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در بازدید خبرنگاران از اداره ارتباطات مردمی 137 اصفهان مطرح شد: بیشتر درخواست های شهروندان اصفهانی درباره خدمات شهری است

روی پوست شهر
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صفحه 4

 وانت های دوست داشتنی!
 سهمیه بندی بنزین قیمت پراید را باال برد؛   
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خداحافظ صاحب صدای 
دعای سحر

1237 نفر داوطلب کرسی 
مجلس در استان اصفهان

دبیر ستاد انتخابات اســتان اصفهان از ثبت نام 
هزار و ۲۳۷ نفر داوطلب کرسی مجلس شورای 
اسالمی در اســتان اصفهان خبر داد.علی اصغر 
رفیعی نژاد اظهار کرد: در اســتان اصفهان هزار 
و ۲۳۷ نفر داوطلــب نمایندگی یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی بودند که از این تعداد ۱۳ 
درصد زن، به تعداد ۱۵۵ نفر و ۸۷ درصد مرد به 
تعداد هزار و ۸۲ نفر هستند. وی با اشاره به سطح 
تحصیلی داوطلبان اظهار کرد: لیسانس ۶۷ نفر، 
فوق لیســانس ۹۶۷، دکتــرا ۱۴۰ و تحصیالت 
حوزوی ۶۳ نفر  اعالم شده اند.مدیر کل سیاسی 
انتخابات با اشاره به پراکندگی شغلی داوطلبان 
اظهار کرد: طیف فرهنگی ۱۱۹ نفر، پزشــک ۵۲ 
نفر، استاد دانشگاه ۱۲۳ نفر، کارمند ۴۳۱ نفر، 
بازنشســته ۱۳۹ نفر، بیکار ۹ نفر، نظامی ۳ نفر 
وسایر مشاغل ۸۹ نفر، آزاد ۱۷۲ نفر، روحانی ۳۱ 
نفر، وکیل یا قاضــی ۵۷ نفر  و نماینده مجلس 
۱۲ نفر را تشکیل می دهند.دبیر ستاد انتخابات 
اســتان اضافه کرد: ۲۱ درصد با تعداد ۲۵۷ نفر 
دارای سابقه داوطلبی برای انتخابات مجلس در 

دوره های گذشته بوده اند.
رفیعی نژاد در خصوص ثبت نام کنندگان با مدرک 
لیسانس عنوان کرد: طبق قانون افراد داوطلب در 
این مقطع یا از ایثارگران هستند و یا نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در ادوار گذشته بوده اند. 
دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان با اشاره به 
ضرورت داشتن تابعیت ایرانی داوطلبان عنوان 
کرد: در صورت ابراز از ســوی داوطلبان ثبت نام 
صورت نگرفته و در صورت کتمــان دوتابعیتی 
بــودن داوطلبان بــا بررســی صالحیت ها، از 
 ثبــت احــوال موضوع بررســی و مشــخص

 می شود.

 مناجات خوان   سحرهای رمضانی 
 تا آرامگاه ابدی تشییع شد

صفحه 8

 شرکت های فوالدسازی
 با بخش معدن دشمنی ندارند

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:

 مروری بر نکات آماری دیدار 
ذوب آهن- نساجی مازندران؛

 بازگشت آرامش
 به اردوی سبزپوشان

پرستاران بیمارستان های علوم پزشکی اصفهان نسبت 
به عدم پرداخت مطالبات خود معترض هستند؛

 گره کور قاصدک
 بر سیستم پرستاری
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هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

*رضــا عباســی، اســتاد بنــام خطاطی و 
مینیاتور و  مهمتریــن هنرمند مکتب اصفهان 
اســت. از آثــار باقی مانــده از وی می توان 
به طراحی کاشــی های ســقف و زیــر گنبد 
عظیم مسجد شــاه اصفهان اشــاره کرد. *

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار

ذخایر خونی اصفهان با کمبود مواجه است

خون شما 

زند گی می بخشد
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روسیه و اوکراین با اجرای آتش بس موافقت کردند
اوکراین و روسیه در پی مذاکراتی در ســطح عالی با اجرای یک آتش بس کامل و جامع در شرق 
اوکراین تا پایان ســال ۲۰۱۹ موافقت کردند. والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه و ولودیمیر 
زلنسکی همتای اوکراینی او در پاریس دیدار کردند. این مذاکرات با میانجی گری رهبران فرانسه 
و آلمان انجام شد. دو رییس جمهوری روسیه و اوکراین بر تالش جهت برقراری آتش بس جامع و 

فراگیر در شرق اوکراین قبل از فرارسیدن سال نوی میالدی توافق کردند.

جدال هند و پاکستان در استانبول هم ادامه یافت
هند و پاکستان از زمان افزایش تنش ها بر سر کشمیر در بسیاری از مجامع منطقه ای و نشست های 
 بین المللی از یکدیگر انتقاد کرده  و دعوای سیاســی دو کشور همســایه این بار به استانبول رسید.

شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکســتان در جریان هشتمین نشست وزیران خارجه قلب 
آسیا، در اعتراض به رویکرد نظامی سخت هند در جامو و کشمیر و نقض صریح حقوق بشر توسط 
نیروهای هندی در این منطقه سخنرانی نماینده هند را تحریم کرد. به گفته منابع خبری، شاه محمود 
قریشی، وزیر خارجه پاکستان هم زمان با آغاز سخنرانی »ویکی سینگ« مشاور وزیر خارجه هند، 
در اعتراض به آنچه که پاکستان رویکرد تهاجمی هند در کشمیر می داند، محل نشست را ترک کرد. 

افشای روابط دوستانه »ایوانکا« با مامور اطالعاتی سابق انگلیس
گزارش بازرس وزارت دادگســتری آمریکا از روابط دوستانه چندین ساله دختر رییس جمهور این 
کشور با یک مامور اطالعاتی »ام آی ۶« خبر می دهد. در گزارش مایکل هورویتس مستقیما به نام 
ایوانکا ترامپ اشاره نشده؛ اما خبرگزاری ای بی سی نیوز به نقل از منابع ناشناس و آگاه از ارتباطات 
گذشــته دختر ترامپ، این موضوع را تایید کرد. در این گزارش به تمایل این مامور سابق اطالعاتی 
انگلیس به خانواده ترامپ اشاره شده، این در حالی است که دونالد ترامپ  به تازگی در توئیتی این 
موضوع را تکذیب کرد. این رسانه خبری گزارش داد ایوانکا مذاکراتی درباره همکاری بالقوه تجاری 

شرکت استیل با کسب و کار خانوادگی ترامپ داشته است.

تمایل عربستان برای امضای توافق نامه همکاری با سوریه
رییس اتحادیه روزنامه نگاران سوریه از تمایل طرف سعودی برای امضای توافق نامه همکاری خبر 
داد. موسی عبدالنور، رییس اتحادیه روزنامه نگاران سوریه تاکید کرد که در جریان مشارکت هیئت 
سوری در نشست های دبیر خانه کل اتحادیه روزنامه نگاران عرب در ریاض طرف سعودی درخواست 
امضای توافق نامه همکاری را ارائه داد. وی افزود: هیئت روزنامه نگاران ســعودی در جریان این 
نشست ها، به ما درخواست امضای توافق نامه همکاری ارائه داد. عبدالنور، از استقبال صورت گرفته 

از هیئت سوری در ریاض قدردانی کرده و آن را قابل توجه توصیف کرد.

اعتراف صهیونیست ها به ترور فرمانده فلسطینی با 3 هزار مامور
شــبکه ۱3 تلویزیون رژیم صهیونیســتی در مســتندی به تازگی به چگونگی ترور »ابو جهاد« فرمانده 
فلسطینی و معاون »یاسر عرفات« رییس سابق تشکیالت خودگردان در تونس اعتراف و اذعان کرد که 
در عملیات این ترور 3 هزار مامور و پنج قایق جنگی و بالگرد و یگان های سازمان جاسوسی و عملیات ویژه 
)موساد( و ارتش این رژیم به کار گرفته شدند. بن داوید، در این مستند اعتراف کرد که ابوجهاد از چهره های 
تاثیر گذار در جنبش آزادی بخش فلسطین بوده و می توانسته تصمیم های تاریخی اتخاذ کند، بنابراین 
ترور  وی به دلیل شکست اسراییل برای مقابله با انتفاضه اول فلسطین که وارد سال دوم خود شده بود، 

یا برای مقابله با خطرات و تهدیدهای آینده اشغالگران توسط ابوجهاد بوده باشد.

اروپا آماده مصوبه حقوق بشری جدید؛

احتمال تحریم مقامات ایرانی از سوی اروپا

وزرای خارجه بلوک اتحادیه اروپا، روز دوشنبه توافق کردند، این اتحادیه 
برای مجازات مجرمان حقوق بشــری، رژیم تحریمی هدفمند شبیه به 
قانون مگنیتسکی را تنظیم کند. این مصوبه به اتحادیه اروپا اجازه خواهد 
داد، طبق استانداردهای حقوق بشری خود، دست به تحریم مقامات و 
افراد مختلف از سراســر دنیا بزند. قانون مگنیتسکی سال ۲۰۱۲، الیحه 
دو حزبی اســت که توســط کنگره ایاالت متحده به تصویب رسیده و در 
دسامبر ۲۰۱۲ توســط رییس جمهور وقت آمریکا، باراک اوباما به شکل 
قانون درآمده است و هدف از آن مجازات مقامات روسی مسئول مرگ 
حسابدار روسی، سرگئی مگنیتسکی در زندان مسکو در سال ۲۰۰۹ بوده 
است. از سال ۲۰۱۶ که این قانون در سطح جهانی اعمال می شود، به دولت 
ایاالت متحده اجازه می دهد افرادی را که مجرمین حقوق بشر می خواند، 
مجازات، دارایی های آن ها را مسدود کرده و از ورود آن ها به ایاالت متحده 
جلوگیری کند. اکنون اتحادیه اروپا و به ویژه مســئول جدید سیاســت 
خارجی این بلوک یعنی جوزپ بورل، به دنبال تصویب قانونی مشابه آن و 
مختص این اتحادیه است. بورل در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست 
وزرای خارجــه اروپا، حقوق بشــر را »اولویت آشــکار اروپایی ها و تعهد 
خویش« توصیف کرده است. وی گفته: بنا به درخواست چندین کشور 
عضو، ما توافق کرده ایم کار مقدماتی برای تدوین یک رژیم تحریم جهانی 

برای رسیدگی به نقض جدی حقوق بشر را آغاز کنیم. این رژیم متناظر 
با قانون به اصطالح مگنیتســکی ایاالت متحده خواهد بود. بورل بیان 
کرد: توافق جامعی برای اجرای مقدمات این کار وجود دارد و سرویس 
امور خارجی اروپاـ  که بدنه دیپلماتیک اروپاســتـ  مستندات این کار را 
فراهم خواهد آورد تا قانونی مشــابه مگنیتسکی ایجاد کند. این اقدامی 
ملموس خواهد بود که مجددا بر رهبری جهانی اتحادیه اروپا در موضوع 
حقوق بشر تاکید می کند. وی همچنین خاطرنشــان کرد: این اعالمیه 
درست پیش از روز حقوق بشر در دهم دســامبر منتشر شده، اما تدوین 
این قانون زمان بیشتری خواهد برد؛ مقامات اتحادیه اروپا می گویند که 
کار مقدماتی ماه ها به طول خواهد انجامید. استف بالک، وزیر امور خارجه 
هلند  که برای ایجاد این قانون فشار و اصرار زیادی داشته است، در توئیتر 
نوشت: این یک سیگنال بسیار قوی است که امروز اتحادیه اروپا به اتفاق 
آرا تصمیم به تصویب قانون اروپایی مجازات جهانی نقض حقوق بشــر 
گرفته است. قانون پیشنهادی هنوز نام مشخصی ندارد؛اما دیپلمات های 
اتحادیه اروپا تمایلی ندارند که آن را »قانون مانیتســکی اتحادیه اروپا« 
بنامند، زیرا منجر به نگرانی ها در این باره می شود که هدف این قانون فقط 
مقامات روسی است؛ هرچند قانون متناظر در ایاالت متحده در سراسر 
جهان اعمال شده اســت. هنگامی که پارلمان اروپا در اوایل سال جاری 

خواســتار اجرای چنین رژیم تحریمی در این بلوک شــد، اظهار داشت: 
این رژیم باید نمادین نام سرگئی مگنیتسکی را داشته باشد. به شکلی 
جالب توجه نشریه پولیتیکو به نقل از برخی دیپلمات های اروپایی اشاره 
کرده که یکی از اهداف احتمالی این رژیم، تحریم حقوق بشری مقامات 
ایران است. این نشریه با اشــاره به اعتراضات اخیر در ایران که منجر به 
تلفات انسانی شده، نوشته است: بروکسل، پایتخت اتحادیه اروپا، دچار 
یک معمای اساسی در سیاست خارجی شــده؛ معمایی که یک سر آن 
تحریم حقوق بشری ایران و پایبندی به اســتانداردهای اروپایی حقوق 
بشری است و سوی دیگر آن حفاظت از ارتباطات معنادار و قوی با ایران 
به ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام. آنچه به نظر می رســد این است که 
قانون جدید در کنار استانداردهای اروپایی و غربی حقوق بشر، می تواند 
احتمال موج جدید از تحریم های فردی را علیه ایران و مقامات ایرانی در 
پی داشته باشد. به ویژه آنکه به تصریح دیپلمات های اروپایی این رژیم 
جدید تحریمی مســتقیم افراد و نه کشــورها را هدف قرار می دهد. این 
موضوع می تواند چالش بسیار اساسی را در آینده روابط ایران و اتحادیه 
اروپا ایجاد کند. آینده ای که با حضور مســئول جدید سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا که ظاهرا در مورد مســائل ایران رویکرد همدالنه ای ندارد، 

چندان روشن به نظر نمی رسد.

عضو هیئت رییســه مجلــس تعــداد طرح های 
اســتیضاح های که در مجلس دهم تدوین شده را 
اعالم کرد که برای وزارت کشور ۶ بار استیضاح انجام 

شده است.
 علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیئت رییسه مجلس 
با بیان اینکه طی دور دهم مجلس 38 اســتیضاح 
انجام شــده اســت، گفت: اکنون هم اســتیضاح 
وزرای نفت، کشــور و آموزش و پرورش در مجلس 
مطرح است. وی با اشاره به تعداد هر استیضاح در 
وزارتخانه های مختلف اظهار داشــت: برای وزارت 
آموزش و پرورش 4 بار، اقتصاد و دارایی 3 بار، نیرو 

4 بار، وزارت راه و شهرســازی 3 بار، وزارت علوم و 
تحقیقات 3 بار، وزارت تعــاون کار و رفاه اجتماعی 
4 بار، وزارت کشــور ۶ بار، وزارت جهاد کشاورزی 4 
بــار، وزارت نفت ۲ بار، وزارت صنعــت ۲ بار، وزارت 
ورزش و جوانان ۲ بــار و وزارت امور خارجه یک بار 
استیضاح انجام شــده اســت. نماینده ساری در 
مجلس دهم تاکید کرد: در وزارتخانه های ارتباطات 
و فناوری، اطالعات، دادگستری، فرهنگ و ارشاد، 
بهداشت و درمان و دفاع طی دور دهم مجلس هیچ 
استیضاحی انجام نشده است. عضو هیئت رییسه 
مجلس بیان کرد: از 38 اســتیضاح انجام شــده 

در مجلس به ربیعی و کرباســیان رای اعتماد داده 
نشــد و آخوندی ۲ مرتبه و ربیعی و حجتی هم بعد 
از اســتیضاح به خدمت خود در وزارتخانه هایشان 
ادامــه دادنــد. همچنیــن 4 اســتعفا از ســوی 
 بطحایی، آخوندی، حجتی و شــریعتی هم انجام 

شده است.

 ۶ بار استیضاح برای وزارت کشور؛

رکوردی که رحمانی فضلی در مجلس زد!

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: نتیجه ضعیف شدن مجلس یکی نفوذ استعمار خارجی است و دوم ظهور استبداد داخلی. تجربه دولت دکتر مصدق را به 
خاطر داریم که زمانی که مصدق مجلس را منحل کرد از آنجا بود که دولت خودش منقرض شد. علی مطهری در نطق میان دستور خود به حوادث تلخ آبان ماه اشاره 
کرد و گفت: حوادث تلخ آبان ماه نشان داد که سران قوا نبض جامعه را در دست ندارند و تصمیم بدی که گرفته شد و اجرای بدتری که انجام شد متاسفانه این 
حوادث تلخ را به وجود آورد.وی افزود: تحلیل غلط هم نباید کرد، نباید مسائل را به گردن منافقین و سلطنت طلبان بیندازیم، اگرچه آنها وسط داستان وارد شدند و 
سوءاستفاده کردند ولی طبق اعتراف نهادهای اطالعاتی خودمان، توده فقیر جامعه بودند که معترض شدند و باید فکری به حال آنها بکنیم.مطهری تصریح کرد: 
مجلس در دوره دهم از دو ناحیه تضعیف شد؛ یکی از طرف مجمع تشخیص و دوم از طرف شورای هماهنگی سران قوا. می دانیم که مجمع تشخیص تبدیل به 
شورای نگهبان دوم شد که مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سیاست های کلی نظام بررسی کرده و بعد به شورای نگهبان گزارش می دهد و آنجا هم بدون بررسی 
به مجلس می فرستند و ما ملزم به اصالح هستیم. حتی اگر ما اصالح نکنیم خودشان در مجمع اصالح می کنند یعنی مصوبه مجلس را دست می برند و اصالح 
می کند. مطهری با بیان اینکه دراین خصوص نامه ای خدمت رهبری نوشتم و اشکاالت را خدمت ایشان بیان کردم، گفت: به همراه جمعی از نمایندگان نیز نامه ای 

به هیئت رییسه مجلس نوشته ایم که در جلسه ای غیرعلنی این موضوع بررسی شود ولی هنوز ترتیب اثر داده نشده است. 

چهره روزروایت »علی مطهری« از جدیدترین نامه اش به رهبر انقالب

وز عکس ر

سخنرانی سعید جلیلی 
برای صندلی های خالی

سعید جلیلی به مناسبت روز دانشجو 
به دانشــگاه شهید بهشــتی رفت تا 
در یک سخنرانی آتشــین به دولت 
و برجــام حمله کنــد و بــه دفاع از 
 دولت ســایه خود بپردازد؛ اما برخی 
رســانه ها نوشــتند که  ســخنرانی 
جلیلــی بــا اســتقبال کم رنــگ 
دانشــجویان روبه رو شــد و منتقد 
همیشگی برجام، برای صندلی های 

خالی دانشگاه سخنرانی کرد!

کارت دعوت دریادار ایرانی به دریاساالر پاکستانی
فرمانده نیروی دریایی ارتش در دیدار با فرمانده نیروی دریایی پاکستان، گفت: منتظریم تا پاکستان 
نیز در رزمایش امنیت دریایی حضور یابد. امیر دریادار حســین خانزادی که به دعوت رســمی فرمانده 
نیروی دریایی پاکستان به این کشور سفر کرده است، در دیدار با فرمانده نیروی دریایی پاکستان، ضمن 
تقدیر از موضوعات مطرح شده پیرامون تعامل دو نیروی دریایی ایران و پاکستان اظهار داشت: چنانچه 
ستادهای دو طرف به توافق برسند، همکاری بیشتری خواهیم داشت و ما از هم اکنون آماده اعزام ناو به 
بنادر پاکستان هستیم و معتقدیم این اراده برای تعامل دو طرف نیز وجود دارد. وی با اشاره به ریاست 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران در اجالس آیونز، گفت: ما تالش های زیادی در این دوره 
انجام داده ایم و در این فضا همکاری های پاکستان نیز بسیار موثر بوده است و منتظریم تا پاکستان نیز 

در رزمایش امنیت دریایی حضور یابد.

توضیحات »زنگنه« در فراکسیون امید مجلس
سخنگوی فراکسیون امید جزییات نشست مشــترک این فراکســیون با بیژن زنگنه، وزیر نفت را 
تشریح کرد. فاطمه سعیدی افزود: آقای زنگنه در این جلسه گزارشی درباره سهمیه بندی بنزین، کارت 
سوخت، افزایش قیمت بنزین و همچنین تحریم ها و فروش نفت به اعضای فراکسیون امید ارائه کرد. 
سخنگوی فراکسیون امید اظهار داشت: وزیر نفت در جلسه مشترک با اعضای فراکسیون امید توضیح 
داد که کارت سوخت هرگز حذف نشده است و در دولت یازدهم و دوازدهم که برخی مدعی حذف کارت 
سوخت هستند، بیش از ۱۶ میلیون و 7۰۰ هزار کارت سوخت صادر شده است. به گفته سعیدی، پیش 
از توضیحات آقای زنگنه، جالل میرزایی نماینده ایالم و رییس کمیته سیاســی فراکسیون امید نیز 

گزارشی از روند استیضاح وزیر نفت در کمیسیون انرژی به اعضای فراکسیون ارائه کرد.

بودجه تقویت بنیه دفاعی افزایش می یابد
رییس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با توجه به کاهش 
بودجه تقویت بنیه دفاعی در بودجه ســال ۹۹، اظهار داشت: بودجه دفاعی کشــور باید 5 درصد بودجه 
عمومی کشور باشد که معموال به این سقف نمی رسد و در سنوات گذشته هم نمایندگان با پیشنهادات خود 
و مسئوالن وزارت دفاع و ستاد کل، بودجه را افزایش می دادند. اردشیر نوریان با بیان اینکه ممکن است در 
دولت به دلیل شرایط اقتصادی کشور بودجه بنیه دفاعی را انقباضی بسته باشند، گفت: در کمیسیون تلفیق 
و در زمان بررسی بودجه سال ۹۹ توجه ویژه به بخش دفاعی می کنیم و ان شاءا...آن را افزایش می دهیم. 
وی بیان داشت: کمیسیون امنیت ملی و به ویژه کمیته دفاعی نسبت به این موضوع حساسیت ویژه ای 
دارد و همواره توجه خاصی به بخش دفاعی داشته اند و قطعا در فرصتی که نمایندگان برای ارائه پیشنهاد 

دارند، پیشنهاداتی برای تقویت بینه دفاعی به کمیسیون تلفیق مطرح می کنیم.

حرف های ناامید کننده جانشین موگرینی درباره برجام
مسئول جدید سیاســت خارجی اتحادیه اروپا گفت، بروکسل از توافق هســته ای با ایران حمایت 
می کند و خواهان حفظ آن است؛ اما در صورتی که کاهش تعهد ایران به برجام ادامه یابد، حفظ این 
توافق ناممکن می شود. »بورل « که بعد از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل در جمع 
خبرنگاران صحبت می کرد، در مورد بحث ایران گفت: »من موضوع ایران را هم مطرح کردم، چراکه 
روز جمعه در وین ما نشست کمیسیون مشترک برجام را داشتیم که نشان داد تمام شرکت کنندگان 
]در نشست[ از این توافق پشتیبانی می کنند و می خواهند آن را حفظ کنند.« وی افزود: این موضع 
واحد، برای ما بسیار مهم است. تمام شرکت کنندگان از این توافق پشتیبانی می کنند و می خواهند 
آن را حفظ کنند. من اشاره کردم که زنده نگه داشتن این توافق، مسئولیت جمعی است؛ اما اگر روند 

اخیر در سوی هسته ای معکوس نشود، ]این توافق[ قابل تداوم نخواهد بود.

کافه سیاست

رییس مجلس:

 عده ای با منفی بافی
 دل مردم را خالی می کنند

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: عده ای 
تنها با منفی بافی، دل مردم را خالی می کنند؛ 
اما ملت ما در بدترین شرایط نیز عزم دشمن 
را شکستند بنابراین باید به جای منفی بافی، 
وفاق را گسترش دهیم. الریجانی ادامه داد: 
ملت ایــران در مقابل این ســتم بین المللی 
موفق خواهد شد ،باید وحدت داشته باشیم و 
یکدیگر و نهادهای مهم کشور را تخریب نکنیم. 
وی با تصریح بــر اینکه برای هــر انتخابات 
نباید دستگاه های زحمتکش تخریب شوند 
بیان کــرد: انتخابات مبارک اســت؛ اما ادب 
انتخاباتی باید رعایت و برادرانه رفتار شــود و 
تخریب نکننــد. الریجانی با بیان اینکه»همه 
باید با هم به فکر مردم باشــیم و مسئوالن به 
مکان هایی بروند که مشــکالت مردم بیشتر 
اســت« گفت: نظام جمهوری اســالمی در 
این شرایط ســخت هم به خوبی کار می کند 
و رسانه ها این گونه اقدامات را باید انعکاس 
دهند. الریجانی با تاکید بر اینکه مشــکالت 
باید با ســازگاری بیشــتری رفع و نیروهای 
خالق و فعال حمایت شوند ، گفت: منفی بافی 
برای کشور ســم مهلکی است و مردان کاری 
کسانی هستند که در شرایط سخت کار کنند. 
وی اضافه کرد: عــده ای تنها منفی بافی کرده 
و دل مردم را خالی می کننــد؛ اما ملت ما در 
بدترین شــرایط نیز عزم دشمن را شکستند 
پس بهتر است  به جای منفی بافی،همدلی  را 

گسترش دهیم.

 بروکسل، پایتخت اتحادیه اروپا، دچار یک معمای اساسی 
در سیاست خارجی شده؛ معمایی که یک سر آن تحریم 
حقوق بشری ایران و پایبندی به استانداردهای اروپایی 

حقوق بشری است

بین الملل

عکس: فارس
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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان:

اجرای طرح های جنگل کاری، نیازمند اعتبار کافی است
مدیرکل منابــع طبیعی و آبخیــزداری اصفهان گفت: اجرای طرح های آماده و کارشناســی شــده 
جنگل کاری این استان نیازمند اعتبار کافی اســت. محمدحسین شاملی اظهارداشت: افزون بر ۲۵ 

هزار هکتار طرح آمــاده جنگل کاری در 
اســتان اصفهان وجود دارد و مشکلی از 
حیث نیروی انسانی و تجهیزات و وسایل 
برای اجرای نیست؛ اما برای آغاز عملیات 
اجرایــی و تکمیل باید اعتبــار الزم برای 
آن تخصیص داده شود. وی اضافه کرد: 
تامین آب مورد نیاز برای آبیاری گیاهان 
کاشــته شــده با توجه به واقع شدن در 
منطقه خشک چالشی دیگر در اصفهان 
اســت و بر همین اساس کشــت دیم و 

کاشت گیاهان مقاوم برابر بی آبی را در دســتور کار قرار داده ایم. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اصفهان با اشاره به نقش مردم و سازمان های غیردولتی مردمی برای گسترش عرصه های طبیعی و 
حفاظت از منابع طبیعی افزود: هر اندازه خود شهروندان در این امر همکاری داشته باشند ارزش این 

دارایی های الهی را بیشتر درک کرده و برای حفظ آن خواهند کوشید.

تسهیالت جدید قوه قضاییه برای رفع سوءاثر چک
کارشناس حقوق بانکی از تسهیالت جدید قوه قضاییه برای رفع سوءاثر چک های برگشتی خبر داد 
و گفت: از دو روز قبل استعالم آنالین بانک ها از سامانه ثنای قوه قضاییه امکان پذیر شده است. یاسر 
مرادی از راه اندازی سامانه جدید قوه قضاییه برای رفع سوءاثر چک های برگشتی خبر داد و گفت: با 
آغاز به کار این سامانه جدید، به سرعت از کلیه چک های برگشتی سه ساله فاقد شکایت رفع سوءاثر 
می شود. وی با اشاره به آخرین اصالحات صورت گرفته قانون چک که آذرماه سال ۹۷ الزم االجرا شده 
است، افزود: بر این اساس می بایست از آن دسته از چک های بانکی که سه سال از تاریخ برگشت آنها 
در شعب بانک ها گذشته است، مشروط به اینکه طرح دعوی حقوقی یا کیفری علیه آنها از سوی دارنده 
چک صورت نگرفته باشند، رفع سوءاثر شود. مرادی با اشاره به زمان بر بودن و دشواری های استعالم 
فیزیکی بانک ها از مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: با وجود بخشنامه شهریور 

ماه  بانک مرکزی، عمال اتفاق خاصی رخ نداد و این موضوع قابلیت اجرا در نظام بانکی را نداشت.

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:
موج گرانی، طال و سکه  را با خود برد!

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با بیان اینکه موج گرانی طال و سکه را با خود برد، گفت: قیمت سکه 
آخرین بار در تیرماه ۹۸ به این سطح رســید و به نظر می رسد قیمت سکه در حال ثبت اوج های قیمتی 
جدید است. هوشنگ شیشه بران با اشاره به اینکه دالر قیمت ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی را پشت سر گذاشت و 
به سوی مرز ۱۴ هزار تومانی حرکت کرد، اظهار کرد: روز  دوشنبه، شاخص ارزی با ثبت ۲۸۰ تومان افزایش 
قیمت، به بهای ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومانی رســید. رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان افزود: روز گذشته  تا 
ساعت ۱۱، نرخ دالر و یورو ثابت مانده و نسبت به روز های گذشته تغییری نداشته است و بهای هر دالر 
برای فروش همچنان ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان و برای خرید به ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است. شیشه بران 
با بیان اینکه بازارساز )بانک مرکزی( در کنار افزایش قیمت دالر در صرافی های بانکی، اقدام دیگری را 
در مورد ساعات کار صرافی ها انجام داد، افزود: به همین منظور ساعت کار صرافی های بانکی در روزهای 

کاری شنبه تا چهارشنبه تا ساعت ۱۷ اعالم شده و در روزهای پنجشنبه تا ساعت ۱۴ مجاز دانسته شد.

سهمیه بندی بنزین قیمت پراید  را باال برد؛

وانت های دوست داشتنی!

تغییر رفتار مشــتری ها در بازار خودروی  مرضیه محب رسول
ایران پس از گرانی بنزین جالب و اندکی 
غیر قابل پیــش بینی بود. در حالــی که باید بر اســاس عقل و منطق 
خودروهای خارجی کم مصرف و برقی، خواهان بیشتری داشته باشد 
در رفتاری معکوس، هیبریدی ها تقریبا بدون مشــتری مانده اند؛ اما 
پرایدهای پر مصرف و وانت ها گران تر شده و متقاضیان بیشتری دارند. 
تنها رفتار معقول بازار خودرو ، گرانی اتومبیل های دوگانه سوز است که 
این امر هم با وجود کمبود جایگاه های سی ان جی و روند کند گاز سوز 
شدن خودروها بدون دردسر نیست؛ اما در نهایت اصلی ترین پیشتاز بازار 
خودرو در این روزها، وانت هایی است که نه تنها سهمیه باالیی از بنزین 

دارند بلکه در بازار خریدار زیادی هم پیدا کرده اند.
 فعاالن بــازار از جمله رییــس اتحادیه صنف فروشــندگان خودروی 
اصفهان گفته است تولید کم و سهمیه بنزینی که به وانت ها تعلق گرفته 
باعث افزایش قیمت این خودرو در بازار شــده است. حمیدرضا قندی 
با اشاره به اینکه هیچ یک از محصوالت سایپا دوگانه سوز نیست، اظهار 
کرد: خودروهای دوگانه ســوز شامل، ســمند، پارس و پژو تنها متعلق 
به ایران خودرو است. وی تاکید کرد: اختالف خودروهای دوگانه سوز 
با خودروهای معمولــی ۲ میلیون تومان بود که اکنــون به ۱۵ میلیون 

تومان رســیده اســت. رییس اتحادیه صنف فروشــندگان خودروی 
اصفهان با بیان اینکه نوســانات نرخ ارز موجب افزایش صد درصدی 
خودروهای خارجی شده است، افزود: نوسانات قیمت ارز از اواخر هفته 
 گذشــته موجب افزایش یک تا ۵ میلیون تومانی خودروهای داخلی 

شده است. 
وی گفت: تولید کم و ســهمیه بنزینی که به وانت ها تعلق گرفته باعث 
افزایش قیمت خودرو وانت در بازار شــده اســت. قندی تصریح کرد: 
پیش از این خودروی سواری و وانت پراید قیمت یکسانی داشت؛ اما 
اکنون قیمت وانت حدود ۶ میلیون تومان بیشــتر است. قیمت انواع 
وانت در بازار تغییری شــگرف را در حال حاضر تجربه کرده به طوری که 
وانت آریسان با افزایش نزدیک به بیست میلیون تومانی قیمت در کمتر 
از یک ماه، حاال به قیمت ۷۲ میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان  به فروش می 
رسد، این خودرو در اولین روزهای ســهمیه بندی به ۷۰ میلیون تومان 

رسیده بود.
 در عین حال سایپا ۱۵۱ که پیش تر ۴۴ میلیون تومان معامله می شد، 
حاال به آستانه ۵۲ میلیون تومان رسیده است. روز گذشته  این خودرو 
در بازار به قیمت ۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فایل آگهی شــده است. 
این قیمت نســبت به قیمت اوایل هفته یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 

افزایش یافته است. بر این اساس قیمت وانت زامیاد دوگانه سوز نیز 
با رشد دویســت هزار تومانی قیمت از ۷۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به 
۷۹ میلیون تومان رسید. قیمت وانت زامیاد دوگانه سوز ساده نیز از ۸۵ 
میلیون و پانصد هزار تومان در ابتدای هفتــه به ۸۶ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان در حال حاضر رسیده است. این دو خودرو البته نسبت به ماه قبل 
افزایشی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرده اند. هر چند افزایش 
ســهمیه بنزین وانت ها با توجیه عدم افزایش کرایه ها انجام شد؛ اما 
تجربه مشابهی که پیش از این در دور قبلی سهمیه بندی ها هم به وجود 
آمد این بود که در نهایت وانت ها برای استفاده از سهمیه سوخت در بازار 
خریداران زیادی پیــدا می کنند و خواهان زیادتــری دارند و در نهایت 
این اســتفاده کنندگان واقعی از این خودروها هستند که دست شان از 
خرید کوتاه می شــود. در کنار وانت هایی که سهمیه های زیادی دارند 
؛ اما خودروهای هیبریدی و برقی در بــازار آنقدر قیمت های نجومی و 
باورنکردنی دارند که کمتر کسی توان خرید این مدل از خودرو ها را دارد 
به خصوص آنکه وسایل و لوازم یدکی و جانبی آن هم به حدی گران شده 
که عمال صرفه با خرید یک وانت برای استفاده از سهمیه بنزین است تا 
 خرید خودرویی که برای هر قطعه و لــوازم  آن بین ۵ تا ۲۰ میلیون باید

 هزینه کرد!

بعد از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت،  ۱۳۳۲ 
پرونده تخلف اصناف در اصفهان تشکیل شد مدیر 
بازرســی و نظارت اصناف اصفهــان گفت: با هدف 
جلوگیری از افزایش قیمت کاال در بازار یکهزار و ۳۳۲ 
پرونده تخلف اصناف اســتان از سوی کارشناسان 
این مدیریت شناســایی و به تعزیــرات حکومتی 

اصفهان ارسال شد. 

جواد محمدی فشــارکی از انجام ۱۹ هــزار و ۵۶۸ 
بازرسی بعد از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت 
در استان خبر داد و گفت: این تعداد بازرسی از ۲۵ 
آبان تا هفدهم آذرماه با هدف جلوگیری از افزایش 
قیمت کاال و خدمات در این اســتان عملیاتی شده 
است. وی، ارزش ریالی این پرونده ها را ۲ میلیارد 
و ۸۶۳ میلیون و ۸۸۸ هزار ریال اعالم و تاکید کرد: 
هرگونه افزایش قیمــت کاالها به بهانــه باال رفتن 
قیمت بنزین ممنوع اســت و بــا متخلفان برخورد 
قانونی می شــود. مدیر بازرســی و نظارت اصناف 
اســتان اصفهان تصریح کرد: گران فروشی و عدم 

درج قیمت به ترتیب بیشــترین تخلف ثبت شده 
واحدهــای صنفی و عرضــه کننده در این اســتان 
هســتند. به گفتــه وی، در پی افزایــش قیمت و 
سهمیه بندی بنزین و احتمال سوء استفاده برخی 
افراد از این وضعیت، تیم های بازرســی از ســاعت 
هشت تا ۲۲ بر فعالیت واحدهای صنفی این استان 

نظارت می کنند. 
محمدی فشارکی خاطرنشــان کرد: فروشندگانی 
که قیمت اجناس و کاالهــای خود را روی آنها درج 
نمی کنند به دنبال گران فروشی، کم فروشی و انجام 

تخلف های متعدد دیگر هستند.

 بیش از یک هزار پرونده تخلف اصناف 
در اصفهان طی یک ماه

معاون فنی و عملیاتی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان از افزایش ۲۰ درصدی مصرف سی ان جی بعد از اجرای طرح مدیریت مصرف 
سوخت در ۲۴ آبان ماه تاکنون در این منطقه خبر داد.  ساسان تیموری افزود: در این استان ۳۰۹ جایگاه و فروشندگی عرضه بنزین مجهز به سامانه هوشمند 
سوخت است که به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به همشهریان عزیز هستند. تیموری با تاکید بر اینکه سی ان جی، سوخت مناسب و پاکی است 
که در بهبود هوا و سالم سازی محیط زیست نقش بسزایی دارد، گفت: با اجرایی شدن طرح ملی مدیریت مصرف سوخت و افزایش قیمت بنزین، تغییر رفتار 
مصرف کنندگان برای کاهش مصرف بنزین و گرایش به استفاده از گاز طبیعی فشرده، مورد انتظار و قابل پیش بینی بود که با استقبال رانندگان از این سوخت، 
شاهد افزایش ۲۰ درصدی مصرف گاز طبیعی فشرده در استان اصفهان هستیم. وی با اشاره به قیمت سی ان جی تصریح کرد: استفاده از این سوخت پاک 
از لحاظ اقتصادی به صرفه است، ضمن اینکه سبب کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از اتالف سرمایه های ملی نیز خواهد شد. معاون فنی و عملیاتی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان با بیان اینکه برنامه ریزی های الزم از سوی کارشناسان واحد سی ان جی انجام شده، اظهار کرد: هم اکنون ۱۶۱ 
جایگاه سی ان جی به صورت شبانه روزی فعال و در زمینه توزیع ســوخت پاک فعالیت دارند. وی، درباره کاهش مصرف سوخت پس از اجرای سهمیه بندی 
بنزین در اصفهان گفت: با وجود سوخت رســانی بی وقفه و در مدار بودن ۹۵ درصدی مجاری عرضه، میزان ارسال فرآورده به مجاری عرضه در روزهای اخیر 

کاهش داشته که علت آن نیز مصرف کم بنزین و استقبال همشهریان از سوخت پاک بوده است.

مصرف سی ان جی در منطقه اصفهان 20 درصد افزایش یافت

ست کتری و قوری

بازار

قیمت انواع وانت در بازار تغییری شگرف را در حال حاضر 
تجربه کرده به طوری که وانت آریسان با افزایش نزدیک 
به بیست میلیون تومانی قیمت در کمتر از یک ماه، حاال 

به قیمت ۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان  به فروش می رسد

 ست کتری و قوری هوم کینگ 
 KT001 مدل 

قیمت: 247.500 تومان

ست کتری و قوری کروپ 
ست مدل ملورین کد 509 
قیمت: 375.500 تومان

 ست کتری و قوری جی فی نی 
 GG1 کد 

قیمت: 745.500 تومان

حال و هوای بازار 
خرید و فروش ارز

قیمت دالر طی روزهای اخیر 
در صرافی های مجــاز  تا ۶۰۰ 
تومان افزایش پیدا کرده است 
تا رکورد بی سابقه افزایش ۴٫۶ 
درصدی نرخ دالر صرافی ملی 

به ثبت برسد.

مدودف:

قطع دسترسی روسیه به سوئیفت اعالم جنگ است
نخست وزیر روســیه هشــدار داد: قطع دسترسی روســیه به ســوئیفت در حقیقت اعالم جنگ 
به این کشور اســت. دیمیتری مدودف 
نخست وزیر روسیه گفت: محدود کردن 
دسترسی روســیه به سیستم پرداختی 
بانکی بین المللی )ســوئیفت( به طور 
مجازی بــه مفهوم اعالم جنگ اســت. 
نخســت وزیر روســیه با بیان اینکه این 
یکی از دالیلی اســت که دولت به دنبال 
راه هایــی بــرای حفــظ بخش هایی از 
روســیه از اینترنت اســت، گفت: اقدام 
غرب در محدود کردن دسترسی روسیه 

به سوئیفت اعالم جنگ است و باید در این زمینه بحث و بررسی شود.

فرار بانک های مرکزی جهان از دالر آمریکا با افزایش خرید طال
دور شــدن از دالر در بانک های مرکزی یا به عبارت دیگر، افزایش تقاضای بانک های مرکزی برای طال 
به باالترین حد رســیده و این بانک ها حاال ۲۰ درصد عرضه جهانی طال را مصرف می کنند. جف کوری، 
سرپرست تحقیقات جهانی کاال در این موسســه گفت: »دور شــدن از دالر در بانک های مرکزی یا به 
عبارت دیگر، افزایش تقاضای بانک های مرکزی برای طال از زمان نیکسون به باالترین حد رسیده و این 
بانک ها حاال ۲۰ درصد عرضه جهانی طال را مصرف می کنند. من طال را بیشتر از اوراق قرضه دوست دارم 
چون استفاده از اوراق قرضه باعث دور شدن از دالر نمی شــود«. تحلیلگران گلدمن هفته گذشته گفتند 
سرمایه گذاران باید دارایی های بلند مدت خود را با طال متنوع کنند، قیمت طال در ماه سپتامبر به باالترین 

حد شش ساله رسید.

روسیه در پاکستان سرمایه گذاری می کند
مقامات پاکستان اعالم کردند مسکو و اسالم آباد بزرگ ترین قرارداد همکاری را با هدف توسعه تجارت 
و کسب و کار امضا کردند که میلیاردها دالر ارزش دارد. این قرارداد شامل سرمایه گذاری های عظیمی در 
صنایع انرژی، راه آهن و فوالد می شود. قرارداد مذکور  با حضور یک هیئت نمایندگی ۶۴ نفره به رهبری 
دنیس مانتوروف، وزیر صنعت و تجارت روسیه، در پاکستان برای یک بازدید رسمی چهار روزه امضا شد. 
روسیه طبق بخشی از این قرار داد تا یک میلیارد دالر کمک مالی برای احیا و ارتقای پروژه کارخانه های 
فوالد پاکستان فراهم می کند. دو طرف همچنین در مورد سرمایه گذاری در خط لوله گاز شمال-جنوب 

مذاکره کردند.

بورس فرانسه، بانک آمریکایی را 20 میلیون یورو جریمه کرد
ناظر بازار سهام فرانسه از جریمه ۲۰ میلیون یورویی برای بانک آمریکایی »استنلی مورگان« به دلیل 
دستکاری در قیمت ها خبر داد. ناظر بازار سهام فرانسه )AMF( روز گذشته در بیانیه ای اعالم کرد 
به دلیل دستکاری در قیمت اوراق سهام این کشور و بلژیک در سال ۲۰۱۵، این بانک آمریکایی را ۲۰ 
میلیون یورو )معادل ۲۲.۰۴ میلیون دالر( جریمه کرده است. این خبر در تارنمای »نزدک« )بازار 
سهام بورس آمریکا( نیز بازتاب داشته اســت. رویترز همچنین در خبر دیگری نوشته که مورگان 
اســتنلی - شــرکت خدمات مالی آمریکایی و چند ملیتی - حدود دو درصد نیروی کار خود را در 
سراسر جهان کاهش می دهد. دلیل این اقدام، دورنمای بی ثبات اقتصاد جهان اعالم شده است. 

کافه اقتصاد

وز عکس ر

عکس: مهر

اخبار
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فقدان سند مالکیت
9/197 شماره نامه: 139885602013002032 - 1398/09/13  نظر به اینکه آقای یداله 
عظیمی فرزند محمد صادق به شماره شناسنامه 82 با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی که 
هویت و صحت شهود توســط دفترخانه 48 فریدونشهر  گواهی شده  است  مدعی مفقود 
شدن سند مالکیت شــش دانگ یکباب خانه تحت پالک ثبتی 218/250 مجزی شده از 
218/152 به مساحت 146/15 متر مربع واقع در روستای خویگان علیاء فریدونشهر بخش 
13 ثبت اصفهان که سند مالکیت در صفحه 277 دفتر 20 ذیل ثبت 3741 بنام آقای یداله 
عظیمی فرزند محمد صادق به شماره شناسنامه 82 صادر و تسلیم شده است و مورد  معامله 
دیگری قرار نگرفته است و نامبرده اظهار داشــته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی 
مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا طبق تبصره یک ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی انجام معامله  غیر از 
آنچه در این آگهی قید شده است نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با ارایه 

مدارک تسلیم نماید در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی بدون ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله نسبت به صدور المثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد. 

م الف: 688497 محسن مقصودی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر
فقدان سند مالکیت 

9/196 آقای علی محمد فرح نژاد آرانی به اســتناد دو برگ استشهادیه محلی که امضای 
شهود رسما گواهی گردیده مدعی است که ســند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ 
یکباب محصور جمعا 120 متر به شماره 1 فرعی مفروز مجزی شده از پالک 1271 اصلی 
واقع در بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل که در صفحه 16 دفتر 64 امالک ذیل شــماره 
5482 بنام علی محمد فرح نژاد آرانی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است در اثر 
جابجایی مفقود و اینک درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا طبق تبصره یک 
ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 

تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی و اصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی اسناد 

مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 687903 عباس زادگان 
رییس ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل 

اعالم مفقودی 
برگ ســبز و کارت خــودروی ســواری هیوندای تیپ 
تراجت مدل 2007 به رنگ ســفید- روغنی به شــماره 
پالک 11-557 م 61 و شماره موتور G6BA6554374 و 
شماره شاسی KMHMG81CPVU305706 و شناسه 
ملــی خــودرو KRGA071E2SR305706 به نــام آقای 
محمدرضا شاه زمانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ ســبز و برگ مزایده خــودروی ســواری پیکان 
مدل 1383 بــه رنگ ســفید روغنی به شــماره پالک 
ایران 13-816 ی 13 و شــماره موتور 11283010353 و 
شماره شاســی 0083503481  و شناسه ملی خودرو 
IRFC831V0A8503481 بــه نــام آقای عبدا... ســیامک 

دســتجردی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 
می باشد.

صاحب صدای دعای سحر به سکوت همیشگی فرو رفت. سید قاسم موسوی قهار، دعاخوان خوش 
صدای ۴۰ سال اخیر، پس از یک دوره بیماری درگذشت.

سید قاسم موسوی قهار را شاید خیلی ها از روی چهره نشناسند؛ اما صدای ماندگار سحرهای رمضان را 
کمتر کسی است که نشنیده باشد و کمتر ایرانی هست که رمضان را بدون این نوا به فطر رسانده باشد؛ 

ِه«. ِئَک ُکلِّ ِئَک َبِهیء َالّلُهمَّ ِاّنی َاْسَئُلَک ِبَبهاَّ »َالّلُهمَّ ِاّنی َاْسَئُلَک ِمْن َبهاَِّئک ِبَاْبهاُه َوُکلُّ َبهاَّ
دوروز پیش و بعد از چند سال بیماری و مشکالت حنجره، صاحب صدای ماندگار سحر خاموش شد، 

گرچه نوای موسوی قهار برای همیشه ماندگار خواهد بود.
مرحوم موسوی قهار  در ســال  ۱۳۲۵ در شــهر خمین  به دنیا آمد و پدرش روحانی بود. سید قاسم از 
دوران نوجوانی همراه پدر در مســجد دعاخوانی می کرد و بعد از انقالب برای خواندن دعا و مناجات به 
رادیو دعوت شد. در سال های پس از انقالب و به واسطه فعالیت بیشتر، وی در تهران و مدتی در بومهن 
زندگی  کرد.دعای سحر یکی از ادعیه ای بود که او بارها آن را خواند و سال هاست که از صداوسیما پخش 
می شود. او بیش از ۳۰ سال ادعیه و مناجات های مختلفی را خواند؛ دعاهای سحر، افتتاح، سمات و 
ادعیه هر روز ماه رمضان و دعای فرج او بارها و بارها از رادیو و تلویزیون پخش شده است، اما دعای سحر 
با صدای موسوی قهار مانند ربنای استاد شجریان، بخشی از سبک زندگی و خاطرات معنوی روزه داران 

را به خود اختصاص داده و در اذهان چند نسل ماندگار شده است.
چند سال قبل اتفاق جالبی برای موســوی قهار افتاد و او به دلیل جراحی تیروئید، صدایش را کامال از 
دست داد. خودش در ســال ۹۲ ماجرا را این گونه تعریف کرده است: »من دو سال قبل تیروئید عمل 
کردم و بعد از عمل دوران نقاهت را می گذراندم، ناگهان متوجه شــدم که صوت خود را از دست داده ام 
و نه می توانم بخوانم و نه صحبت کنم. وضعیت طوری شــد که اگر چیزی می خواستم باید روی کاغذ 
می نوشتم. همه دکترها به اتفاق تشخیص دادند که تارهای صوتی سمت چپ من فلج شده است و پس 

از مراجعات فراوان به بهترین اطبا  کامال ناامید شدم.« طبق گفته های او، 
پس از این ماجرا با عنایت اهل بیت)ع(، موسوی قهار بهبود پیدا می کند 

و دوباره به اجرای برنامه در هیئت ها و محافل مذهبی می پردازد.
ســبک دعاخوانی و مداحی های موسوی قهار دو ویژگی مهم داشت؛ 
یکی صدای صاف، نافذ و دلنشین و دیگری استفاده او از دستگاه ها و 
الحان موسیقی ایرانی. تلفیق این دو ویژگی باعث شد در طول سال ها 
و با وجود ایرادهایی که برخی به تجوید عربی او می گرفتند؛ اما هیچ 
مداح و دعاخوان دیگری نتوانست جای موسوی قهار را بگیرد. صدا 

و ســبک دعاخوانی مرحوم صبحدل و مرحوم عباس صالحی را 
دوست داشــت: »یادم می آید وقتی می خواندم آقای 

صبحدل با نگاه شان مرا تشویق می کردند و این 
تشــویق هم به من کمک می کرد که ادامه 
بدهم. من دعای ســحر را به سبک های 
مختلف خواندم. شــور خواندم، ســه گاه 

خواندم، اصفهان خواندم.«
سحرگاه دوشنبه سید قاسم موسوی قهار 
در سن 7۳ سالگی دامن از خاک برکشید 

و رهسپار سرای آخرت شد.
دیروز مراسم تشــییع این مناجات خوان 

فراموش ناشدنی در تهران برگزار شد.

یکی دیگر از نوستالژی های دوست داشتنی هم رفت؛

خداحافظ صاحب صدای دعای سحر

میثم مطیعی، مداح اهل بیت)ع(:
ســحرهای رمضان مان با »اللهم انی اســئلک من بهائک بابهاه« خواندنش 
شروع می شد و شب های رمضان مان با »اللهم رب شهر رمضان« خواندنش. 
خدا رحمت کند استاد سید قاسم موسوی قهار را که خاطرات معنوی چندین 

نسل را با حنجره گرمش رقم زد.
بزرگ مردی که هیچ گاه به این انقالب مســتضعفین پشــت نکرد؛ لحظه ای 
خودش را به پول و شهرت نفروخت؛ هیچ گاه از مسیر نورانی اسالم و اهل بیت 

)ع( پا بیرون نگذاشت و همواره صدای رسای معنویت شیعه بود.

دلم گرفت وقتــی در خبرها خواندم، این هنرمند و مناجات خوان ارزشــمند 
تا آخرین روزهای عمر با برکتش هم »بیمه« نشــده بود. شــاید اگر استاد 
موســوی قهار هم مثل بعضــی دیگر، خــودش را می گرفت، نــرخ تعیین 
 می کرد، برای انقالب خط و نشــان می کشــید، خیلی بیشــتر اســمش را

 می شنیدیم.
البته مردم یادشان نرفته کدام صداها و حنجره ها، تنهای شان گذاشتند و کدام 
صداها سر سجاده مردم، هم نفس قنوت مردم، سر سفره سحری مردم و در 

شب های قدر مردم با آنان ماندند.

محمدرضا غالمرضازاده،مداح اهل بیت )ع( و مناجات خوان:
 استاد موســوی قهار از حنجره مخملی برخوردار بود که این نعمت را خداوند 
به وی عطا کرده بود و او هم در مسیر اهل بیت علیه السالم و همچنین مدح و 
مناجات به کار می برد.بسیاری از مردم با صدای زیبای این مرحوم متوجه دین 
و شعائر مذهبی شدند و این نتیجه نعمتی بود که خداوند به وی عطا کرده بود. 
مردم در زمان افطار و یا سحرهای ماه رمضان با نوای مناجات استاد موسوی 

قهار لحظات خود را سپری می کردند.
با صدای اســتاد متوجه معنای ادعیه می شدیم؛ چون با صوت خاص خود و 

توجه بسیاری که به معنای ادعیه داشت، الحان مختلف را در دعاخوانی به کار 
می برد؛ به طوری که الحان را متناسب با مضامین دعا مورد استفاده قرار می داد 
و انسان از قرائت دعای ایشان می توانست به معنا پی ببرد که این هنر بسیار 
واالیی است. بسیار مهم است که افراد فارسی زبان بتوانند با لحن و صوت به 
معنای دعاهای عربی پی ببرند و این تخصص و هنر استاد موسوی قهار بود.

استاد موسوی قهار ،مداحی بااخالص بود که اصال برایش مهم نبود، در مجلس 
برای چند نفر در حال اجرای مراسم است و همان انرژی را که برای جمعیت 

هزار نفری صرف می کرد، برای جمعیت کم نیز مورد استفاده قرار می داد.

جمعیت مراسم برای موسوی قهار،  ارزش نداشتحنجره موسوی قهار، سفره سحری مردم را تنها نگذاشت

در حاشیه مراسم تشییع
مراســم بدرقه پیکر مرحوم ســید قاسم موســوی قهار، ادعیه خوان و 
مداح اهل بیت )ع( روز گذشته باحضور انبوه عالقه مندان از مقابل خانه 

مداحان برگزار شد.
در این مراســم که جمعی از مداحان اهل بیت )ع( و قاریان و حافظان 
قرآن در آن حضور داشتند، دوستان و همرزمان مرحوم موسوی قهار به 

تالوت قرآن و مرثیه سرایی بر پیکر آن مرحوم پرداختند.
ســیدعلی مقدم، معاون ارتباطات مردمی دفتر رهبــر معظم انقالب و 
رییس شــورای عالی قرآن، سیدعلی ســرابی قائم مقام و محمدتقی 
میرزاجانی ،معاون اجرای شــورای عالی قرآن، سید عزت ا... ضرغامی 
رییس اسبق ســازمان صدا و ســیما، مجتبی ایزدی مدیر رادیو قرآن، 
سیدعلی سادات رضوی، مصطفی خورسندی، حسین سازور، غالمرضا 
سازگار، یدا... بهتاش، امین پویا، محمد رویانیان، اکبر بازوبند، مرتضی 
طاهری، امیر عباســی، مهدی ارضی و رحیم قربانی از جمله چهره های 

حاضر در مراسم بودند.
تالوت آیاتی از سوره مبارکه رحمن توســط امین پویا، قاری بین المللی 
آغازگر برنامه بود و در ادامه ســید علی سادات رضوی به مدیحه سرایی 

پرداخت.
مداحی محسن اعتمادیان از دیگر آیتم های برنامه بود که وی شعری را 
خواند که مرحوم موسوی قهار در آخرین روزهای حیاتش خواسته بود 

که بر پیکرش بخوانند.
 در پایان امیر عباسی و مهدی ارضی به مرثیه سرایی پرداختند. حاضران 

هم ضمن تشییع پیکر مرحوم موسوی قهار آنها را همراهی کردند.
این بدن نوکر توست حسین جان
گریه کن مادر توست حسین جان

همچنین در پایــان، پیکر مرحــوم جهت تدفین راهــی حرم حضرت 
عبدالعظیم حسنی )ع( شد.
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عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

نحوه پیشگیری از بیماری های واگیر ، مالک ارزیابی عملکرد 
دانشگاه های علوم پزشکی است

عضو کمیسیون بهداشت مجلس، با بیان اینکه مالک ارزیابی عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی، نحوه 
مدیریت بیماری های واگیر همچون آنفلوآنزاست، تاکیدکرد که دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان 

باید ارائــه آموزش های عمومــی و انجام 
اقدامات پیشــگیرانه را در دستورکار خود 
قرار دهد. حیدر علی عابــدی واکنش به 
اعالم خبری از سوی مسئول بیماری های 
واگیر مرکز بهداشت اصفهان مبنی بر اینکه 
در سال جاری تاکنون ۱۵ نفر از مبتالیان به 
آنفلوآنزا در مراکز درمانی اســتان اصفهان 
جان خود را از دست داده اند که بیشتر آنها 
افراد بزرگســال هســتند، گفت: آنفلوآنزا 
یک بیماری ویروسی شناخته شده بوده 

که راه های مقابله و پیشگیری از ابتال به این بیماری و درمان آن به خوبی مشخص شده است. نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در بیان راه های مقابله و پیشگیری از ابتال به بیماری آنفلوآنزا، 
ادامه داد: گروه های آسیب پذیر همچون زنان باردار، سالمندان و بیمارانی که مشکل کلیوی، قلبی یا ریوی 
داشته یا ایمنی بدن شان پایین است باید هر سال قبل از شروع فصل سرما واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.

با حضور معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه انجام شد؛

آغاز عملیات اجرایی پروژه مجتمع قضایی اصفهان
عملیات اجرایی پروژه بزرگ مجتمع قضایی اصفهان با حضور معاون مالی، پشــتیبانی و عمرانی قوه 
قضاییه آغاز شد. فروزان مهر در بازدید از مجتمع گفت: قوه قضاییه در دوره جدید وارد مرحله تازه ای شده 
و سند باالدستی ما سند تحول قوه قضاییه است که به تایید مقام معظم رهبری رسیده و از سوی وی ابالغ 
شده و متناسب با آن سیاست ها، برنامه ریزی انجام شده است. وی افزود: یکی از سیاست های این سند 
تامین زیرساخت های امر قضاست که عمدت مربوط به تامین فضاهای فیزیکی مورد نیاز است که بیشتر 
اعتبارات آن دولتی است و با توجه به وضعیت ویژه اقتصادی که امروز با آن روبه رو هستیم، شرایط سختی 
پیش روی همه سازمان ها و نهادها و حتی نظام پیمانکاری قرار گرفته است. فروزان مهر خاطرنشان کرد: 
البته ما پیش از این و در زمان جنگ تحمیلی با شرایط سخت تری مواجه بودیم که با همراهی و همدلی 
همه مردم و نهادها این شرایط را پشت سر گذاشتیم. فروزان مهر با اشاره به پیش بینی مدت زمان سه 
ساله برای اجرای این پروژه تصریح کرد: امروز نیز با وجود این شرایط در صورت تامین منابع مالی، معاونت 
مالی قوه قضاییه و پیمانکار این آمادگی را دارند تا این پروژه را ظرف مدت زمان کمتری به پایان برسانند.

طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اولویت طرح ســاماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور 
موافقت کردند. حســن کامران، نماینده اصفهان نیز در موافقت با اولویت طرح ساماندهی کارکنان 
قراردادی دانشگاه پیام نور گفت: نباید فرصت سوزی کرد، اگر چه در شرایط کنونی در کشور تعداد زیادی 
پرسنل قرارداد موقت مشغول فعالیت هستند؛ اما باید فرصت را غنیمت شماریم شمرده و این طرح 
را بررســی و تصویب کنیم. وی با انتقاد از عملکرد دولت در ارائه الیحه دائمی قانون خدمات کشوری 
افزود: دولت در شرایط کنونی الیحه مذکور را به صورت آزمایشی اجرایی می کند، دولت مدافع عدالت 
نیست و همراه با تبعیض بوده است، زیرا در الیحه دائمی خدمات کشوری که مجلس بسیار  روی آن 

کار کارشناسی کرد، قراردادهای موقت تعیین تکلیف می شد.

پرستاران بیمارستان های علوم پزشکی اصفهان نسبت به عدم پرداخت مطالبات خود معترض هستند؛

گره کور قاصدک بر سیستم پرستاری

چند روزی است که پرستاران بخش های  پریسا سعادت
مختلف بیمارستانی در اصفهان در اعتراض 
به اجرای نامناســب طرح قاصدک و تعویق چندیــن ماهه در دریافت 
کارانه های خود تجمعــات اعتراض آمیزی را انجــام می دهند. طرح 
قاصدک، اصلی ترین دلیل نارضایتی از نحوه پرداختی های این پرستاران 
است. حاشــیه های قاصدک البته تنها مختص به پرستاران اصفهانی 
نیســت و تقریبا در اکثر بیماراســتان های تحت نظر علوم پزشکی در 
سراسر کشور، پرستاران نسبت به اجرای این طرح و عوارض ناشی از آن 
معترض هستند. طرح قاصدک در ســال 93 و به دنبال اجرای برنامه 
طرح تحــول برای توجیهه کادر پرســتاری به عنوان بدنــه اصلی نظام 
سالمت و کارکنان غیر پزشــک به اجرا درآمد که از همان ابتدای امر با 
تعصب و تبلیغات شــدید و افزایش و اختالف پرداخــت معنادار بین 
پرســنل برخی بخش ها مانند بلوک های زایمان ،پرستاری، مامایی و 
بخش های اورژانس و مدیران پرستاری با پرسنل بالینی نوعی فاصله و 
ناهماهنگــی ایجاد کرد. پرســتاران می گویند مشــکل اصلی در نظام 
پرداخت، عدم تامیــن منابع به موقع اســت و این امر معوق شــدن 
پرداختی و بی عدالتی در پرداخت ها را هم در بر داشته و سبب نارضایتی 
تمام گروه های کادر درمان شده است. اخیرا پرستاران بیمارستان الزهرا 

در اعتراض به نحوه پرداخت حقوق و کارانه خود مقابل این بیمارستان 
تجمع کردند تا جایی که این اعتراضات به استانداری اصفهان هم کشیده 
شد. پرستاران بیمارستان های علوم پزشکی اصفهان می گویند طی 9 
ماه گذشته کارانه و اضافه کاری آنها در سیستم قاصدک پرداخت نشده 

است.
 به گفته محمود عمیدی )فعال صنفی پرســتاری(؛ اعتراض پرستاران 
اصفهان به طرح قاصدک کامال خودجوش بوده است. پرستاران اصفهان 
معتقدند که از وقتــی طرح قاصدک به اجرا درآمــده، مطالبات خود را 
با تاخیر دریافت می کننــد. عمیدی تصریح می کند: پرســتاران بارها 
اعالم کردند که طرح قاصدک که چند ســالی اســت اجرایی می شود، 
غیرقانونی اســت. متاســفانه بعد از تصویب طرح قاصدک بعد از یک 
سال، 9 ماه و در برخی دانشگاه ها ۱۴ ماه، پولی به پرستار تحت عنوان 
طرح قاصدک پرداخت می شود که بسیار کم است. قاصدک در خیلی 
از دانشگاه ها شــامل اضافه کاری و کارانه می شــود. این فعال صنفی 
پرستاری می افزاید: قبل از طرح قاصدک پرستاران اضافه کاری را نهایتا 
با یک ماه تاخیر دریافت می کردند؛ این در حالی است که از وقتی طرح 
قاصدک اجرایی شده است، پرستاران مجبور هستند، 9 ماه، یک سال 
یا ۱۴ ماه منتظر بمانند تا مطالبات معوقه شان را دریافت کنند. پرستاران 

قبل از طرح قاصدک نیز کارانه را نهایتا با دو تا سه ماه تاخیر می گرفتند. 
عمیدی تاکید می کند: البته مشکل اصلی پرستاران وجود تبعیض در 
پرداخت ها بین پزشکان و پرستاران است و خیلی از خدمات پرستاری 
به نام پزشکان ثبت می شــود. مشکالت ایجاد شــده با اجرای طرح 
قاصدک در حالی اســت که در برخی از استان ها از جمله تهران به دلیل 
بروز این دست از مسائل این طرح دیگر اجرا نمی شود؛ اما علوم پزشکی 
اصفهان نســبت به اجرای آن همچنان اصرار دارد. نارضایتی پرستاران 
در وضعیت درآمدی و معیشتی خود در حالی است که کشور به شدت 
با کمبود نیروی پرســتاری مواجه است. بر اساس یافته های پژوهش 
شورای بین الملل پرستاری، استاندارد نسبت پرستار به تخت ۱٫۵ است؛ 
درنتیجه، با وجود ۱۲۰ هزار تخت بیمارســتانی موجــود باید ۱۸۰ هزار 
پرستار در کشور وجود داشته باشد. درحالی که تعداد پرستاران  فعلی 
کشور حدود ۱۱۰ هزار نفر است و این یعنی کمبود ۷۰ هزار نفری پرستار 
در کشور! از سوی دیگر روند مهاجرت این افراد به خارج از کشور به دلیل 
شرایط و نحوه درآمد، افزایش قابل مالحظه ای داشته است و سالیانه 
تعداد زیادی از این افراد جذب کشــورهای کانادا و حوزه خلیج فارس 
می شوند؛ اما همچنان با وجود  وعده های مسئوالن پرستاران در گرداب 

مطالبات و دست اندازهای حقوقی خود گرفتار هستند.

رییس اداره امور آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان گفت: آلودگی هوا موضوعی 
بسیار پیچیده است که یک شب به وجود نیامده بلکه 
در طول پنج دهه گذشته به دلیل عدم توجه به اصول 
و ارکان زیســت محیطی و توزیع و اســتقرار ناموزن 
واحدهای تولیــدی صنعتی، معدنــی و خدماتی در 
منطقه مرکــزی و به تبع آن تمرکز جمعیت و رشــد و 
توسعه انواع حمل و نقل، شرایط به این صورت درآمده 
است. به گفته بابک صادقیان، ۱۰ درصد صنایع بزرگ 
کشور و بیش از ۵۰ درصد تولید آجر کشور را مربوط به 

اصفهان دانست و ادامه داد: ۷۰ درصد صنایع اصفهان 
در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان متمرکز هستند. 
رییس اداره امور آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط 
زیست اســتان بیان کرد: اصفهان در مصرف گازوییل 
رتبه اول و در چهار فرآورده اصلی شامل مازوت، بنزین، 
گازوییل و نفت ســفید نیز رتبه دوم کشور را داراست. 
وی تصریح کرد: متاسفانه شهر اصفهان در یک منطقه 
با اراضی کم ارتفاع و پست نسبت به مناطق اطراف قرار 
دارد که ایــن موضوع باعث می شــود جریانات افقی 
هوا )باد( به ویژه در نیمه دوم سال به حداقل رسیده 

و شاهد ماندگاری و انباشــت آالینده های حاصل از 
منابع مختلف باشیم. این کارشــناس اظهارداشت: 
در نیمه اول سال به دلیل خشکسالی های پی درپی، 
پیشروی بیابان و تشدید فعالیت معدنی و تولیدی در 
کانون های فرسایش بادی )به ویژه در دو شهرستان 
اصفهان و برخوار( و نیز کانون های فرااستانی درگیر 
پدیده گردو غبار و در نیمه دوم ســال بــه دلیل ورود 
سامانه های پرفشــار و پایدار که منجر به سکون هوا 
و وارونگی دما می شــوند شاهد انباشــت و افزایش 

آالینده های انسان ساخت خواهیم بود.

 اقلیم نامناسب و عدم خودپاالیی
 آلودگی هوای اصفهان را دوچندان می کند

 سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: امداد رسانی به ۵۷۱ مورد سقوط از ارتفاع و ۵۸ مورد غرق شدگی در اصفهان آبان ماه امسال انجام شده است. عباس 
عابدی با اشاره به ۲۱ هزار و ۴۸۲ ماموریت اورژانس استان در آبان ماه امسال، اظهار کرد: از این شمار ۱۷ هزار و ۲۰۷ مورد ماموریت های شهری بود که چهارهزار و ۱۰۷ 
مورد تصادف و ۱3 هزار و ۱۰۰ مورد حوادث غیرتصادفی بوده است. وی با بیان اینکه در این مدت چهار هزار و ۲۷۵ مورد ماموریت جاده ای انجام شد که از این شمار 
حدود یک هزار ۵۴9 مورد تصادف و دو هزار و ۷۲۶ مورد حوادث غیر تصادفی بود، افزود: در مجموع ۱3 هزار و ۸۷۶ نفر حادثه دیده آبان ماه امسال به بیمارستان ها 
منتقل شدند. سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اینکه ســه هزار و ۶۸۱ مصدوم حوادث ماه گذشته به صورت سرپایی مداوا شدند، ادامه داد: ۵۷۱ 
 co مورد سقوط از ارتفاع و ۵۸ مورد غرق شدگی در ماه گذشته به اورژانس اعالم و ماموران به محل حوادث اعزام شدند. عابدی با بیان اینکه تعداد مسمومیت با گاز
در ماه گذشته ۴۴ مورد بود، اضافه کرد: در این مدت به ۸۴۸ نفر دارای مشکالت تنفسی و ۵3 مورد زایمان رسیدگی شده است. وی با اشاره به امداد رسانی به ۴۵ 

حادثه ویژه در ماه گذشته، گفت: حدود ۲9 احیای موفق و سه مورد کمک به زایمان زنان باردار طی این مدت صورت گرفت.

 در آبان ماه سال جاری رخ داد؛

وقوع ۵۷1 حادثه سقوط از ارتفاع در اصفهان

 اخیرا پرستاران بیمارستان الزهرا در اعتراض به نحوه 
پرداخت حقوق و کارانه خود مقابل این بیمارستان تجمع 
کردند تا جایی که این اعتراضات به استانداری اصفهان هم 

کشیده شد

 جمع آوری مشخصات بیومتریک متکدیان
 از طریق اسکن عنبیه در اصفهان

رییس سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه راه حل مقابله با تکدی گری زندان نیست،  گفت: 
جمع آوری مشخصات بیومتریک متکدیان از طریق اسکن اثر انگشت و عنبیه در ۸ استان کشور 
در حال انجام است. »تقی رستم وندی« ادامه داد: در ۸ استان کشور بانک اطالعاتی از متکدیان 
تهیه شده است. این طرح در کالن شــهر هایی مانند اصفهان، شیراز، تهران که تکدی گری بیشتر 
وجود دارد، انجام می شود. وی افزود: همانطور که می دانید متکدیان فاقد مدارک هویتی هستند 
و بارها این افراد جمع آوری و به آنها خدمات ارائه می شــود؛ اما دوباره بــه خیابان باز می گردند. 
احراز هویت از طریق عنبیه جدیدترین فناوری اســت که در ۸ مرکز اســتان این فناوری درحال 
انجام است. رستم وندی همچنین درباره ســلب حضانت از والدین کودکان خیابانی تصریح کرد: 
ســلب حضانت فرزند از والدین درخصوص کودکان خیابانی دارای پروتکل مشــخصی است و 
الزاما نیازمند حکم قضایی است تا حضانت را از والدین ســلب کنند و یک رویه مربوط به خود را 
 دارد؛ اینگونه نیســت که اگر کودکی دوبار در این برنامه جمع آوری شد، سلب حضانت از والدین

 انجام شود .

 سهمیه های کنکور وضعیت آشفته ای
 را در دانشگاه ها ایجاد کرده است

رییس دانشگاه تهران گفت: متاسفانه سهمیه ها در کنکور وضعیت آشفته ای را در دانشگاه ها ایجاد 
کرده و در سال های مختلف سهمیه های جدیدی به الیحه سنجش و پذیرش کنکور اضافه شده 
بود که این ها با هم همخوانی نداشــتند و باعث انباشتگی مشکالت در دانشگاه ها شدند. محمود 
نیلی محمود آبادی بیان کرد: این سهمیه ها باعث شدند افراد با استعداد برای بخش کوچکی از 
رشته های پر طرفدار رقابت کنند و بخش نســبتا بزرگی از پذیرش دانشجویان برای سهمیه های 
مختلف تقســیم شــود  که اختالف کیفیت ورودی زیادی را در رشــته ها به خصوص رشته های 
پرطرفدار به دنبال داشت.وی در ادامه افزود: این ســهمیه های موجود در کنکور آسیب اجتماعی 
بزرگی را برای جوانان فراهم کرده بود؛ آسیبی که باعث می شد جوانی که انتظار ورود به دانشگاه 
را دارد و صالحیت الزم را نیز داشته اســت، به دلیل اعمال این ســهمیه ها عمال از امکان ورود به 

دانشگاه منع می شد. 

ثبت نام 31 هزار نفر در کنکور ارشد 99
مشــاور عالی ســازمان ســنجش گفت: تاکنون 3۱ هزار نفر برای ثبت نام در آزمون کارشناسی 
ارشد ســال 99 و بیســت و پنجمین المپیاد علمی دانشــجویی کشــور اقدام کرده اند. حسین 
توکلی اظهار داشــت: آزمون ورودی دوره های کارشناســی ارشد ناپیوسته ســال 99 در ۶ گروه 
آموزشــی و برای ۱۴۱ کد رشــته امتحانی، شامل ۵۴ کد رشــته امتحانی علوم انســانی، ۱۷ کد 
رشــته علوم پایه، ۲۴ کد رشــته امتحانی فنی و مهندســی، ۲3 کد رشــته امتحانی کشاورزی 
و منابع طبیعــی، ۱3 کد رشــته امتحانی هنر و ۱۰ کد رشــته دامپزشــکی برگزار می شــود. وی 
افزود: دفترچه راهنمای شــرکت در آزمون کارشناســی ارشد سال ۱399 و بیســت و پنجمین 
دوره المپیاد علمی دانشجویی کشــور از روز شنبه ۱۶ آذر ماه 9۸ روی ســایت سازمان سنجش 
قرار گرفته اســت و داوطلبــان می توانند بــا مطالعه آن در آزمــون ثبت نام کنند. مشــاور عالی 
ســازمان ســنجش یادآور شــد: ثبت نام برای شــرکت در آزمون ورودی کارشناســی ارشــد 
ناپیوسته ســال 99 و بیســت و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشــور از روز شنبه ۱۶ آذر ماه 
 از طریق سایت ســازمان ســنجش آغاز شــده  و ناکنون 9۸ تعداد 3۱ هزار و ۸3۵ نفر در آزمون 

ثبت نام کرده اند.

با مسئولان
ن

س: میزا
عک

اخبار

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان:

درحال عبور از پیک شیوع 
آنفلوآنزا در اصفهان هستیم

چهره روز

اصفهان مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان با اعالم اینکه شیوع بیماری 
آنفلوآنزا در اســتان قوت قبلی را ندارد، گفت: 
اوج شیوع بیماری در آذر ماه بود و هم اکنون 
درحال عبور از پیک شیوع آنفلوآنزا  هستیم. 
آرش نجیمی، اظهارکرد: انتظار داریم شــیوع 
بیماری آنفلوآنزا  در اســتان به مرور کم شود، 
البته نه به این معنا که بیماری در دی ماه یک 
مرتبه کاهش پیدا کند، چون همانطور که صعود 
بیماری تدریجی بــوده، قطعا نزول بیماری و 
برگشت به شرایط عادی نیز زمان می برد. وی 
با بیان اینکه تقریبا از پیک شیوع آنفلوآنزا  در 
اســتان عبور کرده ایم، گفت: باتوجه به روند 
بیماری پیش بینی می شــود، ظرف یک ماه 
تا یک ماه و نیم آینده شرایط عادی شود و از 
دی ماه بیماری در روند نزولی قرار می گیرد. 
وی با اشــاره به اینکه قطعا تعــداد مبتالیان 
آنفلوآنزا  در استان نسبت به سال های پیش 
بیشتر بوده است، افزود: بیشتر مبتالیان در 
گروه سنی بزرگساالن بوده اند و تقریبا تمام 
گروه های بزرگسال در معرض بیماری بوده اند؛ 
اما عوارض و مشــکالت بیمــاری یا مواردی 
که بیماری شــدید و منجر به بستری شده، 
مربوط به افرادی بوده که ســالمند و یا دارای 
بیماری زمینه ای بوده اند. مدیر روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان درخصوص 
تامین دارو برای بیماران آنفلوآنزا  در اســتان، 
گفت: هم اکنون به هیچ وجه مشــکلی برای 
تامین داروی آنفلوآنزا  نداریــم و تعدادی از 
داروخانه های ســطح اســتان برای تحویل 
داروی آنفلوآنزا تعیین شده اند. داروخانه امام 
سجاد در سطح شهر اصفهان، داروی آنفلوآنزا  
را در اختیار بیماران قرار می دهد. البته دارو تنها 
به بیمارانی تحویل داده می شــود که درحال 
تکمیل دوره درمان خود هســتند و یا دارای 
بیماری های خاص هســتند و مصرف دارو 
براساس نظر متخصصان برای آنها ضروری 

تشخیص داده شده است.

شهرداری بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شورای اسالمی شهر، طی تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها، چهار قطعه 
زمین به شماره های 3۴۴- 3۴۵- 3۵3 – 3۵۲ واقع در شهرک آزادگان با کاربری مسکونی را به فروش برســاند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص حقیقی و حقوقی 

درخواست می گردد از تاریخ 9۸/۰9/۲۰ جهت بازدید از محل مورد نظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهرداری مراجعه نمایند.

آگهی مزایده

مجید صفاری - شهردار بادرودم الف:692424

نوبت اول

آدرس۵% سپرده در شرکت در مزایدهقیمت کارشناسیمساحت )مترمربع(شماره قطعه زمینردیف

شهرک آزادگان۲۷۰۴/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰ مترمربع۱3۴۴

شهرک آزادگان۲۶۵۴/۵۰۰/۰۰۰۵9/۶۲۵/۰۰۰ مترمربع۲3۴۵

شهرک آزادگان۲۷۰3/۴۰۰/۰۰۰۴۲/۵۰۰/۰۰۰ مترمربع33۵۲

شهرک آزادگان۲۷۰۴/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰ مترمربع۴3۵3

۱-مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت ۱۰ روز می باشد.

۲-هزینه انتشار آگهی و هزینه کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

3-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۴-برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها 

به ترتیب ضبط خواهد شد.

۵-پیشــنهاد دهندگان می بایســت ۵ درصد مبلغ پایه زمین مورد نظر را تحت عنوان 

سپرده شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا اســناد خزانه و یا فیش نقدی 

 به حســاب شــماره ۱۰۶۶۸۲۱9۰۰۰۱ نزد بانک ملی بــادرود واریز و ضمیمه پیشــنهاد

 خویش نمایند.

۶- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
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ملی پوش وزنه برداری:

لطفا گالیه ها را سیاسی نکنید!
ملی پوش دســته ۱۰۹ کیلوگرم تیم وزنه برداری ایران به تازگی با انتشــار فیلــم و تصاویری در صفحه 
شخصی اینســتایش وضعیت اردو و امکانات تیم ملی را در شأن این رشــته المپیکی نمی داند. علی 

شــاکری، مســئول کمپ تیم های ملی 
وزنه برداری، اما همه ادعاهای هاشــمی 
را تکذیب کرد و حرف های او را دور از مرام 
پهلوانی خواند. وزنه بردار ملی پوش که این 
روزها برای کاپ قطــر و انتخابی المپیک 
آماده می شود، در جواب به مسئول کمپ 
تیم های ملی می گوید: »آقای شــاکری 
سرپرست محترم تیم ملی، شما که مدعی 
هستید حرف های من دروغ است، من به 
چند مورد نقد داشتم؛ نداشتن ماساژور، 

نداشتن فیزیوتراپ، نداشــتن دکتر تغذیه و روان شــناس، ندادن هزینه ایاب و ذهاب به ملی پوشان، 
اردوهای کوتاه مدت و آخر هم از وضعیت غذا گالیه کردم، آیا این موارد صحت ندارد؟ جنابعالی ادعا کرده 
بودی عملکرد من ضعیف بوده، در این خصوص باید بگویم که من حاال باالترین رنکینگ و امتیاز را بین 
ملی پوشان ایرانی برای سهمیه المپیک دارم و به رغم مصدومیت، بیشترین حضور را در مسابقات مختلف 
داشته ام و نتایج خوبی هم گرفته ام.شما می توانید همه جراید و روزنامه ها را مرور کنید هیچ حاشیه ای از 
من پیدا نمی کنید، لطفا  گالیه هایم که برای بهبود شرایط و امکانات تیم ملی بوده را هم سیاسی نکنید.«

ضرر ملی پوش تیروکمان به خاطر رابین هود بازی
ملی پوش تیر و کمان ایران میهمان برنامه سالم صبح بخیر شبکه سوم سیما بود. او با دیدن بخشی از 
کارتون رابین هود در این برنامه با خنده گفت: »این کارتون واقعا عالی بود. من هم با کش، تیر کمان درست 
می کردم ولی نه گنجشک می زدم نه شیشه. بچه خیلی آرامی بودم و از راهنمایی به بعد شیطنت هایم 
شروع شد. پدرم در پارالمپیک فعالیت می کند و از طریق او به رشته تیر و کمان عالقه مند شدم. موقعی که 
کار شروع شد در ایران ۱۰، ۱5 تا بیشتر تیرانداز نبود و فدراسیون هم وجود نداشت و یک انجمن داشتیم.« 
میالد وزیری در پاسخ به اینکه آیا می تواند مثل رابین هود که تیر اول را می زد و تیر دوم را روی هوا به تیر 
اول می زد عمل کند، با خنده گفت: »این شدنی نیست؛ اما تیر پشت تیر می خورد. در مسابقات تایلند دو 
تیرم اینگونه شکست. ما بیشتر خودمان تجهیزات مان را می گیریم. قیمت تیر و کمان خیلی باال رفته است 

یک کمان حرفه ای 35 تا 4۰ میلیون تومان قیمت دارد و هر تیر 5۰۰، 6۰۰ هزار تومان است.«

محرومیت روس ها صدای »پوتین« را درآورد
محرومیت 4 ساله ای که از سوی آژانس جهانی ضددوپینگ برای ورزش روسیه در نظر گرفته شد، 
یک شوک بزرگ به این کشور بود. روس ها هنوز این محرومیت را قبول ندارند و به برگرداندن این 
رای امیدوار هستند تا ورزشکاران این کشــور از المپیک ۲۰۲۰ و جام جهانی ۲۰۲۲ محروم نشوند. 
والدیمیر پوتین، طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد که تحریم های درنظرگرفته شــده در پی 
تخلفات البراتوار مسکو برخالف منشور و روح المپیک اســت. رییس جمهوری روسیه در این باره 
گفت: حکم وادا، هیچ گونه موضوعیتی در خصوص کمیته ملی المپیک روسیه ندارد و اینگونه تحریم 
ورزش کشور خالف منشــور المپیک اســت. قطعا به دادگاه بین المللی حکمیت ورزشی شکایت 
خواهیم کرد. در حالی که خیلی از رســانه ها به تحلیل موضوع محرومیت روسیه پرداختند و حتی 
سراغ رشــته هایی رفتند که ورزشکاران این کشور در آن مدعی کســب مدال به شمار می روند، گویا 

روس ها به هیچ عنوان نمی خواهند زیر بار این محرومیت بروند. 

مســئوالن فدراســیون فوتبال قصد داشــتند نظر 
سرمربی پیشین پرســپولیس را برای عقد قرارداد 
پس از فسخ با سرمربی بلژیکی جلب کنند و حتی 
گفته می شد به توافقاتی نیز رســیده اند. در همین 
راستا برانکو در مذاکرات غیررســمی با فدراسیون 
برای نشســتن روی نیمکت تیم ملی خواهان عقد 
قرارداد سه ساله شــده و عنوان کرده باید مطالبات 
او از پرســپولیس و مالیاتش بابــت حضور در این 
تیم پرداخت شــود. فدراســیون فوتبال ابتدا قصد 
داشــت قرارداد کوتاه مدت با مرد کــروات ببندد و 
در نهایــت با عقد قــرارداد بلندمدت بــا این مربی 
مخالفت کرده؛ اما به برانکو اعالم کرده نه تنها حاضر 
به پرداخت مالیات ۲۲۰ هزار یورویی اوســت بلکه 
طلبش را هم از پرســپولیس می گیرد. برانکو البته 

یک شــرط دیگر هم برای نشســتن روی نیمکت 
ایران داشــته است. سرمربی ســابق پرسپولیس 
به فدراســیون اعالم کــرده یکی از دســتیارانش 
 در تیــم ملــی ایــران، بایــد زالتکــو ایوانکوویچ

 برادرش باشد!
گویا فدراســیون هنــوز جوابی به این درخواســت 
یا شــرط برانکو نداده؛ اما دور از ذهن نیســت این 
مربی کروات برادرش را دســتیار خود کند. زالتکو 
ایوانکوویچ در سال ۲۰۰5 برای یک فصل به ایران آمد 
و هدایت تیم برق شیراز را در لیگ برتر برعهده گرفت 
ولی پس از آن دوباره به اســلوبودا بازگشت و برای 
چهار سال در آن جا حضور داشت. واراژدین آخرین 
تیمی بود که زالتکو قبل از حضور در پرسپولیس در 
آن فعالیت می کرد. برادر برانکو در تیم زادگاهش به 

عنوان مدیر در باشگاه و سرمربی تیم زیر ۱6 سال تا 
سال ۲۰۱5 فعالیت داشــت. دو سال قبل سرمربی 
اســبق تیم برق شــیراز به عنوان جانشین سرتن 
چوک فعالیت خود را در جمع سرخ پوشان آغاز کرد 
و همراه برادرش به عنوان قهرمانی لیگ برتر ایران 
رســید. پس از آن نیز این دو برادر با هم به االهلی 
 رفتند که ســرانجام خوبی در تیم سعودی برایشان

 رقم نخورد.

شرط برانکو برای فدراسیون؛ »زالتکو« هم باشد!

شاگرد سعید مفتخر در تیم ایرانجوان بوشــهر بعد از گلزنی های متعدد در رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشــگاه های کشور حاال بر بلندای قله قرار 
گرفته و آقای گل لیگ برتر است. طی روزهای بازی در تیم ایرانجوان؛ حریفان مهدی قائدی را  زیاد جدی نمی گرفتند و حتی می گفتند او با این قد و قامت و 
جثه نحیفی که دارد در تقابل با مدافعان کم خواهد آورد؛ اما در همان سال لیگ یک او نزدیک به ۱۰ گل برای تیم ایرانجوان بوشهر به ثمر رساند و به خاطر این 
گل ها بود که از سوی امیر حســین پیروانی به تیم ملی جوانان دعوت شد تا شانس بازی در جام جهانی ۲۰۱7 جوانان را به 
دست بیاورد و در ادامه با یک قرارداد 3 ساله به استقالل آمد. باشگاه ایرانجوان به خوبی می دانست که مهدی قائدی مهره 
گرانی است و به همین خاطر مبلغ رضایت نامه او را 6۰۰ میلیون تومان عنوان کرد که استقاللی ها بدون درنگ آن را پذیرفتند. 
با این حال نمی شود منکر شد مهدی این فصل بهتر از همیشه برای استقالل بازی می کند. طفل شیرین فوتبال ایران که به 
باشوغریبه کوچک معروف است این روزها در استقالل تبدیل به بازیکن بزرگی شده  و می تواند باز هم رو به جلو حرکت کند 

و بعد از تیم امید به تیم ملی هم دعوت شود و حتی شانس حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ را پیدا کند.   

طفل شیرین فوتبال بر بلندای قله
فتح ...زاده در راه وزارت ورزش؛

یک قدم تا مدیرعاملی 
استقالل؟

چهره روز

وز عکس ر

توپ مسابقات جام 
باشگاه های جهان 2019 

رونمایی شد
مسابقات جام باشــگاه های جهان ۲۰۱۹ 
به میزبانی قطــر از امروز به مــدت ۱۰ روز 
میان 8 تیم برگزار می شــود. در این راستا 
شــبکه »الکاس« از توپ مسابقات جام 
باشــگاه های جهــان ۲۰۱۹ رونمایی کرد. 
جام باشگاه های جهان با حضور قهرمانان 
قاره های مختلــف به همراه یــک تیم از 
میزبان که در این دوره الســد قطر است، 

برگزار می شود.

تکذیب تنش در رابطه دورتموند و »جیدون سانچو«
میشائیل زورک، مدیر ورزشی دورتموند درباره  کنار گذاشته شدن جیدون سانچو از ترکیب دورتموند 
در هفته های اخیر می گوید او هنوز جوان بوده و برای تبدیل شدن به فوتبالیستی در کالس جهانی 
در مسیر رشد و تکامل اســت. سانچوی ۱۹ ســاله اخیرا به دالیل انضباطی یک بار در بازی تیمش 
مقابل گالدباخ به کلی از فهرست تیم خط 
خورد و بار دیگر هم در بــازی دورتموند 
و بارســلونا در چمپیونزلیــگ به همین 
دلیل نیمکت نشین شــد. از این گذشته 
در جریان شکست تحقیرآمیز دورتموند 
مقابل بایــرن مونیخ که بــا نتیجه ۰-4 
اتفاق افتاد هم جیدون ســانچو بین دو 
نیمه تعویض شــد تا نیمه دوم را از روی 
نیمکت تماشا کند. بعد از این تنبیه های 
انضباطی شایعاتی مطرح شد که سانچو 
قصد ترک باشگاه را دارد و از لیورپول، چلسی و منچســتریونایتد به عنوان تیم هایی که به او عالقه 
دارند یاد شد و گفته شد که سانچو حتی ممکن است در ماه ژانویه راهی یکی از این تیم ها شود؛ اما 
میشائیل زورک، مدیر ورزشی دورتموند با رد این شایعات می گوید رابطه باشگاه و سانچو کامال خوب 
است و دورتموند به کمک کردن به سانچو برای رشــد و پیشرفت و تبدیل شدن به یک فوتبالیست 

کامل ادامه خواهد داد.
سرمربی منچستریونایتد:

»راشفورد« یک روز مثل کریس رونالدو خواهد شد
اوله گنار سولسشر، ســرمربی منچســتریونایتد با تعریف و تمجید از کیفیت و توانایی مهاجمش 
مارکوس راشفورد که این روزها در اوج آمادگی به ســر می برد، می گوید راشفورد می تواند در آینده 
ستاره ای در حد و اندازه کریستیانو رونالدو باشد، کسی که سال ها قبل با درخشش ه در اولدترافورد 

حرکت در مسیر تبدیل شدن به یک ابرستاره را آغاز کرد.
 راشفورد در فصل جاری عملکرد خیلی خوبی داشــته و در جریان دربی شهر منچستر که روز شنبه 
بین یونایتد و سیتی انجام شــد و با پیروزی ۲-۱ شیاطین ســرخ به پایان رسید، یکی از گل های 
تیمش را به ثمر رساند تا بار دیگر مورد تحسین و تمجید هواداران این تیم قرار بگیرد. این ستاره ۲۲ 
ساله یونایتد و تیم ملی انگلیس در فصل جاری ۱3 گل به ثمر رسانده که از این تعداد ۱۰ گل در لیگ 
برتر به ثمر رسیده است. سولسشــر در گفت وگوی خود درباره راشفورد گفت:» مقایسه راشفورد و 
کریس رونالدو خیلی راحت است. مهارت های تکنیکی، شکل بدنی، روحیه و ویژگی ها و خالصه 

همه چیز آنها به هم شباهت دارد«.

تاتنهام و ناپولی به دنبال جذب ستاره رئال
باشــگاه ناپولی برای تقویت خط میانی اش به دنبال جذب هافبک کلمبیایی رئال مادرید است. 
نشریه »مارکا« اسپانیا خبر داد که باشگاه ناپولی برای جذب خامس رودریگس، ستاره کلمبیایی 
رئال مادرید با تاتنهام وارد رقابت شد. خامس به خاطر مصدومیت، جایگاه خود را در ترکیب قوهای 
سپید از دست داده است. پرس در اندیشه این است تا او را در ضمن جذب پوگبا به منچستر یونایتد، 

منتقل کند.
 ناپولی و تاتنهام تنها مشتری این هافبک کلمبیایی نیستند چون رییس باشگاه اتلتیکو مادرید نیز 
به تازگی خواهان جذب این هافبک شماره ۱۰ کلمبیا شده بود. خامس بعد از حضور دو ساله در بایرن 
مونیخ در ابتدای فصل جاری به رئال مادرید برگشت ولی مصدومیت باعث شد تا نتواند در ترکیب 

اصلی قرار بگیرد و از برنامه های زیدان خارج شد.

فوتبال جهان

پس از حواشــی دو روز اخیر استقالل، پس 
از جدایی آندره اســتراماچونی، وزیر ورزش 
با اســتعفای امیرحســین فتحی موافقت 
کــرد و قــرار اســت بــه زودی مدیرعامل 
جدید ایــن تیم معرفی شــود. در این میان 
از علی فتــح ا... زاده، کاظــم اولیایی، و رضا 
حســنی خو به عنوان جانشــین فتحی نام 
برده می شــود.  علی فتــح ا... زاده که گزینه 
نخســت مدیرعاملی اســتقالل محســوب 
 می شــود،  دیروز نشســتی دو ســاعته با 
مســعود ســلطانی فر برگزار کرد و دو طرف 
درخصوص شرایط آبی پوشان و موضوعات 
مختلــف بــا یکدیگــر گفت وگــو کردنــد. 
فتح ا... زاده در این نشســت از برنامه هایش 
برای حضور در اســتقالل صحبــت کرد. وی 
درباره این جلســه بــا وزیــر ورزش گفت: 
»جلسه دو ســه ســاعتی با وزیر داشتیم و 
ایشان صحبت هایشــان را انجام دادند. من 
هم صحبت کــردم و برنامه هایم را در اختیار 
ایشــان قرار دادم«. فتح ا...زاده ادامه داد: 
در حال حاضر چیزی مشــخص نیســت و 
طی دو ســه روز آینده حضور یا عدم حضورم 
در باشــگاه اســتقالل مشــخص خواهــد 
شــد. من و یکی دیگر از عزیــزان که نامش 
را نمی دانــم گزینــه مدیرعاملی اســتقالل 
 هستیم و هنوز چیزی مشــخص نیست.«

آندره اســتراماچونی، ســرمربی ایتالیایی 
استقالل  هم از ســمت خود استعفا کرد و به 
ایتالیا برگشــت. او در مصاحبه روز دوشنبه 
خود گفته بود: اگر مشــکالتش حل شــود 

دوباره به استقالل برمی گردد.

در حاشیه
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تیــم ذوب آهــن اصفهــان در هفته 
چهاردهم رقابت هــای لیگ برتر فوتبال 

کشور در ورزشــگاه فوالد شــهر به مصاف 
نساجی مازندران رفت و در پایان به پیروزی دو 

بر صفر دســت پیدا کرد. این پیروزی، سومین برد 
سبزپوشــان اصفهانی در این دوره از رقابت های لیگ 

محسوب می شود. شــاگردان علیرضا منصوریان با کسب 
ســه امتیاز این دیدار ۱4 امتیازی شــده و به رده دهم جدول 

رده بندی مســابقات صعود کردند. ذوبی ها در آخرین هفته از  نیم 
فصل اول رقابت های لیگ برتر باید مقابل تیم گل گهر ســیرجان قرار 
بگیرند. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشــت به نکات آماری 

این دیدار:

سمیه مصور

تیم ذوب آهن اصفهان در حالی تمام امتیازات دیدارخانگی اش با تیم نساجی مازندران را به حسابش واریز کرد که تنها سه امتیاز فاصله تا ابقای علیرضا 
منصوریان روی نیمکت این تیم وجود دارد. به دنبال شکست سبزپوشان اصفهانی مقابل تیم ماشین سازی تبریز در هفته دهم رقابت های لیگ برتر 
فوتبال کشور، مسئوالن باشگاه  ذوب آهن جلسه ای را با سرمربی این تیم تشکیل دادند. در این جلسه علی منصور به مدیران این باشگاه قول داد که 
از 5 بازی باقی مانده تا پایان نیم فصل اول این دوره از مسابقات، ده امتیاز کسب کند. ذوبی ها در بازی اول مقابل فوالد 3 امتیاز آن را نقد کردند و 
در بازی دوم مقابل تیم نفت مسجد سلیمان به تساوی رسیدند. سبزپوشان بازی سوم را به تیم پرسپولیس واگذار کردند ولی در بازی بعدی 

مقابل تیم نساجی به برتری دست یافتند تا از چهار بازی، هفت امتیاز کسب کرده باشد.

 یکی از ستاره های ذوب آهن در بازی با تیم نساجی مازندران بدون شک معراج اسماعیلی، دروازه بان این 
تیم بود. اســماعیلی با گرفتن پنالتی محمد عباسی زاده و انجام چند ســیو خوب نقش موثری در پیروزی 
سبزپوشــان ایفا کرد. دروازه بان ذوب آهن در حالی در این بازی خوب ظاهر شد که در بازی گذشته سه گل 

از تیم پرســپولیس تهران دریافت کرده بود؛ اما با اعتماد منصوریان به وی بار دیگر در 
دروازه ذوب آهن قرار گرفت و جواب اعتماد ســرمربی سبزپوشان را با انجام عملکرد 

مناسب نشان داد.

محمدرضا خلعتبری در حالی گل اول ذوب آهن 
را در این دیدار به ثمر رســاند که بــه دلیل عملکرد 
ضعیف در دیدار با تیم پرســپولیس انتقادات زیادی 
به او وارد شــده بود و از او به عنوان ستاره ای که دیگر 
طالیی نیست نام برده می شد. مهاجم سبزپوشان اما 
در دیدار با تیم نساجی مازندران برخالف دیدارگذشته 
از همان اول در ترکیب این تیم قرار داشــت و توانست 

در دقیقــه 4۲ گل این بــازی را به 
ثمر برســاند. خلعتبری بعد از به 
ثمر رســاندن گل اول ذوب آهن 
به ســمت منصوریان رفت، 
کاله وی را برداشت و سر 
منصوریان را بوسید.

 ارســالن مطهری با گلی که در دیدار تیمش با تیم نساجی مازندران به ثمر 
رساند، پنجمین گل خود در این دوره از رقابت های لیگ برتر را برای ذوبی ها 

وارد دروازه حریــف کرد تا بهترین گلــزن این تیم 
تا اینجای رقابت هــا لقب بگیــرد. زوج مطهری- 
خلعتبــری در دیــدار ذوب آهن با تیم نســاجی 
مازندران عملکرد خوبی را به نمایش گذاشــتند تا 
سه امتیاز شیرین را به حساب سبزپوشان اصفهانی 
واریز کرده و آرامش را به اردوی ذوبی ها باز گردانند.
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رییس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر اصفهان:

 درصدد پیوستن تمام سازمان های تابعه شهرداری
 به خزانه متمرکز هستیم

رییس کمیســیون نظارت، پایش و پیگیری شــورای اسالمی شــهر اصفهان در حاشیه برگزاری 
ششمین جلسه کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به گزارش 

ارائه شده در این جلســه توسط معاون 
برنامه ریزی و توســعه سرمایه انسانی 
شــهرداری در خصوص اقدامات انجام 
شــده جهت تصویب نهایی تشــکیالت 
اداری شهرداری و سازمان های وابسته 
اظهار کرد: در گزارش ارائه شــده توسط 
ایشان عنوان شــد که در بررسی نهایی 
سازمان شهرداری و پست های موردنیاز 
شهرداری که در حضور مسئولین وزارت 
کشور برگزار شد، تشکیالت مزبور نهایی 

شده و مورد توافق قرار گرفت. فتح ا... معین با بیان اینکه همچنین در این جلسه در خصوص تطبیق 
وضعیت شاغلین در شهرداری با پست های مصوب و ساماندهی آنها تصمیماتی اتخاذ  شد، اضافه 
کرد: در ادامه گزارشــی در مورد عملکرد خزانه متمرکز شهرداری و کمیته تخصیص از سوی مدیران 
مربوط به کمیسیون ارائه شد و توسط مدیرکل خزانه داری شهرداری اعالم شد که تمام درآمدهای 
شهرداری های مناطق به حســاب متمرکز خزانه واریز و پس از اعمال حسابداری الزم و برداشت 
سهم شــهرداری های مناطق در پروژه های متمرکز، مبلغ باقی مانده در همان روز به حساب هزینه 
شهرداری های مناطق واریز می شود. رییس کمیسیون نظارت، پایش و پیگیری شورای اسالمی 
شهر اصفهان با اشــاره به خزانه متمرکز شــهرداری تصریح کرد: اعمال مقررات خزانه متمرکز در 
خصوص اکثر قریب به اتفاق سازمان های تابعه شهرداری نیز انجام گرفته و به دنبال پیوستن تمام 
سازمان های تابعه به خزانه متمرکز جهت انجام حســابداری و کنترل های الزم هستیم که مراحل 

نهایی آن در دست اقدام است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خبرداد:

رشد ۵0 درصدی پروانه های ساختمانی صادر شده در منطقه 14
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان از رشد ۵۰ درصدی تعداد پروانه های ساختمانی صادر 
شده در منطقه ۱۴ طی هشت ماه سال جاری نســبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: 
در این مدت به لحاظ متراژ،  پروانه های صادر شده در این منطقه نیز ۲۸ درصد رشد داشته است. 
سیداحمد حسینی نیا اظهار کرد: منطقه ۱۴ به دلیل بافت و شرایط ویژه همچنین وضعیت اراضی که 
بیشتر آنها به صورت قولنامه ای است، همچنین ریزدانه هایی که به صورت ویژه در بافت قرار گرفته، 
فرآ یند ساخت و ساز شرایط ویژه ای دارد. وی با اشاره به طرح های ویژه در منطقه ۱۴، تصریح کرد: از 
سال گذشته پیگیری های زیادی برای طرح بازآفرینی در قالب اقدام مشترک در پهنه های سودان 
و باتان انجام و خوشبختانه منتج به نتیجه شد. معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه 
داد: استنباط درباره دو پهنه سودان و باتان این بود که می توان این پهنه ها را در قالب طرح بازآفرینی 
در جهت بافت فرسوده و احیای بافت استفاده کرد؛ اما خوشبختانه در این پهنه ها خدمات عمومی و 
سرانه های خدماتی شامل آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فضای سبز تعریف و در برخی از کاربری ها 
مانند فضای سبز حتی تا دو برابر کاربری پیش بینی شده است.وی خاطرنشان کرد: طرح پهنه های 
باتان و سودان روز دهم آذرماه ۹۸ در کمیسیون ماده پنج در قالب بازآفرینی شهری مصوب شده و 

به زودی به منطقه ۱۴ ا بالغ می شود.

در بازدید خبرنگاران از اداره ارتباطات مردمی 137 اصفهان مطرح شد: بیشتر درخواست های شهروندان اصفهانی درباره خدمات شهری است؛

روی  پوست شهر

رییس اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان در جمع خبرنگاران 
گفت: اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ به صورت شــبانه روزی در سه شیفت 
کاری فعال و تعداد ســه اپراتور در این اداره مشــغول بوده و پاسخگوی 
تماس های شهروندان هستند. حامد ســحاریان با اشاره به بخش های 
مختلف اداره ۱۳۷، گفت: در مواقع بارندگی، طوفان شدید، ایامی همچون 
هفته پایانی آبان ماه ســال جاری یا ایام خوشــایندی مثل نوروز تعداد 
بیشتری از کارکنان در این اداره مشغول خدمت رسانی می شوند. رییس 
اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شــهرداری اصفهان در توضیح فعالیت واحد 
بازخورد ایــن اداره، اظهار کرد: پس از دریافــت جوابیه های تماس های 
شهروندان از ســوی مناطق، با شــهروندان تماس گیرنده ارتباط برقرار 
می شود و میزان رضایت مندی آنها بررسی خواهد شد. وی با بیان اینکه 
تماس ها در موضوعات اطالع رســانی، مشاوره و پاســخگویی در حوزه 
مدیریت شهری و شهرداری که شامل ۴۲ درصد پیام های این اداره است، 
یکی از بخش های پاسخگویی در اداره ۱۳۷ اســت، افزود: سایر پیام ها 
ثبت شده و برای رفع مسائل مطرح شده جوابیه از مناطق مربوطه دریافت 
می شود؛ البته مناطق و سازمان ها در مدت پنج روز باید پاسخگوی موارد 
اعالم شده باشند و چنانچه جوابی به نامه ها داده نشود، پیام بدون پاسخ 

و عدم رضایت تلقی می شود.

رضایت مندی 90 درصدی شهروندان در شش ماه نخست سال
سحاریان خاطرنشان کرد: براساس آخرین آمار در شش ماهه نخست 
سال جاری درصد پاســخگویی و رضایت مندی شــهروندان بیش از ۹۰ 
درصد بوده است. وی با تاکید بر اینکه تعهد، وظیفه و شرح خدمات اداره 
۱۳۷ »اقدام نهایی و پیگیری تا حصول نتیجه« بــرای پیام های فوری 
همچون هدر رفت آب و سقوط درختان اســت، گفت: وقتی تصادفی در 
معابر شهر اتفاق افتاده و شیشه های شکسته خودروها در معابر پخش 
می شود به محض اطالع شــهروندان در کوتاه ترین زمان مورد پیگیری 
و به نتیجه می رســد؛ البته ســایر موارد غیرفوری مثل درخواست بهبود 
روشنایی بوستان های شهر، درخواست های عادی تلقی می شود. رییس 
اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان با بیان اینکه در ایام نوروز 
فعالیت اداره ۱۳۷ شهری اصفهان گسترده تر می شود، افزود: در این ایام 
سعی می شود پاسخگوی تماس های مسافران نوروزی و ارائه اطالعات 
مورد نیاز آنها از جمله اماکن اقامتی، ساعت فعالیت مترو و اتوبوس ها، 
مراکز بیمه، بیمارستان ها و ... باشیم. وی با بیان اینکه واحد پیگیری های 
ویژه فراتر از اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ است، اظهار کرد: در این واحد موارد 
به صورت فوری پیگیری و تا حصول نتیجه این پیگیری ها ادامه خواهد 
داشت. سحاریان ادامه داد: بخش تحلیل و آمار در این اداره انجام و طبق 

بررسی های انجام شده این تحلیل ها در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها 
و حتی بودجه ریزی مورد توجه قرار گرفته اســت. وی با اشــاره به انجام 
هماهنگی برگزاری مالقات های مردمی شهردار اصفهان در اداره ۱۳۷ گفت: 
در این اداره واحد ویژه مالقات های مردمی شــهردار فعال بوده، ثبت نام 
شهروندان را پیگیری و برای انجام دیدار هماهنگی ها و برنامه ریزی های 
الزم را انجام می دهیــم. رییس اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شــهرداری 
اصفهان این اداره را پل ارتباطی مردم با شــهرداری و مدیریت شــهری 
دانست و خاطرنشان کرد: عالوه بر شماره ۱۳۷ که در اختیار شهروندان قرار 
گرفته، دو راهکار دیگر از جمله سامانه پیام کوتاه ۲۰۰۰۰۱۳۷ و سامانه پیام 
صوتی یا سامانه پیام شهروند با شماره گیری عدد سه بعد از عدد ۱۳۷ برای 

ارتباط مستقیم با شهردار اصفهان در نظر گرفته شده است.
سحاریان گفت: گاهی در طول سال با مباحث ویژه ای روبه رو می شویم و 
در این بین به بخش های دیگر کمک می کنیم؛ به عنوان مثال در راستای 
حذف قبوض کاغذی عوارض، بار اصلی اقدامات بر دوش ۱۳۷ است، زیرا 
شهروندان در طول ۲۴ ساعت شبانه روز با این اداره تماس گرفته و شماره 
نوسازی قبوض عوارض را اعالم می کنند تا در سامانه مربوطه ثبت شود. 
وی با بیان اینکه در ایام نوروز بیش از ۲۰ هزار تماس از ســوی مسافران 
نوروزی را پاسخگو هستیم، خاطرنشــان کرد: در این ایام نیروهای اداره 
۱۳۷ پاسخگویی به زبان های ترکی، عربی و انگلیسی را انجام می دهند. 
رییس اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان افزود: سال گذشته 
در بحران کم آبی »کمپین هدر رفت آب« تشــکیل شــد و اعالم کردیم 
هرکجا شهروندان هدر رفت آب را مشاهده کردند مراتب را با ارائه ۱۳۷ در 
میان بگذارند تا در اسرع زمان برطرف شود، از این رو بیشترین تماس ها 
در چند ماه گذشته سال حتی فصول سرد مشمول هدر رفت آب بود و این 
حساسیت شهروندان همچنان ادامه دارد. وی با بیان اینکه در چهار سال 
اخیر تعداد تماس های شــهروندان با اداره ۱۳۷ تا ۱۰ برابر افزایش یافته 
است، گفت: این آمار گویای این است که شهروندان اعتماد بیشتری به 
اداره ۱۳۷ و پیگیری مسائل خود پس از تماس با این اداره پیدا کرده اند و 

نسبت به رفع مشکالت شهر حساس تر شده اند.
سحاریان گفت: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش رضایت مندی و پاسخگویی را 
توسط مناطق، معاونت ها و سازمان های شهرداری اصفهان داشته ایم. وی 
با بیان اینکه بررسی ها نشان داده بین ۹۰ تا ۹۳ درصد تماس شهروندان از 
ساکنان محله ها بوده و سایر موارد توسط شهروندان عبوری اطالع رسانی 
شده است، گفت: شــهروندانی که در محله ها ســکونت دارند و مسائل 
مربوط به آن محله را اطالع و درخواست پیگیری داشته اند بی شک نتیجه 

پیگیری تماس خود را دریافت خواهند کرد.

سرپرست ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان از برگزاری ۳۵ جشــن بــزرگ با موضوع 
مدیریت پســماند و تحت عنوان جوانه ها بازیافت 
برای دانش آموزان دبستانی خبر داد. محمد صادقی 
اظهار کرد: اجرای مجموعه های جشــن  های بزرگ 
جوانه های بازیافت از ناحیه سه آموزش و پرورش 
شــهر اصفهان کلید خورده و در ادامه در سایر نواحی 
نیز اجرا خواهد شد. وی در خصوص جزییات اجرای 
این برنامه آموزشــی و ســرگرم کننده، افزود: این 
برنامه شامل اجرای سرود و نمایش عروسکی است 
و در برنامه ای شــاد و ســرگرم کننده، مفاهیم مهم 

آموزشی مثل پسماندهای تر، خشک و خطرناک، 
شیرابه، مدیریت پســماند، تفکیک از مبدأ و ... به 
کودکان آموزش داده خواهد شد. سرپرست سازمان 
مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان بیان کرد: این 
جشن ها در فاز اول در ناحیه سه آموزش و پرورش با 
همکاری کانون فرهنگی تربیتی همدانیان و در ادامه 
در دیگر مناطق شهری برگزار می شود و کلیه مدارس 
ابتدایی در صورت عالقه مندی، می توانند تاریخ مورد 
نظر خود را برای حضور دانش آموزان در این برنامه 
شاد و آموزنده اعالم کرده و در جشن حضور یابند تا 
ضمن تماشای یک برنامه شاد و مفرح آگاهی های 
ارزشمندی در زمینه مدیریت پسماندها کسب کنند. 
به گفته صادقــی، این برنامه در مناطق دیگر شــهر 
هم به زودی اجرا می شــود و آموزش همه کودکان 
و نوجوانان اصفهانی در دستورکار سازمان قرار دارد. 

وی دانش آموزان را تاثیرگذارترین قشر در فراگیری 
و انجام رفتارهای صحیح حوزه مدیریت پســماند 
دانســته و بیان کرد: اگر دانش آمــوزان رفتارهای 
صحیح از جمله کاهش تولید پســماند، تفکیک از 
مبدأ، همــکاری با ایســتگاه های بازیافت، کاهش 
تولید شــیرابه و ... را به درســتی بیاموزنــد، در اثر 
تکرار و تمرین نه تنها رفتارهای بهبود یافته در آن ها 
نهادینه می شود، بلکه این رفتارها را به خانواده خود 
نیز منتقل کرده و آن هــا را برای عمل به این آموزه ها 
مجاب خواهند کرد. صادقی تاکید کرد: نگاه سازمان 
مدیریت پســماند در مباحث آمــوزش تمرکز ویژه 
بر گروه های ســنی کودکان و نوجوانان اســت و بر 
همین اصل هم طراحی و تدوین برنامه ها با توجه به 
روحیات، نیازهای آموزشی، شرایط یادگیری و عالیق 

این گروه ها صورت می گیرد.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبر داد:

برگزاری 3۵ جشن بزرگ جوانه های بازیافت در اصفهان

فرماندار خمینی شــهر گفت: انتخابات، حرکتی سیاسی و اجتماعی است و برگزاری انتخابات در راســتای قانون می تواند احترام و رعایت به حقوق انتخاب 
کنندگان و حتی منتخبان باشد که تبیین مردم ساالری دینی است.محمود مسلم زاده با بیان اینکه از ۱۰ اردیبهشت ماه کلید انتخابات شهرستان خمینی شهر 
زده شد و به مرور کمیته های مربوطه تشکیل و برخی راستی آزمایی ها انجام شد و انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در شهرستان خمینی شهر 
طبق برنامه های زمان بندی ابالغی آغاز شد، اظهار داشت: 6۵ نفر در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی شهرستان خمینی شهر ثبت نام کردند.

فرماندار شهرستان خمینی شهر اظهار کرد: ۵۸ نفر مرد و ۷ نفر زن لیســت داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات شهرستان خمینی شهر را تشکیل می دهند که 
طبق تقویم اجرایی ثبت نام از داوطلبان در روز اول ۵  نفر، روز دوم ۵ نفر، روز سوم ۸ نفر، روز چهارم ۸ نفر، روز پنجم ۲ نفر، روز ششم ۱۰ نفر، روز هفتم ۲۷ نفر 

ثبت نام کردند.

فرماندار خمینی شهر:
هدف اصلی انتخابات، تبیین مردم ساالری دینی است

 نتیجه حراج منع کار کودکان در اصفهان 
حدود 90 میلیون تومان شد

رییس اداره امور اجتماعی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: برای 
اولین بار در اصفهان کارزار یک کیلومتر بوم نقاشی رویای کودکان مردادماه ۹۸ با حضور بیش از 
۳۰۰ هنرمند در حمایت از منع کار کودکان برگزار شد. مسعود مهدویان اظهار داشت: ماحصل این 
برنامه، تابلوهایی بود که این هنرمندان نقاشــی کردند که در جهت حمایت از تحصیل و ســالمت 
کودکان آســیب دیده کار در دو مرحله به حراج گذاشته شــد. وی با بیان اینکه مرحله اول حراج 
۳۰ مردادماه و مرحله دوم ۲۲ آبان ماه برگزار شــد، تصریح کرد: در ایــن حراجی ها ۱۲۰ تابلو به 
ارزش حدود ۹۰ میلیون تومان به فروش رسید و درصدی از آن هم برای رونق اقتصادی فرهنگ 
و فعالیت های خیرخواهانــه هنرمندان به هنرمندان تابلو اختصاص پیــدا کرد. رییس اداره امور 
اجتماعی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان افزود: عمده این تابلوها 
توسط خیرین و شهروندان خریداری شد. مهدویان فر در تشریح موفقیت های این طرح تصریح 
کرد: همگرایی و اتحادی در جامعه هنرمندان برای خلق این آثار اتفاق افتاد که بار دیگر ثابت شد 
هنرمندان به فعالیت های خیرخواهانه میل دارند. وی گفت: این اولین حراجی در طول تاریخ ۳۰ 
ساله فعالیت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان بوده که توجه به موضوعات 

اجتماعی و حساس منع کار کودکان را به همراه داشته است.

سینما حقیقت برای اولین بار در اصفهان
مدیر پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر گفت: جشنواره سینما حقیقت بعد از جشنواره فیلم 
فجر یکی از معتبرترین و پر مخاطب ترین جشنواره های کشوری است که با استقبال هنرمندان و 
هنر دوستان مواجه می شود.محمد پناهی نژاد  ادامه داد: جشنواره سینما حقیقت با دو روز تاخیر 
در اصفهان نسبت به تهران از تاریخ ۲۴ تا ۲۹ آذر ماه در پردیس ســینمایی اصفهان سیتی سنتر 
اکران خواهد شد. مدیر پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر افزود: برای اولین بار در اصفهان، 
میزبان جشنواره حقیقت در ۳ ســانس هستیم و روز اختتامیه یک ســانس را خواهیم داشت 

همچنین جلسات نقد و بررسی را با حضور هنرمندان آثار برگزار می کنیم.

 بهره برداری از سامانه جامع منابع انسانی
 درشهرداری اصفهان

مدیرعامل ســازمان فاوا ازبهره برداری ســامانه جامع منابع انسانی درشــهرداری اصفهان خبر 
داد.ســید حمیدرضا ابطحی گفت: ســازمان فناوری اطالعــات و ارتباطات شــهرداری اصفهان 
به منظور پاســخگویی به نیازهای موجود در حــوزه مدیریت اطالعات منابع انســانی، احکام و 
حقوق و دستمزد، بیمه و... اقدام به طراحی تولید ســامانه جامع منابع انسانی )HR( به صورت 
داخلی و مبتنی بر شــبکه )وب و شــبکه داخلی(کرده  که این ســامانه به طور مداوم بر اساس 
نیازهای اعالم شــده از ســوی حوزه های بهره بردار، به روز رســانی می  شــود. وی هدف اصلی 
تولید این سامانه را پیاده ســازی و یکپارچه سازی ســرویس های منابع انســانی شامل: تهیه 
انواع فرم ها و گزارش ها و تســهیل مدیریــت یکپارچه اطالعات و فرآیندهــای این حوزه عنوان 
کرد و گفت: این ســامانه شــامل زیر ســامانه های مدیریت اطالعات پایــه، مدیریت اطالعات 
فردی، مدیریت اطالعات پرســنلی، تشکیالت و ســاختار ســازمانی، مدیریت احکام پرسنلی، 
حقوق و دســتمزد، بیمه تکمیلــی، مدیریت کاربران و... اســت. ابطحــی درخصوص مدیریت 
اطالعات پایه توضیح داد: در این بخــش امکان حذف و اضافه و ویرایــش اطالعات پایه وجود 
 دارد که در هر قســمت فرمی متناســب با آن طراحی و امکان به روز رســانی و اصالح اطالعات

 فراهم شده است.

با مسئولان

اخبار

تصویب کلیات الیحه 
درآمدهای پایدار شهرداری ها 

پس از 3۷ سال

 خبر ویژه

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی گفــت: مجلس ضرورت کســب 
درآمد پایدار شــهرداری ها به جــای تراکم 
فروشــی را تایید می کند و امیــدوارم الیحه 
ضرورت درآمد پایدار شــهرداری ها پس از 
بررسی های کارشناسانه، تصویب و در قالب 
قانون اجرا شود.ناهید تاج الدین با اشاره به 
ضرورت درآمد پایدار شهرداری ها اظهار کرد: 
توسعه پایدار شــهری نیازمند درآمد پایدار 
شهرداری هاست و تا زمانی که شهرداری ها 
به درآمد پایدار نرســند نباید انتظار توســعه 
پایدار شهری را داشت.وی افزود: در همین 
راستا پس از ۳۷ سال در مجلس دهم شاهد 
تصویــب کلیات الیحــه درآمدهــای پایدار 
شــهرداری ها و دهیاری ها بودیم؛ الیحه ای 
که در آن برای اصــالح و تامین منابع جدید 
درآمــدی شــهرداری ها، راهکارهای خوبی 
دیده شده است. تقویت منابع موجود درآمد 
شهرداری ها و دهیاری ها عالوه بر ساماندهی 
عوارض محلی و شفاف ســازی و نظام مند 
کردن وضع آن، از دستاوردهای تصویب کامل 

این الیحه خواهد بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی ادامه داد: در جلسه علنی مجلس، 
نمایندگان، ماده ۱۰ الیحه درآمدهای پایدار 
شــهرداری ها مبنی بر افزایش درآمد آن ها 
از مالیــات ارزش افــزوده را جهت اصالح و 
بررسی های بیشــتر و رفع اشکال اصل ۷۵، 
به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند که پس از 
بررسی کمیسیون با توجه به دو فوریتی بودن 
آن، این الیحه دوباره به صحن خواهد آمد.تاج 
الدین خاطرنشان کرد: خوشبختانه فضای 
حاکم بر مجلس، فضایی است که ضرورت 
کســب درآمد پایدار شــهرداری ها به جای 
تراکم فروشــی را تایید می کنــد و امیدوارم 
این الیحه پس از بررســی های کارشناسانه، 
لــب قانــون   بــه زودی تصویــب و در قا

اجرا شود.

 شــهرداری بادرود در نظر دارد بر اســاس مصوبه شورای اســالمی شــهر طی تشــریفات مزایده عمومی و حســب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی 
شهرداریها، وسیله نقلیه به شرح جدول ذیل را به فروش برساند.

آگهی مزایده

مجید صفاری- شهردار بادرودم الف:691795

نوع ردیف
وسیله

سیستم 
تیپ

شماره پالک 
انتظامی

۵ درصد ظرفیتشماره شاسیمدلرنگ
سپرده

قیمت پایه بر 
حسب ریال

۱۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰۱/6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ نفر۱۳۸۸۳۷۹۰۱۷۸۸۹۱۱۸۴۹سفید۲۳- 6۳۵ ع۴۳کروزهیوندای۱

لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست می گردد از تاریخ نشر 
اولین آگهی جهت بازدید از وسایل نقلیه مورد نظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده 

به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند.
 ۱- مدت قبول پیشــنهادها از تاریخ انتشــار آخرین آگهی حداکثر به مدت ۱۰ روز 

می باشد.
۲- هزینه انتشار آگهی و هزینه کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد.

۳- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۴- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 
آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

۵- پیشنهاد دهندگان می بایست ۵ درصد کل مبلغ پیشنهادی خود را تحت عنوان 
سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا فیش نقدی 
به حســاب شــماره ۱۰66۸۲۱۹۰۰۰۱ نزد بانک ملی بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد 

خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت اول
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انسان به صورت ذاتی تمایل دارد  میناحمیدی
که دیگران او را دوست داشته 
باشند و بپذیرند؛ اما گاهی این تمایل باعث می شود که افراد 
بیش ازحد و به صورت وســواس گونه به تفکــرات دیگران 
درمورد خودشان اهمیت دهند. نگرانی بیش از حد درمورد 
افکار دیگران اثرات منفی بســیار ی بر زندگی شما خواهد 
داشت. این وســواس زندگی را فلج و مختل می کند، زیرا 
نمی گذارد  با خودتان و دیگران راحت باشید. پس بهتر است 
اجازه ندهید که نگرانی درباره نظر دیگران مانع لذت بردن تان 
از زندگی شود و کام تان را تلخ کند. در ادامه دالیل متعددی را 
توضیح می دهیم که چرا نباید به نظر دیگران اهمیت بدهیم.
1-این زندگی شماســت و زندگی شــما به هیچ کس غیر از 

خودتان مربوط نیست
بقیه می توانند درمورد هرچه دوست دارند فکر کنند، همان 
طور که شــما آزاد هســتید به هرچه می خواهید فکر کنید. 
تفکرات دیگران نمی تواند در آنچه هســتید تغییری ایجاد 
کند یا ارزش شــما را کم یا زیاد کند، مگر اینکه شما چنین 
اجازه ای به آنها بدهید. این زندگی شماست. در پایان و در 
خلوت خودتان، تنها کسی که باید انتخاب ها و رفتارهای شما 

را تایید کند خود شما هستید.

2- هیچ کس بهتر از خودتان خیر و صالح شما را نمی شناسد
کسی به اندازه خود شما در زندگی تان سرمایه گذاری نکرده 
و نخواهد کرد. فقط شــما می دانید که چه چیزی برای تان 
خوب اســت و به کمک انتخاب هایتــان در موقعیت های 
مختلف است که این مهارت را به دســت می آورید. تنها راه 

یادگیری این اســت که خودتان تصمیم بگیرید، مسئولیت 
تصمیم های خود را قبول کنید و اگر هم شکســت خوردید، 
به جای سرزنش دیگران و مقصر دانستن آنها، با تمام وجود 

از شکست خود درس بگیرید.
3- آنچه برای دیگری خیر اســت شاید برای شما شر مطلق 

باشد
دیگران معموال خودشان را در موقعیت شما تصور می کنند 
و با این تصور، درباره شــما و آنچه خوب است انجام دهید 
اظهارنظــر می کنند. مشــکل همین جاســت. تعریفی که 
هرکس از خوب ارائه می کند با دیگری متفاوت است. شاید 
چیزی که ازنظر شما آشغال و دورریختنی است ازنظر فردی 
دیگر بســیار باارزش باشــد. هرکدام از ما بی همتا هستیم 
 و فقط خود مــا می دانیم کــه چه چیــزی برای مان خوب 

است.
4- اهمیــت دادن به نظر دیگــران مانعی در رســیدن به 

رویاهای تان است
اگر دائــم در ایــن فکر باشــید که دیگــران درباره شــما 
چطور فکــر می کنند، هرگــز نمی توانید در زندگــی به آنچه 
 می خواهید برسید. شاید الزم باشد، برای رسیدن به اهداف 
 خود، همرنگ جماعت نباشــید و کارهایــی را انجام دهید

  که ازنظر بقیه چندان عادی نیســتند. شــاید الزم باشد که 
 برای رســیدن بــه رویاهای تــان، غــرور و اعتبــار خود را 
نادیده بگیریــد. اهمیت دادن بــه نظر دیگــران در چنین 
 مواردی قطعا سد راه رسیدن به رویاهای شما خواهد بود...

)ادامه دارد(

آشپزی
 پاستیل انار 

خوراکی سالم با تم یلدایی
مواد الزم: آب انار دو پیمانه سرخالی، شکر دانه ریز یک پیمانه، گلوکز مایع 

یک دوم پیمانه، پودر ژالتین یــک دوم پیمانه، رنگ خوراکــی قرمز )در صورت 
تمایل( به مقدار الزم

طرز تهیه : شــاید فکر کنید که تهیه این پاســتیل وقت زیادی از شــما خواهد گرفت؛ اما 
خوشبختانه درست کردن آن به زمان زیادی نیاز نخواهد داشت. همچنین شما می توانید آن 
را از چند روز قبل آماده کرده و در یخچال نگه دارید. در ادامه مراحل درســت کردن این پاستیل 
خوشمزه برای شما شرح داده شده است: ابتدا در قابلمه ای کوچک و نچسب، شکر و پودر ژالتین 
را با یک دیگر مخلوط کرده، ســپس گلوکز مایع را اضافه کنید و هم بزنید. آب انار را به مواد داخل 
قابلمه اضافه کنید و بر روی حرارت مالیم قرار دهید. با یک قاشق چوبی مواد را هم بزنید تا به طور 
کامل در آب انار حل شوند و مایع یکدست و روشنی به دست آید. قابلمه را از روی حرارت بردارید 
و کمی زمان بدهید تا دمای آن پایین آید و ولرم شــود. در این مرحله می توانید در صورت 

تمایل مقداری رنگ خوراکی قرمز بریزید تا خوش رنگ تر شود. قالب های پاستیل خود 
را آماده کرده و کمی آب سرد در داخل آنها بمالید. مواد را در داخل قالب بریزید و 

آنها را برای چند ساعت در داخل یخچال قرار دهید تا خنک شود و خود را 
ببندد. پاستیل شما آماده است شما می توانید بعد از بیرون آوردن 

از قالب آن را در مقداری شکر بغلطانید.

به خاطر این دالیل به حرف دیگران اهمیت ندهید

 لیالی سریال »پدر« بازیگرخبر
 »توبه از عشق« شد؟

 علیرضا قربانی قطعه »ا... مزار«
 را منتشر کرد

ریحانه پارسا که در سریال »پدر« نقش جنجالی لیال را ایفا می کرد 
خبر ساخت سریال جدید حامد عنقا، تهیه کننده سریال »پدر« را 
در صفحه شخصی اش منتشر کرد. خبری که در روزهای گذشته در 
رسانه ها بازتاب داشت و از ساخت یک سریال جدید و 100 قسمتی 
برای شبکه نمایش خانگی توسط حامد عنقا خبر داده بود.»توبه 
از عشــق« نام ســریال جدید این فیلمنامه نویس، تهیه کننده و 

کارگردان است.

جدیدترین قطعه پروژه »با من بخوان« با صدای »علیرضا قربانی« 
منتشر شد. این اثر به نام »ا... مزار« براساس یک قطعه عاشقانه از 
موسیقی محلی خراسان و با موسیقی و تنظیم »حسام ناصری« 
تهیه شده است. این قطعه که میکس و مسترینگ آن توسط آرش 
پاکزاد انجام گرفته با نوازندگی کمانچه سامان صمیمی، نوازندگی 
دوتار سعید نودهی و نوازندگی ســازهای کوبه ای ذکریا یوسفی 

آماده انتشار شده است.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: در موضوع تعیین عوارض 
برای صادرات ســنگ آهن و کنســانتره، شــائبه ای برای برخی از همکاران 
به وجود آمده که گویا این شــرکت های فوالدســازی هســتند که عوارض 
صادرات سنگ آهن را تعیین می کنند؛ بنابراین الزم است پیش از پرداختن 
 به لزوم یا عدم لــزوم وضع عوارض بر این مواد، شــائبه به وجــود آمده را 
برطرف کنیــم. مهندس منصور یزدی زاده در این خصــوص افزود: حقیقت 
این اســت که تولیدکننــدگان فوالد مســئول وضع عوارض نیســتند؛ چرا 
که تعیین عوارض مســتلزم فرآیند پیچیده ای اســت و این طور نیست که 
میزان آن با توجه به ســلیقه، سفارش یا درخواست شــرکت ذوب آهن یا 
دیگر تولیدکنندگان فوالد در کشور تعیین شــود که اگر این طور بود، طبیعتا 
با توجه به کمبود سنگ آهن در کشور ترجیح فوالدســازان وضع تعرفه 100 

درصدی و جلوگیــری کامل از 
صادرات این مــاده اولیه بود. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با 
اشاره به اینکه در تعیین عوارض 
25 درصــدی صــادرات مواد 
اولیه فوالدی نیز شــرکت های 
فــوالدی صرفا نظــرات خود را 
ارائــه دادند، بیان کــرد: پیش 
از آنکــه عــوارض 25 درصــد 
نهایــی شــود، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، نشســت های 
انجمــن  بــا  را  مختلفــی 
تولیدکننــدگان ســنگ آهن، 

اتــاق ایــران، تولیدکنندگان فــوالد و ســایر گروه هــای ذی نفــع در این 
موضــوع برگــزار کــرد و هــر یــک از گروه هــای شــرکت کننده در این 
نشســت ها مشــکالت موجود را مطرح کرده و پیشــنهادهایی را نیز ارائه 
 دادند ولــی تصمیم گیری کارشناســی و نهایــی در این مورد بــه عهده ما

 نبوده است.
 یزدی زاده در خصوص نقل قول افزایش عوارض تا 40 درصد از زبان وی، که 
در هفته های اخیر مورد توجه قرار گرفته اســت، تصریح کرد: بحث پیشنهاد 
عوارض 40 درصدی از همان زمان و در همین اتاق های فکری که در این مدت 
تشکیل شد مطرح بود که احتماال در نسخه های صوتی و تصویری مربوط به 
این نشست ها موجود اســت و مربوط به االن نیست؛ البته دالیلی نیز برای 
آن طرح چنین پیشنهادی وجود داشت. وی در این خصوص بیان کرد: از آن 
جمله دالیل مهم برای پیشنهاد عوارض 40 درصدی این بود که وقتی ارزش 
صادراتی ســنگ آهن 24 دالر اســت، طبیعتا تعیین عوارض 25 درصدی 
نمی تواند در این مورد بازدارنده باشد؛ در واقع ما عوارض 40 درصدی سنگ 
آهن را به این دلیل که ارزش گمرکی در نظر گرفته شده برای سنگ آهن رقم 

پایینی بود، پیشنهاد دادیم. 
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در پاسخ به پرسشی در خصوص میزان 
بازدارنده بودن عوارض فعلی )25 درصد( بــرای صادرات ابراز کرد: با وجود 
وضع این عوارض مشاهده می شــود که همچنان شرکت های فوالدسازی 

داخلی با کمبود سنگ آهن و کنســانتره مواجه هستند و همچنان این مواد 
از مبادی صادراتی کشور بارگیری و حمل می شوند؛ اما در هر حال با توجه به 
اتمام زمان اجرای طرح آزمایشی اعمال عوارض 25 درصد، کارشناسان این 
حوزه می توانند با بررسی اعداد و ارقام به دست آمده در این مدت، نظر دهند 

که آیا این میزان از عوارض، بازدارندگی الزم را داشته است یا نه. 
یزدی زاده با اشاره به تاکید بر رونق تولید در ســال جاری یادآور شد: در این 
شرایط که ما باید به سمت جلوگیری از خام فروشی حرکت کنیم و با تکیه بر 
ایجاد ارزش افزوده در صنعت فوالد، بســتر توسعه صنعتی را فراهم آوریم، 
متاسفانه هنوز نقل قول هایی درباره این موضوع می شنویم که مثال صادرات 
کنسانتره، خام فروشی نیست چون روی آن فرآیندهایی انجام شده است؛ 
اما اگر نخواهیم بــا کلمات بازی کنیم، اعتقاد من این اســت که حتی خود 
شمش فوالد را هم اگر بتوانیم به 
محصولی با ارزش افزوده بیشتر 
تبدیل کنیــم، نباید بــه خارج از 

کشور صادر شود.
 مرد سال فوالد ایران با اشاره به 
سیاســت های دوگانه کشورهای 
صاحــب صنعــت و پیشــرفته 
در راســتای ســوء اســتفاده و 
بهره گیری از منابع دیگر کشورها، 
اذعان کرد: ما در شرایطی در حال 
خام فروشی منابع مورد نیاز کشور 
خود به کشــورهای دیگر هستیم 
که بر اســاس تحریم های وضع 
شــده علیه کشــور، به ســختی می توانیم محصوالت خود را از کشور صادر 
می کنیم. وی در خصوص موضع شــرکت های فوالدسازی و بخش معدن 
نسبت به یکدیگر تاکید کرد: اگر فهم مشــترکی وجود نداشته باشد ممکن 
است این تصور اشتباه شــکل بگیرد که واحدهای فوالدی با بخش معدن 
ســر عناد دارند، در حالی که این تصور به هیچ وجه درست نیست. ما هیچ 
عنادی با بخش معدن نداریم بلکه هر دو در مســیر صنعــت در کنار هم در 
حال حرکت هســتیم؛ دغدغه اصلی ما به عنوان یک شرکت بزرگ فوالدی 
این اســت که به مواد اولیه با کیفیت در زمانی که نیاز داریم دسترسی پیدا 
 کنیم تا از ظرفیت های ایجاد شــده در صنعت فوالد به درســتی اســتفاده

 شود. یزدی زاده در این مورد اضافه کرد: تاکید ما فقط بر این است که تامین 
مواد اولیه برای تولیدکنندگان داخلی با توجه به اینکه که سرمایه گذاری های 
زیادی را در این حوزه انجام داده اند تا ظرفیت سازی حال حاضر انجام شود 
در اولویت قرار گیرد و مازاد نیاز این شــرکت ها حتی بدون عوارض گمرکی 

صادر شود.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان در پایان گفت: واحدهای فوالدی و 
بخش معدن در کنار یکدیگر هستند که می توانند حافظ منافع یکدیگر برای 
تولید بیشتر باشــند و در ایجاد شــرایط پایدار و مطلوب به هم کمک کنند، 
امیدواریم که در آینده دغدغه ای برای تامین ســنگ آهن در کشــور وجود 

نداشته باشد.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:

شرکت های فوالدسازی با بخش معدن دشمنی ندارند
معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب کشور اعالم کرد:

تامین آب آشامیدنی بیش از 17 هزار روستا تا پایان کار دولت دوازدهم

آماده سازی ۵98 هزار و 614 تن تختال در شرکت فوالد مبارکه

شرکت گاز استان اصفهان مصمم در بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر؛

تولید ساالنه 20 هزار کیلو وات ساعت برق در شرکت گاز استان
در شرکت گاز استان اصفهان با استفاده از پنل های خورشیدی، ساالنه 20 هزار 
کیلو وات ساعت برق تولید می شود. مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: 
در ظرفیت سنجی شبکه فتوولتائیک در این شرکت با فراهم کردن امکان تولید 
237 کیلو وات برق، این شــرکت در زمینه اجرای مصوبه وزارت نیرو مبنی بر 

تامین 20 درصد از برق مصرفی خود، در کشور پیشرو خواهد بود.
 ســید مصطفی علوی افزود: امکان نصب ســامانه فتوولتائیک در مجموعه 
فرهنگی ورزشــی ایثار و انبار کاالی اداره گاز منطقه شش، ساختمان اداری و 
سوله انبار شهید فلسفی، ساختمان اداری و سوله انبار اداره گاز شاهین شهر، 
اداره گاز منطقه چهار و پنج اصفهان فراهم شده و می توان با بیش از 30 میلیارد 

ریال هزینه این میزان انرژی برق را تولید کرد. 
وی، تعداد مشــترکان برق این شــرکت را در بخش صنعت 660 مشــترک و 
در بخش اداری هم 150 مشــترک دانست و افزود: ســال گذشته بیش از دو 
میلیون و 400 هزار کیلو وات ساعت برق در این شرکت به مصرف رسیده است. 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: همچنین با استفاده از انرژی های 
تجدید پذیر می توان برق مصرفی مورد نیاز را تولید کرد و عالوه بر اجرای مصوبه 

وزارت نیرو و تامین 20 درصد برق مصرفی، در سالم سازی محیط زیست نیز 
گام برداشت.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب کشور از تامین آب آشامیدنی بیش از 17 هزار روســتا تا پایان کار دولت دوازدهم خبر داد. معاون مهندسی وتوسعه 
شرکت آب وفاضالب کشور در جریان بازدید از روند اجرای طرح ساخت مدول توسعه تصفیه خانه فوالدشهر گفت: برای ساخت، تامین و تکمیل طرح های آبرسانی 
به بیش از 10 میلیون نفر جمعیت روستایی کشور، بیش از 150 میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی و بیش از 20 هزار میلیارد ریال از اعتبارات ملی در سال جاری 
و اعتبارات بودجه سال 99 تخصیص داده شده است. شاهین پاکروح با اشاره به تامین آب آشــامیدنی بیش از 7 میلیون نفر از جمعیت روستایی افزود: همچنین 
تا پایان این دولت بیش از 3 میلیون نفر از جمعیت روستایی از آب آشامیدنی سالم وبهداشــتی برخوردار می شوند. وی با بازدید از روند اجرای طرح ساخت مدول 
توسعه تصفیه خانه فوالدشــهر گفت: این طرح فاضالب با ظرفیت بیش از 17 هزار مترمکعب در شــبانه روز درقالب قرارداد بیع متقابل با کارخانه ذوب آهن اصفهان 
و با اعتبار 610 میلیارد ریال منعقد شــده است که طی ســه ماهه اول سال 99 وارد مدار می شــود. معاون مهندسی و توسعه شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
در ادامه از اســتان اصفهان به عنوان پایلوت استفاده مجدد از پســاب فاضالب در صنایع برشمرد و گفت: با اجرای طرح های بیع شــرکت آب فاضالب و صنایع، آب 
 مورد نیاز صنایع برای توســعه و افزایش تولید محصوالت تامین می شود و با تصفیه فاضالب مطابق با آخرین اســتانداردهای جهانی شاخص های زیست محیطی

 نیز ارتقا می یابد.

رییس واحد آماده سازی شــرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: نیمه نخست امســال در واحدآماده سازی شــرکت فوالد مبارکه اصفهان 598 هزار و 614 تن تختال 
آماده سازی شده تولید و روانه بازار شد. نورالدین رییس زاده اظهار کرد: نیمه نخست امسال در واحد آماده سازی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 598 هزار و 614 تن 
تختال آماده سازی شده تولید و روانه بازار شد. وی،  وظیفه این واحد را خنک سازی، رفع عیوب و ارسال تختال به واحد نورد گرم دانست و افزود: تختال های مازاد 
ظرفیت نورد گرم این شرکت که دراین واحد آماده سازی شده اند با همکاری واحد فروش به بازار عرضه می شود. رییس واحد آماده سازی تختال از رشد 38 درصدی 
تختال های آماده سازی شده در نیمه اول سال 1398 نسبت به مدت مشابه ســال قبل خبر داد. نورالدین رییس زاده با بیان این که این واحد نقش خنک سازی، رفع 
عیوب و ارسال تختال به واحد نورد گرم را بر عهده دارد، گفت: تختال های مازاد ظرفیت نورد گرم شرکت که در این واحد آماده سازی شده اند، با همکاری واحد فروش 

به بازار عرضه می شود. شرکت فوالد مبارکه اصفهان با تامین 70 درصد فوالد بزرگ ترین تولید کننده فوالد در کشور است.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

