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با همکاری دستگاه های مختلف؛

تردددربزرگراههایشهرایمنمیشود
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صفحه5

 یک سیلی زده شد؛ اما باید حضور فسادبرانگیز آمریکا در منطقه تمام شود 
  رهبر  انقالب در دیدار هزاران نفر از مردم قم با اشاره به حمله موشکی بامداد چهارشنبه به پایگاه های آمریکا:  
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فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان:

 حمله اخیر علیه آمریکا
 از زمان جنگ جهانی دوم 

تاکنون بی سابقه بود
فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( اســتان 
اصفهان با اشــاره به حمله موشــکی ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به پایگاه عین االسد 
و برخی مواضــع دیگر آمریــکا در عراق گفت: 
این چنین عملیاتی علیه آمریکا از زمان جنگ 

جهانی دوم تاکنون بی سابقه بوده است.
ســردار مجتبی فدا پــس از اقامه نماز شــکر 
جمعی از اصفهانی ها در گلســتان شهدای این 
شــهر افزود: از زمان جنگ جهانــی دوم نظیر 
نداشته است که کشــوری این چنین بتواند به 
یک پایگاه نظامی آمریکایــی حمله کند. وی 
خاطرنشــان کرد: حمله به مواضــع آمریکایی 
به برکت توجه به ظرفیت های داخلی، جوانان 
آگاه، هوشمند، دانشمند و خود اتکای کشورمان 
محقق شد. فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( 
استان اصفهان تصریح کرد: روحیه خودباوری، 
ایستادگی، استکبارستیزی، شجاعت، آمادگی و 
دشمن ستیزی به بهترین شکل ممکن از طرف 
شهدای انقالب، جنگ تحمیلی، مدافع حرم و 
عرفه به نیروهای مسلح ایران تزریق شده و بر 
همین اساس عملیاتی اینچنین رقم می خورد. 
ســردار فدا تاکید کرد: حمله موشــکی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به پایگاه عین االسد 
و برخی مواضع دیگر آمریکا بخش کوچکی از 
توانمندی، قابلیت ها و امکانات نیروهای مسلح 
است و اگر آمریکا دست از پا خطا کند انتقامی 
ســخت به دنبال خواهد داشــت. وی تصریح 
کــرد: وحدت، انســجام، هماهنگــی و اتحاد 
ملی پیام شــهدا و از جمله سردار شهید قاسم 

سلیمانی است.

اگر تغییر بزرگ می خواهید 
سراغ آموزش و پرورش بروید

فرماندار اصفهان:

صفحه7

 مرکز کارآفرینی بانوان 
در اصفهان ایجاد می شود

سهام دولتی 2 پاالیشگاه تهران و 
اصفهان در بورس عرضه می شود

 روس ها به دنبال
 ورود به صنعت دارویی اصفهان
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آگهیمزايدهعمومی
شركت توزيع برق شماره110/98

استان اصفهان

1- نام دستگاه مزايده گزار : شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان

2- موضوع مزايده : فروش سیم مسی اسقاط

شركتتوزيعنيرویبرقاستاناصفهان-امورتداركاتوانبارها

3- زمان دریافت اسناد مزایده  : از  تاریخ چهار شنبه مورخ 10/18 /98  لغایت 98/10/26 

4- آدرس محل خرید و تحویل اســناد : اصفهان چهار باغ باال خیابان شریعتی –شركت توزیع برق استان 

اصفهان یا بصورت اینترنتی از سایت اطالع رسانی معامالت توانیر

5- مدارك مورد نیاز جهت تحویل اســناد : فیش بانكی به مبلغ یكصد هزار ریال واریز شده بحساب جاری 

سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شركت توزیع برق استان اصفهان

6-زمان تحویل اسناد : از روز شنبه مورخ  98/10/28 لغایت ساعت 07/30 صبح روز دوشنبه مورخ 98/11/07

7- محل برگزاری مزایده : سالن جلسات شركت توزیع برق استان اصفهان

8- ضمانتنامه شركت در مزایده : سپرده الزم برای شــركت در مزایده به مبلغ 10 % مبلغ پیشنهادی بصورت 

ضمانتنامه بانكی معتبر  برای مدت سه ماه و قابل تمدید به درخواست شركت توزیع برق استان اصفهان و یا 

فیش واریزی  به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره 0101673314007 

9- شركت توزیع برق استان اصفهان در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار است.

10- هزینه درج آگهی مزایده در صفحــات  داخلی روزنامه های اصفهان زیبا و زاینــده رود  بعهده برنده  یا 

برندگان مزایده میباشد.

11- داوطلبان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 13-36273011 داخلی 4275 واحد 

مناقصات و  قراردادها تماس حاصل نمایند.

 12- اسناد و مدارك كامل  این مزایده درسایتهای  اینترنتی ذیل نیزقابل دسترسی میباشد

http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت معامالت توانیر با آدرس

http://iets.mporg.ir 2- سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

WWW.epedc.ir 3 - سایت شركت توزیع برق استان اصفهان به آدرس

ساعت برگزاري مزايدهتاريخ برگزاري مزايدهشماره مزايدهموضوع مزايدهرديف

مزایده فروش سیم 1
08/30 صبح110/9898/11/07مسی اسقاط

02 1  _  23540   

این روزهــا قلک محــک برای رســیدن به هزینــه دارو خیلی تــالش می کنــه. اما برای 
 نجات کودکان مبتال به ســرطان در مســیر ســختی قرار گرفته که نگرانی های زیادی داره.
 تا کمک و همراهی شما نباشــه، قد این قلک به تامین هزینه های سنگین دارو نمی رسه.

موسسه خیریه حمایت از 
کودکان مبتال به سرطان

m a h a k - c h a r i t y . o r g

سالروز شهادت حضرت زهرا )س( را  تسلیت می گوییم
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هشدار هند به شهروندانش درباره سفر به عراق
در پی آغاز اولین موج های حمالت تالفی جویانه ایران به شــماری از پایگاه هــای ارتش عراق در انتقام 
از خون سپهبد قاسم سلیمانی، وزارت خارجه هند به شــهروندانش درباره هرگونه سفر غیرضروری به 
عراق هشــدار داد. وزارت امور خارجه هند در پی اولین واکنش تالفی جویانه ایران به اقدام جنایتکارانه 
واشنگتن در به شهادت رساندن سپهبد حاج »قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در بیانیه ای هشدارآمیز از شهروندان خود خواست تا از سفرهای »غیرضروری« به عراق 
خودداری کنند. بامداد چهارشنبه نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پاسخ به ترور سردار 
»قاسم سلیمانی« توسط آمریکا، شماری از پایگاه های ارتش آمریکا در عراق را هدف حمله موشکی قرار 

داد. عین االسد در ۱۰۸ کیلومتری غرب »الرمادی« قرار دارد. 

وزیر خارجه ایتالیا، لیبی را خطری امنیتی برای اروپا خواند
وزیر خارجه ایتالیا پس از نشست اتحادیه اروپا درباره لیبی اعالم کرد، لیبی خطری امنیتی برای اروپاست 
و اتحادیه اروپا باید آن را حل کند. دی مایو بدون بیان جزییاتی گفت، اتحادیه اروپا استراتژی خود را در 
مورد لیبی به روز خواهد کرد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست وزرای 
خارجه انگلیس، آلمان، ایتالیا و فرانســه پیرامون بحران لیبی به روزنامه نگاران گفت، در این نشست 
خواستار آتش بس، توقف تنش و پایان دادن به مداخله خارجی در لیبی شد که اخیرا افزایش یافته است. 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد، این اتحادیه باید برای برقراری آتش بس در لیبی تالش 
کند و از ترکیه خواست کارشناسان نظامی و تیم های فنی برای حمایت از دولت توافق ملی لیبی به این 
کشور اعزام نکند. بورل گفت، مقصود از مداخله خارجی تصمیم ترکیه برای اعزام نیروها به لیبی است، 

اقدامی که اتحادیه اروپا با آن مخالف است.

سفر نخست وزیر ژاپن به خاورمیانه لغو شد
قرار بود نخست وزیر ژاپن طی روزهای آتی به کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان، امارات 
و عمان سفر کند که در پی حمالت موشکی سپاه به پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق این سفر را 
لغو کرد. روزنامه مصری الیوم السابع نوشت، شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در سایه وجود تنش در 
منطقه به دنبال شهادت فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حمله اخیر آمریکا 
به نزدیکی فرودگاه بغداد و حمالت موشکی به پایگاه عین االسد در غرب عراق سفر خود به منطقه 
را لغو کرد. او قصد داشــت طی روزهای آتی به حوزه خلیج فارس سفر کند. این سفر برای روزهای 
دوازدهم تا پانزدهم ژانویه برنامه ریزی شده و شامل عربستان، عمان و امارات بود. براساس گزارش 
شبکه »ان اچ کی«، نخست وزیر ژاپن در جریان نشست با مسئوالن حزب »لیبرال دموکرات« )حزب 

متبوعش( درخصوص تحوالت خاورمیانه به شدت ابراز نگرانی کرد. 

استقرار جنگنده های اندونزی در دریای چین جنوبی
ارتش اندونزی از استقرار جنگنده ها و کشــتی های جنگی جاکارتا در آب های مورد مناقشه دریای 
چین جنوبی خبر داد. پس از ورود کشتی های چینی به آب های مورد مناقشه دریای چین جنوبی، 
ارتش اندونزی روز چهارشنبه اعالم کرد، جاکارتا جنگنده ها و کشتی های جنگی خود را برای گشت زنی 
در جزایر نزدیک این آب ها مستقر کرده است. به نوشــته روزنامه »گالف تودی«، »جوکو ویدودو« 
رییس جمهوری اندونزی نیز عازم آب های اطراف جزایر »ناتونا« در مرز دریای چین جنوبی، شــد. 
ارتش اندونزی پیش از بازدید ویدودو، ۸ کشتی جنگی و 4 جنگنده را برای اعالم حاکمیتش پیرامون 
این منطقه مستقر کرده است. جاکارتا همچنین اعالم کرد که صدها ماهیگیر را برای مراقب بودن از 
کشتی های خارجی به این منطقه اعزام خواهد کرد. این اقدامات پس از ورود یک کشتی گارد ساحلی 

چین به آب های »ناتونا« در دریای چین جنوبی انجام شد.

رهبر انقالب  در دیدار هزاران نفر از مردم قم با اشاره به حمله 
موشکی بامداد چهارشنبه به پایگاه های آمریکا:

 یک سیلی زده شد؛ اما باید حضور 

فسادبرانگیز آمریکا در منطقه تمام شود 

حضرت آیت ا...خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح روز گذشته در دیدار هزاران نفر از مردم قم، حمالت 
موشــکی به دو پایگاه آمریکادر عراق را یک ســیلی 
خواندند و با تاکید بر اینکه مقابله  اصلی باید در جهت 
پایان دادن به حضور فسادبرانگیز و ویرانگر آمریکا در 
منطقه باشد، گفتند: از برکات عظیم شهادت و معنویت 
حاج قاســم ســلیمانی قیامتی بود که در شهرهای 
ایران و عراق در مراســم های تشــییع به پا شد. این 
بدرقه ها، زنده بودن انقالب اسالمی را به رخ جهانیان 
کشــید و من در مقابل آنچــه روح بزرگ آن شــهید 
 عزیز برای ایران و منطقه به ارمغان آورد، ســر تعظیم

 فرود می آورم. حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره به 
شهادت ســردار پرافتخار اســالم و ایران حاج قاسم 
ســلیمانی، آن شــهید عزیز را رفیقی خوب، بزرگوار و 
شــجاع خواندند که با خوشــبختی به ملکوت اعلی 
پیوست. رهبر انقالب در تبیین خصایص سپهبد شهید 
سلیمانی، »شجاعت« و »تدبیر« را دو ویژگی برجسته  
او برشمردند و یادآوری کردند: برخی شجاعت دارند اما 
تدبیر و عقل الزم را برای به کار بردن شجاعت ندارند و 
برخی اهل تدبیرند اما اهل اقدام و عمل نیستند و دل 
و جگر کار را ندارند. حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: 
حاج قاســم از دفاع مقدس تا پایان عمر، با شجاعت 
به دل خطر می رفت اما در عین حــال با تدبیر و فکر و 
منطق عمل می کرد و نه تنهــا در میدان نظامی بلکه در 
میدان سیاست هم شجاعت و تدبیر توأمان داشت و 
سخنانش قانع کننده، منطقی و تاثیرگذار بود که بنده 
این واقعیت را بارها به دوستان فعال در عرصه  سیاسی 
گفته ام.ایشان اخالص ســردار پرافتخار حاج قاسم 
سلیمانی را باالتر از همه  خصایص او خواندند و افزودند: 
او شجاعت و تدبیرش را برای خدا خرج می کرد و اهل 
تظاهر و ریا نبود که ما نیز باید برای دســتیابی به این 
ویژگی بسیار مهم یعنی اخالص، تالش و تمرین کنیم. 
ایشان در زمینه  اخالص مثال زدنی حاج قاسم افزودند: 
در جلسه های رسمی با مسئوالن مختلف، او به گونه ای 
در حاشیه و دور از چشم می نشست که باید می گشتید 
تا او را پیدا می کردید و می دیدید. رهبر انقالب »مراقبت 
از حدود شرعی« را در همه  شرایط حتی در میدان جنگ، 
از دیگر خصوصیات حاج قاسم برشمردند و افزودند: 
او فرماندهی جنگاور و مسلط بر عرصه  نظامی بود، اما 
در میدان جنگ نیز حدود شرعی را کامال رعایت می کرد 
تا به هیچ کس ظلم و تعدی نشود، آن هم درحالی که 
خیلی ها در عرصه  نظامی اهل احتیاط و رعایت حدود 
شرعی نیستند.رهبر انقالب با اشاره به مراقبت سردار 
ســلیمانی برای حفظ جــان اطرافیــان، رزمندگان و 

همکارانش افزودند: ویژگی مهم حاج قاسم این بود 
که در مســائل داخلی اهل حزب و جنــاح و این گونه 
تقسیم بندی ها نبود اما به شدت انقالبی و پایبند به خط 
نورانی و مبارک امام)ره( بود و انقالب و انقالبی گری، 
خط قرمز جدی او بود. حاج قاســم واقعــا ذوب در 
انقالب بود و برخی ســعی نکنند که این واقعیت ها را 
کم رنگ کنند. ایشــان خنثی کردن همه  نقشــه های 
نامشروع آمریکا در غرب آســیا را نمونه ای از تدبیر و 
شجاعت شهید سلیمانی برشمردند و گفتند: دشمنان 
حاج قاسم، این واقعیت را به خوبی می دانند.حضرت 
آیت  ا...خامنه ای افزودند: حاج قاسم در مقابل همه  
نقشــه هایی که با پول، توانایی و تاثیرگذاری سیاسی 
و تشکیالت وســیع آمریکایی ها شکل می گرفت، قد 
علم کرد و آنها را خنثی و بی نتیجه کرد.ایشان در تبیین 
تاثیرگذاری بی بدیل سردار سلیمانی در قضیه  فلسطین 
افزودند: آمریکایی ها سعی داشتند قضیه  فلسطین 
را به فراموشی بســپارند و کاری کنند که فلسطینی ها 
در حالت ضعف قرار گیرند تا جرأت مبارزه نداشــته 
باشند؛ اما این مرد بزرگ، دســت فلسطینی ها را پر 
کرد و به آ نها جرأت و توان مبــارزه داد. رهبر انقالب با 
اشاره به تصریح مکرر رهبران فلسطینی در این زمینه 
افزودند: حاج قاسم کاری کرد که منطقه  کوچکی مانند 
غزه در مقابل صهیونیســت های پر مدعــا به گونه ای 
ایســتاد که رژیم صهیونیستی 4۸ســاعته مجبور به 
درخواست آتش بس شد.حضرت آیت ا...خامنه ای در 
بیان نقش تعیین کننده  سپهبد سلیمانی در شکست 
نقشــه های آمریکا در عراق نیز افزودند: آمریکایی ها 
می خواستند عراق یا شبیه رژیم طاغوت باشد یا شبیه 
برخی رژیم ها مثل سعودی که به تعبیر آنها نقش گاو 
شیرده را دارند، اما حاج قاسم به کمک عناصر مومن 
و جوانان شجاع عراقی و مرجعیت در عراق رفت و در 
مقابل این نقشه ایستاد و آن را خنثی کرد.رهبر انقالب 
افزودند: در لبنان نیز آمریکایی ها می خواستند لبنان را 
از مهم ترین عامل استقاللش یعنی حزب  ا...محروم 
کنند تا صهیونیست ها، لبنان بی دفاع را همچون برخی 
مقاطع به راحتی اشــغال کنند؛ اما حزب  ا... روزبه روز 
قوی تر شد به گونه ای که امروز، هم دست لبنان است 
و هم چشم لبنان که نقش شهید شجاع و با تدبیر ما 
در این مسئله ممتاز و برجســته بوده است.ایشان با 
تاکید بر اینکه امروز ملت ها بیدارند، افزودند: شــهید 
ســلیمانی به همراه رفقای عزیزش همچون شــهید 
ابومهدی المهندس آن مرد مومن و شجاع و برخوردار 
از چهره  نورانی و خدایی، توانستند کارهای بزرگی را به 
ثمر برسانند.رهبر انقالب اســالمی بخش دیگری از 

سخنان شان درباره  شهید سلیمانی را به برکات شهادت 
عظیم وی اختصاص دادند و گفتند: هر زمانی که این 
شهید عزیز گزارشــی ارائه می کرد من قلبا و زبانا او را 
تحسین می کردم ؛ اما اکنون در برابر برکات شهادت او 
و آنچه این شهادت برای کشور و منطقه ایجاد کرد، سر 

تعظیم فرود می آورم.
حضرت آیت  ا... خامنه ای، این برکات عظیم و قیامتی 
را که در تشییع جنازه  آن شهید گران قدر و همراهانش 
به پا شد نتیجه  معنویت او برشــمردند و افزودند: آن 
بدرقه های ایرانی را و همچنیــن آن بدرقه های عراقی 
را در کاظمیــن، بغداد، نجف و کربال و آن تشــییعی را 
که نسبت به این پیکر قطعه قطعه شد، دیدید. از روح 
مطهر آن شــهید بزرگوار از اعماق دل تشــکر می کنم. 
ایشان با تاکید بر اینکه شهادت حاج قاسم سلیمانی 
و آن تشــییع های بی نظیر، »زنده بودن انقالب« را به 
رخ دنیا کشید، خاطرنشان کردند: عده ای می خواستند 
وانمود کنند که انقالب اسالمی در ایران تمام شده است 
و البته عده ای هم سعی می کنند این اتفاق بیفتد؛ اما 
شهادت حاج قاسم نشان داد که انقالب زنده است و 
همه دیدند که چه قیامتی در تهران و دیگر شهرها به پا 
شد.حضرت آیت  ا...خامنه ای با تاکید بر اینکه شهید 
سلیمانی با شهادت خود، چشم های غبارگرفته را باز 
و دشــمنان را مجبور به خضوع در مقابل عظمت ملت 
ایران کرد، گفتند: ملت ایران با حضور بی نظیر خود در 

مراسم تشییع، به دهان دشــمنان و آمریکایی های 
بی انصاف، دروغ گو و هجوگو زد کــه می خواهند این 
مجاهد عظیم القدر و سردار و فرمانده مبارزه با تروریسم 
را یک تروریســت معرفی کنند.رهبر انقالب اسالمی 
همچنین با ابراز تاسف عمیق از حادثه  تلخ  در مراسم 
تشییع شهید سلیمانی در کرمان گفتند: به خانواده های 
این هم میهنان عزیز کرمانی تســلیت عرض می کنم 
و امیــدوارم ارواح مطهر این جان باختگان با شــهید 
سلیمانی محشور شــوند. حضرت آیت  ا... خامنه ای 
در ادامه با اشــاره به حمالت موشــکی به پایگاه های 
نظامیان تروریســت آمریــکا در عــراق گفتند: بحث 
انتقام بحث دیگری است، یک سیلی به آنها زده شد 
اما در مقام مقابله، این اقدامات نظامی به این شکل 
کفایت نمی کند بلکه باید حضور فسادبرانگیز آمریکا 
در منطقه تمام شــود. رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر 
اینکه ملت های منطقه و دولت های برخاسته از ملت ها 
بدون تردید ادامه  این حضور فســادبرانگیز آمریکا را 
قبول نمی کنند، خاطرنشان کردند: حضور آنها در این 
منطقــه و در هر جای دیگر دنیا، جــز جنگ، اختالف، 
فتنــه، ویرانی و خراب شــدن زیربناهــا هیچ نتیجه  
دیگری نداشته اســت و آنها همین فساد و ویرانگری 
را برای ایران عزیز و جمهوری اسالمی هم آرزو و اصرار 
دارند و مسئله  مذاکره و نشستن پشت میز، مقدمه  آن 
دخالت ها و حضورهاست؛ بنابراین حضور آمریکایی ها 

در منطقه باید به پایان برسد.ایشــان یکی از وظایف 
آحاد مردم در شــرایط کنونی را »شــناخت دشمن« 
دانستند و تاکید کردند: نباید در شناخت دشمن دچار 
اشــتباه شــد و با اینکه همه می دانند دشمن عبارت 
از »استکبار، صهیونیســم و آمریکا« است اما تالش 
وسیعی با اســتفاده از شــیوه های پیچیده  تبلیغاتی 
برای تغییر نظر مردم درخصوص دشمن در دستور کار 
است.حضرت آیت  ا... خامنه ای از دیگر وظایف مهم 
آحاد مردم در شرایط کنونی را آگاهی از نقشه  دشمن 
و شیوه های مقابله با آن برشمردند و گفتند: جمهوری 
اســالمی ایران بدون خواســت، کمک و آرای مثبت 
و اراده های مردم معنایی نــدارد، بنابراین مردم باید 
نسبت به نقشه  دشمن و راه های مقابله با آن شناخت 
داشته باشند.ایشان با اشاره به وجود افراد شجاع و با 
تدبیر در کشور در عرصه های نظامی، علمی، سیاسی 
و اقتصادی افزودند: باید سخن این افراد شنیده و به 
پیشنهادهای آنها در سطح کشور توجه و عمل شود. رهبر 
انقالب اسالمی تاکید کردند: همان گونه که امام بزرگوار 
فتح الفتوح انقالب اســالمی را تربیت جوانان مومن، 
شجاع و کارآمد می دانستند، امروز چنین انسان های 
تربیت شده  مکتب امام)ره( در کشور فراوان هستند و 
باید از ظرفیت آنها برای مقابله با طراحی های دشمن 
استفاده شــود.حضرت آیت  ا...خامنه ای با تاکید بر 
اینکه دشــمن عبارت از آمریکا، رژیم صهیونیستی و 
مجموعه ای از کمپانی ها و غارتگران و ستمگران دنیا 
تحت عنوان دستگاه استکبار اســت، افزودند: برخی 
دولت های داخل یا خارج منطقه را تا زمانی که حرکتی 
در خدمت دشــمن انجام نــداده باشــند، نباید جزو 
دشمن قلمداد کرد.ایشان نقشــه  اساسی دشمن را 
ایجاد اخالل در عزم و اراده ی مردم و جوانان دانستند و 
افزودند: آنها تالش می کنند با تردیدافکنی در ایمان و 
غیرت دینی مردم، قدرت تهاجمی و دفاعی جمهوری 
اسالمی را از بین ببرند. البته توطئه  آمریکایی ها فقط 
منحصر به این ترفند نیســت بلکه آنها به دنبال ضربه 
زدن به نظام اسالمی در میدان های سیاست، اقتصاد 
و مسائل امنیتی نیز هســتند. رهبر انقالب اسالمی، 
برنامه ریزی دشمنان ملت ایران قبل از حوادث آبان را 
از جمله توطئه های امنیتی آنان دانستند و خاطرنشان 
کردند: قبل از وقوع قضایای آبان، یک عنصر آمریکایی 
با عــده ای ایرانی مزدور و وطن فروش در یک کشــور 
کوچک اما واقعا شریر و خبیث اروپایی دور هم جمع 
شدند و نقشه های قبلی خود را برای حوادثی که چند 
روز بعد اتفاق افتاد به روز کردند.ایشان افزودند: مردم 
از حادثه  بنزین اوقات شــان تلخ بود و به محض آنکه 

برخی مردم که تعداد آنها نیز زیاد نبود به عنوان اعتراض 
بیرون آمدند، مغرضان، فریب خوردگان و عمال دشمن 
که از قبل آنها را آماده کرده و به عده ای از آن مزدوران پول 
داده بودند، شــروع به اجرای آن نقشه یعنی تخریب، 
آتش زدن و ویران کردن مراکز دولتی و مردمی کردند تا 
جنگ راه بیندازند. حضرت آیت ا...خامنه ای با اشاره به 
خوشحالی آمریکایی ها در روز اول آن حوادث به خیال 
اینکه کار ایران تمام شده است، گفتند: البته دو روز بعد 
که معلوم شد کار خود آنها تمام شــده است نه ایران، 
بسیار اندوهگین و غصه دار شدند. رهبر انقالب اسالمی 
بار دیگر همگان را به تیزبینی در مقابل نقشــه  دشمن 
و در نظر داشتن نقاط اساســی یعنی »مبانی فکری 
اســالمی و انقالبی« و »وحدت ملی« توصیه کردند 
و افزودند: این وحدتی که خوشــبختانه در زیر تابوت 
پیکر مطهر شهید سلیمانی و شهدای همراه ایشان در 
بین مردم دیده شد، باید محفوظ بماند و جهت گیری 
مردم انقالبی و در جهت تکریم مردان انقالب و شهیدان 
و عناصر یادآور ارزش های انقالب باشد. ایشان با تاکید 
بر این واقعیت که دشــمنی جبهه  دشــمنان با ملت 
ایران دشمنی ذاتی و همیشگی است نه یک دشمنی 
فصلی و موسمی، گفتند: راه عالج این است که ما خود 
را از همه  جهات سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی 
قوی کنیم تا دشمن نتواند ضربه بزند؛ بنابراین اینکه 
برخی خیال کنند اگر ما یک قدم عقب برویم و قدری 
کوتاه بیاییم، آمریکایی ها دست از دشمنی برمی دارند، 
خطایی فاحش اســت. حضرت آیــت  ا... خامنه ای 
همچنین به یک خطای تحلیلــی دیگر مبنی بر اینکه 
»کاری نکنید که آمریکایی ها عصبانی شوند« نیز اشاره 
کردند و در پاسخ به آن گفتند: این حرف درست برخالف 
فرمایش پروردگار در قرآن کریم است که می فرماید 
رشد نهال های برومند و عناصر و جوانان مومن، اساسا 
برای این است که دشمنان عصبانی شوند. البته آنها نیز 
بیش از هر چیزی از همین جوانان عرصه های علم و 
جهاد و خدمت و نظامی، عصبانی هستند.رهبر انقالب 
اسالمی همچنین مصوبه مجلس شورای اسالمی علیه 
رژیم تروریســت آمریکا را خوب خواندند و افزودند: 
مصوبه  پارلمان عراق نیز که مصوبه   اخراج آمریکا از این 
کشور بود، بسیار خوب بود و امیدواریم خداوند توفیق 
دهد این حرکت را دنبال کنند. رهبر انقالب اســالمی 
همچنین در ابتدای سخنان شــان با اشــاره به حادثه 
بسیار مهم و تاریخ ساز ۱۹ دی ۱۳۵۶ گفتند: باید خاطره 
و عمق تاثیرگذاری این حادثه  عظیم را همیشه به یاد 
داشــته باشــیم و با درس گیری از این گونه حوادث، 

گذشته را راهنما و چراغ آینده قرار دهیم.

رییس جمهوری گفت: آمریکا نمی تواند از پیامدهای 
اقدام تروریســتی خود و این فاجعه بزرگ فاصله 
بگیرد و حتما در برابر این جنایت و خباثت پاســخ 
خواهد گرفت. حجت االســالم والمسلمین حسن 
روحانی روز چهارشــنبه در جلســه هیئت دولت با 
بیان اینکه در هفته گذشته تا به امروز شاهد تحوالت 
بسیار مهمی در ایران، منطقه و جهان بودیم، گفت: 
آمریکا با اقدام جنایتکارانــه در بغداد یک فرمانده 
بزرگ و عظیم الشــأن ایران را که میهمان دولت و 
مردم عراق بود، برخــالف همه مقررات بین المللی 
در یک جنایت جنگی و تروریســم بیــن المللی به 
شهادت رســاند.روحانی تصریح کرد: آمریکایی ها 
فکر کردند که با موشــک بدن سردار ســلیمانی را 

ســوزاندند در حالی که آنها با این اقدام دل صدها 
میلیون انسان آزاده جهان را سوزاندند و طبیعی است 
که آمریکا نمی تواند از پیامدهای این فاجعه بزرگ 
فاصله بگیرد و حتما در برابــر این جنایت و خباثت 
پاسخ خواهد گرفت.رییس جمهوری با بیان اینکه 
تا روزی که بدن این شــهید بزرگوار به خاک سپرده 
شد، آمریکا پاسخ های بسیار قاطعی را دریافت کرده 
است، گفت: اولین پاسخ آمریکا حضور پرشور مردم 
عراق در بغداد، کربال، نجف و بصره و دیگر شهرهای 
این کشور بود؛ آمریکا می خواست با کشتن سردار 
سلیمانی میان ملت ایران و عراق فاصله ایجاد کند؛ 
اما نفهمید که سردار بزرگ اسالم را با سرداری دیگر 
که متعلق به ملــت عراق بود با هم کشــت و خون 

و حتی اعضای بدن ایــن دو عزیز بــا هم ممزوج 
شد.روحانی افزود: این نشــان داد که ملت ایران و 
عراق در یک مسیر هستند و فرماندهان جهادی این 
دو ملت یک مسیر را طی می کنند.رییس جمهوری 
تاکید کرد: آمریکا تصور می کرد که با کشتن سردار 
سلیمانی در عراق اختالف ایجاد کرده و این کشور را 
چند شقه خواهد کرد؛ اما برعکس عراق متحد شد 
و زیر یک پرچم و با یک فریاد به طور یکپارچه علیه 

آمریکا قرار گرفت.

رییس جمهور: 

آمریکا نمی تواند از پیامدهای ترور شهید سلیمانی فاصله بگیرد

مجلس در حال ارائه پیشــنهاد طرحــی برای الزام دولــت، وزارت امور خارجــه و قوه قضاییه به طــرح موضوع جنایت تروریســتی اخیر آمریــکا در مجامع 
بین المللی به لحــاظ کیفری و محاکم داخلی اســت. محمدرضا تابش در خصوص اقدامات مجلس شــورای اســالمی در خصوص انتقام ســخت به دنبال 
شــهادت ســپهبد قاســم ســلیمانی، اظهار داشــت: ما آن اقدام قانونی را که می توانســتیم انجام دهیم، انجام دادیم یعنی دایره تروریســت تلقی شــدن 
دولت آمریکا را از ســنت کام به پنتاگون بردیم و عامالن و بانیان شــهادت شــهید ســلیمانی را در این زمره گنجاندیــم. این کار از جمله اقدامــات خوبی بود 
که انجام شــد. وی در همین رابطه تصریح کــرد: البته اقدامات حقوقی دیگری هم می توانســتیم و می خواســتیم انجام دهیم از جمله الــزام دولت، وزارت 
امور خارجه و قــوه قضاییه به طرح موضــوع در مجامع بین المللی بــه لحاظ کیفری و محاکــم داخلی که آن هم مدنظر اســت که ان شــاءا... مورد پیگیری 
قرار دهیم. نماینده مردم اردکان در مجلس شــورای اســالمی همچنین یادآور شــد: ما پیشــنهاد الزام دولت و وزارت امور خارجه و همچنیــن قوه قضاییه را 
 ارائه کرده ایم و موافقت هم شــد؛ امــا از آنجایی که چون عجله وجود داشــت از این موضــوع گذر کردیم؛ اما به هر حــال می تواند از جملــه اقدامات تکمیلی

 باشد.

طرح مجلس برای پیگیری حقوقی جنایت تروریستی اخیر آمریکا در مجامع بین المللی
معاون عملیات سپاه:

مشغول بررسی نقش 
 صهیونیست ها در ترور

 سردار سلیمانی هستیم

چهره روز

وز عکس ر

قیام شیعیان پاکستان 
در محکومیت ترور 
حاج قاسم سلیمانی

مسلمان شــیعه پاکستان در 
اعتراض به جنایت های آمریکا 
در به شــهادت رساندن سردار 
ســپهبد حاج قاسم سلیمانی 
مقابــل کنســولگری آمریکا 
در چند شــهر پاکستان، نظیر 
کراچی و الهور دست به تجمع 
و آتــش زدن پرچــم آمریکا 

زدند.

معاون عملیات ســپاه گفت که موشک های 
شلیک شده توسط سپاه دقیقا به اهداف مورد 
نظر اصابت کرده و دشمن قادر به انحراف یا 

انهدام هیچ کدام از آنها نبوده است. 
ســردار عباس نیلفروشــان ادامــه داد: با 
 وجود آنکه که اطالعات مــا حاکی از آمادگی

 صد در صدی نیروهای آمریکایی در منطقه 
و پایگاه عین االســد بود و همه شواهد اعم 
از سیســتم های رادرای و ســایر تجهیزات 
 آمریکایی گــواه ایــن ادعاســت، آن ها به 
هیــچ عنــوان نتوانســتند موشــک های 
لســتیک ســپاه را حتــی چنــد متــر  با

 منحرف کنند و موشــک های مــا دقیقا به 
اهداف اصابت کردند. 

سردار نیلفروشان گفت: ما امروز در آمادگی 
صد در صد قــرار داریم و هرگونــه حرکت را 
رصد می کنیم. معاون عملیات ســپاه ادامه 
داد: به کشــورهای منطقه با قاطعیت اعالم 
می کنــم اگر ســرزمینی یا پایگاهــی مورد 
استفاده متجاوزین قرار گیرد، در دایره هدف 
ماســت. ما درحال بررســی دقیق تر میزان 
نقش رژیم اشــغالگر قدس در ترور سردار 
سلیمانی هستیم و آنها باید بدانند هیچ یک 
از فعالیت ها ومســاعدت های این رژیم در 
راستای جنایت اتفاق افتاده از دید ما پنهان 
نمی ماند و در پاســخ تجاوزهای بعدی سهم 
 شــرکای متجاوزیــن، قطعا ســهم ویژه ای

 است.
 معاون عملیات ســپاه  عنوان کــرد: قبل از 
اجرای عملیات، با اشــراف اطالعاتی بسیار 
باال، فعالیت ها و حرکات نیروهای تروریست 
آمریکا در منطقه و پایگاه هوایی عین االسد 
را دقیقــا بررســی کردیم. بیــش از دو روز ، 
عین االسد محل دپوی ســالح و تجهیزات 
آمریکایی ها شــده بود و از لحــاظ اهمیت 
مهم ترین پایگاه منطقــه ای آمریکایی ها در 
اداره و هدایت عملیات های تروریســتی به 

حساب می آمد.

بین الملل

رنا
 ای

س:
عک
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افزایش ارزش بیت کوین درپی تحوالت جدید خاورمیانه
به دنبال تحوالت اخیر منطقه خاورمیانه، ارزهای دیجیتالی با افزایش قابل مالحظه قیمت مواجه 
شــدند. بهای بیت کوین پس از آن که در روزهــای اخیر تا هفت هزار دالر نیــز کاهش یافته بود به 
۸۳۴۹.۸۷ دالر رسید تا بار دیگر به قله دو ماه اخیر خود برسد. نوسانات شدید بیت کوین باعث شده 
است تا بسیاری از افراد نسبت به ورود برای معامله این ارز احتیاط کنند چرا که در بازه زمانی ژوئن 
تا دسامبر ۲۰۱۷ ارزش بیت کوین ۴۰۰ درصد افزایش یافت؛ اما در بازه زمانی اکتبر تا دسامبر سال 
گذشــته ارزش آن ۳۰ درصد کاهش یافت. بیت کوین اکنون حدود ۱.۵ برابر ارزش ابتدای امسال 
خود قیمت دارد و اختالف نظر بین مسیر قیمت آینده آن در بین تحلیل گران باالست. عالوه بر بیت 
کوین، قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتالی دیگر نیز صعودی بود به گونه ای که اتریوم با ۱.۴۳ درصد 

افزایش به ۳۱۰.۵۴ دالر، الیت کوین با ۵.۷۵ درصد افزایش به ۳۰۵۶.۱۷۸ دالر  رسید.

پیشرفت ۶0 درصدی ساخت و ساز واحدهای مسکونی 
سیل زدگان استان اصفهان

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اســالمی استان اصفهان گفت: عملیات 
ساخت و ساز واحدهای مسکونی سیل زدگان استان اکنون با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال 
انجام است. محسن قوی بیان اظهارداشت: بارش شدید باران و جاری شدن سیل در ابتدای امسال 
به هشت هزار و ۲۶۲ واحد مسکونی شهری و روستایی این استان خسارت زد. وی با بیان این که در 
مرحله نخست جبران خسارت و کمک به حادثه دیدگان سیل، چهار هزار و ۴۱۸ سهمیه به استان ابالغ 
شد، اضافه کرد: بر اساس سهمیه ابالغی استان تاکنون همه خسارت دیدگان به بانک ها معرفی و ۸۰ 
درصد پرونده ها به انعقاد قرارداد منجر شده است. معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان اصفهان بیان کرد: عملیات ساخت و ســاز واحدهای مسکونی سیل زدگان 
استان اکنون با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است. به گفته وی، تاکنون یکهزار و ۹۸ فقره 
وام به خانوارهای دارای مشکل معیشتی پرداخت شده است. بارش باران و جریان سیالب ابتدای 
امسال به هشت هزار و ۲۶۲ واحد مسکونی شهری و روستایی این استان خسارت زد.از این تعداد 
خانه آسیب دیده پنج هزار و ۷۷۶ واحد مسکونی در مناطق روستایی و ۲ هزار و ۴۸۶ واحد شهری 
دچار خسارت شده که نیاز به بهسازی دارند. از این تعداد ۲ هزار و ۲۲۳ واحد تخریبی و ۶ هزار و ۲۲۳ 

واحد نیاز به مرمت و بازسازی دارد.

دارندگان کارتخوان غیرمجاز در لیست سیاه
افرادی که کارتخوان ایرانی فعال در خارج از کشــور داشــته باشند، شناســایی می شوند و تمامی 
درگاه های پرداخت الکترونیکی به نام آن ها نیز غیرفعال خواهد شد. بر همین اساس، شاپرک از 
سال گذشته تاکنون نظارت بر فعالیت کارتخوان های خارج از کشور و خارج کردن آن ها از سیستم را 
در دستور کار خود قرار داده است. حدود دو ماه پیش نیز شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت 
)شاپرک(، تاکید کرد که تراکنش های انجام شده در شــبکه پرداخت الکترونیکی کشور دائما و به 
روش های مختلف تحت پایش است تا در حد ممکن از بروز هرگونه تخلف اعم از انجام تراکنش با 
کارتخوان های خارج از کشور جلوگیری شود. شبکه پرداخت الکترونیکی کشور، اعم از شرکت های 
ارائه دهنده خدمات پرداخت و شاپرک، تراکنش های انجام شده در این شبکه را زیر نظر دارند و با 
روش های مختلف و متنوعی به دنبال کاهــش فعالیت هایی مانند ارائه خدمات به کارتخوان های 
خارج کشور هستند. بر این اســاس، از این پس نام و کد ملی دارندگان کارتخوان فعال در خارج از 
کشور، در فهرست سیاه قرار می گیرد و تمامی درگاه های پرداخت الکترونیکی تعریف شده در ایران 
که با همان کد ملی فعال است، مسدود و از دریافت خدمات پذیرندگی محروم خواهند بود. شاپرک 
اعالم کرده که این اقدامات نظارتی در راستای اجرای مقررات بانک مرکزی جمهوری اسالمی مبنی 

بر ممنوعیت فعالیت کارتخوان ها خارج از کشور انجام می شود. 

دیدار و رایزنی یک هیئت روسی با فعاالن صنعت داروسازی اصفهان، امیدها برای نجات این صنعت از مشکالت پیش رو را افزایش داده است

روس ها به دنبال ورود به صنعت دارویی اصفهان

صنعــت داروســازی در کشــور از جمله  مرضیه محب رسول
قابلیت های بالقوه در اقتصاد ایران است 
که اگر چه طی دو دهه اخیر پیشرفت های خوب و چشمگیری داشته؛ 
اما در سال های اخیر در کش و قوس های تحریم و شرایط اقتصادی این 
صنعت وضعیت دوگانه ای داشته است. از سویی توانایی های کشور در 
این صنعت به کمک شرایط اقتصادی آمد و بسیاری از نیازهای وارداتی 
کشور را با تولیدات داخلی برطرف کرد و از سوی دیگر کمبود نقدینگی و 
مشکالت ارزی برای واردات مواد اولیه موجب شد تا روند رو به رشد این 
صنعت در داخل بسیار کند باشد. به غیر از مشکالت ناشی از فشارهای 
بین المللی، مســائل داخلی نظیر بدهی بیمه ها به داروســازان نیز به 
دشواری های این صنعت در ســال جاری افزود. صنعت داروسازی از 
ســال ۹۶، وارث بدهی ســازمان تامین اجتماعی به بیمه ســالمت و 
سازمان های بیمه گر به صنعت داروسازی بود، این کمبود نقدینگی در 
ســال ۹۷ تا جایی پیش رفت که بنابراعالم عبــاس کبریایی زاده نایب 
رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انســانی ایران، مطالبات 
صنعت داروسازی از ۶۰ روز به بیش از ۴۰۰ روز رسید و باعث شد تا برخی 
از کارخانجات تولیدکننــده دارو مجبور به تعطیل کــردن خطوط تولید 
داروی خود شوند. اصفهان به عنوان دومین تولید کننده دارو در کشور 
یکی از قطب های این صنعت شــناخته می شــود، هر چند داروسازان 

اصفهانی ماه هاست که از انباشت مشکالت و اختالالت اقتصادی ناالن 
هســتند؛ اما همچنان ســرپا مانده اند و به فعالیت هــای خود ادامه 
می دهند. آنها با نبود نقدینگی از سویی و تامین نشدن بدهی ها از سوی 
دیگر دســت و پنجه نرم می کنند و دراین شــرایط جذب سرمایه گذار 
می تواند راه نجاتی از بن بست این صنعت استراتژیک در کشور باشد؛ 
اتفاقی که می تواند ســرآغاز آن با رایزنی های فعــاالن اتاق بازرگانی با 
داروسازان روسی شــکل بگیرد و در صورت عملیاتی شدن راهکارهای 
مورد رایزنی، می تواند نوید بخش حل و فصل شدن برخی از مشکالت 
این صنعت باشد. در نشست مشترک داروسازان ایران و روسیه که در 
اتاق بازرگانی اصفهان انجام شد، مدیرعامل داروسازی رها با بیان اینکه 
۹۷% از داروهای ایران تولید داخل است، گفت: استان اصفهان در تولید 
دارو و محصوالت دارویی رتبه دوم کشــور را دارا بوده و ۷۰% از داروهای 
گیاهی ایران در استان اصفهان تولید می شود. غالمرضا اخوان فرید در 
نشست مشترکی که بین داروسازان ایران و روســیه و به همت واحد 
بازاریابی و روابط بین الملل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شــد، تصریح 
کرد: در اصفهان ۶ کارخانه بزرگ داروســازی و ۲ کارخانه بزرگ داروی 
گیاهی وجود دارد که بیش از ۸۰۰ نوع دارو در آنها تولید می شود. عضو 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه این نشست با هدف 
توســعه زمینه های صادرات، تحقیق و تولید و با همکاری شرکت های 

بزرگ بین المللی برگزار شد، افزود: به همین منظور در سال گذشته نیز 
یک هیئت تجاری داروسازی از روسیه به اصفهان سفر کردند و طی آن 
سفر تفاهم نامه صادرات داروهای گیاهی به روسیه امضا شد که در حال 
پیگیری اســت. اخوان فرید تصریح کرد: اگر شــرکت های روس به 
صادرات به ایران عالقه مند باشند، باید ابتدا از طریق شرکت های وارداتی 
محصوالت خود را در وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی ثبت و 
مجوزهای الزم را دریافت کنند. در ادامه ایلیا باکولین، عضو هیئت مدیره 
و مدیر امور بین الملل شرکت B.Pharma ضمن معرفی این شرکت 
به عنوان توزیع کننده محصوالت دارویی گفت: ما از سال ۲۰۱۶ اقدام به 
راه اندازی کارخانه داروسازی کردیم و در حال حاضر ۱۰ شعبه در روسیه 
داریم و در حال ثبت شعبه در شش کشور دیگر از جمله ویتنام، پاراگوئه، 
ازبکستان و قزاقستان هستیم. نماینده روس در این جلسه عالقه مندی 
شرکت های داروسازی روس برای مشــارکت با شرکت های ایرانی را 
اعالم و خاطرنشان کرد: صنعت داروسازی روسیه، صنعتی نوپاست و 
فرصت های همکاری مشترک زیادی در زمینه های انتقال تکنولوژی و 
اطالعات، صادرات و واردات مابین شــرکت های روس و ایرانی وجود 
دارد. وی افزود: شــرکت های روس به ســرمایه گذاری مشــترک با 
شرکت های داروسازی ایرانی عالقه مندند و مطمئنا این سرمایه گذاری 

برای هر دو طرف سودآور خواهد بود.

معاون بازار بورس تهران گفت: باقی مانده ســهام 

دولــت در دو پاالیشــگاه تهــران و اصفهــان ۹ و 

 ۱۲ مردادمــاه در بــورس تهران عرضه می شــود. 

 محمود گــودرزی بــا بیان اینکــه قرار بــود باقی

  مانده ســهام دولــت در شــرکت بیمــه البرز ۲۲ 

تیرماه از طریق بورس عرضه شود، گفت: این سهام 

که به صورت بلوکی عرضه شــده بــود، خریداری 

نداشت. 

معــاون بــازار بــورس اوراق بهادار افزود: ســهام 

دولت در پاالیشگاه تهران ۹ مردادماه و پاالیشگاه 

اصفهان ۱۲ مــرداد ماه و در هر کدام بــه اندازه ۲۰ 

درصد باقی مانده ســهام دولتی عرضه می شــود. 

وی گفت: خریــداران طبق دســتورالعمل بورس 

شــش روز کاری قبل از عرضه بایــد مدارک خود 

را به بورس اوراق بهادار تهــران ارائه کنند. گودرزی 

همچنین در مورد ۲۰ درصد آورده نقدی متقاضیان 

گفت: طبــق مقــررات، خریداران بایــد ۲۰ درصد 

ثمن معاملــه را اول ارائه کنند. براســاس اطالعیه 

رسمی سازمان خصوصی سازی، باقی مانده سهام 

دولت در ۱۸ شــرکت از جمله شــش پاالیشــگاه 

هر کدام بــه میــزان ۲۰ درصد از طریــق بورس و 

 فرابورس بــه صورت بلوکــی نقد و یکجــا عرضه 

می شود. 

براســاس این اطالعیه پاالیش نفــت اصفهان با 

سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریال که سهامداران عمده 

آن، شــرکت پاالیش پخــش فرآورده های نفتی 

به میزان ۲۰ درصد، شــرکت های ســرمایه گذاری 

اســتانی ســهام عدالت ۲۰ درصد، شــرکت آوای 

پردیس سالمت ۱۵ درصد، شرکت توسعه سرمایه 

رفاه ۱۱.۹۶ درصد، شــرکت پاالیــش نفت جی ۵ 

درصد و ســایر ســهامداران ۲۸.۰۴ درصد تشکیل 

می دهند که قرار اســت از طریق بــورس ۲۰ درصد 

از ســهام این شــرکت به میزان ۳ میلیارد و ۹۹۹ 

میلیــون و ۹۹۹ هزار و ۳۷ ســهم بــه قیمت پایه 

تابلوی بــورس در روز عرضه معادل قیمت بســته 

شــدن تابلو در روز قبل از عرضه به اضافه ۲۰ درصد 

به شــرطی اینکه از مبلغ ۱۲ هزار و ۲۳ ریال کمتر 

نباشــد، از طریق بــورس عرضه می شــود. مبلغ 

سپرده گذاری برای شــرکت در مزایده پاالیشگاه 

اصفهان ۴.۸ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده 

است. هدف از واگذاری سهام دولت در شرکت های 

بزرگ، عالوه بر کسب درآمد برای دولت، واگذاری 

مدیریت به بخش خصوصــی و تعاونی و افزایش 

بهــره وری در تولید اســت، همچنین گســترش 

فرهنگ مشارکت عمومی در اقتصاد و سهامداری 

به انگیزه کسب عدالت اجتماعی مد نظر است، اما 

با مصوبه هیئت عالی واگذاری مبنی بر عرضه این 

شــرکت ها به روش بلوکی، نقدی و یکجا، در عمل 

 امکان مشارکت گسترده مردم در این واگذاری ها 

وجود ندارد.

 سهام دولتی 2 پاالیشگاه تهران و اصفهان
 در بورس عرضه می شود

ماشین ظرفشویی

بازار

گر شرکت های روس به صادرات به ایران عالقه مند   ا
باشند، باید ابتدا از طریق شرکت های وارداتی محصوالت 
خود را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت و 

مجوزهای الزم را دریافت کنند

ماشین ظرفشویی رومیزی 
3۶02F-WQP۶ مایدیا مدل

قیمت: 3،300،0000 تومان

ماشین ظرفشویی ال جی 
DFB512FP مدل

قیمت: 9،100،0000 تومان

ماشین ظرفشویی توکار 
ST2FAB اسمگ مدل

قیمت: 24،300،0000 تومان

مالیات امالک اجاره ای
 چنانچـه مالک محـل سـکونت خـود را بفروشـد و در سـند انتقـال بـدون در نظـر گرفتـن اجاره بها 

مهلتی برای تخلیـه ملک بـه او داده شـود، در مدتـی که محل سـکونت فروشـنده باشـد حداکثر تا 

شـش ماه غیر اجـاری تلقی می شـود و هم چنیـن مالـکان مجتمع هـای مسـکونی دارای بیش از 

سـه واحد اسـتیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسـکن، بنا به اعالم وزارت مسـکن و شهرسـازی 

ساخته شـده یـا می شـوند در طـول مـدت اجـاره از صـد در صـد )۱۰۰%( مالیـات بـر درآمـد امالک 

اجـاری معاف هسـتند.

طبـق قانـون، هزینه هایی کـه به موجب قانـون یا قـرارداد به عهـده مالک اسـت و از طرف مسـتأجر 

انجـام می شـود و همچنین مخارجی کـه به موجب قـرارداد انجـام آن از طرف مسـتأجر تقبل شـده 

درصورتی کـه عرفا بـه عهده مالک باشـد، به عنـوان مال االجـاره غیر نقدی بـه جمع اجاره بهای سـال 

انجام هزینـه اضافه می شـود.

درآمد هر شـخص ناشـی از اجاره واحد یا واحدهای مسـکونی در تهران تا مجمـوع یک صد و پنجاه 

مترمربـع زیربنای مفید و در سـایر نقاط تـا مجموع دویسـت مترمربـع زیربنای مفیـد از مالیات بر 

درآمد ناشـی از اجـاره امالک معاف اسـت. اگر زیربنـای واحد یا واحدهای مسـکونی حسـب مورد 

بیـش از حدنصاب های تعیین شـده باشـد، درآمـد حاصـل از مـازاد حدنصاب های مذکور مشـمول 

مالیات خواهد بـود. به عبارتی اگـر مالکی دارای یـک واحد با زیربنـای مفید ۲۰۰ مترمربـع در تهران 

باشـد تا ۱۵۰ مترمربع معاف و ۵۰ مترمربع مشـمول اسـت.

ایـن معافیـت فقط نسـبت بـه واحدهـای مسـکونی تعلـق می گیرد کـه کاربری مسـکونی داشـته 

و در عمل هـم بـرای سـکونت از آن اسـتفاده می شـود. در مواردی هـم کـه مالـک دارای چند ملک 

اسـت، می تواند با انتخـاب خـود، مجموعا تـا میـزان حدنصاب های تعیین شـده از امـالک معرفی 

تـا از معافیت درآمد ناشـی از اجـاره آن هـا برخـوردار  شـود و همچنین در احتسـاب زیربنـای مفید 

سـاختمان، ملحقات و قسـمت های مشـاعی ملک شـامل بالکن، پارکینگ، انباری خـارج از واحد 

مسـکونی، نورگیرهای غیر مسـقف شیشـه ای، راه پلـه، زیرزمین های غیرمسـکونی جـزو زیربنای 

مفیـد واحد مسـکونی منظـور نخواهد شـد.

درآمد اجاره بر اسـاس قرارداد رسـمی یا عادی مبنای تشـخیص مالیات قرار می گیـرد و در مواردی 

که قرارداد وجود نداشـته باشـد یا از ارائـه آن خودداری شـود و یا مبلغ منـدرج در آن کمتر از هشـتاد 

درصد ارقام مندرج در جدول امالک مشـابه تعیین و اعالم شـده توسط سـازمان امور مالیاتی کشور 

باشـد، میزان اجاره بها بر اسـاس جدول اجاره امالک مشـابه تعیین خواهد شـد.

هرگاه مالـک خانه یـا کاشـانه مسـکونی، آن را بـه اجـاره واگـذار  کـرده و خود محـل دیگـری برای 

سـکونت خویش اجـاره کنـد، درآمـد مشـمول مالیـات، مابه التفـاوت اجـاره دریافتـی و پرداختی 

خواهد شـد.

مالیات بر درآمد اجاره برای اشـخاص حقیقی بر اسـاس نرخ های مقـرر در ماده ۱۳۱ ق.م.م اسـت 

که بـا اعمـال ایـن نرخ ها بـه درآمـد مشـمول مالیـات سـاالنه، میـزان مالیات هرسـال مشـخص 

می شـود و مالیات بر درآمد اجاره برای اشـخاص حقوقی بر اسـاس نـرخ مقرر در مـاده ۱۰۵ ق.م.م 

)۲۵%( اسـت کـه با اعمـال این نـرخ بـه درآمد مشـمول مالیـات سـاالنه، میـزان مالیات هرسـال 

مشـخص خواهد شـد.

صاحبان امالک اسـتیجاری باید تا آخر تیرماه سـال بعد، اظهارنامـه مالیاتی و مـدارک مربوطه را به 

اداره مالیاتـی محل وقوع ملک تسـلیم و مالیـات متعلق را طبق مقـررات پرداخت کننـد. اگر موجر 

شـخص حقوقی باشـد، مکلف به تسـلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه بـرای مالیات بـر درآمد اجاره 

نیسـت. به موجب تبصـره ۹ مـاده ۵۳ قانـون مالیات های مسـتقیم، اشـخاص حقوقـی مکلف اند 

مالیات بـر درآمد مال االجـاره پرداختی را کسـر و تا پایان مـاه بعد بـه اداره امور مالیاتـی محل وقوع 

ملک پرداخـت و رسـید آن را به موجر تسـلیم کنند.

کافه اقتصاد

مالیات

 مناقصه عمومی

مهدی خضری- مدیر کل

اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان اصفهان

م الف:725851

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در نظر دا رد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید، بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط 
طبق اسناد مناقصه با در نظر گرفتن اینکه »قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد« برای شرکت در فرآیند مناقصات زیر دعوت بعمل می آید.

1- روکش آسفالت باند تعریضی ورودی شاپورآباد )شهرستان برخوار( )شماره تجدید مناقصه 7/9812322( 
2- خرید تابلوهای اطالعاتی به همراه پایه و متعلقات کامل )شماره تجدید مناقصه 4/9812359( 

3- خرید و اجرای سیستم روشنایی کمربندی اردستان حد فاصل دانشگاه پیام نور تا پلیس راه )شماره تجدید مناقصه 3/98123۶5(
4- بهسازی و  آسفالت گرم جهت اصالح قوس کمربندی اردستان در محدوده پمپ بنزین )شماره تجدید مناقصه 2/98123۶9( 

5- انجام عملیات زیرسازی رفوژ میانی و خرید و اجرای حفاظ بلوک مفصلی در میانه آزاد راه معلم )تجدید مناقصه 2/9812374( با ارزیابی کیفی
۶- احداث و توسعه راههای روستایی شهرستان اصفهان )شماره مناقصه 1/9812377(

7- ساخت 34 عدد باکس 8 *۶ متری زیر گذر منظریه شهرستان شهرضا )شماره مناقصه 1/9812378(
8- تکمیل اجرای درزگیری لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم محور حنا- کمه- بیده ) شماره مناقصه 1/9812379(

9- اجرای درزگیری هندسی و روکش آسفالت گرم محور اصفهان- شهرضا )شماره مناقصه 1/9812380(
مهلت دریافت فایل اسناد از چاپ دوم اگهی )یک روز بعد از چاپ اول( تا ساعت ۱۳ تاریخ ۹۸/۱۰/۲۸، از طریق سامانه ستاد ایران

مهلت ارسال فایلهای کلیه مناقصات فوق از طریق سامانه ستاد ایران تا ســاعت ۱۳ تاریخ ۹۸/۱۱/۱۲ و تحویل ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( تا ساعت ۱۳ 

تاریخ ۹۸/۱۱/۱۲ به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان، طبقه ششم اداره حراست می باشد. گشایش فایلهای پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاد ایران 

در ساعت ۸ صبح روز ۹۸/۱۱/۱۳ در محل سالن جلسات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان انجام می شود. 

نشانی: بلوار میرزا کوچک خان، بین پل وحید و ترمینال زاینده رود، کدپستی: ۸۱۷۶۶-۳۳۷۴۳ 

تلفن گویا: ۰۳۱-۳۵۰۵۹ 

نوبت دوم

ادامه دارد...
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مدیر جهاد کشاورزی خوانسار:

فرونشستزمیندرخوانساررخنمیدهد
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوانسار گفت: فرونشست بیشتر در 
مناطقی رخ می دهد که آب رفت بسیار قطور باشد و سفره آب زیرزمینی 
را تخلیه کند که به دلیل باال بودن سنگ بســتر در خوانســار، موردی از 
فرونشست زمین نداشته ایم. محمدرضا مجیدی در خصوص کمبود آب 
طی دو سال گذشته و پیامدهای آن برای کشاورزی شهرستان خوانسار، 
اظهار کرد: برخی از آفت ها با خشکسالی طغیان می کنند به این معنا که 
یکی از عوامل غیرمستقیم خشکسالی طغیان آفت است. آفات نباتی 
در برخی مراحل نیاز به خشــکی و ضعیف شــدن گیاه دارند تا بتوانند 
غلبه پیدا کنند. از جمله آفتی که در منطقه خوانســار در اثر خشکسالی 
وضعیتش از آفات درجه ۲ و ۳ به درجه یک تبدیل شد آفت »کرم خراط 
گردو« بود. وی در همین خصوص افزود: آفت کرم خراط گردو، عالوه بر 
گردو به درختان هسته دار و دانه دار دیگر نیز حمله می کند؛ اما بیشتر روی 
گردو متمرکز است. پروانه این کرم روی سرشاخه ها تخم گذاری می کند 
و سبب خشکی سرشــاخه ها و تخریب چوب ارزشمند گردو می شود. 
این کرم، هم محصول گردو را کاهش می دهد و هم ســبب خســارت 
 به چوب می شــود. مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان خوانسار، گفت:

 آفت کرم خراط گردو که طغیان کرده بود مهار شــد و سال گذشته ۱۲۰ 
هکتار زمین زراعی را از این آفت پاک کردیم و امســال هم در ســه فاز 
وضعیت قرمز، زرد و ســبز اوضاع را بررســی می کنیم. وضعیت قرمز 
خطرناک، زرد قابل مبارزه و ســبز نرمال اســت. وضعیت سبز به این 
معناســت که تعداد آفتی که در سطح وجود داشــته قابل قبول بوده و 

شرایط عادی است.

میزان سنگ بستر در خوانسار باالست
مجیدی تصریح کرد: از طرف دیگر بحث حفظ اشجار را نیز در دستور کار 
داشتیم. در اثر خشکســالی با توجه به اینکه سفره های آب زیرزمینی 
ما سفره های قوی نیستند و سنگ بستر باالست به بارندگی ساالنه نیاز 
داریم. ممکن است در برخی مناطق سفره های آب غنی داشته باشند، 
اما متاسفانه شهرستان خوانسار دارای سنگ بستر باالیی است و یک 
شیب عرضی به سمت رودخانه و یک شیب طولی به سمت گلپایگان 
داریم. بنابراین وقتی بارندگی کاهش یابد به دلیل سفره شیب داری که 
داریم به مرور این آب از دســترس مان خارج می شود. وی ادامه داد: 
خوشبختانه سدی باال دست خوانسار ســاختند که یک سد مخزنی با 
ظرفیت ۶ میلیون مترمکعب آب اســت که این سد طی سه سال اخیر 
کمک زیادی به کشــاورزان برای تامین آب زمین هــای زراعی کرد. در 
مجموع به دلیل باال بودن سنگ بســتر، امکان حفر چاه های عمیق و 

نیمه عمیق وجود ندارد. قنوات و چشــمه قنوات حدود ۸۰ درصد منابع 
آبی خوانســار را تامین می کنند و با توجه به اینکــه اطراف قنوات چاه 
 نیســت، دارای قنوات پویایی هستیم و موردی نداشــته ایم که به طور 

صد درصد خشک شود.

متوسط بارندگی خوانسار 350 میلی متر است
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان خوانســار، گفت: در خوانسار حدود 
۲۳۰ رشــته قنات و ۴۸۰ دهنه چشمه و چشــمه قنات و ۱۱۰ چاه نیمه 
عمیق داریــم که آب شهرســتان را تامین می کنند. متوســط بارندگی 
خوانسار حدود ۳۵۰ میلی متر در سال است که در سال های پربارش به 
نزدیک ۶۰۰ میلی متر هم می رسد. سال گذشته نیز متوسط بارندگی در 
شهرستان ۵۷۰ میلی متر بود.مجیدی افزود: وضعیتی داریم که با توجه 
به شیب دار بودن سفره زیرزمینی نیاز به بارش ساالنه داریم، اگر بارش 
ساالنه خوبی نداشته باشیم دچار کم آبی می شویم. سدی که هم اکنون 
در باالدست شهرستان وجود دارد دو کار را انجام می دهد، یکی در مواقع 
خشکســالی می توانیم از آن بهره برداری کنیــم و دوم اینکه در تغذیه 

سفرهای زیرزمینی اثر دارد.

خشکسالی در غالت دیم اثر مستقیم دارد
وی اظهار کرد: خشکســالی اخیر در اکثر محصوالت تاثیر منفی داشته 
اســت؛ اما با توجه به اینکه خوانسار یک باغ شــهر محسوب می شود  

در محصوالت باغی این خشکســالی بیشــتر نمود داشــته اســت. 
خشکســالی در غالت دیم اثر مســتقیم دارد؛ اما در غالت آبی با توجه 
به محاسباتی که کشاورزان می کنند با توجه به آبی که دارند، غالت آبی 
می کارند. محصوالتی مانند گندم و جو تا ۱۵ تیر از آب می افتند، بنابراین 
خشکسالی در محصوالت زراعی اثرات کمتری دارد؛اما در محصوالت 
باغی تاثیر زیادی می گذارد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوانسار، 
افزود: عمر برخی از درختان گردوی خوانسار به ۳۰۰ سال هم می رسد، به 
همین دلیل حس احساس وظیفه نسبت به محصوالت زراعی بیشتر 
می شود. پس اگر آبرسانی درستی به این درختان نشود ممکن است 

یک درخت گردوی ۳۰۰ ساله خشک شود که جبران ناپذیر است.

خسارت 12 میلیاردی به کشاورزی خوانسار
مجیدی تصریح کرد: خسارتی که در ســال گذشته بر اثر خشکسالی و 
سرمازدگی به محصوالت کشاورزی وارد شد، ۱۲ میلیارد تومان بود. وی 
گفت: امسال حدود ۸ هزار تن آلو در خوانسار تولید شد که از این مقدار 
حدود ۲ هزار تن آلوی خشک برداشــت کردیم. همچنین میزان تولید 
سالیانه محصوالت باغی خوانسار که شــامل گردو، انگور، بادام، آلو و 
... می شود، ۱۲ هزار و ۸۰۰ تن اســت. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
خوانسار، خاطرنشان کرد: متاســفانه اعتبارات قنوات کافی نیست و 
حیات خوانسار به آنها بســتگی دارد. بنابراین باید اعتبارات پایداری را 

برای قنوات داشته باشیم.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( در شاهین شهر مطرح کرد:

مشق ایثار  و شهادت رزمندگان اسالم
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان در مراسم بزرگداشت سردار سپاه شهید سپهبد قاسم 
سلیمانی در شاهین شهر گفت: سال های متمادی رزمندگان اســالم در مکتب مالک اشتر زمانه 
درس های ایثار و شــهادت را مشــق کردند و اکنون خون مظلومانه و به ناحق ریخته شده سردار، 
رشــادت، دلیری و مقاومت را در میان رزمندگان اســالم بنیان نهاد که تســریع بخش شمارش 
معکوس برای نابودی صهیونیسم جهانی خواهد شد.وی ادامه داد: شادی و لذت آمریکایی ها از این 
عملیات تروریســتی زودگذر است و به 
برکت هدایت و رهنمودهای رهبر معظم 
انقالب، آمادگی کامل ســپاه پاسداران، 
رزمندگان و جبهه های مقاومت، انتقامی 
سخت را برای آمریکاییان رقم خواهیم 
زد که جز پشیمانی چیزی برای آنان به 
همراه نداشته باشد. سردار مجتبی فدا با 
بیان اینکه فرماندهی سپاه قدس از سال 
۱۳۷۶ بر عهده سردار شــهید سلیمانی 
بود، اظهار داشت: آمریکا در خیال خام 
خود با ایجاد التهاب در خاورمیانه و آشوب در کشــورهای همسایه و برپایی قرارگاه های نظامی به 
دنبال نفوذ و برهم زدن امنیت کشورمان بود. فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان، 
گفت: توهم ناامنی، تســخیر و تصاحب ایران با هدایت و درایت شهید ســپهبد قاسم سلیمانی و 
مدیریت هوشمندانه رهبر معظم انقالب در ۲۲ سال گذشته شکست های سریالی را به آمریکایی ها 
تحمیل کرد که زمینه ســاز کینه توزی آنان از ســردار شــد و آمریکایی ها که به دنبــال از بین بردن 
حکومت های اسالمی و سلطه بر آنان بودند، شهید سپهبد قاسم سلیمانی را سد راه خود می دانستند 
و نقشه شوم تروریستی ترور را طراحی کردند. وی افزود: خون مظلومانه سردار دل ها، وفاق، وحدت 
و همدلی را در میان آحاد مردم منطقه و ایران بنا نهاد که در این راســتا شاهد تکریم شهدای وطن 
و مدافع حرم در دولت عراق و استقبال پرشور و عزاداری ســنگین همه اقشار جامعه در شهرهای 
خوزستان، مشهد، تهران، قم و کرمان بودیم، همچنین اتحاد و همبستگی میان دولت ایران و عراق 
در مصوبه پارلمان عراق برای خروج نظامیان آمریکایی از کشورشان نیز تصویری دیگر از شکست 

را برای آمریکایی ها ترسیم می کند.

تمثال سردار شهید قاسم سلیمانی با هنر سوخت نگاری
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شــهرضا گفت: هنرمند شهرضایی با هنر سوخت 
نگاری خود، تمثال سردار شهید قاسم سلیمانی را به تصویر کشید و به فرمانده سپاه شهرضا تقدیم 
کرد. سعید طبیبان اظهار داشت: در مراســم بزرگداشت سردار شهید قاسم سلیمانی که در شهرضا 
برگزار شد، میالد سالک هنرمند شهرضایی با هنر ســوخت نگاری خود تمثال سردار شهید قاسم 
سلیمانی را به تصویر کشید و به فرمانده سپاه شهرضا تقدیم کرد تا از طرف جامعه هنری و فرهنگی 

شهرضا به خانواده سردار شهید قاسم سلیمانی تقدیم شود.
وی تصریح کرد: حسین کاجی متخلص به طالع شهرضایی همزمان با شهادت سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی شعری را به سردار دل ها تقدیم کرد. رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
شهرضا ابراز داشت: هنرمندان ما نقش موثری در طول پیروزی، حرکت و تداوم انقالب اسالمی و 
سایر دوران ها از جمله هشت سال دفاع مقدس داشته اند و هنوز هم نقش پررنگی دارند و در این 
عرصه نقش آفرینی می کنند. طبیبان از بیانیه جامعه فرهنگی و هنری شهرضا در محکومیت ترور 
شهید قاسم سلیمانی خبر داد و گفت: این بیانیه توسط هنرمندان خطاط شهرضایی با خط نستعلیق 

کتابت شده است.

با مسئولان

مفاد آراء
10/140 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 139860302016000266 مورخ 98/06/05 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک تيران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی اداره اوقاف امور خيریه شهرستان 
تيران و کرون  در ششدانگ عرصه یک باب مدرسه تحت عنوان مدرسه شهيد الچينانی 
به مســاحت 2394/36 متر مربع پالک 3 فرعی از 47  اصلی واقع در روستای کردسفلی 
 بخش 12 ثبت اصفهان که توسط آموزش و پرورش در آن احداث بنا شده است و به موجب 
دادنامه های شــماره 34 مــورخ  65/02/08 و 454 و 455-64 دادگاه مدنی خاص نجف 
آباد حكم بر وقفيت مقدار 37/5 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ پــالک فوق صادر 
گردیده اســت. لذا مالكيت عرصه محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
 در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر

 خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/04 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/19 

م الف: 706732  سيد محمد حسن مصطفوی رئيس اداره ثبت اسناد وامالک تيران 
وکرون

مزایده 
10/141 شــماره مزایده: 139804302135000003 آگهی مزایده پرونده کالســه 9800030 
ششدانگ قطعه زمين 14 قفيزی به شماره پالک 60 فرعی از شماره 53- اصلی به موجب 
سند قطعی 62098-75/04/03 دفترخانه 7 نطنز بالمناصفه به رضا حسينی فرزند محمود 
و مينو ایروانی مهابادی فرزند محمدرضا انتقال یافته که ســه دانگ سهمی مينو ایروانی 
مهابادی ذیال و سه دانگ سهمی رضا حســينی در صفحه 362 دفتر 120 امالک ثبت و 
سند مالكيت با شماره چاپی 0528472 برای آن صادر و تسليم گردیده است که حدود آن 
شمااًل سنگچين به زمين شماره 62 فرعی، شرقًا به زمين شــماره 59 ) فاصل مرزیست 
اشتراکی(، جنوبًا سنگچين زمين مزبور، غربًا دیواریســت به شارع عام می باشد که جوی 
عمومی زراعتی از مورد ثبت می گذرد که در گزارش کارشناسی یک ساختمان مسكونی 
واقع در شهر نطنز به آدرس ميدان معلم خيابان قدس کوچه فرعی سمت چپ به صورت 
ویال با سر درب سيمان بری رومی که از ضلع غربی و کوچه 6 متری به ویال ارتباط می گيرد. 
نمای بيرونی کوچه با یک ردیف سنگ کریستال و دو ردیف سنگ باد بر مشكی الباقی تا 
زیر قرنيز سيمان سياه با رویه سيمان سفيد نما سازی شده است سر درب رومی با یک درب 
انسان رو و یک درب بزرگ ماشين رو بصورت برقی تاج مثلثی با سيمان بری تزئين شده 
است. نمای بيرونی سر درب با ســنگ باد بر مشكی نما کاری شده است. در داخل عرصه 
ویال که بصورت یک باغ می باشد ساختمان مسكونی در دو طبقه با نما سنگ تراورتن و 
ستون های سيمان بری سقف شيروانی ساخته شده است ساختمان در چهار طرف باز رو به 
باغ نما دارد. در ضلع شمالی ساختمان زیر زمين و روی آن تراس مسقف تعبيه شده است، 
دور تا دور تراس با نرده سنگی سرای تزئين شده است پيرامون ساختمان محوطه سازی و با 
موزایيک کف فرش شده است در ضلع شرقی ساختمان استخر جهت شنا ساخته شده است. 
داخل ساختمان با یک ردیف قرنيز الباقی تا زیر سقف سفيد کاری و رنگ آميزی شده است. 
کف ساختمان با پارکت چوبی کف فرش شده است طبقه همكف شامل پذیرایی، آشپزخانه، 
ورودی و سرویس بهداشتی، طبقه فوقانی اتاق خواب ها و هال خصوصی قرار دارد. تزئينات 
طبقه اول با همكف کاماًل یكسان است. سه طرف زمين با دیوار سنگی و آجری محصور 
شده است و جهت شــمال که به طرف باغ دیگری می باشد با اختالف ارتفاع و تراس جدا 
شده است. برابر پروانه ساختمان با شماره 3049 مورخه 77/06/23 یک واحد ساختمانی با 
مساحت 100 متر برای عرصه 1537/5 صادر گردیده است و در تاریخ 77/09/29 اصالحات 

و تغييرات پروانه ســاختمانی برای 161/5 زیر بنا برای کل زمين اصالح شــده، در تاریخ 
77/10/15 به شــماره 6142 زیرزمين به مســاحت 31/5 متر مربع، همكف 159/81 متر 
مربع و طبقه اول 124/06 متر مربع و جمعًا بــا زیربنای 315/42 متر مربع پایان کار صادر 
شده است و در پایان کار کاربری زمين را مسكونی عنوان نموده است. که با بررسی انجام 
شده تحقيقات محلی کاربری ملک موقعيت و دسترســی و جميع جهات ارزیابی ارزش 
شــش دانگ عرصه اعيانی، انشعابات، محوطه سازی، فضای ســبز، استخر، پالک فوق 
به مبلغ 22/352/000/000 ریال ) بيســت و دو ميليارد و ســيصد و پنجاه و دو ميليون 
 ریال( تعيين گردیده است. پالک فوق که به موجب ســند رهنی 1388/05/07-83670 
و متمم آن بشماره 86233 مورخ 1389/09/14 تنظيمی در دفترخانه شماره 7 شهرستان 
نطنز در رهن بانک صادرات قرار گرفته از ســاعت 9 الی 12 روز پنج شنبه 1398/11/17 
 در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز واقع در شهرســتان نطنز پارک اداری به مزایده گذارده 
می شــود مزایده از مبلغ پایه 22/352/000/000 ریال شــروع و به هر کســی که خریدار 
باشد به باالترین قيمت پيشنهادی فروخته می شــود.  الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
 های مربوط به آب، برق، گاز و تلفن اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف و

 نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاریخ مزایده اعم از اینكه رقم قطعی 
 آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده اســت ضمن اینكه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مــازاد به برنده مزایده 
مسترد می گردد  و نيم عشــر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. این آگهی در یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 98/10/19 روز پنجشنبه  درج و منتشر می گرد. 
ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطيل رســمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطيلی در همان 
 ســاعت و مكان مقرر برگزار خواهد شــد.  م الف:721628  اداره ثبت اسناد و امالک

 نطنز ) اداره اجرای اسناد رسمی(
فقدان سند مالکیت

10/142 شماره نامه: 139885602024008236  نظر به اینكه سند مالكيت ششدانگ یک 
دستگاه آپارتمان پالک ثبتی شماره 3410/7 واقع در بخش 5 اصفهان دفتر امالک 1340 
صفحه 474 به شــماره چاپی سند کاداســتری 740607 الف 90 به نام آقای خسرو فدائی 
اشيانی ثبت و صدور سند مالكيت داشــته و طی سند رهنی به شــماره 131344 مورخ 
1391/3/3 دفترخانه 19 اصفهان در رهن بانک مســكن قرار دارد سپس طی درخواست 
کتبی به شــماره وارده 139821702024030958 مــورخ 1398/09/28 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 31398 مورخ 1398/9/28 به گواهی 
دفترخانه 19 اصفهان رسيده است مدعی است که سند مالكيت ایشان به علت جابجایی 
مفقود گردیده است و درخواست صدور سند المثنی سند مالكيت ملک فوق را نموده است.  
لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالكيت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت یا سند معامله به این اداره تسليم و رسيد اخذ نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالكيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســيد یا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور ســند مالكيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 724540  

قویدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
ابالغ دادخواست وضمائم

10/44 بدینوسيله به آقای سيدعقيل علوی زاده- ســيدمهدی علوی زاده و رضوان حفار 
فعاًل مجهول المكان ابالغ مي گرددکه خواهان فرزاد فخار بوکالت خانم سميه قجری به 
نشاني شهرضا خ شهيد بهشتی پاساژ نخل طبقه دوم دفتر وکالت دادخواستي به خواسته 
الزام تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ سی ميليون ریال به این شورا تسليم که بكالسه 
98 / 471 ش7 ح  ثبت و وقت رســيدگي براي روز یكشــنبه مورخ  4 / 12 / 98  ساعت 
4 عصر تعيين گردیده اینک حسب درخواســت خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیين 
دادرســی مدنی مراتب یک نوبت دریكي از جراید کثيراالنتشار آگهي مي شود تا از تاریخ 
انتشار ظرف یک ماه بامراجعه به دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره هفت شهرضا واخذ 
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم، آدرس کامل خود را اعالم و هر دفاعي دارید بيان نمایيد 

و براي رسيدگي فوق نيز در شوراي حل اختالف شماره هفت حقوقي شهرضاحاضرشوید و 
 اگر بعداً احتياج به نشرآگهي باشد یک نوبت منتشرخواهدشد و مدت آن ده روزخواهد بود. 
 م الــف:  725764 رئيــس دبيرخانــه شــوراي حــل اختــالف شــعبه هفتــم 

حقوقي شهرضا
ابالغ دادخواست وضمائم

 10/145 بدینوســيله به آقاي رضا ضيایی  فرزند نعمت اله فعــاًل مجهول المكان ابالغ 
مي گرددکه خواهان یداله محمدیان فرزند حمزه به نشاني شهرضا پل اول جنب بهداری 
دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ یكصدوسيزده ميليون ریال بابت حق الزحمه به این 
 شورا تسليم  که  بكالسه 98 / 550 ش2 ح  ثبت و وقت رســيدگي براي روز شنبه مورخ 
 3 / 12 / 98  ساعت 15 / 3 عصر تعيين گردیده تاجهت استماع شهادت شهود حاضرشوید 
اینک حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیين دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت دریكي از جراید کثيراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه بامراجعه 
به دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره دوم شهرضا واخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم ، 
آدرس کامل خودرااعالم وهردفاعي داریدبيان نمایيدوبراي رسيدگي فوق نيزدرشوراي حل 
اختالف شماره دوم حقوقي شهرضاحاضرشویدواگربعداً احتياج به نشرآگهي باشد یک نوبت 
منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف: 725783 رئيس دبيرخانه شوراي حل 

اختالف شعبه دوم حقوقي شهرضا
ابالغ رای

10/143 شماره دادنامه: 599-98/9/11 شــماره بایگانی: 387/98 ش 1 ،  مرجع رسيدگی 
کننده: شعبه اول شورای حل اختالف اردســتان، خواهان: سيد مجيد شاکریان به نشانی 
اردستان مسكن مهر بلوک 38 واحد 3، خوانده: ایمان رضایی به نشانی مجهول المكان، 
خواسته: مطالبه وجه چک، قاضی شورا با عنایت به محتویات پرونده و نظریه اعضاء محترم 
شورا ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل رای صادر می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای سيد مجيد شاکریان فرزند 
سيد شمس الدین به طرفيت خوانده آقای ایمان رضائی فرزند داود به خواسته مطالبه وجه 
چک با مشخصات 247474 مورخ 1397/12/15 به مبلغ پنجاه و هشت ميليون و هفتصد 
هزار ریال و هزینه دادرسی و خسارت تاخير از تاریخ چک شورا با عنایت به محتویات پرونده 
و دالیل موجود از جمله تصاویر مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت بانک محال عليه 
و اینكه اصل آن در ید دارنده )خواهان( داللت بر اشــتغال ذمه صادر کننده دارد و خوانده 
عليرغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نيافته الیحه و ایراد موثری ارائه ننموده دعوی وارد و 
ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیين دادرسی مدنی و مواد 310 
و 313 از قانون تجارت و نيز ماده واحده استفساریه الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصالح 

موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت 
مبلغ پنجاه و هشت ميليون و هفتصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخير 
تادیه از تاریخ چک 1397/12/15 و پرداخت هزینه دادرســی به مبلغ 1/903/750 ریال در 
حق خواهان محكوم می نماید. این رای غيابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شورا و ظرف بيست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی اردستان 

است.  م الف:725685 شعبه اول شورای حل اختالف اردستان

تاســیس شــرکت ســهامی خاص چکاو الکترونیک صنعت 
 پارســیان درتاریــخ 1398/10/14 به شــماره ثبت 2126 

به شناسه ملی 14008893639 
ثبت و امضا ذیل دفاترتكميل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی ميگردد. موضوع فعاليت :انجام کليه ی امور مرتبط با مهندســی 
برق و کامپيوتر شــامل توليد، طراحی، تجاری سازی سيستم های الكترونيک، 
الكترونيک قدرت، مخابرات، کنترل، نرم افزار بجز نــرم افزارهای فرهنگی، 
برنامه نویسی، رباتيک، مكاترونيک. پشــتيبانی، تعمير، نگه داری و راه اندازی 
سيستم های الكترونيک و انجام کليه ی امور مشاوره ای در زمينه ی مهندسی 
برق و الكترونيک. ســرمایه گذاری و انجام خدمات فنی مهندســی و کليه ی 
پروژه های مرتبط با تجهيزات پزشــكی، کشــاورزی، صنعتی و ســاختمانی. 
شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتــی و خصوصی و نيز انعقــاد قرارداد با 
شرکت ها و ارگان های دولتی و خصوصی یا تعاونی در داخل یا خارج. مشارکت 
و سرمایه گذاری در شــرکت های دولتی و خصوصی در زمينه ی مهندسی برق 
و الكترونيک. انجام کليه ی فعاليت هــای بازرگانی از قبيل صادرات، واردات و 
خرید و فروش، توليد، تهيه و توزیع کليه ی کاالهای مجاز بازرگانی. اخذ وام و 
تسهيالت از بانک های دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت.اخذ 
و اعطای نمایندگی از شرکت های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. شرکت 
در نمایشگاه های داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعاليت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
اصفهان ، شهرستان خمينی شــهر ، بخش مرکزی ، شهر خمينی شهر، محله 
آزادگان ، کوچه معلم 5 ، خيابان جانبازان ، پالک 0 ، طبقه همكف کدپســتی 
8415634643 سرمایه شخصيت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال 
نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 
1000000 ریال توسط موسســين طی گواهی بانكی شماره 661757 مورخ 
1398/10/01 نزد بانک بانک ملی ایران شعبه دانشگاه صنعتی اصفهان با کد 
3187 پرداخت گردیده است اعضا هيئت مدیره آقای شيرزاد غالمی به شماره 
ملی 1160248291و به ســمت عضو هيئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال آقای علی رحيمی نژاد به شماره ملی 3120211060و 
به سمت رئيس هيئت مدیره به مدت 2 ســال آقای عيسی توکلی کمكوئی به 
شــماره ملی 5610010403و به ســمت نایب رئيس هيئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اســناد مالی و تعهدآور شرکت با امضا 
رئيس هيئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا 
مدیر عامل مجری مصوبات هيئت مدیره خواهد بــود. اختيارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان آقای عليرضا زینلی به شماره ملی 0019028784 به 
سمت بازرس اصلی به مدت یک ســال مالی آقای علی بيرانوند به شماره ملی 
4060856223 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثير 
االنتشــار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعيين گردید. ثبت موضوع 
فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمی باشــد. اداره کل ثبت 
 اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غيرتجاری 

خمينی شهر )721959(

آگهــی تغییــرات شــرکت ســاختمانی نویــن نما 
 اردستان شرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت 389 

و شناسه ملی 10260083827 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/09/12 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : آقــای علیرضا امیری 
به شــماره ملی 1189342121 ، خانــم مریم عصار تلــک آبادی به 
شــماره ملی 1189586509 ، خانم نجمه فدوی اردســتانی به شماره 
ملی 1189920409 ، آقای داود آقاشــاهی اردســتانی به شماره ملی 
1189347636 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بران برای مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. آقای علی صفی ده نایبی به شــماره ملی 
1189365790به عنوان بازرس اصلی و آقای جمشــید عسکریان پور 
اردستانی به شماره ملی 1189365790 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال انتخاب گردیدند. روزنامه زاینده رود جهت درج اگهی 
های شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )719284(
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یک چهارم حوادث اصفهان مربوط به آسانسور است
 مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در مراسم افتتاح نمایشگاه آسانسور 
گفت: مدیریت شرایط پس از نصب آسانسور در ساختمان ها بر عهده آتش نشانی است و در سال گذشته 

بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ نفــر از مرگ حتمی 
توسط آتش نشــانان نجات یافته اند و به 
رغم اینکه آتش نشــانان حقوق مناسبی 
دریافت نمی کنند و درمظلومیت کامل به 
سر می برند، بیشــترین صرفه اقتصادی 
را برای کشور دارند.محسن گالبی،افزود: 
یک چهارم حوادث اصفهان مربوط به حوزه 
آسانسور اســت و این میزان در تابستان 
به موجب قطع و وصــل برق چندین برابر 
می شــود. وی اضافه کرد: خدمات ایمنی 

آسانسورها به صورت کامل برعهده آتش نشانی است و اگر سیستم های ایمنی مناسبی در آسانسورهای 
مورد استفاده در کشور داشته باشیم میزان حوادث این حوزه و تماس با آتش نشانی به شدت کاهش 
خواهد یافت. گالبی ادامه داد: باید مقررات ملی در حوزه نصب آسانسورها به صورت دقیق در نظرگرفته 
شود و بر اساس مقررات ملی ساختمان در صورتی که برای یکی از مشترکان حادثه ای در زمان استفاده 

از آسانسور رخ دهد، هیئت مدیره ساختمان باید به عنوان مسئول استفاده از این وسیله پاسخگو باشد.

آلودگی هوای اصفهان کاهش می یابد
کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان گفت: آالیندگی هوای مرکز این 
اســتان با نفوذ موج ناپایدارکاهش می یابد. حجت ا... علی عسگریان اظهار داشت: وضعیت هوای 
اصفهان و برخی مناطق صنعتی استان به دلیل سکون نسبی هوا در شرایط ناسالم قرار گرفت؛ اما با نفوذ 
موج ناپایدار از غرب و پیش بینی بارش در مناطق غربی استان به تدریج آلودگی هوا در شهر اصفهان 
و مناطق صنعتی استان کاهش می یابد. کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان 
اصفهان بیان کرد: بارش برف و باران گاهی وزش باد به نسبت شدید با نفوذ سامانه ناپایدار از سمت غرب 
به استان به تناوب تا روز یکشنبه هفته آینده در بیشتر مناطق استان به ویژه غرب و جنوب پیش بینی 
می شود. به گفته وی، ورود این سامانه مه آلودگی در غرب و جنوب استان را به دنبال خواهد داشت. 
علی عسگریان گفت: دمای هوا در برخی مناطق استان، ۲ تا چهار درجه سانتیگراد افزایش می یابد و 
طی این مدت دمای این کالن شهر در گرم ترین زمان روز به ۱۳ درجه سانتیگراد و در سردترین زمان 

حداقل به یک درجه سانتیگراد زیر صفر خواهد رسید.

دانشگاه، مرکز هدایت استعدادهای برتر است
رییس بنیاد نخبــگان اســتان اصفهان بــا تاکید بر جایگاه دانشــگاه بــه عنوان مرکــز هدایت 
استعدادهای برتر در زمینه های علمی و نیز مهارت های فردی، گفت: با توسعه هسته های نخبگانی 
ذیل طرح شهید احمدی روشن، زمینه اثرگذاری بیشتر اســتعدادهای برتر فراهم می شود.منصور 
شریعتی با بیان اینکه دانشگاه محل تحول است، افزود: طرح شهید احمدی روشن در تالش است 
زمینه الزم برای عملیاتی شدن ایده های نخبگانی با محوریت نیازهای بومی را فراهم کند تا افراد به 
تدریج در قالب شــرکت های دانش بنیان اثرگذاری بیشتری در جامعه داشته باشند. رییس بنیاد 
نخبگان استان اصفهان یادآور شد: هسته ها از سه جزء استاد خبره، دانشجویان یا دانش آموختگان 
مستعد و مسئله تشکیل شده اســت. در این بین، آموزش و توانمندسازی دانشجویان مستعد در 
قالب حل یک مسئله واقعی، شاگردپروری، هدایت و جهت دهی فعالیت های نخبگانی به سمت 

حوزه های مورد نیاز کشور و افزایش روحیه خودباوری از اهداف اصلی این طرح است.

یک روز در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری اصفهان؛

ايدز بيماري است، كابوس نبينيد

مركز مشاوره بیماری های رفتاری، تابلویی است سفید با خطوط قرمز 
نقش بسته بر ســر در ورودی درمانگاه نواب صفوی. اولین چیزی كه 
داخل درمانگاه می توانی مشاهده كنی، پوستر سفیدرنگی است كه با 
كف پوش های سبز این مركز تلفیق شده تا بیماران ایدزی بتوانند با امید 

بیشتر به زندگی، بازگشت دوباره را تجربه كنند.
ربان قرمز راهنمای ماســت، اینجا همه را با این عالمت می شناســند، 
جایی كه در پی راهرو باریكی، بیماران HIV مثبت را می پذیرند. جایی 
كه از بیماران به عنوان یك انسان یاد می كنند كه حق زندگی دارند. عزیز، 
یكی از همین بیماران بود كه امروز دیگر وجود خارجی ندارد، عزیز یكی 
از ۱۴ هزار بیمار مبتال به HIV در ایران بود. غیــر از عزیز، تعدادی بیمار 
دیگر هم در آنجا هستند، اصغر یكی از آنهاست كه می گوید: برای اینكه 
گفته ام ایدز دارم چندین سال اســت به عناوین مختلف درگیر پاسگاه 
و دادگاه هستم. اصغر،  وقتی به ایدز مبتال شد كه در یكی از زندان های 
شیراز موادمخدر تزریق كرد. او در حال حاضر اعتیادش را درمان كرده 
و متادون مصرف می كند. سوادش در حد دیپلم است و 56 سال سن 
دارد، هفته ای یك بار برای تزریق دارو به این مركز می آید و چون شغلش 

آزاد است مشكلی در رابطه با استخدام ندارد.
اصغر هم اكنون با همســر و دو فرزند پسرش زندگی می كند. او زمانی 
فهمید ایدز دارد كه برای اهدای خون به یكی از این مراكز مراجعه كرد. به 
گفته خودش، دنیا یك دفعه روی سرش خراب شد و همه چیز را تمام 
شده حساب می كرد؛ اما به كمك خانواده اش توانست به زندگی برگردد.

اما در عین حال برادر و همســر برادرش او را به هیچ وجه نمی پذیرند 
و وقتی بــه خانه آنها می رود بــه قول خودش انــگار جذامی دیده اند.          
شكیبا، هفت ســاله هم یك بیمار HIV مثبت اســت كه كوچك ترین 
بیمار این مركز هم محسوب می شود. او هیچ دوستی ندارد و در مدرسه 
همیشه تنهاســت چون مادرها و پدرها وقتی می فهمند بچه شان با او 
رابطه دارند آنها را منع می کنند. شكیبا در یك خانواده معتاد به دنیا آمده 
و از پدر و مادرش مبتال شــده و تنها آرزویش این اســت كه مردم از او 

نترسند و او را دوست داشته باشند.
 در اینجا بیماران دیگری هم هستند كه اصال دوست ندارند با آنها حرف 
بزنیم. آن ها بـــه دلـــیل رفتارهای پرخطری كه داشــته اند دچار این 
بیماری شده اند؛ اما اكنون توانسته اند با تحت مشــاوره قرار گرفتن با 

بیماری شــان كنار بیایند و یاد بگیرند كه دیگران را مبتال نكنند. كتایون 
طایری، مسئول مركز مشاوره بیماری های رفتاری می گوید: دسترسی 
به این افراد مشكل است چرا كه سخت اعتماد می كنند به همین خاطر 
مهم ترین كار برای مــا ارتباط گرفتن و جلب اعتماد این افراد اســت تا 
بتوانیم به صورت داوطلبانه از آنهــا آزمایش HIV و هپاتیت بگیریم. به 
آنها آموزش رفتارهای جنسی بدهیم، مشاوره دهیم و خانواده هایشان 
را درگیر مســائل آنها كنیم. وی می افزاید: مردم فكر می كنند بیماران 
ایدزی، موجودات مریخی هستند كه از فضا آمده اند در حالی كه آنها نیز 
مثل خود ما هستند اما كمی بدشــانس تر، چون مطمئنا اگر در شرایط 
و موقعیت بهتری بودند شــاید به این بیماری مبتال نمی شدند. چطور 
انتظار داریم كودكی كه اسباب بازیش ابزار و ادوات استعمال موادمخدر 
والدینش است در آینده معتاد نشود؟ واقعیت این است كه مردم این 
بیماری را نمی شناســند؛ اما در عین حال به خود اجازه می دهند كه در 

مورد آن قضاوت كنند.
مـسـئـول مـركـز مـــشاوره بیماری های رفتاری اصفهان، اغلب این 
بیماران را از خانواده های از هم پاشیده، معتاد و دارای تربیت نادرست 
می داند و تاكید می كند: دوری و كناره گیری از این افراد مشكلی را حل 
نمی كند، چون آنها مجرم نیستند. بلكه بیمارانی هستند كه حتی با یك 
سالم گرم به ما اعتماد می كنند و همین مسئله باعث می شودكه آن ها 

سعی كنند رفتاری را داشته باشند كه به دیگران ضرری نرساند.
وی مـی افـزاید: جـدی تـــرین مـشـــكل این بیماران، خانواده های 
آنها هستند كه اقدام به طرد یا كناره گیری از آنها می كنند و تمام تالش 
ما رفع انــگ  اجتماعی و بهبود روابــط خانوادگی این افراد اســت. ما 
اگر بتوانیم حتی یك نفر را توجیه كنیم كـــه از سـرنـــگ مـشـتـرك 
اسـتـفـاده نـكـنـد تـوانـســـته ایم ده ها نفر را نجات دهیم و بنابراین 
مهم تعداد بیماران نیست بلكه خود بیماری است كه توانایی فوق العاده 
و بالقــوه در آلوده كردن مردم دارد و باید كنترل شــود.مركز مشــاوره 
بیماری های رفتاری درمانــگاه نواب صفوی به عنــوان اولین مركزی 
اســت كه در اصفهان توانســته بیماران را مورد مشــاوره قرار دهد و از 
آنجایی كه بیشــتر افرادی كه می آیند این ذهنیــت را دارند كه ممكن 
اســت HIV مثبت داشته باشــند، می پذیرند آزمایش بدهند. كسانی 
كه به این مركز می آیند یاد می گیرند كه از وســایل محافظتی در روابط 
جنســی اســتفاده كنند و یا اگر معتاد هستند از ســرنگ های یك بار 
مصرف اســتفاده كنند و یا اگر به خواســتگاری می روند بازگو كنند كه 
 این بیماری را دارند. البته این امر ارتباط بســیار زیادی با رفتار متقابل 

مردم دارد.

معاون اجتماعی بهزیســتی استان اصفهان گفت: در 
اورژانس اجتماعی بهزیستی استان اصفهان که وظیفه 
مداخله در بحران های اجتماعــی، فردی و خانوادگی 
را دارد ۱۸۰ مددکار اجتماعــی فعالیت دارند. مجتبی 
ناجی، در خصوص مددکاران اجتماع بهزیستی، اظهار 
کرد: در اورژانس اجتماعی بهزیستی استان اصفهان 
که وظیفه مداخله در بحران هــای اجتماعی، فردی و 
خانوادگی را دارد ۱۸۰ مددکار اجتماعی فعالیت دارند. 

وی با بیان اینکه در بین این افراد رشته های مرتبط با 
مددکاری هم وجود دارد، افزود: این افراد تحصیالت 
آکادمیک در رشــته های مرتبط مددکاری، مشاوره و 
روان شناسی را دارند و در کنار دیگر اعضای تیم مشاوره 
و مداخلــه نقش عمده ارتبــاط با مددجویــان را ایفا 
می کنند. معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان 
در خصوص وظایف مــددکاران، تصریح کرد: مددکار 
وظیفه مالقات مستقیم با مددجویان را دارد و جنس 
کار مددکار برخالف روان شناسان که ارجاع به آنها صورت 
می گیرد، مداخالت میدانی است و هر مورد را متناسب 
با شــرایط نقاط قوت یا ضعف خانواده و به کارگیری 
منابع و نهادهــای حمایتی در جهت رفع مشــکالت 

مددجویان اقدام می کند. وی افزود: اگرچه آموزش و 
پرورش از نظر نیروی انسانی و مشاوران تامین است؛ 
اما با سیستم مددکاری آشنا نیست چرا که مددکاران 
برای حمایت و حل تعارضــات مددجو باید ارتباطات 
گسترده ای داشته باشــند و در موضوع دانش آموزان، 
مددکار باید به موضوعاتی نظیر عدم تعادل یا نابسامانی 
نظام خانواده او دقت کند. ناجی با تاکید بر اینکه برخی 
خانواده ها مهارت حل مسئله و پیگیری مشکالت خود 
را ندارند، افزود: مددکار می تواند در پیگیری بسیاری 
از مسائل حقوقی، معیشــتی، مالی، ملکی یا تامین 
لوازم ضروری زندگی و بسیاری امور دیگر یک خانواده 

موثر باشد .

معاون اجتماعی بهزیستی استان:

180 مددکار اجتماعی در بهزیستی اصفهان فعالیت دارند

بقایای به جا مانده از مسافران 
هواپیمای سقوط کرده اوکراینی

در هواپیمای اوکراینی که دیروز در شهرک الله، 
صباح شهر رباط کریم اســتان تهران سقوط 
کرد، تعدادی از پزشکان و دندانپزشکان ایرانی 
و دانشــجویان علوم پزشــکی که در اوکراین 
یا کانادا تحصیل می کردنــد از جمله دختر و 
پسر )زینب و محمدحســین( دکتر اسدی 
الری مشــاور وزیر بهداشــت و مدیرکل امور 

بین المللی وزارت بهداشت حضور داشتند.

 کشف 158 دستگاه »ماینر« استخراج ارز دیجیتال
 در اردستان

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان از کشف ۱5۸ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال»بیت کویین« 
به ارزش ۱7 میلیارد ریال خبر داد. ســرهنگ غالمرضا هاشمی زاده در تشریح این خبر اظهار داشت: 
ماموران انتظامی شهرستان اردستان با دریافت خبری مبنی بر اســتفاده غیرمجاز از دستگاه ماینر 
اســتخراج ارز دیجیتال بیت کویین در یکی از کارخانه های حاشیه شــهر، موضوع را بررسی و محل 
اعالم شــده را شناســایی کردند. وی اضافه کرد: یک گروه از ماموران پس از هماهنگی های به عمل 
آمده به محل اعزام و ۱5۸ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند. سرهنگ هاشمی زاده با اشاره به اینکه 
کارشناسان، ارزش دستگاه های کشف شده را ۱7 میلیارد ریال اعالم کرده اند بیان داشت: در این رابطه 

یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان خبر داد:

کشف 167 کیلوحشیش و تریاک از یک وانت کاپرا در اصفهان
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان از کشف ۸7 کیلو تریاک و ۸۰ کیلو حشیش در بازرسی از 
یک وانت کاپرا در اصفهان خبر داد. سرهنگ علی ملکی آهنگران بیان داشت: ماموران یگان تکاوری 
پلیس اصفهان در بازرســی از یک وانت کاپرا در محور تاالب گاوخونی- ورزنه ۸7 کیلو تریاک و ۸۰ 
کیلو حشیش که در اتاق این خودرو جاسازشده بود، کشف کردند. این مقام انتظامی افزود: در این 
خصوص یک سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشــکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد. 
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان تاکید کرد: نیروی انتظامی با سوداگران مرگ و 

قاچاقچیان افیونی برخورد قاطع و قانونی می کند و اجازه جوالن به آنان نخواهد داد.

دکترقالبی دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان تیران و کرون از دستگیری خانمی که بدون داشتن مدرک پزشکی اقدام 
به ارائه خدمات پزشکی به بیماران می کرد، خبر داد. سرهنگ علی صادقی اظهار داشت: در پی کسب 
خبری مبنی بر اینکه خانمی بدون داشــتن مدارک پزشکی اقدام به ارائه خدمات درمانی می کند، 
بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت. وی 
افزود: پس از هماهنگی های الزم یک گروه از ماموران به محل مورد نظر اعزام و این خانم ۴5 ساله 
را که بدون داشــتن هیچ مدرکی اقدام به ارائه خدمات درمانی می کرد، دســتگیر کردند. سرهنگ 
صادقی با اشاره به اینکه ۸۰ قلم انواع اقالم پزشکی از منزل متهمه کشف شد، بیان داشت: متهمه به 

بزه انتسابی اعتراف و برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

پلمپ 16 آرایشگاه زنانه متخلف در اصفهان
رییس پلیس امنیت عمومی استان از اجرای طرح بازدید و کنترل واحدهای صنفی آرایشگاه های زنانه 
در شهر اصفهان و پلمپ ۱6 نمونه از این واحدها خبر داد. سرهنگ محمد حسن اسماعیلی در تشریح 
این خبر  گفت: در راستای ارتقای امنیت اخالقی و اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح بازدید و کنترل 
واحدهای صنفی آرایشگاه زنانه توســط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان در شهر اصفهان اجرا شد. وی اظهار داشت: در این طرح ماموران از 
۱۸6 واحد صنفی بازدید کردند که در نهایت تعداد ۱6 واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانین و 
مقررات مربوطه متخلف شناخته شــده و با حکم مقام قضایی نسبت به پلمپ و جلوگیری از فعالیت 
آنان اقدام شد. رییس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: همچنین برای 
۲۰ واحد صنفی دیگر نیز اخطاریه پلمپ صادر و از متصدیان 65 واحد صنفی تعهد کتبی اخذ شد که در 

صورت عمل نکردن به موارد اعالمی در زمان مقرر با آنان نیز برابر قانون برخورد می شود.

با مسئولان

وز عکس ر

عکس: ایسنا

چهره روزناجا

فرماندار اصفهان:

اگر تغییر بزرگ می خواهید 
سراغ آموزش و پرورش بروید

فرماندار اصفهان گفت: مــردم باید بدانند اگر 
می خواهند تغییر بزرگی در جامعه ایجاد کنند 
باید آموزش و پــرورش را تصحیح کنند و این 
امر جز با کمک و مشارکت آن ها ممکن نیست. 
حسین سیســتانی اظهار کرد: باید سفیرانی 
از ســمت آموزش و پرورش به مراکز فرهنگی 
و ادارات بروند و از اهمیــت آموزش و پرورش 
بگویند تا نهضت اهمیت به آموزش و پرورش 
آغــاز شــود. وی در خصوص مصوبــات این 
جلسه افزود: این ســفیران می توانند تعدادی 
از دل ســوختگان آموزش و پرورش باشند تا 
مردم در خصوص اهمیت آموزش بیشتر بدانند 
و ما نیز باید در مورد ذهنیت مردم نســبت به 
آموزش و پرورش بیشتر بدانیم تا بتوانیم بهتر 
به آن ها رســیدگی کنیم. رییس شورای عالی 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان اضافه کرد: 
نزدیکی مردم و آموزش و پرورش کمک مردم 
به این نهاد را در پی خواهد داشت. این مشارکت 
می تواند در قالب یک کمپین باشد که با گسترده 
شدن آن آموزش و پرورش بهتر و بیشتر دیده 
شــده و حرف های مردم نیز بهتر شنیده شود. 
وی ادامه داد: مردم باید بدانند اگر می خواهند 
تغییر بزرگی در جامعه ایجاد کنند باید آموزش و 
پرورش را تصحیح کنند و این امر جز با کمک و 
مشارکت آن ها ممکن نیست. فرماندار اصفهان 
تاکید کرد: نقش و جایگاه شــورای آموزش و 
پرورش باید خود را نشــان دهد و مصوبات آن 
عملی شود. هفته شــورای آموزش و پرورش 
باید بستری برای انتقال ذهنیت مثبت به این 

شورا باشد. 

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی استان:

5 طرح اجتماعی در مساجد استان اصفهان اجرا می شود
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی استان از اجرای پنج طرح اجتماعی در تعدادی از مساجد فعال و منتخب استان اصفهان خبرداد. »محمدرضا طاهری« 
با اشاره به کارکردهای مساجد و اهمیت بهره گیری از ظرفیت های آن ها اظهارداشت: باید از ظرفیت مساجد برای رفع نیازهای جامعه و افزایش دانش عمومی 
استفاده کرد و عالوه بر اقامه نماز و انجام فرائض دینی، اقدامات فرهنگی و اجتماعی نیز با مشارکت روحانیون، متولیان و فعاالن فرهنگی انجام شود. وی افزود: 
پنج طرح تقویت بنیان خانواده، افزایش دانش حقوقی، مشاوره تحصیلی، کارآفرینی و خدمات فرهنگی برای یکصد مسجد منتخب استان اصفهان پیش بینی 
شده تا اینکه این طرح ها موجب احیای کارکرد مساجد شود. طاهری با بیان اینکه مساجد فعال و با جمعیت بیشتر نمازگزار برای این طرح ها پیش بینی شده اند، 
خاطرنشان کرد: برخی از متولیان و فعاالن فرهنگی مساجد چنین طرح هایی را از گذشته داشته اند و این برنامه ریزی اداره کل تبلیغات اسالمی بر تقویت فعالیت 
آن ها افزوده است. حجت االسالم طاهری اضافه کرد: ۱7 نهاد اداری و خدماتی برای اجرای این طرح ها با متولیان مساجد همکاری می کنند که برای این موضوع 

تفاهم نامه همکاری منعقد شده و فرصت های خوبی را فراهم کرده اند. 



سخنگوی باشگاه ذوب آهن اعالم کرد که بهتر بود استقاللی ها برای جذب مطهری ابتدا با این باشگاه مذاکره می کردند. در شرایطی که خبر رسیده ارسالن مطهری 
با استقاللی ها به توافق رسیده است، باشــگاه ذوب آهن از طریق سخنگوی خودش نسبت به این اتفاق واکنش نشــان داد. جمشیدی در این باره گفته است: 
»مطهری با ما قرارداد دارد. او با باشگاه ما صحبت هایی درباره مبلغی که باید می گرفته انجام داده است. جلسه ای با محمدی، 
مدیرعامل باشگاه برگزار  خواهد شد و فکر می کنم مشکالت حل شود!«وی ادامه داد: »جدایی بازیکن به این شکل به سود 
او نخواهد بود. ما از نظر قانونی هم پیگیر می شویم. استقالل اگر قرار اســت با بازیکن مذاکره کند، ابتدا باید به باشگاه ذوب 
آهن درخواست بدهد. باید مسائل اخالقی و قانونی را رعایت کرد. همانطور که گفتم جدایی به این شکل نه به نفع ذوب آهن 

است، نه به نفع مطهری و نه به نفع استقالل.«

سخنگوی باشگاه ذوب آهن:

»ارسالن مطهری« با ما قرارداد دارد
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عکس معنی دار؛ خداحافظ کالدرون؟
 عکس روبه رو، بدون شک مهم ترین قاب به جا مانده از اولین تمرین پرسپولیس برای نیم فصل دوم 
است؛ افشین پیروانی دوش به دوش محمدحســن انصاری فرد. گابریل کالدرون پیش از ترک ایران 

شروطی برای ادامه همکاری تعیین کرده 
بود که هیچ کدام از آنها اجرا نشد؛ حتی یک 
مورد. پول خودش و دستیارانش را ندادند، 
طلب پارســال بازیکنان را تسویه نکردند، 
اردوی زمستانی برگزار نشد، بازیکن جدید 
نگرفتند و حتی هنوز به نوه سعید راد هم 
رضایت نامه برای جدایی نداده اند. هر کدام 
از اینها یک پیام داشت، اما پیام این عکس 
از همه رساتر اســت؛ آنقدر بلند که به خود 
بوینس آیرس می رسد. مربی آرژانتینی در 

آخرین جلسه اش با مدیران پرسپولیس خواسته بود افشین پیروانی عوض شود و سرپرست دیگری 
جای او را بگیرد. در این مدت بسیار تالش شد اینطور وانمود شــود که خواسته کالدرون غیرحرفه ای و 
تجاوز از چارت اداری است؛ اما تئوریسن های حیله بهتر از هر کس دیگری می دانستند عرف حرفه ای در 
فوتبال دنیا این است که تمام رختکن در اختیار سرمربی باشد و بیرون از آن زیر نظر مدیران اداره شود. 
وقتی سرپرست تیم روی نیمکت می نشیند، در تمرینات حاضر اســت و در رختکن فعالیت می کند، 
قطعا انتخابش باید زیر نظر سرمربی باشــد؛ همانطور که مربیان مشهور ایرانی مثل علی پروین و امیر 
قلعه نویی همیشه این حق را داشــتند و دارند و همانطور که کارلوس کی روش در تیم ملی از این امتیاز 
برخوردار بود. سرمربیانی مثل مورینیو و گواردیوال در بزرگ ترین باشگاه های جهان حتی پزشک تیم را 
 هم عوض می کنند؛ اما موج بزرگ دروغ و خیانت داستان را طور دیگری القا کرد. این ها که از خیلی وقت 
 پیش می دانســتند اساســا اردوی قطری در کار نیســت، به دروغ شــایعه کردنــد انصاری فرد قبول
  کــرده پیروانــی در دوحه حاضر نباشــد؛ اما دم خــروس باالخره بیــرون زد؛ زمانی کــه این عکس

 ثبت شد و لحظاتی بعد پیروانی در حال شوخی با بازیکنان، حتی تصاویر »معارفه طور« هم به یادگار 
گذاشت.

پژمان در راه استقالل؟
فعالیت استقاللی ها در بازار نقل وانتقاالت آغاز شده و هر لحظه خبرهای داغ و جذابی به هواداران این 
تیم می رسد. پژمان منتظری یکی از گزینه های اصلی مجیدی برای ترمیم خط دفاعی آبی پوشان 
است. مدافعی که فصل گذشته پس از جدایی اش حواشی فراوانی به وجود آمد و حسابی سروصدا 
به پا کرد. شنیده می شود این بازیکن که هم اکنون به همراه الخریطیات در لیگ دسته دوم فوتبال 
قطر توپ می زند، عالقه اش برای بازگشت به جمع آبی پوشان را به مسئوالن باشگاه اعالم کرده و طبق 
اخباری که رسیده، وی رضایت نامه اش را از باشگاه قطری دریافت کرده و در روزهای آینده بازگشت 

او به جمع آبی های تهرانی نهایی خواهد شد.

یک تیم دیگر آلمانی هم خواهان جذب »مجید حسینی« شد
باشگاه ترابزون اسپور اعالم کرد پیشنهاد دیگری برای جذب مجید حسینی از تیم فرایبورگ آلمان 
دریافت کرده است. پیش از این هرتابرلین آلمان و ساســولوی ایتالیا خواهان جذب این مدافع 
ایرانی در ماه جاری میالدی بودند و پیشنهادهای مشابه 2.5 میلیون یورویی به ترابزون اسپور ارائه 
دادند. باشگاه ترابزون اسپور پیش از این اعالم کرده بود فقط در صورت دریافت پیشنهاد 4 میلیون 
یورویی پای میز مذاکره برای انتقال مجید حسینی خواهد نشست. این بازیکن هم اکنون در اردوی 

ترابزون اسپور در شهر آنتالیا حضور دارد.

تیم ملی امید در ایستگاه اول رقابت های انتخابی المپیک 2020؛

شاگردان استیلی به دنبال طلسم شکنی

امروز تنــور رقابت های فوتبــال انتخابی  سمیه مصور
المپیک 2020 برای ملی پوشان کشورمان 

روشن می شود تا شاگردان حمید استیلی شانس شان را برای صعود 

به رقابت های المپیک امتحان کنند؛ رقابت هایی که سال هاســت تیم 

ملی ایران فرصت حضور در آن را پیدا نکرده است.

 از آخریــن حضور تیــم فوتبال ایــران در المپیک بیش از 40 ســال 

می گذرد، آخرین بار شاگردان حشــمت مهاجرانی بودند که توانستند 

در چارچوب رقابت های المپیک 1976 مونترال پا به مســتطیل سبز 

بگذارند و در همان دوره هم تا مرحله یک چهارم نهایی پیشروی کردند 

تا آخرین دوره حضور فوتبال ایران در المپیک با یکی از بهترین نتایج 

ممکن در این رقابت ها همراه شود. حاال یک بار دیگر موعد مسابقات 

انتخابی المپیک در رشته فوتبال فرا رســیده و این بار تیم امید ایران 

با هدایت حمید استیلی و بازیکنانی ارزشمند و با کیفیت مثل مهدی 

قائدی، امید نورافکن، محمد محبی و ... خود را برای کســب سهمیه 

المپیک آماده می کند؛ رویدادی کــه اگر رخ دهد و در نهایت تیم امید 

در بین 16 تیم حاضر در این رقابت ها، در جمع سه تیم برتر قرار بگیرد، 

می تواند اتفاقــی تاریخی را در عرصه فوتبال ایــران رقم بزند. هرچند 

این رویداد تاریخی می تواند  بسیار سخت به نظر بیاید زیرا امیدهای 

فوتبال ایران باید در گروهی فوق العاده دشوار با تیم های کره جنوبی، 

ازبکستان و چین پیکار کنند و همین تردیدها را در خصوص موفقیت 

تیم امید که طی یک ســال گذشته 3 ســرمربی عوض کرده، بیشتر 

می کند.

طبق برنامه اعالم شده از سوی کنفدراســیون فوتبال آسیا، تیم ملی 

امید ایران در رقابت های فوتبال انتخابــی المپیک 2020 که در تایلند 

برگزار خواهد شــد، امروز با ازبکســتان دیدار می کند، ســپس روز 

یکشــنبه 22 دی ماه با کره جنوبی مصاف می کند و در آخرین دیدار 

مرحله گروهی هم روز چهارشنبه 25 دی با چین روبه رو خواهد شد. 

بنا به گفته حمید اســتیلی؛ تیم امید در بازی هــای انتخابی المپیک 

2020 توکیو قصد دارد همانند تیم ملــی در زمان کارلوس کی روش با 

سیســتم 1-2-3-4 بازی کند و با تاکتیک دفــاع – حمله به میدان 

برود. بچه های ایرانی که همه جزو  تیم های شاخص لیگ برتر به شمار 

می روند و چند تایی هم لژیونر هستند در شرایط ایده آل و آرمانی قرار 

دارند تا جای که حمید اســتیلی به صعود امیدوار است و همانند گلی 

که به آمریکا زد این بار می خواهد یک اتفاق تاریخی دیگر برای فوتبال 

ایران رقم بزند و آن هم صعود به المپیک اســت. ســرمربی تیم ملی 

امید ایران در نشست خبری مشترکی که همراه با سرمربیان تیم های 

امید کره جنوبی، چین و ازبکســتان برگزار کرد گفت: »خوشحالیم که 

امکان حضور در چنین تورنمنتــی را داریم و با آمادگی کامل همچنین 

آماده سازی مناسب به اینجا آمده ایم. ما بهترین و آماده ترین نفرات 

این رده سنی را انتخاب کرده ایم و با تمرکز و آمادگی کامل برای انجام 

اولین مســابقه آماده می شــویم. بازی اول در هر تورنمنتی ســخت 

ترین بازی اســت خصوصا وقتی برابر تیم خوبی مثل ازبکستان قرار 

می گیرید. پیــش از این دو بار مقابل آنها بازی کــرده ایم و می دانیم 

تیم خوبی هستند با این وجود فراموش نکنید که ما ایرانی هستیم و 

هدفی به جز صعود نخواهیم داشت.«

حاال باید منتظر باشــیم و ببینیم آیا ماجراجویی تیم اســتیلی در دور 

حذفی این رقابت ها هم ادامه خواهد داشت یا بازهم سناریویی مشابه 

دوره های قبل انتظار تیم امید را می کشد.

ســرمربی تیم هندبال بانوان ســپاهان در رابطه با 
تعطیالت نیم فصل، اظهار کرد: اســتراحت خوبی 
داشــتیم و تیم را تقویت کردیم که برای نیم فصل 
دوم بازیکنان آماده هستند. امیدوارم نتایج خوبی 
کســب کنیم زیرا پنجم جدول هستیم و برای روی 
ســکو رفتن به تمام امتیازات نیــاز داریم. فاطمه 
محمد خانــی افــزود: از تیم بازیکنی جدا نشــده 
و فقط یک بازیکــن جوان و یــک بازیکن نوجوان 
اصفهانی به ما اضافه شــده است. ســرمربی تیم 
هندبال بانوان ســپاهان با بیان اینکه هفته اول نیم 
فصل دوم با ارشیا شــیر طرقبه بازی داشتیم؛ اما 
آن ها برای مسابقه حاضر نشدند، خاطر نشان کرد: 
فردا  از ساعت 11 در سالن ملت به مصاف ذوب آهن 
خواهیم رفت. تیم همشــهری یک دست است و 

بازیکنان آن چندســال باهم کار کرده اند که ســال 
گذشته در مقام سوم جدول ایستادند. ماهم تیم با 
انگیزه ای هستیم و دربی قشنگی را پیش رو داریم. 
محمد خانی اضافه کرد: در نیم فصل دوم مسابقه 
تدارکاتی داشتیم تا به آمادگی برسیم که امیدوارم 
بازیکنانم جمعه عملکرد خوبی داشــته باشند. وی 
در خصوص شرایط لیگ برتر هندبال بانوان تصریح 
کرد: امســال لیگ برتر هندبال بانوان شگفتی ساز 
شــد. همه تیم ها حتی آن هایی کــه پایین جدول 
قرار دارند بهترین عملکــرد را از خود ارائه دادند زیرا 
بازیکنان خوب درهمه تیم ها پخش شدند. امسال 
از بازیکنان جوان و امید در تیم ها بیشــتر استفاده 
شده که اتفاق خوبی است. ســرمربی تیم هندبال 
بانوان سپاهان افزود: سال گذشته تیم های اول تا 

سوم مشخص بودند؛ اما در سال جاری هر هشت 
تیم جنگنده بازی می کنند که مشخص نیست چه 
تیم هایی در رده های اول تا سوم قرار می گیرند و این 
نشان از باالتر رفتن سطح لیگ برتر است. وی ادامه 
داد: به نظر من اگر مربیان کار خود را انجام دهند و 
درگیر داوری نشوند می توانند نتیجه بهتری کسب 
کنند. داوران سرمایه های هندبال هستند. سرمربی 
تیم هندبال بانوان سپاهان در رابطه با کسب مقام، 
اظهار کرد: سکوی اول را نمی توانیم به دست آوریم 

اما برای سکو دوم یا سوم می جنگیم.

سرمربی تیم هندبال بانوان سپاهان:

برای سکو می جنگیم

 »دایی« نزدیک تر از همیشه 
به نیمکت تیم ملی

چهره روز

تعلیق سرمربی ماالگا به خاطر انتشار ویدئوی نامناسب
باشگاه اسپانیایی ماالگا اعالم کرد متعاقب انتشار ویدئویی با محتوای نامناسب از ویکتور سانچس، 
سرمربی خود در شبکه های اجتماعی، او را به حالت تعلیق درآورده و تحقیقات در این باره را آغاز کرده 
است. ویکتور ســانچس هم اعالم کرده 
که پیش از انتشار این ویدئو، از او بابت 
آن اخاذی شده اســت. سرمربی ماالگا 
در حســاب توییتری خود نوشت:»یک 
جنایت علیه حریم خصوصی من انجام 
شده و من هدف آزار و اذیت و اخاذی قرار 
گرفته ام«. سرمربی ماالگا در ادامه این 
توییت خود نوشت:» این مسئله االن در 
اختیار پلیس است و من درباره پرونده از 
دستورات آنها پیروی خواهم کرد. منتشر 
کردن محتوایی که به حریم خصوصــی دیگران برمی گردد، بدون موافقت آنها چه در شــبکه های 
اجتماعی و چه از هر طریق دیگری جرم است. به خاطر درک و حمایت هایتان از همه سپاسگزارم«. 
باشگاه ماالگا در نهایت تصمیم گرفت سانچس را به حالت تعلیق درآورده و تحقیق درباره ماجرا را آغاز 
کند. در بیانیه باشگاه ماالگا چنین آمده:» در رابطه با اتفاقات اخیر که هنوز تایید نشده، باشگاه ماالگا 
فورا دست به کار شده و ویکتور سانچس ســرمربی تیم را از وظایفش تعلیق کرده تا یک تحقیقات 

کامل در این باره انجام شود«.

واکنش پدیده دورتموند به احتمال حضور در بایرن
مدافع بورسیا دورتموند که مورد توجه باشگاه بایرن مونیخ قرار گرفته به احتمال حضور در این تیم 
واکنش نشان داد. به نقل از کیکر، اشرف حکیمی به صورت قرضی از رئال مادرید جدا شد تا پیراهن 
بوروسیا دورتموند را بر تن کند. این بازیکن عملکرد بسیار خوبی در دورتموند داشته و مورد توجه چند 
باشگاه بزرگ از جمله بایرن مونیخ قرار گرفته است. حکیمی در مراسم انتخاب بهترین های فوتبال 
آفریقا عنوان بهترین بازیکن جوان را به خود اختصاص داد. او گفت: این جایزه را به تیمم بوروسیا 
دورتموند که به من کمک کرد تا عملکرد درخشانی از خود نشان دهم تقدیم می کنم و البته خانواده ام 
که همواره در کنار من بوده اند. ستاره جوان دورتموند ادامه داد: تنها روی حضور در دورتموند تمرکز 
می کنم. من بازیکن دورتموند هستم و به پیشــنهاد دیگر تیم ها فکر نمی کنم و ذهن خود را درگیر 
نخواهم کرد، باشــگاه در این زمینه تصمیم خواهد گرفت. حســن صالح حمیدزیچ، مدیر ورزشی 
باشگاه بایرن مونیخ پیش از این به صراحت اعالم کرد که تیمش به جذب یک مدافع راست نیاز دارد 

و به نظر می رسد که انتخاب این باشگاه ستاره جوان بوروسیا دورتموند است.

 پپ گواردیوال:

 عالی بودیم ولی کارمان تمام نشده است
بعد از پیروزی 3-1 منچسترسیتی بر منچستریونایتد در دیدار رفت نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس 
که سه شنبه شب در خانه یونایتد، اولدترافورد برگزار شــد، پپ گواردیوال سرمربی سیتی می گوید 
تیمش در این دیدار فوق العاده ظاهر شده ولی مصاف دو تیم در نیمه نهایی رقابت ها هنوز به پایان 
نرسیده است. سیتی در خانه حریف نیمه اول را با نتیجه درخشان 3-0 به سود خود به پایان برد و 
در نیمه دوم با اینکه یک گل از یونایتد دریافت کرد ولی در نهایت موفق شد با نتیجه 3-1 به پیروزی 
برســد. گواردیوال در پایان بازی گفت: نتیجه خوبی به دست آوردیم. البته کار هنوز تمام نشده چون 
حریف ما یونایتد است و ما بارها دیده ایم که آنها می توانند در بازی های برگشت چقدر خوب کار کنند، 

بازی فصل گذشته آنها در چمپیونزلیگ مقابل پاری سن ژرمن مثال خیلی خوبی است.

فوتبال جهان

اگر علی دایی سرمربی تیم ملی شد، زیاد هم 
تعجب نکنیــد. علی دایی که هــر گونه مذاکره 
با فدراســیون مهدی تاج را تکذیب می کرد )و 
واقعیت هم همین بود( حاال بــه نیمکت تیم 
ملی نزدیک شــده اســت. او همین چند روز 
قبل پیشــنهاد ذوب آهن را بــرای هدایت این 
تیم رد کرد و با تشــکر از اصفهانی ها اعالم کرد 
به دلیل آغــاز فعالیتی اقتصادی متناســب با 
تحصیالت دانشــگاهی )متالورژی( نمی تواند 
از تهران خارج شود. خیلی ها این تصمیم دایی 
را به دلیل پیشــنهاد پرســپولیس به او  مرتبط 
می دانســتند؛ اما به تازگی مشخص شد علی 
دایی حتی روی نیمکت پرسپولیس هم نخواهد 
نشســت. با جدایی مهدی تاج و حضور حیدر 
بهاروند و همین طور دخالت دو واسطه، مذاکره 
با علی دایی جدی شــد تا پیشکسوت نامدار 
فوتبال ایران دوباره به نیمکت تیم ملی نزدیک 
شود. همچنین محمود شــیعی، عضو هیئت 
رییسه فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه آیا 
صحت دارد علی دایی یکی از گزینه های هدایت 
تیم ملی اســت، گفت: هنوز در این زمینه بحث 
نکرده ایم؛ اما خیلی مایل هستم علی دایی هم 
جزو گزینه ها باشــد. با توجه به عالقه ای که به 
این مربی دارم و تعصبی که دایی به کشور ایران 
دارد، فکر می کنم او می تواند گزینه خوبی برای 
تیم ملی باشــد. این صحبت از ســوی یکی از 
مقامات رسمی فدراسیون فوتبال نشان می دهد 
که احتمال حضور دایی روی نیمکت تیم ملی 

چندان هم کم نیست.

یک بار دیگر موعد مسابقات انتخابی المپیک در رشته 
فوتبال فرا رسیده و این بار تیم امید ایران با هدایت حمید 
استیلی و بازیکنانی ارزشمند و با کیفیت مثل مهدی 
قائدی، امید نورافکن، محمد محبی و ... خود را برای کسب 

سهمیه المپیک آماده می کند

در حاشیه

72

وز عکس ر

مجسمه ستاره 
شیلی خراب شد!

مجسمه مهاجم شیلیایی تیم 
فوتبال اینتر نیز به سرنوشت 
مجســمه مهاجم ســوئدی 

میالن دچار شد.

عکس: خبر ورزشی
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 معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان:

شهروندان را نسبت به آینده شهر حساس کنیم
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری دومین نشست 
تخصصی آینده پژوهی با موضوع علم و فناوری اظهار کرد: بخش عمومی این نشســت از ساعت 
۸ صبح تا ۱۰ در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان میزبان کارشناسان، مدیران شهری و مردم و 
نشست دوم با حضور متخصصان در مرکز کارآفرینی هاب در ارگ جهان نما از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار 
می شود. علیرضا صادقیان با اشاره به اینکه از زمانی که در معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی موضوع آینده پژوهی در دستور کار قرار گرفته، این مســئله در مطالعات و پژوهش های 
شهرداری هم لحاظ شده است، تصریح کرد: این بحث صرفا در حد طرح موضوع نیست از همین رو 
جلساتی در قالب کارگروه آینده پژوهی برگزار می شود؛ نشست های آینده پژوهی بخشی از فرآیند 
آینده پژوهی در شهرداری اصفهان است. معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
اصفهان ادامه داد: یکی از محورهایی که در دنیا در حوزه آینده پژوهی به آن پرداخته می شود، علم 
و فناوری است. این موضوع طی جلسات کارشناسی در کارگروه آینده پژوهی به عنوان یک زمینه 
موضوعی در کنار سایر مولفه ها قرار گیرد تا عالوه بر اینکه بخش های فضایی شهر را تکمیل می کند، 
علم و فناوری به عنوان پیشران این حوزه ها را نیز فعال کند. وی افزود: اگر در حوزه سخت افزاری 
و نرم افزاری علم و فناوری بتوانیم وضعیت موجود را صحیح بشناسیم، قطعا می توانیم در حوزه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم برنامه ریزی صحیح برای شهر انجام دهیم. صادقیان عنوان 
کرد: این نشست می تواند به ترسیم بهتری از آینده برای شهرداری کمک کند، آینده ای که مطلوب 
ماست باید شناسایی شــود که یکی از راه های آن برگزاری چنین نشست هایی است. وی با بیان 
اینکه از کارشناسان داخل شهرداری و از اساتیدی که در این زمینه اقداماتی انجام داده بودند، دعوت 
و فرآیندی تعریف شد که ماحصل آن برگزاری نشست های تخصصی آینده پژوهی در شهرداری 
بود، گفت: مردادماه امسال اولین نشست تخصصی آینده پژوهی در دو سطح عمومی و تخصصی 

از سوی شهرداری اصفهان برگزار شد.

تا پایان بهمن ماه امسال؛

 طرح جامع مطالعات تعیین سیاهه انتشار آالینده ها
 نهایی می شود

مدیر بحران و پدافنــد غیرعامل شــهرداری اصفهان اظهار کرد: شــهرداری اصفهان در راســتای 
برنامه ریزی برای تعیین ســیاهه انتشــار آالینده ها، طرح جامع مطالعات را با استفاده از مشاوره 
دو مرکز علمی معتبر دانشگاه های صنعتی و اصفهان در دســت اقدام دارد. سیدرضا جعفریان فر 
افزود: فصل آخر طرح جامع مطالعات تعیین ســیاهه انتشــار آالینده ها در جلسه شورای محیط 
زیست شــهر با حضور شهردار اصفهان توسط مشــاور ارائه و نقطه نظرات مســئوالن دستگاه های 
اجرایی حاضر در جلسه و کارشناســان دریافت و به مشــاور جهت مد نظر قراردادن نظریات  داده 
شد. مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان با بیان اینکه مشاور هنوز در مطالعات انجام 
شده فعلی سهم هیچ آالینده ای را مشخص نکرده اســت، گفت: با جمع بندی و نهایی شدن طرح 
جامع برنامه ریزی سیاهه انتشار آالینده ها، سهم آالینده ها مشــخص خواهد شد تا بر اساس آن 
دســتگاه های ذی ربط برنامه ریزی الزم را جهت کاهش آن داشته باشــند.وی خاطرنشان کرد: تا 
 پایان بهمن ماه سال جاری مطالعات جامع برنامه ریزی سیاهه انتشار آالینده ها در اصفهان نهایی 

خواهد شد.
جعفریان فر با اشاره به برگزاری جلســاتی در رابطه با راهکارهای کاهش آلودگی هوای شهر، گفت: 
تاکنون جلساتی با حضور اعضای کمیســیون اجتماعی و بهداشت شورای شهر جهت بررسی علل 
آلودگی هوا و راهکارهای کاهش آلودگی هوای شهر برگزار و بر لزوم شده فرهنگ سازی در جامعه 

برای کاهش آالینده های خانگی و مصرف بهینه انرژی در خانواده ها ها تاکید شده است.

با همکاری دستگاه های مختلف؛

تردددربزرگراههایشهرایمنمیشود

قیچی کردن چهار تریلی در یک روز بارانی در بزرگراه های جنوب کالن شهر 
اصفهان که به نقاط حادثه خیز تبدیل شدند، مسئوالن این خطه را بر آن 
داشت تا به طور عاجل به این موضوع بپردازند و باید دید آیا مصوبه های 
مربوطه به ممنوعیت تردد خودروهای ســنگین در این محورها منجر 
می شود. حمل و نقل و تردد خودروها در جنوب کالن شهر اصفهان به طور 
عمده از چند بزرگراه از جمله شــهید وحید دســتجردی، صفه، شهید 
اقارب پرست و شهید کشوری انجام می شود؛ اما عوامل مختلفی مانند 
افزایش تعداد و تردد خودروها، اشباع شدن خیابان ها از خودرو، تردد 
خودروهای سنگین و تکمیل نشدن کمربندی های شرق و غرب در چند 
سال اخیر منجر به حادثه های زیادی در این محورها شد به طوری که به 
گفته برخی از مسئوالن و کارشناسان، این بزرگراه ها به جای اینکه بیشتر 
برای حل ترافیک شهری کارآمد باشند در مواقعی مانند بارندگی، تبدیل 

به نقاط حادثه خیز می شوند.
وقوع این حادثه ها و خواست مردم برای رسیدگی هرچه سریع تر به آن، 
مسئوالن اصفهان را بر آن داشــت تا در نشست های مشترک معاونت 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، مدیریت بحران استانداری و 
پلیس راهور اصفهان این موضوع بررســی و راهکارهایی برای افزایش 
ایمنی تردد در بزرگراه های شــهر به ویژه شــهید دســتجردی و شهید 
اقارب پرست اندیشــیده شــود. مدیر کل مدیریت بحران استانداری 

اصفهان در این باره  گفت: در این نشســت ها، وضعیــت بزرگراه های 
شهید وحید دســتجردی، شهید اقارب پرســت، صفه و شهید کشوری 
و پل های شــهید ســتاری، دفاع مقدس و ۲ طبقه امام خمینی )ره( 
بررسی و مقرر شــد که گلوگاه های حادثه خیز و تصادف خیز مشخص 
شود. منصور شیشه فروش با بیان اینکه الزم است تمهیدات و امکانات 
الزم در این محورها برای اقدامات فوری در شرایط اضطرار فراهم شود، 
افزود: اتوبان شهید دستجردی و صفه دارای شیب های تندی هستند 
که مقرر شد شــهرداری با همکاری پلیس راهور نسبت به اصالح این 

شیب ها اقدام کند.
شیشه فروش با اشــاره به اینکه این موضوع در جلسه مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهان نیز مورد تاکید قرار گرفت، اضافه کرد: همچنین 
مقرر شد کیفیت آســفالت این محورها از نظر فنی بررسی و مشخص 
شود که چه مشکلی به هنگام بارندگی پیش می آید که خودروها دچار 

حادثه می شوند.
وی، بزرگراه های شهید اقارب پرست، شهید دستجردی و شهدای صفه 
را از مقاطع پر خطر در کالن شهر اصفهان برشــمرد و تصریح کرد: مقرر 
است نیوجرسی )حفاظ بتنی( بین ۲ باند این محورها برای جلوگیری از 
ورود خودروها به باند مخالف در هنگام حوادث و تصادف ها ایجاد شود.

شیشه فروش، آشکارسازی مقاطع پرخطر و نصب تابلوهای هشدار را از 

دیگر اقدامات مورد تاکید، عنوان و اضافه کرد: باید راه و شهرسازی نیز 
برای تکمیل جاده باغ ابریشم و پشت سپاهان شهر و نصب نیوجرسی 

در آن هرچه سریع تر اقدام کند.
به گفته وی، موضوع ممنوعیت تردد کامیون ها و تریلی ها در این محورها 
باید در شورای ترافیک استان بررسی شود و در صورت تصویب در این 

شورا، اجرا خواهد شد.

تردد خودروهای سنگین به کمربندی های 
سپاهان شهر و شرق اصفهان منتقل می شود

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان نیز با اشــاره به چنــد حادثه در 
بزرگراه های جنوب کالن شــهر اصفهان در روزهای بارانی پاییز امسال، 
خاطرنشــان کرد: پس از این حوادث، جلسه هایی با مسئوالن از جمله 

مدیریت بحران برگزار و موضوع بررسی شد.
سرهنگ محمدرضا محمدی افزود: یکی از مصوبه های این جلسه این 
بود که عبور خودروهای ســنگین به کمربندی سپاهان شــهر در غرب و 
کمربندی شرق اصفهان منتقل شــود. وی، دلیل این کار را خطرآفرین 
بودن تردد خودروهای سنگین در بین خودروهای سواری در بزرگراه های 

جنوب اصفهان و اشباع بودن این بزرگراه ها از خودرو عنوان کرد.
محمدی با بیان اینکه همچنین مقرر شــد که برای زمســتان امسال 
اقدامات کوتاه مدت در جهت پیشــگیری از وقوع مجدد این حادثه ها، 
انجام شود، افزود: طرح های بلند مدتی نیز در این زمینه باید انجام شود 

از جمله تعریض پل شهید ستاری در اتوبان صفه.
وی از جمله اقدامات عاجل مصوب را روکش آســفالت این بزرگراه ها 
اعالم و اضافه کرد: این محورها دارای مســیرها و مقاطع با شــیب تند 
هستند که باید آسفالت آنها در جهت جلوگیری هرچه بیشتر از لغزنده 
شدن جاده، اصالح شود.رییس پلیس راهور استان اصفهان با تاکید بر 
اینکه الزم است رانندگان خودروهای سنگین در چنین روزهایی، سرعت 
مطمئنه را رعایت کنند، اظهارداشت: شهرداری اصفهان نیز باید نسبت به 
نصب نیوجرسی های مناسب در بین ۲ باند این بزرگراه ها به ویژه صفه 
اقدام کند تا خودروها در هنگام حادثه وارد باند مخالف نشوند زیرا این 

قبیل رخدادها، تلفات سنگینی به همراه دارد.
محمدی، نصب تابلوهای هشــدار و اصالح و بهبود شــیارهای سطح 
آســفالت و کیفیت آن را از تکالیف شــهرداری اصفهان خواند و اضافه 
کرد: دست کم باید ۲ دستگاه جرثقیل در محدوده این بزرگراه ها مستقر 
باشد تا هنگام بروز چنین حوادثی، ســریع بتوان نسبت به جابه جایی 

خودروهای سنگین و آسیب دیده اقدام کرد.

امام جمعه اصفهان در گردهمایی دبیران شوراهای 
امر به معروف و نهــی از منکر مناطــق پانزده گانه 
اصفهان ضمن تسلیت شهادت سردار سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: وقتی انسان این 
شور و هیجان را به خاطر شهادت این شهید عزیز و 
بزرگوار در نقاط مختلف کشــور و جهان می بیند، به 
یاد آیه ۹۶ سوره مریم می افتاد که می فرماید: دل ها 
دست خداست و وقتی انسان ایمان داشته باشد و 
عمل صالح انجام داده باشد خداوند محبت او را در 
دل بقیه انسان ها قرار می دهد و در نظر خلق و حق 

محبوب می گرداند.
آیت ا...سید یوســف طباطبایی نژاد افزود: فلسفه 
محبت به اهل بیت )علیهم السالم( و بقیه بزرگان 
دین نیــز همین اســت، اینکه یادشــان فراموش 
نمی شــود و همواره در دل انسان های پاک هستند 
به همین دلیل اســت که ان شــاء ا... خداوند روح 
این شــهدا را با حضرت زهرا )ســالم ا... علیها( و 
حضرت اباعبدا... )علیه الســالم( محشور می کند 

و به ما توفیق دهد که راه این بزرگوار را ادامه دهیم. 
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: ان شــاءا... به 
زودی پاسخی در خور شــأن ترامپ ملعون پلید و 
اصحاب او که از همه ملعونــان پلیدترند و به هیچ 
واقعیتــی و حتــی قانون هایی مثل حقوق بشــر 
که خودشــان مصوب کردند و ادعــا دارند، معتقد 
 نیستند از سوی پروردگار و با امدادهای غیبی داده 

خواهد شد. 
آیت ا...طباطبایی نــژاد در ادامه با اشــاره به لزوم 
بهره گیری از ظرفیت جوانان در امــر احیای امر به 
معــروف و نهی از منکر اظهار داشــت: کســانی که 
به دنبال احیای این واجبات الهی هســتند باید از 
ظرفیت و اســتعداد جوانان بهره بگیرند؛ همچنین 
دولتمردان با اســتفاده از این ظرفیــت، می توانند 
مشکالت مردم را ساماندهی کنند. وی با بیان اینکه 
روحانیون در احیای امر به معــروف و نهی از منکر 
پیشــگام باشــند، افزود: همه مردم نسبت به این 
واجب الهی مسئول هستند و باید بر یکدیگر نظارت 
داشته باشند و جلوی کار بد را بگیرند و نسبت به کار 

خوب تشویق داشته باشند.
 نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان با اشــاره به 
اهمیت امر به معروف و نهــی از منکر تصریح کرد: 
احیای امر به معروف فقط این نیست که همه بدانند 
امر به معروف و نهی از منکر یک واجب دینی است، 

بلکه به نظر بنده احیای آن به اجرای این دستور الهی 
است و فقط دانستن و باور داشتن لزوم این واجب 

الهی  کفایت نمی کند. 
وی با اشــاره به اهمیت مدارا کردن و محبت کردن 
به مــردم در امر به معــروف و نهــی از منکر گفت: 
اســالم درباره مدارا کردن با مردم سفارش زیادی 
دارد؛ همه ما بر اساس دســتورات دینی نسبت به 
راهنمایی یکدیگر وظیفه داریــم و باید این وظیفه، 
با محبت و مدارا همراه باشــد. آیــت ا... طباطبایی 
نژاد با بیان اینکه ایران اسالمی »ام القرای« سایر 
کشورهای مسلمان است، یادآور شد: ایران اسالمی 
همچون مادری برای کشورهای اسالمی است که اگر 
مسلمانی گرفتار شد بتواند به ما روی بیاورد و ما از 

آن استقبال کنیم.
امام جمعــه اصفهان با بیــان اینکه رســیدگی به 
فقرا و نیازمندان در شــرایط بد اقتصــادی بر همه 
افراد توانمند الزم اســت، گفت: رسیدگی به فقرا در 
زمان کنونی یکی از وظایف روحانیت اســت؛ البته 
روحانیــون این رســیدگی را با کمک خیــران باید 

انجام دهند.
 گفتنــی اســت؛ در ابتــدای ایــن دیــدار دبیران 
شــوراهای امر به معــروف و نهی از منکــر مناطق 
 پانزده گانــه اصفهــان به ارائــه گــزارش عملکرد 

خود پرداختند.

امام جمعه اصفهان:

دولتمردان از ظرفیت مدیران جوان برای رفع مشکالت 
مردم استفاده کنند همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا )س(؛

یادبود 200 شهید مسجد فاطمیه در اصفهان برگزار می شود
شهردار منطقه ۱۰ اصفهان اظهار کرد: هم سو با پاسداشت شهادت شهید ابومهدی المهندس و سردار 
حاج قاسم سلیمانی، شــهرداری منطقه ۱۰ با همکاری هیئت مذهبی، مساجد، پایگاه های بسیج و 
مردم یادبود ۲۰۰ شهید مسجد فاطمیه را در اصفهان برگزار می کند.حمید شهبازی با اشاره به شهادت 
مظلومانه سردار دل ها، سپهبد شهید قاسم ســلیمانی افزود: بعد از اتفاقاتی که برای ایشان توسط 
آمریکای جنایــت کار افتاد که این بار هم 
دستش را از آســتینش بیرون آورد، به 
ما نشان داد که دشــمنی آمریکا با ایران 
اسالمی تمام ناشــدنی است. وی ادامه 
داد: آمریکای جنایــت کار، فرزند دالور و 
فرزندان ایران اسالمی را به شهادت رساند 
و ما نسبت به این اعمال ددمنشانه اعالم 
انزجار می کنیم. شهبازی با اشاره به اینکه 
بعد از این اتفاقات مردم ایران اسالمی و 
کشــورهای منطقه از هر صنف و قشری 
نسبت به این عمل ددمنشانه اعالم انزجار کردند و مراسم تشییع جنازه فرزند بزرگ ایران اسالمی در 
شهرهای مشهد، قم و شاه بیت آن در تهران برگزار شد، نشان داد که مردم ایران پای امام و رهبرشان 
ایستاده اند و به رغم مشــکالتی که دارند به آرمان های خود وفادار هستند. شهردار منطقه ۱۰ اصفهان 
گفت: مراسم گرامیداشت ۲۰۰ شهید مسجد فاطمیه مصادف با ایام شهادت حضرت زهرا)س( و ایام 
دهه فاطمیه و هم عهدی با سردار دل ها با حضور مداحان و سخنرانی یکی از همرزمان شهید قاسم 

سلیمانی برگزار می شود تا سهم کوچکی در برگزاری حرمت این شهدا داشته باشیم.

تولد یک گالری در فرشچیان
»امیران« نام یک گالری اســت که آیین رســمی افتتاح آن، بهمن مــاه در مجتمع فرهنگی هنری 
فرشچیان برگزار می شود. مدیر مجموعه بین المللی هلدینگ امیران با اعالم این خبر  گفت: مجموعه 
فرهنگی هنری امیران آرات با سابقه چندســاله در برگزاری نمایشــگاه و رویدادهای هنری برای 
هنرمندان ایرانی در خارج کشور، درصدد بود فضا و محفلی را فراهم کند تا هنرمندان ایران به واسطه 
آن از یک سو با نمایشــگاه های بیرون بیشتر در ارتباط باشند و از ســوی دیگر، بتوانند فعالیت های 
فرهنگی هنری خود را به نحو متفاوت تری در جهت برندســازی خود و هنرشان انجام دهند.  امیر 
شریفی، ادامه داد: در مجموعه گالری امیران قرار است فعالیت هایی اتفاق بیفتد که از مهم ترین آن ها 
می توان به برگزاری گالری های هنری با رویکرد متفاوت اشاره کرد؛ چراکه هدف اصلی ما برند کردن 
هنرمند است و نه صرفا نشان دادن آثار وی. هدف ما این اســت که هنرمند را هم به بازار ایران و هم 
به بازار بین المللی معرفی کنیم. شریفی، هدف از راه اندازی این گالری را در مجموعه فرهنگی هنری 
فرشچیان، چنین شرح داد: پس از چند ماه رایزنی و هماهنگی با ریاست مجموعه توسعه فرهنگ 
و هنر وزارت ارشــاد و همچنین مدیریت اجرایی مجموعه فرشچیان، موفق به راه اندازی این گالری 
شدیم چراکه معتقدیم مجموعه فرشچیان در قلب هنری شهر اصفهان واقع است و در حال حاضر 
نیز محفل هنری شهر اصفهان محسوب می شــود. وی افزود: مجموعه کتاب فروشی و سالن های 
فرهنگی فرشچیان فعال اســت و کافه فرهنگی هم دارد که پاتوقی برای هنرمندان و اهالی فرهنگ 
و هنر محســوب می شــود؛ اما جای یک گالری هنری در این مجموعه خالی بود و به همین دلیل 
تصمیم گرفتیم فضایی را در این مجموعه به گالری اختصاص بدهیم. نشست خبری افتتاح گالری 
»امیران«، یکشنبه ۲۹ دی ماه در محل این گالری برگزار می شود و آیین افتتاح رسمی آن نیز با حضور 

گروهی از هنرمندان برجسته ایران پنجم بهمن ماه رأس ساعت ۱۸ برپا خواهد شد.

با مسئولان

خبر ویژهاخبار

 مرکز کارآفرینی بانوان 
در اصفهان ایجاد می شود

عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان در برنامه 
زنده رادیویی صدای شهر با بیان اینکه ۲۰ هزار 
اثر میراثــی و تاریخی در اصفهــان وجود دارد، 
اظهار کرد: رییس جمهور آمریکا تهدید به نشانه 
گرفتن مراکز فرهنگی ایران کرده و با دانستن 
اهمیت این مراکــز در ایران، هویــت ایرانی را 
هدف قرار داده است. فریده روشن با اشاره به 
اینکه اصفهان با دارا بودن بیش از ۹ هزار صنعت 
مختلف به بزرگ ترین شــهر صنعتی کشــور 
تبدیل شــده، افزود: حرکت از شهری با هویت 
تاریخی فرهنگی به ســوی شــهری صنعتی، 
اصفهان را مهاجرپذیر و در نتیجه با مشکالتی 
همچون حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی 
روبه رو کرده است. عضو شورای اسالمی شهر 
اصفهان تصریح کرد: در بودجه سال ۹۸، ۳۷۰ 
میلیارد تومان به بخش فرهنگی شــهر تعلق 
گرفته که ۲۵۰ میلیارد تومان به بخش عمرانی 
فرهنگی و ۱۲۲ میلیارد تومان به بودجه جاری 
اختصاص داده شــد. وی ادامه داد: در منطقه 
۱۴ شــهرداری اصفهان مکانی برای کارآفرینی 
بانوان اختصاص داده شــده که روند ساخت 
آن دردست پیگیری است؛ همچنین پردیس 
بانوان در منطقه ۶ شهرداری ایجاد خواهد شد 
تا به باال رفتن بهره وری بانوان شهر کمک کند. 
روشن خاطرنشان کرد: در واگذاری کتابخانه ها، 
به بخش خصوصی افزایش بستر فیزیکی در 
اولویت نبوده و بیشتر بر افزایش سرانه ساعت 
مطالعه با برنامه های مختلف تاکید می شود. به 
گفته وی، برخی از فرهنگسراهای سطح شهر 
در حوزه های تخصصی حقوق دختر و پســر، 
ازدواج، فرزنــدآوری، مهارت هــای گفت وگو، 
موضوعات مربوط به زنــان و... را دنبال کرده و 
برخی دیگر نیــز برنامه های جامع و تخصصی 
فرهنگی را برای ســنین مختلف مــورد توجه 
قرار می دهند. روشن با اشاره به وجود مکاتب 
مختلف هنری در اصفهان، گفت: در خصوص 
سینما، تئاتر و موسیقی اقدامات جدی تری الزم 
است؛ با این حال می توان از نمایشگاه صنعت 
سینما به عنوان یکی از اقدامات موثر در جذب 

نوآوری های هنری اصفهان نام برد.

 اقامه نماز شکر 
اصفهانی ها پس 
از حمله به مواضع 

آمریکا
جمعی از مــردم اصفهان ظهر 
دیروز بــه شــکرانه موفقیت 
حمله یگان موشــکی نیروی 
هوافضا سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی به پایگاه عین االسد 
آمریــکا در خاک عــراق، در 
گلستان شهدای این شهر نماز 

شکر خواندند.

وز عکس ر

عکس: ایرنا
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آنچه در ادامه فهرست می شود،  مهسا احمدی
رازهای موفقیت در زندگی است 

که کمک می کنند نگرشی موفقیت طلب ایجاد کنید. به کار بستن 

این موارد به صورت مداوم بهترین فرصــت را برای تان فراهم 

خواهد آورد تا به آنچه در زندگی می خواهید، دست پیدا کنید.

2. یک مقصد وسوسه انگیز  و خواستنی تعریف کنید
این یعنــی »از همان شــروع، هدف را در ذهن تان داشــته 
باشــید«، که نقل قولی از استیفن کاوی اســت – آموزگار، 
تاجر، سخنرانی موفق و مولف کتاب پر فروش هفت عادت 
آدم های بســیار موثر.برای دســتیابی به موفقیت این امر 
بســیار حائز اهمیت است که با داشــتن هدف در ذهن تان 
تالش های خود را آغاز کنید. چون وقتی بتوانید پیامد و نتیجه 
کارتان را ببینید، مراحل و اقداماتی که برای دستیابی به آن 
الزم است آشکار و مشخص می شوند.احتماال از قبل این را 
می دانید اما همه اش هم همین نیست.نوشتن اهداف یکی 
از بزرگ ترین اشتباهاتی اســت که آدم ها موقع شناسایی 
نتیجه کارشان انجام می دهند. منظورم از این نوع هدف یک 
هدف خشک و بی روح و بدون هیچ مزیتی است. فقط یک 
لکه  ســیاه بزرگ روی یک صفحه  سفید یا صفحه  گسترده.

نکته  جالب آن چیست؟وقتی مقصدتان را تعریف می کنید، 
باید وسوسه انگیز باشد؛ چون وقتی چنین باشد، احساس 
می کنید شدیدا جذب و شیفته  آن شــده اید. درست مانند 
همان انبه  آبدار فصل در بازار محلی، می توانید آن را بو کنید و 
مزه اش را بچشید.هدف شما هم باید جذاب و مکتوب باشد 
به نحوی که انگار همین حاال لحظه  را زندگی و تجربه می کنید. 

ببینید در چشــم ذهن تان به چه چیزی دست پیدا می کنید 
و یک تصویر روشن و شــفاف ایجاد کنید.چشم های تان را 
ببندید و تصور کنیــد چه چیزهایــی را اطراف تان می بینید. 
به آن چیزی که خواهید شــنید توجه کنیــد و همین طور به 
احساسی که از دستیابی به آن به شــما دست خواهد داد.

به داخل این تصویر پا بگذاریــد و تجربه اش کنید به نحوی 
که انگار همین حاال در حال رخ دادن است.چشــم ها را باز 
کنید و آنچه را دیدید، شنیدید،  و احساس کردید روی کاغذ 
بنویسید. تاریخی که به آن دست یافتید را مشخص کنید. در 
اینجا نوشتن آن به زمان حال بسیار حیاتی است.ما در زندگی 
دو بار به آنچه می خواهیم دست پیدا می کنیم، ابتدا در چشم 

ذهن مان و بار دوم در واقعیت فیزیکی مان. 

3. اتحادتان را با اهداف و تصورات حفظ کنید
احتمــاال درباره  ارجاع صــورت گرفته به اهمیــت حفظ اتحاد 
قبال چیزهایی شــنیده اید؛ اما از آنجایی که من هم چند سالی 
این کار را انجام می دادم، متوجه شــدم آدم نمی تواند بفهمد 
واقعا معنی آن چیســت.اتحاد، کلید دســتیابی به موفقیت 
است و آنچه مهم اســت متحد کردن اهداف تان با چیزهایی 
اســت که برای تان در زندگی اهمیت دارند. یعنی اهداف تان 
باید مــوازی با ارزش ها و نســخه  موفقیت  مختص به شــما 
حرکت کند.ارزش های تان مشــوق های کلیــدی قدرتمندی 
هســتند و اگر اهداف تــان را خــارج از اتحــاد و یکپارچگی 
 بنویسید، آن وقت است که در واقع سد راه رسیدن خودتان به 

موفقیت شده اید.

آشپزی

وافل 
 مواد الزم:2 فنجان آرد همه کاره )تقریبا معادل 300 

گرم(،یک قاشق چای خوری نمک،4 قاشق چای خوری بیکینگ 
پودر،2 قاشق غذاخوری شکر سفید،2 عدد تخم  مرغ،نصف فنجان شیر گرم 

)تقریبا معادل 125 میلی لیتر(،90 گرم کره، یک  قاشق چای خوری عصاره وانیل.
طرز تهیه:داخل یک ظرف بزرگ آرد، نمک، بیکینگ پودر و شکر را باهم مخلوط کنید. 

سپس صفحات دستگاه وافل ساز را روشن کنید تا گرم شود.ابتدا کره ها را داخل یک ظرف 
ریخته و روی حرارت کم ذوب کنید. )می توانید این کار را با ماکروویو هم انجام دهید.( در یک 

ظرف دیگر تخم مرغ ها را مخلوط کرده و در ظرفی جداگانه شیر، کره و وانیل را مخلوط کنید. سپس 
همه آن ها را به مواد مخلوط شده در مرحله پیش اضافه کرده و خوب هم بزنید. هم زدن را آنقدر 
ادامه دهید تا مواد به خوبی باهم مخلوط شده و ماده ای یک دست فراهم شود.حال نوبت آماده 

کردن وافل است. برای جلوگیری از چسبیدن وافل به سینی ها، پیش از ریختن مایه وافل، 
مقداری روغن روی صفحات اسپری کنید. سپس با یک مالقه یا قاشق مواد را روی صفحه 

وافل ساز ریخته و درب دستگاه را ببندید. در آخر هم منتظر بمانید تا وافل  شما کامال 
پخته و رنگ آن طالیی رنگ شود.طرز تهیه وافل کالسیک در منزل را در کمتر از 

5 دقیقه یاد بگیرید.زمانی که رنگ وافل طالیی شد، یعنی کامال پخته 
شده است. اگر وافل را ترد ترجیح می دهید، می توانید کمی 

بیشتر آن را در دستگاه نگه دارید تا برشته  شود. 

رازهای موفقیت در  زندگی برای رسیدن به آرزوها)2(

 لوون هفتوان و علی انصاریانخبر
 با »اژدر« به سینما می آیند 

 تلویزیون به »بیست وسه نفر«
 سر می زند

تیزر فیلم ســینمایی »اژدر« با بــازی لوون هفتــوان و علی 
انصاریان منتشر شــد.»اژدر« تازه ترین ساخته رضا سبحانی، 
یک کمدی اجتماعی و خانوادگی است که تعداد زیادی بازیگر 
در آن مقابل دوربین رفته اند.فیلمبرداری این فیلم پس از یک 
پیش تولید نســبتا طوالنی در اواخر اسفندماه 96 پایان یافت.

عالوه بر این، »اژدر« یکی از آخرین آثاری اســت که شادروان 
لوون هفتوان در آن به نقش آفرینی پرداخته است.

»ســینما آی فیلم« این هفته به معرفی فیلم »بیست وســه 
نفر« می پردازد.حسام فروتن در این قسمت از برنامه »سینما 
آی فیلم« با عوامل فیلم سینمایی »بیست وسه نفر« گفت وگو 
خواهد کرد.این فیلم سینمایی به کارگردانی و نویسندگی مهدی 
جعفری، به گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی پرداخته که در 
جریان جنگ ایران و عراق در ســال 1361 به اسارت نیروهای 

عراقی درآمدند.

سومین دوره مسابقه نقاشی »آب = زندگی« با موضوع مدیریت مصرف  آب 
ویژه کودکان و نوجوانان با همکاری شرکت آب و فاضالب  و  اداره کل آموزش و 

پرورش  استان اصفهان برگزار شد.
مدیر  روابط عمومی و آموزش همگانی  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  با 
اشاره به برگزاری سومین دوره مسابقه نقاشی »آب = زندگی« گفت: در سومین 
دوره مسابقه آب مساوی زندگی در استان اصفهان،  9004 اثر در بخش کودکان 
و نوجوانان به دبیر خانه این مسابقات ارسال شد که از این رقم  7هزارو 134 اثر 

در بخش کودکان و هزار و 870 اثر در بخش نوجوانان بوده است.
سید اکبربنی طباء با بیان اینکه 5 منطقه اصفهان و 20 شهرستان در استان در 
این مسابقات شرکت کردند، گفت: سومین دوره مسابقه نقاشی آب مساوی 
 زندگی با اســتقبال قابل توجه کودکان و نوجوانان رده ســنی 4 تا 16 ســال 
روبه رو  شد و پس از داوری صورت گرفته 5 نفر در بخش کودک و 5 نفر در رده 

سنی نوجوانان به مرحله کشوری راه یافتند.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب وفاضالب استان اصفهان 
با اعالم اســامی برگزیده گان گفت:در بخش کودک دیانا حسینی  9 ساله از 
اردستان ،امیر محمد قادر زاده 9 ساله از اردستان ،یونس عباسیان 8 ساله از 
منطقه 5 اصفهان ،امیرحسین فوالدگر 8 ســاله از لنجان و ستایش زاهدی 9 
ساله از گلپایگان به مرحله کشوری سومین دوره مسابقه نقاشی آب مساوی 

زندگی راه یافتند.
وی افزود: در بخش نوجوان کوثر کوثر بادی 16 ساله از بادرود ، مهزیار معصومی 
11 ساله از گلپایگان ،ملیکا مجیدی 12 ساله از گلپایگان ، مبینا نکونام 16 ساله 
از گلپایگان و زهرا نمازی 16 ســاله از گلپایگان به مرحله کشــوری این دوره 

مسابقات راه یافتند.
بنی طباء به موضوع نقاشی در بخش کودک و نوجوان در سومین دوره مسابقه 
نقاشــی آب مســاوی زندگی پرداخت و اعالم کرد: موضوعات بخش کودک 
این رقابت شــامل: آب از کجا و چگونه به دست می آید؟ چگونه می توان آب 
را نگهداری کرد؟چه کار کنیم که آب هدر نرود؟ چگونه ممکن اســت آب آلوده 
نشود؟ آب چه نقشــی در زندگی ما دارد؟ و موضوعات بخش نوجوان شامل: 
در انجام چه مشاغلی به آب نیاز است؟ برای آینکه آب ها آلوده نشوند چه باید 
کرد؟با چه روشی از هدررفت آب جلوگیری می کنید؟ آینده منابع آب را چگونه 

می بینید؟ بوده است.
مدیر روابط عمومی وآموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان  
اعالم کرد: از میان آثار دریافتی این مســابقه 10 اثر برتر به مرحله کشــوری راه 
یافتند  این درحالی است که مرحله کشوری سومین دوره مسابقه آب مساوی 
نقاشی  اواخر سال جاری  برگزار خواهد شد، به آثار برتر هم در مرحله استانی و 

هم در مرحله کشوری جوایز ارزنده ای تعلق خواهد گرفت.
بنی طباء، هدف از برگزاری جشنواره نقاشی آب=زندگی را استفاده از توانایی 
هنری کودکان ونوجوانان و تکثیر و نشــر آثار آنان از فضــای پیرامونی و جلب 
توجه افکار عمومی به پدیده کم آبی برشمرد و افزود: زبان هنر بهترین وسیله 
برای انتقال مفاهیم آموزشی و ضرورت های جامعه است و مقطع سنی کودک 
و نوجوان بهترین دوران برای فراگیری آن محسوب می شود.  همچنین هدف 
گسترش فرهنگ صحیح مصرف آب میان آحاد جامعه، با استفاده از توانایی 
هنری کودکان و نوجوانان اســت  که  توجه افکار عمومی بــه پدیده کم  آبی به 

شمار می رود.

تحویل محصوالت فوالد مبارکه به تولیدکنندگان لوله و پروفیل از سال1394 تا 
پایان سال 1397 با 120 درصد رشــد از 776 هزار تن به یک میلیون و 709 هزار 

تن رسید.
 مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی فوالد مبارکه ضمن تایید این خبر گفت: روند 
روبه رشد تحویل محصول به تولیدکنندگان لوله و پروفیل در سال رونق تولید و 
با هدف حمایت حداکثری از صنایع داخلی طی 9ماهه ســال 1398 نیز با 27 

درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 1/7 میلیون تن افزایش یافت.
محمد تاجمیر ریاحی با بیان این که حمایت از صنایع پایین دستی و تامین مواد 
اولیه صنایع فوالدی کشور با هدف توسعه و رونق تولید در کشور همواره از اهداف 
فوالد مبارکه بوده است، تصریح کرد: در همین خصوص این شرکت در سال های 
اخیر با افزایش ظرفیت و بهره مندی از توان حداکثری تولید به خوبی توانســت 
هدف افزایش عرضــه محصوالت فوالدی تخــت به بــازار و تامین حداکثری 

تقاضای مشتریان را محقق کند.
وی افزود: شرکت فوالد مبارکه با افزایش عرضه محصوالت خود به بازار داخل 
توانست مانع از واردات محصوالت فوالدی تخت و خروج بیش از 400 میلیون 

دالر ارز در سال از کشور شود.
به گفته مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی فوالد مبارکه این شرکت توانسته است 
در سال های اخیر با وجود  تمامی مشــکالت اقتصادی و تحریم های ظالمانه، 
روند رو به رشــدی در تولید و تحویل محصوالت فوالدی داشته باشد و با تامین 
حداکثری نیاز مشتریان خود، عالوه بر کاهش وابستگی به واردات کاال، نقش 
قابل توجهی در تداوم تولید شرکت های تولیدکننده داخلی و همچنین افزایش 

صادرات محصوالت نهایی داشته باشد.
ریاحی ادامه داد: در ســال گذشــته، با صادرات نزدیک به 300 هزار تن لوله و 
پروفیل، رکورد جدیــدی در صادرات محصوالت لوله و پروفیل ثبت شــد. این 
میزان نسبت به سال 1394 رشد 100 درصدی داشته است. میزان صادرات این 
محصوالت در هفت ماهه ســال جاری نیز 209 هزار تن افزایش یافته و با تداوم 

این روند پیش بینی می شود تا پایان سال به رکورد 400 هزار تن برسد.
وی اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی بهتر در روند صادرات کشــور و با تامین 
منظم و طبق برنامه شــرکت های تولیدی، گام های ارزنده تری برای ارزآوری و 

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی برداشته شود.

تفاهم ذوب  آهن اصفهان و وزارت کشور برای تامین ریل قطارهای شهریاعالم برگزید گان سومین دوره مسابقه نقاشی »آب = زندگی« ویژه کودکان و نوجوانان در اصفهان

رکورد شکنی فوالد مبارکه در تحویل محصول به تولید کنندگان لوله و پروفایل کشور

ذوب  آهن اصفهان برای تامین ریل قطارهای شــهری به معاونت عمران و 
توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور کمک می کند.

در تفاهم نامه ای که بین ذوب  آهن اصفهان در زمینه تولید و تامین ریل مورد 
نیاز قطارهای شهری با حضور مهدی جمالی نژاد، معاون عمران و توسعه امور 
شهری و روستایی وزیر کشور، رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور و منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان امضا شد مقرر شد 
ذوب آهن در توسعه خطوط مترو کمک کند. به گزارش روابط عمومی شرکت 
ذوب آهن اصفهان، معاون عمران و توسعه امور شــهری و روستایی وزارت 
کشور در این خصوص گفت: امضای این تفاهم نامه در راستای اهداف ما برای 
توسعه حمل ونقل ریلی درون شهری و حومه و نیز نگاه ملی مجموعه وزارت 
کشور در حمایت از صنایع داخلی کشور و استفاده حداکثری از توانمندی های 
بومی اســت. وی ابراز امیدواری کرد: با امضای ایــن تفاهم نامه و تعامل و 
همکاری متقابلی که میان دولت، مدیریت شــهری و صنعت ایجاد خواهد 
شد، عالوه بر توســعه حمل ونقل عمومی شــهری که از دغدغه های مردم و 
اولویت های همه مسئوالن است و تاثیر زیادی در کاهش آلودگی شهرهای 
بزرگ دارد، شاهد توسعه و حمایت از تولید ملی ریل موردنیاز خطوط متروی 
کالن شهرهای کشور باشــیم. وی اضافه کرد: در راستای اجرایی شدن مفاد 
این تفاهم نامه، اطالعات مربوط به ریل مورد نیاز قطارهای شــهری ، توسط 
سازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور اســتخراج و پس از برآورد الزم 
سعی می کنیم در اسرع وقت، زمینه انعقاد و مبادله قرارداد واحد هریک از 
قطارهای شهری  با شرکت ذوب آهن اصفهان را فراهم کنیم.  جمالی نژاد با 
بیان اینکه توانمندی ها و ظرفیت های مناســبی در شرکت های تولیدکننده 
داخلی وجود دارد، افزود: هم اکنون بیــش از 500 کیلومتر خطوط مترویی 

مصوب در کالن شــهرها درحال مطالعه و اجراست که برهمین اساس برای 
اجرای این پروژه ها حدودا 2هزار کیلومتر خطوط ریلی نیاز است که در مرحله 
اول برای خطوط ریلی درحال ساخت، هزار کیلومتر برای دو سال آینده ریل 
نیاز داریم که باید از سوی کارخانه ذوب آهن تهیه شود.  یزدی زاده، مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان نیــز در این خصوص گفت: ایــن مجتمع عظیم صنعتی 
آمادگی کامل برای تولید ریل مطابق آخرین استانداردهای جهانی )استاندارد 
 UIC54 با مارک های مورد نیاز شرکت های مترو از جمله ریل )EN13674
و ریل S49 را دارد. وی از آمادگی ذوب آهــن اصفهان برای تامین تمام ریل 
مورد نیاز خطوط متروی کشور خبر داد و افزود: در گام اول 600 تن ریل برای 
متروی بهارستان اصفهان تحویل داده شده است و تولید این محصول مطابق 

درخواست های بعدی انجام خواهد شد.
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