
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان:

مدافع حقوق رانندگان هستیم
فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( استان 
اصفهــان در آیین گرامیداشــت هفته حمل 
و نقــل، راننــدگان و راهــداری در اصفهان، 
اظهار کرد: ۳۶ ســال قبل رانندگان زمانی که 
جمهوری اســامی درگیر عملیات خیبر بود، 
حماسه ای ویژه آفریدند. سردار مجتبی فدا 
گفت: آذرمــاه ۶۲، ۲۰۶ کشــتی از کاالهای 
اساسی پشــت بنادر معطل مانده بود و اگر 
فرمان امام خمینی )ره( و حماسه رانندگان 
نبود، خسارت سنگینی به کشور وارد می شد. 
وی افزود: این کار رانندگان در آن روز در تاریخ 
جمهوری اسامی ایران ماندگار شد. سردار 
فدا با اشاره به تعداد شــهدای حمل و نقل، 
بیان کرد: از آن زمان تا کنون در مجموعه های 
حمل و نقل حمل بار و مســافر، ۵۱۷ شهید 
تقدیم انقاب کردیم که از این تعداد ۹۱ نفر هم 
راننده هستند. وی خاطر نشان کرد: مشکات 
امروز کشور مربوط به امروز نیست و معضات 
انباشته طی سال های گذشــته به این نقطه 

رسیده است.

در رخداد پدیده وارونگی، هوای سرد در سطح زمین قرار می گیرد و سرعت بسیار پایین باد باعث می شود، جو 
آرامی داشته باشیم و شرایط برای افزایش آلودگی به ویژه در نیمه اول روز در شهرهای پر جمعیت و صنعتی 
مناسب باشد و فاصله بین بارش ها، پتانسیل آلودگی را باال می برد، بنابراین احتماال دی ماه شرایط مساعدی 

از جهت پاکی هوا نداریم و پتانسیل افزایش غلظت آالینده های جوی باالست.
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اصفهان در دی ماه هم شرایط مساعدی از جهت پاکی هوا ندارد؛

»دود«دردلشهر

صفحه6

 جشنواره گل طالیی پوشان
 در نقش جهان

5

 وزیر »صمت« در قطب »صنعت« ایران 
 حضور در مراسم بهره برداری در فوالد مبارکه و تجلیل از ذوب آهن از برنامه های »رحمانی« در سفر به اصفهان بود؛  

7

توقف بسیاری از پروژه های 
استان اصفهان به دلیل نیاز آبی
صفحه3

3

وقتی یلدا هم تحت تاثیر گرانی ها قرار می گیرد؛

شب پرخاطره پرهزینه!

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 
تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.

طرح: زاینده رود

         مبارک     یلدا  

از میان تیترها

 مشروح خبر سفر وزیر صمت را در صفحه 8 بخوانید.
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وزیر خارجه الجرایز، نخست وزیر موقت شد
عبدالمجید تبون، رییس جمهور الجزایر، صبری بوقادوم، وزیر خارجه این کشور را به عنوان نخست 
وزیر موقت و »کمــال بلجود« را به عنوان وزیر کشــور جدید تعیین کرد. تبون هشــتمین رییس 
جمهوری الجزایر از زمان اســتقالل این کشــور و جانشــین عبدالعزیر بوتفلیقه، رییس جمهوری 
مستعفی الجزایر است که در نتیجه اعتراضات مردمی استعفا کرد. پس از مراسم ادای سوگند، تبون 
مدال شایســتگی ملی الجزایر را به احمد قائد صالح، فرمانده ارتش الجزایر اعطا کرد. تبون پس 
از ادای سوگند، گفت: این دســتاورد ثمره جنبش های مردمی است که برای ممانعت از فروپاشی 
دولت آغاز شد. وی تصریح کرد: من از تالش های حاکمیت در برگزاری انتخابات در یک زمان کوتاه 

و برگزاری آزاد و شفاف آن تشکر و قدردانی می کنم.

»حریری« به شکست دولتش اذعان کرد
نخست وزیر ســابق لبنان ضمن اذعان به شکست دولتش در تحقق خواســته های معترضان، از 
حامیانش خواست از خیابان ها خارج شــوند و مســیرها را باز کنند. المیادین گزارش داد، سعد 
حریری، نخست وزیر سابق لبنان در توییتر گفت: من از همه حامیان و دوستداران می خواهم با هر 
دعوتی برای تجمع در خیابان ها یا بستن مسیرها مخالفت کنند. آرامش و مسئولیت ملی اولویت 
است. بحرانی که لبنان با آن مواجه است خطرناک است و باید ثبات و امنیت را حفظ کرد. درخواست 
حریری بعد از آن صورت گرفت که تعدادی از اعضای جریان المستقبل در بیروت و مناطق دیگر لبنان 
برای مخالفت با نامزد شدن حسان دیاب برای تصدی پست نخست وزیری تجمع کردند. مذاکرات 

پارلمانی لبنان پنجشنبه برگزار شد و »حسان دیاب« به تشکیل دولت مکلف شد.

داوود اوغلو، رییس حزب آینده ترکیه شد
وزیر امورخارجه، نخست وزیر و عضو پیشــین حزب حاکم؛ »عدالت و توسعه«، پنجشنبه شب به 
عنوان رییس حزب تازه تاسیس »آینده« انتخاب شد. داوود اوغلو پس از برگزاری جلسه تعیین 
ریاست حزب جمهوری طی سخنانی مطبوعاتی گفت که هدف حزبش مشارکت در حیات سیاسی 
ترکیه و خدمت به مردم این کشور اســت. تحلیلگران بر این باورند که تاسیس این حزب، موجب 
کاهش آرای حزب حاکم؛ عدالت و توســعه و انتقال این آرا به حزب تازه تاسیس می شود.داوود 
اوغلو پیش تر عضو عدالت و توسعه بود و در دولت رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه به 
عنوان وزیر خارجه و نخست وزیر فعالیت کرد؛ اما سپتامبر گذشته )شهریور/ مهرماه( از حزب حاکم 
 کناره گیری کرد. حزب آینده نخستین حزبی است که توسط متحدان رجب طیب اردوغان تاسیس 

می شود.

مسلمانان روهینگیا پیشنهاد دولت میانمار را نپذیرفتند
شبکه تلویزیونی رویترز در گزارشــی از یکی از اردوگاه های محل استقرار آوارگان روهینگیا در مرکز 
بنگالدش و میانمار نوشت: نمایندگان مســلمانان آواره روهینگیا که در مرز میانمار و بنگالدش در 
اردوگاه ها زندگی می کنند، روز پنجشنبه بعد از دیدار با هیئت دولت این کشور اعالم کردند با توجه به 
آن که تقاضای شان از سوی دولت میانمار برآورده نشده پیشنهاد مقامات میانمار را برای بازگشت به 
خانه های خود نپذیرفتند.»چان آیه«  یکی از مسئوالن وزارت امور خارجه میانمار و هیئت همراه وی 
روز چهارشنبه و پنجشنبه با نمایندگان ۴۶ گروه از آوارگان روهینگیا در اردوگاهی در مرز بنگالدش 
دیدار و گفت وگو کردند. آوارگان روهینگیایی همچنین به تازگی در واکنش به ســخنان آنگ سان 
ســوچی، رییس حزب حاکم میانمار در دادگاه الهه که در آن نسل کشی اقلیت روهینگیا را رد کرده 

بود، از جامعه بین المللی خواستند اظهارات او را نپذیرد.

برنامه های روحانی برای دور زدن تحریم ها به کمک مالزی؛

رمز ارزهای اسالمی در برابر تحریم های آمریکایی

سفر روحانی به مالزی شاید بتواند بخشی  علیرضا کریمیان
از حلقه محاصره تحریم های آمریکا علیه 
اقتصاد ایران را بشــکند به خصوص آنکه کارشناسان از احتمال توافق 
تجاری ایران و مالزی بر سر اســتفاده از برخی از راهکارها از جمله رمز 
ارزها به جای دالر صحبت به میان آورده اند. به تازگی یک رسانه مالزیایی 
از موافقت »ماهاتیر محمد« نخست وزیر مالزی با طرح حسن روحانی 
رییس جمهوری اسالمی ایران در اجالس سران کواالالمپور ۲۰۱۹ مبنی 
بر ایجاد تاسیس »بازار مشترک کشورهای اســالمی در حوزه اقتصاد 
دیجیتال« و همکاری و تبادل تجربیات در زمینــه رمزارزها اعالم کرد. 
فری مالزی تودی نوشت: نخست وزیر ماهاتیر محمد با پیشنهاد ایران 
مبنی بر استفاده از رمزنگاری به عنوان گزینه ای برای دالر آمریکا موافق 

است.
 این رســانه مالزیایی به نقل از ماهاتیر محمد نوشت:»ما برای اولین 
بار این موضوع را می شــنویم که ایران و ترکیه بر این عقیده اند که باید 
از جایگزینی برای دالر آمریکا اســتفاده کنیم«. نخســت وزیر مالزی 
که کشــورش میزبان اجالس ســران کواالالمپور ۲۰۱۹ است؛ گفت: ما 

می توانیم ارزهای خود و یا ارزمشترکی را اســتفاده کنیم. وی توضیح 
داد: به نظر می رسد زمانی که ما از دالر آمریکا استفاده می کنیم تحریم ها 

می تواند به توسعه اقتصای ما لطمه بزند.
 ماهاتیر محمــد پس از گفت وگوهای مشــترک با شــرکت کنندگان 
در اجالس ســران کواالالمپور و شــرکت در میزگرد چهارگانه که در آن 
رجب طیــب اردوغان، رییس جمهــور ترکیه، حســن روحانی رییس 
جمهــوری ایران و شــیخ تمیم بــن حمــد آل ثانی امیــر قطرحضور 
داشــتند، به خبرنگاران گفــت: وی مدت ها قبل پیشــنهاد ایجاد یک 
ارز جایگزین دالر برای تجارت های بین المللــی را داده و تالش هایی 
 در این زمینه انجام شــد؛ اما این ایده با واکنــش ابرقدرت ها روبه رو

 شده بود.
 وی افزود: واکنش آنها این بود که ما را از استفاده از هر نوع ارز دیگری 
متوقف کنند، زیرا استفاده از یک ارز خاص به آنها قدرت می دهد. فری 
مالزی نوشت: آمریکا تحریم هایی را برای ایران اعمال کرده است تا این 
کشور را وادار به مذاکره در مورد محدودیت های جدید علیه برنامه های 

هسته ای و موشک های بالستیک کند. 

روحانی در ســفر خود به مالزی البته تالش ها و رایزنی های دیگری با 
سایر کشورهای شرکت کننده هم داشــت. قطر و ترکیه از جمله دیگر 
شــرکت کنندگان از اجالس مالزی بودند که به نوعی بــا آمریکا دارای 
زاویه سیاسی هستند و می توانند بخشی از پروژه دور زدن تحریم های 
ایران را رقم بزنند، به همین دلیل رییس جمهــوری ایران برای تحقق 
این هدف، سه طرح اجرایی مهم شــامل تاسیس »صندوق مشترک 
نشســت کواالالمپور برای تامیــن مالی همکاری هــای فناورانه میان 
کشورهای اسالمی« به منظور ورود قوی به زنجیره ارزش های جهانی، 
تاســیس »مرکز تحقیقات مشــترک در حــوزه فناوری های هوش 
مصنوعــی« و »امنیت ســایبری« برای پیش گامــی در فناوری های 
میان رشته ای اطالعاتی و ارتباطی و تاسیس »بازار مشترک کشورهای 
اســالمی در حوزه اقتصاد دیجیتــال« و همکاری و تبــادل تجربیات 
در زمینــه رمزارزهــا را در اجالس کواالالمپــور پیشــنهاد داد؛ راه هایی 
که هر کدام می تواند بخش از پــروژه بی اثر کــردن تحریم ها را برای 
 ایران رقم بزند بدون آنکه در عمل کشــورهای دیگــر از معامله با ایران 

آسیب ببینند.

سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد بعد از اتمام جلسه 
شــورای امنیت به ســمت هیئت ایرانی رفت و با آنها 
صحبت کرد. در همین رابطه رایزن مطبوعاتی نمایندگی 
ایران در سازمان ملل متحد با رد خبر برخی رسانه های 
غربی گفت که نمایندگان ایران و آمریکا درباره برجام 
هیچ گونه صحبتی نداشــتند. علیرضا میریوســفی، 
رایزن مطبوعاتی دفتر نمایندگی دائم ایران در سازمان 
ملل شــامگاه پنجشــنبه درباره فیلم منتشر شده که 
نشــان دهنده مراجعه کلی کرافت، نماینده آمریکا به 
مجید تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل در 
پایان نشست شــورای امنیت درباره قطعنامه ۲۲۳۱ 
است، گفت: طبق روال معمول ســازمان ملل که بعد 
از جلسات سفرا با یکدیگر صحبت می کنند، در پایان 
جلسه شورای امنیت، ســفیر آمریکا نزد سفیر ایران 

رفت. وی افزود: سفیر آمریکا در مورد کودک بیماری 
که در سخنرانی ســفیر ایران مورد اشــاره قرار گرفته 
بود، سوال کرد که نماینده جمهوری اسالمی ایران هم 
در چارچوب مطالب ســخنرانی خود به آن پاسخ داد. 
رایزن مطبوعاتی ایران تصریح کرد: در این گفت وگوی 
کوتاه هیچ موضوع دیگری مطرح نشــده است. وی 
در توئیترش نیز توضیحــی درباره گفت وگوی نماینده 
آمریکا با همتای ایرانی اش در حاشیه نشست شورای 
امنیت ارائه داد. میریوسفی نوشت: »نماینده آمریکا 
در سازمان ملل بعد از اتمام بیانیه های شورای امنیت 
در خصوص قطعنامه ۲۲۳۱ به هیئت ایرانی نزدیک شد 
و صرفا گفت وگوی کوتاهی درباره بیماران پروانه ای که 
تحریم ها بر آنها اثرگذاشته داشت. برای دیپلمات های 
ســازمان ملل برخورد کردن بــا یکدیگر یا داشــتن 

محاوره های مختصر در مقر سازمان ملل غیرمعمول 
نیســت.«  گفتنی اســت؛ مجید تخت روانچی عصر 
پنجشنبه در نشست شورای امنیت گفت: ...مقامات 
آمریکایی تایید کرده اند که رنج ناشی از تحریم ها برای 
مردم عادی عمدی و بخشی از یک استراتژی سیاسی 
است. وزیرخارجه آمریکا شرایط عجیبش برای انتقال 
غذا و دارو برای مردم ایران را حداقل دو مرتبه به صورت 

عمومی مطرح کرده است. 

مالقات سفرای ایران و آمریکا در سازمان ملل!

روحانی و »آبه« در کاخ نخست وزیری ژاپن دیدار کردند؛

تهران-توکیو؛ پس از 20 سال
»آبه شینزو« نخست وزیر ژاپن روز گذشته در کاخ نخست وزیری این کشور به طور رسمی از حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی، رییس جمهوری اسالمی ایران 
استقبال کرد.در این مراسم ابتدا سرود ملی دو کشور نواخته شد و روحانی و »آبه شینزو« از گارد احترام مستقر در جایگاه سان دیدند و پس از آن، اعضای دو هیئت به 
رؤسای دو کشور معرفی شدند.بالفاصله پس از مراسم استقبال رسمی،  روحانی و نخست وزیر ژاپن مالقات خصوصی داشتند و پس از آن، مذاکرات مشترک هیئت های 
عالیرتبه دو کشور برگزار شد.رییس جمهور کشورمان و هیئت همراه همچنین در ضیافت شام نخست وزیر ژاپن که به افتخار روحانی ترتیب داده شده بود، شرکت کردند.

این دهمین دیدار حسن روحانی با آبه و بیستمین دیدار یک رییس جمهور اسالمی ایران با یک مقام ارشد ژاپنی بود. درواقع حسن روحانی پس از ۲۰ سال عازم  توکیو 
شد. اولین بار در آبان ۱۳۷۹ بود که رییس دولت اصالحات در سفری به توکیو با یوشیرو موری نخست  وزیر وقت ژاپن دیدار کرد. عالوه بر دیدار با نخست وزیر،  سخنرانی 
در پارلمان ژاپن و دیدار با امپراتور این کشور از دیگر برنامه های سفر چهار روزه رییس دولت اصالحات به ژاپن بود.با توجه به اظهار امیدواری های مقامات دو کشور ایران و 

ژاپن، سفر روحانی به توکیو به عنوان دهمین دیدار وی با نخست وزیر ژاپن می تواند مسیر همکاری و تعامل ایران با سرزمین آفتاب تابان را هموارتر کند.

محمدباقر قالیباف:

 دولت کشور را به خاطر مذاکره
 و FATF متوقف کرده است

چهره روز

وز عکس ر

محمود صادقی 
از دانشجویان 

تندیس 
»پینوکیو« گرفت
جمعی از دانشجویان عضو 

اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانشجویان مستقل طی 
حرکتی نمادین به محمود 
صادقی، نماینده مجلس 
تندیس پینوکیو اهدا کردند.

پیشنهاد نقوی حسینی برای گام بعدی کاهش تعهدات برجامی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در راستای کاهش تعهدات برجامی، 
می توانیم اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کنیم. سیدحسین نقوی حسینی در خصوص 
اقدامات ایران برای کاهش تعهدات برجامی خود در گام های بعدی، اظهار داشت: خروج از NPT نه، 
اما ورود به کاهش تعهدات نظارتی، از جمله متوقف کردن اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی گام خوبی 
است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی بیان کرد: عضو 
پروتکل الحاقی نیستیم، بلکه تنها در برجام پذیرفته ایم که آن را به مدت ۵ سال به صورت داوطلبانه 
اجرا کنیم. وی افزود: در گام های بعدی می توانیم اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کنیم. 
نقوی حسینی ادامه داد: NPT مانع کار ایران نیســت، زیرا در چارچوب مقررات آژانس بین المللی 
انرژی اتمی فعالیت هسته ای می کنیم و NPT مانعی برای ما نیست و از مزایای آن استفاده می کنیم.

دلیل لغو استیضاح »زنگنه« و »رحمانی فضلی«
سخنگوی هیئت رییسه مجلس با اشاره به مطرح شــدن استیضاح وزیر کشور و وزیر نفت در مجلس 
اظهار داشت: اصالح یکباره قیمت بنزین و نارضایتی های مردم موجب شده بود که نمایندگان مجلس 
طرح اســتیضاح دو وزیر را مطرح کنند؛ اما در یک اقدام غیرحرفه ای و غیرمنطقی امضای خود را پس 
گرفتند. اسدا... عباسی با تاکید بر در نظر گرفتن شرایط حساس فعلی تصریح کرد: اگرچه معتقد هستم 
افزایش قیمت بنزین کار اشتباهی بود؛ اما با توجه به انتخابات پیش رو و فرمایشات مقام معظم رهبری 

بهتر است مصلحت کشور را در نظر داشته باشیم و منتفی شدن استیضاح دو وزیر نیز در این راستا بود.

 پیشنهاد نماینده مجلس
 برای عرضه مواد مخدر عرضه جنجالی شد

 نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی در مورد »عرضه دولتی مواد مخدر« پیشنهاد داد و با واکنش 
تند برخی از صاحب نظران مواجه شد. مسعود پزشکیان  که در مراسم افتتاح مرکز منطقه ای درمان 
اختالالت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر سخن می گفت با اشاره به تالش های مجلس برای تغییر 
قوانین و سیاســت های اعتیاد، افزود: اگر دولت بتواند عرضه موادمخدر را بر عهده گیرد، اشــخاص 
نیازمند به دارو را می توانیم به راحتی درمان کنیم. البته پزشــکیان این نکته را هم گفت که »هنوز این 
کار عملیاتی نشده است.« وی تصریح کرد: الیحه فقط نوشته شد و در مجلس ماند و پیگیری نشد 
تا بتوانیم تمام معتادان را تحت پوشــش قرار دهیم و مواد را تحت نظر متخصص در اختیارشان قرار 
دهیم و بعد درمان کنیم.. اظهارنظر نایب رییس مجلس با واکنش سرهنگ محمد بخشنده، رییس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت رو به رو شد. سرهنگ بخشنده اظهارات پزشکیان را نظر شخصی 

او دانست و گفت: پزشکیان باید در مورد اظهارات اخیرش پاسخ دهد.

 پارلمان اروپا در قطعنامه ای
 خواستار تحقیقات فوری درباره ایران شد

پارلمان اروپا با انتشــار قطعنامه ای مداخله جویانه به تحوالت اخیر در ایران واکنش نشان داد. در 
ادامه اقدامات مداخله جویانه کشــورهای غربی، این بار »پارلمان اروپــا« با تصویب قطعنامه ای 
مدعی سرکوب تحوالت اخیر در ایران شد و با طرح ادعای »خشونت نامتناسب«، به تحوالت اخیر 
در ایران واکنش نشــان داد. پارلمان اروپا همچنین در قطعنامه خود، همزمان خواستار تحقیقات 
فوری سازمان ملل متحد شده است. در این قطعنامه کشورهای اروپایی همچنین خواستار آزادی 
افرادی شده اند که آن ها را »مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران« نامیده اند. این نخستین بار نیست 
که اتحادیه اروپا به تحوالت داخلی ایران واکنش نشان داده و اظهاراتی خصمانه را علیه جمهوری 

اسالمی ایران مطرح می کند.

کافه سیاست

عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی 
ضمن انتقاد از متوقف کردن کشور توسط دولت 
با بهانه های مختلف یادآور شد: وضعیت فعلی 
کشور به دلیل عدم وجود ثبات اقتصادی است 
و دولتی ها بــرای هر اقدامــی منتظر موضوع 
اینســتکس و FATF و امثــال آن هســتند. 
قالیباف، با تاکید بر بی عملی و بدعملی دولت 
خاطرنشان کرد: برخی برای تشدید اختالفات 
در ســطوح مختلف نظــام کار می کنند. وی با 
اشــاره به برخی زمزمه های مشکوک پیرامون 
اســتعفای رییس جمهور گفــت: رهبر معظم 
انقالب در دیدار مســئوالن به صــورت صریح 
فرمودند کسی که حرف از اســتعفای رییس 
دولت بزنــد در پازل دشــمن حرکت می کند؛ 
اما جریان اصالح طلب اســتارت اســتعفای 
رییس جمهــور را زده و قطعــا طــرح چنین 
مسئله ای اتفاقی نیســت. قالیباف با اشاره به 
تحرک خوبی که امروز در قوه قضاییه شــکل 
گرفته است، تصریح کرد: امروز متاسفانه ضعف 
عملکرد در حوزه مجلس و دولت به حســاب 
نظام و ناکارآمــدی دین در حــوزه اجتماعی 
گذاشته می شــود تا مردم را از انقالب اسالمی 
جدا کنند. قالیباف تاکید کرد: ما باید یک دولت 
نشســته و خســته را وادار به کار کنیم چراکه 
دولت مکلف به خدمت در برابر مردم اســت. 
عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی 
با بیان اینکه مــا یک ائتالف صرفا سیاســی 
نیســتیم، گفت: امروز باید یک خیزش برای 
نجات اقتصاد کشور و جلوگیری از فقیرتر شدن 
مردم شکل بگیرد. وی بر همین اساس افزود: 
ما اجازه نخواهیم داد، مردم بیش از این تحقیر 

شوند؛ لذا درصدد تغییر اساسی هستیم.

 قطر و ترکیه از جمله دیگر شرکت کنندگان از اجالس 
مالزی بودند که به نوعی با آمریکا دارای زاویه سیاسی 
هستند و می توانند بخشی از پروژه دور زدن تحریم های 

ایران را رقم بزنند

بین الملل
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 رونمایی از نخستین شتاب دهنده صادرات 
در اتاق بازرگانی اصفهان

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: شتاب دهنده صادراتی اصفهان 
به عنوان نخستین شــتاب دهنده صادراتی رونمایی شــده و در ماراتون صادرات که به تازگی در 
اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شــده، ۱۰۵ گروه کاری بالغ بر ۳۰۰ جوان فعــال اقتصادی در حوزه 
پژوهش های صنعتی فعالیت کرده اند. مسعود گلشــیرازی افزود: هفت بسته حمایتی از سوی 
شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برای ارائه به فعاالن اقتصادی و صنعتی اســتان 
اصفهان در سال رونق تولید در نظر گرفته شده و بی شک اقبال بیشتر دولت در این شرایط جنگ 
اقتصادی و تحریم های ظالمانه نسبت به بخش خصوصی و تشکل ها گره گشا خواهد بود. رییس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان خاطر نشان کرد: الزم است بررسی کنیم که آیا 
باید برای توسعه چرخ اقتصادی فعالیت کنیم یا چرخه اقتصادی؛ بر اساس پژوهش های معتبر 
باید برای توسعه چرخه اقتصاد به رابطه، شبکه اقتصادی و جامعه توجه ویژه ای داشته باشیم. در 
حقیقت از تجربه اتاق های بازرگانی در نسل های مختلف تجاری درس و الگو بگیریم. گلشیرازی 
افزود: شتاب دهنده صادراتی اصفهان به عنوان نخستین شتاب دهنده صادراتی رونمایی شده و 
در ماراتون صادرات که اخیرا در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شده، ۱۰۵ گروه کاری بالغ بر ۳۰۰ جوان 

فعال اقتصادی در حوزه پژوهش های صنعتی فعالیت کرده اند.

 نخستین منطقه ویژه علم و فناوری کشور
 در استان اصفهان تشکیل می شود

استاندار اصفهان با اشاره به دستاوردهای شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان 
اصفهان، اظهار کرد: بر اساس گزارشات یک منطقه ویژه علم و فناوری در استان اصفهان تشکیل 
شده و هیئت رییسه و هیئت اجرایی آن نیز مشغول به کار شده اند و یقین داریم که می توانیم این 
منطقه را به عنوان نخســتین منطقه ویژه علم و فناوری کشور معرفی کنیم. عباس رضایی افزود: 
طالسازان استان اصفهان در حوزه صادرات مظلوم واقع شده اند و مشکالت و مسائل بسیار زیادی 
دارند و بانک ها هنوز نتوانســته اند ضوابط خود را با شــرایط جنگ اقتصادی مندرج کنند. وی با 
گالیه از روابط عمومی اتاق بازرگانی و استانداری اصفهان در خصوص نحوه اطالع رسانی پیرامون 
اطالعات تسهیالت اقتصادی و مالی تصریح کرد: یکی از مهم ترین مشکالت ما در این استان خام 
فروشی است و در استان اصفهان نبودن قیر مشکالت زیادی را به وجود آورده است. صنعتگران 
اصفهان به رغم همه مشکالت تعداد ۱۰۸۹ قلم صادراتی را به بیش از ۹۰ کشور دنیا صادر کرده اند.

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:
قیمت میوه در اصفهان از سایرکالن شهرها ارزان تر است

رییس اتحادیــه میادین میوه و تره بــار اصفهان گفت: ســعی داریم قیمت میوه در کالن شــهر 

اصفهان نسبت به ســایر کالن شــهرها پایین تر باشــد، شــهروندان می توانند این موضوع را از 

ســایت اتحادیه میوه و تره بار کشــوری بررســی کنند. ناصر اطرج اظهار داشــت: تمهیدات الزم 

اندیشــیده شــده تا از همه نوع میوه به میزان فراوان در سطح شهر موجود باشــد و شهروندان 

نگران کمبودی در بازار نباشــند. رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهــان افزود: میوه ها با 

کیفیت های مختلف برای اقشــار مــردم در قیمت های متفاوت عرضه خواهد شــد؛ گران بودن 

میوه به دلیل گرانی در بازار است که هزینه تامین میوه و رساندن آن به دست مشتری را باال برده 

است. وی تاکید کرد: سعی داریم قیمت میوه در کالن شــهر اصفهان نسبت به سایر کالن شهرها 

 پایین تر باشــد، شــهروندان می توانند این موضوع را از ســایت اتحادیه میوه و تره بار کشــوری

 بررسی کنند.

وقتی یلدا هم تحت تاثیر گرانی ها قرار می گیرد؛

شب پرخاطره پرهزینه!

از معدود دلخوشــی های جماعت ایرانی  سمیه پارسا
برای گذران شبی شــاد و پرخاطره همین 
»یلدا« بود که شواهد نشان می دهد شاید خیلی طول نکشد که این شب 

هم به خاطره ها بپیوندد!
گرانی، یلدا و غیریلدا نمی شناسد. یک حساب سرانگشتی از هزینه های 
این شب، شاهد این ادعاست که ســال های بعد، خانواده ایرانی برای 
تکرار یک خاطره قدیمی و یک سنت زیبای به جای مانده از نیاکان هم 
خاطرش مکدر خواهد شد و مجبور است نگاهی به جیب خود بیندازد 
تا حســاب کتاب کند که هزینه شــب یلدا برای یک خانواده حداقل ۴ 
نفره چقدر آب می خورد؟ فعــال چیزی حدود 2۵۰ تــا ۳۰۰ هزارتومان 
می شــود. بدون هیچ خرج اضافی و خریدهای سنگین و حتی دعوت 
گرفتن میهمان که از ویژگی های این شــب ایرانی بود. دورهمی ها کم 
کم تبدیل به شبانه های خلوتی می شود که باید با حداقل هزینه ها، سر 

و ته آن را هم آورد!
این شب که قدمت آن تا هفت هزار سال تخمین زده می شود، از غروب 
آفتاب امروز  آغاز شده و با طلوع آفتاب در اولین روز زمستان یعنی فردا 

اول دی به پایان می رسد.
آجیل، شیرینی، هندوانه، انار، میوه هایی همچون سیب و نارنگی و موز 

و پرتقال معموال پای ثابت سفره های شــب یلدا از دیرباز تا کنون بوده 
است. حال تصور کنید یک خانواده ۴ نفره بخواهد سور و سات این شب 
را تدارک ببیند. نیم کیلو آجیل 6۰ هزارتومان، 2 کیلو انار 2۴ هزارتومان، 
یک کیلو شیرینی ۳۵ هزارتومان، 2 کیلو هندوانه 2۰ هزارتومان، سیب 
و موز و پرتقال و نارنگی هرکدام یــک کیلو هم حدود ۴۰ هزارتومان آب 
می خورد. زرشــک پلو با مرغ را هم به عنوان شام معروف شب یلدا به 
این لیســت اضافه کنید که پخت آن با مخلفات، حدود ۴۰ هزارتومان 
می شود و این همان طور که اشاره شد، »حداقل« هاست. همین میزان 
و مقدار را ضرب در 2 کنید یا تصــور کنید یک خانواده بخواهد عروس و 
دامادها را هم در چنین شــبی دعوت بگیرد و از آنجا که ایرانی جماعت 
خصیصه کمیابی به نام »تعارف« دارد، نمی تواند از میهمان ها بخواهد 
غذا و آجیل و میوه خود را هم به همراه بیاورند و اینچنین می شــود که 
برای یک سرکردن شب خاطره انگیز، باید گاهی حتی میلیون ها تومان 

خرج شود.
بعضی سنت ها را هم نمی شــود جابه جا یا دســتکاری کرد یا حداقل 
ایرانی ها نمی توانند. تهیه کردن آجیل، شــیرینی و میوه از ســنت های 
تفکیک ناپذیر شب یلدا در فرهنگ ایرانی است و نمی شود هرسال به 
خاطر گرانی یک قسمت از آن را حذف کرد. قیمت خشکبار در روزهای 

عادی سال هم گران است و تمامی اقشــار جامعه توانایی خرید آن را 
ندارند؛ چه برسد به آجیل شــب یلدا که فروشندگان خشکبار با زیرکی 
خاصی قیمت آن را افزایش می دهند. با این حال مردم به دلیل اعتقادی 
که به این سنت دارند با وجود افزایش قیمت ها از خرید خود منصرف 
نمی شوند و هرسال هم مسئوالن وعده می دهند که بازار تامین است و 
ناظران حواس شان جمع است و درشب یلدا با افزایش قیمت ها مواجه 
نخواهیم شد؛ اما هرسال هم برخالف وعده مسئوالن، شاهد افزایش 
زیرکانه و گاهی کامال محسوس میوه و آجیل و شیرینی در این شب و 

روزهای باقی مانده تا یلدا هستیم.
ســفره ها البته به واســطه همیــن گرانی ها خــواه ناخــواه تغییراتی 
دارد. حداقل ترین آن این اســت کــه آنها که توان تدارک یک ســفره 
رنگارنــگ پرخــرج را ندارنــد، مجبورند بــه »کمترین« میــزان و یا 
 حتی خریــد میوه های درجــه 2 و ۳ و آجیل های نه چنــدان مرغوب

 اکتفا کنند.
از سنت های قدیمی دوست داشتنی همچون نوروز و چهارشنبه سوری 
و ... همین یلدا برای مان باقی مانده که اگر به همین شکل پیش برود، 
از بلندترین شب سال هم در ســال های آینده تنها »دغدغه« ای باقی 

می ماند و بس!

توسعه کشت گلخانه ای با هدف کاهش مصرف آب، 
از ضروریات اســتان های خشــک مانند اصفهان به 
شمار می رود، البته این امر همکاری و مشارکت همه 
جانبه نهادها و دستگاه ها به ویژه بانک ها را می طلبد. 
رییس کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی اصفهان 
اظهارداشت: تغییر شیوه کشت از فضای باز و به صورت 
سنتی به فضای گلخانه ای راهکاری مناسب در شرایط 
فعلی به ویژه در مناطقی چون استان اصفهان است و 

بی شــک مزایای فراوانی دارد. احمد صادقی، توسعه 
این نوع کشت را مســتلزم حمایت از سوی متولیان 
دانست و افزود: صرفه جویی در مصرف آب، افزایش 
راندمان، اشتغال زایی بهتر و تولید محصوالت با کیفیت 
باالتر از مزایای کشــت گلخانه ای محسوب می شود و 
گسترش آن به سود کشاورزی و اقتصاد کشور است. 
رییس کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی اصفهان 
درباره مشــکالتی که در روند طرح مذکور وجود دارد، 
اضافه کرد: اینگونه طرح ها نیازمند تســهیالت بانکی 
است؛ اما تامین وثیقه بانکی خواسته شده کار چندان 
راحتی نیست به خصوص اینکه بسیاری از زمین های 
کشاورزی آن نوع سند مالکیتی که مد نظر بانک است، 

ندارند و همین امر دریافت وام و تسهیالت را با مشکل 
مواجه  می کند. رییس خانه کشاورز اصفهان تصریح 
کرد: کشت گلخانه ای هم اکنون در کشورهای پیشرفته 
به طور گسترده و فراگیر رونق دارد و کشوری مانند هلند 
از این صنعت درآمدی بیش از درآمد نفتی ایران برای 
خود تامین کرده است. صادقی گفت: انواع محصوالت 
سبزی و صیفی مانند خیار، گوجه، فلفل دلمه ای رنگی، 
بادمجان، توت فرنگی، سبزی برگی و غده ای به همراه 
گل های تزیینی در ایران به وســیله کشت گلخانه ای 
تولید می شود؛ اما می توانیم مانند بقیه کشورها سایر 
محصوالت باغی و میوه ها را هــم از طریق این روش 

کشت کنیم و تنوع محصوالت را افزایش دهیم.

توسعه کشت گلخانه ای در اصفهان در انتظار همکاری 
شبکه بانکی

لباس کودک طرح یلدا

بازار

سفره ها البته به واسطه همین گرانی ها خواه ناخواه تغییراتی 
دارد. حداقل ترین آن این است که آنها که توان تدارک یک سفره 
رنگارنگ پرخرج را ندارند، مجبورند به »کمترین« میزان و یا 
 حتی خرید میوه های درجه 2 و 3 و آجیل های نه چندان مرغوب

 اکتفا کنند

 ست 3 تکه لباس 
 Y1 مدل یلدا کد

قیمت: 59،000 تومان

 ست لباس نوزادی 
طرح یلدا کد 3 

قیمت: 30،000 تومان

 پیراهن دخترانه مدل 
 T216 یلدا کد

قیمت: 69،000 تومان

معاون امور اقتصادی استاندار اصفهان اعالم کرد:

توقف بسیاری از پروژه های استان اصفهان به دلیل نیاز آبی
معاون امور اقتصادی استاندار اصفهان با تاکید بر مشکالت صنعتی فعاالن اقتصادی استان اصفهان، 
گفت: تعداد زیادی از پروژه های استان اصفهان به منابع آبی نیاز دارد و به همین دلیل اجرای بسیاری 
از آنها تا تامین منابع آبی مورد نیاز، متوقف شده است. سید حسن قاضی عسگر، اظهار کرد: به نظر 
می رسد به یک شبکه تامین ضروری آب در فالت مرکزی کشور نیاز داریم تا در زمان وقوع سیل، آبی 
که باعث تخریب در سایر استان های کشور می شود را به فالت مرکزی ایران بیاوریم و در این شبکه 

توزیع آب اختصاصی ذخیره کنیم. 
معاون امور اقتصادی اســتاندار اصفهان تصریح کرد: واگذاری امور به بخش خصوصی و دخالت 
نکردن بیش از اندازه دولت در امور بخش خصوصی می تواند به توسعه اقتصادی استان کمک کند 
و باید به تعرفه های صادراتی و وارداتی به صورت دقیق و ویژه نظارت شود. قاضی عسگر اضافه کرد: 
ضروری است سهم نهاده های ارزان قیمت در قیمت تمام شده محصوالت صادراتی تعیین شود و 
ســپس برای آنها تعرفه صادراتی در نظر بگیریم. وی ادامه داد: به دنبال یک راه حل ریشه ای برای 
مشکالت سوخت استان اصفهان هستیم و قصد داریم نفت صادراتی ایران را به واحدهای صنغتی 

و صنفی استان بدهیم تا مشکالت تامین سوخت آنها حل شود.

رییس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران:

قیمت تخم مرغ، غیر منطقی است
رییس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهران گفت: با توجه به افزایش قیمت ســایر 
محصوالت پروتئینی و کاهش قدرت خریــد، خانوارها به مصرف تخم مــرغ هجوم آوردند. ناصر 
نبی پور، اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۷ هزار و 6۰۰ تا ۷ هزار 
و ۷۰۰ تومان معادل شــانه ای ۱۵ هزارتومان اســت. وی، نرخ مصوب هر کیلو تخم مرغ را ۷ هزار و 
۷۴۰ تومان اعالم کرد و گفت: اتحادیه اعالم آمادگی کرده اســت که با نرخ مصوب به هر میزانی که 
میادین میوه و تره بار نیاز دارند، تخم مرغ در اختیارشان قرار دهند که متاسفانه به سبب قیمت پایین 
تقاضایی وجود نداشته است. نبی پور،  عرضه هر شانه تخم مرغ با نرخ باالی ۱۹ هزار تا 2۰ هزار تومان 
در خرده فروشی را غیر منطقی دانست و افزود: فروش تخم مرغ با نرخ باال ارتباطی به میزان تولید 

و تولیدکننده ندارد، ضمن آنکه تخم مرغ کاالی سودآوری برای مغازه داران محسوب نمی شود.

روند صعودی مصرف سی ان جی در کشور
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایــران اظهار کرد:  چرخه تولید و اســتفاده از 
سوخت سی ان جی در کشور بومی ســازی شده و برای گازســوز کردن خودروها نیازی به واردات 
نیست و مصرف ســی ان جی در کشور روند صعودی داشته اســت. وکیل زاده با اشاره به طرح گاز 
سوز کردن خودروها اظهار کرد: مهم ترین اتفاق سال ۹۸ در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، 
مربوط به هوشمندسازی جایگاه های سی ان جی است که مصوبه هیئت وزیران را دارد. مدیرعامل 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تصریح کرد: مصوبه شورای اقتصاد برای دوگانه سوز 
کردن خودروهای کارگاهی و تولید کارخانه ای یک اتفاق مهم اســت که منجر به توســعه مصرف 
سی ان جی می شود و از سوی دیگر سوخت گیری ایمن تر خواهیم داشــت. وی افزود: امیدوارم 
با افزایش استفاده از ســوخت سی ان جی ضمن استفاده از این ســوخت پاک بتوانیم از ظرفیت 
عرضه ۴۰ میلیون مترمکعب اســتفاده کنیم. وکیل زاده بیان کرد: با وجود تحریم های بین المللی 
چرخه استفاده از سی ان جی و تولید آن، در کشور اجرا می شــود و تنها ساخت بخشی از مخزن با 
 فناوری لوله وارداتی است و تولید مخزن با اســتفاده از ورق در کشور توسط تولیدکنندگان داخلی 

صورت می گیرد.

کافه اقتصاد

اخبار

وزیر راه و شهرسازی گفت: آزادراه اصفهان-شیراز در صورت احداث ۱۳۰ کیلومتر مسیر را کوتاه می کند که این کوتاه شدن مسافت بر کاهش زمان سفر، کاهش 
مصرف انرژی و کاهش آالیندگی بسیار موثر است. محمد اسالمی با اشاره به بازدیدی که به صورت هوایی از پروژه آزادراهی اصفهان به شیراز انجام خواهد داد و 
در حاشیه برگزاری گرامیداشت هفته حمل و نقل در اصفهان اظهار داشت: آزادراه اصفهان - شیراز یکی از آزادراه های فاخر کشور است که بخشی از پروژه آزادراهی 
شمال به جنوب کشور است که کنارگذر غرب و شرق اصفهان به آن متصل خواهد شد و به صورت سرمایه گذاری ۳۰ درصد بخش دولتی و ۷۰ درصد بخش خصوصی 
انجام خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی افزود: تا پایان دولت ۵۸۰ کیلومتر آزادراه افتتاح می شــود که در همین منطقه اصفهان و هم جوار ۳۰۰ کیلومتر به افتتاح 
خواهد رسید؛ از ۴۰۰۰ کیلومتر که در این دولت بزرگراه ایجاد شده تا پایان دولت حدود ۱۵۰۰ کیلومتر دیگر به بزرگ راه های کشور اضافه می شود. اسالمی، درباره 
فعالیت های انجام شده در جهت محرومیت زدایی افزود: بعد از ۴۰ سال از عمر انقالب اسالمی نباید راه های روستایی ما بدون روکش آسفالت باشد، نهضتی به 
پا شده و 2۰۰۰ کیلومتر متعهد هستیم که راه های روستایی را آسفالت کنیم و در این راستا ۳۵۰۰ کیلومتر سال آینده آسفالت راه روستایی داریم که این اقدامات 

پیام مشخصی دارند و آن محدودیت زدایی است.

کاهش 130 کیلومتری مسیر  با افتتاح آزادراه اصفهان-شیراز

 وزیر صنعت
 سوار  بر موتور!

رضــا رحمانی وزیــر صنعت، 
معدن و تجارت روز پنجشنبه 
در ســفر به اصفهــان ضمن 
بازدیــد از شــهرک صنعتــی 
شــهرضا و فوالد مبارکه چند 
 پــروژه صنعتــی را افتتــاح 

کرد.

وز عکس ر

عکس: ایرنا
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با حضور استاندار اصفهان؛

آیین نکوداشت فقیه مجاهد مهاجر ، در دیار مومنان برگزار شد

آیین نکوداشــت نماینده ولی فقیــه و امام جمعه کاشــان آیت ا... 

شیخ عبدالنبی نمازی، پنجشنبه ۲۸ آذر در تاالر عالمه فیض کاشانی 

دانشگاه کاشان برگزار شــد. در این مراســم که جمع کثیری از مردم 

کاشان، مدیران و مسئوالن کاشــان و همچنین جمعی از مدیران کل 

ادارات استان اصفهان حضور داشتند از خدمات خالصانه فقیه مجاهد 

مهاجر در طول ۱۲ سال اقامت ایشان تجلیل شد. علی اکبر مرتضایی 

فرماندار کاشان، عباس رضایی اســتاندار اصفهان، آیت ا... غالمعلی 

صفایی بوشــهری نماینده ولی فقیه در استان بوشــهر و امام جمعه 

بوشــهر و آیت ا... سیدیوســف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در 

 اســتان اصفهان و امام جمعه اصفهان سخنرانان این آیین نکوداشت

 بودند. 

حجج اسالم صالحیان، رییس شورای سیاســت گذاری ائمه جمعه 

اصفهان، ربانی سفیر سابق ایران در واتیکان و نمازی مشاور وزیر کشور 

از جمله مهمانان ویژه این برنامه بودند. رونمایی از کتب تالیفی آیت 

ا... نمازی، رونمایی از تمبر یادبــود برگزاری برنامه، همچنین امضای 

تفاهم نامه تاســیس کتابخانه به نام آیت ا... نمازی در مصالی نماز 

جمعه کاشان و برپایی نمایشگاهی برای شــناخت ابعاد شخصیتی 

آیت ا... نمازی در طول ۴۰ سال انقالب اســالمی از جمله برنامه های 

حاشیه ای این مراســم بود. پیام وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در 

این مراسم توسط حجت االســالم انصاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان اصفهان قرائت شد. بعد از ارتحال آیت ا... سید مهدی 

یثربی با حکم و امر رهبر معظم انقالب در ۲۹ آذر ۸۵ آیت ا... عبدالنبی 

 نمازی به عنــوان نماینده ولی فقیــه و امام جمعه کاشــان انتخاب

 شد.

تکریم و تبعیت از علما، استقبال از پیامبر )ص( است
امام جمعه اصفهان در مراسم نکوداشت آیت ا... نمازی نماینده ولی 

فقیه و امام جمعه کاشان با تاکید بر وجوب شکرگزاری از نعمت های 

خداوند به ویژه شــکر نعمــت علم و علمــا گفت: برگزاری مراســم 

نکوداشت آیت ا... نمازی در واقع تجلیل از زحمات یک انسان عالم، 

مدیر و مدبری است که همه عمر خودش را در راه خیرخواهی و هدایت 

مردم و تربیت طالب هزینه کرده است.

 آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد با اشــاره به اینکه شکر به معنی 

عمل و ایمان و اطاعت از خداوند است افزود: شکر خدا یعنی اینکه ما 

با نعمت خدا معصیت نکنیم. امام جمعه اصفهــان، با تاکید بر اینکه 

انسان توان شمارش وشــکر نعمت های خدا را ندارد، افزود: در تمام 

نعمت هایی که خداوند به انسان داده، نعمت والیت، هدایت و رهبری 

یکی از نعمت های بزرگ الهی است که خداوند فقط برای این نعمت بر 

انسان منت گذاشته است. آیت ا... طباطبایی نژاد، با استناد به حدیثی 

از پیامبر اســالم علما را مانند ســتارگان، راهبر روشنگر بشر دانست و 

گفت: نبود آن ها عامل گمراهی و ضاللت است.وی نیاز انسان در همه 

مراحل را بــه راهنمایی علما تاکید کرد و افزود: مشــکالتی در ایران و 

مشــابه آن در عراق رخ داد که اگرعالم بزرگواری ماننــد رهبر معظم 

انقالب نبود، مشــکالت ایران نیز به مانند مشــکالت عراق هنوز ادامه 

داشت. 

امام جمعه اصفهــان ادامه داد: موضــوع علما به ویژه در شــیعه به 

اندازه ای عظمت دارد که پیامبراکرم )ص( می فرماید: هرکس از علما 

اســتقبال کند، تکریم کند و تبعیت کند در واقع من را اســتقبال کرده 

است.وی با اشــاره به حضور ۳۰ هزار روحانی در دوران دفاع مقدس 

گفت: یک ششــم آن ها یعنی ۴ هــزار و ۵۰۰ نفر از آن ها به شــهادت 

رسیدند که این آمار به غیر از فرزندان شهید آن هاست.

 نماینده مردم شهرضا و دهاقان:

خام فروشی در مناطق صنعتی اصفهان باید به حداقل برسد
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اســالمی در نشست صمیمی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با فعاالن اقتصادی و کارآفرینان شهرستان های شهرضا و دهاقان  که در محل شرکت فوالد گستر 
کچو شهرک صنعتی رازی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: برای یافتن راهکارهای افزایش بهره وری تولیدی 
در شهرســتان های شــهرضا و دهاقان از 
وزیــر صمت بــرای نشســت صمیمی با 
فعاالن اقتصادی، صنعتــی و کارآفرینان 
دعوت کرده ایم. ســمیه محمودی گفت: 
در شهرســتان های شــهرضا و دهاقان، 
هفت شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد و 
هدف از دعوت وزیر صمت به این بخش از 
استان اصفهان، ارتباط مستقیم مقام عالی 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت با فعاالن 
اقتصادی و صنعتی جنوب استان اصفهان 
است. تشکیل منطقه ویژه اقتصادی شهرضا یکی از اولویت هاست و به رغم تصویب هیئت دولت در سال 
۱۳۸۹، این مهم تاکنون صورت نگرفته و اکنون امیدواریم منطقه ویژه اقتصادی شهرستان شهرضا تا سال 
آینده، تشکیل شود. محمودی با بیان اینکه امیدواریم وزیر صمت از گرداندن چرخ اقتصادی ایران توسط 
صنعتگران این شهرستان ها که به نوعی خیرین اقتصادی هستند، حمایت کند، اضافه کرد: قصد داریم 
بر اساس ظرفیت ها و امکانات موجود، شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان را به عنوان متصدی 
منطقه ویژه اقتصادی شهرضا معرفی کنیم تا این نهاد با ارائه تسهیالت، ارائه سهام این منطقه به فعاالن 
بخش خصوصی را تســریع کند. وی ادامه داد: کشــور ما ثروت های هنگفتی همچون نفت و گاز دارد و 
متاسفانه این منابع به صورت خام صادرات می شود؛ باید بتوانیم با استفاده از ظرفیت های مهم اقتصادی 
داخلی، میزان خام فروشی در مناطق صنعتی استان اصفهان به خصوص شهرستان هایی همچون شهرضا 

و دهاقان را به حداقل برسانیم.

معاون توسعه کتابخانه و کتاب خوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور:

افزایش عضو، نیاز کنونی کتابخانه های کشور است
معاون توســعه کتابخانه و کتاب خوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور  علی دهقانان زواره
گفت: نیازمند تاسیس کتابخانه نیســتیم بلکه افزایش عضو نیاز امروز 
ماست. مهدی رمضانی در نشست انجمن کتابخانه های عمومی اردستان تصریح کرد: امروز در کشور با 
بحران مطالعه کتاب روبه رو هستیم زیرا مطالعه دغدغه مردم نیست. وی اضافه کرد: باید با همکاری 
دستگاه های دیگر از جمله آموزش و پرورش این کمبود را جبران کنیم و بدانیم کتابخانه ها پایگاه مهم 
فرهنگی و اجتماعی هستند و نقش توسعه ای در فرهنگ هر جامعه ای دارند. معاون توسعه کتابخانه و 
کتاب خوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به نقش نیکوکاران برای افزایش تعداد کتابخانه ها 
در کنار بخش دولتی تاکید کرد: هیچ اتفاقی در حوزه کتاب بدون نهاد کتابخانه ها رخ نمی دهد و ۹۵ درصد 
جام باشگاه ها در این نهاد انجام می شــود. وی، یکی از اولویت های نهاد کتابخانه ها را بخش کودک و 
نوجوان عنوان کرد و افزود: ۹۹.۷ درصد کتابخانه ها نیاز به بخش کودکان دارند و باید با استقرار وسایل 
بازی پای آنها را هم به این سو باز کنیم و البته بحث دسترسی به کتابخانه ها هم شایسته توجه است، 
بدین معنی که باید محل مناسب باشــد و خدمات پایدار ارائه کند. رمضانی ادامه داد: برای راه اندازی 
کتابخانه الکترونیکی کمبود قانونی وجود دارد و باید بیشتر به سمت راه اندازی کتابخانه های سیار پیش 
برویم که در زمان حاضر ۳۰ کتابخانه سیار فعال در کشور داریم. وی با اشاره به بهره برداری از ۹ کتابخانه 
سیار در سال جاری یادآور شد: هزینه ایجاد هر کتابخانه سیار بستگی به نوع خودرو از یک تا پنج میلیارد 

ریال متفاوت است.

با مسئولان

در تمام نعمت هایی که خداوند به انسان داده، نعمت 
والیت، هدایت و رهبری یکی از نعمت های بزرگ الهی 
است که خداوند فقط برای این نعمت بر انسان منت 

گذاشته است

تبصره 3ـ  ماده 120ـ  آئین نامه قانون ثبت 
9/292 شماره نامه: 139885602006008446 ، تاریخ: 1398/09/21 ، ورثه آقای رضا 
کیانی فرزند محمد رحیم اعالم نموده که سند سی و ســه سهم و سه ربع سهم از دویست 
و بیست و دو سهم ششدانگ پالک شماره 441 فرعی از 111 اصلی واقع در خمینی شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان مورد ثبت صفحه 449 دفتر 34 متعلق به رضا کیانی که نزد آقای 
ناصر کیانی می باشد و چون اخطار به نامبرده  شده و اظهار نمود که سند مالکیت نزد ایشان 
نمی باشد تسلیم ننموده است لذا مراتب طبق تبصره3 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت آگهی 
می شود که دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز سند 
مذکور را تسلیم نماید و یا آنکه مجوز قانونی نگهداشتن آنرا ظرف مدت مرقوم به این اداره 
اعالم نماید در صورت انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض موجه سند مالکیت وراث طبق 
قوانین و مقررات صادر خواهد شــد. م الف: 694632 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر 
اخطار اجرایی

9/293 شماره: 628/98 حل12 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-محمدتقی 
جعفری 2- حبیــب مهرعلیزاده 3- ســیدفرهاد فاطمی ، نام پدر: 1-هادی 2-حســین ، 
نشانی:1و2- مجهول المکان 3-خمینی شهر خ امام شــمالی جنب بانک ملی مرکزی ؛ 
مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی:حســینعلی اعتمادی ، نام پدر: محمود، نشانی: 
خمینی شهر منظریه کوچه صبا، محکوم به:به موجب رای شماره 1312 تاریخ 98/06/31 
حوزه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است.محکوم 
علیه محکوم است به:تضامنی پرداخت مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک 
ش 572625 مورخ 91/02/25 عهده بانک ســپه بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 98/04/12 لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ دو میلیون و یکصد و دو 
هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و نیم عشر دولتی به حساب دولت 
رای صادره غیابی اســت. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 698206 ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 

ابالغ وقت رسیدگی
9/294 شــماره: 1720/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:30 صبح روز یکشنبه 
مورخه 98/11/06 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:ـ  ، نشانی: خمینی شهر سه 
راهی درچه ابتدای جاده نجف آباد لوازم یدکی کاظمی ؛ مشــخصات خوانده:1-نام و نام 
خانوادگی: ابراهیم پور کیوانی ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه صد و سی وشش میلیون 
ریال بابت یک فقره چک بانک ملی به انضمام کلیه خسارات هزینه دادرسی و تاخیر تادیه 
از سر رســید لغایت پرداخت و خســارات  ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان 
 اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 697292 رئیس شعبه 

یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی

9/295 شماره: 710/98 حل11 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: مجید روحانی 
، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی:حسینعلی اعتمادی ، 
نام پدر: محمود ، نشانی: خمینی شهر منظریه کوچه صبا، محکوم به:به موجب رای شماره 
1164 تاریخ 98/06/04 حوزه یازدهم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که 
قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت 

اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و ششــصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چکها لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان  و پرداخت 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن رای صادره غیابی می باشد. ماده34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 698212 قاضی شعبه یازدهم شورای 

حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

9/296 شماره: 2827/97 حل3 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: علیرضا 
شریف کیش ، نام پدر: حسین ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام 
خانوادگی:نادر رجبی پیروز ، نام پدر: حبیب ، نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر فرعی85 جنب 
آرایشگاه رضایی، محکوم به:به موجب رای شــماره 1057 تاریخ 98/05/12 حوزه سوم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم 
است به: پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/780/000 
ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/01/30 
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له  به انضمام پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت رای صادره غیابی می باشد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 

م الف: 698560  قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

9/297 شــماره: 1806/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 09:00 صبح روز دوشنبه 
مورخه 98/11/07 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سعید قاسمی رحمان ، نام 
پدر: محرم ، نشانی: تهران سه راه اوران شهرک قلعه امیر خ25 متری آزادگان کوچه گلستان 
؛ مشخصات خوانده:1-نام و نام خانوادگی: کیومرث قدیمی ، نام پدر: لطف اله ، خواسته و 
بهای آن: مطالبه یک فقره چک به شــماره 922019/021998 مورخ 95/11/15 به مبلغ 
هشتاد میلیون ریال ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت، گردش 
کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف: 698692 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ رای 

9/298 شماره دادنامه: 1669/97 ، شــماره دادنامه: 1605-97/10/25، تاریخ رسیدگی: 
97/10/22 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم شــورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: 
عبدالرضا اعالیی نشــانی: خمینی شــهر بلوار مطهری جنب بیمارســتان ســاعی دفتر 
صادرات دولت , وکیل: فاطمه جعفری نشانی: خمینی شــهر خ شریعتی شمالی کوچه80 
 مجتمع اداری شقایق؛ خوانده: مهدی حسینی نشــانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه 
وجه چک )غیابی( ،گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
تقدیمی آقای عبدالرضا اعالیی با وکالت فاطمه جعفری به طرفیت آقای مهدی حســینی 
به خواســته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریــال وجه یک فقره چک به شــماره 455596 

 تاریخ 97/7/10 عهده بانک صادرات شــعبه خام نجف آباد بانضمام خســارت دادرســی
  و خســارت تاخیر تادیه با توجه بــه محتویات پرونــده دادخواســت تقدیمی مالحظه 
رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخه 97/10/22 
و عدم حضور خوانده در جلسه رســیدگی شــورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که 
حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضاء 
شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/10/22 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب 
 بقای دین مســتنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 
و مــواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجــارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام به ماده 2 قانــون صدور چــک و مــواد 198و 519 و 522 از قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل 
 خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک تا زمان اجرای حکم که 
توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 698910  محمدرضا 

نمازی زاده قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

9/299 کالسه پرونده: 2708/97 شعبه12 شورا ، شماره دادنامه: 1638 ، تاریخ رسیدگی: 
98/08/13 ، خواهان: علیرضا بهرامی فرزند سلطان حسین ؛ خوانده: 1- زهرا کیوانداریان 
فرزند علی نشــانی: مجهول المکان 2-روح اله باقریان خوزانی فرزند قربانعلی نشــانی: 
خمینی شهر خ شریعتی شــمالی محله کهندژ خ درب یخچال ، خواســته: الزام به انتقال 
رسمی سند یکدستگاه خودروی سواری پراید به شماره انتظامی ایران43- 185 ن 52 به 
انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرســی مقوم به 50/000/000 ریال ، گردشکار: 
 پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشــریفات قانونی و
 اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی علیرضــا بهرامی به طرفیت 
1- زهرا کیوانداریان 2- روح اله باقریان به خواســته الزام به انتقال رسمی سند یکدستگاه 
خودروی پراید به شماره انتظامی ایران43- 185 ن 52 با توجه به جمیع محتویات پرونده 
1-دادخواست تقدیمی 2-رونوشت ســند مالکیت وسیله نقلیه 3- استعالم صورت گرفته 
از پلیس راهور 4-رونوشت مصدق سند قطعی منقول در دفتر اسناد رسمی 291 اصفهان 
5-عدم حضور خواندگان و عدم ارائه دلیل  دعوی خواهان وارد تشــخیص و شورا مستنداً 
به ماده 220 قانون مدنی خوانده ردیف اول را به حضور در یکی از دفاتر اســناد رســمی و 
انتقال اتومبیل موصوف به نام خواهان بابت اصل خواســته و پرداخــت 645/000 ریال 
 بابت هزینه دادرســی محکوم می نمایــد و در خصوص خوانده ردیــف دوم با عنایت به 
عدم توجه دعوی به وی به اســتناد ماده 84 قانون آیین دادرســی قرار رد دعوی صادر و 
اعالم می شود این رای نســبت به خوانده ی ردیف اول غیابی است و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از انقضای 
مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی )حقوقی( خمینی شهر است و 
 نسبت به خوانده دوم حضوری اســت و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر است. م الف: 700018  ایمان بختیاری قاضی 

شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
حصروراثت 

9/302 آقای ماشااله پورابراهیمی دارای شناسنامه شماره 301 به شرح دادخواست به کالسه 
737/98/ش1 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ماه رخ شاگردی آرانی بشناسنامه 386 در تاریخ 96/2/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- علی محمد  پورابراهیمی 
آرانی به ش ش 25  2- ماشااله پورابراهیمی به ش ش 301  3- حسن پورابراهیمی به ش 
ش 396 و4- حســین پورابراهیمی آرانی به ش ش 313 و5- احمد پورابراهیمی آرانی به 
ش ش 178 پسران آن مرحوم و 6- اعظم پورابراهیمی آرانی به ش ش 455 و 7- اشرف 

پورابراهیمی آرانی بــه ش ش 269 و 8- اقدس پورابراهیمی آرانــی به ش ش 9407 و 
9- فاطمه پورابراهیمی آرانی به ش ش 290 دختران آن مرحــوم و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 702496 رئیس شــعبه اول دادگاه 

شورای حل اختالف آران و بیدگل 
حصر وراثت

9/300  آقای محمد احمدی دارای شناســنامه شماره 5490041579 به شرح دادخواست 
به کالسه 549/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان قنبر احمدی به شناســنامه 25 در تاریخ 98/2/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- محمد احمدی، ش.ش 
5490041579 ، ت.ت 72/3/17 نســبت فرزند 2-  خاتون جان احمــدی فرزند قدرت 
اله، ش.ش 12، ت.ت 41/12/5 نسبت همســر 3- عاطفه احمدی حسن آبادی، ش.ش 
5490001011  ت، ت. 69/11/3 نســبت فرزند 4- امین احمدی حسن آبادی، ش.ش 
56 ، ت.ت 64/11/23 نســبت فرزند 5- مقداد احمدی حسن آبادی،ش. ش 159 ، ت.ت 
67/5/14 نسبت فرزند 6- عبداله احمدی حســن آبادی ، ش.ش 28، ت.ت 1359/1/18 
نسبت فرزند 7- سمانه احمدی حسن  آبادی، ش.ش 439 ، ت.ت 60/11/9 نسبت فرزند 
8- سمیه احمدی حسن آبادی، ش.ش 12، ت.ت 63/10/14 نسبت فرزند. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 699783 شعبه اول شورای حل اختالف تیران 
حصر وراثت

9/301  خانم طاهره باقری دارای شناســنامه شــماره 5 به شــرح دادخواست به کالسه 
543/98 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شــادروان علی باقری قلعه ناظری  فرزند حاجی آقا  در تاریخ 98/9/1 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- طاهره باقری، ش.ش 
5، ت.ت 1359/1/6 نســبت فرزند 2- رجبعلی باقــری، ش.ش 17، ت.ت 1354/5/2 
نسبت فرزند 3- اســداله باقری، ش.ش 24، ت.ت 1360/11/2 نسبت فرزند 4- محمود 
باقری، ش.ش 440 ، ت.ت 1355/6/12 نســبت فرزند 5- کلثوم حیدری، ش.ش 351، 
ت.ت 1322/4/7 فرزنــد حفیظ اله نســبت همســر 6- احمد باقــری، ش.ش 3، ت.ت 
 1349/1/20 نسبت فرزند 7- خیرالنسا باقری، ش.ش 14 ،ت.ت 1342/7/12 نسبت فرزند

 8- صدیقه باقــری قلعه ناظری، ش.ش 6، ت.ت 46/1/12 نســبت فرزنــد 9- عبداله 
 باقری، ش.ش 15، ت.ت 1351/12/15 نســبت فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 699320 شعبه اول شورای حل اختالف تیران 
حصر وراثت

9/303  آقای حســین زینلی فرزند احمد باستناد شــهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالســه 643/98 به این شورا چنین اشعار داشته 
است که شادروان آقای احمد زینلی فرزند عبدا... در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- رفعت زینلی )فرزند( کدملی 6199603941، 2- جمیله 
غالمی ده آبادی )همســر( کدملی 1239670699، 3- عصمت زینلــی )فرزند( کدملی 
1261761820، 4- حسین زینلی )فرزند( کدملی 1239939991، 5- عفت زینلی )فرزند( 
کدملی 6199577418، 6- سمیه زینلی )فرزند( کدملی 1239919905، 7- زهره زینلی 
)فرزند( کدملی 1239974876، 8- هادی زینلی )فرزند( کدملی 1239277253، 9- مهدی 
زینلی )فرزند( کدملی 1239875606، 10- حمیرا زینلی )فرزند( کدملی 1239889356 
و به جز افراد فوق الذکر وراث دیگری ندارد. لذا مراتب جهت نشــر در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار ارسال می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 703210 شعبه اول شورای حل اختالف بادرود



مزایده مستغالت شهرداری )نوبت دوم(
 مرحله سوم اجاره کافی شاپ واقع در پارک آبشار

 مرحله سوم اجاره محل بانجی واقع در پارک ملت
مرحله اول اجاره بهره برداری از جایگاه سی ان جی واقع در خیابان گاز )کمربندی(

شنبه 30 آذر  1398 / 24 ربیع الثانی 1441/ 21 دسامبر 2019/ شماره 2868

آلودگی شیرهای خشک شایعه است
رییس سازمان غذا و دارو از نظارت کامل این ســازمان بر نحوه توزیع شیرهای خشک، دارو و برخی از 
مکمل ها خبر داد و گفت: به تازگی شایعه ای مبنی بر آلودگی شیرهای خشک شنیده می شود در حالی 
که آلودگی شیرهای خشک ممکن نیست. محمدرضا شانه ساز در نشست رییسان دانشگاه های علوم 
پزشکی، معاونان غذا و دارو و مدیران منطقه دو آمایشی کشور اظهار کرد: آلودگی شیرهای خشک امکان 
ندارد؛ زیرا که این محصوالت زیر نظر مسئول فنی و افراد دارای صالحیت و سیستم معتبر پخش می شود. 
وی گفت: با اجرایی و اجباری شدن نظام ردگیری و رهیابی و نهادینه شدن آن در سیستم توزیع محصوالت 
تولیدی، شاهد مواردی مانند تعبیه قرص داخل کیک ها نخواهیم بود و البته باید شرکت ها و عوامل توزیع 
دخیل در این موارد پیگیری شوند. رییس سازمان غذا و دارو اضافه کرد: با توجه به جا نیفتادن سیستم و 
نظام ردگیری و رهیابی برای شناسایی متخلفان مجبور به استفاده از سیستم سنتی اطالعاتی و انتظامی 
هستیم. رییس سازمان غذا و دارو اضافه کرد: هرچند مقاومت هایی در بخش تولید و توزیع وجود دارد؛ 

اما اغلب تولیدکنندگان با ما همکاری می کنند.

 10 میلیارد ریال بودجه پژوهشی اصفهان
 به 3 طرح تحقیقاتی اختصاص یافت

 رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان گفت: ۱۰ میلیارد ریال از بودجه پژوهشــی استان در 
سال جاری به اجرای سه طرح تحقیقاتی با موضوع پســماندهای ویژه و شهری و کاهش آلودگی هوا 
تخصیص یافت. نعمت ا... اکبری افزود: تجمیع بودجه پژوهشی دستگاه های اجرایی استان در سال 
جاری ۱۶ میلیارد ریال است که ۱۰ میلیارد آن برای اجرای سه طرح تحقیقاتی با مسئولیت اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان تعریف شد. وی ادامه داد: برای استفاده از باقی مانده بودجه پژوهشی استان مترصد 
هستیم تا سایر دستگاه های اجرایی، آن را برای طرح های پژوهشی مورد نیاز خود هزینه کنند یا به صورت 
تجمیع شده برای منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان اختصاص یابد. منطقه ویژه علم و فناوری مجموعه ای 
از امکانات علمی، صنعتی، تولیدی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی و زیرساخت هاست که با تکیه بر خالقیت ها و 
نوآوری ها در یک گستره جغرافیایی سبب ارتقای نوآوری، ایجاد خوشه های صنعتی با فناوری نو و توسعه 
تولید، ثروت، رفاه ملی و ایجاد جامعه دانایی محور می شود. ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان از 

سال ۸۲ مطرح و مصوبه آن سال ۹۳ توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری )عتف( صادر شد.

تدوین پیشنهادات بودجه ای کمیسیون آموزش برای تقویت 
آموزش وپرورش

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از تدوین پیشــنهادات بودجه ای کمیسیون آموزش برای 
تقویت بودجه آموزش و پرورش به ویژه در حوزه استخدام معلم و بهبود وضعیت رفاهیات معلمان خبر 
داد. سید محمد جواد ابطحی با اشاره به بررسی های صورت گرفته در خصوص بودجه آموزش و پرورش 
در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، عنوان کرد: بودجه آموزش و پرورش نسبت به سال گذشته 
رشد جزئی داشته و به 5۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. نماینده مردم خمینی شهر در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه با وجود این افزایش بودجه، نیازهای آموزش و پرورش در زمینه پرداخت 
مطالبات معلمان برطرف نمی شود، افزود: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تالش دارد برخی از 
ردیف ها را برای پرداخت مطالبات فرهنگیان در نظر گیرد. وی از تصویب برخی پیشنهادات بودجه ای برای 
افزایش اعتبارات آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش مجلس برای ارائه به کمیسیون تلفیق بودجه 
خبر داد و گفت: بودجه آموزش و پرورش از ابتدا درصد باالیی از بودجه کل کشور را به خود اختصاص نداده 
و این روند ادامه داشته است. ابطحی ادامه داد: با لحاظ ۶۰ هزارکمبود معلم سال های ۹7 و حدود ۲5 
هزار معلم برای افزایش جمعیت دانش آموزی در سال ۹۸ و ۹۹، آموزش وپرورش در سال آتی بیش از 

۱۱۰ هزار کمبود معلم دارد.

رییس دانشگاه اصفهان با بیان اینکه در ساماندهی سهمیه ها به هیچ عنوان حذف سهمیه ها مطرح نیست، گفت که ساماندهی و 
ادغام برخی سهمیه ها مدنظر است؛

ساماندهی به جای حذف

تابستان امسال بحث سهمیه بندی کنکور  و  پریسا سعادت
اعتراضات نسبت به آن داغ شد به خصوص 
آنکه سهمیه بندی ها بر سر رشته های پر طرفدار دانشگاهی موجب شد تا 
برخی از داوطلبان بــا رتبه های نه چندان خــوب، صاحب صندلی های 
دانشگاه های معتبر و سطح باالیی مانند دانشگاه تهران و اصفهان شوند. 
با وجود اینکه آزمون های کشوری حدود سه دهه است در کشور اجرایی 
می شود؛ اما در این مدت این آزمون ها با انواع سهمیه ها و امتیازات مواجه 
بوده است. فارغ از منشأ و علت تصویب سهمیه ها، تعدد آنها و امتیازات 
مختلف، فرآیند آزمون ها، انتخاب رشته و پذیرش افراد را پیچیده کرده 
است به صورتی که تنها در کنکور سراسری توضیح سهمیه قطب و ناحیه 
به اندازه یک مشاوره تحصیلی زمان می برد. همین مسئله واکنش های 
زیــادی را در پی داشــت و مباحثی ماننــد بی عدالتی هــا در پذیرش 
دانشگاهی را مطرح کرد. پس از آن اعالم شد قرار است سهمیه بندی ها 
حذف و تنها چند مورد از آنها باقی بماند. ایــن موضوع را یک ماه پیش 
رییس ســازمان ســنجش رســانه ای کرد و گفت که خواست عموم و 
داوطلبان این است که سهمیه بندی ها کال باید ساماندهی شود و در این 
خصوص اجماع نظری در مراجع سیاست گذاری و تصمیم گیری از جمله 
مجلس، شــورای انقالب فرهنگی و دولت وجود دارد که ان شاءا... این 
مباحث ساماندهی شود. وی درباره جزییات پیشــنهادات  اظهار کرد: 

پیشنهادها در جهت ساده سازی و حذف تسهیالت و سهمیه هایی است 
که اعتراض داوطلبان را به دنبال داشته است و امیدواریم با این اصالح 
قیدهای ورود به دانشــگاه کمتر شــود. ابراهیم خدایی، درباره آخرین 
وضعیت بررسی امتیاز فرزندان هیئت علمی در کنکور گفت: قرار بر این 
شده است که موضوع امتیاز فرزندان هیئت علمی در بحث ساماندهی 
ســهمیه ها گنجانده شود و مورد بررســی قرار گیرد. خدایی اضافه کرد: 
پیشنهادها در این خصوص اعالم شده؛ اما هنوز نهایی نشده و باید الیحه 
مورد نظر به امضای دو وزیر برسد. هر چند این مباحث هنوز نهایی نشده؛ 
اما اعتراضاتی را از سوی طیف دیگری از افرادی که می توانستند از این 
سهمیه ها استفاده کنند و شاید ســال دیگر محروم باشند مطرح کرده 
است. از جمله اینکه اگر سهمیه مناطق و یا ایثارگران کم و یا حذف شود، 
باید سایر سهمیه ها از جمله ســهمیه هیئت علمی هم برداشته شود تا 
عدالت برقرار باشد. این کشمکش ها در حالی است که رییس دانشگاه 
اصفهان اعالم کرده قرار نیست سهمیه ای حذف شود بلکه صحبت هایی 
برای ساماندهی آن مطرح شده است. هوشــنگ طالبی با بیان اینکه 
ساماندهی سهمیه ها در دانشگاه یک ضرورت اســت، تاکید کرد: این 
موضوع به هیچ عنوان به معنای حذف سهمیه خاص نیست بلکه هدف 
ساماندهی و ادغام برخی سهمیه ها مد نظر است. طالبی ضمن بیان این 
مطلب بر ضرورت ساماندهی ســهمیه های ورود به دانشگاه ها تاکید و 

اظهار کرد: در حال حاضر موضوع اعمال ســهمیه های متعدد و مختلف 
برای پذیرش دانشجو، یکی از دغدغه های دانشگاه به شمار می رود چرا 
که تنوع این ســهمیه ها بسیار زیاد شده اســت. البته در نشست اخیر 
رؤسای دانشگاه های برتر رییس سازمان سنجش گزارشی در خصوص 
پذیرش براســاس ســهمیه ها ارائه داد. وی در ادامه بــا تاکید بر اینکه 
شایسته ســاالری و شایســته گزینی یکی از دغدغه ها در کشور است، 
تصریح کرد: کسانی که صالحیت های علمی بیشتری دارند باید بتوانند از 
صندلی های دانشگاه ها استفاده کنند. البته این موضوع به معنای حذف 
سهمیه ها نیست بلکه بیشــتر منظور ساماندهی سهمیه هاست، اگرچه 
بسیاری از سهمیه ها می توانند ادغام شوند و یا درصد آن کم شود و یا این 
که مکانیزم هایی اندیشیده شود تا در عین حال که سهمیه ها به افرادی 
که واجد حق هستند داده شود، سیاستی اتخاذ شود که لطمه ای نیز به 
کیفیت علمی و آموزشی کشور وارد نشود. رییس دانشگاه اصفهان با بیان 
اینکه در ساماندهی ســهمیه ها به هیچ عنوان حذف سهمیه ها مطرح 
نیست، خاطرنشان کرد: من فکر می کنم سازمان سنجش آموزش کشور 
و دانشگاه ها به اندازه ای با یکدیگر اتفاق نظر دارند که بتوانند این موضوع 
را با اعضای شورای انقالب فرهنگی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
طرح کنند تا آنها متقاعد شوند که وضعیت فعلی وضعیت خوبی نیست 

و لطمه به کشور می زند.

جلسه اضطرار و ســیل مدیریت بحران به مدیریت 
منصــور شیشــه فروش،مدیر کل ســتاد مدیریت 
بحران اســتان در محل اســتانداری اصفهان برگزار 
شد. مدیر کل ستاد مدیریت بحران استان اظهار کرد: 
از مرداد ماه امســال قانون مدیریت بحران تصویب 
شد و بنابر این قانون، دســتگاه ها موظف شدند، تا 
اقدامات بحرانی هماهنگ شــده در اســتان انجام 
دهند و امروز که شرایط اســتان، متاثر از مخاطرات 
آب و هوایی اســت، تمام دستگاه ها موظف هستند 

تا برای کنترل و بهبود شرایط آماده باشند. وی ادامه 
داد: بر اساس قانون هوای پاک وظایف دستگاه ها 
مشــخص شــده که در زمان عادی باید آموزش و 
پیشــگیری ها را در جهت عدم انتشار آلودگی انجام 
دهند. عابدی، کارشناس هواشناسی نیز  در توصیف 
و تحلیل شرایط هوایی پیش رو گفت: آمارها نشان 
می دهد که اســتان اصفهان در مدت زمان گذشته از 
سال جاری، ۱۲ درصد بارندگی بیشتر از میانگین بلند 
مدت را تجربه کرده است، این در حالی است که اکثر 
استان های کشور نســبت به بلندمدت تعریف شده 
در هر استان، وضعیت بدی داشــته اند، ولی استان 
اصفهان نسبت به ســال گذشــته، تقریبا وضعیت 
مشابهی دارد. وی افزود: بارش ها اکثر نقاط استان را 
تحت شعاع قرار داده است، ولی نیمه شمالی استان 

وضعیت بهتر و نواحی شمال غرب وضعیت بدتری 
داشته و بر این اساس بهترین وضعیت بارش را در 
اردستان شاهد بودیم. به طور کلی، بارش ها در اکثر 
نقاط استان خوب بوده اســت؛ اما سرچشمه های 
آبی، تفاوتی نسبت به ســال گذشته نداشته اند. وی 
تصریح کرد: در رخداد پدیده وارونگی، هوای سرد در 
سطح زمین قرار می گیرد و سرعت بسیار پایین باد 
باعث می شود، جو آرامی داشته باشیم و شرایط برای 
افزایش آلودگی به ویژه در نیمه اول روز در شهرهای 
پر جمعیت و صنعتی مناســب باشــد و فاصله بین 
بارش ها، پتانســیل آلودگی را باال می برد، بنابراین 
احتماال دی ماه شــرایط مســاعدی از جهت پاکی 
 هوا نداریم و پتانســیل افزایش غلظت آالینده های

 جوی باالست.

اصفهان در دی ماه شرایط مساعدی از جهت پاکی هوا ندارد؛ 

دود در دل شهر

در حال حاضر موضوع اعمال سهمیه های متعدد و مختلف 
برای پذیرش دانشجو، یکی از دغدغه های دانشگاه به 
شمار می رود چرا که تنوع این سهمیه ها بسیار زیاد شده 

است

شهروندان مراقب پیامک جعلی قطع یارانه باشند
رییس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی اســتان گفت: پیامک قطع یارانه و دریافت اطالعات 
کارت بانکی جهت برقراری مجدد، جعلی بوده و هدف آن کالهبرداری است. سرهنگ جواد درستکار 
اظهار کرد: کالهبرداران با ارسال پیامک جعلی به شهروندان به بهانه اینکه یارانه آنها قطع خواهد شد، 
اطالعات و رمز حساب را دریافت و از این طریق اقدام به سرقت موجودی حساب بانکی شهروندان 
می کنند. وی افزود: این پیامک ها هیچ ارتباطی با سازمان های مربوطه ندارد و مجرمان سایبری از 
این طریق اطالعات شــخصی و بانکی افراد اعم از رمز دوم، شماره کارت و CVV۲ موجودی حساب 
آن ها را به سرقت می برند. وی عنوان داشت: متاسفانه برخی از شهروندان در هنگام ثبت نام به نشانی 
سایت توجه نکرده و با جست وجو از طریق موتورهای جست وجو و یا رفتن به لینک هایی که در دیگر 
سایت ها ارائه شده در دام سودجویان سایبری گرفتار می شوند. درستکار  تاکید کرد: شهروندان صرفا 
به سامانه های اعالم شده مراجعه و از رفتن به سایر ســایت ها و دانلود اپلیکیشن های مختلف جدا 
خودداری کنند، چرا که ثبت کردن اطالعات در سایت های متفرقه می تواند زمینه برداشت غیر مجاز از 
حساب را فراهم آورد، همچنین در صورت ورود به سایت جعلی مرتبط با این موضوع هرچه سریع تر 

نسبت به تغییر رمز دوم کارت و رمز دوم یک بار مصرف خود اقدام کنند.

کشف محموله پارچه قاچاق در اصفهان
رییس پلیس آگاهی استان از کشف یک محموله پارچه خارجی به ارزش 5 میلیارد ریال در بازرسی 
از یک وانت نیسان خبر داد. سرهنگ حسین ترکیان اظهار داشــت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز پلیس آگاهی اصفهان حین گشــت زنی در یکی از خیابان های شهر اصفهان به یک وانت 
نیسان مشــکوک و آن را متوقف کردند. 
وی افزود: ایــن خــودرو حامل ۳75 
طاقه پارچه خارجی بود که راننده خودرو 
مدارک گمرکی و مجوزهــای مربوطه را 
ارائه نــداد و خــودرو و محموله متوقف 
شــدند. این مقام انتظامی با اشــاره به 
اینکه ارزش محموله کشف شده توسط 
کارشناسان 5 میلیارد ریال اعالم شده، 
بیان داشــت: در این رابطه یک نفر نیز 
دســتگیر و تحویل مراجع قضایی شد. 
رییس پلیس آگاهی اصفهان هر گونه فعالیت در زمینه وارد کردن، نگهداری و توزیع کاالی قاچاق 
را زمینه ساز رکود اقتصادی کشــور و یکی از عوامل افزایش بیکاری جوانان دانست و اظهار داشت: 

مشارکت مردمی با پلیس در شناسایی و برخورد با این گونه مجرمان تاثیر بسزایی دارد.

بلعیده شدن بیش از یک کیلو تریاک توسط مسافر هوایی
رییس پلیس فرودگاه استان از کشف مقداریک کیلو و ۲۹۰ گرم تریاک که توسط مسافری که قصد 
خروج از کشور را داشت بلعیده شده بود، خبر داد. ســرهنگ ذبیح ا... دالور  اظهار داشت: ماموران 
انتظامی مستقر در فرودگاه اصفهان حین کنترل مسافرهای عبوری به یکی از آنان مشکوک و او را با 
دستگاه بادی اسکنر مورد بازرسی بدنی قرار دادند. وی افزود: در بازرسی به عمل آمده مشخص شد 
بسته هایی مشــکوک در بدن او وجود دارد  که متهم به بیمارستان منتقل شد و پس از تخلیه معده 
او ۹7 بسته تریاک به وزن یک کیلو و ۲۹۰ گرم کشف شــد. این مقام انتظامی بیان داشت: در این 
خصوص پرونده تشــکیل و متهم برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد. رییس 
پلیس فرودگاه اصفهان تاکید کرد: پلیس فرودگاه اجازه ورود و یا خروج هیچ گونه مواد افیونی را 

نخواهد داد و با این افراد برخورد قاطع و قانونی می شود.

با مسئولان

چهره روزناجا
رییس سازمان محیط زیست:

طرح انتقال آب »بهشت 
آباد« بدون مطالعات زیست 

محیطی انجام نمی شود
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان 
اینکه ارزیابی زیست محیطی طرح انتقال آب 
بهشت آباد هنوز تصویب نشده است، گفت: تا 
زمان تصویب مطالعــات ارزیابی، طرح انتقال 
آب کارون موسوم به بهشت آباد اجرا نمی شود. 
عیسی کالنتری، درباره طرح انتقال آب بهشت 
آباد و چگونگی تصویب آن در شورای عالی آب 
بدون داشتن مجوزهای زیست محیطی، اظهار 
کرد: شورای عالی آب درباره انتقال آب از یک 
نقطه به نقطه دیگــر تصمیم گیری می کند، اما 
این تصمیم زمانی اجرایی می شود که مطالعات 
زیســت محیطی و بودجه طرح بــه تصویب 
برسد. وی با بیان اینکه شورای عالی آب وظیفه 
سیاســت گذاری کالن دارد، افزود: این مسئله 
مانند آن است که برای ساخت اتوبانی از اهواز 
به اصفهان تصمیم گیری شــود؛ اما اجرای آن 
مشروط به تامین بودجه و تصویب مطالعات 
زیست محیطی است. کالنتری افزود: وزارت 
نیرو باید درباره تصویب طرح بهشت آباد پاسخ 
بدهد و سازمان محیط زیست فقط مطالعات 
زیست محیطی طرح را برعهده دارد. کالنتری 
همچنین از اختصاص ردیف بودجه به طرح های 
انتقال آب در سال آینده اظهار بی اطالعی کرد و 
گفت: من کاری به بودجه ندارم و اصال در تعیین 
ردیف بودجه دخالتی نداریم، زیرا کار سازمان 
محیط زیســت فقط ارزیابی طرح هاســت. 
طرح های انتقال آب همانند ســایر طرح های 

راهسازی و راه آهن و... ارزیابی می شوند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: مشــموالن فارغ التحصیل دوره های کارشناسی و باالتر که برگ آماده به خدمت به تاریخ اول دی 
ماه ۱۳۹۸ دریافت کرده اند، هر چه سریع تر نسبت به اخذ برگ معرفی نامه به مراکز آموزش از دفاتر پلیس+۱۰ اقدام کنند.  سرهنگ مهرداد پناه پوریان اظهار کرد: 
مشموالن فارغ التحصیل دوره های کارشناسی و باالتر که برگ آماده به خدمت به تاریخ یکم دی ماه ۹۸ دریافت کرده اند، می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک انتظامی )پلیس+۱۰(، برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطالعات مندرج در آن اقدام کنند. معاون وظیفه عمومی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان ادامه داد: مشموالن می بایست رأس ساعت 7 صبح روز یکشنبه اول دی ماه، در محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز 
آموزش نیروهای مسلح اعالم شده، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند. سرهنگ پناه پوریان گفت: عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین 
شده، غیبت محسوب شــده و برابر ماده ۱۰ و 5۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، محرومیت های اداری و اجتماعی را برای مشموالن در برخواهد داشت. این مقام 
انتظامی بیان کرد: مشموالن در صورت نیاز به اطالعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir، سامانه تلفن گویا 

به شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا کانال سازمان در پیام رسان سروش به نشانی sarbazvazifeh@ از آخرین اخبار مربوط به خود مطلع شوند.

فراخوان اعزام مشموالن فارغ التحصیل دوره های کارشناسی و باالتر

شهرداری شهرضا در نظر دارد تعدادی از مســتغالت خود را به استناد مصوبات 
شورای اسالمی شهر شهرضا، از طریق مزایده عمومی و بصورت اجاره، به افراد یا 

شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز کاری جهت دریافت 
اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 5۳۲۴۱۰۱۰ داخلی ۱۲7 مسئول 

امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
 آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت ۱۴/۳۰ روز دوشنبه 
مورخ ۹۸/۱۰/۰۹ دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری 

مرکزی
تاریخ گشایش اسناد: ســاعت ۱5 روز سه شــنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۰ در محل 

شهرداری شهرضا )حضور متقاضیان بالمانع می باشد(
 به پیشــنهادات مخدوش، مشــروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
 پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 5 درصد مبلغ پایه مزایده را ضمانت نامه بانکی 
و یا وجه نقد به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۰۰5۲۰۰۲ بانک ملی در پاکت الف الک و 

مهر شده تحویل نمایند.
 سپرده نفر اول، دوم و ســوم در صورت برنده شــدن در مزایده و عدم عقد 
 قــرارداد در زمــان مقــرر )هفــت روز( بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری

 ضبط می گردد.
 شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

حبیب قاسمی _ شهردار شهرضام الف:703117



پنجشنبه شب خلیل زاده، سرپرست باشگاه استقالل در گفت وگو با برنامه شب های فوتبالی اعالم کرد، بهتر است بازی این تیم برابر سپاهان که طبق برنامه دوشنبه برگزار 
می شود به تعویق بیفتد؛ با این حال مسعود تابش نظر دیگری دارد. مدیرعامل سپاهان در گفت وگو با ورزش سه ضمن تاکید بر این نکته بیان کرد: ما به شورای تامین 
دعوت شدیم و در مورد مسائل مختلف با ما صحبت کردند. وی با اشاره به بازیکنان تیم ملی امید افزود: هم ما در تیم ملی بازیکن داریم و هم آنها. من تعجب می کنم که 
آقای خلیل زاده گفتند که بازی عقب بیفتد. برای چه این بازی نباید انجام شود؟ ما یک بازی عقب افتاده هم داریم و شرایط برای ما سخت می شود. تابش افزود: امیدوارم 
به بهانه های مختلف مثل آلودگی هوا این بازی لغو نشود. احساس می کنم چون استقالل شرایط مناسبی ندارد، می خواهند بازی در زمان دیگری برگزار شود. برای چه؟ 
ما به اندازه کافی تعطیلی در لیگ مان داشته ایم و برخالف سرپرست باشگاه استقالل، مصر به برگزاری بازی هستیم. درست نیست که هر وقت استقالل اعالم آمادگی کرد، 
بازی کنیم. مسعود تابش در رابطه با حضور احتمالی نورافکن و محبی در ترکیب سپاهان مقابل استقالل و محرومیت آنها گفت: بازی های تیم ملی امید در فیفادی نیست 

و چرا باید محروم شوند. البته این سوال را باید از سرمربی تیم آقای قلعه نویی بپرسید که آیا بدون این بازیکنان بازی خواهد کرد یا خیر.

 مدیرعامل سپاهان:

می خواهند هروقت استقالل آماده شد بازی کنیم؟
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55 رکوردشکنی دیاباته در استقالل؛

عبور از »جانواریو«
شیخ دیاباته، مهاجم استقالل این روزها حسابی آماده است و هر هفته برای تیمش گلزنی می کند. 
او که روزهای سخت ابتدای فصل را پشت سر گذاشته، در 7 بازی آخری که برای تیمش به میدان 
رفته موفق به زدن 8 گل شــده و در کنار مهدی قائدی صدرنشین جدول گلزنان است. گلزنی های 
اخیر دیاباته باعث شده او از رکورد 8 گل فابیو جانواریو با پیراهن استقالل عبور کند و حاال به تنهایی 
بهترین گلزن تاریخ استقالل در لیگ برتر است. مهاجم مالیایی استقالل با گلزنی های اخیرش به 
شدت در بین هواداران این تیم محبوب شده و حاال استقاللی ها امیدوارند تیم شان با دیاباته بتواند 
پس از سال ها به مقام قهرمانی لیگ برتر برســد و یک آقای گل هم در جدول گلزنان داشته باشد. 
 آخرین باری که یک بازیکن از اســتقالل موفق به تصاحب عنوان آقای گلی شــد، به لیگ هشتم 

برمی گردد که آرش برهانی با 21 گل به این عنوان رسید و استقالل هم در آن فصل قهرمان شد.

ادعای روز؛

»لک« بهترین گلر ایران است
ماشین سازی تبریز روز پنجشنبه ر استادیوم آزادی دســت به کار بزرگی زد، نوار پیروزی های پر گل 
استقالل را پاره کرده و در برد استقالل در این فصل دبل کرد. یکی از چهره های این بازی حامد لک بود. 
رسول خطیبی، سرمربی ماشین سازی بعد از بازی درباره لک، ادعای جالبی را مطرح کرده است. او 
گفته: »همانطور که در این دیدار  مشاهده کردید، حامد لک یکی برترین های زمین بود و من این نوید را 
به سرمربی آینده تیم ملی می دهم که یک دروازه بان آماده و سر حال را در اختیار خواهند داشت. حامد 
لک نه تنها در این دیدار، بلکه در طول فصل نشان داده که با اختالف بهترین دروازه بان ایران است و اگر 

به تیم ملی دعوت نشود به او ظلم نمی شود، بلکه به فوتبال ملی ایران ظلم خواهد شد.«

شوخی روز؛

منظورت »استانکو « که نیست؟
مهدی تاج در تازه ترین اظهاراتش راجع به سرمربی بعدی تیم ملی گفته: »هم گزینه داخلی داریم و هم 
گزینه خارحی. البته گزینه خارجی مان فقط یک نفر است که مذاکره با او هم خیلی خوب پیش رفته و به 
نظرم به نیمکت بسیار نزدیک است.« االن همه کشور دچار سرگیجه شده اند که آن یک نفر گزینه خارجی 
کیست. واقعا هیچ وقت در زندگی مان با این شــرایط پیچیده مواجه نشده بودیم. نگو آقای تاج، بگذار 
خودمان حدس بزنیم و از هیجانش لذت ببریم؛ ایویچ نیست؟ نه، خب آن بیچاره که به رحمت خدا رفت و 
ما را با روسیاهی یک کودتای زشت باقی گذاشت. مربی مورد نظرتان کروات و با سابقه کار در پرسپولیس 
نیست احیانا؟ خب پس معلوم شد دارید استانکو را می آورید؛ اما آن بنده خدا هم که پارسال مرد. ما که 

دیگر عقل مان به جایی قد نمی دهد. خودت بگو ناقال!

اقدام پسندیده باشگاه سپاهان و بیمارستان امام حسین )ع(؛

 همراهی کودکان بیمار با طالیی پوشان
مسئوالن بیمارستان تخصصی کودکان امام حسین )ع( که در زمره عالی ترین و ایمن ترین مراکز تخصصی 
و فوق تخصصی نوزدان و کودکان ایران است، با هماهنگی واحد فرهنگی باشگاه تعداد 11 نفر از کودکان 
این مرکز را به استادیوم نقش جهان آوردند تا در جهت ارتقای روحیه این کودکان، طالیی پوشان را هنگام 
ورود به زمین مسابقه در دیدار سپاهان با شاهین شهرداری بوشهر همراهی کنند. در این حضور پالکاردی 
با متن »آرزوی سالمتی برای همه بیماران به ویژه کودکان و با امضا طرفین در جلوی بازیکنان قرار گرفت 
و در ادامه نیز از بلندگوهای ورزشگاه ضمن خیرمقدم به کودکان بیمار، سالمتی آنان را از خداوند متعال 
خواستار شدند. حضور کودکان بخش دیالیز بیمارستان در ورزشگاه باعث شادی و هیجان آنان نیز شد.

مرور نکته به نکته دیدار  سپاهان  - شاهین شهرداری بوشهر؛

جشنواره گل طالیی پوشان در نقش جهان

سمیه مصور هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کشور درحالی عصر دیروز با برگزاری چهار 
دیدار به پایان رسید که تیم سپاهان اصفهان موفق شد بار دیگر بر صدر 
جدول رده بندی این رقابت ها تکیه بزند. طالیی پوشان نصف جهان در 
این هفته جشنواره گل به راه انداخته و تیم شاهین شهرداری بوشهر را با 
پنج گل بدرقه کردند تا در بهترین شرایط روحی و روانی آماده دیدار با تیم 
اســتقالل تهران در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام 
حذفی فوتبال کشــور باشــند. تیــم ســپاهان در این دیــدار یکی از 
نمایشی ترین دیدارهای خود در فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال 
را به نمایش گذاشت تا بار دیگر خود را به عنوان مدعی اصلی قهرمانی 
این دوره از مسابقات معرفی کند. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم 

داشت به نکات آماری این دیدار:

1         ســپاهان اصفهان در شــرایطی بــا پیروزی مقابل تیم شــاهین 
شهرداری بوشــهر و با توجه به شکســت تیم اســتقالل تهران مقابل 
ماشین ســازی تبریز ،به صدر جدول رده بندی مســابقات لیگ برتر 
رسید که این تیم تنها تیم بدون شکســت این رقابت ها تاکنون معرفی 

شده است. پیش از برگزاری هفته شانزدهم، نفت مسجد سلیمان نیز 
دیگر تیم بدون باخت این مسابقات بود که این تیم در این هفته مقابل 
تراکتورســازی تبریز متحمل شکست شــد تا خط تیره نفت در جدول 

رده بندی پاک شود.

5               شاگردان امیر قلعه نویی در حالی موفق به شکست پنج بر صفر 
تیم شاهین شهرداری بوشهر شدند که در این دوره از مسابقات تاکنون 
موفق به کســب چنین نتیجه ای نشــده بودند. بهترین نتیجه آنها در 
نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برترفوتبال کشور تا پیش از این دیدار، 
به دیدار رفت طالیی پوشــان با همین تیم شاهین شهرداری بوشهر بر 
می گردد؛ جایی که سپاهانی ها موفق شدند تا با سه گل این تیم تازه وارد 
را در اولین دیدار فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور شکست 
دهند. شاگردان امیر قلعه نویی در این دوره از مسابقات تاکنون موفق 
به کســب 8 برد و 7 تساوی شده اند تا با کســب 31 امتیاز باالتر از تیم 

پرسپولیس و استقالل در جدول رده بندی قرار بگیرند.

3           کی روش استنلی بدون شک ســتاره دیدار تیم های سپاهان و 

شاهین شهرداری بوشهر درچارچوب هفته شانزدهم رقابت های لیگ 
برتر فوتبال ایران است، مهاجم برزیلی تیم سپاهان در این دیدار سه گل 
به ثمر رساند تا بار دیگر قابلیت های گلزنی خود را به نمایش بگذارد. کی 
روش با سه گلی که در این دیدار  وارد دروازه حریف کرد، شش گله شد 
تا عنوان گلزن ترین مهاجم سپاهانی ها را از آن خود کند. مهاجم برزیلی 
طالیی پوشــان طی چند دیدار اخیر این تیم در امر گلزنی موفق نبود تا 

انتقاداتی نسبت به عملکرد او شکل بگیرد.

86           نقطه عطف دیدار تیم های ســپاهان و شــاهین شــهرداری 
بوشــهر را باید به نام گل تماشــایی محمد کریمی ثبت کــرد، گلی که 
در دقیقــه 86 این بازی بــا ضربه اســتثنایی این بازیکــن چند متر 
جلوتر از خط میانی زمین با مهارت خاصی زده شــد تا شــاید شــاهد 
یکی از فرامــوش نشــدنی ترین گل های تاریــخ لیگ برتر باشــیم. 
کریمــی در دقیقه 71 در حالی که بازی با نتیجه ســه بر صفر به ســود 
سپاهان دنبال می شــد با  تصمیم امیر قلعه نویی جایگزین والدیمیر 
 کومان در ترکیب شــد تــا پنجمین حضــور فصل به نام ایــن بازیکن

 ثبت شود.

ملی پوش ریکرو ایران گفت: رییس وقت فدراسیون 
قولی برای پرداخت پاداش به من که برای نخستین 
بار به عنوان یک پارالمپیکی صاحب سهمیه المپیک 
شده بودم، داده بود اما به قولش عمل نکرد. من هم 
قید آن را زدم. البته که ریاســت فعلی فدراســیون و 
همچنین کمیته ملی المپیــک به نوبه خود این خلف 
وعده را جبران کردند؛ اما پاداشی که وعده آن را گرفته 

بودم، محقق نشد!
زهرا نعمتی با یادآوری اینکه رقابت های جهانی تیر و 
کمان آلمان )خردادماه ۹۹( آخرین میدان گزینشی 
برای توزیع ســهمیه های المپیکی تیروکمان است، 
گفت: در هر دو بخش انفــرادی و تیمی این رقابت ها 
سه سهمیه المپیک توزیع می شود. با توجه به شرایطی 
که خودم و هم تیمی هایم داریم، امید زیادی دارم که 

بتوانیم در بخش تیمی کسب سهمیه کنیم. وی تاکید 
کرد: در صورت کســب ســهمیه در بخش تیمی، سه 
نفر از کمانداران اعزامی به توکیــو می توانند در بخش 
انفرادی المپیک هم رقابت خواهند داشــت. همین 
مســئله انگیزه ها را نسبت به کسب ســهمیه در این 
بخش بیشــتر می کند تا اینگونه با یک تیر، دو نشان 
بزنیم. کماندار ریکرو ایران که در المپیک 2۰16 ریو هم 
حضور داشت در مورد وضعیت آمادگی خود و اینکه چه 
برنامه های آماده سازی پیش رو دارد نیز گفت: فعال 
که آماده هســتم؛ اما تا زمان مسابقات چند ماه باقی 
مانده است. فرصت خوبی داریم تا با برنامه های آماده 
سازی به آمادگی بهتر و بیشتر دست یابیم. البته هنوز 
از برنامه های مورد نظر فدراسیون و کادر فنی و اینکه قرار 
است طی این مدت زمان چه اردوهایی داشته باشیم 

و در چه رویدادهایی به عنوان تدارکات شــرکت کنیم، 
بی اطالعم. نعمتی کــه در یک مقطع چندماهه پیگیر 
تمرینات شخصی خود در جزیره کیش بود، در پاسخ 
به این سوال که آیا برنامه شخصی مجددی برای آماده 
ســازی بهتر خود دارد؟ گفت: هنوز مشخص نیست، 
منتظر هســتم تا برنامه های آماده ســازی تیم ملی 
مشخص شود سپس در این مورد تصمیم نهایی ام را 
بگیرم؛ اما احتمال اینکه خارج از اردوی تیم ملی برای 

خود برنامه هایی داشته باشم، بعید نیست.

زهرا نعمتی: قید پاداش المپیک ریو را زدم

 ماجرای مصدومیت 
امیر غفور چیست؟

چهره روز

آرسن ونگر:

»صالح«  کم کم شبیه لیونل مسی می شود
محمد صالح در جریان پیروزی 2-1 لیورپول مقابل مونتری مکزیک در نیمه نهایی جام باشــگاه های 
جهان پاس گل اول تیمش را به نبی کیتا داد و در این بازی نمایش درخشانی داشت. صالح با این پاس 
گل تا کنون در فصل جــاری برای تیمش 
در 23 بازی 7 پــاس گل داده و 13 گل به 
ثمر رسانده است. آرســن ونگر، سرمربی 
افسانه ای آرســنال با ستایش از صالح به 
توان او برای گل زدن و گل ســازی اشــاره 
کرده و گفت:»از روند تکامل صالح خیلی 
خوشحالم چون او در بازی مقابل مونتری 
نشــان داد که حاال فقط یک مهاجم گلزن 
نیست بلکه بازی ســاز هم شده است. در 
بازی مونتری، شمه هایی از بازی مسی را در 

صالح دیدیم. کسی که یک گلزن قهار است حاال بازیکنی شده که پاس گل هم می دهد«.

 دیدیه دشان:

زیدان، سرمربی تیم ملی فرانسه خواهد شد
 یک هفته پیش قرارداد دیدیه دشان با تیم ملی فرانسه تا سال 2۰22 تمدید شد. او که از سال 2۰12 به 
عنوان سرمربی خروس ها معرفی شد بیش از 1۰۰ بازی هدایت این تیم را بر عهده داشته و قرار است تا جام 
جهانی قطر در فرانسه بماند. با این حال دشان می داند که این دوران به سر خواهد رسید و باید جایگاهش را 
به سرمربی دیگری تحویل دهد. زین الدین زیدان از مهم ترین جانشینانش محسوب می شود. سرمربی 
تیم ملی فرانسه در این رابطه اظهار کرد: سرمربی بعدی تیم ملی می تواند زیدان باشد و زمانی این اتفاق 
خواهد افتاد. دشان درباره وضعیت خود گفت: زمانی که سرمربی می شوید محدودیت سنی وجود ندارد. 
نتایجی که کسب می کنید مدت این دوران را مشخص می کند. این سرمربی فرانسوی در پایان درباره 
کریم بنزما و شانس بازگشت مهاجم رئال مادرید به تیم ملی اظهار کرد: صحبتی درباره این بازیکن ندارم.

تکلیف »آنچلوتی« مشخص شد
در حالی که همه شواهد حاکی از توافق کارلو آنچلوتی با اورتون است و این سرمربی نام آشنای ایتالیایی 
هم اکنون در حال نهایی کردن فسخ قراردادش با ناپولی است، تافی ها طی بیانیه ای اعالم کردند دانکن 
فرگوسن در بازی با آرسنال هم روی نیمکت می نشیند. فرگوسن توانسته از دو بازی اخیر در لیگ برتر، 4 
امتیاز برای اورتون به ارمغان بیاورد. کارلو آنچلوتی تماشاگر ویژه دیدار  امروز خواهد بود و قرار است طبق 
برنامه، به زودی رسما به عنوان سرمربی جدید اورتون به رسانه ها و هواداران معرفی شود. به کارلو اطمینان 
داده شده در نقل و انتقاالت زمستانی می تواند روی بودجه ای قابل توجه حساب کند. داویده آنچلوتی، 

پسر کارلو نیز در این ماجراجویی همراه پدر خواهد بود. 

»ژیرو« در آستانه ماندن در چلسی
اولیویه ژیرو که پیش از این گفته می شد در پنجره نقل وانتقاالت زمستانی پیش رو از چلسی جدا خواهد 
شد، اکنون خبر می رسد که این اتفاق رخ نخواهد داد و او در جمع آبی پوشان لندنی باقی می ماند. بر اساس 
گزارش نشریه ایتالیایی »توتو اسپورت«، ژیرو ممکن است در نقل وانتقاالت ژانویه مجبور به ماندن در 
استمفوردبریج تا پایان فصل جاری شود چرا که دو باشگاه میالن و اینتر که مشتریان اصلی این مهاجم 

فرانسوی هستند، حاضر به پرداخت رقم درخواستی سنگین این مهاجم 33 ساله نیستند.

فوتبال جهان

 ســایت تیم والیبال لوبه چند روز قبل خبر از 
مصدومیت کمر امیر غفور، ملی پوش ایرانی 
خود داد و اعالم کرد او نیاز بــه حدود دو ماه 
اســتراحت دارد. باشــگاه لوبه گفته که غفور 
پس از بازگشــت از جام جهانی مصدوم بوده 
و به همین خاطر، مسابقات انتخابی المپیک 
2۰2۰ را از دست خواهد داد. ایگور کوالکوویچ، 
ســرمربی تیم ملــی والیبــال ایــران اما از 
اطالع رسانی باشگاه لوبه دلخور و معتقد است 
که حقیقت توسط ســایت باشگاه، منعکس 
نشده است: »شما باید حقیقت را بنویسید. 
امیر غفور، بازی هــای جام جهانی را به خاطر 
درد کمر از دســت نداد بلکه بــه خاطر فصلی 
طوالنی که با تیم ملی ایران پشت سر گذاشته 
بود از نظر جســمی و روحی بــرای تورنمنت 
سختی مثل جام جهانی آماده نبود. این دلیل 
واقعی بازی نکردن او در ۹ بازی از 11 دیدار جام 
جهانی بود.« ســرمربی تیم ملی ایران گفت: 
»غفور، جام جهانی ژاپن را ســالم ترک کرد و 
به باشگاهش در ایتالیا برگشت و اینجاست 
که باید مسئوالن تیم لوبه توضیح بدهند وقتی 
امیر در مورد درد کمرش به آنها گفت، پزشکان 
و کادر فنی تیم لوبه با او چــه رفتاری کردند و 
بعد از چند بازی برای این تیم چه مداوایی را 
روی او انجام داده اند. تیــم لوبه بعد از حدود 
2۰ روز در ســایت خود نوشــته که امیر غفور 
مصدوم اســت و به خاطر ایــن مصدومیت، 
مسابقات انتخابی المپیک را در ژانویه از دست 

خواهد داد.«

در حاشیه

هر
س: م

عک

وز عکس ر

رونالدو 
بسکتبالیست شد!

رونالــدو بــا گلزنــی برابــر 
سامپدوریا بار دیگر خبر ساز 
شد؛ اما سبک جالب کریس 
در گلزنی باعث شــد تا تیتر 
اول رسانه های اروپایی شود. 
مهاجــم پرتغالی یــووه این 
هفته در ســری آ گل کاشت 
و با پروازی بلند زمینه ســاز 

پیروزی تیمش شد.

شاگردان امیر قلعه نویی در این دوره از مسابقات تاکنون 
موفق به کسب 8 برد و 7 تساوی شده اند تا با کسب 31 
امتیاز باالتر از تیم پرسپولیس و استقالل در جدول رده 

بندی قرار بگیرند
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در خطبه های نماز جمعه اصفهان مطرح شد:

مسئوالن الزم است به دنبال رفع مشکالت مردم باشند
امام جمعه موقت اصفهان در خطبه های نماز جمعه اصفهان گفت: ای کاش مســئوالن درک کنند 
 این ملت همه دارایی هایشــان را در راه نظام فدا کرده اند و این امر بار مدیران را دوچندان می کند. 
حجت االسالم و المسلمین میردامادی در ادامه با اشــاره به اینکه بر اثر زلزله عده ای جان خود را 
از دســت دادند، گفت: برای مقابله با این بالی طبیعی، سازه ها و ســاخت و سازها باید ایمن شود 
و چرا بعضی از مسئوالن ما غافل هستند، این وظیفه دولت هاســت که ایمنی را در همه ابعاد ارتقا 

دهند. وی با بیان اینکه وقتی مشــغول 
خوش نشینی و کاخ نشــینی هستیم 
از این مسائل و مشــکالت مردم غافل 
می شویم، افزود: وظیفه مسئوالن است 
که قبل از وقوع حادثه، فکر ایمنی و جان 
مردم باشند. حجت االسالم و المسلمین 
میردامادی با اشاره به اینکه کسی که راه 
خدا را برود خداوند وی را محبوب قلب ها 
و عزیز می کند، گفت: رمز محبوبیت رهبر 
معظم انقالب، در مسیر الهی بودن است 

و امروز وحشت دشــمنان از ایران همین نفوذ رهبر انقالب در قلوب مســلمانان است. امام جمعه 
موقت اصفهان در ادامه خطبه ها تشکیل یگان امنیت پرواز به فرمان امام را مسئله ای مهم دانست 
و گفت: از آن تاریخ تا امروز باالترین امنیت را در آســمان و پروازهای داخلی و خارجی مان داریم. 
 خطیب جمعه اصفهان از اقدامات رییس دستگاه قضا در برخورد با مفاسد هم قدردانی کرد و گفت: 
حجت االسالم رییســی هرگز از این رویه خوب خود کوتاه نیاید و در برخوردها مالحظه کاری افراد 

را نکند.

وزیر راه و شهرسازی:

مصلحت مردم و میراث فرهنگی را در گذر آقا نجفی در نظر می گیریم
وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید خود از آخرین وضعیت گذر آقانورا... نجفی اصفهان، اظهار کرد: 
این پروژه سال های زیادی اســت که مورد بحث بوده و تبدیل به دغدغه مردم محلی و سازمان های 
مردم نهاد شده است. محمد اسالمی افزود: شکایت هایی که به وزارتخانه رسید و مواردی که رسانه ای 
شد، سبب شد تا معاون شهرسازی پیش از این از گذر بازدید و مســائل مربوط به آن را مورد بررسی 
قرار دهد. وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه اکنون برای گذر آقانورا...نجفی کمیته تخصصی تشکیل 
شده تا جزییات مربوط در آن کمیته مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: تصمیم گرفتم در خالل سفر 
به اصفهان از گذر آقانجفی بازدید کرده و وضعیت را ببینم تا آنچه بنا بر طرح تفصیلی بوده و پیش بینی 
شــده مطابق با مطالبات مردمی به پیش برود. وی ادامه داد: موضوعات مربوط به این گذر توســط 
شهرداری دنبال می شود و سعی خواهد شــد آنچه طرح ریزی می شود به مصلحت میراث فرهنگی و 

مردم شهر اصفهان باشد.

شهردار اصفهان نوشت:
در هوای کدر باید برای رسیدن به راهکارهای واقعی، شفاف بود

قدرت ا... نوروزی، شــهردار اصفهان در صفحه توییتر خود آورده اســت: »نتایج پژوهش »لیست 
آالینده های گازی اصفهان« به عنوان دستاورد مشترک شهرداری و دانشگاه های اصفهان و صنعتی 
نشان داد در هوای کدر باید برای رسیدن به راهکارهای واقعی، شفاف بود. این پژوهش سهم هر منبع 

را درآلودگی هوا نشان می دهد، ۱۱ درصد آالینده ها سهم خودروها و ۶۷ درصد سهم صنایع است.«

وقتی پاییز به سر  می رسد؛

حال و هوای یلدایی شهر

      نرگس طلوعی بــرای دومین ســال پیاپی شــهرداری 
اصفهان در آســتانه شــب یلــدا میزبان 
پاکبانان شب زنده داری بود که تمیزی زاید الوصف نصف جهان ناشی 
از زحمات شبانه روزی آنهاست؛ پاکبانانی که در این شب های سرد و 
سوزان جارو در دست می گیرند تا شــهر را برای رسیدن یک روز پر از 
جنب وجوش و نشاط فراهم آورند. ساعت دو بامداد روز جمعه زمان 
برگزاری این جشن است، جشنی که ســال گذشته به همت اداره کل 
ارتباطات و امور بین الملل شــهردار اصفهان با نام »سحرخیزان یلدا« 
برگزار شد و حال و هوایی خاصی را نه تنها به پاکبانان بلکه به تمام شهر 

بخشید.
 اسقبال شهروندان از برگزاری چنین برنامه ای که قدردانی از زحمات 
این مردان زحمتکش را در پیشــانی خود دارد، موجب شد تا بار دیگر 
میزبان پاکبانان شــهر در برنامه ای با عنوان »شــب زنده داران یلدا« 
باشد، برنامه ای که ساعت دو بامداد روز جمعه در راستای ایجاد یک 
ارتباط دو سویه و شکل گیری یک سنت حســنه در تمام مناطق گانه 

شهر برگزار شد.
مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان پس از برگزاری 
این مراسم در صفحه اینســتاگرامی خود نوشــت: »در میان صدها 

برنامه که در طول سال در اداره کل ارتباطات شهرداری اصفهان طراحی 
و اجرا می کنیم، هم نشینی پاکبانان با مدیران شهری و اعضای شورای 
اسالمی شهر که با عنوان »شــب زنده داران یلدا« برگزار می شود را از 

همه بیشتر دوست دارم«
ایمان حجتی در بخشی دیگری از این پیام خود نوشت: »پاکبان ها به 
عنوان شب زنده داران خدمت به همشهریان، در کنار شهردار اصفهان، 
مدیران شهری و اعضای شورای اســالمی شهر در زمان کار و محل کار 

پاکبانان، یلدا را جشن گرفتند. 
در این شــب همه کنار هم نشســتند تا همدیگر را از نزدیک تر ببینند، 
بشناســند و فاصله ها کم شــود. اینگونه پاکبانان مدیران شــهر را نه 
در دفتر و ســاعت کاری آن ها، بلکه در ســاعت کاری خودشــان و در 
همین چند قدمــی دیدند و البته اینگونه مدیران هــم این پاکبانان و 
زحمات شان را بهتر دیدند و شناختند و در سایه چنین ارتباطی، در بین 
ترجیح های اقتصادی در زمان کمبود منابع مالی و یا مشکالت دیگر، 
هرگز هیچ کاری را به پرداخت حقوق و مزایای این تالشــگران مقدم 
نمی دانند که دیده ایم در یک سال گذشــته هم ندانسته اند و پرداخت 
به موقع حقوق کارگران و کارکنان در سطوح مختلف شهرداری به لطف 
همین ارتباطات و نگاه های صحیح شــکل گرفته و ایجاد شده است. 

در یک کلمه این هوای خوب خانواده شهرداری، چنین ارزش هایی را 
برایمان به ارمغان آورده. یلدا را به عنوان شــبی برای این همدلی ها و 
همراهی ها قرار دادیم و امیدواریم بتوانیم ایــن رویدادها را با کارکرد 

توسعه ارتباطات بیشتر و بهتر توسعه دهیم.«
 هوای خوب خانواده، عنــوان برنامه های یلدایی اصفهان در ســال 
جاری است؛ برنامه هایی که به همت ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهردار ی اصفهان با هدف تقویت انسجام و همبستگی میان 
خانواده ها و حساسیت افراد جامعه نسبت به موضوع خانواده ترتیب 

داده شده است.
 در همین راستا تابلوهای تبلیغاتی شهر مضامینی درباره شب یلدا به 
خود گرفته اســت و برنامه های مختلف در فرهنگسراهای شهرداری 
ویژه کــودکان، خانواده ها، بازنشســته ها مانند برپایی ۱5 ایســتگاه 
اجرای برنامه های فرهنگی ویژه شب یلدا در تمام سطح شهر   برگزار 
شده یا در حال برگزاری اســت، برنامه هایی که حال و هوای شهر  را 
یلدایی کرده اســت، یلدایی که بوی جمع شدن اعضای خانواده ها در 
کنار یکدیگر را می دهد تا در روزهایی که مشــکالت اقتصادی گریبان 
بســیاری از شــهروندان را دربرگرفته، هوایی آکنده از مهر و محبت را 

استشمام کنیم.

یک مدرس دانشگاه در نشســت »پنجشنبه های 
اصفهان« از نقش جشــن ها به عنــوان یک رویداد 
در توسعه گردشگری شهرها گفت. شادی فروغی، 
در نشســت این هفته »پنجشــنبه های اصفهان« 
که شــامگاه ۲۸ آذرماه در ســرای قزلباش برگزار 
شد، گفت: توســعه زمانی رخ می دهد که در جامعه 
رضایت، رفاه و معنا ایجاد کنیم و پیشرفت توسعه به 
پنج عامل اقتصادی، انسانی، اجتماعی، فرهنگی و 
نمادین وابسته است. وی ادامه داد: تا زمانی که این 
منابع به سرمایه تبدیل نشــوند نمی توانند به عنوان 
عامل ایجاد توســعه نقش ایفا کنند کما اینکه نفت 
و گاز استخراج نشــده هم نمی توانند چنین کاری را 
انجام بدهند. این دانش آموخته رشــته فرهنگ و 
زبان های ایران باســتان خاطرنشان کرد: جشن ها 
و شــخصیت های برجسته هر کشــور، جزو منابع 
فرهنگی و نمادین آن مرزوبوم هســتند و این هنر 
ماست اگر بتوانیم در راه توسعه از این منابع استفاده 
کنیم. فروغی با بیان اینکه امروزه کشــورهای دنیا 
برای جذب گردشگر دیگر تنها به داشته های تاریخی 
و طبیعی خــود تکیه نمی کنند ،گفــت: آن ها گام را 

فراتر گذاشــته اند و با تعریف رویدادهای مختلف 
از داشته های نمادین خود نه تنها در جذب گردشگر 
بلکه در معرفی کشــور و فرهنگ خود به جهانیان و 
ایجاد وجهه بین المللی هم اســتفاده کرده اند. وی 
نمونه موفق این کار را کشور همسایه ترکیه دانست 
که در رویداد ســازی موفق بوده و با برپایی مراسم 
شب عرس موالنا، واژه قونیه را هم ردیف اسم موالنا 
در ذهن هر شنونده ای حک کرده است. این مدرس 
دوره های راهنمای تور ســازمان میــراث فرهنگی، 
رقابت کشــورها بــرای میزبــان رویدادهایی مثل 
المپیک و جام جهانی را نیز یادآور شد و اظهار کرد: 
این کشــورها می دانند که رویدادهایی ازاین دست 
هــم در زمان برگــزاری و هم پــس ازآن می توانند 
منجر به ســود شــوند و اقتصادی نوظهــور را برای 
آن ها به وجود بیاورند. فروغــی تصریح کرد: ژاپن 
ســال ۱۹۶۴ میزبان المپیک بود و نه تنها توانست 
هزینه هایی که کرده بود بازگرداند بلکه موفق شــد، 
تولید ناخالص خود را از ســاالنه ۱۰ و یک درصد به 
ساالنه ۲۶ و یک درصد برســاند. بنابراین برگزاری 
موفق یک رویداد می تواند در درآمدزایی و توســعه 
اقتصادی یک شهر و کشــور و روستا اثرگذار باشد و 
این، در رویدادهای کوچک تر هم مصداق دارد. وی، 
برگزاری نمایشگاه صنایع دستی روستایی عشایری 
در تهران و محله گردی در اصفهــان را نیز دو نمونه 
موفق در این زمینه دانست و گفت: اگر امروزه مراکز 
خرید چیزی فراتر از مغازه هستند و کتاب فروشی، 
سینما و رستوران را در خود دارند به این دلیل است 

که می دانند ماندن مشــتری منجر به خرید بیشتر 
می شود و رویدادها نیز می توانند با استفاده از همین 
الگوی تنوع بخشی به ماندن بیشتر گردشگر کمک 
کنند. این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه فنالند از 
گوزن های ســفید یکی از روستاهای خود استفاده 
کرده و هر ســال جشن بزرگ کریســمس را در آن 
روســتا برگزار می کند، ادامه داد: در ســال ۲۰۰۱ که 
این رویداد برای نخستین بار برگزار شد ۱۰ هزار نفر 
در آن شرکت کردند، در سال ۲۰۰5، ۶۰ هزار نفر و در 
حال حاضر این رویداد بیش از ۴۰۰ هزار بازدیدکننده 
دارد و برای دسترسی راحت ترشان نیز فرودگاهی 
در روستا احداث شده تا اروپایی ها با پرواز مستقیم 
بتوانند در این جشن شرکت کنند. فروغی تصریح 
کرد: رویدادها باعث می شــوند که یک مقصد تنوع 
پیدا کند و در فصول کاهش گردشگر، اقتصاد شهر 
ایســتا نشــود. وی، رویداد محرم را تنها رویدادی 
دانست که در ایران توســط مردم به صورت گسترده 
برگزار می شود و با استقبال زیادی نیز همره است. 
این مدرس دانشگاه، خاطرنشان کرد: جشن های 
ملی چهارشنبه ســوری، یلدا و نوروز نیز می توانند با 
تبدیل شدن به یک رویداد، حس هویت را به مردم 
منتقل کنند و به این واسطه با ایجاد معنا در زندگی 
آن ها، در پیش رفتن به سمت توسعه موثر باشند. 
فروغی ابراز امیدواری کرد که اصفهان نیز مانند شهر 
دوشنبه تاجیکستان بتواند این رویدادهای ملی را 
در ســطح بین المللی برگزار کنــد و در زمینه جذب 

گردشگر پیشی بگیرد.

چگونه از جشن ها به توسعه و درآمد برسیم؟

 هوای خوب خانواده، عنوان برنامه های یلدایی اصفهان در 
سال جاری است؛ برنامه هایی که به همت سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهردار ی اصفهان با هدف تقویت انسجام 
و همبستگی میان خانواده ها و حساسیت افراد جامعه نسبت 

به موضوع خانواده ترتیب داده شده است

مهرواره میراث پنهان، به ایستگاه پایانی رسید
مسئول ادبی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان با بیان اینکه کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان در راســتای معرفی هویت ایرانی اسالمی به کودکان و نوجوانان 
اقدام به برگزاری ویژه برنامه »مهرواره 
میراث پنهان« کرد، اظهار کرد: مجموعه 
آفرینش هــای ادبی اســتان اصفهان، 
مهرواره میراث پنهــان را با هدف هایی 
همچون شناســاندن میراث ناملموس 
ثبت شده و ارزشمند شهرها و روستاهای 
اســتان اصفهان، آشنا شــدن اعضای 
کودک و نوجوان کانــون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان با ارزش های بومی 
و محلی خــود و تقویت هویــت ملی و 
بومی در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر استان اجرا کرد. مهرنوش شاهرخی 
در ادامه به نحوه برگزاری این مهرواره اشــاره کرد و گفت: فراخوان مهــرواره از خرداد ماه در اختیار 
کلیه مراکز کانون پرورش فکری در سراسر اســتان قرار گرفت تا مربیان و رابطان ادبی ضمن آشنا 
سازی اعضای کانون با میراث ناملموس شــهر و اســتان به خلق آثار خود در قالب هایی همچون 
شعر و داســتان بپردازند. مســئول ادبی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 
اصفهان ادامه داد: حاصل تالش های انجام شــده در این زمینه تعداد ۱5۰ اثر شــعر و داستان بود 
که توســط اعضای کانون پرورش فکری به دبیرخانه این مهرواره ارســال شــد و پس از بررسی و 
داوری های انجام شــده تعداد ۱۰ اثر به عنوان آثار برگزیده و ۱۰ اثر نیز به عنوان آثار شایسته تقدیر 
از سوی هیئت داوران انتخاب شدند. شــاهرخی ادامه داد: در همین راستا آیین اختتامیه مهرواره 
میراث پنهان، در ویژه برنامه شب چله بزرگ روز پنجشنبه در مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش 
 فکری اصفهان برگزار شــد و این مهرواره با معرفی نفــرات برگزیده و شایســته تقدیر به کار خود 

پایان داد.

آغاز عملیات اجرایی فاز دوم پیاده روسازی خیابان پروین
مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: برای اجرای فاز دوم عملیات اجرایی پیاده روسازی 

خیابان های پروین و صباحــی اعتباری افزون بر یک میلیارد و ۳5۰ میلیــون تومان در نظر گرفته 

شده که پیاده روسازی خیابان پروین با ۸5۰ میلیون تومان اعتبار و خیابان صباحی با 5۰۰ میلیون 

تومان اعتبار انجام می شود. حمید شــهبازی با بیان اینکه عملیات نورپردازی و زیباسازی خیابان 

میرزای شیرازی در دســتور کار این منطقه قرار گرفته اســت، تصریح کرد: برای اجرای نورپردازی 

و زیباســازی خیابان میرزای شــیرازی دو میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شــده 

است. مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از پیشــرفت ۳5 درصدی احداث خیابان مصلی خبر داد 

و گفت: برای احداث این پروژه حدفاصل خیابان فرسان تا میدان شــهید فهمیده ۱۰ میلیارد ریال 

اعتبار در نظر گرفته شــده اســت. وی ادامه داد: پروژه احداث خیابان مصلــی حدفاصل خیابان 

فرسان تا میدان شهید فهمیده ۲۲۰ متر طول و ۲۴ متر عرض دارد که به منظور روان سازی ترافیک 

این نقطه از شهر در دســتور کار قرار گرفته است. شهبازی با اشــاره به پروژه های پیاده روسازی در 

سطح منطقه ۱۰، تصریح کرد: در ســال جاری با اعتبار دو میلیارد تومان پیاده روسازی خیابان های 

پروین، صباحی و ضلع شــمالی میدان قــدس انجام می شــود. وی ادامه داد: پیاده روســازی 

خیابان های شــهید حیــدری، امامزاده ابراهیم، حکیم اســدی، شــهروند، میرزا نصیر و شــهید 

 حسین صفوی نژاد بخشــی از اقداماتی بوده که در راستای مناسب ســازی تردد شهروندان انجام 

شده است.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر ویژهاخبار

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان:

مدافع حقوق رانندگان 
هستیم

فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( استان 
اصفهــان در آیین گرامیداشــت هفته حمل 
و نقــل، راننــدگان و راهــداری در اصفهان، 
اظهار کرد: ۳۶ ســال قبل رانندگان زمانی که 
جمهوری اســالمی درگیر عملیات خیبر بود، 
حماسه ای ویژه آفریدند. سردار مجتبی فدا 
گفت: آذرمــاه ۶۲، ۲۰۶ کشــتی از کاالهای 
اساسی پشــت بنادر معطل مانده بود و اگر 
فرمان امام خمینی )ره( و حماسه رانندگان 
نبود، خسارت سنگینی به کشور وارد می شد. 
وی افزود: این کار رانندگان در آن روز در تاریخ 
جمهوری اسالمی ایران ماندگار شد. سردار 
فدا با اشاره به تعداد شــهدای حمل و نقل، 
بیان کرد: از آن زمان تا کنون در مجموعه های 
حمل و نقل حمل بار و مســافر، 5۱۷ شهید 
تقدیم انقالب کردیم کــه از این تعداد ۹۱ نفر 
هم راننده هســتند. وی خاطر نشــان کرد: 
مشکالت امروز کشور مربوط به امروز نیست 
و معضالت انباشته طی سال های گذشته به 
این نقطه رسیده است. فرمانده سپاه اصفهان 
تصریح کرد: امروز به عــزت و اقتدار ویژه ای 
رسیده ایم؛ من مدافع حقوق رانندگان هستم 
و در جلسات سطح اســتان، مدافع انجمن 
صنفی رانندگان و کشاورزان خواهم بود. وی 
اضافه کرد: این حمایت در میدان عمل است و 
باید اینگونه جلسات را برای افزایش و تقویت 
بگذاریم. سردار فدا با بیان اینکه بخش عمده 
این مشــکالت طبق صحبت های مسئوالن 
با ظرفیت داخلی حل می شــود، اظهار کرد: 
استان اصفهان در حوزه حمل و نقل مسافر و 

بار، ۱۰ درصد و رتبه اول کیفیت کشور را دارد .

میثم محمدی _ شهردار زرین شهرم الف:695040

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت دوم(
شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره ۴۲۶ مورخ ۹۸/۹/5 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات تکمیل احداث ادامه بلوار 
خلیج فارس زرین شهر با اعتبار اولیه ۷/55۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات شهرداری از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ، لذا از متقاضیان واجد 
شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ ۹۸/۱۰/5 به شهرداری 

زرین  شهر مراجعه نمایند.

مصطفی رحیمی - شهردارم الف:703388

آگهی مزایده
شهرداری زیباشــهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه ۱۷۹/ه/ش مورخ ۹۸/۳/۱۹ شورای محترم اسالمی شهر نســبت به فروش یک قطعه پالک با کاربری تجاری 

مسکونی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. 
متقاضیان می توانند جهت تهیه اسناد مزایده تا روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۹ به شهرداری زیباشهر واقع در بلوار امام خمینی )ره(، میدان امام حسین )ع(، خیابان 
امامزادگان مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام و تا پایان وقت اداری روز شنبه ۹۸/۱۰/۲۱ پیشنهاد خود را تحویل دبیرخانه شهرداری )واحد حراست( نمایند.
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره
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تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

چاپخانه: آینده   آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

   

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان و هیئت همراه از شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان و نمایشگاه شرکت های فناور مســتقر در این شهرک بازدید کرده و در 

حاشیه این برنامه، با مدیران این شهرک تفاهم نامه همکاری امضا کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز اســتان اصفهان، بر اساس این تفاهم نامه 
مقرر شد، یک همکاری نظام یافته میان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از 
یک سو و شرکت گاز استان اصفهان از ســوی دیگر جهت توسعه همکاری های 
پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری فیمابین و در راســتای رفع نیازهای شرکت در 

این زمینه برقرار گردد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، هدف از انعقاد این تفاهم نامه را گسترش 
تعامالت علمی پژوهشی، توسعه پژوهش های کاربردی، توسعه فناوری های 
نوین، تحقق کارآفرینی و رفع موانع و مشکالت مرتبط با استفاده از توانمندی های 
علمی، فنی و آزمایشگاهی جهت پاسخگویی اثربخش به چالش های طرفین 
و ایجاد زمینه های فرآیند تبدیل ایده به محصول عنوان کرد که مدت اعتبار آن از 

24 آذر ماه سال جاری به مدت سه سال شمسی خواهد بود.
سید مصطفی علوی، با بیان اینکه شرکت گاز آمادگی دارد در بخش پژوهش و 
فناوری با شهرک علمی تحقیقاتی همکاری داشــته باشد، افزود: الزم است با 
تغییر نگرش از توانمندی های داخلی برای رفع نیازهای این صنعت اســتفاده 
کنیم.وی، اضافه کرد: انعقاد تفاهم نامه با هدف همکاری و اســتفاده بهینه از 
امکانات و استعدادهای شهرک به ویژه شــرکت های دانش بنیان می تواند در 

توسعه صنعت گاز موثر باشد.

 الزم به ذکر است، اجرای پروژه های پژوهشــی و فناوری مورد نیاز شرکت گاز 
توسط شــهرک علمی تحقیقاتی، ایجاد زمینه های الزم جهت تعمیم، توسعه و 
تجاری سازی پروژه های پژوهشی و فناوری تا مرحله نیمه صنعتی و صنعتی، 
برقراری ارتباط با شرکت ها و مراکز تحقیقاتی داخلی و بین المللی برای پیشبرد 
طرح های پژوهشی- فناوری و انتقال فناوری و همچنین ایجاد زمینه همکاری 
به صورت سرمایه گذاری مشــترک در طرح های مذکور ازمفاد این تفاهم نامه 

همکاری است.
همچنین، انجام نظارت عالیه بر پروژه های پژوهشی و فناورانه مورد نظر شرکت 
گاز، انجام مشــاوره، نظارت بر طرح ها و پروژه های در دست اقدام شرکت گاز، 
همکاری در استفاده متقابل از ظرفیت کتابخانه ای طرفین طبق مقررات و ضوابط 
موجود، انجام بازدیدهای علمی متقابل از شرکت های مستقر در شهرک و مراکز 
و ایستگاه های صنعت گاز، همکاری متقابل در استفاده از امکانات آزمایشگاهی 
و کارگاهی و منابع اطالعاتی، انجام مشــاوره و تعریف پروژه های پژوهشــی و 
فناوری جهت برطرف کردن تنگناهای فناورانه، همکاری در تهیه اســتانداردها، 
مقاالت و مجالت تخصصی مورد نیاز متخصصین شرکت با استفاده از امکانات 
و توانمندی های طرفین، همکاری در برگزاری ســمینارها، کارگاه ها و دوره های 
مختلف آموزشی با استفاده از پتانسیل طرفین و معرفی اساتید و متخصصین 
جهت برگزاری دوره های آموزشی متقابل از مهم ترین زمینه های همکاری های 
پژوهشی وآموزشی بین شرکت گاز و شــهرک علمی تحقیقاتی طی سه سال 

محسوب می شود.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، انجام 22 پروژه پژوهشی، 38 طرح 
اینترنشــیپ و 100 پایان نامه تحصیالت تکمیلی )اعم از کارشناســی ارشــد و 
دکتری( به همراه تولید 100 مقاله علمی و تحقیقاتی را حاصل فعالیت های امور 

پژوهش گاز استان اصفهان از ابتدا تاکنون برشمرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان، ســید مصطفی علوی، 
بیان داشــت: این شــرکت به منظور اشــاعه فرهنگ پژوهش و تقویت روحیه 
پژوهشگری، توسعه فناوری، ایجاد زمینه رشد و توسعه کیفی تمامی فرآیندها و 
فعالیت های شرکت و دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی مربوط به صنعت 
گاز، مصمم است با اســتفاده بهینه از خرد جمعی نخبگان و کارکنان فرهیخته 
شرکت و تاکید بر تحقیقات کاربردی و توســعه ای و نوآوری در مسیر تعالی گام 
بردارد.وی، حمایت جدی وهوشــمندانه از طرح ها و پایان نامه های دانشجویی 
مرتبط با صنعت گاز و پیاده سازی نظام مدیریت فناوری و توسعه نظام مدیریت 
دانش در جهت ارتقای جایگاه پژوهش و فناوری در شرکت گاز استان اصفهان را 
از برنامه های مهم و اجرایی امور پژوهش عنوان کرد و افزود: یکی دیگر از اقدامات 
این امور جذب نیروهای نخبه وظیفه بوده که در نظر است از توانمندی های این 

جوانان مستعد و با نشاط در بخش های مختلف شرکت گاز استفاده  شود.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، همچنین گفت: این شرکت ساالنه در 
راســتای ایجاد انگیزه بین همکاران و افزایش فعالیت های پژوهشــی اقدام 
به انتخاب پژوهشــگر برتر و ناظر پژوهشــی برتر می کندو بدین منظور از افراد 

برگزیده تقدیر به عمل می آید.علوی، پروژه پژوهشی کنتورهای اعتباری، طراحی 
ایستگاه ها با راندمان های باال را از برنامه های آتی امور پژوهش در سال 99 عنوان 
کرد و اظهار داشت: همچنین به منظور جذب ســرمایه گذاران داخلی و خارجی 
در حوزه بازیافت انرژی و نصب توربین های انبســاطی در ایســتگاه های تقلیل 
فشار CGS طی سال های آتی، اقدام خواهد شد.مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان، در خصــوص مدیریت دانش به عنوان یکی دیگــر از زیرمجموعه های 
مهم واحد پژوهش گفت: در حال حاضر 1220 نفر عضو سامانه مدیریت دانش 
هستند و تاکنون 117 دانش نهایی شده 70 مستند و 55 سوال در سامانه مدیریت 
دانش به ثبت رسیده است.علوی، انجام مصاحبه انفرادی و الزامی جهت ثبت 
دانش خبرگان و افراد در شرف بازنشستگی، تشویق دانشکاران به ثبت دانش 
و مستند و یا فعالیت در انجمن های گفت وگو، پیگیری ثبت دانش و پاورپوینت 
آموزشی اساتید همکار، ثبت مانورها و حوادث شرکت و همچنین مصوبات اجرا 
شده کمیته ها در ســامانه مدیریت دانش، طرح مشکالت ســازمانی در قالب 
پرسش های شــفاف در نرم افزار مدیریت دانش، آموزش تمامی دانشکاران و 
سایرکارکنان در زمینه دانش نویسی و تهیه نقشه راه مدیریت دانش را از مهم ترین 
برنامه های آتی مدیرت دانش شرکت گاز اصفهان عنوان کرد.وی، همچنین اظهار 
داشت: در راستای تحقق اهداف مدیریت دانش و انتقال مفاهیم دانشی به سایر 
همکاران و اشاعه فرهنگ دانش در شرکت رابطین دانشی برای هر واحد تعیین 

شدند و کالس های آموزشی نیز هر ساله برای آنها برگزار می شود.

در آیین تجلیل از صادر کنندگان نمونه اســتان اصفهــان با حضور  وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، ذوب آهن اصفهان به عنوان صادر کننده ممتاز 
اســتانی مورد تجلیل قرار گرفت و لــوح و تندیس ویژه بــه یزدی زاده، 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اهدا شد. این آیین با حضور  رضا رحمانی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیئت همراه، اســتاندار اصفهان، جمعی 
از مســئولین بخش های دولتی و خصوصــی و همچنین فعاالن عرصه 
صادرات 28 آذرماه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان 

برگزار شد. 
در حاشیه این آیین، یزدی زاده در گفت وگو با خبرنگاران ضمن تبریک 
کسب این موفقیت به کلیه کارکنان تالشگر ذوب آهنی، عوامل انتخاب 
این شــرکت به عنوان صادر کننده ممتاز استانی را بدین شرح بیان کرد: 
تداوم رشــد صادرات این شرکت طی ســال های اخیر، افزایش تعداد 
بازارهای هدف صادراتی، توجه خاص به صادرات محصوالت به کشورهای 
آفریقایی، آسیای جنوب شرقی و کشورهای اروپایی، صادرات محصوالت 
فوالدی با ارزش افزوده باالتر، تنوع در روش های پرداخت، حفظ کیفیت 
برتر محصوالت، همکاری نزدیک با موسســات مالــی و اعتباری نظیر 
صندوق ضمانت صــادرات ایران، ثبت جهانی برنــد و لوگوی ذوب آهن 
اصفهان ESCO، ZOBESCO حضور موفــق و پررنگ در همایش ها 
و ســمینارهای تخصصی بین المللی و ایراد ســخنرانی، استفاده بهینه 
از قوانین مرتبط بــر واردات و صادرات کاال به ویژه در ارتباط با اســترداد 

 حقوق ورودی و رفع تعهد از پروانه های کاالهای وارداتی از محل صادرات. 
یزدی زاده با اشاره به رشــد تولید محصوالت ساختمانی در کشور گفت: 
ذوب آهن اصفهان به عنوان بزرگ ترین تولید کننده این محصوالت، دو 
هدف عمده را مد نظر دارد که شــامل تولید محصوالت صنعتی جدید و 
توسعه صادرات است که تمامی تالشگران ذوب آهن در دستیابی به این 

دو هدف، نقش آفرین هستند. 
وی در خصــوص موانع توســعه صادرات گفــت: در ایــن خصوص با 
چالش های بیرونی و داخلی مواجه هســتیم که عمــده موانع بیرونی 
مربوط به تحریم های ظالمانه غرب اســت. موانــع داخلی هم مربوط 
به تعدد بخش نامه های دولتی اســت که وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در خصوص رفع ایــن موانع برنامه های ســازنده ای را اعــالم کرد   و با 
شکل گیری کارگروه های مربوطه، به زودی شاهد رفع این موانع و توسعه 
صادرات خواهیم بود. مدیرعامل ذوب آهن با اشــاره به اینکه مجموعه 
مشکالت از جمله تحریم، موجب ســختی صادرات در سال جاری شده 
است، گفت: با اقدامات و تالش های صورت گرفته، امسال نیز، صادرات 
خوبی خواهیم داشــت و خبرهای خوبی در این زمینه به زودی منتشر 

می شود.
این شرکت تاکنون هفت بار در سال های 1380- 1385- 1388- 1391- 
1392- 1395-1397 صادرکننده نمونه ملی کشــور و در ســال 1393 

صادرکننده ممتاز کشور شده است.

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت؛

تجلیل از ذوب آهن اصفهان به عنوان صادر کننده نمونه ملی استان اصفهان
درحاشیه بازدید مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان انجام شد؛

انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت گاز و شهرک علمی تحقیقاتی

مدیر عامل شرکت گاز استان تشریح کرد:

اهداف و برنامه های پژوهشی شرکت گاز استان اصفهان

با حضور رضا رحمانی،وزیر صمت خط تولید   حدیث زاهدی
فــوالد  API تختال های نفــت و گازترش با 

ظرفیت تولید 300 هزار تن درسال در شرکت فوالدمبارکه به بهره برداری 

رسید.

فرآیند خط تولید فوالد API در کوره های قــوس الکتریکی فوالد مذاب 

محصول تولید می شود و عناصری مانند گوگرد تحت کنترل قرار می گیرد.

از موارد دیگــر فرآیند خط تولید بــه مواد مذاب تولید شــده، وارد واحد 

پیشرفته تحت خأل RH TOP شــده و عملیات هیدروژن زدایی از فوالد 

مذاب به همراه تنظیم نهایی آنالیز شیمیایی و دما انجام می گیرد.

این محصول برای اولین بار در کشــور توسط مهندســین نفت و شرکت 

فوالد مبارکه با هدف تولید تختال جهت انتقال لوله های نفت و گازترش 

و افزایش تولید محصوالت بــا ارزش افزوده باالتر و جلوگیری از واردات 

این محصول و خروج 250 میلیون یورو ارز در سال انجام شده است.

مدت اجرای این پروژه یک سال است و طراحی و اجرای آن به طور کامل 

توسط مهندسان نفت و شرکت فوالد مبارکه انجام گرفته است.

در همین راســتا وزیر صمــت، درآیین افتتاح نخســتین واحــد تولید 

تختال هــای نفت و گازتــرش در مجتمع فوالد مبارکــه اصفهان گفت: با 

بهره برداری این واحد بزرگ تولیدی، از خروج ساالنه 250 میلیون یورو از 

کشور جلو گیری می شود .

رضا رحمانی، ظرفیت تولید ســاالنه این واحد را 300 هــزار تن بیان کرد 

و افزود: تولید تختال ویــژه انتقال لوله های نفــت و گازترش، افزایش  

تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتــر، جلوگیری از واردات محصول و 

همچنین تامین خط لوله هزار و 100 کیلومتری انتقال یک میلیون بشکه 

نفت خام از منطقه کوره به جاســک، از مهم ترین اهداف راه اندازی این 

واحد بزرگ تولیدی است.

وی، برطرف کردن نیاز کشور از واردات یک میلیون تن فوالد API تختال 

و نیز تخصصی بودن فناوری تولید محصــول را ازمهم ترین قابلیت های 

دســتیابی به دانش تخصصی تولیــد این محصول عنــوان کرد و گفت: 

ترکیب شیمیایی خاص با گوگرد وهیدروژن بســیار پایین، مقاومت در 

مقابل خوردگی محیط اســیدی و ناخالصی فلزی بســیار کم از ویژگی 

 منحصر به فرد ایــن محصول جدید در شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان 

است.

وزیر صمت در این آیین با اشــاره به اینکه تولید فوالد در اوایل انقالب 2 

میلیون و 300 هزار تن بوده که این رقم، هم اکنون باافزایش 100 برابری به  

230 میلیون تن رسیده است، ادامه داد:  با توجه به گالیه برخی از صنایع 

در نداشتن مواد اولیه، از شرکت فوالد مبارکه تقاضا داریم که تنظیم بازار 

را در نظر بگیرد تا تولید کنندگان داخلی احســاس نکننــد که به آنها ظلم 

شــده است.شــرکت فوالد مبارکه با تامین بیش از نیمی از فوالد داخل، 

بزرگ ترین تولید کننده فوالد کشور است.

در ادامه حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان اظهار کرد: 

با تولید فوالدهای APA صنایع نفت و گاز کشــور از این محصول بی نیاز 

خواهند شد. ظرفیت تولید این پروژه 300 تن در سال است و برای اولین 

بار در کشور تولید می شود.

عظیمیان، با ذکــر اینکه 28 مورد تذکر به مدیران صمت داده شــد که در 

رأس آن موضوع بومی سازی قرار داشــت،افزود: فوالد مبارکه 30 سال 

اســت که حدود 3 هزار و 880 نــوع ورق های فوالدی می ســازد و این 

مجموعه در حال تغییر کاربرد از قطعه سازی به ماشین سازی است.

وی با تاکید بر اینکه در بخش آهن سازی 80 درصد بومی سازی صورت 

گرفته و تا سال 1401، در زمینه فوالدســازی 90 درصد و تا سال 1404 در 

نورد سرد 70 درصد و تا ســال 1403 و همچنین نورد گرم 40 درصد که تا 

سال 1405 به طور صد درصدی محقق خواهد شد.

گفتنی است؛ در این مراســم عالوه بر وزیر صمت، رییس ایمیدور، مدیر 

عامل فوالد مبارکه، رییس جدیدهیئت فوالدمبارکه، مدیرعامل ذوب آهن 

اصفهان و فوالد مبارکه هرمزگان حضور داشتند.

با حضور وزیر صمت انجام شد؛

افتتاح نخستین واحد تولید تختال های نفت وگاز در فوالد مبارکه
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