
مشاور رییس جمهور خبر داد:

 عادل فردوسی پور از فعالیت 
در فضای مجازی محروم شد!

مشاور رییس جمهور از محرومیت جدیدی برای 
عــادل فردوســی پور داده است.حســام الدین 
آشــنا به تازگی نامه ای خطاب به حجت االسالم 
محســنی اژه ای، رییس شــورای نظارت نوشت 
که در آن به موضوع جالبی اشــاره کرده اســت.

وی نســبت به محدودیت های ایجاد شده برای 
عادل فردوســی پور انتقاد کرده و در بخشــی از 
نامه خود نوشــته اســت: »در حال حاضر عادل 
فردوســی پور نه تنها اجازه اجــرای زنده در هیچ 
یک از شبکه های تلویزیون را ندارد و حتی گزارش 
بازی های فوتبال نیز از او گرفته شده است، بلکه 
شواهد متعددی نشان می دهد که امکان اجرای 
زنده وی در آی پی تی وی ها و فضای مجازی نیز 
به صورت غیررسمی ممنوع شده است«.ماجرای 

ممنوعیت فعالیت فردوسی پور 
در آی پی تی وی هــا 
و فضــای مجازی 
بــرای اولیــن بار 
اســت که مطرح 

می شود.
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 تقابل و رویارویی دولت با جامعه پزشکی وارد فاز تازه ای شده  است و جامعه پزشکان اصفهان طی نامه ای، دولت را در صورت 
عدم تعیین درست ارزش خدمات به عوارض و اتفاقات غیر قابل پیش بینی تهدید کرده اند؛

مالیات در برابر حق خدمات
5

 صفحه6

 »بودجه« بدون بوی نفت 
بر اساس جدول منتشر شده در بودجه ســال 99 درآمدهای عمومی استان اصفهان 
بیش از 113 هزار میلیون ریال پیش بینی شده است که به همراه درآمدهای اختصاصی 

استان به بیش از 115 هزار میلیون ریال خواهد رسید. 

 الیحه بودجه برای تنظیم و تایید نهایی، به بهارستان آمد 

3

رییس شورای اسالمی شهر:

پلیس مترو در اصفهان 
راه اندازی شود

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت 
ایران اعالم  کرد:

 نرخ دو رقمی بیکاری
 در اصفهان

 فرصتی ویژه
 برای شهروندان اصفهانی؛

میهمان جشنواره رنگ ها و 
برگ ها در ناژوان شوید

جدال شش امتیازی مدعیان در مشهد

حمایت مجمع نمایندگان 
 استان اصفهان از احداث
8 نورد گرم 2 فوالد مبارکه
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خوش بینی طالبان به احتمال توافق با واشنگتن
آمریکا مذاکرات صلح با طالبان افغانستان را در دوحه ازسرگرفت.محمد سهیل شاهین، سخنگوی 
دفتر سیاسی طالبان درباره این مذاکرات به القدس العربی گفت: دور جدید مذاکرات پنج ساعت 
طول کشــید و روند تبادل ســه عضو طالبان با دو گروگان غربی که دو هفته پیش در دوحه انجام 
شد، فضای مناسبی را ایجاد کرد. وی  گفت که به احتمال امضای توافقی میان طالبان و واشنگتن 
ظرف چند روز آینده خوش بین است. مذاکرات دوحه بر وعده های طالبان برای کاهش خشونت و 

آتش بس دائم متمرکز  خواهد بود.

خودداری شبکه ایتالیایی از پخش مصاحبه »بشار اسد«
دفتر سیاسی و رسانه ای ریاست جمهوری سوریه تاکید کرد در صورت پخش نشدن مصاحبه بشار 
اسد با شــبکه ایتالیایی »رای نیوز«، این مصاحبه را منتشــر خواهد کرد. صفحه کاربری ریاست 
جمهوری سوریه در فیسبوک نوشت: بنا به درخواست شبکه تلویزیونی »رای نیوز ۲۴« ایتالیا، مونیکا 
موگینی، مدیر اجرایی و مجری این شبکه با بشار اسد، رییس جمهور سوریه در تاریخ بیست و ششم 
نوامبر )۵ آذر( مصاحبه ای داشت و قرار بود این مصاحبه دوشنبه شب دوم دسامبر )۱۱ آذر( پخش 
شود. از همین رو دفتر سیاسی رسانه ای ریاست جمهوری سوریه تاکید می کند در صورتی که تا چند 
روز آینده این دیدار به طور کامل از شبکه تلویزیونی رای نیوز ۲۴ پخش نشود، این مصاحبه امروز، 
رأس ساعت نه شب به وقت دمشق، از طریق حساب های کاربری ریاست جمهوری در شبکه های 

اجتماعی و همچنین شبکه های ملی پخش خواهد شد.

»سوچی«  بازخواست می شود
رهبر میانمار برای شــرکت در جلســات دیوان کیفری بین المللی در خصوص کشــتار مسلمانان 
روهینگیا، عازم الهه هلند شــد. دیوان کیفری بین المللی در روزهای دهم تا دوازدهم ماه دسامبر 
جاری برای بررسی پرونده کشــتار مسلمانان »روهینگیا« توســط ارتش و دولت میانمار تشکیل 
جلسه می دهد. در ماه نوامبر گذشته کشور کوچک و مســلمان گامبیا در غرب آفریقا دادخواستی 
به دیــوان ارائه کرده و اکثریت بودایی میانمار را به نسل کشــی اقلیت مســلمان آن کشــور متهم 
کرد. ســوچی در حالی میانمار را ترک کرد که هــزاران نفر از طرفدارانش او را تــا فرودگاه همراهی 
کردند و برای پیــروزی او در دیوان مراســم مذهبی برگزار کردنــد. همچنین ده هــا نفر دیگر در 
 روزهای آینده به الهه ســفر می کنند تــا با تحصن در برابر دادگاه از کشــتار مســلمانان روهینگیا

 حمایت کنند.

ادامه تنش بین کاخ سفید و کنگره بر سر استیضاح ترامپ
 مایک پنس، معاون رییس جمهور آمریکا با درخواست آدام شیف، رییس دموکرات کمیته اطالعات 
مجلس نمایندگان آمریکا برای افشای جزییات بیشتر نشست شهادت یک دستیار ارشد در جریان 
تحقیقات استیضاح دونالد ترامپ مخالفت کرده است. دفتر مایک پنس گفته که مطمئن نیستیم 
که نمایندگان دقیقا به دنبال چه نوع اطالعاتی هستند و به همین دلیل نمی توانیم با این درخواست 
موافقت کنیم. کتی والدمن، سخنگوی مایک پنس در این باره گفت: به سادگی اثبات شده است 
که کمیته اطالعات مجلس نمایندگان یک تحقیقات شرم آور را دنبال می کند.آدام شیف خواستار 
اطالعات بیشتری درباره نشست شهادت جنیفر ویلیامز مشاور و دستیار ارشد مایک پنس شده بود 
که ماه گذشته درباره گفت وگوی تلفنی جنجالی ترامپ و رییس جمهور آمریکا، در مقابل نمایندگان 
شهادت داده بود. ویلیامز درباره این گفت وگوی تلفنی شهادت داد ولی بعدا به نمایندگان گفته است 
که جزییات مربوط به این گفت وگو محرمانه است. دفتر مایک پنس نیز اعالم کرده است که هرگونه 

اطالعات جدیدی درباره شهادت دادن این دستیار ارشد، کامال محرمانه خواهد بود.

تهدیدعلنیاسراییلبرایحملهبهایران،پسازآزمایشهایهستهای؛

توهم زنی دوباره!

اســراییل پــس از ناکامی هــای زیــاد در منطقــه و 

شکســت های پیاپی از گروه های مورد حمایت ایران 

حاال به استراتژی تهدید نظامی علیه ایران روی آورده است و وزیر امور 

خارجه رژیم صهیونیستی ایران را به حمله موشکی از سوی این رژیم 

تهدید کرده است. تهدید علنی و مستقیم وزیر امور خارجه اسراییل، در 

حالی صورت گرفته که اخیرا اســراییل اقدام به یک آزمایش موشکی 

بالستیک کرده که گفته می شود، یک آزمایش هسته ای بوده است. کاتز 

گفته: ما هرگز به ایرانیان اجازه نخواهیم داد، سالح هسته ای به دست 

آورند و اگر در شــرایطی قرار بگیریم که هیچ گزینه دیگری نباشــد، با 

نیروی نظامی پاسخ خواهیم داد. اســراییل از احتمال آشتی ایران و 

عربستان و امارات به سختی خشمگین اســت به خصوص آنکه این 

رژیم امیدوار بود بتواند با شدت یافتن تقابل ایران و عربستان راه خود 

را در میان کشــورهای عربی باز کند؛ اما معادالت منطقه ای با آشــتی 

جویی دو طرف ایران و عربستان به نفع اسراییل پیش نمی رود. شاید 

به همین دلیل وزیر امور خارجه اسراییل در سخنان تهدید آمیز خود به 

شکلی جالب توجه و با تهدید علنی به موشک باران ایران و آوردن نام 

عربســتان و امارات متحده عربــی گفته، »ایران بایــد از عواقب کلیه 

فعالیت های خود آگاه باشد. اگر ایران از هر خط قرمزی عبور کند، یک 

جبهه متحد و مســتحکم را در برابر خود خواهد دید که شامل آمریکا، 

عربستان سعودی و امارات متحده عربی می شود که صدها موشک را 

به ســمت تهران شــلیک می کنند«. کاتز ، فاش کرده که اســراییل و 

عربستان ســعودی همکاری نزدیکی دارند؛ اما ترجیح داده که در این 

باره توضیح ندهند. 

این مقام اســراییلی تایید کرده که »ما با عربســتان سعودی منافع 

مشــترکی داریم. تهدید ایران تنها علیه اسراییل یا عربستان سعودی 

نیســت. نه تنها آلمان، فرانســه و انگلیس به دبیر کل ســازمان ملل 

شکایت کرده اند که ایران در حال نقض توافق هسته ای است، بلکه یک 

جبهه بسیار گسترده علیه تهدیدات تهران وجود دارد«. وزیر امور خارجه 

رژیم صهیونیســتی از کشــورهای اروپایی به دلیل عدم اتخاذ شیوه 

ســختگیرانه همانند آمریکا در قبال ایران انتقاد کرد و گفت: »تا زمانی 

که ایرانی ها خود را با اعتقاد به اینکه حمایت طــرف اروپایی را دارند، 

فریب می دهند، برای آن ها سخت است که به شکست اعتراف کنند«. 

کاتز،  که این روزها برای شــرکت در نشســت رم به ایتالیا رفته، طی 

سخنرانی خود در این نشســت، گفت که زمان آن فرا رسیده است که 

کشــورهای عربی و غربی برای مقابله با ایران ائتالفی تشکیل دهند و 

از این کشــور بخواهند برنامه هســته ای خود را متوقف کند. او  درباره 

احتمال مذاکره میان اســراییل و سوریه پاســخ داده است: تا زمانی 

که بشار اسد، رییس جمهور سوریه اجازه دهد تا ایرانیان از خاک این 

کشور برای حمله به اسراییل و ســایر کشورها استفاده کنند، نمی توان 

مذاکره ای با وی داشــت. چندی پیش هم »نفتالی بنت«وزیر دفاع 

اســراییل، گفته بود: »فرصت اســتراتژیک« جدیدی در مقابل ایران 

فراهم شده که می تواند فشار نظامی اســراییل علیه اهداف ایرانی در 

سوریه را بیشــتر کند. از دیدگاه این مقام اســراییلی، ارتش اسراییل 

باید فعالیت شدیدتری علیه ایران در سوریه انجام دهد تا هزینه های 

ایران را در ســوریه به قدری باال ببرد که این کشور خروج از سوریه را به 

صرفه تر ارزیابی کند.

 آنچه مشخص است، این که طی ماه های اخیر و بعد از شدت گرفتن 

حمالت اسراییل به خاک سوریه و عراق به بهانه مقابله با نفوذ نظامی 

ایران، اکنون به تدریج اســراییل در پی آماده ســازی مقدمات برای 

احتمال درگیری مستقیم با ایران است. طی یک ماه گذشته رسانه های 

اسراییلی بارها در مورد احتمال حمله ایران به اسراییل مطالبی منتشر 

کرده بودند که به نظر بخش اول ســناریوی جدید اسراییل برای ایجاد 

هراس نســبت به ایران و توجیه حق دفاع در برابر حمالت ایران بوده 

است.

امام جمعه موقت تهران:

تمام اسباب زندگی رهبری 
اندازه بار یک وانت نیست

چهره روز

جزییاتی از پیشنهاد آمریکا به دکتر سلیمانی از زبان ظریف
وزیر امور خارجه گفت: آمریکایی ها به دکتر مسعود سلیمانی پیشنهاد داده بودند که به جای برگشتن 
به ایران و یا در زندان ماندن، بپذیرد که در آمریکا بمانــد. محمدجواد ظریف افزود: آمریکا در طول 
۴0 سال گذشته تالش کرده که جلوی پیشرفت ایران را بگیرد، هدف فشار حداکثری آمریکا همین 
بوده که در ایران جلوی پیشرفت ما را بگیرد. آنچه از آقای سلیمانی در پنج ساعتی که افتخار داشتم 
در خدمت ایشان در هواپیما باشم، شــنیدم این بود که بیشــترین چیزی که زندانبانان، قضات و 
دادستان های آمریکایی را عصبانی می کرده ، میزان دســتاوردهای علمی ایشان بوده است و این 
نشانگر این است که علم، پیشــرفت و فناوری که مردم ما توانستند با اعتماد به نفس به آن دست 
پیدا کنند، بزرگ ترین خار در چشمان کسانی است که خوبی این مردم را نمی خواهند. وزیر خارجه 
همچنین گفت: از شــورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه و دستگاه های امنیتی تشکر می کنم که 
تصویب کردند تا ما بتوانیم این روز خوب را داشــته باشــیم. با تبادل یک زندانی آمریکایی که به 
جرم جاسوسی در ایران زندان بود و براساس رأفت اسالمی  مورد بخشش قرار گرفت و به آمریکا 

بازگشت.

بیانیه آژانس درباره دیدار عراقچی و رافائل گروسی
آژانس بین المللی انــرژی اتمی اعالم کرد، معاون وزیر امورخارجه ایــران و مدیرکل آژانس درباره 
فعالیت های پادمانی در ایران و نظارت بر اجرای برجام با یکدیگر رایزنی کردند. آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اعالم کرد: رافائل گروســی، مدیرکل آژانس و عباس عراقچی، معاون وزیر امورخارجه 
ایران روز جمعه برای گفت وگو درباره فعالیت های پادمانی آژانس در ایران، شامل راستی آزمایی و 
نظارت بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران ذیل برجام و سایر موضوعات دیدار کردند. دو طرف در این 
دیدار که در وین انجام شد در خصوص روابط و همکاری های دو جانبه گفت وگو کردند. رافائل گروسی 

از ابتدای ماه دسامبر به عنوان مدیرکل جدید آژانس فعالیت خود را آغاز کرده است.

مجلس با قانونی شدن تشکیل شورایاری ها مخالفت کرد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته  پارلمان با رد یک استفساریه با قانونی شدن شوراهای 
محلی مخالفت کردند. نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح استفساریه بند ۷ ماده ۷۱ قانون 
انتخابات شوراها با ۱0۱ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر 
با این استفساریه مخالفت کردند. در این استفساریه پیش بینی شده بود که بند ۷ ماده ۷۱ قانون 
انتخابات شوراها شامل تشکیل شوراهای محلی نیز شود. این استفساریه در راستای مرتفع کردن 
خأل قانونی و ایرادات وارده از سوی دســتگاه های نظارتی در خصوص محمل قانونی شورای های 
محلی بود تا شورایاری ها در تهران و کالن شــهرها جنبه قانونی پیدا کنند؛ اما مجلس با آن مخالف 

کرد و این طرح از دستور کار خارج شد.

چرا ظریف سفرش به ایتالیا را لغو کرد؟
به دنبال لغو سفر وزیر امور خارجه کشورمان به ایتالیا، رســانه های معاند و مخالف نظام دست به 
گمانه زنی های مختلفی زدند؛ اما بر خالف خبرسازی ها و تحلیل های رسانه های مخالف نظام، لغو 
سفر وزیر امور خارجه کشورمان به ایتالیا به دلیل پیگیری موضوع آزادی دکتر مسعود سلیمانی در 
سوئیس بوده است. با این حال رایزنی های تهران_ رم ادامه داشته و سید کاظم سجاد پور، رییس 
مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه جانشــین وزیر شــده و در سفر به رم، 
 ضمن ســخنرانی در کنفرانس با وزیر خارجه ایتالیا هم دیدار کرد. پیش از این قرار بود که ظریف 
به منظور حضور در کنفرانس ساالنه گفت وگوی مدیترانه ای و رایزنی با مقامات ایتالیا به این کشور 

سفر کند.

کافه سیاست

حجت االســالم کاظم صدیقی، امام جمعه 
موقت تهران با بیان اینکــه اگر تمام دنیا هم 
علیه ما باشند در ســایه والیت فقیه آسیبی 
نخواهیم دیــد، گفت: اســتمداد از خداوند 
متعال و تکیه بر توانمندی داخلی، استقامت 
در مقابل سختی ها، پرهیز از اشرافی گری و 
ریاست طلبی، ساده زیستی، تعبد و عدالت، 
دوری از خودباختگــی و انفعــال مهم ترین 
مولفه های اندیشــه سیاســی رهبر معظم 
انقالب در برابر تهدیدات را تشکیل می دهند. 
حجت االســالم صدیقی افزود: در حوادث 
اخیر، رهبــر انقالب، فرمان خــدا را اجرا کرد 
و بــا موضع حکیمانــه خود، امنیــت مردم 
را تضمین کــرد و ضمن صیانــت از وحدت 
کشــور، تهدید و توطئه مذبوحانه دشمن را 
دفع کرد. امام جمعه موقت تهــران در ادامه 
با اشاره به زهد و ســاده زیستی رهبر معظم 
انقالب اسالمی تصریح کرد: حضرت آیت ا... 
خامنه ای دوری از اشرافی گری را از خانواده 
و وابســتگان خود آغاز کرده اند به نحوی که 
هیچ یک از فرزنــدان ایشــان از خود منزل 
مســکونی ندارند و در جایی نیز اســتخدام 
نیستند و اگر تمام اسباب زندگی رهبر انقالب 
را جمع بکنیــد حتی به اندازه بــار یک وانت 
هم نخواهد شــد. وی، در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به نقش دستگاه قضایی 
در تحقق اندیشــه های رهبــر معظم انقالب 
اســالمی، تصریح کرد: دستگاه قضایی باید 
بداند که می تواند تمام مشــکالت مملکت را 

حل وفصل کند.

اسراییلازاحتمالآشتیایرانوعربستانوامارات
بهسختیخشمگیناستبهخصوصآنکهاین
رژیمامیدواربودبتواندباشدتیافتنتقابلایرانو
عربستانراهخودرادرمیانکشورهایعربیبازکند

بین الملل آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف 

فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه شهرستان اصفهان )نوبت دوم(
شماره: 98/416 تاریخ: 98/9/16 

به استناد ماده )۷( آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی(، بدینوسیله 

به اطالع اعضای اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه شهرستان اصفهان می رساند، داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه، 

می توانند حداکثر ظرف مدت ۱0 روز )بدون احتساب روزهای تعطیل( از روز پنجشنبه مورخ ۹8/۹/۲۱ تا روز شنبه مورخ ۹8/۹/۳0 پس از ثبت نام در سامانه ایرانیان 

اصناف به نشانی www.iranianasnaf.ir و دریافت کد رهگیری جهت تأیید ثبت نام از ســاعت 8 الی ۱۳ به ساختمان شهید خرازی سازمان صنعت، معدن و 

تجارت به نشانی: میدان آزادی- بلوار دانشگاه- مقابل در شمالی دانشگاه- ابتدای کوچه برزویه مراجعه نمایند.

تذکرمهم: عدم مراجعه در مهلت مقرر  جهت تأیید ثبت نام، به منزله انصراف از ثبت نام بوده و ثبت نام اولیه داوطلب رد می گردد. 
مدارک الزم جهت ثبت نام و تأیید آن:

پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی، یک قطعه عکس رنگی

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی
   داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه های اجرایی موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیات 

مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات می باشد. )تبصره 6 ماده ۲۲ قانون( 

    عضویت افراد در هیأت مدیره، بیش از دو دوره متوالی و یا چهاردوره متناوب ممنوع می باشد. )تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون( 
    تعداد اعضای هیأت مدیره، پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی البدل برای 

اتحادیه های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود. )ماده ۲۲ قانون(

    در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس )اول و دوم(، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار 
تعیین می شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس )اصلی و علی البدل( برگزار می شود. )ماده ۲۳ قانون(

   در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می شود.  )تبصره ۳ ماده ۲۳ 
قانون(

    چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیأت مدیره برای اتحادیه های دارای کمتر از هزار عضو، کمتر از ده نفر و در اتحادیه های دارای بیش از هزار عضو کمتر از پانزده 
نفر و تعداد داوطلبان بازرس کمتر از سه نفر باشد، مهلت ثبت نام حداکثر برای دو نوبت متوالی به مدت ده روز تمدید می گردد و چنانچه پس از آن، تعداد داوطلبان 

ثبت نام شده کمتر از نصاب یاد شده شوند، نسبت به ادغام اتحادیه اقدام خواهد شد. )ماده ۷ آئین نامه اجرایی(

    افراد زیر نمی توانند در اولین انتخابات بعدی اتحادیه داوطلب شوند:
۱- اعضای معزول هیأت مدیره

۲- اعضای هیأت مدیره یا داوطلبانی که استعفا و انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزاری انتخابات شده است. )تبصره ۴ ماده 6 آئین نامه اجرایی(

    پذیرش انصراف داوطلبان ثبت نام شده بعد ارسال فهرست اسامی داوطلبان به کمیته بررسی و تطبیق شرایط، امکان پذیر نمی باشد. )تبصره ۲ ماه ۷ آئین نامه(

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
هیأت اجرایی برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان

۱- تابعیت جمهوری اسالمی ایران
۲- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

۳- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
۴- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس

۵- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد

۷- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت 

در هیات مدیره 
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

۹- داشتن پروانه کسب معتبر دائم )پروانه کســب معتبر، مجوزی است 
که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده، صاحب آن تغییر شــغل نداده و واحد 
صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد، واحد صنفی فعال و مکان 

آن تغییر نیافته باشد(
۱0- وثاقت و امانت

شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان
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رییس صنف بارفروشان میوه و تره بار شهرستان لنجان:

گوجه ارزان نمی شود
رییس صنف بارفروشان میوه و تره بار شهرســتان لنجان گفت: دالالن همسایه های شرقی کشور 
گوجه فرنگی سبز را به قیمت 8 هزار تومان از کشاورز خریداری می کنند و به خارج از کشور می برند، 

بنابرایــن کاهش قیمــت این محصول 
در چنین شــرایطی دور از انتظار است. 
مهدی نورانــی اظهار کرد: هــر کیلوگرم 
گوجه فرنگی عمده فروشــی درختی ۱۲ 
هزار تومان و گوجه فرنگی بوته ای ۶ هزار 
تا ۹ هزار تومان در میــدان میوه و تره بار 
به فروش می رسد. نورانی تصریح کرد: 
در ماه های اخیر هزینــه حمل و نقل بار 
افزایش پیداکرده و منجــر به افزایش 

بخشی از قیمت ها شده، هزینه بسته بندی محصوالت نیز یکی دیگر از دالیل افزایش قیمت در بازار 
میوه و تره بار است.

ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن تا 30 آذرماه
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرســازی، جدول برنامه زمان بندی ثبت نام متقاضیان 
در ســامانه طرح اقدام ملی مربوط به ۲۳ اداره کل راه و شهرســازی باقی مانده در چهار فاز مجزا را 
تا پایان آذرماه اعالم کرد. به گفته پروانه اصالنــی، فازهای چهارم تا هفتم ثبت نام طرح اقدام ملی 
مسکن برای استان های سراسر کشور تا ۳۰ آذرماه به طول می انجامد. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
فاز چهارم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن را شش استان سمنان، ایالم، شرق سمنان، ایرانشهر، 
آذربایجان غربی، و خراسان رضوی اعالم کرد و گفت: در فاز چهار، این ۶ استان ثبت نام طرح اقدام 
ملی را از ۱۹ آذرماه به مدت سه روز انجام می دهند. اصالنی، زمان ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن 
در فاز پنجم برای ۶ استان دیگر را از ۲۳ آذرماه اعالم کرد و افزود: استان های اصفهان، زنجان، گیالن، 
هرمزگان، مازندران و لرستان جزو ۶ استانی هستند که ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در فاز پنجم 

برای آنها انجام خواهد شد.

۷۷ هزار هکتار از اراضی اصفهان زیر کشت گندم رفت
کارشناس مدیریت زراعت سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: از ابتدای پاییز امسال تاکنون 
در این استان ، بالغ بر ۷۷ هزار هکتار زمین زیرکشت گندم رفته است.مهران توکلی اظهارداشت: از 
مجموع ۱۰۰ هزار زمین کشاورزی در استان اصفهان حدود ۵8 هزار هکتار مربوط به گندم آبی و بیش 
از ۱8 هزار هکتار مربوط به کشت دیم گندم اســت و روند افزایش سطح زیر کشت مزارع همچنان 
ادامه دارد به گونه ای که پیش بینی می شود تولید این محصول در مقایسه با سال قبل افزایش پیدا 
کند.کارشناس گندم سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان افزود: اختصاص آب از رودخانه زاینده رود 
برای کشت پاییزه امسال در زمان مناســب خود صورت گرفت و به همین دلیل کشاورزان عملکرد 
بهتری خواهند داشت.وی، قیمت گندم خریداری شده از سوی دولت را نیازمند بررسی دانست و 
گفت: قیمت خرید گندم با میزان هزینه ها و قیمت تمام شده برای کشاورزان همخوانی ندارد، به ویژه 
اینکه قیمت کود، آماده سازی مزارع، قیمت آب و دیگر هزینه های تولید افزایش پیدا کرده و سود 
تمام شده برای تولیدکننده را کاهش داده است.کارشناس مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی 
افزود: آمار و ارقام و میانگین گوناگونی برای حجم کشت گندم کشت شده در استان اصفهان وجود 
دارد، از ۲ تا چهار تن تا ۱۰ الی ۱۲ تن در هکتار در استان ثبت شده، اما به طور تقریبی میزان کشت گندم 

۴.۵ تا پنج تن به ازای هر هکتار است.

الیحه بودجه برای تنظیم و تایید نهایی، به بهارستان آمد

»بودجه« بدون بوی نفت

روحانی دیروز در حالی الیحه بودجه سال ۹۹  مرضیه محب رسول
را تقدیم مجلــس کرد که سیاســت های 
اقتصادی و عمرانی دولت او با انتقادات جدی در مجلس و جامعه مواجه 
است. بودجه امسال به نسبت سال های قبل با تغییرات عمده ای روبه رو 
بوده؛ از مهم ترین این تغییرات می توان به دوساالنه بودن بودجه و برنامه 
محوری به جای ردیف محور بودن اشاره کرد. یکی از اصلی ترین تغییرات 
پیش بینی شــده در بودجه ۹۹ سیاســت گذاری های بخشی در شورای 
برنامه ریزی است که در این راســتا پروژه های عمرانی به استان ها واگذار 
شده است البته بخشی از پروژه ها که در سطح ملی هستند مانند طرح های 

انتقال آب به دالیل امنیتی به استان ها واگذار نخواهند شد.

نمای کلی بودجه
متن کامل الیحه بودجه ۹۹ کل کشور با جمع منابع ۱۹88 هزار میلیارد تومان 
و بودجه عمومی ۴8۴ هزار میلیارد تومانی منتشر شد. جزییات الیحه نشان 
می دهد که مجموع بودجه سال آینده ۱۹88 هزار میلیارد تومان است که از 
دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی 
وابسته به دولت و بانک ها تشکیل می شود. بودجه عمومی دولت حدود 
۵۶۳ هزار میلیارد تومان بسته شده که از دو بخش درآمدهای اختصاصی 

و منابع عمومی تشــکیل می شود. منابع پیش بینی شــده برای نفت در 
بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای ۹8 هزار میلیارد تومان و واگذاری 
دارایی های مالی که به انتشــار اوراق برمی گردد حدود ۱۲۴ هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شده است. نکته قابل توجه اینکه سهم صندوق توسعه 
ملی امسال هم بدون افزایش همان ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی مشخص 
شده است در حالی که هر سال باید ساالنه تا سه درصد به آن اضافه می شد، 
اما در قانون برنامه ششم توسعه کف رقم واریزی ۳۰ درصد شد و باید در 
ادامه هر سال دو درصد به این رقم اضافه شود. در سال جاری نیز ۲۰ درصد 
از منابع نفتی به صندوق توســعه ملی واریز می شود، در حالی که این رقم 
در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه که سال ۱۳۹۶ بود باید ۳۰ درصد، 
سال ۱۳۹۷ حدود ۳۲ و در سال جاری به ۳۴ درصد می رسید که در سال 
آینده ۳۶ درصد باشد. همچنین در بخش بودجه عمومی، مصارف عمومی 
دولت با ۴8۴ هزار میلیارد تومان و مصارف اختصاصی قرار دارد که به ۷۹ 

هزار میلیارد تومان می رسد.

جایگاه »اصفهان« در بودجه 99
بر اساس جدول منتشر شده در بودجه سال ۹۹ درآمدهای عمومی استان 
اصفهان بیش از ۱۱۳ هزار میلیون ریال پیش بینی شده است که به همراه 

درآمدهای اختصاصی اســتان به بیش از ۱۱۵ هزار میلیون ریال خواهد 
رسید. سهم هزینه ای در نظر گرفته شده برای اصفهان اما در بخش استانی 
تنها ۶ هزار میلیون ریال اســت.همچنین در بخش تملــک دارایی های 
سرمایه ای هم جمع کل در نظر گرفته شــده برای استان اصفهان ۱۴ هزار 
میلیون ریال اســت . در بخش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 
استان هم بیشترین اعتبارات به طرح های آب رسانی و احداث فاضالب 
در شهرستان هایی مانند خوانسار، شاهین شهر و میمه، خمینی شهر و... 
اختصاص یافته است. عالوه بر این در بخش طرح ها و پروژه های مشارکت 
عمومی نیز بخش های زیادی از بودجه به تعمیر و تجهیز ورزشــگاه های 
استان در شهرستان های مختلف و زیر ســاخت های آموزش و پرورش 
اختصاص یافته است.با توجه به کسری منابع بودجه برخی ارقام مندرج 
برای درآمدها صرفا نقش تراز کردن بودجه را داشته و نمی توان روی تحقق 
آن حساب باز کرد. کارشناسان امیدوارند با توجه به عملکرد بودجه ۹8 و 
پیش بینی نادرست از منابع ناشی از صادرات نفت و اما واگر درباره تحقق 
برخی منابع دیگر مانند فروش اموال مازاد و دارایی ها و نیز مالیات ناظر به 
اوضاع اقتصادی کشور، نمایندگان مجلس نسبت به اصالح و واقعی شدن 
ارقام کالن بودجه اقدام کنند تا بار دیگر شــاهد اصالح گسترده بودجه در 

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نباشیم.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: استان 
اصفهان در دهه ۶۰ و دهه ۷۰ یکی از استان های تراز اول 
در کشور بود که الگوی سایر استان ها محسوب می شد؛ 
اما طی دو ســه دهه اخیر باوجود تمامی تالش های 
مسئوالن این اســتان، نتیجه این شــد که نرخ رشد 
مشــکالت از نرخ اقدامات پیشی گرفته است. اکنون 
اصفهان که نام برخوردار را با خود یدک می کشد از جمله 
استان هایی اســت که نرخ بیکاری اش دو رقمی و در 

حدود ۱۰.۷ درصد شده است. عبدالوهاب سهل آبادی 
در همین رابطه با اعالم اینکه یکی از مشــکالت عمده 
اصفهان، نحوه برخورد ادارات با تولید کنندگان است، 
ادامه داد: بســیاری از آیین نامه هــا و مقررات درکنار 
قوانین، در اصفهان تفسیری متفاوت با دیگر استان ها 
دارند. این مســئله در اصفهان با دشواری های اداری 
سخت تر و مشکالت بیشتری برخوردار بوده و همین 
امر باعث شده که اصفهان به استانی سرمایه گریز تبدیل 
شود. وی، به تحریم ها هم اشاره کرده و افزود: شاید 
بتوان گفت تحریم ها به نوعی کمکی برای رونق تولید و 
جلوگیری از صادرات و خام فروشی مواد معدنی باشد. 
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پاسخ به 

این سوال که چطور می توان از پیامدهای ناشی از خام 
فروشی مواد معدنی جلوگیری کرد، ادامه داد: همواره 
گفته ایم که ما اکنون در جنگ اقتصادی به سر می بریم، 
ولی صنعت ما همیشــه قدرتمند بوده و اشتغال زایی 
مناسب را داشــته و توانســته از پیامدهای ناشی را 
تحریم ها ســربلند بیرون بیاید؛  اما این ها تنها دالیل 
افزایش بیکاری در اصفهان نیست، بسته های حمایتی 
از تولید کنندگان و اجرای هدفمندی یارانه ها هم از دالیل 
دیگری است که تولید و سرمایه گذاری در اصفهان را با 
بحران جدی مواجه کرده اســت. به طوری که رییس 
خانه صنعت و معدن استان اصفهان هم از آن به عنوان 

بزرگ ترین مشکل اشتغال در اصفهان نام می برد.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اعالم  کرد:
نرخ دو رقمی بیکاری در اصفهان

 انار تزیینی

بازار

سهم هزینه ای در نظر گرفته شده برای اصفهان اما در بخش 
استانی تنها 6 هزار میلیون ریال است.همچنین در بخش 
تملک دارایی های سرمایه ای هم جمع کل در نظر گرفته 

شده برای استان اصفهان 14 هزار میلیون ریال است

 کاسه سرامیکی گالری 
ساتگین طرح انار 6 عددی 

قیمت: 66،500 تومان

 انار سفالی گالری دست 
نگار طرح پتینه 

قیمت: 22،500 تومان

 انار سرامیکی گالری 
آپادانا سایز بزرگ 

قیمت: 13،900 تومان

رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی خبر داد:

احتمال بازگشت فرانسوی ها به بازار خودروی ایران
رییس انجمن صنایع همگن قطعه ســازی از مذاکره قطعه ســازان ایرانی با فرانســوی ها خبر داد و 
گفت: تحریم هــای اخیر آمریــکا قطعا 
ابــدی نخواهــد بود.ما برای بازگشــت 
 خودروهای فرانســوی به ایران در تالش 

هستیم. 
محمدرضا نجفی منش در پاســخ به این 
پرسش که آیا ممکن است خودروسازان 
فرانسوی دوباره به ایران بازگردند؟ گفت: 
به تازگی طی ســه هفته گذشته با رییس 
انجمن قطعه سازان فرانسه دیدار و گفت 
وگویی داشتیم. تحریم ها ابدی نیستند و 

ما هم درصدد هستیم تا برای توسعه همکاری ها، ارتباط خود را مجدد برقرار  کنیم.

 افزایش 10 درصدی عوارض واردات لوازم آرایشی
 در سال آینده

بر اساس الیحه بودجه سال ۹۹، عوارض گمرکی و ســود بازرگانی واردات لوازم آرایشی ۱۰ درصد 
افزایش و منابع آن برای معالجه برخی از بیماری های خاص هزینه می شــود. بر اساس الیحه 
بودجه سال ۹۹ تبصره ۱۰ بند »ج«، عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی در مجموع 
۱۰ درصد افزایش یافته که منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱88 واریز می شود. معادل این رقم 
از محل ردیف هزینه ای ۵۳۰۰۰۰-۳8 جدول شماره ۹ به هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه 
بیماران اختصاص می یابد تا جهت خرید عضو مصنوعی )پروتز(، کاشــت حلزون شنوایی و نیز 
)EB( جهت درمان و هزینه های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سالک، متابولیک و بال پروانه ای 

 هزینه شود.

طال ، به رکورد 2000 دالری خواهد رسید
رییس موسسه سرمایه گذاری Agnico Eagle اظهارداشت: روند صعودی قیمت طال ادامه می 

باید و قیمت طی ماه های آینده به ۲۰۰۰ دالر خواهد رسید. شان بوید در ادامه افزود: روند صعودی 

بازار طال از سال ۲۰۱۵ آغاز شده و این روند همچنان ادامه خواهد یافت. پیش بینی ما این است 

که قیمت طال طی ماه های آینده به رکورد ۲۰۰۰ دالری خواهد رســید. ایــن تحلیلگر بین المللی 

اظهار داشت: سرمایه گذاران بین المللی نباید نســبت به روند صعودی قیمت طال نگرانی داشته 

باشــند. به نظر من مهم ترین عوامل موثر بر قیمت جهانی طال در کوتاه مدت، ارزش دالر آمریکا و 

شاخص سهام خواهد بود. به نظر می رسد تنش های سیاســی و تجاری در عرصه بین المللی به 

خصوص جنگ تجاری بین آمریکا و چین نیز عامل مهمی برای تعیین قیمت جهانی طال خواهد 

بود. موسسه ســرمایه گذاری تی دی اس نیز بر این باور است که طال با شکستن سطح مقاومتی 

۱۵۰۰ دالری در سال ۲۰۲۰ می تواند وارد یک فاز صعودی مجدد شود. تحلیلگران موسسه تی دی 

اس تاکید می کنند که کاهش نرخ بهره واقعی در اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته جهان موجب 

سرازیر شدن ســرمایه ها به بازار دارایی های امن مثل طال در ســال ۲۰۲۰ خواهد شد. سایت طال 

نوشــت: به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، طال با شکستن پرقدرت سطح مقاومتی ۱۵۰۰ دالری در 

سال ۲۰۲۰ می تواند یک روند صعودی جدید را آغاز کند.

کافه اقتصاد

رونمایی شرکت 
چینی گک از خودروی 

مفهومی الکتریکی
چیــن در حــال بــه نمایش 
گذاشتن تکنولوژی های جدید 
خودش در صنعــت خودرو و 
برنامه ریــزی بــرای تولیــد 
خودروهــای برقــی در آینده 
اســت. بازار خودروی چین تا 
سال ۲۰۳۵ انحصارا در اختیار 
خودروهــای الکتریکی قرار 

خواهد گرفت.

وز عکس ر

اخبار

 پست بانک ایران در نظر دارد تعداد ۳ رقبه امالک تملیکی را از طریق مزایده 
عمومی به فروش برساند متقاضیان جهت شرکت در مزایده می توانند به 

آدرس www.setadiran.ir  سامانه الکترونیک دولت مراجعه نمایند.

مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز ۱۳۹8/۰۹/۲8

مهلت تحویل پیشــنهادات تــا پایان وقــت اداری روز یک شــنبه مورخ 

۱۳۹8/۱۰/۰۱ ساعت ۱۲

گشایش پاکات روز دوشنبه ۱۳۹8/۱۰/۰۲ ساعت ۱۰ 

در محل ساختمان سرپرستی پست بانک استان به نشانی: اصفهان- 

خیابان محتشم کاشانی- نبش بن بست کیوان

همچنین شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده در سایت پست بانک 

به نشانی: www.postbank.ir قسمت روابط عمومی، مناقصه و مزایده 

قابل مشاهده می باشد.

مزایده عمومی )نوبت اول(

 پست بانک استان اصفهانم الف:689393
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رییس اوقاف و امور خیریه شهرستان گلپایگان: 

گلپایگان، میزبان ۴۰ بقعه و امامزاده است

رییس اوقاف و امور خیریه شهرســتان گلپایگان در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه امامزادگان و بقاع متبرکه صف نخســت مقابله با جنگ 
نرم و تهاجم فرهنگی هســتند، اظهار کرد: با توجــه به تقلیل اعتبارات 
دولتی و کم فروغ شدن فعالیت های فرهنگی ادارات فرهنگ و ارشاد 
و تبلیغات اسالمی، ارتقای فعالیت کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی 
 و قرآنی در امامزادگان و بقاع متبرکه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

حجت االسالم عباس نصیراالسالمی گفت: با توجه به اینکه امامزادگان 
از ذریه و اوالد اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم هستند مردم 
ارادت ویژه ای به آن ها دارند بنابراین تمــام تامین هزینه های جاری، 
عمرانی، فرهنگی و قرآنی این اماکن مقدس از محل اعتبارت دولتی 
نیســت و تنها از طریق موقوفات، نذورات مردمی و مساعدت خیرین 
تامین می شود.حجت االسالم نصیراالســالمی تصریح کرد: با توجه 
به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بــر تبدیل بقاع متبرکه به قطب 
فرهنگی و همچنین تربیت ۱۰ میلیون حافظ در ســطح کشور سازمان 
اوقاف فعالیت های مختلف و متنوعی در زمینه های فرهنگی از قبیل 
آرامش بهاری، نشــاط معنوی اکمال دین نبوی، بصیرت عاشــورایی 
برگزار می کند.وی افزود: کالس های آموزشــی مختلف مانند سبک 
زندگی ایرانی و اسالمی در طول سال در مراکز افق بقاع متبرکه برگزار 
شده و در طول سال های اخیر رشد کمی و کیفی خوبی پیدا کرده اند و از 
طرفی در بحث های قرآنی نیز عالوه بر برگزاری محافل قرآنی، برگزاری 

کالس های طرح ملی حفظ و مسابقات قرآنی در رشته های مختلف 
از جمله فعالیت های سازمان در امامزادگان است.رییس اوقاف و امور 
خیریه گلپایگان با اشــاره به برگزاری مســتمر فعالیت های فرهنگی 
متنوعی در بقاع متبرکه و امامزادگان شهرســتان، افزود: شهرســتان 
گلپایگان میزبان ۴۰ بقعه و امامزاده اســت که مناســبت های مهم و 
تاثیرگذار فرهنگی در آن ها برگزار می شود. حجت االسالم نصیراالسالمی 
گفت: امامزاده هفده تن ساختمان حرم و تربت خانه آن از آثار زیبای 
دوره صفویه است و بسیار مورد توجه بزرگان از جمله آیت ا...سیدجمال 
الدین گلپایگانی و دیگر علما بوده است بنابراین مناسبت های مذهبی، 
انقالبی و ملی در آن برگزار می شــود. وی افزود: مرکــز افق امامزاده 
هفده تن گلپایگان به امکاناتی از قبیل کالس های آموزشی، کامپیوتر، 
قلم هوشمند قرآنی تجهیز شد و طی چند ماه گذشته کالس هایی در 
جهت ارتقای تجوید و به ویژه صوت و لحن حافظــان و داوران قرآنی 
را در بخش خواهران با حضور داور کشــوری قرآن کریم این امامزاده 
برگزارشــد. رییس اوقاف و امور خیریه گلپایگان افــزود: هزینه های 
مراســم و کالس ها از محل موقوفات و نذورات تقبل می شود و انتظار 
داریم خیرین در راستای ارتقای هر چه بهتر برنامه های فرهنگی، قرآنی 
و عمرانی اوقاف را یاری کنند.نصیراالسالمی گفت: کالس آموزش حفظ 
قرآن در ۱۵ مهد قرآن و ۱۵ امامزاده برگزار می شود و در طول سال بیش 

از ۵۰۰ دانش آموز شرکت می کنند.

شهر کاشان جهانی می شود؟
معاون صنایع دستی استان اصفهان درباره دریافت نشــان ملی مرغوبیت ۱۰ اثر از شهر کاشان در 

پنجمین دوره داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی، اظهار کرد: با توجه به اینکه شهر کاشان در 

تولید صنعت هایی همانند زری بافی و مخمل بافی سابقه طوالنی دارد، سال گذشته به عنوان شهر 

ملی نساجی معرفی شد. این هنرها کم رنگ شده بودند و تعداد  کمی از هنرمندان آنها باقی مانده بود 

که با برگزاری کارگاه هایی در مرکز هنرهای سنتی و با پشتوانه هنرمندان این عرصه توانستیم کاشان 

را به عنوان شهر ملی نساجی معرفی کنیم.جعفر جعفرصالحی  ادامه داد: امسال نیز این پرونده را 

به جریان انداخته ایم که کاشان را به عنوان شهر جهانی نساجی معرفی کنیم. در این میان با توجه به 

اینکه اگر قرار است شهری در حوزه صنایع دستی جهانی شود باید آثار آن نیز از استانداردهای جهانی 

برخوردار باشــد، تالش کردیم در حوزه تولید آثار مطلوب نیز به سطح قابل قبولی برسیم. در همین 

راستا امسال از میان آثاری که برای دریافت نشان ملی از شهر کاشان ارسال شده بود، حدود ۹۰ درصد 

موفق به دریافت این نشان شدند. وی همچنین درباره هنرهای فراموش شده استان اصفهان نیز 

خاطرنشان کرد: به طور کلی در حوزه صنایع دستی باید تعریف تجاری از هر صنعت و هنری وجود 

داشته باشد. به عنوان مثال فیروزه کوبی از هنرهای کم رونق بود، اما االن هنرمندان زیادی در سطح 

استان در این حوزه فعالیت می کنند. 

دوره توانمند سازی ائمه جماعات مدارس آران و بیدگل
دومین دوره توانمند سازی ائمه جماعات مدارس شهرستان آران و بیدگل برگزار شد. حجت االسالم 
کاظمی از اساتید مرکز تخصصی نماز قم در این دوره که ۵۰ نفر از ائمه جماعات مدارس شهرحضور 
داشتند با استناد به آیات و روایات متعدد، نقش نماز را درتمامی مراحل زندگی انسان حائز اهمیت 
دانســت و آن را مهم ترین عامل بازدارنده از گناهان و منکرات دانســت. وی با اشــاره به اهمیت 
وظیفه ائمه جماعات مدارس گفت: روحانیان باید با شــیوه های جذاب و مناســب دانش آموزان 
 را به اقامه نماز دعوت کنند. هــم اکنون در بیش از ۹۰ درصد از مــدارس آران و بیدگل نماز جماعت

 اقامه می شود.

کنترل بیماری آنفلوآنزا در خمینی شهر
بیماری آنفلوآنزا در شهرســتان خمینی شهر کنترل شده اســت. رییس مجتمع بیمارستان های 

خمینی شهر گفت: تاکنون 7۵ مبتال به این بیماری تشخیص داده و بستری شدند که 2۵ نفر در دو 

بیمارستان شهیداشرفی اصفهانی و ۹ دی بستری و ۴7 نفر پس از بهبودی از بیمارستان ترخیص 

شده اند. علی اکبر جنگجو با اشاره به فوت سه نفر بر اثر این بیماری در این شهرستان افزود: در حال 

حاضر این بیماری کنترل شده و ۹8 درصد مبتالیان نیاز به بستری ندارند. جنگجو،  بر رعایت نکات 

بهداشتی برای پیشگیری از این نوع بیماری تاکید کرد.

آغاز طرح توسعه اتاق عمل بیمارستان سید الشهدای سمیرم
مرحله اول طرح توسعه اتاق عمل بیمارستان سید الشهدای سمیرم با اعتباری افزون بر ده میلیارد 
ریال آغاز شد. رییس بیمارســتان سید الشــهدا در این آیین گفت: طرح توســعه اتاق عمل این 
بیمارستان در زمینی به مســاحت 7۰۰ مترمربع و با اعتبار تخصیص داده شده سفت کاری آن در 
مدت پنج ماه اجرا می شود. حسین شفیعی افزود: پایان و تکمیل این ساختمان به چهل میلیارد 
ریال اعتبار نیاز دارد. وی گفت: هم اکنون بیمارستان سید الشهدا دو اتاق عمل دارد که به دلیل انجام 
عمل های جرایی ارتوپدی و زنان و زایمان نیازمند ساخت اتاق عمل بیشتری هستیم. بیمارستان 
سید الشهدای سمیرم تنها بیمارستان این شهرستان است که بیماران از شهر و روستا به آن مراجعه 

می کنند.

اخبار

ابالغ رای
9/171 رأی قاضی شورا کالسه پرونده: 2/489/98 شــماره دادنامه: 956 در خصوص 
دادخواست ســید ابوالفضل مصباحی بیدگلی  به طرفیت 1- مهدی محمدی شیخ آبادی 
2- هوشنگ فتحی کنگربانی به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال وجه 
1 فقره چک به شــماره 065544  مورخ 96/8/25 به عهده بانک ملی شعبه خیابان ابوذر 
کرمانشاه بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و 
گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محل علیه و با توجه به اظهارات خواهان 
در جلسه رســیدگی مورخه  98/8/19 و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک 
حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه 
خواندگان دلیلی که حکایــت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیــده، فلذا با توجه به 
نظریه مشــورتی اعضا شورا به شــرح صورتجلســه مورخه 98/8/19 و با احراز اشتغال 
ذمه خواندگان و استصحاب دین و مســتندا به ماده 11 قانون شــوراهای حل اختالف 
و مــواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام به مــاده 2 قانون صدور چــک و مــواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین 
دادرســی مدنی، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان و به پرداخت مبلغ یکصد و چهل 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا 
زمان اجرایی حکم بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت خسارات 
دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ، قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل 
 تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل می باشد. 
م الف: 683179 محمدرضا کرمانــی نصرآبادی شــعبه دوم حقوقی حوزه قضایی 

شهرستان آران و بیدگل  
ابالغ رای

9/172 رأی قاضی شورا کالسه پرونده: 2/491/98 شــماره دادنامه: 955 در خصوص 
دادخواست ســید ابوالفضل مصباحی بیدگلی  به طرفیت 1- مهدی محمدی شیخ آبادی 
2- هوشــنگ فتحی کنگربانی به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و بیســت میلیون ریال 
وجه 1 فقره چک به شــماره 065543  مورخ 96/7/25 به عهده بانک ملی شعبه خیابان 
 ابوذر کرمانشاه بانضمام خســارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات

 پرونده و گواهینامه عــدم پرداخت وجه چــک از ناحیه بانک محل علیــه و با توجه به 
اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه  98/8/19 و نظر به اینکه اصل سند تجاری 
در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر 
 به اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخــت وجه چک نماید ارائه نگردیده،

 فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شورا به شرح صورتجلســه مورخه 98/8/19 و با 
احراز اشتغال ذمه خواندگان و اســتصحاب دین و مســتندا به ماده 11 قانون شوراهای 
 حل اختــالف و مــواد 310 و 311 و 313 از قانون تجــارت و تبصــره الحاقی مصوب
 مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانــون صدور چک و مــواد 198 و 519 و 
522 از قانــون آئین دادرســی مدنی، حکــم به محکومیــت تضامنی خوانــدگان و به 
پرداخــت مبلغ یکصد و بیســت میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرایی حکم بر اســاس شــاخص اعالمی 
از ناحیــه بانک مرکزی و پرداخت خســارات دادرســی در حق خواهان صــادر و اعالم 
می گردد. رای صــادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابــالغ، قابل واخواهی 
در همین شــعبه و پــس از آن ظــرف مــدت بیســت روز قابــل تجدیدنظرخواهی 
 در محاکــم عمومــی حقوقــی دادگســتری شهرســتان آران و بیــدگل می باشــد. 
م الف: 683180 محمدرضا کرمانــی نصرآبادی شــعبه دوم حقوقی حوزه قضایی 

شهرستان آران و بیدگل  
ابالغ رای

9/178 رای قاضی شــورا پرونده کالســه:50/98 در خصوص دادخواســت آقای روح 
اله توســلی فرد فرزند دخیل به طرفیت آقایان 1- علی مقامــی فرزند عباس مدیرعامل 
شرکت تعاونی آبادگســتر با وکالت  آقای محسن کمال 2- شرکت تعاونی آبادگستر  دائر 
بر مطالبه مبلغ شــصت و هفت میلیون و پانصد هزار ریال وجه پنج فقره چک به شماره 

815124 مورخ 89/11/22 و 815125 مورخ 89/11/27 و 815127 مورخ 89/12/9  و 
815126 مورخ 89/12/2 و 815128 مــورخ 89/12/18 همه به عهده بانک تجارت به 
انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از سررسید چک ها. با این شرح که خواهان اظهار 
داشته مبلغ مذکور را از خواندگان طلب دارد، وکیل خوانده ردیف اول طی الیحه ای اظهار 
داشته مبلغ مذکور را از خواندگان طلب دارد، وکیل خوانده ردیف اول طی الیحه ای اظهار 
 داشته حسب اســتعالمات صورت گرفته کلیه اوراق و اســناد تعهدآور شرکت با امضای
 مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد 
 بود که این مهم در چک های ضم دادخواســت مفقود بوده و مســئولیت متوجه موکل
  و شــرکت به علت تضامنی بودن مســئولیت نخواهد بــود. با عنایت بــه جمیع اوراق 
و محتویات پرونده به ویــژه تصاویر مصدق چکهــای مذکــور و گواهینامه های عدم 
امکان پرداخت تنظیمی از ســوی بانک محال علیه و با توجه به وجود چکهای  مســتند 
دعوا در ید خواهان و امضای خوانــده در ذیل و ظهرچک ها و نظر بــه اینکه امضاهای 
 مذکور مصون از تعرض مانده و با التفات بــه حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و 
اماره مدیونیــت خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبــه وجه مذکور و با اســتظهار از 
 اصل اســتصحاب در مورد اشــتغال ذمــه خوانده و اینکــه دلیلی مبنی بــر برائت ذمه 
خوانده ارائــه اقامه و یا تحصیل نگردیده اســت و نظــر به اینکه  چــک های موضوع 
دادخواست دارای امضای مدیرعامل و مهر شرکت میباشــد که حسب استعالم صورت 
 گرفته در صفحه 52 پرونده کلیه اســناد تعهدآور شــرکت تعاونی آبادگســتر با امضای 
مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد 
بود. ماده 142 قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت که در خصوص شرکت های تعاونی 
نیز جاری می باشد مدیران و مدیرعامالن شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت 
به تخلف از مقررات قانونی یا اساســنامه شــرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب 
مورد منفردا یا مشترکا مسئول میباشند و با توجه به اصل استقالل امضاها هرکس نسبت 
 به امضای خود مســئول میباشــد و چنانچه امضاکننده چک با علم به نقص امضا چک
 را جهت مراجعه به بانک به دارنده آن تســلیم نماید مسئول پرداخت چک میباشد و  فلذا 
با عنایت به مراتب فوق دعوی خواهان را نســبت به خوانده ردیف اول وارد تشخیص و 
مســتندا به مــواد 310 و 311 و 313 و 320 قانون تجارت و مــواد 198 و 502 و 515 و 
519 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی و مواد 9 ،18، 19، 25 و 27 قانون شوراهای حل 
 اختالف مصوب 1394 ، حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ مذکور به 
عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصد و چهل و سه هزار و 
هفتصد و پنجاه ریال  بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 98/1/15  لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی 
 در حق خواهان صادر و اعالم و در خصوص دعوی خواهان نســبت به خوانده ردیف دوم
 به دلیل اینکه یکی از اســتثنائات اصل غیرقابل اســتناد بودن ایرادات در مقابل دارنده 
با حسن نیت این اســت نماینده حقوقی با وجود داشتن ســمت در انشا عمل منشا تعهد 
از حدود اختیارات خود خارج شــده اســت کــه در دعوی مطروحه به گــردش انداختن 
چک از ناحیــه مدیرعامل با مهر شــرکت بدون امضــای رئیس یا نائــب رئیس هیئت 
مدیره خارج از اختیارات مدیرعامل بوده که موجب مســئولیت شــرکت در پرداخت وجه 
نمیگردد و نیز در خصوص خواســته دیگر خواهان دائر بر مطالبه خســارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید چک ها با توجه به قاعده اقدام مطالبه خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک ها با توجه به اینکه خواهان مدت زمان طوالنی پس از صدور گواهینامه 
عدم امکان پرداخت مبادرت به طرح دعوی نموده اســت با توجه به قاعده اقدام مطالبه 
خســارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید قابل قبول نیست لذا مســتندا به ماده 197 قانون 
آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی حکم بــه بیحقی خواهان 
صادر و اعالم می گردد. آرای صــادره حضوری و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ 
 قابــل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرســتان می باشــد. 
م الف: 683778 زهره گرامی نوش آبادی قاضی شــعبه سوم شورای حل اختالف 

آران و بیدگل 
ابالغ رای

9/179 رای قاضی شورا پرونده کالســه:71/98/ش1 در خصوص دادخواست روح اله 

توســلی فرد فرزند دخیل به طرفیت علیرضا همایونی فهیمی فرزند امیر  دائر بر مطالبه 
مبلغ یکصد و پنجاه  میلیون ریال وجه یک فقره چک به شــماره 12-9535/775762 
مورخ 97/2/25 به عهده بانک ملی شــعبه فلکه تختی به انضمام خســارات دادرسی و 
تاخیر تادیه. . با عنایت به جمیــع اوراق و محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه 
چک از ســوی بانک محل علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 
 98/8/1 و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده
 و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر بــه اینکه از ناحیه خوانده دلیلــی که حکایت از 
پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده، فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شــورا به 
شــرح صورتجلســه مورخه 98/8/1 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و 
 مستندا به ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت

 و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و 
مواد 198 و 519 و515 و 502 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی، حکم به محکومیت 
خوانده و به پرداخت مبلغ یکصد و پنجــاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرایی حکم بر اساس شاخص اعالمی 
از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرســی به مبلغ دو میلیون و دویست و ده هزار 
ریال در حق خواهان صــادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت 
روز پس از ابالغ، قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل 
 تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل می باشد.
 م الــف: 683780 زهره گرامــی نوش آبــادی شــعبه اول حقوقی شهرســتان

 آران و بیدگل 
ابالغ رای

9/180 رای قاضی شورا پرونده کالسه:70/98 در خصوص دادخواست روح اله توسلی فرد 
فرزند دخیل به طرفیت علیرضا همایونی فهیمی فرزند امیر  دائر بر مطالبه مبلغ دویست 
میلیون ریال وجه دو فقره چک به شــماره 9535/775763- مــورخ 97/3/25 یکصد و 
پنجاه میلیون ریال و چک به شــماره 9516/508123-07 مورخ 97/3/1 به مبلغ پنجاه 
میلیون ریال به عهده بانک ملی شــعبه فلکه تختی به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 
 تادیه. . با عنایت به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ســوی بانک
 محل علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رســیدگی مورخــه 98/8/1 و نظر 
به اینکه اصل ســند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیــت صادرکننده و ظهور 
در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکــه از ناحیه خوانده دلیلی کــه حکایت از پرداخت 
وجه چــک نماید ارائه نگردیده، فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شــورا به شــرح 
صورتجلســه مورخه 98/8/1 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و مستندا 
به ماده 9 قانون شــوراهای حل اختــالف و مــواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به مــاده 2 قانون صدور چک و 
مواد 198 و 519 و  522 از قانون آئین دادرســی مدنی، حکم به محکومیت خوانده و به 
پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرایی حکم بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی و پرداخت هزینه دادرســی به مبلغ دو میلیون و چهارصد و بیســت و پنج هزار 
ریال در حق خواهان صــادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت 
روز پس از ابــالغ، قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظرف مدت بیســت روز 
 قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگســتری شهرستان آران و بیدگل 
می باشــد.م الف: 683779 زهره گرامی نوش آبادی شــعبه اول حقوقی شهرستان 

آران و بیدگل 
حصروراثت 

9/173 خانم عذرا پیامنی دارای شناسنامه شماره 6129878346 به شرح دادخواست به 
کالسه 4/568/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان صفر حاجی وند فرزند جهانگیر متولد 1334/1/1بشناسنامه 218 در تاریخ 
98/4/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به  1-عذرا پیامنی فرزند حقعلی به شــماره ملی 6129878346 به عنوان همسر 
2- افضل چاووشی نوش آبادی فرزند غالمعلی به شماره ملی 6199831977 به عنوان 

همسر 3- مریم حاجی وند فرزند صفر و عذرا به ش م 6199977701 4- مرضیه حاجی 
وند فرزند صفر و عذرا به ش م 6199982088 و 5- فاطمه حاجی وند فرزند صفر و عذرا 
به ش م 1250161495 و 6- زهرا حاجی وند فرزند صفر و عذرا به ش م 6190066526 
و 7- معصومه حاجی وند فرزند صفر و عذرا به ش م 1250570761 و 8- سارا حاجی وند 
فرزند صفر و افضل به ش م 6199909399 و9- محبوبه حاجی وند فرزند صفر و افضل به 
ش م 6199980190 و 10- عاطفه حاجی وند فرزند صفر و افضل به ش م 1250070732 
و 11- ابوالفضل حاجی وند فرزند صفر و افضل بــه ش م 1262393337 به عنوان ورثه 
مرحوم . مرحوم دارای دو همسر و یک فرزند پسر و هشــت فرزند دختر می باشد.اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 684512 رئیس شعبه 

چهارم دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل 
فقدان سند مالکیت 

9/174 شــماره نامه: 139885602006008114 ، تاریخ: 1398/09/10 ، آقای احسان 
فوالدگر فرزند علی اکبر به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسماً گواهی شده مدعی است 2700 سهم مشاع از 7500 سهم ششدانگ شماره 61 فرعی 
از 103 اصلی واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 281 صفحه 44 
مسبوق به ثبت و سند می باشــد که در اثر جابه جایی مفقود شده است و چون درخواست 
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 انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 681964 نبی اله یزدانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
ابالغ رای

9/176 کالســه پرونده:ـ  ،شــماره دادنامــه:1569، تاریخ صــدور:98/08/28 مرجع 
رسیدگی: شعبه هشتم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: داریوش محمدی 
فرزند فرهاد به نشــانی: درچه دینان خ شــهدا ؛ خوانده: بهرام صادقی نشانی: 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 شــورا: در خصوص 
دادخواست آقای داریوش محمدی فرزند فرهاد به طرفیت آقای بهرام صادقی به خواسته 
مطالبه وجه 1 فقره سفته به شــماره 938556 به مبلغ 100/000/000 ریال به انضمام 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست 
تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه خوانده دلیل ومدرکی 
مبنی بر برائت ذمه خود یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده اســت دعوی خواهان را 
مقرون به صحت دانســته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شــورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 98/8/28 و همچنین به اســتناد مــواد 519 و 198 قانون آئین دادرســی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده2 قانون صدور چک حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/260/000 
 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل وفق آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکال و 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 98/5/28 لغایت زمان پرداخت که در 
زمان اجرا محاســبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شــورا غیابی 
 است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان 
خمینی شهر می باشد. م الف: 684285   ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

شهردار شهرضا بیان کرد:

 آموزش اصول شهروندی
 در فرهنگسراهای شهرضا

شهردار شــهرضا در حاشــیه بازدید از مرکز بنیاد مهدویت 
شهرضا  اظهار کرد: آموزش های تئوری باهدف شناساندن 
امام عصر )عج( به مردم بســیار مفید اســت؛ اما ترویج 
فرهنگ و تربیت مهدوی بسیار مهم تر و با ارزش تر است، 
زیرا پیش از هر چیز باید شیعه حقیقی باشیم و در رفتار و 
کردار الگوی مهدوی داشته باشیم. حبیب قاسمی با بیان 
اینکه حضور مربیان مهدویت در مدارس برای آشنا کردن 
کودکان با امام زمان )عج( کار بســیار پسندیده ای است، 
تاکید کرد: الزم است توجه و برنامه ریزی بیشتری در این 
زمینه انجام شود، البته طرح های خوبی اجرا شده است. 
شهردار شهرضا با بیان اینکه میزان بزهکاری و آسیب های 
اجتماعی در بین کودکان و نوجوانانی که با مساجد ارتباط 
بیشتری دارند تا حد چشمگیری کمتر است، خاطرنشان 
کرد: مدیریت شهری شــهرضا آمادگی دارد در حد توان و 
بضاعت خود با این بنیاد در زمینه ترویج فرهنگ مهدویت 
همکاری کند. قاسمی با اشــاره به نقش مدیریت شهری 
در ترویج مبانی دینی و فرهنگ شــهروندی، اضافه کرد: 
به زودی طرح توسعه سراهای محالت و فرهنگسراها در 
شهرضا اجرا خواهد شــد و این اقدام بستر مناسب برای 
آموزش اصــول مهدویت و فرهنگ شــهروندی بر مبنای 
تعالیم اســالمی را فراهم می کند. وی با تاکید بر ضرورت 
بهره گیری از مشــارکت خیران در تجهیــز مراکز مهدیت، 
خاطرنشان کرد: باید امکانات این مراکز در خور و شایسته 

صاحب نام آن باشد.
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مدیرکل علم سنجی دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد:

 واحدهای علوم و تحقیقات و خوراسگان 
در میان سبزترین دانشگاه های جهان

مدیر کل امور کتابخانه ها، مجالت، انتشارات علمی و علم سنجی پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی 
دانشگاه آزاد اســالمی گفت: دانشــگاه آزاد اســالمی واحد علوم و تحقیقات و واحد خوراسگان 
اصفهان در میان سبزترین موسسه های جهان قرار گرفتند. علی جهان ادامه داد: بر پایه ویرایش 
ســال 2019 رتبه بندی جهانی دانشگاهی »گرین متریک« درباره توســعه پایدار، دو واحد علوم و 

تحقیقات و واحد خوراســگان اصفهان 
در لیست سبزترین موسسه های جهان 
جای گرفته اند. جهان افزود: در ویرایش 
2019 نظــام رتبه بندی »گرین متریک« 
780 موسسه از سراســر جهان معرفی 
شــده اند. »گرین متریــک« با هدف 
ارائه چشــم اندازی فراگیر از وضعیت و 
سیاست های زیست محیطی و توسعه 
پایدار موسسه های آموزش عالی جهان 
راه اندازی شده است. به گفته مدیرکل 

امور کتابخانه ها، مجالت، انشــارات علمی و علم ســنجی پژوهشــگاه و شــبکه آزمایشگاهی، 
»گرین متریک« در گونه خود یگانه و ابزاری برای آگاه سازی مدیران و سیاست گذاران دانشگاهی 
به مسائل زیست محیطی و مصرف انرژی است. محیط و زیرساخت، انرژی و تغییر اقلیم، مدیریت 
پسماند، آب، حمل ونقل و آموزش و پژوهش شاخص هایی هستند که در این نظام رتبه بندی برای 
مقایسه موسسه ها به کار می روند. به گفته وی، در این ویرایش 22 دانشگاه از ایران جزو سبزترین 

موسسه های جهان معرفی شده اند.

کمبود 1۶00 مشاور در مدارس استان اصفهان
بحران کمبود نیروی انسانی در مدارس استان اصفهان که از معلمان مقاطع مختلف در سال تحصیلی 
کنونی شروع شد، اکنون به مشاوران مدارس هم رسیده است، به طوری که درحال حاضر مدارس 
استان با کمبود 1۶00 نیروی مشاوره در مدارس مواجه اســت و این کمبود بیشتر در مقطع ابتدایی 
دیده می شود. رییس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان  در 
خصوص کمبود مشاوران مدارس استان اصفهان، اظهار کرد: میانگین اختصاص مشاور به مدارس 
استان اصفهان، هر 1۵ نفر یک ساعت است، درحالی که میانگین واقعی باید حداقل هر 8 نفر یک 
ساعت باشد.. غالمرضا شاهمرادی بابیان اینکه 2۴00 نیرو برای مشاوره در مدارس نیاز داریم، گفت: 
این نیروها باید کل مدارس ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم را پوشش دهند، البته آمار دانش 

آموزان مدارس غیردولتی جدا حساب می شود.

کوهرنگ، پربارش ترین نقطه کشور گزارش شد
معاون توســعه و پیش بینی هواشناســی چهارمحال و بختیــاری گفت: شهرســتان کوهرنگ با 
بارش بیش از 100 میلی متر باران و 80 ســانتی متر برف، پربارش ترین نقطه کشــور طی چند روز  
گذشته گزارش شــده اســت. مهرداد قطره ســامانی ادامه داد: هم اینک ارتفاع برف در کوهرنگ 
90 ســانتی متر اســت و درگردنه های این شهرســتان به بیش از یک متر می رســد. چهارمحال و 
بختیاری سرچشــمه دو رودخانه زاینده رود و کارون و بخشــی از رودخانه دز اســت و افزایش یا 
 کاهش بارش ها در این اســتان، اســتان های خوزســتان، اصفهان و فالت مرکزی را تحت تاثیر 

خود قرار می دهد.

 تقابل و رویارویی دولت با جامعه پزشکی وارد فاز تازه ای شده  است و جامعه پزشکان اصفهان طی نامه ای، دولت را در صورت عدم 
تعیین درست ارزش خدمات به عوارض و اتفاقات غیر قابل پیش بینی تهدید کرده اند؛

مالیات در برابر حق خدمات

بحث دریافت مالیات از پزشــکان و نصب  پریسا سعادت
کارتخوان در مطب ها چند ماهی است که داغ 
شده است. حتی کار به تهدید و تطمیع هم رسید و قوه قضاییه وعده برخورد 
با پزشکان متخلف را داد. اگرچه چند ماهی است با سکوت معنادار سازمان 
مالیاتی و جامعه پزشکی به نظر می رسد قرار نیست شفاف سازی در زمینه 
آن دســت از پزشــکانی که هنوز کارتخوان نصب نکرده اند، صورت بگیرد. 
مالیات پزشکان دیروز هم یکی از محورهای سخنان روحانی در مجلس 
بود. هنگامی که بحث از مالیات پیش کشیده شد، پزشکان اولین قشری 
بودند  که دغدغه فرار مالیاتی آنها در تریبون های رسمی شنیده شد. هر چند 
تا کنون تنها مظلوم نمایی و سکوت از سوی این قشر دیده شده؛ اما به نظر 
می رسد در برابر فشارهای دولت برای اخذ مالیات و رو کردن دخل و خرج 
پزشــکان حاال این صنف نیز خواســتار باال بردن حق خدمات و احتماال 
تعرفه های پزشکی است. این افزایش برای برخی از شاخه های پزشکی تا 
دو برابر هم درخواست شده است. رییس کمیسیون مشورتی تعرفه و بیمه 
شــورای عالی نظام پزشــکی در هفته های اخیر اعالم کرده نرخ ویزیت 
پزشکان عمومی و هزینه تمام شــده آن نزدیک به ۵0 هزار تومان است. 
مطهری افزود: برای تعیین این مبلغ، هزینه هایی از قبیل هزینه ساختمان، 
افزایش قیمت تجهیزات پزشــکی، تورم و هزینه پرسنل یا اجاره مطب و 

حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر خبرهای مربوط به 
احتمال ورشکستگی بیمارستان ها و درمانگاه های عمومی هم از سوی نظام 
پزشکی شنیده می شود.پزشکان هم با تحت فشار قرار دادن دولت تالش 
دارند تا بخشی از الزامات مالیاتی را جبران کنند. این مسئله تا آنجا پیش 
رفته است که بخش بزرگی از جامعه پزشکی اصفهان در نامه ای به رییس 
کل سازمان نظام پزشکی کشور تهدید به اتفاقات غیر منتظره ای کرده اندکه 
در صورت عدم افزایش نرخ خدمات پزشــکی ممکن است رخ دهد. در 
نامه ای که به تازگی منتشر شده ، آمده است: »همانگونه که مستحضرید 
جامعه خدوم و فرهیخته پزشــکی طی ســالیان متمادی با وجود  حق 
قانونی، علمی و شــرعی خود به دالیل گوناگــون از جمله جنگ تحمیلی، 
مشکالت اقتصادی کشور و برخی مسائل اجتماعی نسبت به ارائه خدمت 
با کمترین حق الزحمه اقدام کرده و همیشه چشــم انتظار برنامه ریزی و 
ساماندهی وضع نامناسب موجود توســط دست اندرکاران بوده است. اما 
متاسفانه نه تنها اندک بهبودی در اوضاع فاجعه آمیز موجود حاصل نشده 
بلکه هر روزه مشکالت جدیدی در حوزه های مختلف از جمله مالیات و نیز 
توهین به جایگاه مقدس حرفه پزشــکی را شــاهد هســتیم. رؤســای 
ســازمان های نظام پزشکی اســتان اصفهان و نیز رؤسای انجمن علمی 
پزشــکی به نمایندگی از جامعه پزشــکی فهیــم این اســتان مصرانه از 

حضرتعالی خواستاریم که با وجود گذشت چهار سال از قانون برنامه پنجم 
توسعه مجدانه نسبت به انجام تکلیف قانونی دستگاه های ذی ربط مبنی 
بر احتساب ارزش نسبی خدمات حوزه سالمت به عنوان قیمت واقعی آن 
و تکمین سازمان های بیمه گر از قانون پیگیری های الزم را مبذول فرمایید. 
بدیهی است با توجه به غیر قابل تحمل بودن وضعیت فعلی، در صورت عدم 
اجرای قانون توسط مســئوالن مربوطه، عوارض مترقبه قابل پیش بینی 
نخواهد بود«. موضوع تعرفه های پزشــکی همواره یکــی از چالش های 
اساسی نظام سالمت کشور، حداقل در این سال ها بوده است. به طوری که 
در ماه های پایانی ســال، شــاهد واکنش های جامعه پزشــکی به آنچه 
تعرفه های غیر واقعی خوانده می شود، هستیم و در امتداد آن، مصاحبه ها 
و اخباری در رسانه ها منتشر می شــود که همگی حکایت از گالیه جامعه 
پزشکی از تعرفه ها دارد؛ اما این سوی ماجرا هم مردم و جامعه ای قرار دارد 
که این صنف را به رغم درآمدهای باال متهم به فرار مالیاتی، گرفتن زیر میزی 
و سودجویی از بازار خدمات پزشکی می کنند. حال باید دید آیا دولت حاضر 
به باج دادن به جامعه پزشکی خواهد بود و اینکه آیا مالیات به عنوان حربه 
فشار دولت بر پزشــکان می تواند این افراد را وادار به مقابله به مثل و البی 
گری علیه دولت کند؛ اتفاقی که اگر بیفتد دود آن تنها در چشــم مردمی 
خواهد رفت که در زیر بار تعرفه های دارو درمان هر روز فرسوده تر می شوند.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان گفت: میانگین بارش های استان در سال زراعی جاری )اول مهر تا 1۶ آذر 98( به ۳8.8 
میلی متر رسیده است. حجت ا... علی عسگریان افزود: این مقدار بارش در مقایسه با مدت مشابه سال زراعی قبل که ۶7.۵ میلی متر بود، 28.7 میلی متر 
کاهش را نشان می دهد. وی اظهارداشت: میانگین حسابی بارندگی در سال جاری استان هم تاکنون نسبت به میانگین بلند مدت حدود 1.۴ درصد کاهش 
داشته است. به گفته وی، بیشترین میزان بارش با 10۵.8 میلی متر مربوط به شهرستان فریدون شهر و کمترین میزان با ۶.7 میلی متر مربوط به ورزنه است. 
کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اظهار داشت: میزان بارش در اصفهان در بازه زمانی مورد نظر 2۳.۶ میلی متر گزارش شده 
است. علی عسگریان ادامه داد: بیشترین بارش ها پس از چادگان در فریدون شهر با 17.1 میلی متر، داران با 1۴.۶ میلی متر، مبارکه با 11 میلی متر و زرین شهر 
با 10.1 میلی متر ثبت شده است. کارشناس مسئول پیش بینی هواشناسی استان اصفهان همچنین میزان بارش ثبت شده در اصفهان را ۴.۴ میلی متر اعالم 
و بیان کرد: بارش ها از شهرهای علویجه، دهق، بویین و میاندشت، نجف آباد، دهاقان، فرودگاه شهید بهشتی، میمه، کبوترآباد، مورچه خورت، خوانسار، نطنز 

و گلپایگان هم گزارش شده است.

میانگین بارش های اصفهان به 38.8 میلی متر  رسید

 رییس کمیسیون مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی 
نظام پزشکی در هفته های اخیر اعالم کرده نرخ ویزیت 
پزشکان عمومی و هزینه تمام شده آن نزدیک به 50 هزار 

تومان است

ویزیتور اینترنتی، کالهبردار از آب در آمد
رییس اداره تشخیص و پیشگیری پلیس فتای اصفهان از دســتگیری فردی که در یکی از شبکه های 
اجتماعی تحت عنوان ویزیتور اقدام به کالهبرداری از شهروندان کرده بود، خبر داد. سرهنگ محمد رضا 
حسن زاده افزود: شاکی اظهار داشت در شــبکه اجتماعی تلگرام با فردی آشنا شدم که خود را نماینده 
فروش محصوالت یکی از کارخانجات تولید تجهیزات سرمایشــی معرفی کرد، اینجانب به قصد خرید 
کاال با وی آشنا شدم و فریب صحبت های او را خورده و مبلغ ۳0 میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت به 
حساب او واریز کردم که پس از واریز متوجه شدم اقدام وی کالهبرداری بوده است. سرهنگ حسن زاده 
افزود: با انجام تحقیقات تخصصی در فضای مجازی و اقدامات کارشناســی، متهم شناسایی و در یک 

عمیالت غافلگیرانه دستگیر شد.

دستگیری شیاد اینستاگرامی در اصفهان
 رییس مرکز اطالع رسانی پلیس استان اصفهان گفت: در پی شکایت دختر جوانی مبنی بر انتشار تصاویر 
خصوصی و مطالب غیرواقعی علیه وی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، رسیدگی به پرونده در دستور کار 
کارشناسان پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت. سرهنگ جواد درستکار  افزود: در 
بررسی های صورت گرفته مشخص شد متهم که از بستگان این خانم است با ایجاد صفحه شخصی جعلی 
در شبکه اجتماعی اینستاگرام، اقدام به انتشار تصاویر خصوصی وی کرده است. وی تصریح کرد: پس از 
این اطالعات ماموران طی هماهنگی مقام قضایی، متهم را در یک عملیات ویژه دستگیر کردند که وی در 

مواجهه با مدارک و مستندات پلیس به بزه انتسابی خود اقرار کرد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه فرد مذکور با تشکیل پرونده جهت اقدامات قانونی تحویل مراجع قضایی 
شد،  گفت: اخاللگران امنیت سایبری، افرادی هستند که به صورت مخفیانه، از اطالعات شخصی دیگران 
از قبیل فیلم و عکس سوء استفاده می کنند و با ابزار های مختلف مانند شبکه های اجتماعی موجب از بین 

رفتن حقوق شهروندی، هتک حیثیت و به خطر افتادن امنیت شهروندان می شوند.

با مسئولان

خبر ویژهاخبار

رییس شورای اسالمی شهر:

نتایج پژوهش های آلودگی 
هوا اطالع رسانی می شود

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان از ارائه 
نتایج اقدامات پژوهش های دو دانشــگاه 
صنعتی و دانشگاه اصفهان در رابطه با آلودگی 
هوای اصفهــان در آینده نزدیــک خبر داد. 
علیرضا نصراصفهانی با اشــاره به درخواست 
نتایج دو پژوهشــی که قرار بود دو دانشگاه 
صنعتی و دانشگاه اصفهان در رابطه با سیاهه 
انتشار آالینده های جوی و تعیین سهم منابع 
مختلف از ذرات معلق در هــوا انجام دهند، 
عنوان کــرد: رییس کمیســیون اجتماعی و 
محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان 
با مســئوالن و پژوهشــگران مرتبط با این 
پژوهش ها جلسه ای داشــته و گزارش این 
اقدامات ارائه شــد که در یــک برنامه، خبر 
نتایج به اطالع مردم خواهد رســید که امید 
داریم پایــه فعالیت هایی که قرار اســت در 
شهر اصفهان در تقابل با آالینده های زیست 

محیطی انجام دهیم، باشد.

اخطار اجرایی
 9/177 شــماره: 1075/97 حل8 ، مشــخصات محکــوم علیه:نام و نــام خانوادگی: 
مجید ماهانی ، نام پدر: مهدی ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و 
 نام خانوادگی: عزت اله حبیبی ، نام پدر: مراد ، نشــانی: خمینی شــهر خ امیرکبیر نبش 
کوچه 108 ، محکوم به:به موجب رای شماره 1663 تاریخ 97/10/30 حوزه هشتم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: 
پرداخت مبلغ 23/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/287/500 ریال 
بابت خسارات دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/2/30 
لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی بانک مرکزی 
در حق محکوم له و نیم عشر دولتی می نماید رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
 که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 684556 ایمان بختیاری قاضی شعبه 

هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر 
حصر وراثت

9/181  آقای سید عباس اونجی دارای شناسنامه شماره 183 به شرح دادخواست به کالسه  
588/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

سید مصطفی اونجی به شناســنامه 134 در تاریخ 98/7/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و پنج دختر و یک همسر 
دائمی که عبارتند از: 1- سید محمد اونجی، ش.ش 5 متولد 50/10/3 صادره از اردستان 
فرزند متوفی 2- سید ابوالفضل اونجی، ش.ش 5 متولد 46/12/2 صادره از اردستان فرزند 
متوفی 3- سید عباس اونجی ، ش.ش 183 متولد 56/7/1 صادره از اردستان فرزند متوفی 
4- زهرا ســادات اونجی، ش.ش 8137 متولد 60/2/20 صادره از اردستان فرزند متوفی 
5- فاطمه اونجی، ش.ش 3 متولد 39/1/2 صادره از اردســتان فرزند متوفی 6- عشرت 
اونجی، ش.ش 4 متولد 41/3/9 صادره از اردســتان، 7- رقیــه اونجی، ش.ش 2 متولد 
42/2/1 صادره از اردستان فرزند متوفی 8- صدیقه بیگم اونجی، ش.ش 2 متولد 45/1/7 
صادره از اردستان 9- گلشن رضوانی توتکانی، ش.ش 5 متولد 21/8/10 صادره از اردستان 
همسر متوفی. 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: 687457 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان
فقدان سند مالکیت

9/182  شماره نامه: 139885602032001345 نظر به اینکه سند مالکیت چهار نهم حبه 
مشاع از هفتاد  و دو حبه  ششدانگ مزرعه و مکان پالک 0 فرعی از 64 اصلی علیا اردستان 
واقع در بخش 17 ثبت اصفهان ذیل ثبت 20367 در صفحه 259 دفتر 267 امالک به نام 
بدریه صدوق ونینی صادر و تسلیم گردیده اســت، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی 

به شماره وارده: 32002063-98/8/11 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 
شهود آن ذیل شــماره: 19941-98/4/3 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده است 
مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف:687886 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک اردستان 
اخطار اجرایی

 9/175 شــماره: 1919/97 حل8 ، مشــخصات محکــوم علیه:نام و نــام خانوادگی: 
ســعیدرضا کریمی ، نشــانی: اصفهان خ نظر غربی ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام 
 خانوادگی: داریوش هارونی ، نشــانی: خمینی شــهر نبوی منش ک120 ، محکوم به:به
  موجــب رای شــماره 455 تاریخ 98/03/18 حوزه هشــتم شــورای حــل اختالف
  شهرســتان خمینی شــهر که قطعیت یافته اســت. محکــوم علیه محکوم اســت به: 
پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال اصل خواســته و مبلغ 1/375/000 ریال خســارات 

دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 98/3/8 لغایت اســتهالک کامل دین بر مبنای 
 شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و نیم عشــر دولتی می نماید رای صادره غیابی
  اســت. مــاده34 قانون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیه بــه محکــوم علیه 
 ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی
  برای پرداخــت محکوم به بدهــد یا مالــی معرفی کند کــه اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 684539 ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل 

اختالف خمینی شهر 

اعالم مفقودی 
ســند کمپانی خودروی ســمند مــدل 1394 به رنگ 
ســفید روغنی به شــماره پالک ایران 53-683 ط 29 
و شــماره موتور 124K0731029 و شــماره شاســی 
NAACN1CW9FF742396 و شناســه ملــی خودرو 
IRFC941V1TY74239 به نام آقای سیف اله براهیمی  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رییس سازمان ســنجش آموزش کشور گفت: در 
صورت تصویب الیحه ســاماندهی تمــام مقاطع 
تحصیلی در هیئت دولت، تمام سهمیه های موردی 
و بومی گزینــی کنکور حــذف می شــود. ابراهیم 
خدایی با توجه به الیحه ساماندهی مقاطع مختلف 
تحصیلی اظهار داشــت: الیحه ســاماندهی، تمام 
مقاطع تحصیلی شامل همه دانشگاه های مرتبط با 

وزارتخانه های علوم و بهداشــت حتی دانشگاه آزاد 
اسالمی را در بر می گیرد. وی تاکید کرد: این الیحه 
در صورت تصویــب، تمام مقاطــع تحصیلی حتی 
دوره های علوم پزشکی را هم شامل می شود. معاون 
وزیر علوم درباره لغو امتیاز نقل و انتقال و تغییر رشته 
فرزندان اعضای هیئت علمی خاطرنشان کرد: این 
الیحه از زمان تصویب قابل اجراســت و اگر قبل از 
کنکور 99 به تصویب برسد برای این آزمون اجرایی 
می شــود. خدایی گفت: ســهمیه ایثارگران در این 
الیحه مازاد شــد و از ۳0 درصد به پنج درصد رسید 
که تغییر بســیار بزرگی است. وی ادامه داد: مبنای 

این الیحه از سیاست های رهبر انقالب گرفته شده 
و محدودیت هایی را که داوطلبان عادی با توجه به 
نمره باال داشتند، برطرف کرده است. رییس سازمان 
ســنجش درباره ســهمیه ایثارگران تاکید کرد: در 
صورت تصویب این الیحه، مشــکالتی که ســهمیه 
ایثارگران در کنکور کارشناسی ارشد ایجاد کرد، برای 
داوطلبان عادی برطرف می شــود. وزیران علوم و 
بهداشت با تقدیم الیحه ســاماندهی سهمیه های 
ورود به مقاطــع مختلف آموزش عالــی به هیئت 
دولت، پیشــنهاد لغو مصوبه تســهیالت فرزندان 

اعضای هیأت علمی را ارائه کردند. 

رییس سازمان سنجش آموزش کشور:

سهمیه های موردی و بومی گزینی در کنکور حذف می شود
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سرمربی تیم والیبال بانوان ذوب آهن اصفهان

تعطیلی لیگ آسیب زننده است
سرمربی تیم والیبال بانوان ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: دومین دیدار خود در چهارچوب رقابت های 
سوپر لیگ والیبال بانوان را در مقابل تیم افق قم برگزار کردیم؛ بازی کامال یک طرفه بود. افق قم به 
تازگی وارد سوپر لیگ شده و از بازیکنان خیلی خوبی استفاده می کند ولی نیاز به هماهنگی بیشتر 
دارند که مطمئنا این موضوع زمان بر است. توانســتیم امتیاز خوبی از افق قم بگیریم و از این بابت 
خوشحال هستم. فریبا صادقی با اشاره به اینکه حضور تیم ملی والیبال بانوان ایران در مسابقات 

زیر گروه المپیک یــک امتیاز ویژه برای 
آن  محسوب می شــود، گفت: استفاده 
از بازیکنــان جوان در مســابقات تایلند 
فرصت محک خوردن را در مســابقاتی 
که نتیجه اش از قبل برای ما مشــخص 
است، ایجاد می کند. صادقی با تاکید بر 
اینکه برای حضور تیم ملی در مسابقات 
انتخابــی المپیــک اســترس نداریم، 
تصریح کرد: ممکن اســت نتایج برای 
ما خیلی رضایت بخش نباشــد، ما باید 

ببینیم که هدف و سیاست فدراسیون در این راستا چه خواهد بود. آیا فقط قرار است بازیکنان جوان 
محک بخورند و یا اینکه با امتیاز بهتری در مسابقات حضور پیدا کنیم. وی با اشاره به اینکه تعطیلی 
لیگ برای تمام تیم های حاضر آسیب زننده خواهد بود، ادامه داد: طبق قانون، تیم ملی در اولویت 
است و ما زمانی که برنامه ای برای تیم ملی داریم مجبور هستیم با آن همکاری کنیم و با شرایط کنار 
بیاییم. سرمربی تیم والیبال بانوان ذوب آهن اصفهان با تاکید بر اینکه جلسه ای با سرمربیان برای 
تصمیم گیری در ارتباط با تعطیلی برگزار نشده است، ادامه داد: با توجه به اینکه زمان کوتاهی برای 
اعزام تیم ملی والیبال وجود دارد، در این وهله تصمیم دیگری جز تعطیلی لیگ نمی شــد گرفت، 
شاید به این دلیل جلسه ای برگزار نشد ولی از لحاظ احترام گذاشتن به باشگاها بهتر بود که جلسه 

برگزار می شد.

کاپیتان، بر سکوی نایب قهرمانی گرندپری مسکو ایستاد
سجاد مردانی، هوگوپوش تکواندو کشورمان در دیدار نهایی فینال گرندپری بر سکوی نایب قهرمانی 
ایستاد؛ اما او  برای کسب ســهمیه المپیک 2020 همچنان فرصت حضور در مسابقات گرنداسلم 
را در اختیار دارد. فینال مســابقات گرندپری 2019 با حضور 16 تکوانــدوکار برتر جهان در هر 4 وزن 
المپیکی مردان و زنان و در مجموعه ورزشی »دینامو« مسکو آغاز شد. سجاد مردانی در وزن 80+ 
کیلوگرم ابتدا به مصاف »کارلوس سانسورس« از مکزیک نایب قهرمان جهان 2019 و دارنده مدال 
برنز بازی های پن امریکن رفت و 11 بر 10 پیروز شــد؛ در ادامه »رافائل آلبا«  کوبایی قهرمان جهان 
2019، نایب قهرمان بازی ها پــن امریکن 2019، برنز جهانی 2015 را 19 بر 12 از پیش رو برداشــت. 
سجاد در مرحله نیمه نهایی »رادیک ایسایف« از آذربایجان قهرمان المپیک ریو 2016، دارنده مدال 
برنز گرندپری 2019، قهرمان اروپا 2018 را با نتیجه 8 بر 7 شکســت داد و راهی فینال شد؛ وی در 
فینال برابر »کیو دون این« از کره جنوبی دارنده مدال برنز جهانی 2017، طال و نقره گرندپری 2019، 
قهرمانی آسیا 2018 نتیجه را 21 بر 10 واگذار کرد و به مدال نقره رسید. سجاد تنها با کسب مدال طالی 
این رقابت ها می توانست به المپیک راه پیدا کند؛ اما برای کسب سهمیه همچنان فرصت حضور در 
مسابقات گرنداسلم را در اختیار دارد؛ رقابت های گرنداسلم از 27 تا 29 آذرماه به میزبانی »ووشی« 

چین برگزار می شود. برگزار می شود.

رقابت های لیگ برتر در ایستگاه چهاردهم؛

جدال شش امتیازی مدعیان در مشهد

هفته چهاردهم رقابت های لیگ برتر فوتبال  سمیه مصور
کشور در شــرایطی عصر امروز با برگزاری 
پنج دیدار آغاز می شود که در حساس ترین بازی این هفته تیم سپاهان 
اصفهان در مشــهد مقابل تیم شــهر خودرو قرار می گیــرد و دیگر تیم 
اصفهانی در ورزشــگاه فوالد شــهر از تیم نســاجی مازندران پذیرایی 

می کند.

شهر خودرو- سپاهان اصفهان
 طالیی پوشان نصف جهان عصر امروز در حالی در یک دیدار حساس 
و فینال گونه مقابل تیم شــهر خودرو صف آرایی می کنــد که آنها هفته 
گذشته صدر جدول را به تیم استقالل تهران واگذار کردند. سپاهانی ها 
که با تساوی مقابل تیم نساجی مازندران به رده دوم جدول رده بندی 
ســقوط کردند برای باز پس گیری صدر جدول محکوم به برد هستند. 
شاگردان قلعه نویی در 4 هفته اخیر تنها یک برد به دست آورده و کسب 
3 تساوی و از دست دادن 6 امتیاز با ارزش، دوستداران این تیم را نگران 
اتفاقات فصل گذشته کرده اســت. از طرف دیگر سپاهان نزدیک ترین 
تعقیب کننده استقالل صدرنشین بوده و عالوه بر آن فاصله تک امتیازی 
شهرخودرو با این تیم حساسیت باالیی به این دیدار بخشیده و طالیی 

پوشان نصف جهان برای حفظ شانس قهرمانی در نیم فصل نخست نیاز 
مبرمی به کسب سه امتیاز این دیدار حیاتی دارند. شاگردان قلعه نویی 
به خوبی می دانند که اگر امتیازی از دســت بدهند، نه تنها ممکن است 
منجر به تثبیت قهرمانی استقالل در نیم فصل نخست شود، بلکه ممکن 
است با توجه به نتایج بازی های پرسپولیس و صنعت نفت حتی تا رده 

چهارم و یا پنجم جدول نیز سقوط کنند.
 در آن سو شــاگردان یحیی گل محمدی هم شرایط مشابهی هم چون 
شاگردان قلعه نویی دارند، آن ها هفته گذشته در مصاف با تیم استقالل 
تهران نتیجه را واگذار کردند تا پس از تیم ســپاهان در رده سوم جدول 
رده بندی جای بگیرند. تیم شهرخودرو که در دو هفته اخیر دو شکست 
متوالی را در کارنامه ثبــت کرده برای باقی مانــدن در کورس مدعیان 
قهرمانی و حفظ فاصله اش با صدر جدول به دنبال کسب تمام امتیازات 
این دیدار خانگی است. نیاز مبرم هر دو تیم به برتری در این دیدار، این 
بازی را می تواند به یکی از جذاب ترین دیدارهای هفته چهاردهم تبدیل 
کند، دیداری که هر دو تیم برای پیروزی تــا آخرین لحظه می جنگند. 
نتیجه این دیدار برای ســایر مدعیان قهرمانی نیز حائز اهمیت است از 
این رو عصر امروز تمام نگاه ها به سمت ورزشگاه قدس است که در این 

دیدار چه نتیجه ای رقم می خورد.

ذوب آهن اصفهان- نساجی مازندران
سبزپوشــان اصفهانی در حالــی در یک هفتــه باقی مانده بــه پایان 
رقابت های نیم فصل به مصاف تیم نساجی مازندران می رود که نزدیکی 
امتیازات تیم های پایین جدول، این دیدار را از حساسیت باالیی برخوردار 
کرده اســت. ذوبی ها هفته گذشــته مقابل تیم پرسپولیس شکست 
سنگینی را متقبل شده اند تا روند نتایج سینوسی و ضعیف ذوب آهن 
همچنان ادامه دار باشد. در آن سو نساجی نیز در شرایطی راهی اصفهان 
می شود که هفته گذشته مقابل سپاهان بازی تماشایی را ارائه کرده و به 

تساوی 2 بر 2 دست یافت.
بازی با نساجی شاید آخرین فرصت منصوریان و تیمش باشد. کمتر 
از یک ماه قبل، پس از شکســت ذوب آهن مقابل ماشین ســازی در 
هفته دهم، منصوریان به دلیــل نتایج ضعیــف و دور از ذهن تیمش 
تا پــای اخراج رفت و با شــرط اندوختــن 10 امتیــاز از 5 هفته پایانی 
نیم فصل نخست در سمت خود ابقا شــد، ذوبی ها از سه هفته گذشته 
تنها 4 امتیاز به دســت آورده اند و باید از دو بــازی باقی مانده 6 امتیاز 
کامل را کســب کنند. اتفاقی که بــا توجه به شــرایط فعلی ذوب آهن 
 و ضعف عمــده این تیــم در هر دو فــاز هجومی و دفاعی ســخت به 

نظر می رسد.

زوج ویرانگر آبی هــا امروز در شــهرقدس یکی از 
کلیدی ترین مهره های خــود را به دلیل محرومیت 
در اختیار ندارد تا آزمونی دشوار پیش روی استقالل 
باشــد. آندره آ اســتراماچونی در حالی موفق شد 
استقالل را به صدر جدول برساند و صاحب بهترین 
خط حمله لیگ برتر شــود که در روزهــای ابتدایی 
فصل همواره از کمبود بازیکن در خط حمله گله مند 
بود. سرمربی ایتالیایی که با خواست خودش زمینه 
ورود شــیخ دیاباته بــه تهران و پوشــیدن پیراهن 
شماره 7 اســتقالل را فراهم کرد، آن قدر روی این 
بازیکن ســرمایه گذاری کرد کــه مهاجم اهل مالی 
در کنــار مهدی قائــدی جــوان و ریزنقش زوجی 
ویرانگر را تشکیل دادند. این زوج با 12 گل )هر یک 
6 گل( و ســاختن بیش از شش تا هفت گل در این 

هفته ها اصلی ترین عامل موفقیت های شــاگردان 
استراماچونی لقب گرفته و مرگ بارترین خط آتش 

لیگ نوزدهم نامیده شدند.
 هم دیاباتــه هم قائدی به قدری بــا هم هماهنگ 
شده بودند که چشم بسته یکدیگر را پیدا می کردند 
درست مثل بازی آخر با شــهرخودرو که شماره 10 
ساخت و شماره 7 روی هوا نواخت؛ اما برای بازی 
با پیکان یکی از این دو نفر محروم است تا استقالل 
اســتراماچونی بــرای اولین بار یکــی از مهم ترین 
مهره های تهاجمی خود در زوج ویرانگر را نداشــته 
باشد. غیبت شیخ دیاباته باعث شد تا استراماچونی 
و دستیارانش در این روزهای اندک مابین بازی با 
شهرخودرو و پیکان در اندیشــه پیدا کردن بهترین 
آلترناتیو و گزینه جانشــینی برای شیخ بلندقامت 

و گلزن باشــند، انتخابی که حاال به نظر می رسد به 
جمع بندی نهایی رســیده تا مرتضــی تبریزی در 
یکی از آخرین فرصت های طالیــی بتواند قابلیت 
و توانایی های خود را به رخ بکشــد. خرید پر سر و 
صدای تابستان دو فصل پیش مســلما اگر نتواند 
جور نبود دیاباته را در کنار قائدی بکشــد، باید خود 
را برای وداعی تلخ در پنجره زمستانی آماده کند آن 
هم با فشار مضاعفی که از ســوی هواداران ناراضی 

باید تحمل کند.

آزمون دشوار استقالل بدون زوج ویرانگر

بعد از شکست دو بر صفر ریوآوه برابر براگا، سرمربی این تیم ترجیح داده به جای مسائل فنی روی یک موضوع دیگر مانور بدهد. در همین راستا کارواخال با اشاره به 
مهدی طارمی، از اینکه خطاهای روی او گرفته نمی شود ابراز گالیه کرده است: »می خواهم درباره مهدی طارمی صحبت کنم، چون معتقدم داوران از او ذهنیت دارند. 
طارمی کلک نمی زند و پنالتی هایی که گرفته نمایشی نبوده است.« بعد از آنکه طارمی حدود دو ماه پیش در یک بازی سه پنالتی به سود تیمش گرفت، تمرکز رسانه ها 
روی او افزایش پیدا کرد و نوعی بدبینی نسبت به این بازیکن و رفتارهای نمایشی اش به وجود آمد. حاال کار به جایی رسیده که داوران خطاهای واقعی روی طارمی را 
هم اعالم نمی کنند و همین مسئله صدای سرمربی ریوآوه را در آورده است.این شرایط به شدت شبیه زمانی است که طارمی در شروع کارش در پرسپولیس چندین 
پنالتی برای سرخ پوشان گرفت. در آن زمان عادل فردوســی پور در برنامه نود آیتمی در مورد مهارت پنالتی گیری طارمی تهیه کرد که سروصدای زیادی راه انداخت. 
پس از آن بود که داوران در مورد مهاجم بوشهری با سخت گیری بیشتری کار کردند و پنالتی های کمتری گرفتند. این مسئله باعث اعتراض بخشی از هواداران و خود 
طارمی نسبت به برنامه نود و فردوسی پور شد؛ اما حقیقت آن است که موضوع ربط زیادی به عادل نداشت. طارمی، مهارتی دارد که استفاده مداوم از آن در هر صورت 
باعث حساسیت می شود؛ مثل حاال که در پرتغال این اتفاق برای او رخ داده و خیلی زودتر از حد تصور این بازیکن را به زمین خوردن برای کسب پنالتی متهم می کنند.

اتفاق  روزبرای طارمی؛ دیدی تقصیر عادل نبود؟

وز عکس ر

 شادی گلی که 
پخش نشد

علی علیپور که باالخره یک 
گل مهم برای پرسپولیس زد 
و تا حدی خودش را از فشار 
انتقادات خارج کرد، بعد از 

گلزنی تصویر و پیامی را روی 
زیرپیراهنی اش نشان داد که 

از تلویزیون پخش نشد.

تالش اینتر برای افزایش بند آزادسازی قرارداد »الئوتارو«
در آستانه بازی بزرگ اینترمیالن و بارســلونا در لیگ قهرمانان، همه نگاه ها به مذاکرات اینتر با الئوتارو 
مارتینز برای تمدید قرارداد او است، ستاره ای که بارســلونا عالقه زیادی به جذبش دارد. اینترمیالن روز 
سه شنبه این هفته در خانه خود در یک بازی بزرگ و حساس به مصاف بارسلونا می رود تا صعودش به 
مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان را قطعی کند. در آستانه این بازی یکی از موضوعات مهم باشگاه 
اینتر مذاکرات باشگاه با الئوتارو مارتینز، ستاره آرژانتینی این تیم برای تمدید قرارداد اوست. حاال دیگر 
همه می دانند که بارســلونا عالقه زیادی به جذب الئوتارو دارد و مدتی است او را به دقت زیر نظر داشته 
است. به خصوص به این خاطر که هم وطن 
بزرگ الئوتارو در بارســا، لیونل مسی هم 
عالقه زیادی به این ستاره آرژانتینی داشته 
و مایل است در بارسا هم مثل آلبی سلسته 
در کنار او بازی کند. کالچیو مرکاتو می گوید 
در هفته های اخیر مذاکرات و جلســاتی 
بین باشــگاه اینتر و الئوتارو درباره تمدید 
قرارداد او با این باشگاه ایتالیایی در جریان 
بوده. این روزنامه می گوید اینتر به خوبی از 
تالش های بارسا درباره الئوتارو آگاه است 
ولی بر اساس اصول دیپلماسی همیشگی ماروتا ترجیح می دهد در این باره سکوت پیشه کند. قرارداد 
الئوتارو و اینتر در تابستان 2023 به پایان می رســد ولی این باشگاه از هم اکنون تالش زیادی می کند تا 
قرارداد جدیدی با این ستاره آرژانتینی به امضا برساند. کالچیو مرکاتو می گوید هر دو طرف، هم اینتر و 

هم الئوتارو مایلند این مذاکرات هر چه سریع تر به نتیجه رسیده و قرارداد جدید او اعالم عمومی شود.

مگوایر:

 لیگ قهرمانان حاال در تیررس یونایتد است
هری مگوایر، کاپیتان منچستریونایتد بعد از پیروزی این تیم مقابل منچسترسیتی در دربی شهر 
منچستر، می گوید از این پیروزی احساس غرور می کند و حاال یونایتد به دنبال این است که کسب 
سهمیه چمپیونزلیگ را هدف بگیرد چرا که رسیدن به چهار رتبه اول جدول لیگ برتر را برای خود قابل 
دسترس می داند. مگوایر می گوید لیگ قهرمانان جایی است که یونایتد به آن تعلق دارد و پیروزی 
مقابل منچسترسیتی در خانه اش نشان داده که شیاطین ســرخ می توانند به کسب سهمیه لیگ 
قهرمانان امیدوار باشند. کاپیتان منچستریونایتد در این باره گفت:» چهار رتبه اول حاال در تیررس 
ماست. ما باید به نتایج بازی هایمان فکر کنیم و بکوشیم در هر بازی سه امتیاز را کسب کنیم و مدام 

بهتر و بهتر شویم. هفته آینده یک بازی بزرگ دیگر مقابل اورتون داریم«.

مورینیو توپ یادگاری را از دست »سون« گرفت
در جریان پیروزی 5-0 تاتنهام مقابل برنلی که شنبه شب در استادیوم خانگی این تیم اتفاق افتاد، 
سون هیونگ مین با یک حرکت انفرادی استثنایی گل بســیار زیبایی را وارد دروازه برنلی کرد تا به 
ستاره اصلی این بازی تبدیل شود، در پایان بازی اما اتفاق جالب دیگری هم در میدان افتاد. ژوزه 
مورینیو در حالی که سون بعد از سوت پایان بازی می رفت توپ را بردارد و گویی می خواست توپ را 
برای خود نگه دارد، توپ را از ستاره کره ای گرفت و در اختیار تروی پروت، ستاره جوان تاتنهام گذاشت 
که اولین بازی خود در لیگ برتر را با پیراهن این تیم را انجام می داد.می توان حدس زد که سون بعد 
از درخشش استثنایی خود در این بازی و گل زیبایش قصد داشت توپ بازی را برای خود به عنوان 
یادگاری از این بازی نگه دارد ولی اینجا بود که مورینیو به سمت ستاره کره ای رفت، توپ را از او گرفت 

و در اختیار پروت گذاشت که اولین بازی خود در لیگ برتر را انجام می داد.

فوتبال جهان

جنجالی که هاشمی به پا کرد؛

 پشت پرده اتفاقات اردوی 
وزنه برداری چیست؟

علی هاشمی، دارنده 2 مدال طالی جهان در 
سال 2017 و 2018 در آستانه شروع اردوی تیم 
ملی با انتشــار تصاویری در صفحه شخصی 
خود باعث ایجاد حاشیه و جنجال شد. این 
وزنه بردار ایالمی، در استوری اینستاگرامش 
فیلمی از برنامه غذایی فدراسیون وزنه برداری 
منتشر کرده که روی آن برگه غذاهایی همچون 
کوکو ســیب زمینی، عدس پلو و استامبولی 
نوشته شده است! هاشــمی روی این فیلم 
صحبت می کنــد و به قســمت انتهایی این 
برگه اشاره می کند که نوشــته شده: نوشابه 
کنسل! هاشــمی تصاویری به عنوان پست 
اینستاگرامی منتشــر کرده و مدعی شده که 
وضعیت صبحانه و ناهار ملی پوشان به این 
شکل اســت که پنیر یا ماکارونی می خورند! 
اما پشــت پرده این اتفاقات چیســت؟ به 
نظر می رسد علی هاشــمی که در مسابقات 
جهانی 2019 نشان داد در یک وزن المپیکی 
شــانس چندانی برای رســیدن بــه مدال 
ندارد، با انتشــار این تصاویر هدف خاصی را 
دنبال می کند. علی شــاکری، مسئول کمپ 
تیم های ملــی وزنه بــرداری در واکنش به 
انتشــار تصاویری از وضعیــت غذایی ملی 
پوشــان می گوید: »معموال دو منوی غذایی 
در رستوران داریم؛ یکی برای کارمندان و یکی 
برای ورزشکاران. با توجه به کیفیت و هزینه 
باالی غذای ورزشکاران، نمی توانیم همان غذا 
را به کارمندان فدراسیون هم بدهیم. تصاویر 
منتشــره مربوط به غذای کارمندان بوده که 
فردی از پشت میز یکی از کارمندان این عکس 
را گرفته است. آیا این رفتار اخالقی و انسانی 
است که چنین رفتاری صورت گرفته؟ فیلمی 
هم که منتشر شده مربوط به حدود یک سال 
قبل است چرا که قسمتی که هاشمی شروع 
به فیلمبرداری می کند، خوابگاه بانوان است 
که تنها وزنه برداران بانو اجازه حضور و تردد از 
آن بخش را دارند و یک ســال قبل مسدود 

شده.«

منهای فوتبال
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رییس شورای اسالمی شهر:

پلیس مترو در اصفهان راه اندازی شود
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در صد و پنجمین جلسه علنی شورای اســالمی شهر اصفهان با 
تبریک روز دانشجو به دانشجویان اظهار کرد: دانشجویان باید همواره سرزندگی، امید، نشاط و مسئولیت 
پذیری را در دستور کار خود قرار دهند. علیرضا نصراصفهانی با بیان اینکه نقش دانشجویان در عرصه های 
مختلف در قبل و بعد از انقالب بر هیچ کس پوشیده نیست، افزود: امیدواریم جنبش های دانشجویی 
همچنان پابرجا باشد و شاهد تاثیر آن در کشور باشیم. وی ادامه داد: در این شرایط که سهم هر بخش از 

ایجاد آالینده ها مشخص شده است باید 
هر بخش بنا بر مسئولیت هایی که تعریف 
می شود وظایف خود را انجام دهد تا شاهد 
کاهش ســطح آالینده ها باشیم. رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
در ناآرامی های اخیر یکی از مجموعه هایی 
که آسیب دید مترو بود، اظهار کرد: می توان 
گفت یکی از دالیل اصلــی این اتفاق نبود 
اقدامات امنیتی در این زمینه بود، با توجه 
به آنچه در قانون مشخص شده باید پلیس 

مترو راه اندازی شود و از شهردار می خواهیم این موضوع را پیگیری کند. وی با بیان اینکه روزانه ۱۰۰ هزار 
نفر از شــهروندان اصفهان در تونل مترو تردد دارند، اضافه کرد: از این رو ضروری است که هر چه زودتر 
اقدامات تامین امنیت این مجموعه انجام شــود. نصراصفهانی ضمن قدردانی از شهردار، معاونان وی 
و کارکنان شهرداری و همچنین شرکت نیک اندیش که سعی کردند آرامش و نظم را به شهر برگردانند،  
ادامه داد: اقدام شــهرداری در این زمینه قابل تقدیر و توجه بود و توانستیم در کمترین زمان ممکن بر 

شرایط غالب شویم.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان خبر داد:

جبران خسارت ۶ میلیارد تومانی ناآرامی ها در منطقه 10
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان اظهار کرد: در تمام تقاطع های سطح منطقه ۱۰ چراغ های راهنمایی و 
رانندگی به صورت موقت راه اندازی شــده و تکمیل نهایی آن مستلزم خرید تجهیزات هوشمند بوده که 
پیگیری های الزم در حال انجام است. حمید شهبازی با بیان اینکه ۷۰ درصد گاردریل های آسیب دیده 
سطح منطقه تعمیر شده اســت، افزود: پس از ناآرامی ها تابلوهای آسیب دیده جمع آوری و حدود ۲۰ 
درصد تابلوهای ضروری تاکنون رفع عیب و نصب شده است. مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از اصالح 
نرده های آسیب دیده سطح منطقه خبرداد و تصریح کرد: نصب شیشــه های ایستگاه های بی آرتی و 
دوربین های نظارت تصویری در حال پیگیری است و برای نصب دوربین ها ۲۵۰ میلیون ریال اعتبار در 
نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه تعمیر و ایمن سازی ساختمان اداری و نصب درب ضد سرقت و 
ضد حریق اتاق های سرور سطح منطقه ۱۳۰ میلیون ریال هزینه دارد، گفت: اصالح و ترمیم پیاده روهای 
مقابل بانک شهر و بانک سپه شیخ طوسی، جمع آوری پایه های نورپردازی ابتدای پل تمدن )سمت سردار 
خزایی(، اصالح و ترمیم کابل کشی نورپردازی زیرگذر جی، بهینه سازی تابلو برق زیرگذر پل تمدن، اصالح و 
ترمیم چوب نیمکت های پارک پروین، نصب سطل زباله دوقلو میدان آذرانی از دیگر اقدامات انجام شده 
پس از خسارات ناآرامی های اخیر بوده است. شهبازی ادامه داد: از دیگر اقدامات انجام شده می توان به 
اصالح و تعمیر کابل زیرگذر میدان احمدآباد، تعویض تابلوهای شش ضلعی خسارت دیده خیابان های 
منطقه، رنگ آمیزی تابلوهای آسیب دیده خیابان ها و معابر منطقه، جمع آوری المان های زیرگذر پل تمدن، 
هرس درختانی که طعمه حریق شده بود، جمع آوری نخاله ها و ضایعات به جا مانده از آتش سوزی های 

سطح منطقه و...در ساختمان شهرداری منطقه ۱۰ اشاره کرد.

فرصتی ویژه برای شهروندان اصفهانی؛

میهمان جشنواره رنگ ها و برگ ها در ناژوان شوید 

پاییز در دیار زاینده رود رنگ و بویی دیگری        نرگس طلوعی
دارد. رنگ هــای چشــم نــواز برگ های 
پاییزی درختان سر به فلک کشیده دیار گنبدهای فیروزه ای هر بیننده ای 
را مجذوب خویش می کند؛برگ هایی که صدای خش خش حاصل از 
نوازش آنها آرامش عجیبی را به انســان می دهد. بــه گفته مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری، در شهر اصفهان سه هزار و ۷۵۰ 
هکتار فضای سبز و بیش از ســه میلیون اصله درخت و درختچه وجود 
دارد که بیش از دو هزار و ۳۰۰ تن بــرگ پاییزی از این درختان به زمین 
می ریزد. زیبایی چشم نواز برگ های پاییزی که در سال جاری به دلیل 
نبود تنش های آبی  خاص تر هم گشته، موجب شده تا مدیریت شهری 
اصفهان در برخی از نقاط شهر، برنامه دیگری به جز جمع آوری برگ ها  

در دستور کار قرار دهد.
فروغ مرتضایی نژاد با بیان اینکه ریــزش برگ های زرد پاییزی نظر هر 
شهروندی را به خود جلب می کند، می گوید: برگ های پاییزی در خیابان 
چهارباغ خواجو، چهارباغ عباسی، جاده سالمت، ناژوان، بیشه روغنی، 
پارک مشتاق اول و دوم، بیشه حبیب و باغ گل ها جمع آوری نمی شود تا 

مردم هنگام قدم زدن در این معابر، حال و هوای پاییز را بیشتر احساس 
کنند. به گفته مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری 
برگ های دیگر مناطق توسط ۱۵۰۰ نفر از نیروهای فضای سبز جمع آوری 
و راهی حدود ۱۸ سیلوی مناطق ۱۵ گانه یا بخش های تحقیقاتی سازمان 
از جمله مراکز جروکان و محمودآباد می شود  که در این سیلوها در فرآیند 
فرآوری پس از ۹ ماه به »خاک برگ« تبدیل و در باغچه های گل مورد 

استفاده قرار می گیرد.
برگزاری جشــنواره رنگ ها و برگ ها در منطقه زیبای ناژوان که در این 
فصل سرشــار از برگ های پاییزی می شــود یکی دیگر از برنامه های 
مدیریت شــهری برای شــهروندان اصفهانی اســت تا حال و هوای 
خوشــی را برای آنها در این فصل برگ ریزان رقم بزنند. ســید رسول 
هاشــمیان درباره این برنامه می گوید: این روزها نیز ریزش برگ های 
پاییــزی جلوه بســیار زیبایی به فضای نــاژوان بخشــیده و منجر به 
نشــاط و بهره بصری گردشــگران به ویژه جوانان و نوجوانان شــده از 
این رو برگزاری این جشنواره در دســتور کار قرار گرفته است که به این 
منظوربرگ هــای پاییزی به میدان جشــن های ناژوان بــرای اجرای 

جشنواره منتقل می شود.وی با اشــاره به ضرورت رویداد محور شدن 
برنامه های تفریحی و گردشــگری ادامه می دهد: از همه شــهروندان 
اصفهانی دعوت می کنیم تــا با حضور خود در این جشــنواره از فضای 
زیبای پاییزی ناژوان و لذت برگزاری یک مســابقه خانوادگی هیجان 
انگیــز  بهره مند شــوند.به گفته طرح مدیرســاماندهی نــاژوان، این 
جشــنواره در صبح جمعه ۲۲ آذر ماه از ســاعت ۱۰ صبــح آغاز خواهد 
شد و حضور برای عموم شــهروندان آزاد و رایگان است.این جشنواره 
پاییزی سال گذشته نیز با مشارکت مدیریت ساماندهی طرح ناژوان، 
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری و اداره تفریحی سازمان 
فرهنگی اجتماعی و با اســتقبال گرم و کم نظیر شــهروندان اصفهان 
در میدان جشــن های ناژوان اجرا شــد و مورد توجه بسیاری از مردم 
و هنرمندان شــهر قرار گرفت.در این جشــنواره یک روزه شــهروندان 
خــوش ذوق اصفهانی بــا اســتفاده از برگ های پاییــزی طرح های 
مختلف ابتکاری ماننــد نماد اصفهان، زاینــده رود، طرح های دوخت 
 لباس، درختان مختلف، نمادهای مهربانی انسان ها و دور هم نشینی

 اجرا کردند.

رییس کمیســیون حمل و نقل و فناوری اطالعات 
شورای اسالمی شــهر در حاشیه همایش» مهربی 
منت« کــه به مناســبت روز جهانــی کار داوطلبانه 
به همــت معاونــت اجتماعی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و با همکاری 
سازمان هالل احمر کشــور برگزار شــد با اشاره به 
اینکه مشــارکت شــهروندان در مدیریت شــهری 
بایــد داوطلبانه و هدفمند صورت گیــرد اظهار کرد: 
برنامه ریزان شهری نخست باید بر مشارکت ذهنی 
و تغییر در باورها و گرایش های شــهروندان تاکید 
کنند. رفتار مشارکتی در برنامه های شهری از موارد 
مهمی است که باید در سیاست های شهری در نظر 

گرفته شود. 

امیر احمد زندآور  با تاکید بر شناخت عوامل اثرگذار 
در مشارکت شــهروندی ابراز کرد: حفظ مشارکت 
در طرح هــا و برنامه ها و جلب مشــارکت جوانان، 
بازنشســتگان، زنان، دانش آمــوزان در حوزه های 
اجتماعــی و فرهنگی می تواند کارایــی و بهره وری 
مدیریت شــهری را افزایش دهد. وی با اشــاره به 
اینکه امروزه مفهوم مشارکت به تمامی عرصه های 
زندگی اجتماعی بسط داده شده است تصریح کرد: 
با وجود  اینکه مشــارکت از الزامات زندگی شهری 
است؛ اما هنوز عوامل فضایی و کالبدی و اجتماعی 
و فرهنگی از موانع بروز فعاالنه اقدامات داوطلبانه 

در سطح وسیع در جامعه است.
 زندآور با اشــاره به اینکــه از کار داوطلبانه به عنوان 
پاسخ به نیاز توسعه شهری یاد می شود خاطرنشان 
کرد: با توجه به سهم آیندگان، باید اداره امور زندگی 
شهری را بر مبنای الگوی مشارکت هدفمند، آگاهانه 
و داوطلبانه شهروندان برنامه ریزی کرد. وی افزود: 

مشارکت شــهروندی دارای ابعاد گوناگون است و 
می تواند برنامه های شهری را مشروعیت بخشیده 
و آن را نهادی ســاخت. همین مشــارکت نهادینه 
شــهروندان، کیفیــت برنامه های شــهری و رفاه 

شهروندان را افزایش می دهد. 
رییس کمیســیون حمل و نقل و فناوری اطالعات 
شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه در شورای 
اســالمی پنجم بر رویکرد »مشــارکت محوری« 
تاکید شــده اضافه کــرد: در برنامه های شــهری 
سعی شده از مشــارکت صوری به سمت مشارکت 
واقعــی و هدفمند حرکــت کنیــم و مکانیزم های 
مشارکت واقعی تبیین شود و زمینه های آن فراهم 
شــود که می توان بــه تقویت ســازمان های مردم 
نهــاد و افزایش آگاهــی و ترغیب شــهروندان به 
کارهای داوطلبانه اشــاره کرد که برگزاری همایش 
 »مهــر بی منــت« هم بــا همیــن هــدف دنبال 

شده است. 

رییس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان:

مشارکت شهروندان در سیاست های شهری مهم است

به گفته طرح مدیرساماندهی ناژوان، این جشنواره در 
صبح جمعه ۲۲ آذر ماه از ساعت ۱۰ صبح آغاز خواهد شد و 

حضور برای عموم شهروندان آزاد و رایگان است

آغاز مرمت گچ بری های ایوان شرقی مسجد جامع اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با اشاره به آغاز آخرین مرحله 
از عملیات مرمت ایوان شرقی مســجد عتیق اصفهان اظهار داشــت: کار مرمت کاشی کاری ایوان 
مدت ها قبل به پایان رســیده بود و این عملیات مرمت جدید روی برخی تزیینات و مهرهای گچی 
که جزو گچ بری های فاخر دوره ایلخانی هستند، انجام می شود. فریدون اللهیاری افزود: به دلیل 
جلوه هنری و ارزش باالیی که این تزیینات و گچ بری ها دارند، نیاز به مرمت این قسمت از مسجد 
عتیق احساس می شد که با همکاری اســتادکاران بخش امانی میراث فرهنگی، در نظر داریم کار 
مرمت را تا عید نوروز به سرانجام برســانیم. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان اصفهان با بیان اینکه ممکن اســت کار مرمت به دلیل برخی موانع به تاخیر بیفتد، گفت: 
برخی موانع طبیعی مانند بارش ها و برودت شــدید هوا و همچنین موانع دیگر مانند برداشــتن 
پوشش های شیشه ای که برای حفاظت از آسیب های انســانی بر روی تزیینات کشیده شده بود، 
ســبب شــدند کار مرمت کمی با کندی پیش برود؛ اما از آنجایی که اســتادکاران واحد امانی اداره 
کل، انجام ایــن مرمت را به عهده گرفتند، ســعی می کنیم هرچه زودتر کمبودهــا را جبران کنیم و 
در موعد مقرر به معرض نمایش بگذاریــم. وی افزود: از آنجایی که نیازی بــه خریداری مصالح 
جدید نیست و استادکاران ما در حال مرمت این بنا هستند، بودجه چندان زیادی نیاز ندارد و طبق 
 برآوردها، مرمت ایوان با ۲۰۰ میلیون ریال نیز قابل انجام اســت که عمده این هزینه صرف کارمزد

 استادکاران می شود.

فراخوان جشنواره سراسری شعر روح ا... در اصفهان
فراخوان شانزدهمین جشنواره سراسری شــعر روح ا... در اصفهان منتشر شد. شرکت کنندگان تا 
سوم بهمن فرصت دارند از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی موسســه تنظیم و نشر آثار امام )ره( 
استان اصفهان به آدرس isf.icpikw.ir و یا از طریق پست به آدرس اصفهان میدان فیض نگارستان 
امام خمینی )ره( دبیرخانه جشنواره سالیانه شعر روح ا... با کد پستی ۸۱۶۵۶۳۳۱۳۱ ارسال کنند. 
انسجام اسالمی همدلی، همزبانی و رحمت امت واحد عظمت و اقتدار اسالمی وحدت و همبستگی 
فرهنگی نبوی علوی عاشورایی، ســبک زندگی اسالمی، اخالق شــهروندی و همچنین اندیشه و 
سیره عملی امام )ره( از محورهای محتوایی این جشنواره سراسری است. شاعران شرکت کننده 
در جشنواره در همه گروه های سنی و همه قالب های شعری در چهارچوب موضوع اعالم شده مجاز 
به ارائه آثار هستند. آیین اختتامیه این جشنواره فرهنگی هفدهم بهمن ماه سال جاری برگزار و از 

برگزیدگان تجلیل خواهد شد.

 ارائه کارت حمل و نقل عمومی رایگان
 برای افراد دارای معلولیت شدید

رییس کمیسیون اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشــاره به اینکه شورای اسالمی پنجم 
در تالش برای رسیدن به شهر زیست پذیر برای تمام شهروندان است، اظهار داشت: تمام هدف ما 
تحقق عدالت اجتماعی برای آحاد جامعه است و یکی از اهداف مدیریت شهری زمینه حضور فعال 
تمامی شهروندان در فضای شهری است.کوروش محمدی افزود: کمیسیون اجتماعی شورای شهر 
با برگزاری کارگروه هایی با افراد دارای معلولیت به نیازسنجی پرداخته است و در راستای رفاه حال 
آن ها و تحقق حضور افراد دارای معلولیت در فضاهای عمومی شهری، معابر را متناسب با نیازهای 
آن ها بهسازی کرده است. این عضو شورای شــهر با اعالم اینکه اتوبوس های ویژه و مجهزی برای 
افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است تصریح کرد: این عزم در شورای شهر وجود دارد تا کارت 
حمل و نقل عمومی رایگان برای افراد دارای معلولیت شــدید برای تسهیل و سهولت تردد آن ها به 

زودی در اختیارشان قرار داده شود.

با مسئولان
ن

س: شبستا
عک

خبر ویژهاخبار

انتقاد امام جمعه اصفهان 
 از معافیت سلبریتی ها 

از پرداخت مالیات
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در جلسه 
شــورای امر به معروف و نهی از منکر استان 
اصفهان با بیان اینکه ترویج، تدریس و تبلیغ 
موســیقی مبتذل از نظر امــام )ره( و مقام 
معظم رهبری حرام است با اشاره به حواشی 
تاسف بار بعضی از کنسرت ها، بار دیگر از صدور 
مجوزهــا و نظارت های برخی مراســم های 
به اصطــالح فرهنگی و هنری و کنســرت ها 
انتقاد کرد و اظهار داشت: این در حالی است 
که طبق پیشــنهاد جدید دولت سلبریتی ها، 
خوانندگان و افرادی که بیشــترین درآمد را 
از این نوع برنامه ها دارند از پرداخت مالیات 
معاف می شــوند و بقیه اقشار جامعه تا بقال 
محل ،باید مالیــات بپردازند. آیت ا...ســید 
یوسف طباطبایی نژاد طریقه برخورد با مفاسد 
در کشــور را ســطحی توصیف کرد و با تاکید 
بر ریشه یابی مفاسد در ســطح شهر و لزوم 
برخورد با مسئوالنی که در این امور به صورت 
مستقیم یا غیر مستقیم مشارکت می کنند، 
افزود: متاســفانه طریقه برخورد با فساد در 
کشور طوری اســت که به جای پرداختن به 
ریشه به بریدن شاخ و برگ ها بسنده می شود 
در حالی که باید به ریشه توجه کرد و آفت های 
ریشه را خشکاند، به طور مثال به جای برخورد 
با بانک های متخلف که بدون ضابطه و دلیل 
و همراه به اخذ رشــوه به افراد دلخواه شــان 
وام های میلیــاردی پرداخت می کنند فقط با 
افراد وام گیرنده برخورد می شود در حالی که 
وقتی با مقصر اصلی و بانک متخلف برخورد و 
یا تعطیل شود ،دیگر شاهد تکرار این اتفاقات 
نخواهیم بود. آیت ا... طباطبایی نژاد وظیفه هر 
مسئول را پیاده کردن حکومت اسالمی بیان 
کرد و با ابراز تاسف از کمبود مسئوالن متعهد و 
وظیفه شناس در جلوگیری و مقابله با مفاسد، 
افزود: هیچ مسئول مسلمانی نباید در انجام 
وظیفه شــرعی خود ترس به خود راه بدهد و 
همه مسئوالن و مردم وظیفه دارند در حد توان 
خود جلوی فساد و گسترش فساد را بگیرند.

سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده عمومی
ســازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشــی شــهرداری شــاهین شــهر در نظر دارد به 
اســتناد مصوبه شــماره ۷۲۳ مــورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ شــورای محترم اســالمی 
شــهر اجــازه بهــره بــرداری از مــوارد زیــر را از طریــق مزایــده عمومــی بــه 
 صــورت بهــره بــرداری به اشــخاص حقیقــی یــا حقوقی بــه مدت دو ســال

 واگذار نماید.
۱- بهره برداری از مجموعه ورزشی حاجی آباد واقع در  حاجی آباد به مدت دو سال 

) نوبت اول(

۲- اجاره ماهانه واحدهای اداری- خدماتی در طبقه پنجم ســاختمان نگارستان 
شهرداری )نوبت دوم(

متقاضیان می توانند تا آخر وقــت اداری روز دوشــنبه م ورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ برای 
دریافت اســناد مزایده به امور قراردادهای ســازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشــی 
شــهرداری شــاهین شــهر مراجعه و تا پایان وقت اداری روز ســه شــنبه مورخ 

۱۳۹۸/۱۰/۰۳ پیشنهادهای خود را تحویل نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

م الف: 683183

نوبت دوم

شهرداری قهجاورستان به استناد مصوبه شماره ۹۸/۱۷۶/ق/ش مورخ ۹۸/۸/۲۸ شورای اسالمی شهر قهجاورستان نسبت به فروش پالک ۳/۶۰۵ به ابعاد ۲۰ در 
۸ متر و مساحت ۱۶۰ متر مربع به نشانی شهر قهجاورستان شهرک بهار با شرایط زیر اقدام می نماید:

پیشنهاد دهندگان می توانند جهت اطالع از موقعیت زمین و دریافت فرم پیشنهاد همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری مورخ ۹۸/۱۰/۳ به شهرداری 
مراجعه و اســناد را دریافت نمایند.  تلفن تماس شهرداری قهجاورستان: ۳۵۷۷۶۶۱۱              زمان تحویل پیشنهادات تا ۹۸/۱۰/۳                  زمان بازگشایی پیشنهادات: ۹۸/۱۰/۵ 

ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

مزایده

مصطفی حسینی- شهردار قهجاورستان م الف:688536

نشانیسپرده شرکت در مزایده)ریال(قیمت کارشناسی)ریال(مساحتشماره پالکردیف

۱۳/۶۰۵
۱۶۰ متر مربع 

مسکونی
 ۱/۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰

یک میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال
۸۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

قهجاورستان 
شهرک بهار
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ابن راوندی دانشمند، شاعر و نویسنده نامدار قرن ششم هجری در کتاب 
راحة الصدور می گوید: »اگر بهشت در زمین باشد، در زمین اصفهان است 

و اگر در آسمان باشد در برابر اصفهان است.«
دهمین همایش نکوداشــت روز اصفهان که از سوی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری و انجمن دوستداران اصفهان و با حضور 
چهره های هنری و فرهنگی برگزار شــد، بیش از همه به ابراز خرسندی 
از بازگشت این روز به خاستگاه اصلی خود یعنی اول آذرماه و یادآوری 

گذشته پرافتخار این شهر گذشت.
در این همایش رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری از 
ویژگی هایی گفت که اصفهان را واجد نکو داشت کرده است؛ اینکه اصفهان 
موجب افتخار و ابتهاج و مبنایی است برای اینکه به مهم ترین پرسش 
زندگی یعنی کیستی و چیستی خود پاسخ دهیم و آنان که چنین گوهری 

را ندارند به مایی که در آن زیست می کنیم، حسادت می ورزند.
محمد عیدی در ادامه توضیح داد که اصفهان چطور شهری جامع بوده و 
بین انسان و کالبد موازنه ایجاد کرده است.وی، نحیف شدن ساختارهای 
دولتی و رسمی و ســپردن کارهای فرهنگی به جامعه مدنی و فضاهای 
خودانگیخته و شهروندمحور را راه حل بازگشت به دیروز پرافتخار اصفهان 
دانســت و تاکید کرد که سیاست های ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان در حوزه شــهروندی فرهنگی بر چهار محور 
ایجاد مشــارکت جویی اجتماعــی، خالقیت فرهنگی بــه عنوان امری 
اجتماعی، تقویت اقتصاد فرهنگ و احترام به حقوق فرهنگی شهروندان 

استوار است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان نیز 
در این همایش با اشاره به تاریخ کهن شهر اصفهان اظهار داشت: زمانی 
که از اصفهان به عنوان جایگاهی تمدنی سخن می گوییم، پیوند اصفهان 

و زاینده رود بسیار مورد توجه قرار می گیرد.
فریدون الهیاری با بیان اینکه اصفهان از دو سرچشمه از زاینده رود تغذیه 
کرده، افزود: تمدن های بزرگ در طول تاریخ در کنار آب شکل گرفته اند و 
زاینده رود به عنوان مهم ترین ظرفیت آبی فالت مرکزی ایران نقش مهمی 
در شکل گیری شهر اصفهان داشته و از طرف دیگر، ظرفیت های طبیعی 
زاینده رود و پیوند آن با اصفهان باعث می شود زاینده رود به جز حوزه آبی 

به عنوان حوزه ای تمدنی نیز شناخته شود.
به گفته وی، از غربی ترین نقاط استان اصفهان تا شرقی ترین آن تا تاالب 
گاوخونی سایت های مهم باستان شناسی، تاریخی و تمدنی قرار دارد که 
اگر مورد کاوش قرار گیرند چه بسا با روزنه های جدید در شناخت تاریخ 

و تمدن ایران مواجه می شویم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان اصفهان 
افزود:به تازگی دانشگاه هنر اصفهان مطالعاتی در دشت مهیار در شرق 
اصفهان داشته که نویافته های جدیدی در حوزه باستان شناسی عرضه 

می کند که قابل تامل است.
الهیاری، اصفهان را مهم ترین رویشگاه این حوزه تمدنی دانست و ادامه 
داد: همان طور که اصفهان با ظرفیت های طبیعی زاینده رود در پیوند است 

با ظرفیت های تمدنی آن نیز در ارتباط است.
وی، اصفهان را محل بروز و عرضه عصاره تمدنی ایران دانســت و گفت: 
در مناطق غربی استان پیوندهایی میان سایت های باستانی با شوش، 
فارس و ســیلک وجود دارد و اصفهان بر پایه ریشــه های تمدنی ایران 
شکل گرفته و جایگاه مهمی در تاریخ، فرهنگ، سیاست و اقتصاد ایران 

در دوره های گوناگون داشته است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان اصفهان 
بیان کرد: اصفهان در دوره باســتانی ایران جایگاه مهمی داشته و برخی 
روایت ها حاکی است که پیروز پادشــاه ساسانی عزم کرد که اصفهان را 

پایتخت خود قرار دهد که این اتفاق نیفتاد.
وی، صحبت از اصفهان را نه تنها صحبت از یک شهر و کالبد بلکه صحبت 
از یــک فرهنگ و ویژگی دانســت و تصریح کرد: فرهنــگ رواداری در 
اصفهان بسیار پررنگ بوده و اگر بنا باشد اصفهان در قواره تمدنی بزرگ 
و فرهنگ در پهنه ای گســترده به نمایش درآید، باید به نقش و جایگاه 
آن در طول تاریخ توجه کنیم و آن را فراتر از یک شهر بدانیم و از اصفهان 
بازتعریفی دوباره داشته باشیم.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان، بزرگداشت اصفهان را تالشی برای بازیافتن 
جایگاه اصفهان در اندازه های پیشینه تاریخی خود دانست و تاکید کرد 
اصفهان را باید شناخت، فهمید و بر اساس این دریافت به برنامه ریزی 

برای آن پرداخت.
رییس انجمن دوستداران اصفهان نیز در این همایش به تشریح اهداف 
تشکیل این انجمن با شعار »اصفهان برای همه، برای همیشه« پرداخت.

به گفته سیروس شفقی، شناخت اصفهان دیروز و امروز به منظور طرح 
چشــم انداز آینده آن، تالش برای ارتقای همه جانبه اصفهان بر بســتر 
زیســت بوم اصفهان، تدارک شــرایط الزم و کافی برای نیل به جایگاه 
واقعی تاریخی فرهنگی اصفهان در سطح ملی و فراملی، بحث و تبادل 
نظر و ارائه راهکارهای کارشناسی در قلمروهای مرتبط و در راستای حفظ 
منظر فرهنگی اصفهان از طریق هم اندیشی فرهیختگان و حمایت های 
تحقیقاتی، فنی و آموزشــی به مســئوالن دولتی و نهادهای خصوصی 
و شــخصیت های حقیقی و حقوقی، شناســایی، معرفی و حمایت از 
اســتعدادهای موجود در زمینه های مادی و معنوی، تشویق و حمایت 
از فعالیت های ماندگار و اصولــی در عرصه های مطالعاتی از اهداف این 

انجمن است.
در این همایش از سرآمدان سپاهان در سال 98 شامل محمد صیرفیان، 
خسرو احتشامی، کی قباد بذرافشان و مهدی مقدری به عنوان چهره های 
فرهنگی، هنری و اجتماعی، فصلنامه زنده رود به عنوان رسانه فرهنگی، 
انجمــن مثنوی پژوهان ایــران به عنوان ســازمان مردم نهــاد و گروه 

دوستداران زاینده رود به عنوان گروه مردمی تجلیل شد.
پخش بخش هایی از فیلم افســانه اصفهان که شامل گفت وگوهایی با 
چهره های نامدار فرهنگی و هنری از جمله علی رفیعی، محمود درویش، 
آیدین آغداشــلو، محمدرحیم اخوت و ... درباره اصفهان است، از دیگر 

بخش های این مراسم بود.

 »اصفهان برای همه، برای همیشه« شعار انجمن دوستداران اصفهان
صنعت و معدن از دیرباز دو بخش جدایی ناپذیر اقتصاد ایران به شمار می روند که 
ارزش آفرینی بســیاری را برای جامعه به ارمغان می آورند. این بخش ها، در حال 
حاضر بیش از گذشته به تعامل و دور اندیشی نیاز دارند تا بتوانند بر اساس برنامه 
راهبردی خودشان مســیر توســعه و ترقی را طی کنند؛ اما عدول از این برنامه ها و 
مسائل حاشیه ای چندی است که گریبانگر این بخش ها شده است. مهرداد اکبریان، 
رییس انجمن سنگ آهن ایران به منظور بررسی کم و کیف این موضوع توضیحاتی 

ارائه داده که در ادامه می خوانید:

تعامل و هم افزایی، حلقه مفقوده دو بخش صنعت و معدن
رییس انجمن سنگ آهن ایران اظهار کرد: تعامل و هم افزایی حلقه مفقوده ای است 
که از همان ابتدا می توانســت وصل کننده این دو تشکل بزرگ باشد که متاسفانه 
نادیده گرفته شــد. اکبریان ادامه داد: فوالدی ها و معدنی ها هر دو برادر، دوست و 
مهم تر از همه هموطن هستند که برای رشد و شــکوفایی کشور تالش می کنند. به 
جای واگرایی و دور شدن از یکدیگر می توانند در کنار همدیگر با تالش مضاعف به 

رونق تولید کشور کمک کنند.

تشکیل شورای آهن و فوالد در راستای همکاری موثر
مهندس اکبریان در پاسخ به این سوال که راهکار شما برای برقراری ارتباط دو سویه 
بین فوالدی ها و معدنی ها چیست، گفت: چند سال گذشته انجمن سنگ آهن ایران، 
پیشنهاد ایجاد تشکلی را تحت عنوان شورای آهن و فوالد با حضور تولید کنندگان 
مواد اولیه و مصرف کنندگان آن و ضلع سوم ایمیدور به عنوان بخش خصوصی ارائه 
داد تا از این طریق با برگزاری نشست های دوره ای، تامین مواد اولیه از سوی معادن 
و مصرف آن از سوی صنایع فوالدی بررسی شود و این دو گروه با درک مشترک از 
شرایط یکدیگر و همکاری موثر در راستای تحقق اهداف تالش کنند. این شورا هم 
اکنون در حال شکل گیری است و می تواند تعامالت بسیار خوبی را بین بخش ها 

ایجاد کند.

 معدنی ها تخصص خودشان را دارند 
و بخش فوالد نیز دانش و تجربه خاص خود را می طلبد

وی اظهار داشت: معدنی ها تخصص خودشــان را دارند و بخش فوالد نیز دانش و 
تجربه خاص خود را می طلبد. هر یک از این بخش ها با فعالیت تخصصی و مطابق 
با نقشه راه خودشان است که می توانند موفق باشند، دور شدن از تخصص هاست 
که مشکالت امروزی را ایجاد کرده است. بنده مخالف هستم بخش معدن به فکر 
تکمیل زنجیره خود باشد و فوالدی ها نیز به دنبال در اختیار گرفتن پهنه های معدنی 
باشند.رییس انجمن سنگ آهن ایران ضمن اشاره به اینکه معدنی ها باید به دنبال 
نقشه راهبردی معدن و صنایع معدنی و فوالدی نیز باید به دنبال طرح جامع فوالد 
باشند، افزود: در بخش معدن به دلیل گستردگی فعالیت ها هنوز جای کار بسیاری 
وجود دارد، درحوزه فوالد نیز برای تنوع بخشــی به سبد محصوالت و بهره گیری از 
تکنولوژی های نوین دنیایی از کار وجود دارد که اندیشه و توان خاصی را می طلبد، 
چه  خوب است  که هر بخشی مسیر خود را در پیش گرفته و بدان سو برای رشد و 

توسعه جامعه تالش کند.

کاربرد مکانیسم های دستوری مقطعی است، نه همیشگی
این مقام مسئول بیان کرد: اگر همه به این مهم مقید باشــند که قیمت ها در بازار 

نوسان دارد و ســود و ضرر حاصله در بین همه به صورت عادالنه تقسیم شود و کل 
زنجیره از آن منتفع شوند، ناراحتی ایجاد نمی شــود. باید به ماهیت بازار و عرضه و 
تقاضا باز گردیم، مکانیسم های دستوری ممکن است تا زمانی کاربرد داشته باشد؛ 

اما همیشگی نیست.

توافق سر میز مذاکره
اکبریان خاطر نشان کرد: حاضر هستیم برای نمونه توافق هایی جهت تامین سنگ 
آهن و گندله داشته باشیم تا سایر بخش ها شاهد باشند معدنی ها و فوالدی ها، سر 
میز مذاکره به راحتی موضوعی که این روزها در محافل از آن بســیار یاد می شود را 
چگونه به آسانی حل می کنند.وی اضافه کرد: در آینده با کمبود سنگ آهن به عنوان 
یک ماده اولیه استراتژیک مواجه خواهیم بود. در این زمینه حالت های مختلفی 
وجود دارد. اول اینکه بخش معدن منفعل باشد و مانند یک انبار از مواد اولیه بدون 
آینده نگری استفاده شود، مسلم است که روزی این ذخیره به پایان می رسد. بخش 
فوالد نیز به دنبال تولید 55 میلیون تن فوالد است و ماده اولیه نیاز دارد. مشخص 

است که این دو بخش نمی توانند بدون پشتیبانی یکدیگر موفق باشند.

تنها 7 درصد از مساحت کل کشور را اسکن کردیم
رییس انجمن سنگ آهن ایران  بیان داشــت: اکتشافات باید به صورت کامل و 
در عمق انجام گیرد تا نتایج موثر و قابل قبولی را شــاهد باشیم. ما تنها 7 درصد از 
مساحت کل کشور را اسکن کردیم و 93 درصد آن باقی مانده است که می توان با یک 
برنامه ریزی مطلوب بهترین بهره برداری را از آن داشت. وی بیان کرد: عنوان می شود 
ذوب آهن اصفهان از نیروی انسانی، انرژی و سنگ آهن ارزان استفاده می کند. در 
خصوص معادن نیز چنین تفکری وجود دارد، در صورتی این دیدگاه صحیح نیست و 
هر یک از این پارامترها با توجه به شرایط تحریم کنونی و همچنین مسائل اجتماعی 

پیچیدگی های خاص خودش را دارد.

فعالیت معدنی ها و فوالدی ها در کنار یکدیگر ارزشمند و مقدس است
اکبریان افزود: هزینه بسیار زیادی برای شناسایی محدوده و اخذ پروانه اکتشاف 
صورت می گیرد. از هر 100 پروانه اکتشاف، 10 مورد آن به گواهی کشف منجر می شود 
و از این تعداد حدود دو مورد نتیجه می دهد که آخرین باقی مانده مورد توجه همگان 
قرار می گیرد و این را در نظر نمی گیرند که این بخش چه مشقت هایی برای تنها معدن 
باقی مانده تحمل کرده است. فعالیت معدنی ها و فوالدی ها در کنار یکدیگر ارزشمند 

و مقدس است و هر دو برای تالش بیشتر و برنامه های توسعه ای حق دارند.

رییس انجمن سنگ آهن ایران:

فعالیت معدنی ها و فوالدی ها در کنار یکدیگر مقدس است

جلسه مجمع نمایندگان اســتان اصفهان در فوالد مبارکه تشکیل شد و طی آن نمایندگان مردم استان اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی بر اهمیت تکمیل طرح شهید خرازی و احداث نورد گرم 2 این شرکت تاکید کردند.

 به گزارش خبرنگار فوالد، در این جلسه که عصارزادگان فرماندار شهرستان مبارکه، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل 
فوالد مبارکه و جمعی از معاونان این شرکت نیز در آن حضور داشتند، مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن قدردانی از 
تالش ها و اقدامات ملی نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی، گزارش مبسوطی از اقدامات و 
دستاوردهای این شرکت در سال 98 و برنامه های توسعه ای گروه فوالد مبارکه ارائه کرد که مورد توجه حاضران 
واقع شد. در جریان برگزاری این جلسه، خبرنگار فوالد با برخی نمایندگان حاضر گفت وگو کرده که نتیجه آن را 

در ادامه می خوانید.
زهرا سعیدی، نماینده مردم شهرستان مبارکه: در این جلسه، نمایندگان اســتان اصفهان مباحث بسیار مهم و 
قابل توجهی را مورد بررسی قرار دادند. فوالد مبارکه همواره درحال توسعه بوده و هم اکنون پروژه احداث و راه اندازی 
خط نورد گرم شماره 2 را در دستور کار خود قرار داده است. این پروژه اهمیت بسیار ویژه ای دارد. نمایندگان معتقدند 
اجرایی شدن این پروژه می تواند به رفع مشکالت بسیاری از شرکت های پایین دست کمک کند. همچنین با اجرای 
آن در سایه رعایت استانداردهای الزم، برای حدود 8 تا 12 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد؛ ازاین رو همه 
نمایندگان با نگاه ملی از آن حمایت می کنند. در جریان اجرای این پروژه، همان گونه که مدیرعامل فوالد مبارکه 
نیز متذکر شده اســت، از حداکثر توان داخلی استفاده خواهد شــد. این امر با در نظر گرفتن میزان اشتغالی که 
به همراه خواهد داشت از مهم ترین مزایای طرح اســت.وظیفه ما نمایندگان مجلس این است که اجازه ندهیم 
این فرصت از دست برود. بیش از 12 سال است که این پروژه به بهانه های مختلف به تاخیر افتاده و بیش از این 
تاخیر جایز نخواهد بود. تمام تالش ما بر این است که با خودکفایی و بی نیاز کردن کشور از واردات محصوالتی که 
امکان تولید آن ها در داخل کشور وجود دارد، افتخار دیگری در عرصه صنعت برای جمهوری اسالمی ایران کسب 
کنیم. الزم است از کارگران خط مقدم جبهه اقتصادی و تالشگران شاغل در فوالد مبارکه که در این افتخارآفرینی ها 
ایفای نقش کردند، تشــکر کنم. از زمانی که در جریان مقدمات اجرایی شدن این پروژه قرار گرفته ام، دو جلسه 
با حضور مســئوالن مربوطه در وزارت صنعت داشته ایم. همه مســئوالن باید به این امر تعهد ملی داشته و نباید 
به آن بی اعتنا باشند.با راه اندازی این خط به خودکفایی در تولید ورق های خاص با کیفیت های گوناگون و انواع 
مختلف دست پیدا خواهیم کرد و کشور از واردات انواع ورق بی نیاز خواهد شد. عالوه بر این، راه اندازی این پروژه 
موجب امیدآفرینی و تقویت روحیه جوانان می شــود. در انجام این پروژه، استانداردهای زیست محیطی را در 
نظر خواهیم داشت و براساس شناختی که از مدیران فوالد مبارکه داریم، اطمینان داریم که با این گونه مسائل با 
دغدغه و حساسیت برخورد خواهند کرد. همه  مسئولین باید همواره در نظر داشته باشند که با اجرایی شدن این 
پروژه از خام فروشی فوالد پیشگیری خواهد شد. به همین دلیل اگر در داخل کشور مجموعه های اجرایی به قدر 
 الزم همراهی و همکاری نکنند، برحسب وظیفه پیگیری خواهیم کرد و هیچ گونه تعلل و تاخیر در انجام این پروژه 

پذیرفتنی نیست.
ناهیــــــد تاج الـدین، نمـــــایند ه  مـــــردم اصفـهان : قبل از هرچیز الزم می دانم از تمامی عزیزانی که 
در شرایط جنگ اقتصادی در شرکت فوالد مبارکه به عنوان خط مقدم جبهه صنعت مشغول به فعالیت اند، تشکر 
کنم. گزارش مدیرعامل نشان داد که دستاوردهای بسیار خوبی در شرکت فوالد مبارکه حاصل شده است. ضمن 
قدردانی از این تالش ها، اعالم آمادگی می کنیم که برای اجرایی شدن خط نورد گرم 2 فوالد مبارکه، هر پیگیری 
و اقدامی که نیاز باشد انجام خواهیم داد. دلیل این پیگیری آن است که با اجرای این خط نورد، عالوه بر ارتقای 

دانش فنی و توان تولید این شــرکت، تعداد بســیار قابل توجهی از جوانان این مرزوبوم و همچنین بسیاری از 
شرکت های پایین دست که از محصوالت آن استفاده می کنند از برکات این پروژه بهره مند خواهند شد؛ ازاین رو 
همه مســئولین باید این نکته را مدنظر قرار دهند.نباید فراموش کنیم که دشــمنان خارجی در اجرایی شــدن 
پروژه های کشور ما کارشکنی می کنند؛ پس اجازه ندهیم برخی کارشکنی های داخلی نیز آب به آسیاب دشمن 
بریزد. نباید تنگ نظری های عوامل داخلی، دشمنی عوامل خارجی را کامل کند و مانع پیشرفت و توسعه کشور 
شود. تمامی تالش خود را به عنوان نمایندگان استان در اجرایی شــدن این پروژه به کار  می گیریم و به رسالت 

خود عمل خواهیم کرد.
محســـن کوهکــــن، نماینـــده مردم شهرستان لنجان: ازآنجاکه فواید این پروژه برای کل کشور و برای استان 
اصفهان بسیار چشــمگیر خواهد بود، من و دیگر نمایندگان، بر اساس رسالت قانونی خود، تالش خواهیم کرد 
که راه اندازی این پروژه بزرگ و ارزشمند با سرعت مناسب پیگیری شود. در زمان تحریم، اگر کشوری خارجی 
با ما وارد مشارکت شود و دیدگاه اولیه براساس قاعده برد-برد باشد، ما نیز باید در مرحله اول ارزیابی هایمان 
با ذهنیت مثبت به این مشارکت ها بنگریم. اهمیت این موضوع در شرایط حاضر که با مشکل بیکاری مواجهیم 
دوچندان است. از طرف دیگر، سیاست کلی نظام بر این است که با توجه به بدعهدی کشورهایی مانند آمریکا، از 
توانمندی کشورهایی که می توانند ما را در روند انتقال تکنولوژی و رفع نیازهایمان بیشتر همراهی کنند حداکثر 
بهره را ببریم. موضوع مهمی که بنده شخصا از آن مطلعم این است که این قرارداد با نظارت دستگاه های نظارتی 
در حال انعقاد است و این معیار خوبی برای سالمت مسیر اجرایی شدن این پروژه  خواهد بود. هر شخصی که 
اطالعات اولیه اقتصادی و نگاه صادقانه و دغدغه مند داشته باشد و به فکر اشتغال جوانان و کاهش نرخ بیکاری 
باشد، به حکم عقل و منطق اقتصادی از چنین پروژه هایی حمایت می کند. متاسفانه نوعی مشکل فرهنگی در 
میان برخی تصمیم گیران وجود دارد و آن این است که گاهی اشکاالت بسیار جزئی و ناچیز بیش ازاندازه بزرگ 
جلوه داده می شود و گاهی اشکاالت بسیار بزرگ به راحتی نادیده گرفته می شود.در خصوص تکمیل پروژه شهید 
خرازی )نورد گرم شــماره 2 فوالد مبارکه(، باتوجه به عظیم بودن این پروژه و با اطالع رسانی های صورت گرفته، 

بنده مانعی در مسیر فوالد مبارکه نمی بینم و از مدیرعامل این شرکت می خواهم فرآیندهای الزم را با قدرت پیش 
ببرند و در هیچ بخشی از مسیر دلسرد نشوند، چراکه ازجمله منافع این قرارداد استفاده از نیروهای داخلی است. 
بنده این روحیه را از همان زمان راه اندازی در فوالد مبارکه دیده ام. بومی سازی بیش از صد هزار قطعه در فوالد 
مبارکه موید دغدغه این شرکت در زمینه بومی سازی و استفاده از توان متخصصان و شرکت های داخلی است.

سید محمدجواد ابطحی، نماینده مردم شهرستان خمینی شهر : معتقدم فرصت ها را باید بسازیم. راه اندازی خط 
نورد شماره 2 فوالد مبارکه با توجه به این که اشتغال زایی زیادی به دنبال خواهد داشت، دستاورد بزرگی برای کشور 
محسوب می شود. خیرخواهی مردمی در این پروژه آشکار اســت. جای خوشحالی است که مدیران و کارکنان 
فوالد مبارکه به جمله»ما می توانیم« اعتقاد دارند و دائما در همین مسیر در حال حرکت اند.در بسیاری از کشورها 
گرفتن مجوز یک روز طول می کشد. نباید به گونه ای باشــد که برای اخذ مجوز چنین پروژه هایی ماه ها و حتی 
ســال ها معطل بمانیم. مجمع نمایندگان اصفهان برای به جریان افتادن احداث این پروژه بزرگ تمامی توان و 
تالش خود را به کار خواهند بست.با توجه به این که این پروژه برای کل استان و کشور مایه خیروبرکت است و در 
اشتغال زایی، رونق تولید و ارزش افزوده اقتصادی نقش قابل توجهی دارد، مجمع نمایندگان استان این آمادگی 
را دارند تا با کمک دولت محترم، اجرای این پروژه را تسهیل کنند و چنانچه نیاز باشد، حمایت های الزم را از وزیر 

صنعت، معدن و تجارت، از طریق مجلس مطالبه کنند.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم شهرســتان نجف آباد : فــوالد مبارکه عالوه بر تولید انــواع ورق های فوالدی 
در پروژه های بســیار بزرگ ملی، ازجمله پروژه انتقال آب تونل سوم که یک طرح فرااســتانی و بسیار حیاتی 
است، سرمایه گذاری کرده است. تکمیل طرح شهید خرازی و راه اندازی خط نورد گرم شماره 2 به موجب تولید 
محصوالت جدید و خودکفا شدن کشور از واردات بسیاری از ورق های خاص، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 
است، چراکه تولید ورق های عریض و خاص که در صنایع نفت و گاز و لوله سازی و خودروسازی مورد استفاده 
قرار می گیرد و عمدتا نیز وارداتی است، برای کشور اهمیت اســتراتژیک دارد و کشور را از واردات بی نیاز خواهد 
ساخت. سرمایه گذاری های فوالد مبارکه در مناطق محروم کشور از دیگر نکات قابل توجه در کارنامه عملکردی 
مدیریت و کارکنان این شرکت است. دستاوردهای این شرکت، که در دوران جنگ اقتصادی و تحریم به یاری 
کشور آمده است، بسیار مفید و کارآمدبوده است. بنده و دیگر همکارانم در مجلس شورای اسالمی برای به ثمر 

نشستن این پروژه از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
سلیمی، نماینده مردم شهرستان سمیرم: فوالد مبارکه در توســعه های خود همــواره مسئولیت های اجتماعی 
خود را در نظر داشته است. دانش فنی به دست آمده در این شرکت و تولید 50 درصد فوالد کشور در گروه فوالد 
مبارکه شرایطی فراهم کرده که ظرف 5 سال آینده این شرکت توانمندی احداث خطوط فوالدسازی را در کشور 
به دست آورد تا در نقش یک شرکت صاحب تکنولوژی به کشــور خدمت کند. این که این شرکت با بازچرخانی 
آب مصرفی خطوط تولید خود و جمع آوری و تصفیه پساب شهرهای مجاور و استفاده مجدد از آن ها در سیکل 
تولید، برداشــت آب خام خود را به کمترین حد ممکن رسانده، بسیار باارزش اســت. در خصوص پروژه نورد 
 گرم شماره 2 این شــرکت نیز آنچه مهم اســت و باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد، اشتغال زایی آن است.

 در شرایط کنونی، ایجاد اشتغال برای جوانان کشور اهمیت بسیار ویژه ای دارد. امیدواریم با احداث و راه اندازی 
چنین پروژه هایی، شاهد رونق هرچه بیشتر تولید باشــیم و در رگ های اقتصادی منطقه و کشور خون تازه ای 

تزریق شود. 

حمایت مجمع نمایندگان استان اصفهان از احداث نورد گرم 2 فوالد مبارکه
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