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نماینده مردم فالورجان مدعی شده  که برخی با وارد کردن پارچه های بی کیفیت و زدن برندهای ایرانی  روی آنها 
خریداران را نسبت به برندهای ایرانی بدبین می کنند؛

دست مافیا زیر سر صنعت نساجی
3

 جدال بر سر تاریخ! 
  سرنوشت نامعلوم کاخ جهان نما؛ نگرانی هایی را درپی داشته است 

7

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.

رشد پنج برابری گردشگران 
چینی برای سفر  به  اصفهان

معاون سرمایه گذاری و گردشــگری اداره کل 
میراث فرهنگی گفت: امســال نسبت به مدت 
مشــابه، جذب گردشــگران چینی در اصفهان 
پنج برابر افزایش یافته است.سیدعلی صالح 
درخشان ادامه داد: بسیاری از این گردشگران 
که از کشور چین به اصفهان سفر می کنند بار دوم 
است که اصفهان را به عنوان مقصد گردشگری 
انتخاب کرده اند.وی افزود: بزرگ ترین چالش 
ما در زمینه گردشــگری جهانی عدم شناخت 
ایران توسط گردشــگران کشورهای دیگر است 
و موضوع دیگر تاثیــر تحریم های ناجوانمردانه 
بر صنعت گردشــگری اســت که باعث ایجاد 
نگرانی در بین گردشــگران می شــود.معاون 
سرمایه گذاری و گردشــگری اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان اصفهان با بیان اینکه با حذف 
مهر در روادید مســئله دل نگرانی گردشــگران 
خارجی از سفر به ایران مرتفع شده است، گفت: 
با توجه به این اقدام، امکان ســفر گردشگران 
خارجی تسهیل شده؛ اما با این وجود بسیاری از 
آنها بی خبرند و این موضوع نیاز به اطالع رسانی 
دارد.وی با اشــاره به تنوع پایین غذا به عنوان 
یکی از نقاط ضعف صنعت گردشــگری جهانی 
در استان اصفهان تصریح کرد: با وجود غذاهای 
سنتی در استان اصفهان به چند غذای تکراری 
بسنده می کنیم. امسال با ایجاد رستوران چینی 
در یکی از هتل ها درصدد رفع این نقیصه که مورد 
اعتراض گردشــگران خارجی واقع می شــود، 
هستیم.درخشان به منوی غذا در رستوران های 
هتل ها اشاره کرد و افزود: گردشگران خارجی با 
این سردرگمی مواجه می شوند که غذا سفارش 
داده شده از چه ترکیبی تهیه شده که جزییات 

غذا با تصویر در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

صفحه 8

 ذوب آهن اصفهان 
در دفاع مقدس، سرآمد 
صنایع  کشور است صفحه 5

بچه های فریزی در راه هستند!

 به بهانه تولد یک جنین فریز شده
 پس از سیزده سال در اصفهان؛

کمبود دارو در اصفهان از 7۵ 
قلم به 20 قلم رسیده است

»بیرانوند« برمی گردد!
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هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

* جالل الدین تــاج اصفهانــی از خوانندگان 
مطرح موسیقی سنتی ایرانی است، تحریرهای 
برجسته، تنوع تحریری، صدایی رسا و قدرتمند و 
مناسب خوانی برخی از ویژگی های آوازی اوست. 
آرامگاه وی در تخت فوالد اصفهان قرار دارد *

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار
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هشدار   تجدید قوای دوباره داعش در عراق
مقام های کردی و دستگاه های اطالعاتی در کشورهای غربی گفته اند که حضور داعش در عراق یک 
شورشگری حساب شــده و حمالت این گروه درحال افزایش است. دو ســال بعد از شکست گروه 
تروریستی داعش در عراق، دستگاه های اطالعاتی غربی گفته اند، نشانه های فزاینده ای وجود دارد 
که این گروه درحال تجدید قوا در این کشور اســت. الهور طالبانی، از مقام های ارشد ضدتروریستی 
کردســتان عراق گفت که داعش اکنون ماهرتر و خطرناک تر از القاعده است. طالبانی افزوده است: 
»آن ها از تاکتیک ها و فنون بهتر برخوردارند و پول خیلی بیشتری در اختیار دارند. آن ها قادرند وسایل 
نقلیه، سالح، آذوقه و تجهیزات بخرند. از نظر فنی ماهرترند و یافتن آنها دشوارتر است. بنابراین مثل 

القاعده ای هستند که مواد نیروزا تزریق کرده باشد«.

 پیام رسان »توتاک« ابزار جاسوسی امارات
 )ToTok( روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که امارات از پیام رسان تو تاک
برای جاسوسی از رقبای داخلی و خارجی، شهروندان، منتقدان و روزنامه نگاران استفاده می کند. توتاک 
چند ماه پیش معرفی شده و میلیون ها بار از طریق گوشی های اپل و گوگل اپ استورها در سرتاسر غرب 
آسیا، آسیا، آفریقا و شمال آفریقا دانلود و نصب شده است. در حالی که اغلب کاربران این اپ در امارات 
هستند، توتاک یکی از بیشترین اپلیکیشن هایی است که طی هفته های اخیر توسط کاربران اماراتی دانلود 
و نصب شده است. این روزنامه آمریکایی در ادامه افزود: کشورهای خلیج فارس مانند عربستان سعودی، 
امارات و قطر پیش از این برای نظارت و جاسوسی از رقبای خارجی خود، روزنامه نگاران، منتقدان و... از 
شرکت ها و پیمانکاران خصوصی مثل پیمانکاران اسراییلی و آمریکایی استفاده می کردند؛ اما کارشناسان 

می گویند که توسعه توتاک نشان داد که دولت ها می توانند واسطه ها را حذف کنند.

وضعیت سالمت پادشاه عمان، وخیم است
به نوشته روزنامه گاردین، وضعیت سالمت سلطان قابوس، پادشاه عمان وخیم و دیوان پادشاهی 
به دنبال انتخاب جایگزین وی است. براساس این گزارش، روند انتخاب جانشین شامل باز کردن 
نامه های مهر و موم شده در دیوان پادشاهی در مســقط است که می تواند جانشین سلطان قابوس 
را مشخص کند. سلطان قابوس یکی از اصلی ترین سیاســتمداران حوزه خاورمیانه برای چهار دهه 
گذشته، یک هفته پیش از بلژیک بازگشت. انتظار می رفت که وی تا پایان ژانویه سال آینده در بلژیک 
برای درمان بماند. قابوس فرزندی ندارد و به طور رسمی جانشینی برای خود تعیین نکرده است؛ اما 
وی مخفیانه جانشین خود را در یک پاکت نامه بسته شده خطاب به شورای خانواده سلطنتی ارسال 

کرده است.

 تل آویو، مانع ورود بازرسان بین المللی
 به اراضی اشغالی می شود

رژیم صهیونیستی در نظر دارد مانع از ورود محققان و بازرســان دیوان کیفری بین المللی به اراضی 
اشغالی فلسطین به منظور تحقیق در مورد جنایات جنگی این رژیم شود. منابع صهیونیستی اعالم 
کرده اند که محافل سیاسی و حقوقی این رژیم در حال بررسی شــیوه تعامل رژیم صهیونیستی با 
تصمیم دادستان کل دیوان کیفری بین المللی برای تحقیق در مورد جنایات جنگی این رژیم در حق 
فلسطینیان هستند. این منابع تاکید کردند که رژیم صهیونیستی برای این منظور چندین گزینه پیش 
روی خود دارد که از جمله آنها ممانعت از ورود بازرســان دیوان کیفری بین المللی به اراضی اشغالی 
فلسطین است. گفتنی است؛ »فاتو بنسودا« دادستان کل در دیوان کیفری بین المللی جمعه گذشته 
خبر انجام این تحقیقات درباره جنایات جنگی اسراییل را اعالم کرد. در واقع، نتیجه تحقیقات اولیه- 

که از سال ۲۰۱۵ آغاز شده- نشان می دهد که داده های کافی برای انجام تحقیقات کامل وجود دارد.

ایران به سمت افزایش سانتریفیوژ می رود یا توقف اجرای پروتکل؟

گزینه های احتمالی ایران روی میز گام پنجم

کمتر از دو هفته دیگر چهارمین مهلت شــصت روزه ایــران به اروپا نیز 
به اتمام می رســد و ایران آن چنان که مقامات ارشد کشور از روحانی و 
شــمخانی گرفته تا روانچی و عراقچی گفته اند، در صورت عملی نشدن 
مطالبات قانونی کشورمان، پنجمین گام کاهش تعهدات برجامی خود 
را خواهد برداشت. روز شــنبه رییس جمهور در ژاپن شدیدترین تهدید 
را بیان کرد و از احتمال تصمیم جدید جمهوری اسالمی برای خروج از 
برجام در صورت ادامه نقض ها و بدعهدی های طرف مقابل خبر داد. به 
نظر می رسد کشورمان برای گام پنجم یکی از گزینه های نصب حدود ۱۱ 
هزار سانتریفیوژ IR-1 و بیش از 8۰۰ سانتریفیوژ IR -2M که می تواند 
ظرفیت غنی سازی را از حالت فعلی به سه برابر افزایش دهد یا افزایش 
غنی سازی به ۲۰ درصد و نیز کنار گذاشــتن اجرای داوطلبانه پروتکل 

الحاقی را در دست بررسی دارد. 
نوع رفتار اروپایی ها همچون ماه های گذشته تحرک خاصی نداشته و 
گشایشی در انجام تعهدات آن ها دیده نمی شود. اروپا همچنان به گفتار 
درمانی ادامه داده و به جای اجرای ۱۱ بندی که سال گذشته متعهد شده 
بود یا حتی خواسته حداقلی ایران برای فروش نفت و بازگشت پول آن، 
تنها به حمایت لفظی از برجام ادامه می دهد با این تفاوت که به تازگی با 
نزدیک شدن به موعد گام پنجم، گستاخ تر از گذشته تهدید را هم چاشنی 

لفاظی های خود کرده اند و از فعال شدن احتمالی »سازوکار ماشه« در 
برجام سخن می گویند. 

ســازوکاری که در صورت اجــرا و انجــام مراحل آن منجــر به تجدید 
تحریم های شورای امنیت ســازمان ملل علیه ایران خواهد شد. با این 
تفاســیر می توان گفت محتمل ترین اقدام ایران در گام پنجم می تواند 
افزایش تعداد سانتریفیوژهای نصب شــده در نطنز بر خالف ماده ۲7 
پیوست یک برجام باشــد. امروز به جز ۵۰6۰ ماشین IR-1 با یک سو 
ظرفیت غنی ســازی که در ســالن A مجتمع غنی ســازی نطنز فعال 
هستند، حدود ۵۰۰ ماشین نسل جدید نیز با اجرای گام سوم در سالن 
شهید قشقایی )S8( به غنی سازی مشغول اند که ظرفیت غنی سازی 

بیش از 8۵۰۰ سو به ایران داده است. 
از ســوی دیگر اگرچه ایران در گام دوم خود عمال از سقف غنی سازی 
3.67 درصد عبور کرد و می توانست همان زمان به غنی سازی با غنای 
باال نیز دست بزند؛ اما بر اساس مصالح کشور و نیازی که ایران به مواد 
غنی شده داشــت تصمیم گرفت این عبور از ســقف 3.67 تا حداکثر 
4.۵ درصد باشد که مورد نیاز سوخت راکتورهای برق قدرت است؛ اما با 
ادامه بدعهدی و نقض برجام از سوی اروپا این امکان وجود دارد که این 
کشورها در آینده نه چندان دور در تامین سوخت رآکتور تهران که از مواد 

غنی شده ۲۰ درصد تولید می شود نیز اخالل کنند و همچون تجربه قبلی، 
شرایط سختی را برای ایران در تولید رادیو داروهای حیاتی رقم بزنند. 
با این احتمال نه چندان بعید، ایران می تواند در گام پنجم غنی سازی 

خود را به ۲۰ درصد برساند. 
جمهوری اســالمی ایــران از دی ســال 94 و با اجرایی شــدن برجام 
بر اســاس ماده 64 این توافــق بین المللــی به اجــرای داوطلبانه و 
موقــت پروتــکل الحاقی متعهــد بــوده و گزارش هــای آژانس بین 
المللــی انــرژی اتمی و حجــم باالی بازرســی ها و دسترســی های 
بازرســان این آژانس به تاسیســات هســته ای ایران نیــز مؤید این 
واقعیت اســت؛ اما به نظر می رســد طــرف مقابل آن چنــان قدردان 
این اقــدام ایــران که بایــد در مــدت زمان مشــخصی با لغــو همه 
تحریم های آمریکا حتــی مواردی کــه در کنگره این کشــور تصویب 
شــده، پاســخ داده می شــد تا در ایــران نیز پیوســتن بــه پروتکل 
 الحاقی مصوب مجلس شــود، نبوده اســت. بنابرایــن در گام پنجم، 
عبور ایران از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی نیز می تواند به گزینه ای 
مطلوب بدل شــود هرچند این اقــدام می تواند عمال بــه پایان برجام 
بینجامد و مسئوالن سطح باالی کشــور به ویژه هیئت عالی نظارت بر 
اجرای برجام باید در این خصوص تصمیم نهایی را به نفع کشور بگیرند.

»رافائل گروســی« مدیــرکل آژانس بیــن المللی 
انرژی اتمی گفت که این ســازمان بــرای نظارت بر 
فعالیت هــای هســته ای ایران منصــف، بی طرف 
و قاطع رفتــار خواهد کرد. »رافائل گروســی« که از 
ابتدای ماه جاری میالدی کار خود را به عنوان رییس 
 )IAEA( جدید آژانس بیــن المللی انــرژی اتمی
آغاز کرده در گفت وگو با نشــریه اشتاندارد اتریش 
در خصوص ســخنان خود مبنی بر نظارت »قاطع و 
منصفانه« بــر فعالیت های هســته ای ایران افزود: 
وقتی می گویم می خواهیم منصف باشیم، به هیچ 
وجه منظورم از دیدگاه سیاســی نیست؛ ما باید بی 
طرفانه و بدون ارزش گذاری ماموریت خود را انجام 
دهیم. مدیرکل آژانس بیــن المللی انرژی اتمی در 

خصوص همکاری های ایران بــا آژانس تاکید کرد: 
این ســازمان در حال گفت وگو با ایران اســت چرا 
 که یک پروســه بازرســی در بهترین حالت باید با 
گفت وگو همراه باشــد. به گفتــه وی، آژانس هنوز 
تمامی اطالعات مورد نیاز خود را از سوی ایران دریافت 
نکرده؛ اما راه های ارتباطی با تهران همچنان باز است. 
گروسی، در پاســخ به این ســوال که آژانس برای 
دریافت این اطالعات چقــدر به ایران زمان می دهد، 
یادآور شد: این موارد بســیار فنی هستند و تجزیه و 
تحلیل زمان می برد. ما با آزمایشگاه ها کار می کنیم و 
ارزیابی های آزمایشگاهی داریم.  باید تضمین کنیم 
که این روند کامال عادالنه است و هیچ اشتباهی رخ 
نمی دهد. وی تاکید کرد کــه وظیفه آژانس نه حفظ 

برجام و نه از بین بردن آن اســت؛ اما اگر خود را وارد 
عرصه سیاســی کند، تاثیری مخرب خواهد داشت. 
گروسی خاطرنشان کرد: آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نمی تواند ســناریو نویســی کند. ممکن است 
من یک نظر یا یک عقیده داشته باشم؛ اما برای من 
به عنوان مدیر کل، تنها چیزی کــه اهمیت دارد این 
است که من چه اطالعاتی در دست دارم. اگر در این 

چارچوب مشکلی ببینم، صدایم را بلند می کنم.

منصف، بی طرف و قاطع؛ رویکرد آژانس انرژی اتمی در قبال ایران

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: وزیر اطالعات از این هیئت خواسته است از حرکت های خالف منافع ملی محمود صادقی جلوگیری شود. محمد جواد 
جمالی درباره اظهارات محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس مبنی بر اینکه هیچ شکایتی از وزیر اطالعات در مورد وی به مجلس نرسیده است، گفت: این نماینده 
به خوبی می داند که همه شکایت ها به صورت مستقیم از سوی قوه قضاییه به مجلس ارسال نمی شود. وی افزود: برخی شکایات از سوی افرادی دارای جایگاه حقوقی 
به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و برخی دیگر از شکایت ها هم مستقیم به هیئت رییسه مجلس و شخص آقای الریجانی ارائه می شود که آنها این شکایات را به هیئت 
نظارت ارجاع می دهند. جمالی تاکید کرد: وزیر اطالعات طی نامه ای به آقای الریجانی از آقای محمود صادقی شکایت کرده است؛ این نامه که در تاریخ بیستم آذر به دفتر 
رییس مجلس واصل شده، خواستار بررسی موضوع در هیئت نظارت شده است. سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: وزیر اطالعات از هیئت نظارت 
بر نمایندگان خواسته تا روند بررسی فعالیت های آقای صادقی در موضوع مطروحه را پیگیری و از حرکت های خالف منافع ملی جلوگیری شود. محمود صادقی، چند 
روز پیش طی توییتی عنوان کرده بود: »پیرو انتشار خبری به نقل از سخنگوی هیئت نظارت مبنی بر شکایت وزارت اطالعات از اینجانب، موضوع را پیگیری کردم؛ معلوم 

شد وزارت اطالعات از من شکایت نکرده، بلکه به رییس مجلس نامه نوشته است. از محتوای نامه اطالع ندارم. انتظار می رود سخنگو اظهارات خود را اصالح کند«.

درخواست کتبی وزیراطالعات از الریجانی درباره نماینده جنجالی
نماینده مجلس:

 اصالح طلبان، نگران میز 
و منصب شان هستند

چهره روز

وز عکس ر

اعالم وضعیت اضطراری 
به دلیل شورش زندانیان 

در هندوراس
با تشــدید ناامنــی در زندان ها، 
رییس جمهــوری هندوراس به 
ارتش و پلیس دستور داده است 
تا کنترل کامل بر ۲7 زندان این 
کشور داشته باشند. در شورش و 
درگیری در زندانی در هندوراس، 

۱8 نفر زندانی کشته شدند. 

سردار نقدی به کمیسیون امنیت ملی رفت
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی از بررسی بودجه سال ۱399 
سپاه در جلسه این کمیسیون خبر داد. حجت االسالم مجتبی ذوالنور، درباره جلسه  اخیر کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: سردار نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به اتفاق جمعی دیگر از مسئوالن ذی ربط در جلسه این کمیسیون حضور یافت. وی 
افزود: در این جلسه، بودجه سال 99 سپاه پاسداران انقالب اسالمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: این جلسه با 
حضور اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و همچنین مسئوالنی از سازمان برنامه و بودجه و دیوان 

محاسبات برگزار شد.

ایران، اتهامات پارلمان اروپا را مبتنی بر تحریف حقایق دانست
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران اتهامات نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامه صادره علیه ایران 
را اقدامی عجوالنه و غیرسازنده مبتنی بر تحریف حقایق موجود می داند که متاسفانه مستندات آن 
بر پایه اطالعات بی پایه و اساسی است. ســید عباس موسوی با تاکید براینکه اعتقاد داریم حمایت 
از حقوق بشر به ویژه به عنوان موضوعی اخالقی - انســانی شایسته توجهی واالست و باید به دور از 
مواضع تبعیض آمیز و فارغ از استاندارد دوگانه و سیاسی مورد توجه قرار گیرد، خطاب به نمایندگان این 
پارلمان گفت: سوال این است که تا کنون موضع پارلمان اروپا در قبال نقض آشکار حقوق تظاهرکنندگان 
فرانسوی، کشته و نابینا شــدن تعدادی از آنان و دســتگیری جمع کثیری از آنان چه بوده است و یا 
تبعیض آشکار در برخی از کشورهای اروپایی نسبت به اقلیت های قومی، مذهبی و نژادی را چگونه 

می توان پاسخ داد؟

نحوه معرفی وزرا از سوی دولت مشخص شد
 نماینــدگان مجلس در جریان اصــالح مــوادی از قانون آیین نامــه داخلی، نحوه معرفــی وزرا از
  ســوی دولت به صحن علنی را اصالح کردند. نمایندگان مجلس شورای اســالمی در جلسه علنی
  و در جریان بررســی طرح اصالح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی جهت
  تامین نظر شــورای نگهبان با اصالح برخــی مواد موافقت کردند. کمیســیون یا کمیســیون های

 مرتبط موظفند پس از بررســی صالحیت، انطباق مدارک، ســوابق و برنامه های وزیر پیشنهادی و 
تطبیق آنها با اسناد باالدستی ظرف مدت یک هفته گزارش خود را به هیئت رییسه ارائه کنند تا برای 
 اطالع نمایندگان چاپ و توزیع شود. گزارش مذکور قبل از صحبت مخالفان و موافقان توسط سخنگو 

قرائت می شود.

مدار ثانویه »رآکتور اراک«  راه اندازی شد
مدار ثانویه رآکتور آب سنگین اراک شامل مبدل های حرارتی، استخر میانی و پمپ های انتقال، روز 
گذشته با حضور رییس سازمان انرژی اتمی راه اندازی شد. رآکتور تحقیقاتی آب سنگین مدرن شده 
خنداب اراک، با هدف کسب تجربه و دانش فنی در طراحی و ساخت رآکتورهای اتمی، تربیت نیروی 
انسانی متخصص، ایجاد امکانات تحقیق و توسعه در زمینه های فیزیک نوترون، ترموهیدرولیک و 
درمان و تولید رادیو ایزوتوپ در جهت مصارف پزشکی، صنعتی و کشاورزی در حال تکمیل طراحی 
و ساخت اســت. بازطراحی این رآکتور با گردآوری گروهی از کارشناســان و متخصصین داخلی در 
زمینه های گوناگون برای اجرای یکی از پیچیده ترین طراحی های صنعت هسته ای با باالترین سطح 
استانداردهای جهانی در دستور کار قرار گرفت. این رآکتور دارای دو مدار است؛ مدار اول که وظیفه آن 
برداشت حرارت از قلب رآکتور بوده و مدار ثانویه که وظیفه آن انتقال حرارت مدار اول به برج های خنک 

کننده و نهایتا به محیط  خواهد بود.

کافه سیاست

عضو فراکســیون والیی مجلس با بیان اینکه 
اصالح طلبــان نگــران مناصب و پســت های 
خود هســتند، گفت: آن ها نمی توانند نســبت 
به دولتی که به آنها میز و منصب داده اســت، 
انتقاد داشــته باشــند. سید احســان قاضی 
زاده هاشــمی اظهار کرد: علت عدم نام نویسی 
نامزدهای اصالح طلب از شهرستان ها و تهران 
برای حضور در انتخابات مجلس این است که 
آنها پیش بینی می کننــد توفیقی در انتخابات 
99 نخواهند داشــت. عضو شــورای مرکزی 
فراکســیون نمایندگان والیــی مجلس اظهار 
داشت: بر خالف ادعاها آقای جهانگیری، وزرا، 
استانداران و فرمانداران اصالح طلب در مناصب 
و پســت های خود در دولت دوازدهم نیز باقی 
ماندند و بقا در پســت و مناصــب دولتی را به 
گفتمان و آینده سیاسی خود ترجیح دادند. وی 
تاکید کرد: اصالح طلبان و فراکسیون امید برای 
برخورد جدی با ناکارآمدی ها و بی تدبیری های 
دولت جلو نیامدند، این امر منجر به ناکارآمدی 
مجلس دهم شــد. امروز اصالح طلبان به این 
نتیجه رسیدند که بهتر است به جای اینکه خود 
را در معرض رای مردم قــرار دهند، کنج عزلت 
اختیار کنند و به آینده سیاسی خود بیندیشند. 
عضو شــورای مرکزی فراکســیون نمایندگان 
والیی مجلس تصریح کرد: اصالح طلبان باید 
بدانند پاسخگوی عملکرد ناکارآمد دولت باشند. 
آن ها نمی توانند بگویند ما پاسخگو نیستیم و 
ژست منتقدانه بگیرند. قاضی زاده هاشمی اظهار 
داشت: اصالح طلبان در قبال بسیاری از نقاط 
ضعف دولت سکوت کردند به همین دلیل در 
معدود دفعاتی که در برابر ناکارآمدی های دولت 
موضع گیری داشتند، مردم نمی توانستند این 

موضع گیری ها را صادقانه بپندارند. 

اروپا همچنان به گفتار درمانی ادامه داده و به جای اجرای 
11 بندی که سال گذشته متعهد شده بود یا حتی خواسته 
حداقلی ایران برای فروش نفت و بازگشت پول آن، تنها به 

حمایت لفظی از برجام ادامه می دهد

بین الملل

عکس: فرارو

رنا
 ای

س:
عک
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نماینده مردم شاهین شهر:

بودجه باید به دولت برگشت داده شود
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس درباره وضعیت بودجه ۹۹ گفت: بودجه امسال دارای ایراداتی 
است که باید برای تصحیح و تکمیل به دولت برگشــت داده شود. حسینعلی حاجی دلیگانی ادامه 
داد: عمده اشکاالت بودجه در منابع درآمدی آن است. انتظار این بود که برخی منابع درآمدی واقعی و 
پایدارتر در بودجه آورده می شد؛ اما لحاظ نشده است؛ از جمله آن می توان به قرارنگرفتن درآمد حاصل 
از صادرات فرآورده های نفتی در بودجه عمومی اشاره کرد زیرا این درآمد می توانست جایگزین کسری 
فروش نفت شود. وی ادامه داد: از سوی دیگر برخی منابع درآمدی که نباید در بودجه لحاظ می شد، 
آورده شده اســت. به عنوان مثال موضوع فروش اموال منقول و غیرمنقول از منابع درآمدی بودجه 
عمومی است که دولت پیش بینی کرده تا از این محل نزدیک به ۵۰ هزارمیلیاردتومانی درآمد کسب کند. 
این موضوع در سال ۹۸ نیز وجود داشت، طبق بودجه ۹۸ باید 4/4 هزارمیلیاردتومان اموال خود را به 
فروش می رساند؛ اما تاکنون ۳۰۰ میلیارد تومان آن تحقق پیدا کرده است که نشان دهنده عدم تحقق 
این بند درآمدی از بودجه است. این عضو کمیسیون تلفیق درباره فروش اموال و غیرمنقول افزود: 
منظور از فروش اموال دولت شامل خصوصی سازی و واگذاری ها و فروش امالک و ساختمان های 

مازاد دستگاه هاست.

 نتیجه ثبت نام برای کمک هزینه معیشتی
 تا پایان دی ماه مشخص می شود

سخنگوی ستاد کمک هزینه معیشتی گفت: نتیجه بررسی تقاضای بیش از سه میلیون نفر که برای 
دریافت کمک معیشتی حمایتی ثبت کرده اند، تا پایان دی ماه مشخص می شود. حسین میرزایی 
اظهار کرد: تعداد شش میلیون و ۲۶۳ هزار و ۸۶۱ نفر در سامانه #۶۳۶۹* ثبت نام کرده بودند که از این 
تعداد ۳ میلیون و ۷۰ هزار و ۵۳۱ نفر در سایت حمایت )hemayat.mcls.gov.ir( ثبت شده اند و 
اجازه دادند که حساب های بانکی آنها بررسی شود. وی افزود: نتیجه بررسی تقاضای این افراد برای 
دریافت کمک هزینه معیشتی تا پایان دی ماه مشخص و اعالم می شود و اگر کسانی مشمول دریافت 
کمک معیشتی حمایتی در طرح بنزین باشند، مبلغ مرحله اول و دوم برای آنها به صورت یکجا واریز 
می شود. سخنگوی ستاد کمک هزینه معیشتی گفت: کسانی که یارانه بگیر نقدی ماهانه بودند و از سوم 
تا بیستم آذر از طریق سامانه #۶۳۶۹* ثبت نام کرده اند و سپس در سامانه حمایت ثبت نام کرده اند، 
نتیجه این بررسی تا پایان دی ماه اعالم می شود و اگر کسانی در این مدت تفکیک خانواده انجام داده 

باشند، باید به دفاتر پلیس +۱۰ بروند و نسبت به تفکیک خانواده اقدام کنند.

مدیرکل گمرکات استان اعالم کرد:

بهره گیری از سامانه جامع امورگمرکی در گمرک استان اصفهان
مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: سامانه جامع امورگمرکی به منظور کاهش زمان انجام کار و 
افزایش سالمت کار در گمرک استان اصفهان استفاده می شود. رسول کوهستانی بیان داشت: به منظور 
استفاده حداکثری از توان کارشناسی کارکنان گمرک در سراسر کشور و اجرای مدیریت ریسک، کاهش 
زمان انجام کار و افزایش سالمت کار با بهره گیری از سامانه جامع امورگمرکی کاالهای وارادتی به کشور 
پس از انتخاب مسیر به صورت تصادفی توسط سامانه، جهت بررسی اسناد و کارشناسی مجازی به 
یکی از کارشناسان گمرک در سراسر کشور واگذار می شــود. وی افزود: با توجه به حجم باالی کاالی 
وارداتی در مرزها با اجرای کارشناسی مجازی حجم کار در مرزها کاهش و کارشناسان گمرکات سراسر 
کشور، در ترخیص سریع کاالهای موجود در مرزها نقش بسزایی دارند. وی به تشریح وظایف گمرک 
در مبارزه با قاچاق کاال وارز پرداخت و تصریح کرد: نقش گمرک مطابق قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
بررسی و تطبیق اسناد و ارزش گذاری کاالهای به ظن قاچاق است و با برگزاری جلسات مشورتی به 

صورت مرتب پرونده به ظن قاچاق با حضور صاحب کاال مورد بررسی واقع می شود.

نماینده مردم فالورجان مدعی شده  که برخی با وارد کردن پارچه های بی کیفیت و زدن برندهای ایرانی  روی آنها، خریداران را 
نسبت به برندهای ایرانی بدبین می کنند؛

دست مافیا زیر سر صنعت نساجی

»مافیا« در صنعت نساجی ریشه دوانده  مرضیه محب رسول
اســت؛ واقعیتی که اگرچه هــر از گاهی 
مسئول و تولید کننده ای در مورد آن صحبت می کند؛ اما به نظر نمی رسد 
عزمی برای مقابله با این افراد که نام و نشانی هم از آنها برده نمی شود، 
در میان مسئوالن تجارت کشور وجود داشته باشد .گفته شده که سود 
مافیا تنها از قبل واردات چادر مشکی بیش از ۵۰۰ درصد است. در بقیه 
حیطه های تولید هم البته اگر قاچاق نباشد بسیار بیشتر از این برآورد 
می شود. مسئوالن در دولت، قاچاق را عامل اصلی ناکامی در رشد صنعت 
نساجی می دانند؛ اما برخی خارج از سیستم دولتی مدعی هستند این 
مافیای واردات هســتند که اجازه رشــد این صنعت را در داخل کشور 
نمی دهند . به تازگی نماینده مردم فالورجان  در سخنان خود بخش های 
عجیبی از پشــت پرده های ایــن واردکنندگان را بیان کرده اســت. در 
جدیدترین اظهارات در این زمینه، موسوی الرگانی مدعی شده که این 

مافیا هستند که مانع برند سازی محصوالت ایرانی می شوند.
 وی گفته است، وادرات بی کیفیت به نام برندهای داخلی در بازار عرضه 
می شود تا مشتریان نســبت به کاالهای ایرانی بدبین شوند ادعایی که 
می توان آن را بی ســابقه دانست. عضو کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اســالمی معتقد است: مافیای زیادی در کشــور وجود دارد که 

نمونه آن در صنعت پارچه و لبــاس نمی گذارند کارخانجات ایران رونق 
بگیرد. موسوی الرگانی، درباره مشکالت در روند برندسازی کاالی ایرانی 
اظهار کرد: در جلســاتی که با صنف پوشاک و نســاجان کشور داشتیم 
 برندســازی یکی از چالش های حوزه تولید پوشــاک و منســوجات 

عنوان شد. 
وی با بیان اینکه چالش در برندسازی محصوالت ایرانی سابقه تاریخی 
دارد و به قبل از انقالب باز می گردد، افزود: مثال چادرهای مشــکی  که 
مردم با عنوان سوغات هایی از مکه به کشور می آوردند، همان چادرهای 
تولید ایران بود که با برند خارجی به کشور باز می گشت. نماینده مردم 
فالورجان با اشــاره به اینکه در کشور روی برندســازی کار نشده و این 
مشکل خاص نساجی ها هم نیســت، گفت: وزارت صنعت هم در این 
زمینه ضعیف عمل کرده و متاسفانه وزیر آنگونه که باید سررشته ندارد 
و کارشناســان هم به او کمــک نکردند و همین امر باعث شــده موفق 
نباشیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی با اشاره 
به اینکه مافیای واردات پوشــاک و پارچه اجازه نمی دهد این صنعت 
پیشــرفت کند، تصریح کرد: واردات پوشــاک و منسوجات سودهای 
کالنی برای این افراد دارد و این ارقام نجومی اســت. موسوی الرگانی 
تاکید کرد: مافیای صنعت پارچه و لباس نمی گذارند کارخانجات ایران 

رونق بگیرد؛ بــه طوری که برخی مواقــع کاالی بی کیفیت خارجی را به 
کشــور می آورند، برندش را امحا می کنند و به اسم کاالی یک کارخانه 
ایرانی به بازار می ریزند تا مردم نسبت به کاالی آن کارخانه بدبین شده 
و دیگر آن را نخرند. وی اضافه کرد: وقتی صاحب کارخانه می بیند کاالی 
مرغوبی که تولید کرده با تبلیغات سوء در حال از بین رفتن است، برای 
فروش کاالی خود از برند خارجی استفاده می کند تا بتواند دوام بیاورد، 
بنابراین بســیاری از کاالها در اصل ایرانی هســتند؛ اما با برند خارجی 

عرضه می شوند. 
رییس فراکســیون حمایت از نســاجی مجلس شــورای اسالمی در 
معرفی مافیا در حــوزه واردات توضیح داد: افرادی کــه واردات انجام 
می دهند وابسته به قدرت هســتند. البته این تنها ادعای این نماینده 
استان اصفهان در مورد وجود مافیا نیست؛ در سال های قبل هم برخی 
از نمایندگان مجلــس از جمله کمال علی پور خنکداری، مدعی شــده 
بود مافیای پارچه با واردات پارچه های دســت چنــدم چینی و هندی 
عمال کارخانجات نســاجی در ایران را ورشکســته کرده اند. این رویه به 
نظر می رســد طی دو سال اخیر اگر چه کمتر شــده باشد؛ اما همچنان 
به صورت های دیگر ادامه دارد. مافیا در صنعت نســاجی تنها به بخش 
واردات ختم نمی شــود، ظاهرا این افراد در بخش های پیش تولید از 
جمله خرید مواد اولیه هم مانعی بر ســر راه این صنعت هســتند. در 
حالی که فعــاالن این حوزه از کاهش نقدینگــی در این صنعت به یک 
سوم سال های گذشته ســخن می گویند، چندی پیش رییس انجمن 
صنایع نساجی ایران با اشاره به این که مافیای پنبه بزرگ ترین مشکل 
صنعت نساجی اســت، گفته بود اگر چه وزارت جهاد کشاورزی مدعی 
است امسال با رشد ۳۰ درصدی تولید پنبه، درمجموع ۶۰ تا ۷۰ هزار تن 
پنبه در کشور برداشت شود؛ اما تولید کنندگان صنعت نساجی در داخل 
با تامین پنبه مورد نیاز خود مواجه هستند. به گفته وی، در شرایط کنونی 
باید پنبه باقیمت مناســب از کشــاورز خریداری و باقیمت منطقی به 
متقاضیان فروخته شود؛ اما متاســفانه در کشور ما این چرخه معیوب 
است. شهالیی نژاد با اشاره به اینکه طی ماه های گذشته حجم زیادی نخ 
به صورت رسمی و غیررسمی وارد کشور شده است، گفت: واردات رسمی 
و غیررسمی نخ شرایط سختی را برای صنعت نساجی کشور ایجاد کرده 
است.  به نظر می رسد مافیا، ریشه های عمیقی در صنعت نساجی کشور 
دوانده است؛ چرا که با وجود هشــدارهای داده شده از سوی باالترین 
مراجع قانون گذاری تولید کنندگان و خریداران عمده در این حیطه؛ اما 
همچنان در بر همان پاشنه می چرخد و عزمی برای مقابله با این مسئله 

در میان متولیان امر دیده نمی شود.

وزیر راه و شهر سازی گفت: آزاد راه اصفهان-شیراز 
یکی از افتخارات مهندســی ایران بــوده که اتمام 
آن می تواند مســیر تردد بین این دو استان را ۱۳۰ 
کیلومتــر کوتاه تر کند. محمد اســالمی با انتشــار 
یک پســت در صفحه شخصی اینســتاگرام خود 
نوشت:»آزاد راه اصفهان-شیراز، یکی از افتخارات 
مهندسی ایران بوده که اتمام آن می تواند مسیر تردد 

بین این دو استان را ۱۳۰ کیلومتر کوتاه تر کند. این 
آزادراه سه مشخصه بارز داشــته که جزو افتخارات 
جمهوری اســالمی ایران به حساب می آید. یکی از 
مشخصه های بارز آن کاهش ۱۳۰ کیلومتری مسیر 
اصفهان به شیراز و ایمنی در آن رعایت شده است. 
این کاهش طول مسیر عالوه بر کمتر شدن مصرف 
ســوخت، کمک شــایانی به حفظ محیط زیست 
خواهد کرد. مشــخصه دیگر اینکه برای نخستین 
بار روســازی بتن در این آزادراه انجام شده است. 
در ۹۰ کیلومتر از مسیر ۲۲۰ کیلومتری روسازی بتن 
انجام شــده و مابقی در دســت اقدام است. نکته 

بارز سوم مهندسی انجام شــده روی پلی است که 
روی رودخانه سفیدرود ساخته شــده است. این 
پل ۱۰۷ متر ارتفاع داشــته که یکی از بزرگ ترین و 
عمیق ترین پل هایی است که در کشور ساخته است. 
ویژگی های این پل و مشــخصات آن در کنفرانس 
مهندسی دانشگاه امیرکبیر توانست مقام نخست را 
به دست آورد تا باعث افتخار جامعه علمی، مهندسی 
و اجرایی کشور باشد. این پروژه ۲۲۰ کیلومتری یکی 
از وعده هایی بود که درخصوص ساخت ۵۸۰ کیلومتر 
آزادراه در این دولت داده شد و تالش می شود که در 

زمان مقرر به بهره برداری برسد.«

وزیر راه و شهر سازی:

آزادراه اصفهان-شیراز از افتخارات مهندسی ایران است

 تصفیه کننده هوا

بازار

 تصفیه کننده هوا آلماپرایم 
 AP241 مدل

قیمت: 595،000 تومان

 دستگاه تصفیه کننده 
 Nano هوا زیلو مدل

قیمت: 100،000 تومان

 دستگاه تصفیه کننده هوا 
FreshFridge آیونکر مدل

 قیمت: 125،000 تومان

آغاز ارسال پیامک رمز پویا از هفته دوم دی ماه
مرکز روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار اطالعیه شماره هفت »رمزپویا« از اجرایی شدن این طرح در 
هفته دوم دی ماه ۹۸ خبرداد. صفحه رسمی بانک مرکزی در اینستاگرام با انتشار یک پست نوشت: آغاز 
ارسال پیامک رمز پویا از هفته دوم دی ماه در پی اقدام شبکه بانکی در خصوص فعال سازی رمز دوم پویا 
در راستای افزایش امنیت در تراکنش های 
بدون حضور کارت، با تشــکر از هموطنان 
عزیز که اقدام به پویاسازی رمز دوم کارت 
خود  کرده اند، روابط عمومی بانک مرکزی 
به اطالع می رساند خرید و پرداخت های 
اینترنتی در حال حاضر با رمز دوم پویا با 
استفاده از اپلیکیشن های تولید رمز پویا 
قابل انجام است و همچنین رمز دوم ایستا 
برای هموطنانی که تاکنون رمز دوم پویای 
خود را فعال نکرده اند قابل استفاده است. 
این دسته از مشتریان الزم است طی روزهای آینده نسبت به نصب اپلیکشین و یا تایید شماره همراه 

خود برای دریافت پیامک رمز دوم از طریق بانک خود اقدام  کنند.

زمان توقف شماره گذاری پراید و پژو اعالم شد
معاون سازمان ملی استاندارد گفت: مقرر شد تولید پژو 4۰۵ تا یک تیر ۹۹ متوقف شود، همچنین تولید 
پراید ۱۱۱، ۱۳۱ و ۱۳۲ تا یک مرداد ۹۹ متوقف خواهد شد  که پس از تاریخ های ذکر شده هیچ کدام از این 
خودروها شماره گذاری نخواهند شد حتی اگر از جانب خودروسازان پیش فروش شده باشند. وحید 
مرندی مقدم با اشاره به استانداردهای اجباری برای خودروها اظهار کرد: در سال ۹۶، ۸۵ نوع استاندارد 
اجباری برای تمام خودروهای اعمال شد؛ اما برای خودروهای داخلی برنامه زمان بندی ۳ ساله در نظر 
گرفته شده است. وی با بیان اینکه در جلسه شورای عالی استاندارد توقف تولید خودروهایی که امکان 
پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه ندارند مطرح شد، افزود: بر این اساس مقرر شد تولید پژو 4۰۵ تا 
یک تیر ۹۹ متوقف شود و پس از این تاریخ، 4۰۵ فقط به صورت گازسوز و برای تاکسی تولید می شود. 
معاون سازمان ملی استاندارد ادامه داد: تولید پراید ۱۱۱، ۱۳۱ و ۱۳۲ تا یک مرداد ۹۹ متوقف می شود 
و فقط پراید وانت برای مدتی به منظور تامین نیاز کشور تولید خواهد شد. مرندی مقدم افزود: مابقی 
خودروها در حال اجرای اســتانداردهای ۸۵ گانه هستند. وی گفت: پس از تاریخ های ذکر شده هیچ 
کدام از خودروهایی که مقرر شد تولید آن ها متوقف شود شماره گذاری نخواهند شد حتی اگر از جانب 

خودروسازان پیش فروش شده باشند.

درراستای برخورد استاندارد با متخلفان صورت گرفت؛

 توقیف چهار واحد تولید کننده لوله پلی اتیلن غیر استاندارد 
در اصفهان

خط تولید چهار واحد تولید کننده لوله های پلی اتیلن به علت جعل عالمت و انطباق نداشتن با استاندارد 
در اصفهان مهروموم شــد. مدیرکل اســتاندارد اســتان اصفهان گفت: عده ای فرصت طلب با تولید 
محصوالت بی کیفیت و ارزان لوله های پلی اتیلن به دنبال ســودجویی بودند و به منظور حفظ حقوق 
مصرف کننده این چهار واحد تا زمان رفع نواقص و رسیدن به شرایط مطلوب استاندارد، بسته شدند. 
غالمحسین شفیعی افزود: لوله های پلی اتیلن، بیشتردر آبیاری کشاورزی استفاده می شود که اگر این 
محصول کیفیت الزم نداشته باشد می شکند. وی گفت: همچنین از فعالیت خط تولید یک واحد رنگ 
و یک واحد شیرآالت بهداشتی و آب شــویه در اصفهان که اقدام به جعل عالمت استاندارد می کردند 

جلوگیری و پرونده آنها به مراجع قضایی ارجاع شد.

کافه اقتصاد

امام جمعه اصفهان:اخبار

 دولت برای تولیدکنندگان، بانک قرض الحسنه رسمی ایجاد کند
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: پیشنهاد می کنم دولت بانک قرض الحسنه رســمی ایجاد کند و تولیدکنندگان برای دریافت وام به این بانک مراجعه 
کنند، دولت با حمایت از این بانک و کاهش بهره بانکی می تواند سرمایه های مردم را در راه تولید و پرداخت تسهیالت به تولیدکنندگان به کار گیرد. آیت ا... سید 
یوسف طباطبایی نژاد در دیدار با سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس بنیاد ملی نخبگان اظهار داشت: علمای دین، راه دستیابی به سعادت 
اخروی را بیان می کنند و مردم می توانند در این مسیر گام بردارند؛ اما راه های آبادانی دنیا را باید از کشورهایی که در این مسیر موفق بوده اند، الگو گرفت. نماینده 
ولی فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه اشــتباهاتی که در تصمیم گیری ها رخ داده باید جبران شــود چراکه فرصتی برای تکرار بی تدبیرها وجود ندارد، افزود: 
ضرر بی تدبیری برخی از مسئوالن بیش از ضرری است که تحریم های آمریکا به کشــور وارد کرده است، البته این بی تدبیرها عمدی نبوده و از روی نادانی است 
و منجر به ایجاد سازوکارهای غلط شده است. امام جمعه اصفهان با تبیین برخی از بی تدبیرهای صورت گرفته توسط قوای مجریه و مقننه در دوره های گذشته 
بیان کرد: استعداد و عشق به کار در تولیدکنندگان ایرانی وجود دارد اما راه برای تولید، بسته است؛ اگر تولیدکنندگان، سرمایه خود را در بانک سرمایه گذاری کنند، 
بدون پرداخت عوارض و مالیات، بیشترین سود را می برند بنابراین همانند کشورهایی که اقتصاد برتری دارند باید بهره بانکی کاهش چشمگیری داشته باشد تا 

سرمایه های موجود در کشور به بخش تولید تزریق شود.

اعتراض دانشجویان 
اصفهانی به تبعات 

تورمی بودجه سال 99
گروهی ازدانشجویان دانشگاه های 
اصفهان، با تجمع مقابل ساختمان 
مجمع نمایندگان استان اصفهان 
در مجلس، نسبت به ارقام موهوم 
 و غیرواقعــی بودجــه ســال ۹۹

 تجمع کردند.

وز عکس ر
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رییس شبکه دامپزشکی سمیرم:

سمیرم ایستگاه جمع آوری شیر ندارد

 رییس شبکه دامپزشکی سمیرم گفت: این شهرستان از وجود ایستگاه 
جمع آوری شیر از دامداری ها و دامداران محلی بی بهره است.

اردشــیر ترزبان در کارگروه ســامت و امنیت غذایی ســمیرم که در 
فرمانداری برگزار شد، اظهار داشــت: عدم وجود این ایستگاه مشکل و 
وجود آن برای شهرستانی که دامداری و دامپروری شغل و محل درآمد 

عمده آن بعد از کشاورزی است، ضرورت دارد.
وی ادامه داد: راه اندازی ایستگاه جمع آوری شیر نیازمند همکاری برخی 
نهادها همچون جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت و درمان و اداره تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی است.
وی در ادامه با اشــاره به پراکندگی شهرســتان از نظر روستایی و تعدد 
خانوارهای عشایری در این شهرســتان گفت: متاسفانه در حال حاضر 

بیشتر دامداری ها در این شهرستان به شکل سنتی تولید شیر دارند.
رییس شبکه دامپزشکی ســمیرم با بیان اینکه ابتدا به ساکن شرکت 
تعاونی دامداران باید میزان تولید شیر در شهرستان را اعام کند، ادامه 

داد: زمانی که مجموع کل تولید ما مشخص شد می توان سنجید که آیا 
امکان این وجود دارد که شــیر  به کارخانه های خارج شهرستان ارسال 

شود  یا خیر.
ترزبان افزود: در حال حاضر برخی از ماســت بندی هــا و مراکز تولید 
فرآورده ای لبنی، شــیر مورد نیــاز خود را از دیگر شهرســتان ها تامین 

می کنند.
مدیر جهاد کشاورزی ادامه داد: چند ماه قبل مکانی برای ایستگاه شیر 
مشخص و از طرف دامداران سمیرم به شبکه بهداشت و درمان معرفی 

شد؛ اما مورد تایید کارشناسان قرار نگرفت.
وی در ادامه این جلسه بیان داشت: یکی از شرکت های خصوصی اعام 
کرده است که مکان مناســب برای راه اندازی ایستگاه جمع آوری شیر 
شهرســتان در اختیار دارد و آماده بازدید کارشناسان شبکه بهداشت و 

درمان از محل مورد نظر هستند.
مدیر جهاد کشاورزی سمیرم، میزان تولید روزانه شیر در این شهرستان 

را به طور متوسط ۲.۵ تن اعام کرد.
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان سمیرم نیز در بخش دیگری از 
این جلسه اظها ر داشت: حدود سه سال از اباغ دستورالعملی مبنی بر 
انجام معاینات کارمندان ادارات و خانواده های آنها در سمیرم گذشته؛ 

اما همکاری در این زمینه پایین بوده است.
حجت ا...موســوی با تاکید بر اینکه چند مرحله دیگــر این مصوبه به 
ســازمان های مختلف ارســال شــده تا کارکنان آنها به مراکز سامت 
ما مراجعه و پرونده ســامت خود را کامل کنند، تاکیــد کرد: این مهم 
 هنوز محقق نشــده و روند تکامل طرح منســجم نظام سامت را کند

 کرده است.
وی تصریــح کرد: در صورتی کــه عموم مردم و کارکنان دولت نســبت 
به انجــام این معاینه ها و تشــکیل پرونده الکترونیک ســامت خود 
 اهتمام جدی داشــته باشــند، نظــام یکپارچه ارجــاع زودتر محقق 

خواهد شد.

مدیرآبفای شهری گلپایگان خبر داد:

آغاز طرح هوشمند سازی شبکه آبرسانی گلپایگان
مدیرآبفای شهری گلپایگان از آغاز اجرای طرح هوشمند سازی شبکه آبرسانی و مخازن آب شهری 

با اعتبار ۴۰ میلیارد ریالی خبرداد.
ناصر دهقانی از آغاز اجرای طرح هوشــمند سازی شبکه آبرســانی و مخازن آب شهری با اعتبار 
۴۰ میلیارد ریالی خبرداد و گفت: نظارت هوشــمند برکیفیت و توزیع آب در شــبکه و کنترل فشار 
آب مخازن و شبکه آبرســانی از مزایای اجرای این طرح اســت. وی ادامه داد: طرح آبرسانی این 
شهرستان با اعتبار ۴۵۰ میلیارد ریال ۹۵ درصد پیشرفت داشته است. دهقانی با بیان اینکه در حال 
حاضر شهرهای گلپایگان، گوگد و گلشهر و ۱۲ روستای مجتمع زرنجان از آب تصفیه شده بهره مند 
هستند به تکمیل نبودن مخزن ذخیره آب ۳۱ روستای مجتمع جلگه اشاره کرد و گفت: نیمی از آب 
این روستاها از تصفیه خانه و مابقی از منابع محلی روستاها تامین می شود. وی فاضاب شهری 
گلپایگان را از دیگر طرح های آبفای این شهرستان برشمرد و گفت: طول خطوط شبکه جمع آوری 
و انتقال فاضاب آن ۲۰۰ کیلومتر اســت و در حال حاضر کلکتور فاضاب بــه قطر هزار میلی متر با 
لوله هایی از جنس بتن مسلح با پوشش داخلی پروپیلن به طول ۵ کیلومتر از تصفیه خانه تا مرکز 
شهر گوگد اجرا شده که به دلیل کمبود اعتبار، ادامه طرح با بیع متقابل، فاینانس داخلی و مشارکت 

مردم امکان پذیر خواهد بود.

مدیر آبفای اردستان مطرح کرد:

 مطالبه 20 میلیاردی اداره آب و فاضالب اردستان
 از بخش دولتی و خصوصی

مدیر آبفای شهرســتان اردســتان گفت: مطالبات اداره آبفای شهرســتان اردستان از بخش های 
خصوصی و دولتی بیش از ۲۰ میلیارد ریال است.ســید عباس شــریعتمدار اظهار داشت: تعداد 
۳۵ هزار نفر تحت پوشــش آب شهری 
اردســتان قرار دارند و پنج هــزار نفر از 
طریق ۳۰ روســتای شهرســتان از خط 

انتقال آب اصفهان استفاده می کنند.
وی افــزود: شهرســتان اردســتان 
دارای ۱۴ هــزار و ۵۰۰ مشــترک آب 
اســت که به صــورت آحــادی ۲۰ هزار 
واحد را شــامل می شــود.مدیر آبفای 
شهرستان اردســتان گفت: مشترکین 
فاضــاب شهرســتان اردســتان دو 
هــزار و ۲۰۰ فقره بــوده که به صورت آحادی ســه هــزار و ۳۰۰ واحد مســکونی و غیر مســکونی 
هستند.شــریعتمدار بیان داشت: شهرســتان اردســتان در فصل گرما از چاه های آب شرب کاما 
بهداشــتی و دارای کیفیت مجاز اســتفاده می کند کــه در اردســتان از دو حلقه و در زواره از ســه 
حلقه چاه این آب تامین می شــود.مدیر آبفای شهرستان اردســتان تصریح کرد: آب شهر بخش 
 مهاباد اردســتان از طریق انتقال آب چاه به آب شــیرین کن مرکــزی مهاباد با ۱۴ لیتــر در ثانیه

 تامین می شود.
وی با بیان اینکه اولین شهرستان استان اصفهان هستیم که دارای شبکه آب شیرین مجزا به صورت 
استاندارد و مهندسی هستیم که به عنوان شبکه دوم معرفی شده افزود: در فصل تابستان و مواقع 
بحران از این ایستگاه ها برای برداشت عمومی اســتفاده می شود.مدیر آبفای شهرستان اردستان 
بیان داشت: در سال ۹۸ بیش از ۴۸ میلیارد ریال پروژه آبرسانی با نصب شیر برداشت در شهرهای 

اردستان، مهاباد و زواره انجام شده است.

با مسئولان

 رییس شبکه دامپزشکی سمیرم با اشاره به پراکندگی 
شهرستان از نظر روستایی و تعدد خانوارهای عشایری 
در این شهرستان گفت: متاسفانه در حال حاضر بیشتر 
دامداری ها در این شهرستان به شکل سنتی تولید شیر دارند

فقدان سند مالکیت 
10/17 شــماره نامه: 139885602006008503 ، تاریخ: 1398/09/23 ، خانم فاطمه 
قدیری فرزند صادق به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی است سه دانگ و نیم مشاع از ششدانگ شــماره 6718 فرعی از 87 
اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 23 صفحه 28 مسبوق به 
ثبت و سند می باشد که در اثر جابه جایی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 698136 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر 
 مزایده

10/18 شــماره: 982424 اجرا - تاریخ:1398/09/17 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شــهر در پرونده کالسه 982424 له آقای رســول قاسمی علیه آقای 
مجید حاجی کرمی به خواسته مطالبه مبلغ 522/500/000 ریال به عنوان اصل خواسته 
به انضمام خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی که در روز مزایده محاسبه 
می گردد در نظر دارد اموال محکوم علیه به پیوست لیست کالنتری واقع در خمینی شهر 
ـ خیابان امیرکبیرـ  کوچه 159ـ  منزل مسکونی پالک9 را از طریق مزایده به میزان طلب 
به فروش رساند که کارشناس رسمی دادگستری 53 قلم اموال را 360/000/000 ریال 
ارزیابی نموده است لذا جلســه مزایده در تاریخ یکشنبه 1398/10/15 ساعت 9 صبح در 
محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. و طالبین 
می تواننــد 5 روز قبل از روز مزایده به نشــانی فوق مراجعه و مورد مزایــده را از نزدیک 
بازدید نماید. خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایستی 
ده درصد قیمت پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به 
حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه 
های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی 
در تحویل مال به خریدار ندارد . تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد 
بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 

2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دســت داشتن اصل فیش و اصل کارت 
ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت 
 در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش ســپرده تحویل اجرا نمایید. 
 م الــف: 703903  دفتراجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان 

خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

10/19 شماره: 1680/98 حل12 ، مرجع رســیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 09:15 صبح روز سه شنبه 
مورخه 98/11/15 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: قدمعلی حیدری ، نام پدر: 
رجب ، نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر کوچه 85 سلمان فارسی بن بست6 ؛ خوانده:1-نام 
و نام خانوادگی: نبی حمادی ، نام پدر: حول ، خواسته و بهای آن: الزام به انتقال سندمالکیت 
خودرو ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرســی 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: 704420 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

10/20 شــماره: 1892/98 حل4 ، مرجع رسیدگی: شــعبه چهارم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:45 صبح روز یکشنبه 
مورخه 98/11/13 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حسینعلی اعتمادی ، نام 
پدر: محمود ، نشانی: خمینی شــهر منظریه ک صبا ؛ خوانده:1-نام و نام خانوادگی: اکبر 
هاشمی ، نام پدر: علی ، 2- نام و نام خانوادگی: فرشید پوروالی ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
مبلغ 65/000/000 ریال یک فقره چک 203124-96/12/26 عهده بانک صادرات به 
انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ چک ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و 
عدم برگشت چک ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 

لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 703421 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
حصر وراثت

10/21  خانم فاطمه محسنی دارای شناسنامه شماره 1090595352 به شرح دادخواست 
به کالسه 572/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد محسنی میرآبادی به شناسنامه 38 در تاریخ 98/7/20 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه محسنی، 
ش.ش 1090595352 ، ت.ت 55/9/4 نسبت فرزند 2- همایون محسنی، ش.ش 1450، 
ت.ت 49/8/20 نسبت فرزند 3- زهرا محسنی میرآبادی، ش.ش 1569 ، ت.ت 52/9/21 
نسبت فرزند 4- سکینه کرمی فرزند حسن، ش.ش 22، ت.ت 1318/7/3 نسبت همسر 
5- نرجس محسنی، ش.ش 48 ،ت.ت 44/11/2 نسبت فرزند 6- لیال محسنی، ش.ش 
2630 ، ت.ت 59/6/4 نســبت فرزند 7- کاظم محســنی، ش.ش 11، ت.ت 43/1/7 
نسبت فرزند 8- خاتون محسنی، ش.ش 11، ت.ت 48/1/5 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 باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
 دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 704402 شعبه اول شورای حل اختالف

 بخش کرون 
حصر وراثت

10/22  آقای رضا رحیمی  به شرح دادخواست به کالسه  496/98 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی رحیمی به شناسنامه 
4319 در تاریخ 1398/5/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به دو فرزند اناث: 1- آیناز رحیمی، ش.ش 1120250234 متولد 
1387، 2- آذین رحیمی، ش.ش 1120270308 متولد 1389 و یک همســر دائمی بنام 
مریم اسالمی فرزند ناصر ، ش.ش 7 متولد 1355 و مادر به نام توران اصالنی فرزند حسن، 
ش.ش 74 متولد 1327 و بغیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 704093 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان فریدونشهر

حصر وراثت
10/23  آقای حجت اله کاظم زاده دارای شناسنامه شــماره 113 به شرح دادخواست به 
کالسه  649/98  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباس کاظم زاده به شناسنامه 314 در تاریخ 98/9/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و سه دختر و یک همسر 
دائمی که عبارتند از: 1- حجت اله کاظم زاده، ش.ش 113 متولد 49/5/1، 2- محمد حسن 
کاظم زاده، ش.ش 1256 متولد 66/6/31 فرزند متوفی ، 3- قدرت اله کاظم زاده، ش.ش 
93 متولد 51/3/10 فرزند متوفی 4- رحمت اله کاظم زاده، ش.ش 7720 متولد 53/7/1 
فرزند متوفی 5- مریم کاظم زاده، ش.ش 265 متولــد 59/1/20 فرزند متوفی 6- زهرا 
کاظم زاده، ش.ش 174 متولد 52/6/30 فرزند متوفی 7- فریده کاظم زاده، ش.ش 216 
متولد 46/5/1 فرزند متوفی 8- حبیبه بخشــایش اردستانی، ش.ش 115 متولد 29/3/5 
همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 704784 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان
فقدان سند مالکیت

 10/24 نظــر به اینکه ســندمالکیت تمامت دو دانگ مشــاع ازششــدانگ پالک ثبتي 
شماره : 899 فرعي از 21 - اصلي که طبق دفتر 324 صفحه 274 دفترامالک به نام سمانه 
شاهچراغی ثبت وســند صادرو تســلیم گردیده اینک نامبرده باارائه درخواست کتبی به 
شــماره وارده  139821702008008341 - 30 / 9 / 98  به انضمام دوبرگ استشهادیه 
محلی که امضاء شهودآن ذیل شــماره 13643 - 28 / 9 / 98 به گواهي دفترخانه شماره 
303 -  شهرضارسیده مدعي است که ســندمالکیت آن به علت جابجایي مفقودگردیده 
است ودرخواست صدورسند مالکیت المثني نســبت به مالکیت خودازملک فوق رانموده 
لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت 
آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت 
نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتباًضمن ارائه 
اصل سندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس 
واصل ســند مالکیت به ارائه کننــده سندمســتردگردد بدیهي اســت اگرظرف مدت 
مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداقدام 
به صدورسندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد .  م الف: 706537 سید اسداله 

موسوی مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا 

شهردار شــهرضا گفت: تا کنون صد هزار متر مربع از 
معابر شهرضا آسفالت  شده است.

حبیب قاسمی با اشاره به بودجه ۹۸ اظهار داشت: 
بر اساس نیاز مردم مبنی بر آســفالت، زیر سازی 
و لکه گیری معابــر و خیابان هــا در این خصوص 
۶ میلیارد و نیم اعتبار برای ایــن قضیه اختصاص 
دادیم که تا امروز بیش از ۴ میلیارد تومان آن هزینه 

شده است.
وی با بیــان اینکه خیابان مدینــه، دومین خیابان 
بعد از حکیم فرزانه است که تا کنون آسفالت شده 
گفت: ۲۲ معبر با اولویت شورای اسامی شهر برای 
آســفالت و مناسب ســازی معابر مصوب شده که 
پس از مساعد شدن وضعیت جوی ۲۰ معبر دیگر را 

در آسفالت خواهیم کرد.
شهردار شهرضا گفت: از بودجه سال آینده در قالب 

پروژه امسال استفاده خواهیم کرد.
 وی با اشــاره به اینکــه تا کنــون بــرای دو پروژه
  آســفالت معابر در شــهر آگهــی منتشــر کرده و

 شاهد درخواســتی از جانب پیمانکاران نبوده ایم، 
 گفت: انتظار می رود تــا بتوانیم پیمانــکار خبره را 
جذب کنیــم تا مــردم ما شــاهد آســفالت نو در 
خیابان های اصلی شهر مثل خیابان شهید مطهری، 
خیابان حافظ، شــهید قانع و جانبازان و بلوار امام 

باشند.
قاســمی تصریح کــرد: پــروژه آســفالت نزدیک 
به صــد هــزار متر مربــع آســفالت انجام شــده 

و ۲۴۰ هزار متر مربع دیگر آگهی شــده اســت که 
امیدواریم در صورت شــرایط مساعد جوی بتوانیم 
 آســفالت ۲۴۰ هــزار متر مربــع را تا پایان ســال 

انجام دهیم.

شهردار شهرضا:

صد هزار متر مربع از معابر شهرضا آسفالت شده است
عکس خبر

وداع با جانباز 70 درصد 
کاشانی دوران دفاع مقدس

جانباز ۷۰ درصد کاشانی دوران دفاع مقدس 
پس از تحمــل ۳۸ ســال درد و رنج به جمع 
همرزمان شــهیدش پیوســت.رییس بنیاد 
شهید کاشان گفت: حا ج احمد نعلچی در سال 
۱۳۶۰ در منطقه مریوان در اثر انفجار مجروح 
شد ه بود.پیکر این جانباز دفاع مقدس امروز 
ساعت ۹ صبح از ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
کاشان تا میدان کمال الملک تشییع و سپس 
به زادگاهش شــهر برزک منتقــل و در گلزار 

شهدای این شهر به خاک سپرده می شود.
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شاخص کیفی هوای اصفهان به ۶8 رسید
کیفیت هوای کالن شهر اصفهان صبح دیروز با میانگین ساعتی ۶۸ در وضعیت سالم قرار گرفت این در 
حالی است که در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز گذشته، هوای این کالن شهر با میانگین ۱۳۷ در 

وضعیت ناسالم برای گروه های حساس 
گزارش شد و بر اساس شاخص لحظه ای 
هوای این کالن شــهر با میانگین ۶۸ در 
وضعیت سالم قرار گرفته است. بنابر اعالم 
اداره کل هواشناسی استان اصفهان از روز 
جمعه گذشته به سبب پایداری جوی و 
ریزش هوای سرد و خشک شرایط برای 
افزایش غلظت آالینده ها فراهم است و 
این پدیده تا پایان روز چهارشــنبه ادامه 

خواهد داشت. بر این اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه های پایش دائم از جمله میدان احمدآباد 
روی عدد ۱۵۸، خیابان اســتانداری روی عدد ۱۵۷، خیابان پروین و بزرگراه خرازی روی عدد ۱۲۰ و 
خیابان دانشگاه روی عدد ۱۳۰ گزارش شد. کیفیت هوا در دیگر شــهرهای استان از جمله کاشان با 
میانگین ۱۰۹ و سجزی با میانگین ساعتی ۱۲۵ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس و در شاهین 

شهر با میانگین ۱۵۶ در وضعیت ناسالم برای عموم است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور:
باید جلوی تکرار ماجرای کیک های حاوی قرص را گرفت

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشــور با تاکید بر این که ســالمت و امنیت غذایی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است، گفت: باید با اعمال نظارت دقیق از مراحل تولید تا توزیع مواد خوراکی، جلوی تکرار ماجرای 
کیک های حاوی قرص گرفت. اصغر سلیمی با اشــاره به پیدا شدن کیک های حاوی قرص در چندین 
استان بیان کرد: روی این کیک ها آزمایش انجام شده و خطر چندانی ندارد؛ اما مشخص شده عامالن 
این امر بعد روانی جامعه را هدف قرار دادند. وی در ادامه اظهار کرد: افرادی که پشت این ماجرا هستند 
قطعا یکی از اهداف شان بعد اقتصادی است این احتمال وجود دارد که رقبای شرکت ها دست به چنین 
کاری زده باشند؛ اما انجام چنین کاری در چنین حدی جای سوال دارد. نماینده مردم سمیرم در مجلس 
تصریح کرد: درهر صورت باید این افراد زودتر شناسایی شوند و برخورد قضایی الزم با آنها صورت گیرد. این 
عضو کمیسیون امور داخلی کشور در ادامه با اشاره به این که ماجرای کیک ها فضای روانی جامعه را تحت 
تاثیر قرار داده است، گفت: باید با اعمال نظارت دقیق از مراحل تولید تا توزیع کاالها به ویژه مواد خوراکی 

که از بعد سالمت حائز اهمیت ویژه ای هستند، جلوی تکرار چنین اتفاقاتی را گرفت.

مدیرکل پزشکی قانونی استان:
روزانه 3 اصفهانی جان خود را در تصادفات از دست می دهند

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در خصوص تلفات حوادث ترافیکی استان اصفهان اظهار داشت: 
از ابتدای سال تا پایان آبان ماه ۷۹۴ نفر در جاده های اســتان اصفهان جان خود را از دست دادند. علی 
سلیمانی پور ادامه داد: از مجموع تلفات ۸ ماه ابتدایی سال، ۲۵۶ نفر در حوادث درون شهری و ۴۶۲ نفر در 
حوادث برون شهری فوت کرده اند؛ ۷۶ نفر هم مربوط به سایر حوادث بوده است. وی افزود: این در حالی 
است که از ابتدای سال ۹۷ تا پایان آبان ماه همان ســال، ۸۵۳ نفر در تصادفات اصفهان جان شان را از 
دست داده بودند که از این تعداد ۲۷۶ نفر درون شهر، ۵۱۲ نفر برون شهری، ۸ نفر روستایی و ۵۷ نفر سایر  
اعالم شده است. سلیمانی پور با بیان این که امسال نسبت به سال گذشته تعداد جان باختگان ۴.۶ درصد 
کاهش داشته، عنوان کرد: مصدومان حوادث امسال نیز ۱۹ هزار ۵۷۰ نفر بودند )شامل ۵ هزار ۸۱۳ زن و 

۱۳ هزار ۷۵۷ مرد( که تغییر خاصی نسبت به مدت مشابه سال قبل خود نداشته است.

به بهانه تولد یک جنین فریز شده پس از سیزده سال در اصفهان؛

بچه های فریزی در راه هستند!

پیشــرفت های علمی در زمینه مشکالت  پریسا سعادت
زنان و زایمان نه تنها ناباروری را از ســر راه 
بسیاری از زوجین بر داشته،  بلکه به بســیاری دیگر از افراد هم امکان 
تعیین زمان بچه دار شدن از طریق تخمک ها و جنین های نگهداری شده 
در مراکز مجهز باروری را داده است. به تازگی  در اصفهان یک جنین که 
۱۳ سال به صورت فریز نگهداری شده بود، به دنیا آمد. پیش از این و در 
سال ۹۴ هم یک جنین دیگر پس از ۱۴ سال فریز شدن سالم متولد شد. 
این ها تنها یکی دو مورد از ۵۰۰ هزار جنین فریز شده ای است که در مرکز 
ناباروری رویان اصفهان نگهداری می شــوند تا شاید در سال های آینده 
اجازه ورود بــه این دنیا را پیدا کننــد. اصفهان در خاورمیانــه رکورد دار 
نگهداری جنین های فریز شده است. جنین فریز شده آن چیزی نیست 
که اغلب مردم تصور می کنند، بلکه مجموع هشت سلول است که جنین 
نوزاد را تشکیل می دهد که این سلول ها به صورت فریز نگهداری می شوند 
سپس به رحم مادر انتقال داده خواهد شد. این روش امروزه برای برخی 
از افراد بســیار حیاتی اســت. این کار برای افرادی که شــیمی درمانی، 
رادیوگرافی و برخی جراحی ها را انجام می دهند که می تواند به گنادها و 
غدد تولیدمثلی آسیب برساند، می تواند امکان بارداری دوباره برای زنان 
ایجاد کند. این فرصت در شــرایطی که درمان ســرطان امید به زندگی 
مبتالیان را افزایش داده، اهمیت بیشتری پیدا کرده و این امکان  را  به 

مادران می دهد تا پس از گذشــت طول درمان که گاهی تا چندین سال 
طول می کشد ،باز امکان مادر شدن داشته باشــند. این کار حتی برای 
افرادی که به هر دلیل نمی خواهند در ســنین مناسب بارداری بچه دار 
شوند، هم این امکان را فراهم آورده که با فریز جنین یا تخمک بتوانند در 
سنین باال نسبت به بارداری بدون نگرانی از ریسک های رایج آن اقدام 
کنند. دسته دیگری از افرادی که فریز تخمک برای شان توصیه می شود 
افرادی هســتند که به صورت ژنتیکی دچار ســابقه یائسگی زودرس 
هستند. آنها  به طور وحشــتناکی در معرض آسیب هستند، بنابراین در 
مواردی باید الزاما از افراد خواســته شــود اقدام به فریز تخمک کنند. 
مخصوصا  کســانی که نزدیکان آنها در ســن پایین یائسه شده اند، باید 
سریع اقدام کنند. رحم این افراد با افزایش ســن آسیب نخواهد دید، 
حتی بعدا می توانند تخمک اهدایی دریافت کنند و در عین حال می توانند 
از تخمک های خود حفاظت کننــد و در زمان دلخواه با انجام لقاح باردار 
شوند. این مسئله به خصوص با پیشرفت های چشمگیر پزشکان ایرانی 
و رشد و توسعه درمان های ناباروری در ایران که هم در آسیا و هم در دنیا 
بی نظیر اســت برای زوج ها راحت تر شــده اســت. هر چند همچنان 
هزینه های این نوع از خدمات بسیار گران است؛ اما مشتری این مدل از 
درمان ها در ایران در حال افزایش است. این وضعیت بیشتر به دلیل باال 
رفتن سن ازدواج در ایران  و نیز ناباروری ها به دلیل برخی از بیماری های 

شــایع شــده مشــترک میان زنان و مردان از جمله ســرطان است. 
کارشناسان معتقدند رشد ناباروری، ابتدا  به دلیل باال رفتن سن ازدواج 
در زنان و سپس به دلیل استفاده از مواد مخدر و رواج استعمال دخانیات 
است که ریسک بارداری های ناقص و سقط ها را افزایش می دهد. همین 
مسئله حرکت به سمت اســتفاده از روش هایی مانند فریز تخمک را به 
خصوص برای افرادی که در زایمان های اول دچار مشکل هستند، بیشتر 
کرده است. به نظر می رسد در سال های آینده به دنیا آمدن این مدل از 
جنین های فریز شده بیشتر هم خواهد شد. به خصوص آنکه همچنان 
سن ازدواج در ایران در حال افزایش است و البته سایر فاکتورها مانند 
آلودگی هوا و اســتعمال دخانیات هم به این موضوع دامن می زند به 
همین دلیل طی ســال های آینده، بی شــک تعداد بچه هایی که فریز 
شده اند افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر ناباروری در اصفهان با توجه 
به روز آمد بودن روش ها و شیوه های ارائه آن در دنیا می تواند راهی خوب 
برای جذب توریسم های درمانی باشــد. هم اکنون زوج های زیادی از 
کشورهای حوزه خلیج فارس در اصفهان به این مرکز مراجعه می کنند؛ 
که  این درمان می تواند به تجارتی پر ســود برای اصفهان تبدیل شود به 
خصوص آنکه هزینه های درمان در ایران یک پنجم سایر کشورهاست 
اما همچنان این عمل و امکانات در ســایه برخی از کمبودها به قابلیت 

اصلی خود در جذب درآمدهای ارزی برای کشور نرسیده است.

۶۰۰ بیمــار هموفیلــی در اصفهان ســرگردانند؛ نه 
درمانگاه مســتقلی دارند و نه حتی بخشی که یک 
پزشک مســتقر داشته باشــد. ماه هاست که برای 
دریافت خدمات با چالش مواجه هســتند و برای 
یک ویزیت ساده و تهیه داروهایشان باید ساعت ها 

وقت بگذارند.
 از طرفی خیرینی که با مجوز دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان در یکی از بیمارســتان های این اســتان، 
مرکزی را برای درمان و ارائه خدمت به تاالسمی ها 

ایجاد کرده اند، بیماران هموفیلی را به مرکزشان راه 
نمی دهند! 

احمد قویدل، مدیرعامل کانون هموفیلی ایران ضمن 
انتقاد از وضعیت ارائه خدمات به بیماران هموفیلی 
در اصفهان، گفت: وضعیت ارائه خدمات به بیماران 
هموفیلی در اصفهان اســفناک است و اساسا این 
استان که در گذشــته یکی از استان های پیشرو در 
ارائه خدمات به بیماران هموفیلی بود، اکنون آنقدر 
تنزل پیدا کرده که به جرات می توان گفت وضعیت 
خدمات دهی به بیماران هموفیلی در اســتان های 
محروم چندیــن مرتبه بهتر از نحــوه خدمت دهی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به این بیماران است. 
وی افزود: در وهله اول محلی برای نشستن پزشک 
مربوط به بیماران هموفیلی وجود نــدارد. در عین 

حال در حوزه بیماران تاالســمی هم دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان اقدامی انجام نداده است، بلکه یک 
خیر درمانگاهی را برای بیماران تاالسمی در محوطه 
بیمارستان ساخته و در آنجا به بیماران تاالسمی ارائه 
خدمت می کنند؛ اما متاسفانه خیرین این درمانگاه 
به دلیل باال بودن تعــداد بیماران، می خواهند صرفا 
برای بیماران تاالسمی از این درمانگاه استفاده کنند 

و اجازه ورود بیماران هموفیلی را نمی دهند. 
مدیرعامــل کانون هموفیلــی ایران با بیــان اینکه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان نــه خدمات 
دندان پزشکی به بیماران هموفیلی ارائه می دهد و نه 
خدمات فیزیوتراپی، ادامه داد: این درحالی است 
که هر دو این خدمات در بسته جامع درمانی وزارت 

بهداشت پیش بینی شده اند.

سرگردانی ۶00 بیمار هموفیلی در اصفهان

کارشناسان معتقدند رشد ناباروری، ابتدا  به دلیل باال رفتن 
سن ازدواج در زنان و سپس به دلیل استفاده از مواد مخدر 
و رواج استعمال دخانیات است که ریسک بارداری های 

ناقص و سقط ها را افزایش می دهد

امضای تفاهم نامه همکاری 
 دانشگاه های اصفهان
 با سه شرکت صنعتی

بیــن  همــکاری  نامــه  تفاهــم 
دانشــگاه های صنعتی، هنــر و آزاد 
اصفهان با سه شرکت صنعتی امضا 
شــد. رییس اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: هدف از این تفاهم نامه استفاده 
موثر از توانمندی های فنی و سرمایه 
انسانی موجود در دانشگاه ها برای حل 

مسئله صنعت است.

 اصفهان 3 درصد کمتر از  سال گذشته
 بارش داشته است

مدیرعامل شــرکت مدیریت منابــع آب ایران بــه افزایش دو برابــری تعیین حریم و بســتر 
رودخانه ها در ســال ۹۸ اشــاره کرد و گفت: »از ابتدای امســال تاکنون بیش از یک هزار و ۴۰۰ 
کیلومتر از رودخانه های کشور الیروبی 
شده اســت.«محمد حاج رسولیها،  در 
نشســت خبری خود اعالم کــرد: »در 
کشــور با وجود اینکه متوسط بارندگی 
نسبت به درازمدت ۴۳ درصد افزایش 
داشــته؛ اما در هفت اســتان شــاهد 
کاهش میزان بارش ها هســتیم.«وی 
افزود: »بر این اساس در استان اردبیل 
۵۱ درصد، اســتان آذربایجان شــرقی 
۴۲ درصد، خراسان شمالی ۲۶ درصد، 
آذربایجان غربی ۲۳ درصد، کردستان ۱۹ درصد، گلستان ۱۸ درصد، چهارمحال و بختیاری ۹ درصد 
و در استان اصفهان با ۳ درصد کاهش بارش نسبت به متوسط بارش درازمدت مواجه هستیم«.

با حکم تعزیرات حکومتی اصفهان انجام شد؛

محکومیت 75 میلیون تومانی یک پزشک در کاشان
پزشــک متخلف به ۷۵ میلیون تومان جریمه نقدی درحق دولت محکوم شد. مدیرکل تعزیرات 
حکومتی استان اصفهان گفت: با گزارش دانشگاه علوم پزشکی کاشان و تایید کمیسیون ماده ۱۱ 
تعزیرات حکومتی امور بهداشــتی و درمانی، پرونده تخلف یک پزشک مبنی بر دریافت مبالغی 
بیشتر از تعرفه قانونی بابت ویزیت بیماران در شــعبه اول بدوی اداره تعزیرات حکومتی کاشان 
مورد رســیدگی قرار گرفت. غالمرضا صالحی افزود:به  تخلف این پزشک رسیدگی شد و تخلف 
برای شــعبه محرز و پزشــک متخلف به پرداخت مبلغ بیش از ۷۵ میلیون تومان جریمه درحق 

دولت محکوم شد.

کاهش تعداد دانشگاه های دولتی در سال 99
معاون آموزشــی وزارت علوم گفــت: تعداد دانشــگاه های دولتی در ســال ۹۹ کاهش می یابد. 
دکتر علی خاکی صدیق از کاهش تعداد دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال ۹۹ با اجرای 
طرح ســاماندهی دانشــگاه ها و موسســات آموزش عالی خبر داد. وی ضمن بیان این مطلب 
در خصوص جزییات اجرای طرح ســاماندهی دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالی اظهار 
کرد: اجرای این برنامه توســط وزیر علوم شــروع و حتی مجری طرح ســاماندهی دانشگاه ها 
و موسســات آموزش عالی تعیین شــده و قرار اســت اجرای طرح را با اختیــارات کامل پیش 
ببرد. وی در ادامه از تکمیل و نهایی شــدن طرح ســاماندهی دانشــگاه ها و موسسات آموزش 
عالی خبر داد و تصریح کرد: این طرح در ســال ۹۷ و نیمه اول ۹۸ انجام شــده کــه آن را نهایی 
و تکمیل کردیــم و کاری که باید انجام می گرفــت تعیین یک مجری برای اجــرای طرح بود که 
این مجری را نیز مشــخص کردیــم. معاون آموزشــی وزارت علوم همچنین بــر ضرورت آماده 
سازی و فضاسازی برای اجرایی کردن طرح ساماندهی دانشــگاه ها و موسسات آموزش عالی 
تاکید کرد و گفت: در حال حاضر این فضاســازی در حال انجام اســت و قرار اســت طبق برنامه 
زمانی اعالم شــده این طرح از سال ۹۹ اجرایی شــود. خاکی صدیق یادآور شــد: اینکه اجرای 
 طرح فوق چه مقــداری زمان می برد و یا ابتدا از چه مراکز شــروع خواهد شــد، به مجری طرح 

بستگی دارد.

با مسئولان

وز عکس ر

چهره روزاخبار

معاون پژوهش، برنامه ریزی و 
نیروی انسانی اداره کل آموزش و 

پرورش اصفهان:

دانش آموزان با پژوهشگری 
فاصله زیادی دارند

معــاون پژوهــش، برنامه ریــزی و نیروی 
انسانی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان 
گفت: با وجود تاکید ســند تحول بنیادین، 
پژوهشــگری هنــوز در مــدارس و در بین 
دانش آموزان اســتان به طورکامــل نهادینه 
نشده و با آن فاصله زیادی دارد. غالمحسن 
ســخایی، پژوهــش و آمــوزش را دو اصل 
جدایی ناپذیر و مکمل یکدیگر در نظام تعلیم 
و تربیت برشــمرد و افزود: نظام آموزشــی 
نیازمند دانش آموزان پژوهشــگر است. وی 
اظهار داشت: هرچند مبحث پژوهش در بین 
دانش آموزان به معاونت ابتدایی و متوسطه 
مربوط می شود ولی این معاونت نیز پیگیر 
نهادینه کردن این مهم در بین مخاطبان نظام 
تعلیم و تربیت است. ســخایی همچنین با 
اشــاره به برگزاری برنامه هایی شامل جابر 
بن حیان و خوارزمــی در مدارس گفت: این 
برنامه ها باید از قالب مسابقه خارج و به شکل 
پژوهشی ارائه شود تا بتواند به تربیت دانش 
آموزان پژوهشــگر بپردازد. وی خاطرنشان 
کرد: محور پژوهش در بین معلمان بســیار 
پررنگ تر از پیش است و در مجموع می توان 
ایــن گونه بیــان کرد کــه انتقــال دانش از 
معلمان به دانش آمــوزان، ثمره مجموعه ای 
از پژوهش های فــردی، گروهی و اجتماعی 
اســت. وی تصریح کرد: پژوهش در فرآیند 
یادگیری به واقع یک نیاز همیشگی با سابقه 
طوالنی؛اما با رویکرد و قالبی نو در آموزش و 
پرورش است. سخایی با بیان اینکه در اصل، 
مقوله تدریس و یادگیری عرصه ای پژوهشی 
به شمار می آید، اظهار داشت: بر این اساس 
گروه تحقیق و پژوهش آموزش و پرورش، 
پژوهش های موثر و مورد نیازی را که به رشد 
حرفه ای معلم و مهارت های تدریس کمک 
می کند، در دســتور کار خود قرار داده است. 
وی یادآور شد: در این راســتا فعالیت های 
پژوهشی فرهنگیان اســتان در قالب هفت 

کارگروه خاص پیگیری و دنبال می شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: برای تامین دارو در استان ۷۵ قلم کمبود تا شهریور سال گذشته وجود داشت؛ اما با اقداماتی که در حوزه 
تامین و توزیع انجام شده، در ۱۵ ماه گذشــته کمترین کمبود را در این مقوله شاهد بوده ایم. ابوالفضل اصالنی درخصوص برخی شایعات مبنی بر کمبود دارو در 
سطح استان اصفهان اظهار کرد: تنها منبع موثق برای اظهار نطر درباره کمبود دارو در استان ها دانشــگاه های علوم پزشکی بوده و در کشور نیز سازمان غذا و دارو 
مرجع اعالم نظرات است. معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: تنها سه درصد از اقالم دارویی مورد نیاز کشور وارد می شود که تامین این 
داروها ارزشی بالغ بر یک و سه دهم میلیارد دالر را شامل شده و در مقابل برای ۹۷ درصد تولید داخل ۵۵۰ تا ۶۵۰ میلیون دالر ارز تخصیص داده می شود. وی با 
اشاره به اینکه اکثرا اقالمی که با کمبود مواجه است، وارداتی و برندهای کمیاب هستند، اضافه کرد: از میان ۱۴ هزار و ۵۰۰ قلم دارو، ۱۵ تا ۲۰ قلم در سه ماه اخیر 
کمبود داشته ایم که این تعداد متغیر بوده و مدام کمتر یا بیشتر می شود. معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: دو سوم منسوجات پزشکی 

کشور در منطقه هفت کشوری که اصفهان نیز جزو آن است، تولید می شود که ۸۰ کارخانه و ۱۳ شرکت دانش بنیان در اصفهان در این حوزه فعالیت می کنند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
کمبود دارو در اصفهان از 75 قلم به 20 قلم رسیده است



مدافع میانی ذوب آهن به دنبال این است با دریافت رضایت نامه از ذوب آهن 
جدا شــده و کار خود را در تیم دیگری پیگیری کند.بعد از درخواســت میالد 
فخرالدینی برای دریافت رضایت نامه از مدیران باشگاه ذوب آهن، حاال دیگر 
مدافع این تیم به دنبال جلب رضایت و جدایی از جمع اصفهانی هاست.هادی 
محمدی که مدافع میانی ذوب آهن است با تمام شدن نیم فصل و فرا رسیدن 
نقل و انتقاالت زمستانی به باشگاه رفته و خواستار دریافت رضایت نامه شده 
است.بعد از جدا شدن علیرضا منصوریان، بازیکنانی مثل میالد فخرالدینی، 
هادی محمدی و ارســالن مطهری به دنبال جدایی از ذوب آهن بوده و برای 
دریافت رضایت نامه تالش می کنند تــا کار خود را در نیم فصــل دوم در تیم 

دیگری پیگیری کنند.

باشــگاه الزورای عراق اعالم کــرد که در شــرایط مالی بحرانی قــرار دارد.
عبدالرحمن رشــید، مدیر روابط عمومی باشــگاه الزورای عــراق اعالم کرد 
که این باشگاه ورشکســته شده است و در شــرایط مالی بحرانی قرار دارد.

این تیم باید در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آســیا به مصاف تیم بنیادکار 
ازبکســتان برود. برنده این دیدار با العین امارات بــازی می کند. این تیم 
عراقی در صورت بــرد در هر دو بازی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا 
یکی از رقبای سپاهان می شود.شاگردان قلعه نویی در مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آســیا 2020 در گروه D با تیم های الســد قطر، النصر عربستان و 
 برنده دیدار حذفــی )العین امــارات، بنیادکار ازبکســتان والزورای عراق( 

رقیب شدند.

 هادی محمدی
 به دنبال جدایی از ذوب آهن

 هم گروهی احتمالی سپاهان 
اعالم ورشکستگی کرد
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جنجال چک برگشت خورده؛

مدیر استقالل در آستانه دستگیری!
استقالل در هفته های اخیر اتفاقات حاشیه ای بسیار زیادی را تجربه کرده است. از دو  هفته قبل که 
استراماچونی به نشانه اعتراض تهران را به مقصد رم ترک کرد، حاشیه های استقالل آغاز شد و قضیه 
همچنان ادامه پیدا کرده است. البته عالوه بر قضایای مربوط به سرمربیگری شنیدیم حاشیه های 
دیگری نیز وجود دارد که می تواند کل مجموعه را دوباره در تیررس رسانه ها قرار بدهد.داستان از این 
قرار است که یکی از مدیران کنونی استقالل براساس کار تجاری، یک فقره چک چند میلیون تومانی 
به طرف مقابل )که اتفاقا او هم دوستان فوتبالی زیادی دارد( می دهد؛ اما بنابر دالیلی چک فوق پاس 
نمی شود و مذاکرات هم ثمری نمی دهد تا سرانجام چک برگشــت می خورد و کار به مراجع قانونی 
می کشد. این آقا به موازات همین کش و قوس در استقالل نیز پست می گیرد و داستان ادامه پیدا 
می کند. حاال کار به جایی رسیده که پول هنوز پرداخت نشده و اختالفات به قوت خودش باقی است.

همان طور که گفتیم، طلبکار مذکور خودش رفقای فوتبالی فراوانی دارد که اتفاقا تعدادی از آن ها هم 
استقاللی اند. او در رابطه با چک فوق و پاس نشدن آن به دوستان فوتبالی اش گفته است: اگر چک 
تا آخر هفته پول شود که هیچ، ولی در غیر این صورت چاره ای ندارم جز اینکه حکم جلب بگیرم و از 

طریق قانونی طلبم را زنده کنم.

دو بمب بزرگ در راه پرسپولیس؛

آقای گل لیگ پرسپولیسی می شود؟!
باشگاه پرســپولیس هم مثل اکثر باشگاه های لیگ برتری دیگر ســعی دارد با جذب چند بازیکن 
تیمش را تقویت کند. شنیده می شود شهریار مغانلو، مهاجم جوان و گلزن تیم پیکان مورد توجه باشگاه 
پرسپولیس قرار گرفته است. مغانلو به نظر می رسد یکی از گزینه های اصلی پرسپولیس برای تقویت 
خط حمله این تیم است و باید دید در نهایت مذاکرات دو باشگاه درباره این بازیکن به کجا می رسد.

باشگاه پرسپولیس در شرایطی امیدوار به همکاری پیکان برای فروش مغانلو است که شنیده می شود 
کریستین اوساگوآنا هم به سرخ پوشان معرفی شده است. این مهاجم نیجریه ای که فصل پیش را در 
تیم ذوب آهن سپری کرد پس از عملکرد خوب خود حاال شنیده می شود تبدیل به یکی از گزینه های 

پرسپولیس شده است.

عصبانیت دوباره استراماچونی:

هیچ کس به من نگفت دو  بازی در پلی آف آسیا داریم!
استراماچونی تاکید دارد وقتی مشغول مذاکره با استقالل بود و حتی در 

تابستان که او برنامه تمرین تدوین می کرد، هیچ کس 
به او نگفته بود تیم در پلی آف لیگ قهرمانان آســیا دو 
بازی دارد.استقالل حاال برنامه مسابقات خودش را به 

طور کامل عوض شده می بیند. جدال با سپاهان لغو شد و 
براساس اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا )برخالف ادعای مهدی 

تاج( اســتقالل باید فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا را از مرحله 
پلی آف شروع کند و طی روزهای دوم و هشتم بهمن به میدان برود 

)البته در صورت پیروزی در جدال اول، مسابقه دوم برقرار خواهد شد( 
شرایط مسابقات و لغو بازی استقالل – سپاهان در چارچوب جام حذفی 
باعث ناراحتی و عصبانیت آندره آ استراماچونی شده است. مرد ایتالیایی 

تاکید دارد که برنامه تمرینی اش با این رویه به طور کامل برهم خورده و همه 
چیز قاطی شده است، چون نمی داند چه زمانی باید در چارچوب جام حذفی 

بازی کند و پلی آف لیگ قهرمانان هم شده قوز باالی قوز.

آتش FATF دامن گیر مربیان فوتبال ایران!
چالش پرداخت مطالبات و حقوق ســرمربیان خارجی از جمله مارک 
ویلموتس و آندره آ اســتراماچونی در برهه زمانی کنونی به دلیل اعمال 
تحریم های بانکی، به یک دغدغه فراگیر در ســطح ورزش کشور تبدیل 
شــده و ســوالی جدی مطرح کرده که آیا عدم تصویب FATF تا پایان 
بهمن ماه - که با قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه همراه خواهد بود - 
کار را برای نقل و انتقاالت پولی سخت تر می کند؟اتفاقات اخیر در مورد 
پرداخت حقوق ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی تیم فوتبال 
استقالل در برهه زمانی کنونی که کشور با تحریم های یکجانبه و ظالمانه 
آمریکایی ها روبه رو اســت و به دلیل هدف قرارگرفتن بانک ها به عنوان 
یک صنعت محافظه کار و پیشانی تحریم به منظور اعمال فشار حداکثری 
بر اقتصاد ایران، به عنوان یک چالش جدی در بحث قرارداد مربیان بزرگ 
خارجی مطرح است و به طور حتم از این پس نیز با توجه به رسانه ای شدن 
مشکالت پیش آمده در قرارداد این دو سرمربی، مسیر سخت تری پیش 
روی ورزش ایران قرار خواهد گرفت و باید با ساز و کارهای پیچیده تری 

فرآیند نقل وانتقاالت مالی بین طرفین انجام شود.

دوگانه ویلموتس - استراماچونی
ویلموتس و اســتراماچونی یک مســیر را طی کردند. فسخ یک طرفه 
قرارداد به دلیل عدم پایبندی فدراســیون فوتبال و باشگاه استقالل به 
تعهدات مالی و انجام پرداخت حقــوق.در خصوص ویلموتس با توجه 
به گاف بزرگ فدراسیون فوتبال در بند 2 ماده ۵ قرارداد فی مابین که در 
آن آمده بود: »در صورتی که فدراسیون فوتبال ایران با دلیل موجه و قابل 
قبول بر اساس قوانین و مقررات فیفا و CAS اقدام به فسخ قرارداد کرده 
و بتواند این موضوع را ثابت کند، حقوق سه ماه )با یک مبلغ مشخص( 
به عنوان خســارت به ســرمربی پرداخت خواهد شــد. « فدراســیون 
 فوتبال و ســرمربی بلژیکی پس از پرداخت تمامی مطالبات ویلموتس 
در گیر و دار پرداخت خسارت هستند و هرچند که خبرها حاکی از توافق 
طرفین بود ؛ اما ویلموتس در حساب توییتری خود اعالم کرد که »بر خالف 
نوشته رسانه های ایرانی با فدراسیون فوتبال ایران به توافق نرسیده ام و 
برای رسیدن به راه حل در حال مذاکره هستیم، پرونده در اختیار وکالیم 
است و بیشــتر از این نمی خواهم اظهار نظر کنم.«با این حال ماجرای 
استراماچونی متفاوت از سرمربی تیم ملی فوتبال ایران است و پس از 
پرداخت مبلغ ۱۶0 هزار یورو از سوی باشگاه استقالل به این مربی ایتالیایی 
قرار است قرارداد جدیدی با کاهش یک ساله طول مدت آن بین طرفین 
به امضا برسد و پس از آن اســتراماچونی به فعالیت خود روی نیمکت 
استقالل ادامه دهد.آن چه از اخبار به گوش رسید این بود که پس از افتتاح 
حساب مشــترک بین فدراسیون فوتبال و ســرمربی بلژیکی تیم ملی 
فوتبال ایران در ترکیه، حقوق ویلموتس به وزارت ورزش و حسب دستور 

رییس کل بانک مرکزی، مبلغ ۱۶0 هزار یورو از طریق یک بانک ایتالیایی 
به حساب آندره آ استراماچونی واریز شد.

تحریم های بانکی و جوالن واسطه ها
آن چه در مورد قراردادهای مارک ویلموتس و آندره آ استراماچونی کامال 
شباهت دارد، موضوع مشکالت پیش آمده در پرداخت حقوق است و به 
دلیل تحریم، امکان نقل وانتقال پولی از مجاری بانکی وجود ندارد و به طور 
حتم مشخص نیست که از چه طریقی پول این دو سرمربی پرداخت شده 
است. با این حال فعالیت و بهره مندی از سرمربیان بزرگ خارجی به دلیل 
پرداخت تعهدات مالی چالش برانگیز شده و پیچیدگی و سختی این جابه 
جایی پول بیش از هر زمان دیگری گریبان مدیریت ورزش ایران را گرفته 
است.هرچند در حال حاضر نیز پرداخت پول به حساب این افراد از مجاری 
بانکی صورت نمی گیرد و به طور شفاف چند و چون کار مشخص نیست 
و قطعا با سختی هایی از جمله واســطه گری و پرداخت های غیرشفاف 
همراه است، سوال اساسی این خواهد بود که با چه اقدامی مقوله انتقال 
پول به حساب این افراد شاخص که حاضر نیستند به صورت چمدانی پول 
خود را دریافت کنند و یا ریسک های مشــابه دیگری را در این فرآیند به 
جان بخرند، در چه صورتی سخت تر از قبل خواهد شد؟نکته قابل تامل در 
خصوص عدم تصویب FATF این است که آیا در چنین شرایطی روند و 

مسیر پرداخت پول به حساب سرمربیان خارجی سخت تر از قبل خواهد 
شد یا چنین اتفاقی تاثیری در پرداخت پول افرادی همچون ویلموتس 

و استراماچونی ندارد؟
حمید تهرانفر، معاون ســابق نظارتی بانک مرکــزی در خصوص تاثیر 
تصویب یا عدم تصویب FATF بر نحوه پرداخت مطالبات مربیان خارجی 
که حاضر به همکاری با بدنه ورزش ایران می شــوند، می گوید: در مورد 
FATF اجماع جهانی رخ داده و تنها دو کشور هستند که با این موضوع 
مخالفند؛ کره شمالی به صورت آشکار با پای بندی به آن مخالفت کرده 
و ایران نیز در حالت بینابینی قرار گرفته است، این یعنی ما در اقلیت قرار 
داریم و سایر کشورهای دنیا در ارتباط با عمل به FATF اجماع دارند. این 
موضوع به منظور کنترل مراودات و نقل و انتقاالت پولی و مالی در دستور 
کار قرار گرفته است در حالی که تمامی کشورهای دنیا به رعایت آن ملزم 
 FATF شده اند ما خود را جدا کرده ایم و این جدا شدن صرفه نظر از این که
چه موضوعی است، ذهنیت نامناسبی را در خصوص ایران شکل داده و 

بانک های ما مورد سوء ظن قرار گرفته اند.
این پرسش در حال حاضر مطرح اســت که مگر در ایران چه اتفاقی رخ 
می دهد که با اجماع جهانی در مورد پذیرش FATF مخالف است؟ به چه 
علت در کشور ما مخالفت، تردید و به نوعی پنهان کاری در خصوص اجماع 

جهانی صورت گرفته و پایبندی به تعهدات وجود دارد؟

گزینه ذوبی ها مشخص شد، ابراهیم زاده از آمریکا!
مسئوالن باشگاه ذوب آهن به دنبال این هستند تا 
بار دیگر منصور ابراهیم زاده را به عنوان سرمربی خود 
انتخاب کنند.گزینه ای نام آشنا نزدیک به ذوب آهن 
اســت؛ مربی ای که تا یک قدمی قهرمانی در لیگ 
پیش رفت و ذوبی هــا را به فینال لیــگ قهرمانان 
آسیا رساند؛ اما از دستیابی به هر دو جام باز ماند تا 

ماموریت نیمه تمامی داشته باشد.
منصور ابراهیم زاده، ســرمربی با تجربه و ســابق 
ذوب آهن که ســاکن آمریکاســت، گزینــه نهایی 
هیئت مدیره و مدیران این باشــگاه قــرار گرفته و 
مذاکرات نهایــی بین دو طرف در جریان اســت و 

اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، او به عنوان سرمربی بار 
دیگر سکان هدایت سبزپوشــان را بر عهده خواهد 
گرفت.ذوبی ها به دنبال گزینه ای نام آشــنا بودند 
که با لیگ برتر ایــران و هم چنین بــا جو و فضای 
اصفهان آشــنا باشــد. به همین دلیل باب مذاکره 
با ابراهیــم زاده را بــاز کردند. از طرفــی این مربی 
رابطه خوبی با رســول کربکندی، رییس ســازمان 
فوتبــال ذوب آهــن دارد و همین موضــوع، دلیل 
 رسیدن به نام او برای نشســتن روی نیمکت شده 

است.
ابراهیم زاده در آخرین تجربــه مربیگری خود، در 
اواخر لیگ نوزدهم  روی نیمکت سپاهان نشست 

و توانســت این تیم را در لیگ برتر نگه دارد. حاال او 
ماموریت نه چندان سختی در ذوب آهن دارد.

 این تیم شانســی برای رسیدن به ســهمیه لیگ 
قهرمانان آســیا ندارد. به همین دلیل ابراهیم زاده 
باید بیشــتر هدف و تمرکز خود را روی فصل آینده 
بگذارد و بار دیگــر به دنبال احیای ســبزهای دیار 

زاینده رود باشد.

سرمربی سابق در راه اصفهان!

ستاره هایی که سایه آنها از قدشان بلندتر است؛

»بیرانوند« برمی گردد!

چهره روز

حمله موش ها به تکنولوژی خط دروازه در فرانسه!
در دیدار نیس مقابل تولوز در لیگ یک فرانسه، اتفاق عجیبی رخ داده است.تکنولوژی خط دروازه 
یکی از مهم ترین ابرازهای کمک به داوری طی سال های اخیر بوده و این فناوری در اغلب کشورهای 
صاحب فوتبال اروپا استفاده می شود؛ اما حمله موش ها باعث شد امکان استفاده از این تکنولوژی 
در لیگ فرانسه مهیا نباشد.در جریان دیدار نیس مقابل تولوز اعالم شد که موش ها با حمله به زمین، 
تعدادی از کابل های الکتریکی ساطع کننده سیگنال به داوران را خورده اند و به همین دلیل امکان 
اســتفاده از این فناوری تا تعمیر دوباره سیستم وجود نخواهد داشــت.البته در این دیدار حادثه 
مهمی روی دروازه ایجاد نشد و گروه داوری خوش شانس بودند که صحنه مشکوکی در مورد عبور 
احتمالی توپ از خط دروازه پیش نیامد تا این اتفــاق عجیب، تاثیری در روند برگزاری دیدار نیس 

مقابل تولوز نداشته باشد.

نامه اعتراضی »پپ« به لیگ برتر درباره بازی های زمستانی
به گزارش رسانه های انگلیسی، پپ گواردیوال سرمربی منچسترسیتی با ارسال نامه ای برای سازمان 
لیگ برتر انگلیس از برنامه مسابقات این تیم در دوران کریسمس و تعطیالت سال نو انتقاد کرده 
اســت.گواردیوال پیش از این اعالم کرده بود که احتمال قهرمانی ســیتی در لیگ برتر کم بوده و او 
می خواهد از این پس تمرکز اصلی خود را روی لیگ قهرمانان اروپا معطوف کند. ولی برنامه فشرده 
بازی های سیتی مثل دیگر تیم های انگلیسی در ماه ژانویه او را نگران کرده است.گواردیوال که تیمش 
روز شنبه موفق شد لســتر را 3-۱ شکســت دهد در مصاحبه با روزنامه تلگراف درباره نامه خود به 
لیگ برتر گفت: »من برای لیگ برتر یک نامه نوشتم و بعد از تشکر گفتم ما بعد از بازی با ولوز )روز 
جمعه( برای اینکه خودمان را برای بازی بعدی با شفیلد یونایتد )روز یکشنبه( آماده کنیم بیچاره 
می شویم. ما این هفته یکشنبه استراحت داشتیم ولی دوشنبه و سه شنبه تمرین خواهیم داشت 
و بعد یک شب و فردای بعدش را تعطیل هستیم. ما روز پنجشنبه هم تمرین خواهیم کرد و جمعه 

به مصاف ولوز می رویم«.

VAR شعار جالب هواداران رئال مادرید در انتقاد از
هواداران رئال مادرید در بازی شنبه شب این تیم مقابل بیلبائو، به اتفاقات هفته گذشته در نوکمپ 
و حواشی مربوط به VAR معترض شــدند.رئال مادرید هفته گذشته در ورزشگاه نوکمپ میهمان 
بارسلونا بود و در دیداری که برتری محسوسی نســبت به حریف خود داشت، با تساوی بدون گل 
متوقف شد. بازی ال کالسیکو هفته گذشته اما حواشــی زیادی را به همراه داشت؛ در آن دیدار دو 
بار خطای مشــکوک به پنالتی روی رافائل واران، مدافع فرانسوی کهکشانی ها، رخ داد اما هرناندز 
هیچ خطایی تشــخیص نداد و عجیب تر این که VAR نیز به این صحنه هــا ورود نکرد؛ موضوعی 
 که پس از بازی خشم هواداران رئال مادرید را در پی داشــت و آن ها نسبت به این اتفاق معترض 

شده بودند.

ساری: گریه نمی کنم!
مائوریتزیو ســاری، قدرت التزیو را عامل ناکامی تیمش در ســوپر جام ایتالیا دانست.مائوریتزیو 
ســاری پس از شکســت 3 بر یک تیمش مقابل التزیو در ســوپرجام ایتالیا، قدرت رقیب را مورد 
ستایش قرار داد.سرمربی تیم فوتبال یوونتوس در این باره گفت: ما در بازی ماندیم و در اواخر رقابت 
از نظر انرژی روحی و جســمی کمبود داشتیم. پس از هشــت بازی پی در پی و هر سه روز یک بار 
بازی، چنین چیزی ممکن است اتفاق بیفتد.سرمربی تیم فوتبال یوونتوس همچنین خاطر نشان 
کرد: اینکه در ایتالیا جام نبرده ام، ناامیدکننده است؛ اما قرار نیست بابت این موضوع گریه کنم. فکر 

نمی کنم بازیکنانم اجازه دهند فقط دو بازی روی کارشان اثر بگذارد.

فوتبال جهان

علیرضا بیرانوند برمی گردد،شک نکنید. درست 
مثل دو ماه پیش که گفت برای همیشه از فوتبال 
خداحافظی می کنم؛اما نکرد. این وسط فقط 
شرمندگی اش ماند برای رســانه بی نوایی که 
عینا نقل قول علیرضا را زده بود؛ اما ناجوانمردانه 
تکذیب شــد. حاال هم او برمی گردد و اگر الزم 
باشد یک داستان جدید سر هم می کند. مگر 
کار سختی است؟ مگر بعد از انتشار آن ویدئوی 
کذایی از حاشــیه بازی با تراکتــور، در دفاع از 
حرکت عجیبش نگفت: »با هواداران خودمان 
بودم«؟ حاال هم می شود حاشــا کرد و خیلی 
زود پشــت »بازیکن فن« ها ســنگر گرفت. 
مشکل بیرو، مشــکل خیلی از ستاره های این 
فوتبال است؛ اینکه سایه آنها از قدشان بلندتر 
اســت و با جهش طبقاتی شگفت انگیزشــان 
کنار نیامده اند.بیرانوند خیلی زود برمی گردد، 
اما کاش دیگر هیچ وقت توی چشــم بوژیدار 
رادوشــوویچ نگاه نکند. این عین بی معرفتی 
است که یک نفر سه سال پشت خط تو بماند؛ 
اما تو در بدترین روزهایت حتی ســه هفته هم 
طاقت فیکس شــدن او را نداشته باشی. رادو، 
یک رفیق درســت و حسابی اســت؛ مشتی 
و بامعرفــت.  بیرانوند بعد از خــوردن آن همه 
گل ناجور ملی و باشــگاهی، حرکت منشوری 
در تبریز، معرکه گیری بدموقع وســط بازی با 
سپاهان و آن فایل عجیب »کالغ ها«، حتی سه 
بازی هم فیکس شدن این اجنبی حالل خور را 
تاب نیاورد. بی انضباطی؟ نه پسر! جرم بزرگ تر 
تو »نارفیقی« اســت. کاش دیگر هیچ وقت 

توی چشم رادو نگاه نکنی.

در حاشیه

وز عکس ر

هجوم زنان سعودی 
 برای گرفتن سلفی 

با رونالدو
تیم یوونتــوس ایتالیا که برای 
دیدار ســوپرکاپ بــا التزیو به 
عربســتان ســفر کــرده بود و 
این بازی را ســه بر یک باخت، 
با اســتقبال هواداران سعودی 
خود که به خصوص برای دیدن 
رونالدو به هتل و محل تمرین 
رفته بودند، مواجه شد تا سوژه 

عکاسان هم جور شود. 



سه شنبه 3 دی  1398 / 27 ربیع الثانی 1441/ 24 دسامبر  2019/ شماره 2871
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان:

فعال هیچ اقدامی روی کاخ جهان نما انجام نمی شود
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان گفت: اگر برنامه ای برای کاخ جهان نما 
داشته باشیم، بازسازی کامل این بناست که آن هم به شــرط تامین شرایط الزم نه امسال بلکه در 

آینده انجام می شــود.محمد فیض، با 
اشــاره به چرایی محصور شدن بقایای 
کاخ جهان نمــا در چهاربــاغ گفــت: به 
خاطر تکمیل آبراهه میانــی چهارباغ و 
رساندن آن به حوض اول، دور محدوده 
کاخ جهان نمــا محصورشــده؛ اما هیچ 
برنامه ای برای این قســمت ثبت ملی 
شده نداریم و اقدامی هم روی آن انجام 
نمی دهیم.وی ادامــه داد: بقایای این 
کاخ قابل ســنگفرش شدن نیست و ما 

معتقدیم که باید عین آن بازسازی شود. حتی یک آجر را هم نمی توانیم در این محدوده پس وپیش 
کنیم و یکی از مهندسان نیز طرح بازســازی آن را تهیه کرده؛ اما نمی دانم چه زمانی می توانیم آن را 

کامال بازسازی کنیم چون فعال بودجه ای برای این کار نداریم.

9 نفر در شهر اصفهان بر اثر گازگرفتگی فوت شدند
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به وقوع حوادث مرتبط 
با انفجار در خودروهای گازسوز غیراستاندارد در شهر اصفهان، اظهار کرد: در سه ماهه سوم امسال 17 
مورد حادثه ناشی از نصب و استفاده غیراستاندارد از گاز خودروها داشتیم که 12 مورد آن نشتی گاز 
و 5 مورد انفجار داخل خودرو را شامل می شود.محسن گالبی ادامه داد: این گونه حوادث ناشی از 
نصب کپسول گاز به صورت دستی در پشت خودرو است که به دلیل برخوردار نبودن از استانداردهای 
کارخانه و استفاده از کپسول »آل پی جی« رخ می دهد.وی تصریح کرد: در این مدت به دلیل نصب 
غیراستاندارد کپسول گاز در خودروها، ســه نفر مجروح و به مراکز درمانی شهر تحویل شده اند.وی 
بیان کرد: متاسفانه در این گونه حوادث گاز ناشی از انفجار یا نشــتی به داخل ریه مجروحان نفوذ 
کرده و سبب بروز مشــکالت جدی برای مصدومان می شود.مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه آمار گازگرفتگی منجر به فوت شهر اصفهان که 
از آتش نشانی شهرداری اصفهان امدادخواهی شده اســت در سه ماه پاییزی امسال 5 مورد بوده 
است، گفت: در این حوادث 9 نفر فوتی داشتیم و 10 نفر هم نجات یافته اند،  هرچند ممکن است آمار 

اورژانس در این زمینه متفاوت باشد.

نماینده جوانان در شورای هماهنگی اصالحات استان اصفهان:

صحنه انتخابات را به جوانان بسپاریم تا پرشور شود
نماینده جوانان در شــورای هماهنگی جبهه اصالحات در اســتان اصفهان، گفت: شور انتخاباتی تا 
زمانی که جوانان در آن نباشند به وجود نمی آید، بنابراین اصل شور انتخاباتی جوانان هستند.علی 
جهانگیری اظهار کرد: اگر می خواهیم انتخابات پرشــور باشــد دیگر مثل گذشته نیست که انتظار 
داشته باشیم قشــر جوان به خیابان ها بیاید و با پخش پوســتر، تبلیغ کاندیداها را کند. نخستین 
شرط برگزاری یک انتخابات پرشــور این اســت که خود جوانان وارد عرصه شوند و یک کاندیدای 
جوان داشته باشیم تا از پتانسیل باالی آنان اســتفاده کنیم و نگاه قبل را نداشته باشیم که جوانان 
تنها پوستر چسب کن باشند، پس باید نگاه دوره ای به جوانان برداشته شود تا یک انتخابات خوب 

را پشت سر بگذاریم.

سرنوشت نامعلوم کاخ جهان نما؛ نگرانی هایی را درپی داشته است

جدال بر سر تاریخ!

چند روزی است که حصارهای فلزی شهرداری اصفهان، دورتادور بقایای 
کاخ ثبت ملی شده جهان نما در چهارباغ عباســی را پوشانده اند و این 

اقدام، نگرانی هایی را در پی داشته است.
بقایای کاخ جهان نما مربوط به دوره صفویه بوده و سال 1۳95 در فهرست 
میراث ملی کشور به ثبت رسیده اســت. پیش تر، دور بخش کاوش و 
مرمت شده محدوده کاخ جهان نما، حصاری شیشه ای کشیده شده بود 
و مردم می توانستند شــاهد بقایای این کاخ، در نخستین سایت موزه 
شهری اصفهان باشند.فریدون اللهیاری، مدیر  میراث فرهنگی استان 
مرداد ماه 1۳95 بعد از انجام مرحله کاوش بخشــی از بقایای این کاخ 
اعالم کرده بود: بازسازی کاخ جهان نما در شورای فنی میراث فرهنگی 
تایید شــده و طبق توافق شهرداری با میراث، تا ســفت کاری به عهده 

شهرداری و بخش نازک کاری به عهده میراث فرهنگی باشد.
علمدار علیان، مسئول باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی اصفهان، 
نیز مردادماه ســال 1۳9۶ به خبرگزاری مهر گفته بود: سایت موزه کاخ 
جهان نما از نوروز امسال به شــکل موقتی و به منظور سامان دهی این 
محدوده در ایام عید در محل اصلی ایــن کاخ در دروازه دولت اصفهان 
ایجادشــده و کاخ جهان نمای اصفهان مطابق با نقشه های قدیمی به 
شکل کامل بازسازی خواهد شــد. این طرح در شورای بازبینی میراث 

فرهنگی کشور نیز به تصویب رسیده؛ اما بحث اجرایی آن پیچیدگی های 
خاص خــود را دارد.فریــدون اللهیــاری، مدیرکل میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اســتان اصفهان، در گفت و گویی که مهرماه 
سال 1۳9۶ با باشگاه خبرنگاران جوان داشته درباره این کاخ اظهار کرده 
بود: درصدد برنامه ریزی برای آن هستیم که مشخص کنیم کاخ جهان نما 
در چه ابعاد و با چه فرم و شکلی باید در ورودی خیابان چهارباغ عباسی 
ساخته شود؛ اما بسیاری از ســازه های معماری و کاربری های موجود 
پیرامون کاخ جهان نما در دوره تاریخی که این کاخ ساخته شــده وجود 
نداشته و طبیعی است که ایجاد این کاخ ازنظر فضایی شرایط جدیدی 
را ایجاد خواهد کرد که باید ساماندهی فضایی پیرامون این کاخ نیز در 

نظر گرفته شود.
 وی اردیبهشت ماه 1۳9۸ نیز طی گفت وگویی با یک از خبرگزاری ها گفته 
بود: توافق و تفاهم نامه ای برای بازسازی و احیای کاخ جهان نما تدوین 
شــد؛ اما با توجه به اهمیت »کاخ جهان نما« این طرح برای بررســی 
و تصویب نهایی به شــورای عالی فنی معاونت میراث فرهنگی کشور 
ارسال شد که مالحظاتی برای آن در نظر گرفتند و این مالحظات نیاز به 

مطالعات بیشتری دارد.
اللهیاری خاطرنشان کرده بود: الزامات تعیین شده در شورای عالی فنی 

معاونت میراث فرهنگی در بازســازی کاخ »جهان نما« تعریف نشده؛ 
بلکه این الزامات، مداخالتی است که باید در پیرامون کاخ »جهان نما« 
صورت بگیرد و فعال به آینده موکول شده تا با رعایت بحث ساماندهی 
فضایی و مالحظات پیرامونی، امکان بازسازی و احیای آن فراهم شود.

حاال، ناصر طاهری، معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان درباره چرایی حصارکشی دور بقایای این کاخ می گوید: 
در حال حاضر فقط حصار کشــی انجام و محدوده کارگاهی شهرداری 
اصفهان مشخص شده است. هدف اجرای کار کف سازی محور میانی 
بود؛ اما ما آن را متوقف کردیم.وی خاطرنشان می کند: ما با شهرداری 
اصفهان مکاتبه کرده ایم تا طرح خود را بــرای اداره کل میراث فرهنگی 
اصفهان ارسال کند و بعد از بررسی، اگر طرح مورد تایید بود کار ادامه پیدا 
می کند و اگرنه باید طبق نظر ما برای این محدوده تصمیم گیری شود.

 معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در 
پاسخ به این سوال مبنی بر چگونگی حفظ حریم و عرصه این اثر ثبت 
ملی شده اظهار می کند: عرصه بقایای کاخ جهان نما ثبت است و قطعا 
حفظ می شود؛ اما تمهیدات و راهکارهای نجات بخشی هم داریم که اگر 
خواستند روی آن را سنگفرش کنند، محدوده را پوشانده و عایق می کنیم 

تا حفاظت شود و بعد می توانند کار خود را انجام بدهند.

 الزامات تعیین شده در شورای عالی فنی معاونت میراث 
فرهنگی در بازسازی کاخ »جهان نما« تعریف نشده؛ بلکه 
لزامات، مداخالتی است که باید در پیرامون کاخ  این ا
»جهان نما« صورت بگیرد و فعال به آینده موکول شده است

 تازه ترین اخبار از رسیدگی به پرونده سقوط
 سنگ نورد خردسال اصفهانی

پرونده حادثه سقوط آرمان غیاثی در جریان مسابقه سنگ نوردی تحت بررسی هیئت کارشناسی 
پنج نفره قرار گرفت.29 شهریورماه امسال بود که کودکی ۸ ســاله به نام آرمان غیاثی در جریان 
مسابقه سنگ نوردی داخل ســالن که بدون اخذ مجوزهای الزم در سالن ایثار فوالدشهر اصفهان 
برگزار شد، به دلیل قصور دست اندرکاران از ارتفاع زیاد سقوط کرد و دچار آسیب جدی شد.آرمان 
که دچار شکستگی از چند ناحیه و آســیب شکمی شــده بود به حالت کما فرو رفت و در بخش 
مراقبت های ویژه بیمارستان الزهرا )س( اصفهان بستری شد.این کودک سنگ نورد پس از حدود 
۳ هفته از کما خارج و چند روز بعد نیز از بیمارستان مرخص شد و روند رسیدگی به پرونده شکایت 
خانواده او از خاطیــان این حادثه همچنان ادامه دارد.سیدحســین دوازده امامی، وکیل خانواده 
غیاثی، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به شــکایت این خانواده اظهار داشت: هیئت کارشناسی 
ســه نفره نظر خود را درباره این حادثه اعالم کردند که این گزارش از نظر مــا کامل نبود، بنابراین 
پرونده به هیئت پنج نفره رفته و منتظر اعالم نظر هیئت پنج نفره هســتیم تا کیفرخواست صادر 

شود و پرونده به دادگاه برود.
وی افزود: با وجود اینکه رییس هیئت کوهنوردی اســتان اصفهان اعالم کرده که از برگزاری این 
مسابقه در فوالدشهر اطالع نداشته اســت، ظاهرا قبل از آن دو مســابقه بدون مجوز دیگر نیز در 
اصفهان برگزار شده و ایشــان برای اهدای جوایز در مسابقه شــرکت کرده و عوامل برگزاری این 
مسابقات را به دلیل عدم اخذ مجوز برگزاری توبیخ نکرده است؛ اما االن اعالم می کند چون مسابقه 
بدون مجوز بوده حادثه ای که پیش آمده به من مربوط نیست، در صورتی که ایشان قبال از برگزاری 
دو مسابقه بدون مجوز اطالع داشته و همان طور که گفتم در آنها حضور یافته و جوایز را توزیع کرده 
است. ما نیز منتظر هستیم که در نظر کارشناسی مسئولیتی برای رییس هیئت کوهنوردی شناخته 
شود.دوازده امامی درباره وضعیت سالمتی آرمان غیاثی ادامه داد: آرمان هنوز سالمتی کامل خود 

را به دست نیاورده؛ اما خوشبختانه وضعیت او رو به بهبود است.

مدیرکل ثبت احوال استان:
 جمعیت استان اصفهان

 از سال 1403 وارد مرحله پیری می شود
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: جمعیت این استان از ســال 1۴0۳ وارد مرحله پیری 

خواهد شد، به این معنا که ۳0 درصد جمعیت آن زمان را سالمندان تشکیل می دهد.
حسین غفرانی کجانی روز گذشته در نشســت خبری اظهارداشت: در آن زمان جمعیت 15 تا ۶۴ 
سال که جمعیتی بالقوه هستند در مقایســه با االن کمتر خواهد بود و شمار سالمندان نسبت به 
جمعیت جوان تر، بیشتر خواهد شــد. وی با بیان اینکه 20 درصد جمعیت استان اصفهان گرفتار 
پدیده ناباروری اســت، گفت: بر همین اســاس و همچنین با توجه به کاهش والدت ها به دلیل 
کمتر شــدن ازدواج ها و یا میل کمتر به فرزندآوری باید تدابیری اتخاذ کرد. مدیرکل ثبت احوال 
اســتان اصفهان افزود: چهل درصد از مرگ و میرها به دلیل بیماری های قلبی و عروقی، 9 درصد 
به خاطر بیماری های دســتگاه تنفســی و 1۳ درصد به خاطر تومورها و سرطان ها روی می دهد، 
همچنین بیشترین ســن فوت را ســنین ٨٠ تا ٨۴ ســال با 1۴ درصد و کمترین سن فوت را 10 
تا 1۴ ســال با چهار درصد به خود اختصاص داده اســت.به گفته وی، غلبه شــمار زنان در عرصه 
ســالمندان در سرشماری سال 95 در اســتان به ثبت رســید، به این معنا که از ۳۶1 هزار و 25۸ 
ســالمند، 1۸1 هزار و ۴۴۶ یعنی شــمار بیشــتری از این نفرات زن بودند. مدیرکل ثبت احوال 
اســتان اصفهان تصریح کرد: جمعیت تخمینی این اســتان 5 میلیون و 2۶2 هــزار و ۶99 نفر  و 
 جمعیت  باالی ۶5 ســال  ۴21 هزار و 25۴ هزار نفر ،معادل هشــت درصد کل جمعیت اســتان

 برآورد می شود.

با مسئولان

اخبار

دادستان اصفهان:

با تبلیغات زودهنگام 
نامزدهای مجلس برخورد 

قانونی می شود

خبر ویژه

دادســتان اصفهان گفت: با هــر گونه اقدام 
خالف قانون از سوی نامزدها برخورد قانونی 
می کنیم و نامزدها نیز بایســتی از تبلیغات 
خارج از وقت قانونی خــودداری کرده و تنها 
در زمان تبلیغات به بیان و ترویج قابلیت ها و 

توانمندی های خود بپردازند.
در حالی که نزدیک به دو مــاه دیگر به زمان 
انتخابات مانده اســت در برخــی از موارد به 
ویژه شــبکه های مجازی مشاهده می شود 
که نامزدهای انتخاباتی آغاز به فعالیت های 
تبلیغاتی کرده اند که همین امر باعث اعتراض 
سایر نامزدها شــده و همچنین سبب شده 
است تا به نوعی قانون دور زده شود.دادستان 
اصفهان درباره تبلیغات زود هنگام انتخاباتی 
توســط برخی از نامزدها اظهار داشت: با هر 
گونه اقدام خــالف قانون از ســوی نامزدها 
برخورد قانونی می کنیم و نامزدها نیز بایستی 
از تبلیغات خارج از وقــت قانونی خودداری 
کرده و تنها در زمان تبلیغات به بیان و ترویج 
قابلیت ها و توانمندی های خود بپردازند.علی 
اصفهانی تصریح کــرد: نامزدهای انتخاباتی 
همچنین توجــه کنند که در زمــان تبلیغ، از 
تخریب و توهین خودداری کرده و وعده های 
خارج از حدود اختیــارات خود را ندهند.وی 
بیان کرد: اگر احراز شود نامزد و یا نماینده ای 
خارج از زمان تعیین شــده، تبلیغات خود را 
انجام دهد در صورتی که موردی به دادستانی 
گزارش شود آن گاه طبق قانون با وی برخورد 
خواهد شد.دادستان اصفهان گفت: همچنین 
به نامزدهای انتخاباتی توصیه می شــود از 
تخریب شهر و مناظر شهری خودداری کنند 
و از روش هــای جدید بــرای تبلیغات خود 
اســتفاده کنند. توصیه می شــود از مردم در 
همایش ها و نشســت ها، اســتفاده ابزاری 
نکرده و بعضا همین موضوع به عنوان تبلیغ 
محســوب شــده و با آن ها برخورد قانونی 

صورت می گیرد.

                                 آگهی مناقصه عمومی  

سید محسن هاشمی- شهردار مبارکهم الف:706434

اداره کل غله و خدمات بازرگانی اســتان اصفهان در نظر دارد، امور نگهبانی و حفاظت ســیلوها، 
انبارهای کاالهای اساسی و ساختمانهای اداری خود را از طریق مناقصه به اشخاص حقیقی و حقوقی 
واجد الشرایط به مدت یکسال )حداکثر 1۶ نفر( واگذار نماید لذا افراد می توانند جهت کسب اطالعات 

بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

آگهی مناقصه

روابط عمومی اداره کل غله استان اصفهانم الف:706429

شرایط متقاضیان:  الف( کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای تائید صالحیت و رتبه 
بندی معتبر با رعایت ظرفیت خالی )مجاز( ارجاع کار

ب( داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه مذکور
ج( توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات 

جهت عقد قرارداد
نوع تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به شــماره 

حساب 010519۳۳9۶00۳ بنام شهرداری مبارکه
محل دریافت اســناد مناقصه: مبارکه- میدان انقالب، ســاختمان شهرداری، امور 

قراردادها )0۳1-52۴02021( 
مبلغ خرید اسناد مناقصه: 600/000 ریال

تاریخ فروش اسناد مناقصه: در ســاعات اداری از تاریخ درج آگهی تا روز پنجشنبه 
مورخ 1۳9۸/10/19 خواهد بود.

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه حراست شــهرداری: شرکت کنندگان 
بایستی پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1۳9۸/10/22 

به دبیرخانه محرمانه حراست این شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائی پیشنهادات: رای ساعت 15 بعد از ظهر روز 

دوشنبه مورخ 1۳9۸/10/2۳ در محل شهرداری مبارکه
 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه درج گردیده است.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.
ضمنًا هزینه چاپ آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصهمدت انجام کاربرآورد اعتبار )ریال(رتبه مورد نیازعنوان پروژه

عملیات اسکلت بتنی، سفت کاری و نازک 
کاری ضلع شمالی حسینیه مرکزی مبارکه

5۳۸/122/72۴/۶75121/910/000/000 ابنیه

عملیات زیرسازی و بهسازی و آسفالت معابر 
سطح شهر با اولویت محله اسماعیل ترخان

510/9۸۶/2۴9/۴2۳۶550/000/000 راه و باند 

نوبت اول

اداره کل غله و خدمات 
بازرگانی استان اصفهان

وز عکس ر

فرسودگی شبکه فاضالب 
اصفهان و نشست خیابان میر

فرســودگی خطوط فاضــالب اصفهان 
موجب نشست دوباره خیابان میر شده 
است.نشســت خیابان میر اصفهان به 
دلیل فرسودگی شبکه فاضالب این شهر 
برای نخســتین بار در سال 1۳91 اتفاق 
افتاد و پس از آن طی سال های گذشته 
تاکنون چندین بار ساکنان این منطقه 

شاهد نشست این خیابان هستند.
عکس: ایسنا

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری مبارکه
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چرا بعضی از افراد چالش ها و  مهسا احمدی
ســختی های زندگی را قبول 
می کنند و با آن هــا کنار می آینــد و عده ای دیگــر در برابر 

سختی ها زود تسلیم می شوند؟
 رمز کنار آمدن با ســختی ها، صبر اســت. صبــر، مهارتی 
اســت که می توانید آن را یــاد بگیرید.زندگــی می تواند با 
سختی ها و حوادث خود ما را غافلگیر کند و اغلب هم به نظر 
می رسد همه  مصیبت ها ناگهان و همزمان ظاهر می شوند و 
می توانند این احســاس را به ما بدهند که هرگز این طوفان 
ســهمگین تمام نخواهد شــد؛ اما اگر یاد بگیریم با درد ها 
و ســختی ها چگونه برخــورد کنیم و چگونه اجــازه ندهیم 
ذهن مان شروع به ساختن ســناریو های وحشتناک کند، 
به جای اینکه تســلیم و ناامید و مغلوب شــویم می توانیم 
موج ســواری را یاد بگیریم و جان ســالم به در ببریم.همه 
چیز بســتگی به اطمینان شــما به خودتــان و ظرفیت تان 
نه تنها بــرای نجات پیدا کردن، بلکه برای رشــد و شــکوفا 
شــدن دارد. در این مطلب با ما همراه باشــید تا به شــما 
بگوییم به چه واحد های سازنده ای برای تسکین ترس ها و 
 ایمان آوردن به توانایی تان در غلبه بر هر چالشی در زندگی 

نیاز دارید.

تمرکزتان را در  زمان حال حفظ کنید
وقتی شکســت عشــقی می خورید، عزیزی را از دســت 
می دهید، مشــکل مالی پیدا می کنید یــا ناگهان متوجه 
می شوید سالمتی تان در خطر اســت، اولین حسی که پیدا 
می کنید نگرانی است. ذهن شما فورا به آینده پرتاب می شود 

و شروع می کند به ساختن بدترین سناریو های ممکن. این 
ســناریو ســازی و فکر کردن به آینده به ما این احساس را 
می دهد که داریم کاری می کنیم و چاره ای می اندیشــیم تا 
موقعیت پیش آمده را تقریبا کنترل کنیــم؛ اما تنها اتفاقی 
که واقعا می افتد، بدتر شــدن شــرایط فعلی است.چیزی 

که صبورتان می کند، حفظ آرامش و خونسردی و ایمنی در 
این لحظه است. در حال حاضر شما خوب هستید، سقفی 
باالی سرتان اســت، غذایی برای خوردن دارید و دوستانی 
که می توانید با آن ها حرف بزنیــد. آرام ماندن در زمان حال 
کمک تان می کند درایت خود را نیز حفظ کنید و مقابل جوالن 
دادن ترس هایتان بایستید. در زمان حال ماندن یعنی اینکه 
شــما انرژی هیجانی الزم برای چاره اندیشــی مشکلی که 
پیش آمده را دارید. نگرانی و اضطراب ناشی از فکر کردن به 
آینده باعث می شود انرژی تان بابت اتفاقی که ممکن است 

هرگز نیفتد، تلف شود.

احساسات خود را کتمان نکنید
در لحظه بمانید و به آینده فکر نکنید، اما همزمان هیجانات 
خود را بــروز دهید و اجازه دهید ترس هایتان خودشــان را 
نشان بدهند! وقتی شــما با تمرکز بر زمان حال، ترس های 
خود را آرام می کنید، احــواالت ذهنی ایجــاد می کنید که 
به شــما اجازه می دهد با هیجانات و احساســات واقعی 
خود هماهنگ شــوید و وقتی این هماهنگی رخ می دهد، 
می توانید به احساســات خــود اجازه دهید کامــال خود را 

نشان دهند.

آشپزی

 رول کرپ با انار
 صبحانه دلچسب فرانسوی

مواد الزم:شیر 2 پیمانه،آرد سفید یک پیمانه،تخم مرغ یک 
عدد،شکر 2 قاشق غذاخوری،نمک نوک قاشق چای خوری،وانیل نوک 
قاشق چای خوری،خامه به مقدار الزم،انار به مقدار الزم،کره به مقدار الزم
طرز تهیه: 1-برای تهیه این رول خوشمزه باید اول مایه کرپ را درست 

کنیم سپس تخم مرغ، شکر و وانیل را داخل یه کاسه بریزیم.
2- مواد را با یک همزن دستی در حد مخلوط شدن هم می زنیم.

3- شیر را اضافه کرده و باز مواد را مخلوط می کنیم.
 4-حاال نمک را اضافه کرده و آرد را هم طی دو مرحله اضافه

 می کنیم و هم می زنیم تا مخلوط یکنواخت شود.
5- کف یک ماهیتابه نچسب را با مقدار خیلی کمی کره چرب کرده 

و یک الیه نازک از مایه کرپ داخل ماهیتابه می ریزیم.
6- اجازه می دهیم تا کرپ خودش را بگیرد.

7- کرپ را  بر می گردانیم تا دو طرف آن طالیی شود، 
حاال کرپ ما آماده شده است.

8- بعد از سرد شدن کرپ، سطح آن را با خامه پوشانده 
و روی آن دانه انار  می ریز یم.

چگونه در روز های سخت، قوی بمانیم؟

 فیلم »مجید صالحی«خبر
 »آشغال های دوست داشتنی اصل« از چهارشنبه اکران می شود

 به جشنواره می رسد؟
 ســخنگوی شــورای صنفی نمایش گفت: فیلم ســینمایی 
»ســونامی« به کارگردانی محمدرضــا صدرعاملی اکران خود 
در سینماهای کشور را از روز چهارشنبه،4 دی ماه آغاز می کند.

فرجی ادامــه داد: همچنین فیلم ســینمایی »زیــر نظر« به 
کارگردانی »مجید صالحی« نیز همزمان با سونامی اکران خود 

را چهارشنبه هفته جاری آغاز خواهد کرد.

محسن امیر یوسفی با اعالم اینکه یک بازیگر جدید در نسخه 
متفاوت فیلم »آشغال های دوست داشتنی اصل« حضور دارد 
خبر از ارائه فیلم به دفتر جشنواره ی فیلم فجر داد.این کارگردان 
سینمای ایران افزود: جشنواره فیلم فجر به خاطر شش سال 
بی احترامی و نادیده گرفتن »آشغال های دوست داشتنی«، 

یک  معذرت خواهی به من و عوامل فیلمم بدهکار است.

دوازدهمین همایش  سراسری تاریخ شفاهی  ایران با موضوع  همایش تاریخ 
شفاهی صنعت،مهندسی و پشتیبانی دفاع مقدس،  27 آذر ماه در محل تاالر 
صائب دانشگاه اصفهان  برگزار شد. این همایش که توسط  4  نهاد  بزرگ ذوب 
آهن اصفهان، دانشگاه اصفهان، انجمن  تاریخ شــفاهی ایران و اداره کل امور 
ایثارگران وزارت  جهاد کشاورزی برگزار شد، ضرورت بازشناسی،نقش و بازیابی 
الویت های تاریخ شــفاهی در عرصه های جهاد  سازندگی، صنعت، مهندسی 
و پشتیبانی در دفاع مقدس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در این  همایش، 
سخنرانان  مختلف  ضمن  بررسی عناوین مختلف مرتبط با  اهداف و محورهای 

همایش به اهمیت نقش  ذوب آهن اصفهان در  دفاع مقدس  اشاره کردند.
سردار  سرتیپ  جواد اســتکی ،فرمانده قرارگاه سید الشــهدای  استان های 
اصفهان، یزد و چهار محال بختیاری در این همایش  در ســخنرانی خود ضمن 
بررسی مسائل  مختلف  جنگ و پشــتیبانی آن  در منطقه  غرب  و شمال غرب 
کشور در اوایل جنگ  به نقش ذوب آهن اصفهان در  دفاع مقدس  پرداخت  و 
گفت: ذوب آهن اصفهان  در سال های دفاع مقدس  عالوه بر اعزام وسیع نیروی 
انســانی خود به جبهه ها در زمینه های ســاخت  تجهیزات نظامی، تعمیرات، 
مهندسی  و پشتیبانی مالی نقش بسزا ومنحصر به فردی داشته است.  مهرداد 
طالبی، ریاست دانشگاه اصفهان  نیز در این همایش با اشاره به اهمیت نقش 
صنایع و دانشــگاه ها در انقالب و دوران دفاع مقدس گفــت: هر تاریخی  باید 
مستند سازی شود و چه رویدادی مهم تر از دفاع مقدس که باید مستند سازی 
شده و به نسل های آینده  منتقل شود.وی افزود: در این زمینه بحث مهندسی 
و صنعت از  همه مهم تر به شــمار می روند. طالبی در پایان از  نقش ذوب آهن 

اصفهان  در حمایت از برگزاری  همایش  تاریخ شــفاهی  در دانشگاه اصفهان 
تشکر کرد. در ادامه این  همایش که علیرضا امیری، مدیر روابط عمومی ذوب 
آهن نیز حضور داشت،  مهندس مرتضی  شــیرین پرور مدیر تحقیق و توسعه 
ذوب آهن اصفهان  با تشریح اقدامات  ذوب آهن  در زمینه های دفاع مقدس ، 
گفت: ذوب آهن اصفهان  در دوران دفاع مقدس همچون  کوهی استوار و آهنین 
درمقابل دشمن ایستاد و پابه به پای دیگر نهادها با نثار  286 شهید  گرانقدر از 
اسالم، انقالب و میهن دفاع کرد.این شرکت ضمن  ساخت تجهیزات جنگی و 
قطعات  مختلف نطامی  بیش از 13 هزار  نفر از نیروهای خود را به جبهه اعزام 
کرد و هم اکنون نیز حــدود 10 هزار  نفر از کارکنــان  آن از طریق  حوزه مقاومت 
بسیج شهید تندگویان شرکت  در خدمت آرمان های انقالب اسالمی  بوده و به 

منظور  تامین استقالل و خودکفایی  کشور به امر تولید می پردازند.

معاون بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان 
گفت: بزرگ ترین کشتی حامل محموله وارداتی در تاریخ بندر چابهار که حاوی 
مواد اولیه شرکت ذوب آهن اصفهان اســت، در اسکله طرح توسعه بندر شهید 
بهشتی پهلو گرفت.حسین شهدادی، ظرفیت این کشتی را 74 هزار تن اعالم و 
اظهار کرد: کشتی حامل دومین محموله مواد اولیه مورد استفاده شرکت ذوب 
آهن اصفهان با آبخور 15 متر وارد بندر چابهار شد و بالفاصله بعد از ورود به لنگرگاه 

بندر شهید بهشتی در 
اسکله طرح توسعه 
این بندر پهلوگیری 
کرد و عملیات تخلیه 
آن آغاز شد.به گفته 
وی، بــا توجــه به 
تجهیزات پیشرفته 
و امکانــات موجود 
در بزرگ ترین بندر 
اقیانوســی کشور، 
پیش بینی می شود 

روزانه بالغ بر 10 هزار تن از این محموله تخلیه شــود.معاون بندری و اقتصادی 
اداره کل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان افزود: با ورود این کشتی 
حدود 3 هزار و 500 تردد جاده ای از مســیر بندر چابهار بــه مقاصد مصرف در 
اصفهان ایجاد خواهد شد.شــهدادی اظهار کرد: با توجه بــه انتخاب این بندر 
استراتژیک توسط شرکت ذوب آهن اصفهان برای انتقال محموله های وارداتی 
و صادراتی، ضروری اســت جهــت تامین کامیون، کاهــش هزینه های حمل 
و نقل زمینــی، تامین بار 
برگشت صادراتی و اعطای 
مشوق هایی برای رانندگان 
این نــاوگان برنامه ریزی 
الزم انجــام شــود.وی 
خاطرنشــان کرد: اولین 
محموله مــواد اولیه مورد 
اســتفاده شــرکت ذوب 
آهن اصفهان شهریورماه 
امســال از طریــق بندر 

چابهار وارد کشور شد.

مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی اصفهان به همراه جمعی از مدیران 
و معاونان منابع انسانی شرکت های برجسته اســتان اصفهان و به دعوت 
مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت فوالد مبارکه به این شرکت 
آمدند تا ضمن بازدید، از تجــارب آن در راه اندازی کانون ارزیابی و توســعه 
شایستگی آگاه و بهره مند شــوند.صبا روزبهانی گفت: ســازمان مدیریت 
صنعتی در واقع مجموعه ای مدیریتی، مشاوره ای و آموزشی است که برای 
جهت دهی و پشتیبانی های الزم در کنار شــرکت ها قرار می گیرد و آن ها را 
برای بهبود شرایط شــان در این حوزه حمایت می کند. در حال حاضر، همه 
مجموعه های ما به ســمت علمی شــدن پیش رفته اند و یا در حال گذر از 
سیستم های مدیریتی مدیر- مالکی قرار دارند. برخی نیز در واقع در حال 
تقویت همان مدل های مدیر- مالکی هستند. بر همین اساس، مجموعه ها 
به گزینش افراد مناسب سوق یافته اند. اگر سازمان ها بخواهند کانون های 
ارزیابی را در مجموعه خود مستقر سازند یا از خدمات شان در مجموعه های 
دیگر مثل سازمان مدیریت صنعتی استفاده کنند، اولین راهی که به ذهن 
می رســد الگوبرداری از مجموعه بزرگی مثل فوالد مبارکه اســت که در این 
زمینه نیز پیشرو هستند.وی تصریح کرد:شرکت های ما عموما تمام مکانیزه 
نیستند و تکیه ما همچنان بر محور منابع انسانی است. منابع انسانی ای که 
فکر می کنند، تصمیم می گیرند و عمل می کنند. این جلسه درواقع یک اتاق 
فکر در حوزه منابع انسانی برای شــرکت های اصفهانی بود. هم اندیشی ها 
و پرســش و پاســخ های خوبی نیز در جلسه مطرح شــد و من امیدوارم 
شــرکت های دیگر نیز بتوانند موضوع به گزینی نیروی انســانی را به خوبی 
پیاده کنند و در نظر داشته باشند که سازمان مدیریت صنعتی و مجموعه های 
بزرگ براساس وظیفه در کنارشان خواهد بود.وی با بیان این که فوالد مبارکه 
به لطف خدا و همت همه مدیران و کارکنانش در بسیاری از عرصه ها پیشتاز 
بوده است، تصریح کرد: ازجمله این پیشتازی ها، راه اندازی کانون ارزیابی و 

توسعه شایستگی ها در این شرکت است.
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی اصفهان اظهار داشــت: بسیاری از 
مجموعه های بزرگ به لحاظ تعداد نیروی انســانی همپــای فوالد مبارکه 
هستند، ولی هنوز زیرساختی در این زمینه ایجاد نکرده اند. جوایز مختلفی 
که فوالد مبارکه در زمینه منابع انسانی گرفته است، مثال جایزه EFQM اروپا 

گواه این نکته اســت. فوالد مبارکه در حوزه توسعه منابع انسانی هم پرچم 
استان را باال نگه داشته است. ما فقط در صنعت فوالد برنامه جامع داریم و 
در صنعت های دیگر هنوز برنامه جامعی تدوین نکرده ایم.در همین خصوص 
مسعود ترکان، رییس امور کارکنان شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز گفت:  
مبحث راه اندازی کانون ارزیابی، مبحثی اولیه در حوزه منابع انسانی است 
که پایه و اساس آن، شایسته ساالری و رسیدن به میزانی الزم از شایستگی 
برای کارکنان است. بند اصلیISO 9000 و ISO 45000 هم همین بحث 
شایستگی است. برای این موضوع ما باید به شایسته خواهی برسیم و بعد 
شایسته یابی را در برنامه کار خود قرار دهیم و نهایتا به شایسته گزینی و پس 
از آن شایسته پروری دست یابیم. به این ترتیب به این نتیجه می رسیم که 
باید کانون ارزیابی داشته باشیم. یکی از شرکت های پیشرو در این امر شرکت 
فوالد مبارکه اســت که در این زمینه قدم اول را برداشته و انصافا موفق هم 
بوده است. این شرکت در زمینه شایستگی و ایجاد کانون ارزیابی توانسته 
حرکتی کامال نــو و ثمربخش در پیش بگیرد. امیدوارم دیگر شــرکت های 
مستقر در استان هم با کمک و همیاری شرکت فوالد مبارکه و راهنمایی آن، 

این قدم را بردارند.
وی با بیان این که شــرکت پاالیش نفت اصفهان هنوز این فرآیند را شروع 
نکرده  است، گفت: مهم ترین دستاورد این جلسه آشنایی با نحوه و چگونگی 
اجرای کانــون ارزیابی بود.همایون کــرد، رییس کانون ارزیابی و توســعه 
شایستگی های شــرکت فوالد مبارکه نیز در تشــریح و اهمیت کانون های 
ارزیابی در سازمان ها گفت: کانون ارزیابی در فوالد مبارکه از سال 91 شروع 
به کار کرد و رده هــای مختلف ســازمان، از اپراتور تا تعمیرکار، تکنســین، 
سرپرستان شیفت، کارشناسان، رؤسا و مدیران سازمان، هرکدام بر اساس 
مدل شایستگی خود ارزیابی می شــوند. این ارزیابی در قالب چهار فرآیند 
استخدام، نیازسنجی آموزشی، ارتقای گروه شغلی و جانشین پروری و در 
هرکدام از این فرآیندها ارزیابی، متناسب با نیاز سازمان و درخواست واحدها 
انجام می گیرد.در فرآیند جانشین پروری شرکت فوالد مبارکه، در رده رؤسا، 
مدیران، سرپرستان، شیفت فورمن ها و کارشناسان نزدیک به 4 هزار نفر و در 
فرآیند ارتقای گروه شغلی بیش از 10 هزار نفر در کانون ارزیابی مورد ارزیابی 

قرار گرفته اند و در سایر فرآیندها هم به همین صورت بوده است.

پهلوگیری بزرگ ترین کشتی حامل محموله وارداتی مواد اولیه شرکت ذوب آهن در تاریخ بندر چابهار

در همایش تاریخ شفاهی صنعت، مهندسی و پشتیبانی دفاع مقدس مطرح شد:

ذوب آهن اصفهان در دفاع مقدس، سرآمد صنایع  کشور است

فوالد مبارکه در حوزه توسعه منابع انسانی، پرچم استان را باال نگه داشته است
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