
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:

اعالم نکردن آمار کشته شدگان 
سبب بهره برداری منافقین می شود

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای 
اســامی گفت: نظــر مجلس این اســت که 
وزارت کشــور آمار کشته شــدگان اعتراضات 
اخیر را اعام کند و اگر وزیر کشــور آمار را اعام 
نکند نماینــدگان این کار را خواهند کرد.ســید 
محمدجــواد ابطحــی در خصــوص ضرورت 
داشــتن رفتار صادقانــه با مردم اظهــار کرد: 
مسئولیت ارائه آمار کشته شدگان با وزیر کشور 
اســت و اعام نکــردن آمار موجب می شــود 
که بلندگوهای دشــمنان ایــن آب و خاک از 
قبیل ســلطنت طلبان و منافقان آمارهای ضد 
و نقیض و بعضا بزرگ نمایی شده اعام کنند.

وی افزود: آنچه که نمایندگان مجلس از تعداد 
کشته شــدگان اطاع دارند این است که آمار 
زیاد نیســت و آمار شهیدان بســیج، نیروی 
انتظامی و کشته های مردم عادی و آشوبگران 

معلوم است. 
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معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکی از دالیل کمبود دارو در اصفهان را به دلیل انباشت این کاالها در منازل عنوان کرده است؛

فرار  رو  به جلو
5

صفحه 7

دنده معکوس در بازار خودرو
قیمت خودرو در بازار با وجود  گرانی بنزین و پیش بینی کارشناسان، همچنان افزایش می یابد

3

مرگ و میر موتورسواران 
 اصفهانی 18 درصد

 کاهش یافت

دامنه شکایات مردم از 
 فعالیت تاکسی ها 

تغییر محسوسی نداشته است

 راهیابی آبفای استان به 
مسابقات کشوری مهارت های 
فنی و تخصصی بهره برداری 

شرکت های آب و فاضالب کشور

 اختیار چهارباغ 
دست ما نیست

شهردار اصفهان:

برگزاری بیست و دومین نمایشگاه 
فرش دستباف اصفهان با شعار 

3نمایشگاهی باشکوه هنر ایران
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آگهي فراخوان شناسایي سرمایه گذار
 تامین مالی و تکمیل بخشی از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضالب

 شهر اردستان در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله)بیع متقابل(

) مزایده شماره  98-3-193/4(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 2 قانون 
تشکیل شــرکت های آب و فاضاب مصوب ســال 1369، تامین مالی و تکمیل شــبکه جمع آوری و تصفیه 
خانه فاضاب شهر اردستان در ازای واگذاری بخشی از پساب تصفیه شــده به منظور کاربری معین و با حجم 
 مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شــرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط

 واگذار نماید.
الف( شرح مختصري از پروژه : 

- موضوع پروژه: تامین مالی و تکمیل بخشی از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضاب شهر اردستان در ازای 
واگذاری بخشی از پساب حاصله به روش بیع متقابل
- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضاب استان اصفهان

- دوره احداث: 24 ماه
- دوره بهره برداری تجاری: با ارائه مدل مالی
- محل اجرا: شهر اردستان، استان اصفهان

ب( شرایط کلی براي سرمایه گذاري : 
 - سرمایه گذار حقوقی با داشتن ســابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده 

خواهد داشت.
- مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامات شرکت اتاق 292 : تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 98/09/23

- تاریخ گشایش اسناد مزایده: از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/09/24 
 - مهلــت دریافــت اســناد: ســایت اینترنتــی شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان بــه آدرس  

www.abfaesfahan.ir
www.iets. mporg.ir  پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات به آدرس

 - بدیهی اســت پس از بررســی مدارک ارزیابی که توســط شــرکت کننــدگان تکمیل و تحویل می شــود،
 از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادی دعوت بعمل خواهد آمد.

- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

نوبت  دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان

شركت آب و فاضالب روستائى استان اصفهان
آگهى مناقصه عمومی شماره  156و155و154و153و152 - م-98 » يك مرحله اى«

شرکت آب و فاضالب روستایی اصفهان در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح 
جدول ذیل را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سایت  :  ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ  1398/09/13  
مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت : ســاعت 19 روز دوشنبه تاریخ 

1398/09/18
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :  ساعت 19 روز  پنج شنبه تاریخ 1398/09/28 

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1398/09/30 

كميسيون معامالت شركت آب و فاضالب روستايي استان اصفهانم الف:682821

شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان اصفهان

 اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
آدرس: اصفهان – بزرگراه خرازی – چهار راه جهاد – شرکت آب و فاضاب روستایی استان اصفهان – دبیرخانه مرکزی

تلفن تماس : 32363066- 031 و 32364061-031 داخلی 250 ) اداره امور حقوقی و قراردادها(اطاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  
مرکز تماس  : 021-41934

      دفتر ثبت نام : تهران 88969737-021 و 85193768-021 - اصفهان : 5-32645870 -031 داخلی 3299-3296
 اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه   www.setadiran.ir  بخش “ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/   مناقصه گر ” موجود است 

 www.Abfar-isfahan.ir  ضمنًا آگهی درسايت شركت آب و فاضاب روستایی استان اصفهان به نشانی
 وپايگاه اطاع رسانی مناقصات به نشانی  IETS.MPORG.IRدرج گرديده است.

ف
نوع اعتبارمبلغ تضمين)ریال(برآورد دستگاه)ریال(رشته ورتبه موردنظرعنوان مناقصهردي

1

 اصاح،توسعه ،تعمیرات،رفع حوادث،
بهره برداری ونگهداری از کلیه تاسیسات آب 
شرب روستایی در شهرستان های اصفهان– 

خور و بیابانک - نائین)152-م-98(

حداقل رتبه 5 
حقوقي در رشته 
آب - یا کد 7 

شرکت های خدماتی  

24.364.476.7331.218.224.000
عمرانی
)اسناد 

خزانه(+جاری

2

اصاح،توسعه ،تعمیرات،رفع حوادث،بهره برداری 
ونگهداری از کلیه تاسیسات آب شرب روستایی 
در شهرستان های تیران وکرون – فاورجان – 

لنجان – مبارکه – نجف آباد )153-م-98(

حداقل رتبه 5 
حقوقي در رشته آب 
- یا کد 7 شرکت 
های خدماتی  

25.204.307.4741.260.216.000
عمرانی
)اسناد 

خزانه(+جاری

3

اصاح،توسعه ،تعمیرات،رفع حوادث،بهره برداری 
ونگهداری از کلیه تاسیسات آب شرب روستایی در 
شهرستان های آران و بیدگل- اردستان – کاشان- 
نطنز- شاهین شهرو برخوار و میمه )154- م -98 (

حداقل رتبه 5 
حقوقي در رشته آب 
- یا کد 7 شرکت 
های خدماتی  

28.855.829.6331.442.792.000
عمرانی
)اسناد 

خزانه(+جاری

4

 اصاح،توسعه ،تعمیرات،رفع حوادث،
بهره برداری ونگهداری از کلیه تاسیسات آب 
شرب روستایی در شهرستان های دهاقان-

سمیرم- شهرضا  )155- م -98 (

حداقل رتبه 5 
حقوقي در رشته آب 
- یا کد 7 شرکت 
های خدماتی  

14.392.017.438719.601.000
عمرانی
)اسناد 

خزانه(+جاری

5

 اصاح،توسعه ،تعمیرات،رفع حوادث،
بهره برداری ونگهداری از کلیه تاسیسات آب 
شرب روستایی در شهرستان های   بوئین و 
میاندشت – چادگان – خوانسار – گلپایگان 

– فریدن- فریدونشهر )156-م-98(

حداقل رتبه 5 
حقوقي در رشته آب 
- یا کد 7 شرکت 
های خدماتی  

27.396.568.3391.369.829.000
عمرانی
)اسناد 

خزانه(+جاری

نوبت  دوم
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مذاکرات برای تشکیل دولت جدید عراق همزمان با اعتراضات
سیاسیون عراق در ســایه تداوم اعتراضات در عراق با درخواســت برای تغییر کامل طبقه سیاسی 
در حال رایزنی به امید دستیابی به توافقی بر سر تشــکیل دولت جدید هستند. محمد الحلبوسی 
رییس پارلمان عراق گفت، پارلمان برای تصویب قانــون جدید انتخابات با هدف احیای اعتماد در 
روند سیاسی و انتخاباتی تالش می کند. الحلبوسی، رایزنی ها با رؤسای فراکسیون های پارلمانی و 
نمایندگان سازمان ملل در عراق را آغاز کرده است.  وی همچنان با رؤسای فراکسیون های پارلمانی 
درباره بررسی سازو کار مکلف کردن نخســت وزیر جدید دیدار خواهد داشت. یک منبع در پارلمان 
عراق گفت، نشست الحلبوسی با رؤسای فراکســیون های پارلمانی به منظور بررسی پیش نویس 
قانون انتخابات سراسری و پیش نویس قانون کمیســیون عالی انتخابات خواهد بود که اخیرا در 

پارلمان مطرح شده است.

دولت ترامپ کمک نظامی به لبنان را از سرگرفت
مقامات کنگره و وزارت خارجه آمریکا اعالم کردند که تعلیق مرموز کمک های نظامی به ارزش 105 
میلیون دالر به ارتش لبنان برداشته شده است. این اقدام یک ماه پس از اطالع قانون گذاران از بلوکه 
شــدن این کمک ها صورت گرفت. وزارت امور خارجه آمریکا ۳1 اکتبر گذشته، به کنگره این کشور 
اعالم کرد دفتر بودجه کاخ سفید و شورای امنیت ملی این کشور تصمیم گرفته اند که کمک نظامی به 
لبنان را متوقف کنند؛ تصمیمی که دلیلی برای آن از سوی آمریکا مطرح نشد. دو مسئول آمریکایی 
پیش تر از توقف حمایت 105 میلیون دالری به ارتش لبنان خبر دادند. آمریکا حمایت خود از ارتش 

لبنان را مشروط به »مقابله با حزب ا...« کرد.

احتمال اخراج سفیر لیبی از یونان قوت گرفت
یونان تهدید کرده در صورتی که جزییات توافق نامه دولت وفاق ملی لیبی با ترکیه اعالم نشود، سفیر 
لیبی را از خاک این کشــور اخراج می کند. دندیاس تاکید کرد: یونان می خواهد از )محتوای( این 
توافق نامه نهایتا تا روز جمعه اطالع یابد، در غیر این صورت ســفیر لیبی در آتن عنصری نامطلوب 
شناخته خواهد شــد و خاک یونان را ترک خواهد کرد. وزیر خارجه یونان اظهار کرد: مسئله تنها به 
بی اطالعی ما از محتوای توافق نامه محدود نبوده بلکه مربوط به مخفی کردن آن از ما نیز می شود، 
آتن احساس می کند فریب داده شــده است زیرا طرابلس در ســپتامبر اعالم کرده بود هیچ گونه 
توافق نامه ای از این دســت را هرگز امضا نخواهد کرد. این مقام یونان افــزود: توافق نامه مرزهای 

دریایی به دلیل اینکه در آن جزیره کرت یونان لحاظ نشده، بیشتر شبیه شوخی است.

 احتمال افزایش صد درصدی تعرفه های آمریکا 
علیه کاالهای فرانسه

 دولت آمریکا روز دوشــنبه اعالم کرد ممکن است تعرفه های بیشــتری تا حدود صد درصد علیه 
کاالهای وارداتی از فرانســه به ارزش ۴/۲ میلیــارد دالر اعمال کند. دولت آمریــکا اعالم کرد این 
تصمیم بعد از آن صورت می گیرد که برایش روشــن شــده مالیات جدید دیجیتالی فرانســه به 
شرکت های فناوری آمریکایی لطمه می زند؛ وارداتی که ممکن است مشمول این تعرفه های تازه 
شوند شامل کیف دستی، پنیر و دیگر محصوالت است. »رابرت الیتزیر«، نماینده تجاری آمریکا، 
گفت در تحقیقات خود دریافته است مالیات فرانسه با اصول حاکم در سیاست گذاری بین المللی 
مالیاتی همخوانی ندارد و به طرزی غیرمعمول برای شرکت های آمریکایی مشقت آفرین است. این 
شرکت ها شامل گوگل، فیس بوک، اپل و آمازون هستند. الیتزیر گفت دولت آمریکا همچنین در 
حال بررسی آن است که آیا تحقیقات مشابهی را درباره مالیات سرویس های دیجیتال در اتریش، 

ایتالیا و ترکیه آغاز کند یا خیر.

 استقبال از عدم ثبت نام الریجانی در انتخابات مجلس آینده عجیب و در نوع خود قابل توجه بوده است؛

جایخالی»الریجانی«چطورپرمیشود؟

پخش کــردن شــیرینی و الطــاف الهی    علیرضا کریمیان
خواندن عــدم ثبــت نــام الریجانی در 
انتخابات مجلس آینده از جمله واکنش های عجیب و جالبی است که 
به کنار رفتن الریجانی از صندلی ریاست 1۲ سال اخیر مجلس نشان داده 
شــده اســت. نکته جالب تر اینکه بســیاری از هم مســلکی ها و هم 
طیفی های رییــس مجلس از نیامدن او خوشــحال هســتند و آن را 
زمینه ای برای پویایی بیشــتر مجلــس آینده می داننــد. در مقابل اما 
رسانه های خارجی نیامدن الریجانی به عنوان یکی از چهره های تاثیر گذار 
در حاکمیت کشورمان را نوعی افول قدرت الریجانی ها و موضع ضعیف تر 
مجلس در آینده می دانند. در دانشگاه تبریز به بهانه عدم حضور الریجانی 
برای ثبت نام در انتخابات، شــیرینی پخش شــده اســت و برخی از 
اصولگرایان از جمله بیژن نوباوه آن را یکی از الطاف الهی دانسته است. 
وی در واکنش به ثبت نام نکردن الریجانی درانتخابات گفت: انصراف 
ایشــان و اطرافیان وی برای جریان انقالبی یک لطــف الهی بود. نبود 
الریجانی در مجلس طلیعه تولد یک مجلس کارآمد و بی حاشیه است.

 وی تاکید کرد: واقعیت این اســت که آقای الریجانی عامل تفرقه بین 
اصولگرایان و نیروهای انقالب بود و نبود ایشان در مجلس یک امتیاز 
ویژه برای مجلس آینده محسوب می شود. ایشان با بناگذاشتن برخی 
ســنت های غلط در مجلس باعث شــده بود که نوعی جو نادرســت و 
اختالف بین نیروهای مختلف سیاسی شکل بگیرد و نمایندگان مقابل 

هم بایستند. البته آقای الریجانی اوایل مجلس هشتم چنین روابطی 
را ایجاد نکرده بود و بعدا چنین شــد. ما در مجلس هشتم با نیروهای 
اصالح طلب اقلیت مجلس هم همکاری و همراهی زیادی در بسیاری 
از موارد داشتیم و پروژه های مشترکی را جلو می بردیم؛ اما به مرور این 
فضا با یکسری رفتارها عوض شــد. برخی دیگر از فعاالن سیاسی هم 
می گویند نبود الریجانی موجب خاموش شــدن جریانی می شود که 
او پرچم دار آن در مجلس بود. برخی هــا رفتن یاران الریجانی از جمله 
کاظم جاللی که چندی پیش به عنوان سفیر ایران در مسکو از نمایندگی 
مجلس اســتعفا داد را هم یکی از نشــانه های رفتن تیــم الریجانی و 
طیف های همسو با وی از مجلس می دانند؛ اما نکته قابل توجه اینکه 
پس از الریجانی در مجلس چه کسی قدرت را در دست خواهد داشت 
و با وجود تفرقه در میان اصولگرایان و نبود رهبری قوی در میان اصالح 
طلبان در مجلس آینده چه طیفی پرچم دار خواهد بود؟ به عقیده برخی 
کناره گیری الریجانی، در اوایل دوره مجلــس آینده موجب ایجاد خأل 
قدرت خواهد شــد و جریان های مختلف ســعی می کنند با استفاده 
از خأل قدرت ایجاد شــده، با جذب نمایندگان مستقل و غیرجریانی و 
تشکیل فراکســیون اکثریت، قدرت خود را در پارلمان توسعه دهند و 
نه تنها برای ریاســت، بلکه برای تمام جایگاه های حســاس مجلس، 
گزینه تعیین کنند؛ اما همچنان اگر گزینه هــای قدرتمند و چهره های 
مطرحی وارد مجلس شوند بدون شک کرسی ریاست از آن آنها خواهد 

بود. نیامدن الریجانی گمانه زنی ها برای کاندیداشدن سایر چهره های 
شاخص اصولگرایی از جمله قالیباف و ســعید جلیلی را افزایش داده 
اســت. هر چند هنوز نه این افراد و نه نزدیکان و هــم گروهی های آنها 
این مســئله را تایید و یا تکذیب نکرده اند. نایبــان رییس فعلی هم از 
جمله کاندیداهای احتمالی ریاســت بر مجلس خواهند بود، مسعود 
پزشــکیان، نایب رییس نخســت مجلس دهم که از اولین سال آغاز 
به کار این دوره پارلمان توانســت با آرایی قابل توجه، بر کرســی نایب 
رییسی تکیه بزند و به قول معروف دست راســت الریجانی در »خانه 
ملت« باشد. هرچند پزشکیان گزینه فراکسیون امید در هیئت رییسه 
مجلس بود؛ اما رایی که به ســبد او ریخته شــد، تنها از امیدی ها نبود 
»علی مطهری« نیز که ۳ ســال از ۴ ســال مجلس دهم را بر کرسی 
نایب رییسی دوم مجلس تکیه زد، یکی دیگر از کاندیداهایی است که 
می تواند به عنوان رییس مجلس مطرح شود البته یکی از موضوعاتی 
که می توانــد او را از گزینه ریاســت دور کند، اصولگرایانی هســتند که 
به دلیل اظهارنظرهای مطهری بــا او زاویه پیدا کرده انــد؛ اما آنچه در 
مجلس آینده بیشــتر از هر چیز به چشــم خواهد خــورد جای خالی 
رییسی است که طی 1۲ ســال ریاســت و تکیه زدن بر صندلی شماره 
یک مجلس توانســت تاثیرات زیــادی در روندهای ســنتی این نهاد 
 بگذارد و نام خود را به عنوان یکی از قدرتمندترین مردان سیاست ایران

به ثبت برساند.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور در خصوص نقش نرم افزار اســراییلی »ویز« در راه بندان های اخیر تهران، گفت: این نرم افزار در  غائله اخیر در تهران، 

همه جمعیت را به ســمت اتوبان ها هدایت می کرد تا راه بندان ایجاد شود. ســردار جاللی  با بیان اینکه در این میان، نرم افزارهای اســراییلی مانند ویز نیز 

ایفای نقش می کنند، تصریح کرد: برای مثال این نــرم افزار در روز غائله اخیر در تهران، همه جمعیت را به ســمت اتوبان ها هدایت می کرد تا راه بندان ایجاد 

شــود. در حالی که در حالت طبیعی کامال برعکس اســت و باید مردم را از جای پرترافیک به جای خلوت هدایت می کرد؛ اما در اینجا رانندگان را به ســمت 

ترافیک و شلوغی ها هدایت می کرد و ما در تهران شــاهد بودیم که به تعبیری مردم هدایت شدند، ســر و ته اتوبان ها را با چند نفر از اشرار بستند، مردم را در 

قالب یک اتوبان بزرگ در زیر برف به گروگان گرفتند و هرکس که به این کار اعتراض می کرد با او برخورد می کردند. رییس ســازمان پدافند غیرعامل کشور 

ادامه داد: شــاید اگر این حادثه اتفاق نمی افتاد هرچه قدر در مورد خطرات ویز اســراییلی صحبت می کردیم اهمیتی به آن داده نمی شد ولی این رخداد، به 

 خوبی خطرات را نشــان داد. در این جا اگر شبکه اجتماعی ملی با شــبکه ملی اطالعات داشته باشــیم می توانیم از نفوذ جلوگیری کنیم و جلوی اقدامات 

مخل امنیت را بگیریم.

روایت سردار جاللی از نقش »Waze« در راه بندان ها و اغتشاشات اخیر:

 »Waze« در  اغتشاشات اخیر همه جمعیت را به سمت اتوبان ها هدایت می کرد
چهره روز

 شکایت نمایندگان از دولت به قوه قضاییه
 درباره ارز 4200 تومانی

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی از تدوین طرحی از سوی نمایندگان 
مجلس در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس درخصوص اختصاص ارز ۴۲00 تومانی برای واردات 
کاالهای اساســی خبر داد و گفت: در این طرح از رییس جمهور برای عدم پاسخگویی درباره اختصاص 
ارز ۴۲00 تومانــی بــرای واردات کاالهای 
اساسی به قوه قضاییه شکایت شده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی ادامه داد: این 
شکایت به هیئت رییســه مجلس تقدیم 
شده و به کمیسیون مربوطه )کمیسیون 
برنامــه و بودجه( ارجاع شــده و در نوبت 
بررســی قرار دارد. نماینده شاهین شهر، 
افزود: دولت اعالم کرده بود هر فردی به هر 
میزانی که می خواهد می تواند برای واردات 
کاالهای اساســی درخواست دریافت ارز 
۴۲00 تومانی داشته باشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: یکسری 
از شرکت هایی که عمدتا سابقه فعالیت ندارند و در سال 96 ایجاده شده اند، این ارزها را گرفته اند و هیچ 
سابقه ثبتی قبلی در سامانه مربوطه نداشته اند و مشخص نیست که چه میزان با ارزهای وارداتی، کاال وارد 

کشور شده و چه میزان نیز به خزانه بازگردانده شده که این ابهامات باید برطرف شود.

اصرار بر خروج ایران از NPT، اقدامی مشکوک است
 عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به اینکه ایران هیچ گاه دنبال خروج از NPT نبوده و 
 NPT اصرار برخی بر این موضوع کمین و دام است، گفت: اصرار عده ای بر ترغیب کشور به خروج از
اقدامی ستون پنجمی و مشکوک است. این افراد خودآگاه یا ناخودآگاه با ستون پنجم ارتباط دارند 
و در این حرف نباید شک کرد. حشمت ا...فالحت پیشه، ادامه داد: افرادی که دنبال ترغیب و تشویق 
ایران به خروج از NPT هستند برای کشور کمین گذاشته اند و باید در ارتباطات شان حتما شک کرد. 
وی تاکید کرد: در دنیای امروز حتی پنج قدرت اصلی که عضو NPT هستند، تخلفات زیادی از مفاد 
NPT و اساسنامه آژانس اتمی دارند، ولی هنوز عضو NPT هســتند و نمی خواهند بنیاد حقوقی 
حضورشان را از بین ببرند. در حالی که جمهوری اسالمی ایران بیشترین پایبندی، بیشترین نظارت 

و بیشترین بازرسی را در تاریخ NPT داشته و هزینه سنگین آن را پرداخت کرده است.

نیویورک تایمز:

 تحریم های ایران دستاوردی برای آمریکا نداشته است
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اذعان کرد تحریم های ایران دستاورد راهبردی برای آمریکا نداشته 
و منجر به تغییر رفتار تهران نشده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت: شاید تحریم های 
ایران باعث مشکالت اقتصادی شده باشد؛ اما دســتاورد راهبردی برای واشنگتن نداشته و منجر 
به تغییر رفتار ایران نشده است. این یادداشت با اشاره به دشــوار بودن گنجاندن دو هدف ترامپ، 
یعنی مذاکره مجدد بر سر توافق هسته ای و کاهش نفوذ ایران در منطقه در یک راهبرد استراتژیک، 
تاکید کرده که حتی تندترین منتقدان ترامپ هم می گویند کارزار فشار حداکثری بوده که منجر به 
ناآرامی های اخیر در ایران شد؛ اما واضح و مبرهن اســت چیزی که در ایران اتفاق افتاد، نمی تواند 
رفتار ایران را تغییر داده یا مذاکرات مجدد روی توافق هسته ای را آغاز کند یا اقدامات ایران در منطقه 

را کاهش دهد.   

کافه سیاست

معاون سیاسی وزیر امور خارجه:

تنها راه نجات برجام 
بازگشت به دیپلماسی 

است
معاون سیاســی وزیر امور خارجه کشورمان 
که به ژاپن ســفر کرده اســت، گفت: تنها راه 
نجات برجــام رفع تحریم ها و بازگشــت به 
دیپلماسی است. سید عباس عراقچی اظهار 
کرد: معتقدیم که برجام به عنوان یک تجربه 
بین المللی نســخه موفقی برای حل سایر 
مشــکالت منطقه ای و جهانی است. وی با 
اشاره به اینکه هیچ کس نباید ایران را به خاطر 
کاهش تعهدات خود در برجام زیر سوال ببرد، 
تصریح کرد: باوجود خروج آمریکا از برجام و 
عدم تامین منافع ایــران به علت اجرای این 
توافق، ایــران قبل از اینکــه کاهش تعهدات 
خود را در برجام آغاز کند بنا به اصرار ســایر 
طرف ها مبنــی بر اینکه ما خــروج آمریکا را 
جبران می کنیم به مدت یک سال در برجام 
باقی ماند؛ اما کشورهای اروپایی نتوانستند 
به تعهدات خود عمل کننــد. عراقچی تاکید 
کرد: کاهش تعهدات ایران در قالب برجام به 
معنای خروج ایران از این توافق نامه نیست 
بلکه نجات این توافق است. عراقچی گفت: 
وضعیت فعلی ناشی از خروج یکجانبه آمریکا 
از برجام است و تنها راه حل آن رفع تحریم ها و 
بازگشت به دیپلماسی است. معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: ایران 
طی ۴0 سال گذشته تحت فشار  شدیدترین 
تحریم های آمریکا بــوده با این حال یکی از 
باثبات ترین و امن ترین کشورهای خاورمیانه 
و منطقه به شــمار می رود  و بــه عنوان یک 
کشــور بزرگ منطقه تاثیرگذاری زیادی در 

خاورمیانه و منطقه دارد.

تفرقه عامل  الریجانی  ی  آقا است که  این   واقعیت 
  بین اصولگرایان و نیروهای انقالب بود و نبود ایشان
 در مجلس یک امتیاز ویژه برای مجلس آینده محسوب 

می شود

بین الملل

آگهیمزایده)حراج(
آگهیشماره3098001022000019سامانهتدارکاتالکترونیکیدولت

فروش310قلملوازموتجهیزاتمخابراتیخارجازردهواسقاطاستاناصفهان

نوبتدوم

شرکتارتباطاتزیرساخت

شرکت ارتباطات 
زیرساخت

مالف:677434

 شرکت ارتباطات زیرســاخت در نظر دارد ۳10 قلم لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط موجود در اســتان اصفهان را از طریق حراج آنالین با 
بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بفروش برساند. خریداران می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی با مرکز تماس 

۴19۳۴ )تهران( تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
  زمان انتشار در سامانه: از ساعت 8 روز شنبه مورخ 98/09/16 تا ساعت 11 روز شنبه مورخ 98/09/۲۳ می باشد.

   نحوه بازدید از اقالم: شرکت کنندگان می بایست از ساعت 8/۳0 روز شنبه مورخ 98/09/16 تا ســاعت 16 روز چهارشنبه مورخ 98/09/۲0 به نشانی: 
اصفهان، خیابان بزرگمهر، انتهای خیابان بیسیم شرقی مرکز مایکروویوبیســیم )تلفن هماهنگی: ۳۲۲۳10۳0-0۳1 اصفهان و 091۳۲۲8979۳ آقای 

تقیان( مراجعه تا هماهنگی های الزم جهت بازدید فرد مزایده گر و یک نفر همراه از اقالم مورد  مزایده انجام گردد.
   تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ 100/000/000 ریال )یکصد میلیون ریال(بابت ضمانت شرکت در مزایده

 می باشد که می بایست توسط مزایده گران در زمان شرکت در حراج بصورت آنالین به حساب شرکت ارتباطات زیرساخت واریز نمایند.
   زمان برگزاری حراج: زمان حراج از ساعت 10 تا ساعت 11 روز شنبه مورخ 98/09/۲۳ بصورت آنالین از طریق سامانه ستاد می باشد.

  شرایط عمومی
- شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول کلیه مفاد اسناد مزایده می باشــد لذا برنده مزایده مکلف است پس از اعالم مجری مزایده از 
طریق سامانه ســتاد، حداکثر ظرف مدت هفت )7( روز کل وجه مبلغ پیشــنهادی بعالوه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به حساب شرکت ارتباطات 
زیرساخت واریز نماید و ظرف هفت )7( روز کاری پس از صدور حواله انبار نسبت به خروج آن از انبار این شرکت اقدام نماید و در غیر اینصورت چنانچه 
برنده از پرداخت وجه مذکور و خروج اقالم مورد مزایده از انبار در مهلت های مذکور و به هر علت عدول نماید، کل مبلغ واریزی و تضمین وی به نفع شرکت 

ارتباطات زیرساخت ضبط می گردد و مزایده گر حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
- بدیهی است متعاقبًا بعد از خروج اقالم مورد مزایده، تسویه حساب نهایی انجام می گردد و همچنین تضمین برنده مزایده پس از اخذ مجوزهای الزم 

به وی مسترد می گردد.
- ضمنًا مزایده گران جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به ســایت WWW.TIC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 8811۲15۴ )تهران( تماس حاصل 

نمایند.
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کشف 300 فقره گران فروشی در سطح اصفهان
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: قریب به 300 فقره تخلف طی بیش از 5 
هزار بازرسی صورت گرفته در دو هفته گذشته کشف شده و در حال رسیدگی است. غالمرضا صالحی 
در خصوص نحوه نظارت بر قیمت ها طی دو هفته گذشته اظهار کرد: در راستای تاکید مقام معظم 

رهبری مبنی بر کنترل قیمت ها و نظارت 
بر قیمت کاالها و خدمات و جلوگیری از 
اقدام کسانی که به بهانه افزایش قیمت 
بنزین و واقعی شدن آن قصد رشد قیمت 
محصوالت خــود را داشــتند، تعزیرات 
نظارت خود بر بازارهــا را در این دو هفته 
افزایش داد. مدیرکل سازمان تعزیرات 
حکومتی استان اصفهان در ادامه گفت: 
هم اکنون شــعبه ویژه برای رســیدگی 
به این موضــوع در ســازمان تعزیرات 

 تشکیل شده و بازرسان این سازمان در کنار بازرسان سازمان صمت و اتاق اصناف در ساعات صبح و
 بعداز ظهر در حال نظارت بر بازارها هستند. وی همچنین خاطرنشان کرد: تمرکز بازرسان بر تولیدات 
و خدماتی که ارتباط مستقیمی با بنزین دارد نظیر حمل و نقل درون شهری و برون شهری، بیشتر 

بوده و تخلفات این حوزه کامال رصد می شود.

کارشناس معاونت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان:
برداشت پسته از باغات اصفهان 90 درصد افزایش یافته است

کارشناس معاونت باغبانی سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان با بیان اینکه سه هزار و ۴50 
تن پسته از باغات استان اصفهان برداشت شده است، گفت: با وجود بالیا و حوادث طبیعی که در 
سال گذشته موجب کاهش میزان برداشت پسته از باغات استان شده بود، امسال شاهد افزایش 
۹0 درصدی برداشــت این محصول بوده ایم. مصطفی طیاری با بیان اینکه سطح کل باغات پسته 
استان اصفهان، هشت هزار و 35۴ هکتار است، اظهار کرد: دو هزار و 5۲5 هکتار از سطح زیر کشت 
این محصول در استان اصفهان در مرحله پیش از باروری قرار دارد و هنوز میوه ای از آنها برای عرضه 
به بازار برداشت نمی شود. وی افزود: پنج هزار و ۸۲۹ هکتار از سطح زیرکشت باغات پسته استان 
اصفهان در مرحله باروری قرار دارد و برداشت این محصول از باغات استان اصفهان در سال گذشته 
به حداقل میزان خود رسیده بود که علت اصلی آن طوفان و حوادث طبیعی بود که موجب آسیب 

دیدن تعداد زیادی از درختان پسته شد. 

سازمان ملی استاندارد ایران اعالم کرد:

هیچ مجوزی برای خودرو آب سوز صادر نشده است
در پی تبلیغات انجام شــده مبنی بر پیش فروش تجهیزات آب سوز کردن خودروها، سازمان ملی 
استاندارد ایران اعالم کرد که هیچ مجوزی در این زمینه صادر نکرده است. پیش از این امیرحسین 
کاکایی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت  در این رابطه اظهار کرده بود: 
این موضوع پایه ای در علم دارد ؛اما کاربرد روزمره نداشته و ضمانتی هم برای آن وجود ندارد؛ بنابراین 
به مردم توصیه می کنیم که به هیچ وجه گول این تبلیغات را نخورند. به گفته این اســتاد دانشگاه، 
جایگزین کردن ســوخت با آب بعد از مدتی به تمام اجزای داخلی موتور و خودرو آسیب زده و باید 
مبلغ کالنی بیشتر از هزینه سوخت و بنزین، هزینه تعمیر خودرو کرده و حتی قید کل خودرو را زد.در 
این شرایط سازمان ملی استاندارد ایران نیز اعالم کرد که هیچ مجوزی در زمینه تجهیزات آب سوز 

کردن خودروها صادر نکرده است.

برگزاری بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان با شعار نمایشگاهی با شکوه هنر ایران

کافه اقتصاد

فرش دستباف، جزو محصوالت کهن ایرانی به شــمار می رود. با توجه به   حدیث زاهدی
تاریخچــه کهنی کــه در تولید فرش و قالی دســتباف ایرانــی وجود دارد 
درحال حاضر می توان گفت محصول بافته شده به دست هنرمندان ایرانی جزو بهترین و زیباترین نوع 
فرش در دنیا بوده که این امر از نظر کارشناسان بین المللی فرش، تایید شده است.صنعت فرش ایران 
برای صدها هزار فرشباف حرفه ای، فرصت شغلی ایجاد کرده و صدها میلیون دالر درآمد صادراتی عاید 
این کشور می کند. بیســـت و دومین نمایشـگاه تخصصـی صادراتـی فـــرش دسـتباف اصفهـان در 
شــرایطی برگــزار می شود کــه تحریم ها ســبب شــده تــــا صـادرات ایـن هنـر صنعـت، بیـش از 
پیـش بـا مشـکل روبـه رو باشـد.مجید نایب زاده، مدیر نمایشگاه های داخلی شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان در این باره گفت: این نمایشگاه از قدیمی ترین نمایشگاه های استان اصفهان 
است که از ابتدا منطبق با سیاست های سازمان صنعت، معدن و تجارت کار خود را پیش برده است.وی 
اظهار  داشــت: با توجه به تغییر مکان برگزاری نمایشگاه ها به محل جدید و هم سو شدن با استان های 
بزرگ کشور، برگزاری نمایشگاه ها به بخش خصوصی واگذار شده است که طی سال های گذشته از حضور 
سازمان های تاثیر گذار و سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان محور در نمایشگاه ها بهره مند شدیم.

مدیر نمایشگاه های داخلی شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان اضافه کرد: امسال برای 
اولین بار از مجموعه گمرک استان برای شرکت در بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف دعوت کردیم 
تا به صورت ویژه برای رویکرد تسهیل امور صادراتی حضور داشته باشند. وی، سهم صنعت فرش از رسانه 
ملی و تبلیغات عمومی و شهری را ناچیز دانست و اضافه کرد: باید بیشتر به این موضوع پرداخته شود تا 
رسالت فرهنگی اجتماعی این نمایشــگاه نمود پیدا کند.نایب زاده در پایان خاطر نشان کرد: بیست و 
دومین نمایشگاه فرش دســتباف اصفهان از ۱۴ تا ۲0 آذرماه با شعار نمایشــگاهی با شکوه هنر ایران و 
میراث ماندگار این ســرزمین در محل برپایی نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان واقع در پل 
شهرستان برگزار می شود. دبیر اجرایی بیست و دومین نمایشگاه فرش اصفهان نیز در این نشست، اظهار 
کرد: در این دوره از نمایشگاه شرکت کنندگان در ۱3۸ غرفه و  در چهار سالن و فضایی به مساحت چهارهزار 
مترمربع حضور خواهد داشت.علی میر جمالی با بیان اینکه 35 درصد غرفه داران این نمایشگاه از خارج 
استان هستند، یادآور شد: شرکت کنندگان از شهرهای اصفهان، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، 
کردستان، فارس، گلستان، قم و تهران حضور دارند.وی افزود: همایش تخصصی این دوره از نمایشگاه 
با بررسی راهکارهای توسعه فرش ایران برگزار خواهد شد.رییس اداره فرش استان اصفهان هم با بیان 
اینکه هند، چین و پاکستان از رقبای فرش ایران هستند، گفت: طی سال های ۹۶ و ۹۷ دولت 33 میلیارد 
تومان تسهیالت به تولیدکنندگان فرش دستباف پرداخت کرده است.لطف ا...حسین هاشمی در ادامه 
با بیان اینکه مرکز ملی فرش ایران زیر مجموعه وزارت صمت است، اظهار  کرد: فرش دستباف به عنوان 
شناسنامه و پرچم و همچنین برند ایران است که باید در تبلیغات، صادرات و تولید آن درست حرکت کنیم. 
وی با تاکید بر اینکه فرش دستباف به عنوان کاالیی استراتژیک چند وجهی است، افزود: این کاال مشمول 
جنبه های فرهنگی، هنری، سیاسی و ... اســت، به این دلیل جزو نخستین کاالهایی است که تحریم 
می شود.رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به فعالیت ۲۷0 هزار هنرمند 
و بافنده فرش در استان اشاره کرد و  گفت: در استان حدود هشت تشکل و اتحادیه صنفی و تعاونی در 
تولید فروش و صادرات فرش فعالیت دارندو هم اکنون 3 برند فرش اصفهان، کاشان و نایین در استان 
ثبت جهانی شده که دو برند فرش جوشقان و یلمه علی آباد دهاقان نیز ثبت ملی شده است. لطف ا...

حسین هاشمی  همچنین با اشاره به اینکه طی سال های ۹۶ و ۹۷ دولت 33 میلیارد تومان تسهیالت به 
تولیدکنندگان فرش دستباف پرداخت کرده است، بیان کرد: متاسفانه طی سال جدید به دلیل مشکالت 
موجود امکان پرداخت تسهیالت جدید و اضافه از ســوی دولت به تولیدکنندگان فرش دستباف وجود 

ندارد.وی، هنــد، چین و پاکســتان را از رقبای فــرش ایران دانســت و گفت: متاســفانه تحریم ها و 
محدودیت های موجود سبب شده تا طرح و نقشــه های فرش ایرانی که بعضا به طور قاچاق به سرقت 
رفته از سوی این کشورها مورد استفاده قرار گیرد، البته فرش های آنها اصالت، نقش و کیفیت فرش های 
ایران را ندارد. رییس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان نیز  با تاکید بر اینکه بالغ بر ۲۸0 هزار 

بافنده فرش دستباف در اصفهان داریم که علت کم شدن جمعیت بافندگان فرش به خاطر عدم حمایت 
تولید کنندگان از آنهاست، افزود: متاسفانه هیچ حمایتی از بافندگان فرش دستباف نشده است و اگر در 
اوایل انقالب بافت فرش یک هنر بود کم کم بافندگی فرش را یک کار بی ارزش تلقی کردند به طوری که 
دار قالی را مخفی می کردند تا از دید دیگران پنهان بماند.باقر صیرفیان با اشاره به اینکه امروز بافندگی 
فرش مختص یک قشر خاص و بیشتر در کارگاه های فرش بافی انجام می گیرد در صورتی که در گذشته 

به راحتی در هر خانه ای دار قالی مشاهده می شــد، ادامه داد: تولیدکنندگان فرش دستباف از مالیات 
معاف بودند که اکنون قصد حذف معافیت را دارند، از این رو در سال های آینده فرش دستباف به سمت 

نابودی حرکت خواهد کرد و قطعا کیفیت آن پایین می آید.
صیرفیان با بیان اینکه متاسفانه حمایت ها از فرش دســتباف در شأن هنرمندان آن نیست، اظهار کرد: 
مطابق ماده ۱۴۲ قانون مالیات های مســتمر، تولیدکنندگان فرش دستباف از پرداخت مالیات معاف 
هستند؛ اما در اصالحیه قانون مالیاتی از سوی دولت این ماده حذف شده که در صورت تصویب در صحن 
علنی مجلس در سال های آینده قالی بافی رو به نابودی خواهد رفت.وی در پایان سخنان خود از ۱3 رسته 
در اتحادیه تولیدکنندگان فرش دســتباف اصفهان از جمله تولیدکنندگان، قالی شویان، تولید ابریشم، 
نقاش و چله کشان که متصل به تولید هستند و اگر حذف معافیت مالیات تولیدکنندگان اجرایی شود 

شاهد نزول سریع تولید فرش و بیکاری قشر عظیمی در کشور خواهیم بود، سخن گفت.
علی شــهبازی، مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف روســتایی و عشایری اصفهان نیز  با 
انتقاد بر اینکه در تبلیغات فرش دستباف دچار ضعف هســتیم، اظهار کرد: یکی از رقبای سخت فرش 
دستباف، فرش ماشینی است نه رقبای خارجی.شهبازی در خصوص افزایش قیمت فرش دستباف، 
افزود: از ابتدای ســال جاری نه تنها قیمت فرش افزایش نیافته، بلکه کاهش یافته است.وی با  بیان 
اینکه در دهه ۷0 فرش دســتباف به ۹۹ کشور صادر می شدو اشــتغال فرش دستباف بیشتر از صنعت 
فوالد و ذوب آهن  بو؛ اما متاسفانه هنوز جایگاه فرش در کشور مشخص نیست گفت: در شرایطی که آب 
را از اصفهان گرفته اند، فرش می تواند جایگزین آن شــود و دولت باید در حوزه تبلیغات و معرفی فرش 

دستباف برنامه داشته باشد.
نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان ادامه داد: متاسفانه با افزایش تعرفه واردات 
ابریشــم از ۱5 به ۲۶ درصد، تولیدکنندگان این صنعت با چالش بزرگی مواجه شده اند.سعید عصاچی، 
نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دســتباف اصفهان نیز  با بیان اینکه در پیش نویس اصالحیه 
الیحه قوانین و مقررات مالیاتی ســازمان امور مالیاتی که مهر ماه ۹۸ به مجلس ارســال شــده، ماده 
۱۴۲ قانون مالیات های مســتمر حذف شده اســت، در این باره  گفت: اگر این ماده قانونی حذف شود 

تولیدکنندگان فرش دستباف دچار چالش بسیار خواهند شد.
وی همچنین به مشکالت تولیدکنندگان فرش دستباف در تامین مواد اولیه اشاره کرد و افزود: متاسفانه 
تعرفه واردات ابریشــم از ۱5 درصد به ۲۶ درصد افزایش یافته به نحوی که با این تعرفه هزینه یک متر 

فرش اصفهان با واردات ابریشم، یک میلیون و 500 هزار تومان شده است.
 نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان با بیان اینکه ابریشم چین، گران است، اظهار  
کرد: اخیرا تولیدکنندگان فرش دستباف، ابریشم با کیفیت پایین را خریداری می کنند که موجب می شود 

در آینده فرش با کیفیت پایین تولید و وارد بازار  شود.
عصاچی با اشاره به اینکه میزان تولید ابریشم ایران نیاز داخل را تامین نمی کند، تاکید کرد: از سوی دیگر 
کیفیت ابریشم ایران پایین است و امکان استفاده از آن در فرش دستباف وجود ندارد، بنابراین ناچار به 

واردات ابریشم از چین هستیم.
دردشتی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرش دســتباف اصفهان هم در این نشست با بیان اینکه اگر 
قانون از تولیدکنندگان فرش دستباف حمایت نکند فاتحه این صنعت در آینده خوانده خواهد شد،گفت: 
تعویض قوانین در راســتای حوزه فرش دســتباف بر صادرات این فرش تاثیر منفی دارد از این رو باید 

مورد حمایت قرار گیرد.
وی با اشاره به بازارهای هدف فرش دستباف ایران گفت: این صادرات بیشتر به کشورهای عربی، ژاپن، 

اروپا و آلمان  انجام می شود.

قیمت خودرو در بازار با وجود  گرانی بنزین و پیش بینی کارشناسان، همچنان افزایش می یابد

دنده معکوس در بازار خودرو

آشفتگی بازار خودرو در ایران تمامی ندارد  مرضیه محب رسول
اگر چه بر مبنــای عقالنیت و حســاب و 
کتاب های اقتصادی، خودرو همراه با گرانی بنزین باید ارزان می شد اما 
روندهای بازار کامال معکوس بوده و جهــش قیمتی خودروها هر روز 
افزایش می یابد. بازارهای غیررسمی در روزها و هفته های بعد از افزایش 
قیمت بنزین شاهد نوسان و عمدتا افزایش قیمت خودرو و در کنار آن 

افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو بودند.
 در حوزه خودرو این بازار اتومبیل های ارزان قیمت بود که بیش از دیگر 
خودروها روند پر نوسان تر و افزایشی را شاهد بود و لوازم یدکی نیز تقریبا 
برای تمامی خودروها شــیب افزایشی داشــت و بنا بر آنچه به صورت 
میدانی مشاهده می شــود به  طور میانگین ۱5 درصد رشد قیمت را به 

ثبت رساند. 
عالوه بر خودروهای دو گانه سوز که طی هفته اخیر بین سه تا 5 میلیون 
افزایش قیمت را تجربه کرده است، سایر خودروها مانند سراتو دنا و البته 
بیشتر از همه پراید در مسیر افزایش قیمت قرار دارد. وضعیت در این بازار 
به گونه ای است که قیمت ها تقریبا برای اکثر محصوالت روزانه تعیین 

می شود و هیچ ثباتی در بازار وجود ندارد. در این میان خودروسازان هم 
با عرضه کم محصوالت به بازار ،این گرانی را دامــن زده اند. در روزهای 
اخیر  رضا رحمانی، وزیر صنعت هم به کمبود تولید خودرو در کشور اذعان 
کرده اســت؛ اما صحبتی از تنظیم بازار و تالش برای افزایش عرضه به 
میان نیاورده و تنها بر کاهش تولید این کاال تاکید دارد. بنابر اعالم وزارت 
صنعت میزان عرضه خودرو در ۷ ماهه گذشته حدود ۴0 درصد نسبت به 

سال قبل کاهش پیدا کرده است.
 مشخص است که کاهش تولید به معنای عدم عرضه مناسب به بازار 
اســت که همین امر خود می تواند ایجادکننده زمینــه داللی و پیرو آن 
افزایش قیمت ها باشــد. بنابراین به نظر می رســد که خودروسازان با 
توجه به وضعیت فعلی تولید که بخش اعظم آن از اراده تولیدکنندگان 
خارج است، نقش مهمی در روند صعودی قیمت ها در بازار ایفا می کنند 
این در شرایطی است که با تاثیرگذاری هیجانات بنزینی در دیگر بازارها 
باید نقش آن را در بازار خودرو پذیرا باشیم. انتقادات به دولت در مورد 
افزایش حمایت از خودرو سازان به  رغم عدم کارایی الزم این شرکت ها 
برای تنظیم بازار با افزایش اعتبار خودرو سازان زیادتر هم شده است. 

به تازگی دبیر انجمن قطعه سازان از جدیدترین مصوبه هیئت دولت و 
شــورای پول و اعتبار برای افزایش ۱0 هزار میلیارد تومانی حد اعتباری 
ایران خودرو و سایپا خبر داد؛ اما این شرکت ها واکنشی به کمبود خودرو 

در بازار ندارند. 
تاثیر دیگری که گرانی بنزین بر بازار خودرو داشته است تغییر مدل خرید 
مردم و افزایش تقاضا برای پراید و وانت بار است که نتیجه آن افزایش 
بیش از ده درصدی قیمت این خودروها در بازار  بوده و پراید را در آستانه 
53 میلیون شــدن قرار داد.  با وجود این نوســانات اما کارشناسان و 
فعاالن بازار خودرو معتقدند قیمت ها با فروکش کردن هیجان ناشی از 
گرانی بنزین به زودی تثبیت خواهد شد؛ اما فعال ارزانی در کار نخواهد 
بود. بر این اساس به نظر می رســد طی ماه های آینده افزایش قیمت 
خودرو شــیب تندی نداشته باشــد و فعال دور از انتظار است که با موج 
افزایشــی قابل مالحظه ای حداقل طی ســه ماه آینده روبه رو باشیم 
مگر اینکه دوباره اتفــاق دیگری در بازار  یا بیرون بــازار خودرو به وقوع 
 بپیوندد که مستقیم یا غیرمستقیم این روند را بیش از این دستخوش

 تالطم کند.

تاثیر دیگری که گرانی بنزین بر بازار خودرو داشته است 
تغییر مدل خرید مردم و افزایش تقاضا برای پراید و وانت 
بار است که نتیجه آن افزایش بیش از ده درصدی قیمت 
این خودروها در بازار  بوده و پراید را در آستانه 53 میلیون 

شدن قرار داد
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مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

مشکلی در زمینه تامین کاغذ در استان وجود ندارد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان عصر دوشنبه در جمع 
خبرنگاران کاشانی با اشــاره به فعالیت های اداره ارشاد اصفهان اظهار 
داشــت: فعالیت در زمینه کانون های فرهنگی هنری مســاجد، قرآن 
و عترت، حوزه نشر کتاب و گســترش فرهنگ مطالعه و کتاب، اطالع 
رســانی و مطبوعات و همچنین فعالیت های فرهنگی هنری از جمله 
 اقدامات اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان است. 
حجت االسالم محمدعلی انصاری افزود: برای مدتی در کشور مشکل 
کاغذ برای جراید و ناشرین وجود داشت؛ اما با تالش های صورت گرفته 
در زمینه تامین کاغذ مشــکلی وجود ندارد. مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان اصفهان از لزوم صرفه جویی در کاغذ سخن گفت و 
تصریح کرد: در شرایط اقتصادی کنونی بر همگان حتی مردم عادی الزم 
اســت در مصرف کاغذ صرفه جویی کنند. وی با اشاره به مجتمع بزرگ 
فرهنگی هنری کاشــان که هنوز نیمه تمام اســت، اذعان داشت: این 
پروژه به دلیل تنگناهای مالی نیمه تمــام مانده  و دولت هم به تنهایی 
قادر به تکمیل آن نیست. حجت االسالم انصاری ضمن دعوت از خیرین 
و سرمایه گذاران برای مشارک در ســاخت این مجتمع بزرگ گفت: با 
توجه به تبصره ۱۹ قانون بودجه برای ســرمایه گذارانی که در پروژه های 

نیمه تمام حوزه فرهنگ و هنر سرمایه گذاری کنند، مشوق و امتیازاتی 
اعطا می شود. وی با بیان اینکه کاشان در بسیاری از حوزه های فرهنگی 
و هنری جزو  شهرهای پیشرو و ســرآمد ایران است، خاطرنشان کرد: 
برگزاری رویدادهای مهم فرهنگی و هنری همانند جشنواره سراسری 
تئاتر مهر کاشان که در سطح کشــور جزو  جشنواره های سطح باالست 

مؤید همین نکته است.

ساختمان شماره 2 مهد قرآن کریم و والیت کاشان افتتاح شد
حجت االسالم و المســلمین محمدعلی انصاری، مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان در ســفر یک روزه به کاشان ساختمان 
شماره ۲ مهد قرآن کریم و والیت کاشان را افتتاح کرد. وی در جریان این 
افتتاح به ظرفیت های قرآنی کاشان اشاره کرد و گفت: مراکز و موسسات 
قرآنی تاثیر شــگرفی در تقویت فرهنگ دینــی و تربیت جامعه قرآنی 
دارند. خاطرنشان می شود، افتتاح ساختمان شماره ۲ مهد قرآن کریم و 
والیت کاشان به همراه حجت االسالم و المسلمین یعقوبی، رییس گروه 
قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان و میثم نمکی 

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان انجام شد.

دیدار با استاد و پژوهشگر کاشانی
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در این سفر یک روزه 
با حضور در منزل استادسید محمدصالحی، با این پژوهشگر و نویسنده 
کاشــانی دیدار و گفت وگو کرد. دراین دیدار حجت االسالم انصاری با 
آرزوی سالمتی و طول عمر برای این نویســنده پیشکسوت و تقدیر از 
تالیفات استاد صالحی برضرورت انتشار مکتوبات ارزشمند استاد تاکید 
کرد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان در ادامه ضمن 
بازدید از آثار این پژوهشگر و مولف کاشانی، کتاب نفیسی به وی هدیه 
داد. استادسید محمد صالحی بیش از ۶۰ عنوان کتاب درباره اهل بیت 
)علیهم الســالم( ترجمه و تدوین کرده که ترجمه دانشنامه امام علی 
علیه الســالم در یازده جلد و ترجمه زندگانی امام رضا علیه السالم در 
دو جلد ازآن جمله است. دیدار با کارکنان اداره کاشان، بازدید از مجتمع 
فرهنگی هنری کاشان، مصاحبه زنده با رادیو کاشان، بازدید از مجتمع 
چاپ و بسته بندی کیان مهر، بازدید از موسســه تولید فیلم سینمای 
ماندگار، همچنین برگزاری نشست شــورای معاونین اداره کل از دیگر 
برنامه های مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اصفهان در سفر 

یک روزه به کاشان بود.

رییس سازمان  بهزیستی شهرستان اردستان:

10 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال به معلوالن اردستان 
پرداخت شد

رییس سازمان بهزیستی شهرستان اردســتان در نشست خبری به مناســبت ۱۲ آذر روز جهانی 
معلوالن اظهار داشــت: روز معلوالن با برنامه های مختلف و با شــعار ارتقای مشارکت افراد دارای 
معلولیت و دستیابی به توسعه فراگیر عادالنه و پایدار در اردستان برگزار شد. محمد علی مطلب زاده 
افزود: با توجه به تصویب قانون حمایت از حقوق معلوالن و تشــکیل کمیتــه ای در این خصوص 
به ریاســت معــاون اول رییس جمهور 
موارد مطرح شــده به صورت جدی در 
حال پیگیری اســت. رییس بهزیستی 
اردســتان  افزود: شهرســتان اردستان 
در این هفتــه برنامه هایی همچون ارائه 
خدمات رایگان به معلوالن را در دستور 
کار قرار داده و همچنین برگزاری بررسی 
مشــکالت معلوالن با حضور مسئوالن 
برگزار و به ۱۵ نفــر از منتخبین معلوالن 
هدایایی اهدا خواهد شــد. وی ابراز داشــت: تعداد یک هزار و ۱۳۶ معلول در شهرستان اردستان 
شناسایی شده اند که ۴۱۶ نفر از آنها معلول جسمی حرکتی، ۳۳۰ نفر معلول ذهنی، ۹۱ نفر بینایی 
و شنوایی و ۱۵۷ نفر معلول اعصاب و روان هســتتد. مطلب زاده بیان داشت: سه مرکز توانبخشی 
در شهرستان اردستان به معلوالن خدمات ارائه می کند که مراکز شــهید مدرس، مرکز توانبخشی 
روستای کچو مثقال و خانه ســالمندان ســادات زواره به صورت فعال ماهیانه به ۵۱ نفر خدمات 
می دهند. رییس بهزیستی شهرستان اردستان تصریح کرد: بهزیستی اردستان به ۳۲۴ نفر از افرادی 
که معلولیت شــدید دارند ماهانه ۶۰۰ میلیون ریال هزینه به صورت حقوق پرداخت می کند. وی با 
بیان اینکه این اداره امســال به بیش از ۷۰ نفر در زمینه اشتغال ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال وام 
پرداخت کرده است، افزود: به ۲۴ نفر از معلوالن اردستان بیش از ۱۰ میلیارد وام پرداخت شده است.

کلنگ زنی دو آموزشگاه روستایی در شهرستان چادگان
با حضور مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان، کلنگ ســاخت دو واحد آموزشی در دو روستای 
چادگان به زمین زده شد. محمد اعتدادی، در مراسم کلنگ زنی این دو واحد آموزشی، اظهار کرد: با توجه 
به سفر صورت گرفته در تابستان سال جاری با همراهی اداره کل نوسازی مدارس مصوب شد یک واحد 
آموزشی در روستای علی عرب از توابع بخش مرکزی ساخته شود. وی تصریح کرد: در همین راستا پس 
از برگزاری جلسات فشرده با کمک کشاورزان، زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر به این امر برای ساخت یک 
آموزشگاه ۳ کالسه ابتدایی اختصاص یافت. مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با مهم دانستن 
حوزه تعلیم و تربیت، افزود: روستای علی عرب با جمعیتی بالغ بر ۲۰۰۰ نفر دارای ۲۵۶ دانش آموز است 
که از این تعداد ۱۱۴ نفر پســر و ۱۴۲ نفر دختر هستند. وی با تشــکر از عزم مسئوالن شهرستانی افزود: 
کار مطالعاتی و تهیه نقشه ساخت این آموزشــگاه انجام شده است و بالفاصله پس از انتخاب پیمانکار 
این پروژه توســط اداره کل نوسازی مدارس آغاز می شــود. مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، 
خاطرنشان کرد: روستای مشهد کاوه با جمعیتی بالغ بر ۳۳۲۵ نفر دارای یک مجتمع آموزشی و ۴ زیر 
مجموعه آموزشگاهی است که با مشکل کمبود فضای آموزشی روبه رو است. اعتدادی به سفر انجام شده 
در تابستان سال جاری به این روستا اشــاره کرد و افزود: در کمتر از ۳ ماه و همت خیران اکنون با آماده 
شدن نقشه ها و کارهای مطالعاتی با تخصیص زمین توسط کشاورزان ،  شاهد مراسم کلنگ زنی این واحد 
آموزشگاهی در روستای مشهد کاوه هستیم. وی خاطرنشان کرد: ۱۵۰۰ متر زمین برای ساخت این مدرسه 

تخصیص یافته که با نظارت اداره کل نوسازی مدارس این آموزشگاه توسط خیرین ساخته می شود.

با مسئولان

حجت االسالم انصاری با بیان اینکه کاشان در بسیاری از 
حوزه های فرهنگی و هنری جزو  شهرهای پیشرو و سرآمد 
ایران است، خاطرنشان کرد: برگزاری رویدادهای مهم 
فرهنگی و هنری همانند جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان 
که در سطح کشور جزو  جشنواره های سطح باالست مؤید 

همین نکته است

ابالغ وقت رسیدگی
9/114 شماره: 1741/98 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 09:30 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 98/10/18 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حســینعلی اعتمادی ، 
نام پدر: محمود ، نشانی: خمینی شهر منظریه کوچه صبا؛ مشخصات خوانده:1-نام و نام 
خانوادگی: غفور فرخیان ، نام پدر: عبداله ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 150/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به انضمام جمیع خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ چک ، 
دالیل خواهان: کپی مصدق 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 است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 م الــف: 677562 رئیــس شــعبه چهــارم حقوقــی شــورای حــل اختــالف

 خمینی شهر
 ابالغ وقت رسیدگی

9/115 شماره: 1743/98 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 10:00 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 98/10/18 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حســینعلی اعتمادی ، 
نام پدر: محمود ، نشانی: خمینی شهر منظریه کوچه صبا؛ مشخصات خوانده:1-نام و نام 
خانوادگی: راضیه رضائی ، نام پدر: حسین ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 50/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به انضمام جمیع خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ چک ، 
دالیل خواهان: کپی مصدق 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 است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 م الــف: 677563 رئیــس شــعبه چهــارم حقوقــی شــورای حــل اختــالف

 خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

9/116 شماره: 1629/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:30 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 98/10/18 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حسینعلی اعتمادی ، نام 
پدر: محمود ، نشــانی: خمینی شهر منظریه کوچه صبا؛ مشــخصات خوانده:1-نام و نام 
خانوادگی: میثم قربانپور ، نام پدر: خسرو ، خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ سی میلیون 
ریال طی یک فقره چک شماره 9402/109240-98/6/20 عهده بانک قوامین ، دالیل 
خواهان: کپی مصدق 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 است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 677565 

رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

9/117 شماره: 967/98 حل8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:00 بعدازظهر روز چهارشنبه 
مورخه 98/10/18 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: قدرت اله خسروی ، نام 

پدر: عزت اله ، نشانی: اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی خیابان شیخ مفید کوچه سعدی 
جنوبی جنب ساختمان پاسارگاد دفتر آقای رحمت اله احمدپور ؛ مشخصات خوانده:1-نام 
و نام خانوادگی: مهدی شــفیعی ، نام پدر: علی ، خواسته و بهای آن: صدور حکم مبنی بر 
محکومیت خواندگان یک فقره چک به مبلغ 44/000/000 ریال ، دالیل خواهان: فتوکپی 
مصدق چک و فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخــت ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 677567 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

9/118 شماره: 872/98 حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:40 بعدازظهر روز چهارشنبه 
مورخه 98/10/25 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمود نقدی ، نام پدر: 
محمدعلی ، با وکالت محمدعلی آلویی ، نشانی: خمینی شهر بلوار بهشتی خ خرم کواچه 
دانش3 پ108 ؛ مشخصات خوانده:1-نام و نام خانوادگی: ابراهیم عبداللهی ، نام پدر: احمد 
، 2- نام و نام خانوادگی: عبداله آب آذر ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 70/000/000 
ریال وجه چک شماره 377424 مورخ 98/3/1 بانک ملت به انضمام خسارات تاخیر تادیه و 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ، دالیل خواهان: رونوشت چک و رونوشت گواهی عدم 
پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 677575 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی

9/119 شماره: 506/98 حل3 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: قلی آیرملویی، 
نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: اکبر شمس ، نشانی: 
اصفهان خ قائمیه ک سحر پ6 دست راست ط2 ، محکوم به:به موجب رای شماره 1051 
تاریخ 98/05/12 حوزه ســوم شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 665/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک 98/2/15 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی 
رای صادره غیابی اســت. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
 اعالم نماید. م الف: 679343 ایمان بختیاری قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف

 خمینی شهر 
مزایده 

9/120 شــماره: 98/377 ارجاعی، تاریخ: 1398/09/07 ، اجرای احکام مدنی شــورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر در پرونده کالســه 98/377 ارجاعی له خانم سرور 
عزیزی بروجنی علیه خانم طاهره صادقی به خواسته مطالبه در نظر دارد ششدانگ ملک 
به شماره ثبتی اصلی 640 فرعی از 104 اصلی بخش 14 که کارشناس رسمی دادگستری 
1/200/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده 
ساعت 11:00 صبح روز سه شــنبه در تاریخ 1398/10/03 در محل اجرای احکام مدنی 
شوراهای حل اختالف شهرستان خمینی شهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراها طبقه 
همکف برگزار می گردد ، طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی خمینی شهر 

ـ اصغرآبادـ  خیابان منتظریـ  خیابان گلزار شــهداـ  نبش کوچه شهید اسماعیل قربانی 
شماره1 مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید خریدار می بایست 10 % قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی 
را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده 
درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضیان 
شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب 
سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در 
دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام 
مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل 
فیش سپرده تحویل اجرا نمایید. م الف:677704   مدیر اجرای احکام مدنی شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

9/121 شماره: 1647/98 حل12 ، مرجع رســیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 08:45 صبح روز شنبه 
مورخه 98/10/21 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حسینعلی اعتمادی ، نام 
پدر: محمود ، نشــانی: خمینی شهر منظریه کوچه صبا؛ مشــخصات خوانده:1-نام و نام 
خانوادگی: فرشید محمودصالحی ، نام پدر: احمد ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه چک ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 677566 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

9/122 شماره: 1326/98 حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 05:10 بعدازظهر روز چهارشنبه 
مورخه 98/10/25 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: بهمن بلوری ، نام پدر: 
عزت اله ، نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر ک110 پ61 ؛ مشــخصات خوانده:1-نام و 
نام خانوادگی: غالمرضا حیدری ، نام پدر: نجفعلی ، خواســته و بهــای آن: مطالبه مبلغ 
144/000/000 ریال بابت 4 فقره چک بانک سپه به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه از سر رسید چک ، دالیل خواهان: رونوشت چک و رونوشت گواهی عدم پرداخت ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
 رسیدگی حاضر گردد. م الف: 679348  رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف

 خمینی شهر
ابالغ رای

9/123 کالسه پرونده: 715/98 ، شــماره دادنامه: 1381 ، تاریخ رسیدگی: 98/08/12 
مرجع رسیدگی: شعبه دوم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: علی گرجی به 
نشــانی:خمینی بلوار منتظری کوچه 71 ؛ خوانده: امید برین نشــانی: مجهول المکان ، 
خواسته: مطالبه ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا:  در خصوص دادخواست 
خواهان علی گرجی به طرفیت خوانده امید برین فرزند عباس به خواســته مطالبه مبلغ 
50/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 121150/962720/26 مورخ 91/4/15 
بر عهده بانک ملت شعبه دیوان دره کردستان به شماره حساب جاری 3229511773 به 
انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان 

مالحظه اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور در مدیونیت خوانده دارد 
و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت 
ذمه خود بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً به مواد 198و 
515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خوانده را به 
پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/675/000 ریال بعنوان 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت مطابق 
با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهــان محکوم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت بیست روز 
 از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 678126  ایمان بختیاری قاضی شــعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر
فقدان سند مالکیت 

9/124 شماره نامه: 139885602006007818 ، تاریخ: 1398/08/30 ، خانم زهرا امینی 
بروجنی فرزند محمدرضا به اســتناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی است ششدانگ شماره 1844 از 141 اصلی واقع در خمینی شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 634 صفحه 257 مسبوق به ثبت و سند می باشد که 
در اثر جابه جایی مفقود شده است و چون درخواســت صدور المثنی سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 671198  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر 
حصر وراثت

9/125  آقای نورمحمد رحیمی دارای شناسنامه شماره 97 به شرح دادخواست به کالسه  
453/98 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان بلقیس باتوانی آخوره ســفالئی به شناسنامه 14 در تاریخ 1398/8/11 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک فرزند 
ذکور به نام نورمحمد رحیمی، ش.ش 97 متولد 1339/6/4 و چهار فرزند اناث به نام های 
1- صفورا رحیمی، ش.ش 121 متولد 1331/8/20، 2- بتول رحیمی، ش.ش 157 متولد 
1337/10/22 ، 3- مهین رحیمی، ش.ش 150 متولد 1351/3/20، 4- محبوبه رحیمی، 
ش.ش 4521 متولد 1354/6/5  وغیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 680566 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان فریدونشهر
اخطار اجرایی

9/126 شماره: 565/97 به موجب رای شــماره 64 تاریخ 98/2/5 حوزه دوم شورای حل 
اختالف شهرستان اردستان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید مهدی رحیمی دورکی 
فرزند مرادعلی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 115/000/000 
ریال بعنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 2/607/500 ریال و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 93/5/12 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له امیر حسین 
زارعی فرزند رحمت اله به نشــانی اردستان خ امام ابرازفروشــی زارعی و پرداخت مبلغ 
5/750/000 ریال بعنوان نیم عشر هزینه اجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:680408 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اردستان 
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مرگ و میر موتورسواران اصفهانی 18 درصد کاهش یافت
رییس پلیس راهور اســتان از کاهش هفت درصدی آمار جان باختگان حوادث رانندگی و کاهش 
۱۸ درصدی تعداد جان باختگان موتورسیکلت ســواران طی هفت ماهه نخست سال ۹۸ نسبت به 

مدت زمان مشابه سال گذشته خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا محمدی اظهار کرد: 
آمار جان باختگان حوادث رانندگی طی 
هفت ماهه نخست ســال ۹۸ نسبت به 
مدت زمان مشابه سال قبل هفت درصد 
کاهش داشــته و میــزان جانباختگان 
موتورسیکلت سوار نیز ۱۸ درصد کاهش 
داشته است. وی افزود: همچنین تعداد 
مجروحان در تصادفات جرحی ۱۵ درصد 

افزایش یافته که امید است با مشارکت مردمی با پلیس و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی این 
مورد نیز کاهش یابد. ســرهنگ محمدی تصریح کرد: در آبان ماه سال جاری تصادفات فوتی سر 
صحنه نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل ۱۲.۵ درصد کاهش داشته ولی تصادفات جرحی به 

میزان ۱۴ درصد افزایش داشته است.

کشف بیش از یک و نیم تن آهن آالت ریلی مسروقه
رییس پلیس راه آهن استان از کشف بیش از یک و نیم تن آهن آالت ریلی مسروقه و دستگیری 
سارقان ادوات راه آهن خبر داد. سرهنگ محمد رضا زارعی اظهار داشت: در راستای اجرای مستمر 
طرح های ابالغی از فرماندهی پلیس راه آهن کشور و پوشش کامل انتظامی در ایستگاه های راه آهن، 
ماموران پلیس راه آهن اصفهان در طول ماه گذشته موفق به شناسایی و دستگیری 6 نفر سارق و 
تحصیلگر اموال مسروقه شدند. وی افزود: همچنین به منظور تشدید اثر بازدارنده در جلوگیری از 

تکرار جرم، یک واحد صنفی که اموال را خریداری کرده بود نیز پلمب شد.

رد پای سارق گوشی های تلفن همراه  در سایت های واسطه گر
با تالش کارشناسان پلیس فتای استان اصفهان، فردی که اقدام به تبلیغ برای فروش گوشی تلفن 
همراه مسروقه در یکی از سایت های واسطه گر کرده بود، شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ جواد 
درستکار  گفت: یکی از شهروندان با در دست داشتن شــکواییه قضایی به پلیس فتای فرماندهی 

انتظامی استان مراجعه و عنوان کرد که 
گوشی تلفن همراه ســرقت شده خود 
را عینــا مطابق مشــخصات آن در یکی 
از ســایت های تبلیغاتی مشاهده کرده 
است که بالفاصله رســیدگی به موضوع 
در دســتور کار کارشناســان این پلیس 

قرار گرفت.
 وی افزود: شــاکی پرونده، عنوان کرد 
چندی پیش فرد یا افرادی ناشــناس 
اقدام به ســرقت تلفن همراه وی کردند 

و پس از آن با تهیه عکس و درج آگهی در معرض فروش قرار داده اند. ســرهنگ درستکار  افزود: 
در نهایت با اقدامات تخصصی، ماموران موفق شــدند هویت متهم را شناسایی و طی یک عملیات 

ضربتی وی را دستگیر کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکی از دالیل کمبود دارو در اصفهان را به دلیل انباشت این کاالها در منازل عنوان کرده است؛

فرار  رو  به جلو

کمبود دارو، حکایت تلــخ و زجر آور این  مرضیه محب رسول
روزهای بیمارانی است که عالوه بر درد و 
رنج سرطان و دیابت و آنلوآنزا  و... باید زخم کاری نبودن دوای دردشان 
را هم تحمل کنند. اگر چه کمبود دارو همواره در کشور تکذیب شده؛ اما 
شدت یافتن این موضوع محسوس است. کمبود و یا افزایش بی رویه 
قیمت دارو این روزها از داروهای ساده ای مثل قرص سرماخوردگی 
بزرگســاالن تا داروهای پیچیده تر و حتی مکمل ها را هم در برگرفته و 
نوسانات شدیدی که در بازار ارز ایجاد شده این مسئله را بغرنج تر کرده 
اســت. گرچه مقامات دولتی بحــران نبود یا کاهــش دارو را تکذیب 
می کنند؛ اما در این چرخه مردم خوب می داننــد که گرانی حتی یک 
ســرم یا پماد و یا حتــی قطره چشــمی باعث کمیاب شــدن آن در 

داروخانه ها شده است. 
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان طی هفته های 
گذشته در آخرین اظهار نظر خود کمبود دارو را امری طبیعی دانسته و 
گفته کمبود دارو در اصفهان به زیر یک درصد می رســد و در این رابطه 
بحرانی وجود ندارد؛ اما همین مقام مســئول اخیــرا  واقعیت کمبود 

دارو در اصفهان را تایید کرده اســت. هر چند هنوز هستند مسئوالن و 
دست اندر کارانی که معتقدند کمبود دارویی آنقدرها نیست که زحمتی 
برای بیماران ایجــاد کند. این موضوع را منصور انصــاری، دبیر علمی 
چهارمین کنگره بین المللــی کلینیکال انکولــوژی هفته پیش اعالم 
کرده است. به گفته وی، خوشــبختانه در حال حاضر کمبود حادی در 
حوزه داروهای شیمی درمانی و هورمون درمانی نداریم و با همکاری 
وزارت بهداشت، دانشــگاه های علوم پزشکی ســطح کشور و بخش 
خصوصی، تجهیزات رادیوتراپی مورد نیاز نیز به شــکل گســترده ای 
تامین می شود؛ اما مسئله به همین سادگی ها هم نیست! در برخی از 
بیماری ها کمبود دارو بیماران را تحت فشــار شدیدی قرار داده است. 
بیماران قندی دیگــر نمی توانند به راحتی داروهایشــان را تهیه کنند، 
سرطانی ها در بیمارستان های دولتی به ســختی داروهای تجویزی 
خارجی را خریداری می کننــد. حتی کار به جایی رســیده که یکی از 
اعضای کمیسیون بهداشــت مجلس اعالم کرده کمبود دارو معضلی 
اســت که دیگر نمی توان آن را انکار کرد. بهروز بنیــادی، در این زمینه 
گفته اســت حتی داروهای داخلی هــم به دلیل کمبــود نقدینگی با 

کاهش تولید مواجه هستند و یکی از اصلی ترین دالیل تامین نشدن  
زنجیره دارویی هم البته تحریم هایی اســت که اجازه خرید را به این 
شرکت ها نمی دهد؛ اما مســئله جدیدی که اخیرا از سوی معاون غذا 
و داروی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح شــده این است که 
یکی از دالیل کمبود دارو به دلیل انباشــت این کاالها در منازل است. 
ابوالفضل اصالنی که پیش از این عنوان کرده بود کمبود دارو در اصفهان 
جدی نیســت به تازگی اعالم کرده عمده کمبودهــای دارویی کنونی 
مربوط به داروهای وارداتی اســت. به گفته وی، از ســال گذشته و با 
شروع دوباره تحریم های ظالمانه علیه کشــورمان، تامین مواد اولیه 
مهم ترین چالشی اســت که شرکت های داروســازی و صنعت با آن 
مواجه هســتند و نمی توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را از شرکت های 

خارجی تهیه کنند. 
اصالنی با اشــاره به اینکه دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان کمترین 
میزان کمبود دارویی را در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور دارد، 
عنوان کرد: عمده کمبودهای دارویی در حال حاضر مربوط به داروهای 
وارداتی اســت. باوجوداینکه داروهای وارداتی تنهــا ۳ درصد از نیاز 
دارویی کشور را تامین می کنند؛ اما ســالیانه حدود ۱/۳ میلیارد دالر 
هزینه به کشور تحمیل می کند. این در حالی است که کل ارز اختصاص 
داده شــده برای تامین ۹۷ درصد داروی تولیدی در کشور ۵۵۰ تا 6۰۰ 
میلیون دالر بوده است. وی با اعالم اینکه بیشترین کمبودهای دارویی 
که در اســتان با آن مواجه هســتیم مربوط به داروهای ضد سرطان 
است، تصریح کرد: البته داروهای ضد سرطان را به فرم ژنریک و تولید 
کشورهای آســیایی در داروخانه ها موجود داریم؛ اما متاسفانه اصرار 
بعضی از پزشکان به تجویز برخی برندهای خاص که قبال از کشورهای 
غربی وارد می شد، منجر به سردرگمی بیماران در تهیه این داروها شده 
اســت. برخی برندهای خاص هم وجود دارند کــه متخصصین برای 
درمان بیماران اجماع نظر دارند و سازمان غذا و دارو برای تامین این 

دسته از داروها مشکلی ندارد.
هر چند ســریال دنباله دار تایید و تکذیب خبرهــای مربوط به وزارت 
بهداشت داستان جدیدی نیســت؛ اما کمبود دارو در شرایط فعلی راه 
را برای قاچاق و فروش خارج از شبکه رسمی فراهم می کند؛ معضلی 
که وزارت بهداشــت قول برچیدن آن را داده بود؛ اما امروز مردم برای 
تامین نیازهای دارویی خود تنها راه چاره را رفتن به سمت تامین دارو 
از بازار آزاد می دانند و البته در این میان بیماران، اصلی ترین قربانیان 
فرار رو به جلوی مســئوالن دارویی کشور و سیســتم معیوب عرضه و 

تولید دارو هستند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با بیان اینکه ارائه آمار، دردی از جامعه دوا نمی کند، 
گفت: آمار قطعی نیاز به انجام آزمایش های پزشکی 
دارد که امری زمان بر است. وی در مورد کمبود دارو 
در اصفهان هم گفت: بیمارســتان های این اســتان 
با کمبود داروی » تامی فلــو «)Tamiflu( که برای 
درمان آنفلوآنزا به کار می رود، مواجه نیست و مشکلی 
در این زمینه وجود ندارد. آرش نجیمی با بیان اینکه 

میزان شیوع و شدت بیماری آنفلوآنزا در پاییز امسال 
نسبت به سال های گذشته بیشتر است، تصریح کرد: 
اما شدت آن به حدی نیست که شرایط بسیار بحرانی 
برایش تعریف شود. وی در پاسخ به اینکه آیا نامه ای 
که منسوب به رییس مرکز بهداشت اصفهان بوده و 
خطاب به نظام پزشکی نوشته و تصویر آن در فضای 
مجازی منتشر شده اســت، صحت دارد، گفت: این 
نامه صحت دارد اما نباید به صورت عمومی منتشــر 
می شــد زیرا مخاطب آن نظام پزشــکی و جامعه 
پزشــکان بود. مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان با اشــاره به اینکه مطالب این نامه 
مربوط به حدود ۲ هفته قبل است، اضافه کرد: در زمان 

حاضر بسیاری از شــرایط فرق کرده است. نجیمی 
درباره اینکه عده ای از نحوه اطالع رسانی درباره شیوع 
و شــدت بیماری آنفلوآنزا انتقاد کردند، توضیح داد: 
ارائه آمار، دردی از جامعه دوا نمی کند، آمار قطعی نیاز 
به انجام آزمایش های پزشکی دارد که امری زمان بر 
اســت. در نامه ای که رییس مرکز بهداشت اصفهان 
مورخ ۲۹ آبان امسال خطاب به رییس نظام پزشکی 
نوشته با اشاره به افزایش محسوس تعداد بیماران 
سرپایی و بستری با منشــأ آنفلوآنزا از این سازمان 
خواسته شده است که برای برگزاری جلسه آموزشی 
مدیریت و مراقبت این بیمــاری برای اعضای نظام 

پزشکی اقدام عاجل شود. 

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

اصفهان با کمبود داروی آنفلوآنزا مواجه نیست

رییس اداره تحقیقات کاربردی هواشناسی اصفهان گفت: با توجه به شدت انباشت آالینده ها در کالن شهر اصفهان و سایر شهرهای بزرگ استان، تنها بارش 
شدید قادر به کاهش آلودگی هوا و سالم شدن آن است. هوای کالن شهر اصفهان و برخی از شهرهای بزرگ استان در چند روز گذشته در وضعیت ناسالم برای 
عموم یا گروه های حساس قرار داشت و پیش بینی شد با بارش باران از شامگاه دوشنبه غلظت آالینده ها کاهش یابد. با این حال بر اساس گزارش مرکز پایش 
کنترل کیفی هوای اداره کل محیط زیست استان اصفهان، میانگین شــاخص کیفی هوای کالن شهر اصفهان تا ۲۴ ساعت منتهی به روز سه شنبه عدد ۱۴۷ و 
بیانگر وضعیت ناسالم برای گروه های حساس بود. لیال امینی افزود: غلظت آالینده ها پس از بارش باران پایین آمد و در حال متعادل شدن است. وی با بیان 
اینکه وقتی بارندگی می شود پدیده وارونگی دما از بین می رود، اظهار داشت: اصفهان، شهری آلوده و بیشتر از ظرفیتش، جمعیت، صنایع مختلف و خودرو 
در آن مستقر شده است از طرفی وضعیت جوی این خطه مانند مناطق کوهستانی نیســت که باد مداوم بوزد و آالینده ها را جا به جا کند. هواشناسی اصفهان 
با توجه به فعالیت سامانه بارش زا روی استان، بارش باران، گاهی وزش باد شدید، مه آلودگی و کاهش دما در بیشتر مناطق و احتمال بارش برف در مناطق 

سردسیر و کوهستانی پیش بینی کرد.

کاهش آلودگی هوای اصفهان مستلزم بارش های شدید است

یک داوطلب 
آگاه سازی روز 

جهانی ایدز در  هند
برنامه مشترک مبارزه با ایدز 
سازمان ملل متحد در گزارشی 
اعالم کرده که  هند در ردیف ۱۰ 
کشور آسیا با بیشترین تعداد 

مبتالیان به ایدز قرار دارد.

باران پس از آلودگی هوا بسیار خطرناک است
کارشــناس یک موسســه مردم نهاد محیط زیســت گفت: بارش هایی که در قالب باران و برف 
پس از چند روز آلودگی هوا صورت می گیرد، برای ســالمتی شــهروندان بسیار خطرناک است. 
رویا حیدری افزود: بدون تردید آالینده ای در آســمان وجود دارد که با بارش باران این آالینده با 
هوای تنفسی مردم مخلوط شده و با استنشــاق آن دچار تنگی نفس می شود. وی اظهارداشت: 
بیماران قلبی و عروقی و افراد دارای مشکالت تنفسی و آسم در زمان بارش باران پس از چند روز 
آلودگی هوا نباید در فضای باز تردد کنند. این کارشــناس محیط زیســت افزود: دیگر شهروندان 
باید با چتر بــرای جلوگیری از ریزش باران روی پوســت خود و همچنین داشــتن ماســک در 
فضای باز حاضر شــوند. وی یادآور شــد: تنها وزش باد می تواند موجب رفــع و یا کاهش میزان 
آالینده ها در هوا شــود ولی بارش باران پس از چند روز متوالی آلودگی هــوا تنها موجب ترکیب 
آنها با آب و سرازیر شدن به ســمت زمین می شــود. حیدری تصریح کرد: با توجه به اینکه ذرات 
 آالینده هوای اصفهــان در زمان آلودگی بیشــتر از حد مجاز اســت، بارندگی قادر بــه رفع کامل 

آلودگی نیست.

کدام گروه در کشور کمترین نرخ باروری را دارند؟
مدیر کل دفتر ســالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: کمترین نرخ باروری در کشور متعلق به افراد تحصیلکرده است که گروه مرجع نیز به شمار 
می روند. ســید حامد برکاتی اظهار کرد: در حال حاضر بیشــترین فرزندآوری در کشور متعلق به 
بانوان بی سواد و کم سواد زیر ۲۵ سال است. وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد بانوان ایرانی 
هرچه تحصیلکرده تر می شــوند، هم فرزند کمتری به دنیا آورده و هم دیرتر فرزند می آورند. وی 
افزود: هم اکنون ۱6 درصد زنان باردار کشــور در سن بیش از ۳۵ ســال قرار دارند و بارداری در 
سنین باال رو به افزایش است در حالی که در ۱۵ سال گذشــته میزان زنان باردار در این رده سنی 
6 درصد بود. مدیر کل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت افزود: براساس 
گزارش ســازمان بهداشــت جهانی، اکنون میزان مرگ و میر مادران باردار در ایــران ۱۳ تا ۱۹ در 
صدهزار زایمان ثبت شده اســت که این میزان در چند دهه گذشته ۲۵ در صدهزار زایمان بود و از 
 ســوی دیگر مرگ کودکان نیز از ۱۴۰ در هزار تولد زنده به ۱۴.۴ در هزار تولد در کشور کاهش یافته

 است.

52 درصد مبتالیان به ایدز،  جوانان هستند
در کل کشور ۴۰ درصد افراد مبتال به ایدز تشخیص داده شده اند؛ اما 6۰ درصد مبتالیان یا هنوز از 
بیماری خود خبر ندارند یا ترس از مراجعه دارند. پروین افسر کازرونی، رییس اداره ایدز و کنترل 
بیماری های آمیزشی وزارت بهداشــت گفت: طبق آخرین آمار و گزارشــات، کل موارد ثبت شده 
افراد مبتال به ایدز از ابتدا که تشخیص داده شده اند تا آخر شــهریور ۹۷، ۳۸۴۷۴ نفر بوده اند که 
۱۳6۱۴ نفر آن ها فوت شده اند. از طرفی ۱۴۴۵۹ نفر نیز  طی یک سال اخیر برای دریافت خدمات 
به مراکز مراجعه کرده و ۱۲۰۳۵ نفر تحت درمان هســتند. وی افزود: کل مــوارد  ابتال به تفکیک 
جنســیت، ۸۳ درصد مرد و ۱۷ درصد زن هســتند. البته طی دهه اخیر درصد زنان روبه افزایش 
بوده و در شش ماهه اول امسال ۳۲ درصد از موارد جدید ابتال، زنان و 6۸ درصد مردان بوده اند. 
رییس اداره ایدز و کنترل بیماری های آمیزشــی در ادامه گفت: حدود ۷۴ درصد از زنان مبتال به 
ایدز، از طریق همسرشــان که از ابتالی خود آگاهی نداشــته اند، ویروس اچ آی وی را دریافت و 
مبتال شده اند. وی همچنین درباره میانگین سنی افراد مبتال به ایدز هم گفت: ۵۲ درصد کل موارد 
شناخته شــده در زمان تشخیص، در گروه ســنی ۲۰ تا ۳۵ ســال بوده اند. بنابراین از این درصد 
 می توان نتیجه گرفت که باید به موضوع اچ آی وی در میان گروه جوانان توجه بیشــتری داشته 

باشیم.

با مسئولان

وز عکس ر

عکس: پایاگه خبری انتخاب

اخبار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

کاریابی اختصاصی معلوالن 
ایجاد شود

چهره روز

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مسئله 
اشتغال پیشنهاد کرد که کاریابی اختصاصی 
معلوالن ایجاد شــود. محمد شریعتمداری 
گفــت: امروز نیمــی از مســکن خانوارهای 
دارای دو معلول تامین و واگذار شــده است 
و امیدواریم واگذاری مسکن مابقی خانوارها 
نیز در عمــر باقی مانده دولت محقق شــود. 
وی تصریح کــرد: معلوالن عــالوه بر حقوق 
اساســی ملت دارای حقوق اختصاصی هم 
هستند. از این رو باید در جست وجوی بستری 
مناسب برای ایجاد شرایط مطلوب برای حل 
مشکالت و دســتیابی به حقوق شان باشیم. 
شریعتمداری یاد آورشد: در فرهنگ اسالمی 
و ایرانی ما احترام به افــراد دارای معلولیت 
از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت، چراکه آنها 
توانمندی هایــی خوبی دارنــد و محدودیت 
باعث نشده تا آنها از این مسیر بازبمانند. وزیر 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی تصریح کرد: باید 
از جداســازی معلوالن از ســایر افراد جامعه 
جلوگیری کنیم و از راهکارهای اجتماعی برای 
حل مشــکالت جامعه بهره مند شــویم.وی 
افزود: باید از اقدام مبتنی بر حل مشکل یک 
فرد خارج شده و به سمت حل مشکل مبتنی 
بر جامعه معلوالن حرکت کرد و به این ترتیب 
می توانیم به یک موفقیت بزرگ دست پیدا 
کنیم. شریعتمداری گفت: بر اساس همین 
رویکرد باید در تامیــن نیازهای اصولی افراد 
دارای معلولیت و سایر افراد جامعه عالوه بر 
استفاده از حقوق اساسی 
آنها سیاست گذاری 
اصولی هــم در این 

زمینه انجام شود.
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بلیت فروشی ذوب آهن- پرسپولیس با ساز  و کار جالب
دیدار تیم های ذوب آهن و پرسپولیس روز پنجشنبه در ورزشگاه فوالد شهر برگزار خواهد شد. این 
مسابقه که همیشه با حضور پرتعداد هواداران برگزار می شود، این بار در حالی به انجام می رسد که 
بلیت مسابقه به صورت اینترنتی و از طریق سایت رسمی باشــگاه ذوب آهن به فروش می رسد. 
ورزشگاه تیم ذوب آهن یعنی فوالدشهر چیزی در حدود 15 هزار نفر گنجایش دارد که همیشه کمتر 
از نصف آن به تیم های سرخابی می رســد و این بار هم احتماال 5 هزار صندلی به هواداران این تیم 
اختصاص خواهد یافت. در سایت بلیت فروشی نکته جالب این اســت که باشگاه ذوب آهن دو 
جایگاه برای تیم های میزبان و میهمان را برای فروش قرار داده و پس از پرشدن آن، دیگر جایگاه ها 
را باز خواهد کرد. این موضوع سبب شــده تا بسیاری از هواداران که دوســت دارند در جای دیگر 

ورزشگاه مستقر شوند، نتوانند از سکوی مورد نظر بلیت بخرند.

هشدار جدی سازمان لیگ به مدیرعامل پرسپولیس
به دنبال اظهارنظر دوشنبه شب مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، ســازمان لیگ فوتبال بر ضرورت 
رعایت کدهای اخالقی و انضباطی تصریح کرد. سازمان لیگ تاکید کرده بیان اظهارات غیر مسئوالنه 

و شــائبه برانگیز تنها باعث بروز عواقب 
و تنش در لیگ برتر بــرای عالقه مندان 
میلیونی فوتبــال خواهد بــود و بر این 
اساس ضمن اعالم این موضوع که طرح 
اینگونه مباحث به صورت دائم مورد رصد 
ارکان مرتبط خواهد بــود، بار دیگر اعالم 
می دارد هیــچ تفاوتی برای مســئوالن 
برگزاری در قهرمانی یــا عدم قهرمانی و 
به صورت کلی نتایج تیم ها وجود ندارد. 

سازمان لیگ به عنوان متولی برگزاری رقابت های باشگاهی همچنین اعالم می دارد در انجام وظایف 
ذاتی خود به صورت مستقل عمل می کند و مدیران محترم باشگاه ها باید از طرح مباحثی که باعث 

تشویش در جامعه فوتبال می شود، خودداری کنند.

بدهی مالیاتی برای استقالل دردسرساز می شود؟
در جریان صدور مجوز حرفه ای سازی تیم های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا، فدراسیون فوتبال و 
باشگاه استقالل اعالم کردند که آبی های پایتخت موفق شدند با پرداخت بدهی خود به چند بازیکن 
و مربی، مشکل خود را حل کنند؛ ادعایی که روز دوشنبه با اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا در سایه 
تردید قرار گرفته است.AFC در نظر دارد مدارک استقاللی ها و تراکتوری ها را با وسواس بیشتری 
بررسی کند و این در حالی اســت که در مورد صدور پرونده حرفه ای باشگاه استقالل ابهامی بزرگ 
وجود دارد؛ جواد نکونام، آرش برهانی و مهدی رحمتی سه کاپیتان پیشین آبی های تهرانی بودند که 
این باشگاه خبر از توافق و حل مشکل با آنها را داد؛ اما هنوز بدهی مالیاتی آنها پرداخت نشده تا این 
سه بازیکن مشکالت زیادی داشته باشند. موضوع مهم اینجاست که استقاللی ها بی آنکه این دو 
پرونده را به انتها برسانند از فدراسیون فوتبال مجوزهای الزم را دریافت کردند و حاال ممکن است در 
بررسی دوباره کنفدراسیون فوتبال آسیا این موضوع برای آبی ها به دردسر بزرگی تبدیل شوند. در 
صورتی که بازیکنانی مثل نکونام، برهانی و رحمتی به afc اطالع دهند که مالیات آنها تسویه نشده 
است، کنفدراسیون فوتبال پرونده تخلفات فدراسیون و استقالل را به کمیته انضباطی خود فرستاده 
و جرائم و محرومیت در انتظار آنها خواهد بود. البته این سه بازیکن در طول سال های گذشته تاکنون 
به دلیل عالقه به باشگاه استقالل، چنین تصمیمی نگرفته اند و امیدوار هستند از راه مذاکره بتوانند 

مشکل خود را حل کنند.

دیدار عقب افتاده هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر فوتسال؛

کامگیتیپسندباسوهانقم،شیرینمیشود؟

تیم فوتسال گیتی پسند در حالی روز جمعه  سمیه مصور
و در بــازی عقب افتــاده از هفته هفدهم 
رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور از تیم سوهان محمد سیما قم در 
ورزشگاه پیروزی پذیرایی می کند که این تیم برای نزدیک شدن به صدر 

جدول چاره ای جز برتری در این دیدار ندارد. 
سرخ پوشــان اصفهانی که فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتسال 
کشور را در قالب یک تیم مدعی آغاز کرده بودند به دلیل روبه روشدن با 
مصدومیت برخی از ستاره هایشان و محرومیت آنها نتوانستند عملکرد 
مناسبی در حدو اندازه های این تیم را به نمایش گذاشته و از صدر جدول 
دور ماندند. تیم گیتی پســند در فصل گذشــته رقابت های لیگ برتر با 
اختالف قابل توجه ای نسبت به سایر حریفان در صدر جدول قرار داشت 
و با ثبت یک رکورد بی نظیر راهی مرحله پلی اف شــده بود. شاگردان 
حمیدرضا بی غم که نیم فصل دوم فصل جاری رقابت های لیگ برتر را 
بهتر از نیم فصل اول شان آغاز کرده اند هم اکنون در پایان هفته نوزدهم 
با وجود دو بازی عقب افتاده با کســب 35 امتیــاز در رده دوم جدول 

رده بندی قرار گرفته اند.
 شــاگردان بی غم در نیم فصل دوم در چهار بازی گذشــته خود چهار 
پیروزی به دست آورده اند. سرخ پوشان اصفهانی اگر بتوانند تیم سوهان 
محمد سیما قم را شکست دهند اختالف شــان را نسبت به تیم مس 
سونگون، صدرنشــین فعلی رقابت های لیگ به عدد سه می رسانند. 
تیم گیتی پسند در آخرین بازی برگزار شده در چارچوب هفته نوزدهم 
رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور موفق شــدند تیم ارژن شیراز را با 

نتیجه سه بر یک از میان بردارد. 
ســرخ پوشــان اصفهانی در حالی مهیای دیدار با تیم سوهان محمد 
سیما قم می شــوند که تمرینات آنها بدون حضور ملی پوشان پیگیری 
شده است. در آن سوی میدان تیم ســوهان محمد سیما قم نیز یکی 
از تیم های مدعی قهرمانی اســت، این تیم در پایان هفته نوزدهم و با 
یک بازی کمتر و با کســب 31 امتیاز به دنبال تیم گیتی پســند در رده 
سوم جدول رده بندی قرار گرفته است. تیم سوهان محمد سیما قم از 
18 بازی برگزار شده خود در فصل جاری رقابت های لیگ برتر موفق به 

کسب 9 برد و چهار تساوی شده است. این تیم در آخرین بازی برگزار 
شده خود در چارچوب هفته نوزدهم، مغلوب ستارگان ورامین شد از این 
رو جدال آنها با تیم گیتی پسند از حساسیت های خاصی برخوردار خواهد 
بود. شاگردان ســید وحید غیاثی برای نزدیک شدن به سرخ پوشان 
اصفهانی نیاز مبرمی به کسب ســه امتیاز این دیدار دارند و مسلما روز 

سختی را برای شاگردان بی غم در اصفهان رقم می زنند. 
از نکات جالب توجه این دیــدار می توان به تقابل برادران حســن زاده 
در تیم های گیتی پســند و ســوهان محمد سیما قم اشــاره کرد. علی 
اصغر حســن زاده که توانســته تاکنون چهار بار عنوان بهترین بازیکن 
قاره آســیا را به دســت آورد در بازار نقــل و انتقاالت نیــم فصل اول 
به تیم گیتی پســند پیوســت. قضاوت دیــدار تیم های گیتی پســند 
اصفهان و ســوهان محمد ســیما قم بر عهده ابراهیم مهرابی افشــار 
اســت و آقایان مســعود شــفیعی، بهنام نبی پور و فیروز ممبینی او 
 را در این دیــدار همراهی می کننــد و عبدالکریم سیســتانی نیز ناظر

 این بازی است.

مسابقات مینی گلف استان اصفهان »جام رسانه« 
به مناســبت نکوداشــت روز اصفهان بــا همکاری 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان و هیئت گلف استان اصفهان، 10 و 11 آذرماه 
در مجموعه ورزشــی کوثر برگزار شد. رییس هیئت 
گلف اصفهان گفت: مســابقات مینی گلف استان 
اصفهان جام رســانه به مناســبت نکوداشــت روز 
اصفهان بــا همکاری معاونت ورزشــی و تفریحی، 
اداره ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان و هیئت گلف استان اصفهان، 
10 و 11 آذرماه در مجموعه ورزشــی کوثر برگزار شد. 
کوروش محمدی اظهار داشت: 34 تیم از رسانه های 
مختلف استان اصفهان در دو بخش بانوان و آقایان 
در این مسابقات شــرکت کردند که با توجه به این 

اســتقبال و ناشــناخته بودن این رشــته ورزشی 
فرصتی بی نظیر و انگیزه ای برای هیئت گلف استان 
اصفهــان فراهم کرد. رییس کمیســیون اجتماعی 
شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان هدف برگزاری 
مسابقات مینی گلف اســتان اصفهان جام رسانه 
بیان کرد: ورزش گلف باعث می شود استرس افراد 
کمتر شود به همین خاطر یکی از اهدف برگزاری این 
مسابقه ترویج نشــاط، پویایی، سالمت و آرامش 
بین اصحاب رسانه و تکریم و احترام این قشر است 
که بیشترین سهم را در اطالع رسانی اخبار در استان 
اصفهان به عهده دارنــد. محمدی با بیان اینکه قرار 
است یک ســانس از زمین گلف مجموعه ورزشی 
کوثر در اختیار رســانه ها به صورت رایگان قرار داده 
شود، افزود: این مسابقات باعث شد قبل از شروع 

دوره، تجهیزاتی برای مینی گلف فراهم شــود. وی 
ادامه داد: با توجه به اینکه بعضی از اصحاب رسانه 
برای اولین بار مینی گلف بازی می کردند؛ اما نتایج 
به دست آمده از این مســابقات در حد افرادی بود 
که به صورت حرفه ای گلف بازی می کردند و همین 
موضوع باعث کشف استعداداصحاب رسانه شد لذا 
با توجه به این موضوع مدیران و مسئوالن باید توجه 

ویژه ای به فرصت های این ورزش داشته باشند. 

کشف استعدادهای ورزشی در مسابقات مینی گلف جام رسانه

مهاجم نیجریه ای سابق پرسپولیس و استقالل احتماال در نیم فصل بار دیگر به فوتبال ایران باز می گردد. گادوین منشا که اولین بار چند سال قبل توسط مجید جاللی به 
ایران آورده شد و برای پیکان با هدایت این مربی به میدان رفت، حاال  احتمال دارد بار دیگر شاگرد این مربی  شود. 

منشا بعد از درخشش با پیراهن پیکان راهی پرسپولیس شد و بازی های نسبتا خوبی را برای این تیم انجام داد؛ اما با کادرفنی و مدیران باشگاه به اختالف خورد و پس 
از جدایی از پرسپولیس برای جبران این موضوع به استقالل تهران رفت. حضور این مهاجم 30 ساله در استقالل البته کوتاه مدت 
بود و او بعد از یک نیم فصل بازی برای آبی ها به کشورش بازگشت. حاال اما شنیده می شود که منشا در آستانه بازگشت به فوتبال 
ایران قرار دارد. جاللی که خودش »منشا« را اولین بار به فوتبال ایران آورده، حاال قصد دارد بار دیگر این بازیکن را به خدمت بگیرد. 
بنا به درخواست سرمربی گل گهر، مسئوالن این باشگاه با مدیربرنامه های منشا وارد مذاکره شده اند و به توافقاتی دست یافته اند. 
با این شرایط اگر مشکل خاصی پیش نیاید، مهاجم باتجربه نیجریه ای نیم فصل به گل گهر سیرجان می پیوندد تا برای چهارمین 

تیم ایرانی در لیگ نوزدهم به میدان برود.

بازگشت احتمالی »گادوین منشا«  به فوتبال ایران

 صمد؛ ستاره این روزهای
 لیگ بسکتبال

چهره روز

»مورینیو« به هتل مورد عالقه اش برنمی گردد
ژوزه مورینیو به شهر منچستر باز می گردد و با تاتنهام مقابل تیم قبلی خود یعنی منچستریونایتد قرار 
می گیرد؛ دیداری که می تواند از جذابیت های زیادی برخواردار باشد. ژوزه مورینیو در زمان حضورش 
در منچســتر در یک هتل لوکس و پنج 
ســتاره به نام »الوری« اقامت داشت. 
نکته عجیب اما این بود که هزینه روزانه 
اقامت در این هتل چیــزی بالغ بر 816 
پوند بود که در نوع خــود مبلغی عجیب 
و البته سرســام آور به حساب می آمد. 
همچنین الزم به ذکر است که بر اساس 
توافقی که با باشــگاه منچســتریونایتد 
شــکل گرفته بود، هزینه اســکان آقای 
خاص در این هتل نیز به عهده باشگاه یونایتد بوده است. نشــریه دیلی میل اما مدعی شد که ژوزه 
مورینیو برای بازی روز چهارشنبه تاتنهام مقابل یونایتد، تیمش را در هتل »الوری« مستقر نخواهد 
کرد. در عوض تاتنهام در هتلی روبه روی قلعه پالزا واقع در قلب دانشــگاه منچستر مستقر خواهد 
شد. این هتل تازه تاسیس است و مورینیو به خاطر مســائل مربوط به ترافیک شهر منچستر آن را 

برگزیده است.

انتقاد »مودریچ« از رونالدو
لیونل مسی، برنده توپ طال ۲019 شد. در مراسم دوشنبه شب، مهاجم بارسلونا بیشترین رای را کسب 
کرد. ستاره آرژانتینی، ویرجیل فان دایک و کریســتیانو رونالدو را کنار زد. بر خالف انتظارها مدافع 
لیورپول در جایگاه دوم ایســتاد و مهاجم یوونتوس در رتبه سوم جای گرفت. غیبت رونالدو در این 
مراسم قابل توجه بود و در حالی که پیش از مراسم احتمال حضورش وجود داشت در نهایت مهاجم 
پرتغالی به پاریس سفر نکرد. در چنین شرایطی لوکا مودریچ، برنده سال گذشته توپ طال و هم تیمی 
سابق رونالدو به این غیبت اشاره و گفت: من درباره خودم صحبت می کنم. از بودن در اینجا خشنودم. 
فکر می کنم که فوتبال با احترام با تو رفتار می کند و زمانی که پیروز نمی شــوید باید برای احترام در 
اینجا حضور داشته باشید چون یک جشن فوتبالی است. به همین خاطر من اینجا هستم تا فوتبال 

را جشن بگیرم و احترام خود را نشان دهم، فوتبال به این موضوع برمی گردد و خیلی ساده است.

»بنزما« به تیم سابقش بازمی گردد؟
رییس باشــگاه المپیک لیون احتمال می دهد مهاجم فرانســوی رئال مادرید به خانه ســابقش 
بازگردد. ژان میشل آئوال در گفت وگویی با 
بین اسپورت در مورد امکان حضور مجدد 
بنزما نزد المپیکی ها اظهارداشــت: این 
امکان هست که کریم به اینجا بازگردد. 
وی افزود: فصل قبل بــا کریم جزیری، 
مدیر برنامه اش حتــی صحبت کردیم. 
از آن زمان تا به حال، یکسری تغییرات 
در رئال مادرید رخ داده است. این مقام 
تصریح کرد: وی یکی از بهترین بازیکنان 
کنونی فرانسه محسوب می شود. از  چند روز دیگر هم این امکان که او به اینجا بازگردد،  وجود دارد. 
بنزما 31 ساله که از سال ۲009 عضو رئال مادرید است، در تیم های نخست و اصلی المپیک لیون در 

فرانسه مطرح شد و به تیم ملی )خروس های آبی( رسید.

فوتبال جهان

کاپیتان تیم ملی بسکتبال این روزها حسابی 

در ترکیب تیم مهرام در لیگ برتر می درخشد. 

در حالی که صمد نیکخواه بهرامی یک سالی 

از لیگ برتر بسکتبال ایران دور بود و در هیچ 

تیمی بازی نمی کرد و حتی شایعاتی درباره 

خداحافظی اش به گوش می رسید، امسال 

این بازیکن باتجربه بازگشــت باشکوهی به 

لیگ برتر ایران داشته است. صمد که در جام 

جهانی به عنوان کاپیتان تیم ملی ایران حضور 

داشت و توانست بعد از 1۲ سال بار دیگر مجوز 

حضور در المپیــک را بگیرد، این فصل با تیم 

مهرام در لیگ برتر حضور دارد. مهرام که یکی 

از مدعیان این فصل به حساب می آید، بعد 

از شکست پتروشیمی،در یک بازی حساس 

دیگر در تهران از شــهرداری گرگان میزبانی 

می کرد که هدایتش بر عهده مهران شاهین 

طبع بود. در فاصله چند ثانیه مانده به پایان 

شــهرداری گرگان پیش بود؛ اما شــوت 3 

امتیازی صمد نیکخواه، مهرام را یک امتیاز 

پیش انداخت و باعث برد این تیم شــد. در 

بازی قبلی برابر پتروشیمی هم شوت ثانیه 

آخر صمد باعث برد مهرام شده بود. حاال این 

بازیکن 36 ساله به ســتاره لیگ برتر ایران 

تبدیل شــده و بیش از قبل مورد توجه قرار 

گرفته است.

 شاگردان بی غم در نیم فصل دوم در چهار بازی گذشته 
خود چهار پیروزی به دست آورده اند. سرخ پوشان 
را  تیم سوهان محمد سیما قم  بتوانند  گر  ا اصفهانی 
مس  تیم  به  نسبت  را  اختالف شان  دهند  شکست 
سونگون، صدرنشین فعلی رقابت های لیگ به عدد سه 

می رسانند

در حاشیه

22

وز عکس ر

 جشن تولد ذوبی ها
 برای منصوریان

مسئوالن باشگاه ذوب آهن به مناسب تولد 
علیرضا منصوریان تدارک ویژه ای برای او در 
نظر گرفتند. اسکوربورد ورزشگاه فوالدشهر 
اصفهــان بعــد از اتمام تمریــن ذوبی ها، 
بغــض علیرضــا منصوریان را شکســت. 
پخش کلیپی از ســال 13۷4 تا 1388 که 
خداحافظی این بازیکن را به همراه دوران 
خاطره انگیز مربیگری او نشــان می داد. 
علیرضا منصوریان شمع 48 سالگی خود 
را فوت کرد و مورد استقبال ویژه قرار گرفت. 
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مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری:

 دامنه شکایات مردم از فعالیت تاکسی ها 
تغییر محسوسی نداشته است

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان اظهار کرد: در هفته های اخیر 
اصالح نرخ بنزین، شهر اصفهان و سایر شهرهای کشور را به ویژه در بخش حمل ونقل تحت تاثیر قرار 
داده اســت.  هادی منوچهری افزود: از زمان اجرای این طرح، از طرف وزارت کشور، سازمان تنظیم 
بازار، استانداری و شهردار اصفهان تاکید شد که به هیچ عنوان افزایش قیمت کرایه نباید اتفاق بیفتد 
که به رانندگان تاکسی ابالغ شده است.  وی تصریح کرد: در خطوط ویژه، خطی و بیش از ۹۰ درصد 
خطوط کورسی افزایش نداشتن نرخ کرایه رعایت شــده و دامنه میزان شکایات در سامانه مربوطه 
تغییر محسوسی نداشته است. منوچهری خاطرنشــان کرد: بازرسان سازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان به صورت مستمر فرآیند نظارت و بازرسی از نحوه فعالیت و عملکرد 
رانندگان تاکسی را انجام می دهند. وی با اشــاره به فعالیت آژانس های تاکسی، گفت: حدود ۳۰۰ 
آژانس تاکسی شــهر اصفهان زیرمجموعه سازمان تاکســیرانی و ۲۰۰ آژانس زیرمجموعه اتحادیه 
اتومبیل کرایه است. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ادامه داد: چنانچه 
شکایت شهروندان از آژانس های زیرمجموعه اتحادیه اتومبیل کرایه باشد، اتحادیه مربوطه و سازمان 
صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگو باشند و سازمان تاکسیرانی نیز پاسخگوی شکایات در ارتباط 
با تاکسی های زیرمجموعه خود است. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان تاکید کرد: هزینه ورودی آژانس هفت هزار تومان است؛ اما به دلیل شرایط رقابتی رانندگان 
بین پنج تا پنج هزار و ۵۰۰ دریافت می کنند. وی با بیان اینکه شهروندان در صورت داشتن شکایت 
می توانند مراتب را از طریق شــماره تماس ۳۵۶۸۸۱۰۰ یا فضای مجازی تاکســی خبر به نشــانی 
TAXIKHABAR@ اطالع دهند، افزود: اطمینان می دهیم به شکایات در اسرع زمان رسیدگی و 

نتیجه به شهروند شاکی اطالع داده خواهد شد.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خبر داد:

برگزاری نمایشگاه مشاغل خانگی بانوان در منطقه 9
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: نمایشگاه مشاغل خانگی بانوان تا پایان وقت روز پنجشنبه 
۱۴ آذرماه در فرهنگسرای موعود دایر است. سید عباس روحانی اظهار کرد: نمایشگاه مشاغل خانگی 
بانوان در راستای حمایت از کاالی ایرانی و با هدف معرفی توانمندی های بانوان فعاالن این منطقه 
برگزار شده است. وی با بیان اینکه ارتقای کیفیت تولیدات و توانمندسازی بانوان خانه دار و سرپرست 
خانوار دارای اهمیت خاصی است تا بتوانند برای فروش محصوالت تولیدی خود به بازار وصل شوند، 
ادامه داد: یکی از این راه ها برگزاری نمایشگاه های مختلف فصلی و محلی در طول سال است. مدیر 
منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: در بیشتر کشورهای دنیا توسعه مشاغل خانگی در راستای توسعه 
اشتغال و کارآفرینی به عنوان یک نیاز اساسی مطرح می شــود. وی گفت: مشاغل خانگی نقش 
مهمی در احیای برخی هنرها و صنایع دستی خانگی فراموش شده و توسعه تولید داخلی، ارتقای 
جایگاه بانوان در اقتصاد خانواده و افزایش روحیه خودبــاوری در آن ها دارد. روحانی با بیان اینکه 
کسب مهارت های الزم در اشتغال خانگی یک نیاز به شمار می رود، افزود: با توجه به نقش اقتصاد 
مقاومتی و حمایت از تولید داخلی در فراهم کردن بسترهای الزم جهت ایجاد مشاغل خانگی و نیز 
کاهش وابستگی ها و تالش برای خودکفایی در زمینه توسعه و پیشرفت و همچنین اهمیت نقش 
زنان در خانواده به عنوان عامالن پرورش و رشد نیروی کار تاکید شده است. وی تصریح کرد: اینگونه 
مشاغل فرصتی برای استفاده از ظرفیت تک تک اعضای خانوار به منظور کمک به تامین معیشت، 
افزایش درآمد، رفع نیاز بنگاه های اقتصادی بزرگ تر، بهره وری بیشتر از امکانات و ظرفیت منازل 
مسکونی، افزایش اعتماد به نفس اعضای خانواده، انتقال دانش بومی و ایجاد انگیزه در خانواده ها 

برای فراگیری دانش تولید جهت اشتغال زایی است.

در راستای ساماندهی مشاغل و کاهش معضالت شهری؛

نخستین کلینیک خدمات خودرویی در اصفهان راه اندازی می شود

مدیر عامل سازمان ســاماندهی مشاغل   نرگس طلوعی
شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
اصفهان از راه اندازی نخستین کلینیک خدمات خودرویی در اصفهان در 
راستای ساماندهی مشاغل و کاهش معضالت شهری در ماه آینده خبر 

داد.
 امروزه آلودگی صوتی، آلودگی ســیما و منظر شــهر، سد معبر، ایجاد 
گره ترافیکی و ایجاد ضایعــات از مهم ترین موارد آالیندگی و مزاحمت 
صنف خدمات خودرویی در شهرهاســت. در شهر اصفهان تعداد ۴7۰۰ 
واحد صنفی خدمات خودرو، انواع خدمات خودرویی را در سطح شهر 
ارائه می کنند که اکثر آنها در خیابان های اصلی قرار گرفته اســت. این 
واحدهای صنفی مشــکالت متعددی را برای ســاکنان منازل اطراف 
خود به لحاظ ســد معبر و ایجاد نازیبایی در سیما و منظر شهر به وجود 
می آورند از این رو مدیریت شهری برای مقابله با این معضل راه اندازی 
کلینیک های خدمات خودرویــی در نقاط مختلف شــهر با همکاری 
اتحادیه صنف خدمات فنی سبک شهر اصفهان را در دستور کار قرار داد 
و به همین منظور تفاهم نامه ای به امضا رســید تا ۱۵ کلینیک خدمات 

خودرویی در اصفهان احداث شود.
محمد مجیری در این رابطــه گفت: با واحد امالک و ســرمایه گذاری 

مناطق ۱۵ گانه شــهرداری اصفهان جلســاتی برگــزار و موضوع برای 
مدیران مناطق تشریح شــد چرا که جهت اســتقرار واحدهای صنفی 
 خدمــات خودرویی، نخســتین مولفه زمین مناســب بــا مکان یابی 

درست است.
وی با بیان اینکه از مدیران مناطق ۱۵ گانه درخواست شده زمین مناسب 
برای راه اندازی کلینیک خدمات خودرویی را تعیین و اعالم کنند، گفت: 
تاکنون مناطق ۱۲، پنج و دو شهرداری اصفهان در این ارتباط مکاتباتی 
انجام داده و مابقی مناطق نیز در صدد تعیین زمین های مناسب منطقه 

خود هستند تا با توافق بخش خصوصی این اقدام صورت گیرد.
به گفته مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 
کشاورزی شــهرداری اصفهان، با توجه به ورود روزانه پنج هزار خودرو 
سبک در میدان مرکزی میوه و تره بار و اینکه تعدادی از آن ها روزانه دچار 
مشکل می شوند و برای رفع عیب باید به خارج از میدان مراجعه کنند، 
زمین احداث نخســتین کلینیک خدمات خودرویی در میدان مرکزی 

میوه و تره بار اصفهان جانمایی شده است.
 مجیری با بیان اینکه فراخــوان مربوط به احــداث کلینیک خدمات 
خودرویی توسط ســازمان سرمایه گذاری و مشــارکت های شهرداری 
انجام شده است، ادامه داد: در این باره سرمایه گذار اعالم آمادگی کرده، 

طرح در شورای عالی مشارکت ها مصوب شده و در حال انعقاد قرارداد با 
سرمایه گذار هستیم تا از ماه آینده عملیات احداث آن آغاز و از اوایل سال 
آینده بهره برداری شود. وی تاکید کرد: اگر سرمایه گذار بخش خصوصی 
تمایل به مشارکت برای احداث کلینیک خدمات خودرویی دارد، باید به 

سازمان سرمایه گذاری مراجعه کند. 
مجیری اظهار کرد: در این نوع ســرمایه گذاری، سه ضلع »شهرداری« 
برای فراهم ســاختن مقدمات زمین و پروانه ساخت، »سرمایه گذار« 
برای اجرای پروژه و »صنف« با ایجاد رغبت برای اســتقرار واحدهای 
صنفی مربوطه در کلینیک های خدمــات خودرویی نقش اصلی را ایفا 

می کنند.
وی با بیان اینکه زمین مورد نیاز برای هــر کلینیک خدمات خودرویی 
از دو تا ۱۰ هزار مترمربع اســت، گفت: در ایــن کلینیک ها خدمات فنی 
سبک، کارواش، باتری سازی، زیر و بندسازی، صافکاری و نقاشی ارائه 

می شود و در کنار هم خدمت رسانی می کنند.
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
اصفهان امیدوار است با احداث این کلینیک ها افزون بر زیباتر شدن شهر 
و روان کردن رفت و آمدها عالوه بر رفع نیاز مردم، فضای کسب و کار برای 

کسانی که پیش از این امکان اشتغال نداشتند، فراهم شود.

 نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی 
گفت: بی اثر کردن تحریم ها و مصون ســازی کشــور 
فقط از طریق تقویت اقتصاد داخلی، حمایت از تولید 
ملی، اســتفاده از تــوان شــرکت های دانش بنیان و 
متخصصان داخلی رخ خواهد داد. حمیدرضا فوالدگر 
در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با موضوع مطالبه 
رهبری از مسئوالن در حوزه اقتصاد که در دانشگاه آزاد 
اسالمی اصفهان برگزار شد با بیان اینکه اقتصاد نباید 

شرطی و وابســته به توافقات بین المللی باشد، اظهار 
کرد: همه نام گذاری های رهبــر معظم انقالب طی ۱۰ 
ســال اخیر حول محور اقتصاد بوده و این امر نشانگر 
اهمیت و توجه رهبری به مســئله اقتصاد و معیشت 
مردم است. وی افزود: بر همه مسئوالن کشور واجب 
اســت تا با تبعیت از رهنمودهای رهبری در راســتای 
حذف مقررات زائد و بروکراسی اداری، توجه به نسل 
جوان و فعالیت های دانش بنیان، توجه به تولید ملی 
و حمایت از کاالی ایرانــی گام بردارند. فوالدگر گفت: 
فعالیت های کشور باید درون زا و برون نگر باشد یعنی 
به درون کشور و توانایی تولیدگران اتکا کرده و در عین 
حال از علم روز دنیا در داخل کشــور نیز استفاده شود. 

وی اضافه کرد: کشــورطی دو دوره در سال های ۱۳۹۱ 
و ۱۳۹۶ با تحریم های ظالمانه مواجه شــد از این رو 
تالش مسئوالن در این ســال ها بر این بود که مسیر 
رشد و پیشرفت جامعه را هموارتر از قبل سازند. وی با 
اشاره به دهم آذرماه روز مجلس خاطرنشان کرد: »این 
روز به مناسبت شهادت شــهید مدرس روز مجلس 
نام گذاری شده است. مجلس در دوران شهید مدرس 
گرفتار استبداد رضاخانی بوده و ایشان با مقاومت در 
مقابل این استبداد داخلی و استعمار خارجی از حقوق 
ملت دفاع کرد و بر ما نمایندگان واجب اســت که در 
عدالت خواهی، صدای مردم بودن و ساده زیســتی از 

شهید مدرس الگو بگیریم.« 

در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی مطرح شد؛

بی اثر کردن تحریم ها از چه طریقی ممکن است؟

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در ســال های اخیر با توجه به خشکسالی و نبود آب الزم برای آبیاری جنگل های شرق 
اصفهان، شایعه خشک شدن چند ده هزار اصله درخت در این بخش مطرح شد، اظهار کرد: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان برای بررسی دقیق این 
موضوع با کمک یک شرکت اقدام به تصویربرداری از جنگل های شرق با اســتفاده از پهپاد کرد. فروغ مرتضایی نژاد ادامه داد: این تصویربرداری از ارتفاع ۶۰ متری 
صورت گرفت و توانست نوع گیاهان، شاخه های خشک شده هر درخت و در مجموع وضعیت کیفی و کمی درختان جنگل های شرق اصفهان را تصویربرداری کند. مدیر 
عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان افزود: طی این تصویربرداری سه هزار عکس گرفته و ۱۱۰ پرواز با استفاده از پهپاد از 7۰۰ هکتار جنگل های شرق 
شامل فضای سبز میدان میوه و تره بار شهر، باغ تندرستی، باغ رضوان و سایر مکان ها انجام شد. وی با اشاره به اینکه با استفاده از این روش مشخص شد که به دلیل 
خشکسالی و کم آبی سه هزار و ۱۰۰ درخت خشک و نیمه خشک شده است، اظهار کرد: در مجموع جنگل های شرق اصفهان ۳۱۰ هزار درخت دارد که خشک شدن آن ها 
به تنش های شدید آبی در سال های گذشته برمی گردد. مرتضایی نژاد با بیان اینکه یکی از نتایج حاصل از تصویربرداری با استفاده از پهپاد، شناسایی تشتک های خالی 

در جنگل های شرق بود، گفت: ۳۰ هزار تشتک خالی در این جنگل ها وجود دارد که به هر دلیلی در آنها کشت نشده و باید به مرور زمان در آنها درخت کاشته شود.

شناسایی بیش از  3هزار درخت خشک و نیمه خشک در جنگل های شرق اصفهان

کنون مناطق ۱۲، پنج و دو شهرداری اصفهان در این  تا
ارتباط مکاتباتی انجام داده و مابقی مناطق نیز در صدد 
تعیین زمین های مناسب منطقه خود هستند تا با توافق 

بخش خصوصی این اقدام صورت گیرد

استاندار اصفهان 
از ستاد انتخابات 

شاهین شهر و میمه و 
برخوار بازدید کرد

 عباس رضایی، اســتاندار اصفهان 
صبــح دیــروز از محــل ثبت نام 
دوره  یازدهمیــن  داوطلبــان 
انتخابات مجلس شورای اسالمی 
حــوزه انتخابیه شهرســتان های 
»شاهین شــهر و میمه« و برخوار 

بازدید کرد.

برگزاری اجالس اقامه نماز  با عنوان نماز و مدرسه در اصفهان
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان در جمع خبرنگاران از برگزاری اجالسیه 
اقامه نماز و مدارس با شعار »نماز و مدرسه« در اصفهان خبرداد و اظهار داشت: پرداختن به نماز در 
جامعه اسالمی یک اصل اساسی است زیرا پرچم دین ما نماز است که این وظیفه دینی، قانونی و 
انسانی بر عهده همه ماست. ایوب درویشی افزود: ترویج فرهنگ نماز  و دعوت به آن به کمک شورای 
اقامه نماز در نظام اداری صورت می گیرد تا نماز از حالت دستوری خارج شود و فریضه ای باشد که 
مدیران دستگاه های اجرایی با اختیار و رغبت آن را برپا دارند، البته نماز باید در راستای خدمت به 
خلق باشــد نه اینکه به بهانه نماز از ارائه 
خدمات خودداری کنند که در این صورت 
تذکر می گیرند. معاون توسعه مدیریت و 
منابع انسانی استانداری اصفهان با بیان 
اینکه هر سال اجالســیه نماز به صورت 
ملی برگزار می شود و ســتاد آن طی دو 
ماه فعال شده و در زمینه تولید محتوا و 
اجرا، اقدامات شایانی انجام داده است، 
تصریح کرد: با هدف اینکه از زیربنا باید 
ترغیب و تشویق به نماز را آغاز کرد، شعار 
امسال نماز و مدرسه انتخاب شد چراکه زیربنای فرهنگ جامعه از مدارس و مربوط به حوزه آموزش 
و پرورش است. مدیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان نیز با اشاره به اینکه ستاد اقامه نماز به همت 
حجت االسالم قرائتی راه اندازی شد، اظهار داشت: بیست و هشتمین اجالس نماز در سطح استان 
برگزار می شود و عنوان اجالس بر اساس این فرمایش مقام معظم رهبری که مدارس را مزین به 
نماز کنید و بهترین تضمین برای سالمت جامعه نماز است با عنوان »نماز و مدارس« برگزار می شود. 
حجت االســالم ابراهیم رنجبر افزود: این اجالس استانی در تمام شهرســتان ها برگزار می شود و 

امسال به دلیل عنوان آن در ۴۱ منطقه آموزش و پرورش برقرار است.

معتمدین هیئت اجرایی اقلیت دینی زرتشتیان اصفهان 
انتخاب شدند

حســین سیســتانی، معاون اســتاندار و فرماندار اصفهان در جلســه انتخــاب معتمدین هیئت 
اجرایی اقلیت دینی زرتشــتیان اصفهان، با بیان اینکه انتخابات مجلس شــورای اسالمی، یکی 
از مهم ترین و اصلی تریــن کانون های تصمیم گیری و تاثیرگذار در همه امور کشــور اســت، اظهار 
کرد: انتخابات، تجلی حضور مردم و تعیین سرنوشت خودشان اســت و از نقش و جایگاه واالیی 
در پیشــبرد امور و حل مسائل و مشــکالت جامعه در ابعاد مختلف برخوردار اســت. وی با تاکید 
بر اینکه ما باید بســتر و شــرایط را برای برگزاری انتخاباتی پرشور و با مشــارکت حداکثری مردم 
مهیا ســازیم، افزود: حضور حداکثری مردم می توانــد به عنوان مبنا و اعتبــار برای نظام مقدس 
جمهوری اســالمی مطرح باشــد و ابزاری برای موفقیت کشــور در عرصه های گوناگون اســت. 
قوه مقننه به عنوان یکی از ارکان مهم کشــور در کنار دو قوه دیگر نقشــی اساســی در پیشبرد امور  
دارد. فرماندار اصفهان با اشــاره بــه جایگاه واالی اقلیت های دینی در کشــور ما، اذعان داشــت: 
اقلیت های دینی در کشور ما همزیستی مســالمت آمیز دارند و اندیشه ها، گروه ها، مذاهب، فرق 
و قومیت ها باید با آرامش و همبســتگی شرایط را برای حضور پرشــور در انتخابات فراهم سازند. 
سیســتانی با بیان اینکه از بین ۳۰ نفر از معتمدین تایید شــده توســط هیئت نظارت، باید ۸ نفر 
به عنــوان معتمدین اصلی هیئت اجرایی اقلیت دینی زرتشــتیان اصفهان انتخاب شــوند، گفت: 
 معتمدین هیئــت اجرایی باید از وقت و اطالعــات کافی و توانمندی الزم بــرای انجام امور محوله 

 برخوردار باشند.

با مسئولان

وز عکس ر

 خبر ویژهاخبار

شهردار اصفهان:

 اختیار چهارباغ 
دست ما نیست

شــهردار اصفهان در نشســتی با خبرنگاران 
حوزه شــهر، اظهارکــرد: همانطــور که برای 
همه شهروندان دلسوز مهم است که هویت 
چهارباغ حفظ شود، برای ما حتی کمی بیشتر 
حفظ هویــت چهارباغ مهم اســت، چون در 
آینده مورد نقد خواهیم بود و مراقبیم اتفاق 
بدی برای ایــن محور تاریخی شــهر نیفتد. 
قدرت ا...نوروزی با اعتقــاد براینکه اجرای 
طرح بدنه شــرقی چهارباغ از اول اشــتباه 
بوده، گفــت: ما محکوم به پذیرش شــرایط 
موجود بودیم، ولی اگر  دســت ما بود  هرگز 
چنیــن کاری نمی کردیم، چــون این طرح 
وصله نچســب به هویت تاریخی و میراثی 

چهارباغ است.
نوروزی با اشــاره بــه اینکه حتــی ۳۰۰ متر 
ســنگفرش چهارباغ هم انجام شده بود و ما 
باید آن را ادامه می دادیــم، افزود: متولیان 
میراث فرهنگی حساســیت زیــادی روی 
چهارباغ دارند؛ اما ما هم نمی توانســتیم در 
اینجا متوقف شــویم و باید کارمان را شروع 
می کردیم تــا اقدامات مــان در چهارباغ از 
پشتوانه علمی برخوردار شود و در این زمینه 
از نظرات شورای راهبردی استفاده و به افکار 
عمومی توجه کرده ایم.شهردار اصفهان با بیان 
اینکه در چهارباغ زیاد رفــت و آمد می کنم، 
گفت: در مورد چهارباغ ممکن است ما نظری 
داشته باشیم ولی اداره کل میراث فرهنگی 
اصفهان نظر دیگری داشته باشد، اما اختیار 
چهارباغ آن طور که فکر می شــود دست ما 
نیســت و هرکس مســئولیتی دارد که باید 
مســئولیت خودش را بپذیــرد.وی با بیان 
اینکه فضای ســبز چهارباغ هم برای ما مهم 
است و البته اقداماتی که برای فضای سبز و 
درختان چهارباغ انجام می شــود با نظر اداره 
کل میراث فرهنگی استان است، افزود: باید 
نظریات کارشناسان و صاحب نظران راجع به 
صندلی های چهارباغ را بررســی کنیم که آیا 
باید حفظ شــود و یا تدبیر دیگری برای آنها 

اندیشیده شود. 
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گازرسانی به شهرهای جندق و فرخی از توابع شهرستان خوروبیابانک، با حضور 
مشاور وزیر نفت به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان؛ در آیین افتتاح این دو پروژه 
بزرگ گازرســانی در اســتان اصفهان که با حضور  مشــاوروزیر نفت، مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان، نماینده مردم نایین وخور و بیابانک در مجلس شورای 
اســامی و فرماندار خورو بیابانک و جمعی از مســئوالن انجام گرفت، مهندس 
محمود آستانه گفت: بسیار خرسندیم که در ابتدای فصل سرما شاهد بهره برداری 
از پروژه گازرسانی به دو شــهر در این منطقه کویری هســتیم. مشاور وزیر نفت، 
افزود: در حال حاضر 85 درصد از جمعیت روستاهای کشور به شبکه گاز سراسری 

متصل  هستند. وی بیان داشت: 
در سفر قبلی که به استان اصفهان 
داشتیم مقرر شــد تا اجرای یک 
خــط انتقال سراســری به طول 
حدود 300 کیلومتر از شهرستان 
نایین به خــور و بیابانک متصل 
شود و در مسیر این خط تمامی 
روســتاها و صنایع واجد شرایط 
به تدریــج از گازطبیعی بهره مند 
شوند. محمود آســتانه، با اظهار 
امیدواری از اینکه در آینده نزدیک 
این پروژه اجرایی خواهد شــد، 
تصریح کرد: با بهره برداری از این 
طرح کــه بیــش از 1200 میلیارد 

تومان هزینه برای آن پیش بینی شده است دسترسی پایدار به گاز طبیعی برای 
مردم این منطقه فراهم خواهد شد. وی، با اشــاره به اینکه این منطقه کویری به 
لحاظ داشــتن منابع و ذخایر غنی از معادن مختلــف دارای فرصت های عظیم 
سرمایه گذاری است و نیازمند زیر ساخت مناسب اســت، گفت: بهره برداری از 

پروژه استراتژیک فصل جدیدی برای مردم این منطقه خواهد بود.
 در ادامه مدیر عامل شرکت گاز اســتان اصفهان نیز با بیان اینکه با بهره برداری از 
پروژه گازرسانی شهرهای فرخی و جندق بیش از دو هزار و 599 مشترک از نعمت 
گاز بهره مند می شوند گفت: در این طرح بیش از یک هزار و 622 انشعاب در شهر 
جندق و 977 انشعاب در شهر فرخی اجرایی شده، همچنین یک ایستگاه دختر 
با ظرفیت دو هزار و 500 متر مکعب در ساعت در شهر جندق و یک ایستگاه دختر 
با ظرفیت یک هزارمتر مکعب در ساعت در شهر فرخی راه اندازی و به بهره برداری 
رسیده است. ســید مصطفی علوی، هزینه گازرســانی به این دو شهر را بیش از 

105 میلیارد ریال بیان کرد و گفت: با اجرای این طرح، با استفاده از لوله های پلی 
اتیلن در ســایزهای 63، 90، 110، 160 و 200 میلی متر 75 کیلومتر شــبکه گذاری 
شده اســت. وی افزود: گاز CNG از طریق تانکرهای مخصوص در ایستگاه مادر 
نایین بارگیری و ســپس در ایســتگاه دختر جندق با ظرفیت 2 هــزار و 500 متر 
مکعب و همچنین ایســتگاه هزار متر مکعب فرخی تحویل می شود. مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان افزود: شبکه گذاری این دوشهر با لوله های پلی اتیلین 
و مطابق با آخرین تکنو لوژی و اســتانداردهای دنیاســت که آفت آن فقط ضربه 
است، لذا در هر نقطه ای از شهر که الزم به حفاری است، می بایست قبل از اقدام 
به هرگونه حفاری هماهنگی های الزم با شــرکت گاز انجام شده و نهایت دقت در 
مراقبت از این لوله ها فراهم  شود. 
مهندس علوی، افــزود: تنظیم 
فشــار گاز با زحمات بســیاری 
انجام می شــود تا گاز با آخرین 
استانداردهای روز دنیا به دست 
مصرف کننده برســد؛بنابراین از 
مشــترکین درخواست می شود 
که در مصرف ایمــن و بهینه گاز 
دقت الزم را داشته باشند. وی با 
اشــاره به اینکه جهت انجام این  
طرح بزرگ در این دو شهر  هزینه 
زیادی صرف شده، بیان داشت: 
هرساله دو میلیون و 500 هزار لیتر 
فرآورده نفتی در ســطح استان 
صرفه جویی می شــود که این میزان عاوه بر صرفه جویــی اقتصادی در کاهش 

آالیندگی محیط زیست نیز بسیار موثر است.
مهندس علوی، با اشاره به اینکه، در حال حاضر شــرکت گاز برای حمل هر تانکر 
گاز فشرده تا ایستگاه نایین می بایســت هزینه ای را به عنوان عوارض به اداره راه 
و ترابری پرداخت کند که روزانه هزینه هنگفتی را به این شرکت تحمیل می کند، 
گفت: از فرمانداری و مسئوالن اســتان تقاضا داریم این مســئله را مرتفع کنند. 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، افزود: همچنین نیروی انتظامی و پلیس 
راهور نیز برخی مواقع برای این مخازن و تانکرها محدودیت هایی اعمال می کند 
که به نوعی در خدمات رسانی سریع و به موقع به مردم منطقه اشکال ایجاد شده 
اســت لذا انتظار می رود این محدودیت ها برای این تانکرها برداشته شود با این 
توضیح که وســایط نقلیه و رانندگانی که در این راستا به کار گرفته شده اند همگی 

آموزش دیده و از آخرین استانداردها برخوردار هستند.

کاهش وابســتگی 700 هزار تنی بــه واردات ورق فــوالدی از افتخارات ملی 
بزرگ ترین تولید کننده فوالد کشور در مبارکه است.

مدیرعامل شــرکت فوالدمبارکه اصفهان با تاکید بر برطرف کردن موانع تولید 
این مجتمع بزرگ فوالدی گفت: تولیدکنندگان بزرگ سنگ آهن هم به وظایف 
ملی خود در تامین مواد اولیه فوالدســازان عمل کنند. حمیدرضا عظیمیان با 
اشاره به کاهش موجودی دپوهای اســتراتژیک بزرگ ترین تولید کننده فوالد 
کشور گفت: در این مجتمع بزرگ فوالدی با توجه به تامین نشدن سنگ آهن 
موردنیاز مجبور به استفاده از دپوهای استراتژیک شدیم که به طور اصولی نباید 
این اجبار برای شرکتی همچون فوالد مبارکه پیش بیاید. وی تاکید کرد: فوالد 
مبارکه طبق برنامه ریزی ها از چندین سال قبل تاکنون، سنگ آهن موردنیازش 
را از چادرملو، گل گهر و معادن دیگر در کشور تامین می کند. مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان، با تاکید بر بسترسازی الزم برای نداشتن دغدغه تامین 
سنگ آهن گفت: از دولت و مجموعه وزارت صمت انتظار می رود تا برنامه ریزی 

الزم برای تامین ســنگ آهن فوالد مبارکه را تدوین و عملیاتی کنند. حمیدرضا 
عظیمیان همچنین بر ایفای نقش موثر انجمن صنفی فوالد در ایجاد بسترهای 
الزم برای رفع چالش های این مســیر تاکید کرد و افزود: برای این که دولت 
در زمینه تامین ســنگ آهن به خوبی برنامه ریزی و اقدام کند، الزم اســت به 
پیشرفت های شــرکت های فوالدی در بخش تولیدات دقت شود. وی گفت: 
شــرکت فوالد مبارکه چند ســال پیش ســه ونیم میلیون تن تولید داشت، 
درحالی که اکنون این میزان به شش میلیون تن رســیده است بنابراین این 
شرکت فوالدی به حمایت بیشــتری در تامین مواد اولیه نیاز دارد. مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان تاکید کرد: دولت هم با نظارت کامل و جدی خود 
مانع کاهش تولید فوالد در کشور در شرایط فعلی شود، چراکه اگر روند تامین 
نشدن پایدار سنگ آهن برای فوالدسازان مدتی دیگر ادامه یابد، کوره های فوالد 
یکی پس از دیگری خاموش خواهد شــد. شرکت فوالد مبارکه اصفهان تولید 

کننده نیمی از فوالد کشور است.

 کاهش 700 هزار تنی وابستگی به واردات ورق فوالدی 
از افتخارات ملی فوالد مبارکه

آبفای استان اصفهان با کسب 5 رتبه اول در بخش های نصب انشعاب آب، نصب انشعاب فاضاب، تعمیرات خطوط انتقال آب، عیب یابی مدارهای فرمان 
برق و آزمون پارامترهای شیمیایی آب به عنوان تیم اول بلوک 7 مقتدرانه به مرحله کشوری مسابقات مهارت های فنی و تخصصی بهره برداری شرکت های 

آب و فاضاب کشور صعود کرد.
رییس کمیته علمی و اجرایی مسابقات مهارت های فنی و تخصصی بهره برداری شرکت های آب و فاضاب کشور اعام کرد: در مسابقات بلوک 7 مهارت های 
فنی و تخصصی بهره برداری شرکت های آب و فاضاب کشور که با حضور تیم های آبفای اصفهان، یزد، کاشان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد 
انجام گرفت در نهایت آبفای اصفهان به عنوان تیم اول به مرحله بعد صعود کرد و آبفای یزد در بخش تعمیرات خطوط انتقال آب و نصب انشــعاب فاضاب 

توانست در این بخش ها رتبه دوم را به خود اختصاص دهد.
اکبری افزود: آبفای کاشان در بخش های نصب انشــعاب آب و عیب یابی مدارهای فرمان توانست به رتبه دوم دســت یابد و آبفای چهارمحال و بختیاری 
 در بخش آزمون پارامترهای شیمیایی به رتبه دوم دست یافت.وی با اشاره به تعداد شــرکت کنندگان در اولین دوره مسابقات مهارت های فنی و تخصصی 
بهره برداری شرکت های آب و فاضاب کشور عنوان کرد: تا کنون 3 هزار و 100 نفر در قالب 1417 تیم از 31 استان در کشور در این دوره از مسابقات شرکت کردند.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضاب استان اصفهان اعام کرد: تا کنون برای آماده ســازی سایت آموزش جهت مسابقات مهارت های فنی و تخصصی 
بهره برداری شــرکت های آب و فاضاب کشــور در اصفهان حدود 3 میلیارد تومان هزینه شده و برای تکمیل این ســایت به منظور برگزاری مرحله کشوری 
مسابقات به یک میلیارد تومان دیگر نیاز است.اکبری با اشاره به اهداف برگزاری مسابقات مهارت ها عنوان کرد: هدف از برگزاری این مسابقات  ایجاد بستر 
مناسب جهت پیشبرد اهداف شرکت های آب و فاضاب، تهیه استانداردهای الزم برای انجام فعالیت های حوزه صنعت آب و فاضاب، ایجاد انگیزه و روحیه 
نشاط در بین کارکنان، توسعه مشــارکت جمعی،  انتقال تجربیات اجرایی و عملیاتی همکاران در ســطوح مختلف، ارتقای دانش و مهارت فنی اکیپ های 
عملیاتی،    شناخت دقیق نقاط ضعف و قوت عملیات اجرایی،توسعه کار تیمی و یافتن استعدادهای ویژه، ارتقای وضعیت ایمنی کارگاه ها، آموزش های عملی 
 جهت افزایش سرعت، دقت و کیفیت انجام کار، شناسایی میزان قابلیت تیم های واکنش سریع، استفاده از مسابقه مهارت فنی به عنوان کارگاه آموزشی و 

 به کارگیری و معرفی تجهیزات نوین بوده است.

در شهرستان خوروبیابانک صورت گرفت؛

گازرسانی به جندق و فرخی در شرقی ترین نقطه استان
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