جوان ها بها داد، تاکید کرد: در کنار 
آن باید از تخصص و تجربه پیشکسوتان حوزه های فرهنگی و فعاالن 
اجتماعی بهره برد. وی با اشاره به فراهم بودن برخی از زیرساخت های 

فعالیت های فرهنگــی در حوزه هنــری اصفهان گفت: بــا توجه به 
رسالت های اصلی این سازمان، ما دارای بستر مناسب و وسیع آموزشی 
در زمینه رشته های مختلف هنری هستیم و این توانمندی در حوزه 
هنری برای آموزش افراد متعهد و تولیــدات اثرگذار یا تربیت نیروی 
فرهنگی هنری انقالبی و ارزشــی وجود دارد. این مســئول فرهنگی 
اصفهان یادآور شد: همچنین در این استان، ظرفیت های بسیار باالیی 
در زمینه ادبیات پایداری و تاریخ شــفاهی در راستای رسالت حوزه 

هنری در توجه به هنر انقالب و دفاع مقدس وجود دارد.

رییسحوزههنریاصفهان:
حوزه فرهنگ اصفهان شرایط مطلوبی ندارد

نرگسطلوعی
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
 موذنان امت من ، با پیامبران و صديقان و 

شهیدان و صالحان محشور می شوند.
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یادداشت

کیفیت زندگی ما بازتابی از ذهن و روان ماست. اگر می خواهیم 
زندگی بهتر و سالم تری داشته باشــیم؛ باید روی ذهنیت ها 
و بینش هــای خود تمرکز و بــه طور مرتب آن هــا را تغییر و 
اصالح کنیم.  افرادی که ذهنی مثبت، روشــن و سالم دارند؛ 
از ناامیدی، استرس و افســردگی دوری کرده و برای رسیدن 
به اهداف شــان از نظر روحی و روانی آمادگی دارند؛ زودتر به 
خط موفقیت نزدیک تر شــده و انرژی مثبت زیادی از محیط 
به سوی خود می کشند. پس، گاهی اوقات برای عبور از موانع 
 بیرونی باید ابتدا موانع درونی خود را برداریم و ذهنیت خود را 

اصالح کنیم.
 در ادامــه، به چند ذهنیتی اشــاره خواهیم کــرد که عمدتا 
خودمان یا آدم های اطراف مــا دارند و مانعی بر ســر بهبود 

کیفیت زندگی و حس خوشبختی هستند:
۱- ذهنیت کمال گرایی خود را کنترل کنید

دست به هیچ کاری نمی زنید چون مطمئن هستید به شرایط 
و وضعیت کامل و بی نقصی نمی رســید. اگر روزی ۱۰۰ کار 
انجام دهید و فقط یک کار درســت انجام نشــده باشد؛ تمام 
ذهنیت شما معطوف به آن کار است و دیگر موفقیت ها دیده 
نمی شود. پیش از شــروع هر کاری، نقطه اوج و کمال آن کار 
را در ذهن ترسیم کرده و اگر ذره ای احساس کنید غیرممکن 
است یا هرگز بدان نقطه نمی رسید؛ سریعا آن کار و ایده را رها 
می کنیــد. در حقیقت، ذهنیت کمال گرا یــک فاکتور مثبت 
شخصیتی است به شــرط اینکه کنترل شود و آگاه  باشد. باید 
افکار خود را طوری سروسامان دهید که به یک گام رو به جلو، 
بهبود اوضاع هرچند به صورت مختصر فکر کنید و تمام ذهن 
شــما متوجه ناکامی ها، نداشته ها و نشــدن ها نشود. چه کار 
متفاوتی می توانم انجام دهم که به موفقیت و پیشرفت بیشتری 

برسم؟ فردا کدام کارها باعث می شود بهتر از امروز باشم؟

اگرزندگیبهتریمیخواهید
ذهنیتخودراتغییردهید)1(

 مینا حمیدی

عکس روز

دوخط کتاب

پشــیمانی هایت بر می گردند 
و شــکارت می کننــد، عذابــت 
شــب...  و  روز  می دهنــد. 
همیشــه. زمانــی می رســد 
کــه دیگــر نمی دانــی بــرای 
خالص شدن از شــر آن ها باید 
چشم هایت را باز کنی یا ببندی. 

»با هم بودن همه چیز است«
 آنا گاوالد

وقتــی پیر می شــوی، 
افســوس ها  همــه 

برمی گردند
می دانی، ایــن بدترین چیزی 
اســت کــه زمانــی کــه پیر 
می شــوی اتفــاق مــی افتد 
... مســئله فقط این نیســت 
کــه بدنت ســر ناســازگاری 
برمی دارد، نه. این افسوس ها 
هستند. این که چطور تمام 

ایمی پتناتو، با همسر و دخترش در حال صبحانه خوردن در یک رستوران در 
نیویورک بود که متوجه شــد مادر و دختر خانواده کناری به او نگاه می کنند. 
تصور می کرد آن ها به خاطر موهای تراشیده اش او را نگاه می کنند؛ اما کمی 
بعدتر مادر خانواده آمد و در کنار آن ها نشست و به ایمی گفت که او هم سال ها با 
سرطان سینه جنگیده و حاال پیروز شده و این که او نباید روحیه اش را از دست 
بدهد. کمی بعد ایمی و خانواده اش متوجه شدند غریبه های مهربان، قبل از 
رفتن، حساب آن ها را هم پرداخت کرده اند. ایمی تمام این اتفاقات را در فیس 

بوکش به اشتراک گذاشته و نوشته گاهی انسان با فرشته ها مالقات می کند.

مالقاتبافرشتههادریکرستوران!

پلیس اسکاتلند، دوســارق را به جرم ربودن ســکه ها و جواهرات تاریخی 
آنگلوساکسون ها به ارزش 3/8 میلیون دالر بازداشت کرد. متهمان »جورج 
پاول«38 ساله و »لیتون دیویس« 5۱ ســاله به جرم سرقت این گنجینه 
اسرار آمیز شناسایی و بازداشت شدند. اسکاتلندیارد اعالم کرد که متهمان با 
استفاده از فلز یاب، گنج تاریخی را اوایل امسال پیدا کرده و قصد فروشش را 
داشته اند که به دام ماموران پلیس افتاده اند. »نیگل کلتون« کارآگاه پلیس 
در این باره گفت: »این پرونده یکی از غیر عادی ترین پرونده های کاری ام 

بود؛ اما از جذابیت خاصی برخوردار است.«

سرقتگنجتاریخیبهارزش3/8میلیوندالر!

زوج استرالیایی در تصمیمی عجیب مراســم ازدواج خود را در هواپیمایی 
در حال حرکت و ارتفاع 37 هزار فوتی برگزار کردند. »دیوید« و »کتی« در 
ارتفاع ۱۱277 متری در پرواز خطوط هوایی استرالیا به نیوزلند پس از 8 
سال نامزدی ازدواج کردند. در این مراسم مسافران معمولی هواپیما در کنار 
اعضای حانواده عروس و داماد حضور داشتند. این زوج تاکید کردند به دلیل 
عالقه شان به حمل و نقل هوایی از برگزاری یک مراسم عادی دست کشیده 

و در هواپیمایی در حال پرواز، جشن گرفته اند.

ازدواجزوجاسترالیاییدرارتفاع37هزارفوتی

لنجهایبهگل
نشستهاروندرود

کشتی هایی که روزگاری 
همراه مــردم بوده اند 
اکنون در آخرین مقصد 
خود، ساحل اروند رود 
آبادان به گل نشسته اند.

با ارائه تجمعی قبوض گاز، وصول مطالبات از ســازمان ها با توجه به ســهولت 
دریافت قبوض افزایش می یابد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، در پی امکان سنجی اولیه 
و کارشناسی الزم سامانه قبوض تجمعی در شرکت گاز استان اصفهان طراحی 

شده و برای استفاده سازمان ها بر بستر اینترنت قرار گرفت.
مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان گفت: به منظور اســتفاده بهینه از این 
سامانه الزم اســت تا ابتدا اطالعات تمامی مشــترکین ارگان ها، سازمان ها و 
ادارات متقاضی نظیر؛ نیروهای انتظامی، آمــوزش و پرورش، آب، برق و... در 

گروه ویژه مرتبط تعریف و ویرایش شود.
سید مصطفی علوی، افزود: با اســتفاده از این سامانه این امکان وجود دارد که 
کارشناسان سازمان های مختلف با نام کاربری اختصاصی که در اختیار دارند، 
وارد این سامانه شــده و با توجه به نوع مشــترکین خود اطالعات آنها اعم از؛ 

سابقه قبوض و جزییات را مشاهده کنند.
وی، گفت: مشاهده اطالعات مشــترکین و آخرین قبوض آنها، امکان نمایش 
نمودار مصرف گاز به صورت سالیانه برای گروه مشترکین و یا برای هر مشترک 
به صورت یکجا، امکان بارگذاری فایل اطالعات قبوض در ســامانه های بانکی 
جهت پرداخت آن بدون نیاز به مراجعه حضوری به اداره گاز و دریافت این فایل 
و همچنین امکان جمع آوری و تجمیع قبوض برای شرکت گاز استان اصفهان 

از مهم ترین مزیت های این سامانه محسوب می شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به ضرورت طراحی و استفاده از 
سامانه ای جهت دسترسی و دریافت قبوض با توجه به بحث مدیریت انرژی در 
سازمان ها وهمچنین افزایش وصول مطالبات، بیان داشت: قبوض تجمعی ارائه 

شده توسط شرکت گاز استان اصفهان شامل اطالعات تمام قبوض صادر شده 
برای ارگان های مختلف به تفکیک گروه مشترکین است.

علوی، با اشــاره به مشــکالتی که در روش قبلی دریافت قبوض وجود داشت 
تصریح کرد: در روش قبلی هر ســازمانی که تقاضــای دریافت قبوض خود را 
داشــت می بایســت با مراجعه حضوری به امور مشــترکین، واحد هماهنگی 
فروش و خدمات مشــترکین یا واحد فنــاوری اطالعات، در خواســت خود 
 را ارائه می کرد تا بتواند فایــل اطالعات قبوض گاز مصرفــی خود را دریافت 

کند.

در راستای دولت الکترونیک انجام شد؛

ارائهتجمعیقبوضگاز

با هدف بهبود عملکرد تامین کنندگان و پیمانکاران در بخش اجرا، تعمیرات، نگهداری و تامین کاال از تامین کنندگان و پیمانکاران برتر شرکت 
گاز استان اصفهان تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، سید مصطفی علوی، در ششمین نشست تخصصی تامین کنندگان شرکت گاز استان اصفهان 
که با حضور ۱5۰ شرکت تامین کننده کاال و خدمات در سالن اجتماعات این شرکت و به عنوان تقدیر از تامین کنندگان برتر برگزار شد، گفت: 
سازمانی موفق است که تمامی ذی نفعان متناسب با مسئولیت خود هماهنگی و همکاری الزم را با سازمان داشته باشند.مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان، با اشاره به اینکه از طریق پیشتیبانی تامین کنندگان، در سه بخش کاال، اجرای پروژه ها و خدمات می توانیم مسیر تعالی سازمانی 
را بهبود ببخشیم تصریح کرد: درحال حاضر ۹۹ درصد از جمعیت استان معادل ۱۰7 شهر و ۱۰6۰ روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

وی، تامین کنندگان وپیمانکاران را یکی از بخش های کلیدی و موثر در فرآیند گازرسانی برشمرد و گفت: با توجه به اصل 44 قانون اساسی تقریبا 
تمامی پروژه های این شرکت برون سپاری شده و توســط بخش خصوصی و پیمانکاران انجام می شود. مدیرعامل شرکت گازاستان اصفهان، با 
اشاره به اینکه خوشبختانه از ابتدای سال تاکنون شاهد هیچ گونه حادثه در بخش اجرای پروژه ها نبوده ایم، افزود: حادثه به راحتی و با کمترین 
بی دقتی در کمین ماست.وی، با تاکید بر وجدان کاری، رعایت اصول اخالقی، خدا محوری، والیت مداری و مسئولیت پذیری در امور محوله، 
بیان داشت: غرورکاذب یکی از علل شایع در بروز حادثه های بزرگ است که برخی از عوامل اجرایی، پیمانکاران، تامین کنندگان و ناظرین در 
عدم رعایت نکات ایمنی و استانداردها به آن دچار می شوند. مهندس علوی، با تاکید بر اینکه تمامی برنامه ها باید زمان بندی مناسبی داشته باشد 

خاطر نشان کرد: دستیابی به  طراحی، اجرا و نظارت موفق در گرو رعایت استانداردهاست.
وی، هدف از این نشست تخصصی ساالنه را، تقویت تعامل دوجانبه با تامین کنندگان، گسترش فرهنگ ایمنی، ارزیابی نظام مند دوره ای در جهت 
شناسایی نقاط قوت و ضعف و همچنین تقدیر از تامین کنندگان برتر عنوان کرد.مدیرعامل شرکت گازاستان اصفهان، با اشاره به اینکه در حال 
حاضر بیش از ۱ میلیون و 87۰ هزار مشترک در سطح استان از خدمات شرکت گاز استان اصفهان بهره مند هستند گفت:  این میزان اشتراک 
پذیری در گستره ۱۰7 شهر و ۱۰6۰ روستا  انجام گرفته است.وی، از اجرای ۱۱۱۱ کیلومتر خط انتقال گاز، 26 هزار کیلومتر شبکه گازرسانی، 
نصب یک میلیون و ۱۰۰ هزار انشعاب،۹33 ایستگاه تقلیل فشار و حفاظت از زنگ در سطح اســتان خبر داد و افزود: بهره مند سازی 8 هزار و 
6۰۰ واحد صنعتی از گاز طبیعی و گازرسانی به ۱56 جایگاه CNG و 5 نیروگاه بزرگ مولد برق از دیگر اقدامات شرکت گاز استان اصفهان است.
مهندس علوی، با تاکید بر دو استراتژی شرکت، سرآمدی در عملیات و ارتقای بهره وری، تصریح کرد: سرآمدی در عملیات یعنی داشتن سرعت 
عمل، ارتقای کیفیت کار و ســرویس دهی به موقع، این بخش باید توسط پیمانکاران و تامین کنندگان تقویت شــود. وی، افزود: شرکت گاز 
استان اصفهان به عنوان شرکت پیشتاز از سال 83 استقرارسیســتم های مدیریت کیفیت را در دستور کارخود قرار داد و توانسته است در این 
خصوص گواهی نامه های متعددی را کسب کند و تا به امروز همراه با مدل های اســتاندارد مدیریتی حرکت کرده و به جوایز مختلفی در حوزه 

تعالی سازمانی دست یابد.
الزم به ذکر است، در این نشست تخصصی، یک پنل تخصصی با حضور رؤســای امور قراردادها، بازرسی و فنی و HSE، سه حوزه ای که ارتباط 
تنگاتنگی با تامین کنندگان کاال و خدمات شرکت گاز استان اصفهان دارند و هچنین دو بخش طرح مسئله و پرسش و پاسخ در حوزه پیمانکاران 
اجرایی، خدمات ونت و تامین کنندگان کاال برگزار شد و در پایان از 8 تامین کننده و پیمانکار برتر شرکت گاز استان اصفهان در سال های ۹6 

و ۹7، تقدیر به عمل آمد.

تقدیرازتامینکنندگانبرترشرکتگازاستاناصفهان

بازدیددادستانعمومیوانقالبدادگستریلنجانازذوبآهناصفهان

 دادستان عمومی و انقالب دادگستری شهرستان لنجان سه شــنبه 5 آذر ماه سال جاری ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان و بازدید از خط 
تولید و پروژه های توسعه شرکت با تعدادی از مسئولین وکارکنان دیدار وگفت وگو کرد. داود میر شفیعی در پایان این بازدید اظهار داشت: 
شرایط کار در محیط های صنعتی مانند ذوب آهن اصفهان سخت است و همت و تالش بسیاری را می طلبد. سخت کوشی مدیریت وکارکنان 
خدوم این شرکت شایسته قدردانی است.  دادستان عمومی و انقالب دادگستری شهرســتان لنجان ابراز امیدواری کرد که این مجموعه در 
سال جاری و سال رونق تولید همچون گذشــته، با تالش بیشتر در جهت تولید، گسترش اقدامات زیســت محیطی و توجه به خواسته های 

مردم اقدام کند.
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