
فراخوان دعوت به مشارکت نوبت اول

آیت اله اسالنی- شهردار مجلسی م الف:734623

شهرداری مجلسی به استناد مصوبه هیئت عالی سرمایه گذاری و مصوبه شــماره 98/486مورخ 1398/09/05 شورای محترم اسالمی شهر مجلسی در نظر دارد 
جهت توسعه زیر ساخت های فناوری  اطالعات و ارتباطات شهر مجلسی و شهرداری الکترونیک پروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری ارتباطات 

شبکه فیبر نوری را از طریق مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی به شرح ذیل اجرا نماید.

از کلیه شرکت های دارای پروانه مجاز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و عالقمند به سرمایه گذاری در این بخش دعوت به عمل می آید جهت دریافت 

اسناد و مدارک فراخوان از تاریخ 1398/10/25 تا تاریخ 1398/11/13 به آدرس شهر مجلسی بلوار ارم شمالی میدان امام خمینی شهرداری مجلسی مراجعه نمایند.

مشخصات فراخوان:
آورده شهرداری:

صدور مجوز حفاری در سطح شهر

صدور مجوز: تضمین فضا برای نصب کافوها- باکس- کابل و غیره
آورده سرمایه گذار:

حفاری و ترمیم کانال های انجام شده جهت طرح و کلیه هزینه های مربوط به کانال های ارتباط فیبر نوری

تهیه طرح توجیهی جامع و کامل اقتصادی مالی و فنی

نحوه مشارکت: نحوه مشارکت بر اساس روش B.O.T می باشد.
شرایط فراخوان: 

هیئت عالی سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری مجلسی در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشــد. چنانچه برندگان اول ، دوم، سوم فراخوان حاضر  به انعقاد 

قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج گردیده است.

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد
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شرکت پاالیش و پخش با صدور اطالعیه ای دلیل کم شدن سهمیه های بنزین از کارت های سوخت را اطالع رسانی کرد؛

معادله فیثاغورثی بنزین در جایگاه سوخت!
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»ترامپ« برای اولین بار به هند می رود
رییس جمهور آمریکا ماه فوریه برای اولین بار به هند سفر می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک 
مقام ارشد هندی اعالم کرد دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، ماه آینده میالدی )بهمن-اسفند( 
برای اولین بار به هند سفر می کند. آمریکا و هند هم اکنون برای تنظیم تاریخ مناسب برای این سفر 
باهم در تماس هستند. این در حالی است که چندی پیش معترضان هندی که در اعتراض به اقدام 
آمریکا در ترور شهیدان قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در برابر سفارتخانه این کشور در دهلی نو 

تجمع کرده بودند، تصویر ترامپ و پرچم آمریکا را آتش زدند.

سوئد، ارتش دوران جنگ سرد را احیا می کند
وزیر دفاع سوئد افزایش بودجه دفاعی این کشــور را در حالی مطرح کرده که مورد حمایت احزاب 
دولت هم واقع شــده چون ســوئد به دنبال احیای نیروی ارتش دوران جنگ ســرد است. پیتر 
هولت کویست، وزیر دفاع سوئد تاکید کرد که هزینه های دفاعی چندین بار از مه ۲۰۱۵ افزایش داشته 
است. در پی اتمام جنگ سرد، ارتش ســوئد به صورت تدریجی به یک نیروی واکنش متمرکز بر 
اقدامات و تالش های بین المللی تبدیل شد. بودجه دفاعی این کشور نصف و تعداد سربازان هم چند 
بار کم شدند؛ اما امروز، سوئد در تالش است تا نیروی دفاعی و ارتش خود را احیا کند. به گفته وزیر 
دفاع سوئد، اوضاع سیاست گذاری امنیتی در شمال اروپا در طول زمان وخیم شده است و به همین 
دلیل، حمله ای مسلحانه یا استفاده از نیروی نظامی علیه سوئد را نمی توان مستثنی کرد. وزیر دفاع 
سوئد گفت: ما در برهه ای زندگی می کنیم که اوضاع سریع در حال تغییر است و شاهد تنش های 
شدید سیاسی در سراسر جهان غرب هستیم. ما شاهد عدم پیش بینی های زیاد و تاثیرات و تضعیف 

ساختارهای دموکراتیک خواهیم بود.

خیز عراق برای محاکمه آمریکا در دادگاه های بین المللی
کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق از تحرک بغداد برای محاکمه دولت آمریکا در دادگاه های بین المللی 
به اتهام ارتکاب جنایات کشتار جمعی در عراق خبر داد. »احمد الکنانی« تصریح کرد: آمریکا از سال ۲۰۰۳ 
تاکنون، مرتکب وحشیانه ترین جنایات در عراق شده که جنگ عراق، ماجراهای زندان ابوغریب، میدان 
النسور و ورود داعش از جمله این جنایات است و آخرین تجاوز آنها نیز هدف قرار دادن رهبران الحشد 
الشعبی است که همگی در مجموعه جنایات کشــتار جمعی می گنجد. این نماینده عراقی گفت: کلیه 
جنایاتی که آمریکا در حق ملت عراق مرتکب شده، مستند است و تحرکاتی آغاز شده است تا آمریکا برای 
این جنایاتی که در حق عراقی ها انجام داده، در دادگاه های بین المللی بازخواست شود. وی افزود: »رییس 
جمهور آمریکا همواره می گوید عراق باید غرامت بدهد؛ اما درباره این قضیه خود را به فراموشی زده که این 

تخریب و ویرانی سنگینی که بر سر عراق آمد، دولت های پیاپی آمریکا مقصر آن بودند«.

بازشماری آرای بیش از 5 هزار حوزه رای دهی افغانستان
کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می گوید با پایان روند 
بررسی، قرار است آرای بیش از ۵ هزار حوزه اخذ رای بازشماری شود. »زهره بیان شینواری« گفت 
که این حوزه ها در ۲۱ والیت افغانستان شناسایی شده اند. به گفته وی، بر اساس نتایج رسیدگی به 
شکایات ثبت شده، آرای ۱۰۹ حوه نیز باطل شده است. آرای باطل شده به والیات کابل، بدخشان، 
غور و پکتیا مربوط است. گفتنی است؛ در روز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، ۲۶ هزار و ۵۸۰ 
حوزه باز بود که آرای شماری از آنها باطل اعالم شــد و در نتیجه تنها آرای بیش از ۲۴ هزار محل رای 
دهی در نتایج ابتدایی محاسبه شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید آمادگی کامل 
را برای همکاری با کمیسیون شکایات انتخاباتی برای بازشماری آرا دارد. تقریبا نیمی از شکایات از 

سوی تیم انتخاباتی عبدا... عبدا...، رییس اجرایی دولت وحدت ملی ثبت شده بود. 

واکنش ها و درخواست ها به روشنگری بر سر ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی همچنان ادامه دارد؛

پس از واقعه

بازخوردها و واکنش ها به سقوط هواپیمای  علیرضا کریمیان
اوکراینــی در ایران همچنــان ادامه دارد .

رییس جمهور که طی روزهای اخیر به دلیل ضعف در اطالع رسانی این 
مسئله، مورد انتقادهای شدیدی قرار داشــت،به تازگی اعالم کرد: »از 
آنجایی که حدس زدم ســقوط هواپیما عادی نبوده، دســتور دادم تا 
تحقیقات و بررسی ها در زمانی کوتاه تر انجام شود. همکاری های خوبی 
از سوی نیروهای مسلح که تنها مســیر ما برای یافتن حقیقت در این 
بحث بود، انجام شد و بالفاصله بعد از آن برای من مشخص شد که یک 
خطای بسیار دردناک و نابخشودنی صورت گرفته است. در همان لحظه 
به مسئوالن اعالم کردم به مردم بالفاصله اطالع دهند«. روحانی با بیان 
این مطلب که »اینکه نیروهای مسلح ما با صراحت لهجه خطای خود را 
اعالم کردند و از مردم عذرخواهی کردنــد گام اول خوبی بوده که در این 
راستا برداشته شده و گام های بعدی هم باید برداشته شود«، گفت:  »من 
به دلیل آشــنایی کم و بیش که با پدافند هوایی دارم عرض می کنم که 
نمی تواند فقط یک فرد مقصر باشد، در این میان دیگرانی هم هستند. 
می خواهم این مسئله با صداقت برای مردم بیان شود. مردم می دانند 
این حادثه غیرعمدی بوده؛اما اینکه چه شــرایطی پیش آمده که این 
حادثه صورت گرفته، باید مشــخص شــود«. وی بر همین اســاس 
خاطرنشان کرد: درســت است که ریشــه همه این اتفاقات به آمریکا 
برمی گردد و آمریکا بود که باعث شــد چنین حوادثی رخ دهد؛ اما این 

دلیل نمی شود ما در این حادثه به تمام ریشه های مسئله نپردازیم.
 البته رییس جمهور تنها کســی نبود که خواستار مشخص شدن ابعاد 
این ماجرا شد. در سطح بین المللی نیز سازمان ملل بر انجام تحقیقات 
شفاف درباره سقوط هواپیمای اوکراینی تاکید کرد. سخنگوی سازمان 
ملل اظهار کرد که تحقیقات درباره سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی در 
ایران باید کامال شــفاف و با حضور تمام کشورهای متضرر انجام شود. 
از دیگر واکنش ها به این واقعه دردناک مربوط به قوه قضاییه اســت؛ 
سخنگوی این قوه اعالم کرد افرادی در رابطه با حادثه هواپیمای اوکراین 
بازداشت شــده اند. ســخنگوی قوه قضاییه ضمن تاکید بر استیفای 
حق جان باختن سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین، گفت: افرادی 
در ارتباط با این حادثه بازداشت شــده اند و مراحل اولیه رسیدگی  طی 
می شود. غالمحسین اســماعیلی اعالم کرده که »جعبه سیاه هواپیما 
همراه با تیم های کارشناســی ایران و اوکراین به فرانســه رفته و پس 
از بازخوانی جعبه سیاه موضوع روشــن تر خواهد شد. ساعاتی قبل از 
اعالم رسمی به مردم، قوه قضاییه از دلیل اصلی سقوط هواپیما باخبر 
شد و پس از آن دســتگاه قضایی پیگیری ها را شروع کرد«. مجلس 
اما واکنش همیشگی خود را با به جریان انداختن استیضاح یک وزیر 
دولت انجام داد. در حالی که هر ماه چندین طرح استیضاح به بهانه های 
مختلف راهی هیئت رییسه می شــود و یا در راهروهای مجلس دست 
به دست می چرخد، این بار هم وزیر راه از ســوی نمایندگان تهدید به 

استیضاح شده است. بر اساس اعالم نماینده مردم شیراز در مجلس 
شورای اسالمی طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی به هیئت رییسه 
مجلس تحویل شده اســت. بهرام پارســایی در این زمینه اظهار کرد: 
طرح استیضاح وزیر راه و شهرســازی در پی حادثه سقوط هواپیمای 
مسافربری اوکراینی با دو محور تحویل هیئت رییسه مجلس شورای 
اسالمی شــد؛ یکی این که چرا این وزارتخانه در شــرایط جنگی مانع 
پرواز هواپیماهای مسافری نشــده و دیگر اینکه چرا برخالف قوانین 
ایکائو و پیش از انجام اقدامات کارشناســی علت ســقوط هواپیمای 
اوکراینی با قاطعیت نقص فنی اعالم شــده است. وی همچنین اظهار 
کرد: این استیضاح از سوی هیئت رییسه به کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی ارجاع شده است. پارسایی با اشاره به اظهارات سردار 
حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه گفت: این که ایشان مسئولیت به 
عهده گرفتند قابل تحسین است؛ اگرچه مردم منتظر واکنش مثل عزل 
و استعفا هستند. از سوی دیگر پذیرش مسئولیت از سوی ایشان نافی 
سهل انگاری و خطای دیگران نیست؛ لذا ما طرح استیضاح وزیر راه و 
شهرســازی را مطرح کردیم زیرا معتقدیم هر کسی قصور کرده باید به 
سهم خود پاسخگو باشد.این نماینده مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر این که در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی تنها یک نفر مقصر نیست 
گفت که استعفا یا برکناری رییس سازمان هواپیمایی و رییس کمیته 

بررسی سانحه، موضوعی مورد انتظار است.

دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه توقیف ۱.۶۸ میلیارد دالر 
از دارایی های بانک مرکزی ایران در لوکزامبورگ و ایتالیا 
را رد کرد. این شــکایت را خانواده های کشته شدگان 
بمب گذاری ســال ۱۹۸۳ در مقر تفنگــداران دریایی 
آمریکا در بیروت تنظیــم کرده اند. آن ها با متهم کردن 
ایران بــه نقش آفرینی در این بمب گذاری خواســتار 
مصادره دارایی های ایران و دریافت غرامت شــده اند. 
خبرگزاری رویترز که این خبر را گزارش داده نوشــته 
رای دیوان عالی در شرایطی صادر شده که یک قانون 
جدید فدرال به شــاکیان این پرونده امکان می دهد 
از ایران درخواست غرامت کنند. با آنکه بانک مرکزی 
ایران، در کنار بانک های لوکزامبورگ و ایتالیا رای دادگاه 

رده پایین تر مبنی بر امکان مصادره دارایی های ایران در 
خارج از ایاالت متحده را به چالش کشیده اند، قضات 
دیوان عالــی از دادگاه رده پایین تر خواســته اند برای 
درخواســت این غرامت، قانون جدید فدرال را در نظر 
بگیرند. این قانون که »دونالد ترامپ«، رییس جمهور 
آمریکا روز ۲۰ دسامبر به عنوان یکی از متمم های الیحه 
بودجه دفاعی آمریکا آن را امضا کرد، موانع پیش روی 
دادگاه های آمریکا برای مصادره دارایی های خارج از 
مرزهاجهت اجرای احکام قضایی علیه ایران را برطرف 
می کند. خانواده های کشته شــدگان در بمب گذاری 
یاد شده در ســال ۲۰۱۳ تالشــی را برای توقیف اوراق 
بهاداری که ادعا می شد متعلق به بانک مرکزی ایران 

اســت را آغاز کردند. این اوراق بهادار در اختیار شرکت 
»کلیراستریم« در لوکزامبورگ و یک بانک ایتالیایی 
بود. دادگاهی در لوکزامبورگ هم فروردین ماه امسال 
تالش دادگاه های آمریکا برای توقیف و مصادره ۱.۶۸ 
میلیارد دالر از دارایی های جمهوری اســالمی ایران در 
لوگزامبورک جهت پرداخت غرامــت به خانواده های 
این کشته شــدگان را مغایر قوانین بین المللی خواند 

و آن را رد کرد.

دیوان عالی آمریکا توقیف 1.۶8 میلیارد دالر از دارایی های 
بانک مرکزی ایران را رد کرد

نخست وزیر کانادا:

تنش های ایجاد شده توسط آمریکا عامل سقوط هواپیما شد
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا گفت: اگر به خاطر افزایش تنش های اخیر که بخشی از آن توسط آمریکا رقم خورده است، نبود، قربانیان هواپیمای ساقط 
شده در ایران اکنون زنده و نزد خانه و خانواده خود بودند. وی، مسئولیت بخشی از این تنش را گردن آمریکا انداخته و گفته: جامعه بین الملل باید در مورد یک 
ایران غیر هسته ای و همچنین در مورد مدیریت این بحران در منطقه که به خاطر اقدامات آمریکا نیز هست، کامال شفاف باشد. کانادا اعالم کرده است: ۵۷ مسافر 
این هوایپما شهروند این کشور و بسیاری از آن ها دارای تابعیت ایرانی نیز بوده اند. ترودو همچنین اظهار داشته که وی خواهان آن بوده که از سوی واشنگتن در مورد 
حمله پهپادی به کاروان سردار سلیمانی آگاه شود. چندی قبل، ترودو خواستار آن شد که ایران در مورد سقوط این هواپیما با شفافیت کامل به کانادا توضیح دهد. 
نخست وزیر کانادا گفت، در یک تماس تلفنی با حسن روحانی که در اولین ساعات روز شنبه صراحتا بیان کرد که این هواپیما به اشتباه توسط موشک های ایرانی 
ساقط شده، خواهان این توضیحات شفاف شده است. ترودو در پاسخ به این که آیا اوتاوا از تهران جهت پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان این حادثه در 

کانادا، درخواستی داشته است یا خیر، تاکید کرد: این درخواست انجام شده است.

فرمانده کل ارتش:

خطای انسانی، دستاوردهای 
سپاه را به محاق نخواهد برد

چهره روز

وز عکس ر

دیدار نخست 
وزیر سوریه با 
رییس جمهور

نخســت وزیــر ســوریه روز 
دوشــنبه وارد ایران شده تا با 
رییس کمیسیون امنیت ملی 
ایران، فرمانده ســپاه و برخی 
دیگــر از مقامات سیاســی و 
 نظامــی کشــورمان دیــدار و 

گفت و گو کند.

طرح دو فوریتی مجلس برای کاهش سطح روابط دیپلماتیک 
با انگلیس

نماینده مردم نجف آباد در مجلس از طرح دو فوریتی نمایندگان برای تقلیل مناسبات سیاسی با انگلیس 
در سطح کنسولی خبر داد. ابوالفضل ابوترابی گفت:  نمایندگان مجلس با تهیه و امضای طرحی به دنبال 
تقلیل مناسبات سیاسی در سطح کنسولی با کشور انگلستان هستند.ابوترابی افزود: این طرح تاکنون 
به امضای بیش از ۲۰ نفر از نمایندگان رسیده که امضاهای آن همچنان رو به افزایش است. بر اساس 
این طرح دولت مکلف است سطح مناسبات سیاسی با کشور انگلستان را تا حد کنسولی کاهش دهد و 
ارتقای مجدد مناسبات فقط با تصویب مجلس امکان پذیر است. وزارت امور خارجه مکلف است اقدامات 
حقوقی و قضایی و سیاسی الزم را برای اســتیفای حقوق ملت ایران در دادگاه ها و مجامع بین المللی 

پیگیری و هر سه ماه یک بار گزارش آن را به کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی ارائه کند.

فرستاده ویژه رییس جمهوری فیلیپین با ظریف دیدار کرد
فرســتاده ویژه رییس جمهوری فیلیپین با وزیر امور خارجه کشــورمان دیدار و پیرامون مهم ترین 
موضوعات منطقه ای و بین المللی گفت وگو و تبادل نظر کرد. به گزارش اداره کل اطالع رسانی و امور 
سخنگویی وزارت امور خارجه، عبدا...مامائو، فرستاده ویژه رییس جمهوری فیلیپین با محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان دیدار و درخصــوص روابط دو جانبه بویژه مســائل اقتصادی و 

مهم ترین موضوعات منطقه ای و بین المللی گفت وگو و تبادل نظر کرد.

تصویب سامانه مطالبات عمومی ایرانیان در کمیسیون 
اجتماعی دولت

آیین نامه ســامانه مطالبات عمومی ایرانیان در جلســه اصلی کمیســیون امور اجتماعی و دولت 
الکترونیک هیئت دولت به تصویب رسید و برای تصویب نهایی آماده طرح در هیئت وزیران است. مرکز 
بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری پیشنهاد سامانه مطالبات عمومی ایرانیان را به عنوان 
یک ضرورت در بهسازی حکمرانی و سازوکارهای تصمیم گیری و سیاست گذاری عمومی طراحی و 
ارائه کرد و طی بررسی های متعدد در کمیسیون امور اجتماعی در نهایت به تصویب اعضا رسید. بر همین 
اساس، چگونگی طرح مطالبات در سامانه مطالبه گری عمومی ایرانیان )سمع(، معیارهای ارزیابی 
مطالبات و اختیارات و وظایف کمیته ارزیابی، در نسخه اصالح شده آیین نامه اجرایی سامانه مطالبات 
ایرانیان اعمال و با لحاظ نظرات اعضای هیئت دولت مبنی بر اصــالح موانع ثبت مطالبات از حالت 
سلبی به ایجابی تصویب شد. گفتنی است؛ این آیین نامه به منظور جلب مشارکت عمومی در فرآیند 
سیاست گذاری و نظارت همگانی در حیطه اختیارات دستگاه های اجرایی و بهبود پاسخگویی دولت 

به انتظارات عمومی و همچنین، افزایش شفافیت عملکرد دولت، فعالیت خواهد کرد.

انگلیس در حال بازنگری در تدابیر امنیتی سفارت خود در تهران
وزارت خارجه انگلیس از بازنگری در تدابیر امنیتی سفارت خود در تهران خبر داد. بعد از بازداشت موقت 
سفیر لندن در یک تجمع غیرقانونی در تهران، وزارت خارجه انگلیس می گوید که در حال بررسی امنیت 
سفارتخانه خود در ایران هستند. »دومینیک راب« وزیر خارجه انگلیس از بازنگری در تدابیر امنیتی در 
سفارتخانه این کشور در تهران خبر داد. بر این اساس، راب طی سخنرانی در پارلمان انگلیس با ادعای 
اینکه بازداشت ســفیر این کشــور غیرقانونی بود، گفت: »به دلیل رفتاری که با سفیر شد، ما در حال 
بازنگری در تدابیر امنیتی سفارتخانه هستیم«. وی همچنین مدعی شد که اروپا و آمریکا باید در برابر 
ایران متحد باشند تا به این کشور پیامی محکم و یکسان بدهند. وزیر خارجه انگلیس همچنین تهدید 
کرد، لندن بعد از خروج از اتحادیه اروپا نظام تحریمی تازه ای تعریف می کند تا با آن بتواند تحریم های 

تازه ای علیه ایران وضع کند. 

کافه سیاست

فرمانده کل ارتــش گفت: خطای انســانی 
هرگز دســتاوردهای عظیــم، امنیت آفرین 
و عزت بخش ســپاه پاســداران را به محاق 
نخواهد برد. سید عبدالرحیم موسوی ادامه 
داد: ســپاه پاســداران انقالب اسالمی طی 
چهار دهه گذشته و عمر پر برکت انقالب، در 
همه صحنه های حساس نظامی، امنیتی و 
سازندگی حضور فعال داشته و دستاوردهای 
این نهاد انقالبی، خاری در چشــم دشمنان 
انقالب بوده اســت. فرمانده کل ارتش اظهار 
داشت: آحاد ملت و کارکنان نیروهای مسلح 
باید همانند گذشــته با حفظ هوشــیاری و 
بصیرت انقالبی اجازه ندهند دشمن از رویداد 
اخیر و احساســات پاک خانواده های جان 
باختگان عزیز برای تضعیف موقعیت نظام و 
ناامن سازی کشور بهره برداری کند. سرلشکر 
موسوی گفت: دشــمن در حوزه های نرم و 
سخت از نظام ســیلی خورده و در موقعیت 
ضعف و انفعال قرار گرفته و هم اکنون اخراج 
آمریکا از منطقه به یــک مطالبه عمومی در 
سراسر منطقه تبدیل شــده است. فرمانده 
کل ارتش با بیان اینکه اجــازه نخواهیم داد 
آمریکای جنایتکار کوچک ترین خدشــه ای 
به اقتدار ایران، نیروهای مســلح و ســپاه 
پاســداران وارد کند گفت: نخواهیم گذاشت 
دشمن از حادثه هوایی اخیر که برای همگان 
تلخ و تاسف بار بود، ســوء استفاده کرده و با 
عملیات فریب رســانه ای، آرامش و امنیت 
کشــور و مردم را خدشــه دار کند. سرلشکر 
موســوی تاکید کــرد: امروز آســمان ایران 
برای همه پروازها امن تر از گذشــته است و 
 آماده ارائــه خدمات بــه پروازهای مختلف

 خواهد بود.

 
آمریکا  به  اتفاقات  این  ریشه همه  است که  درست 
برمی گردد و آمریکا بود که باعث شد چنین حوادثی رخ 
دهد؛ اما این دلیل نمی شود ما در این حادثه به تمام 

ریشه های مسئله نپردازیم

بین الملل

عکس: پایاگه اطالع رسانی  ریاست جهموری اسالمی ایران
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 افزایش حجم چک های برگشتی
 سبب افت شاخص اعتماد در بازار اقتصاد

نماینــده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی با بیــان اینکه افزایــش حجم چک های 
برگشــتی، ســبب افت شــاخص اعتماد در بازار اقتصاد کشــور می شــود، گفت: تداوم این امر 
برای تولید داخلی ما مطلوب نیســت. حمیدرضــا فوالدگر افزایش حجم چک های برگشــتی 
در بازار اقتصادی کشــور را نگران کننده دانســت و اظهار داشت: در بســیاری از موارد چک هایی 
که برگشــت می خورد نتیجه بلند پروازی یا سوءاستفاده اســت؛ اما در مواردی هم افراد واقعا 
برای پرداخت بدهی ها و تعهدات خود به دیگران با مشــکل روبه رو می شوند. وی افزود: شرایط 
اقتصادی امروز ما که با نوعی رکود دست به گریبان است، موجب شــده که کسب و کار بسیاری 
از واحدهای تولیدی راکد شــود و صاحبان این مشــاغل برای پرداخت تعهدات شــان با مشکل 
روبه رو شــوند. عضو کمیســیون اقتصادی مجلس بیان کرد: افزایش میزان چک های برگشتی 
در ســال های گذشــته به دلیل مســائل اقتصادی از جمله نوسانات شــدید ارزی، سبب شد تا 
 برخی از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی کشــور ناخواســته موفق به بازپرداخت تعهدات خود

 نشوند.

پاسخ روزانه بیش از یکصد هزار تماس در 118 اصفهان
رییس اداره خدمات پس از فروش شــرکت مخابرات منطقه اصفهان با اشــاره بــه اینکه ۱۱۸ 
اصفهان روزانه بیش از یکصد هزار تماس را در سراســر کشور پاســخ می دهد، گفت: بیش از ۹۰ 
درصد تماس های ۱۱۸ مخابرات اصفهان پاســخ داده می شود. مســیح محمدی در خصوص 
ســامانه تلفنی ۱۱۸ مخابــرات منطقه اصفهــان، اظهار کرد: ســامانه تلفنی ۱۱۸ بــه عنوان یکی 
از رکن های  خدماتی مهــم و پل ارتباطی بین مشــترکان و مخابرات در اســتان به شــمار می 
رود. محمدی با بیــان اینکه مرکز ۱۱۸ با هدف راهنمایی همشــهریان و ارائه شــماره تلفن مورد 
درخواســت به فعالیت خود ادامه می دهد، گفت: مدت زمان انتظار پاسخگویی برای مشترکان 
کمتر از ۲۰ ثانیه اســت و بیش از ۹۰ درصد تماس های ورودی به سامانه ۱۱۸ توسط کارشناسان 
مرکز تماس پاسخ داده می شــود. رییس اداره خدمات پس از فروش شرکت مخابرات منطقه 
اصفهان در خصوص ثبت شماره جدید در سامانه ۱۱۸، اظهار کرد: مشــترکان می توانند از طریق 
 مراجعه به دفاتر خدماتی در ســطح اســتان جهت احراز هویــت و یا ثبت شــماره تلفن جدید

 اقدام کنند.

 بیش از 4هزار نفر از سیل زدگان اصفهان 
برای دریافت تسهیالت معرفی شدند

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقاب اسامی اصفهان گفت: چهار هزار و ۴۱۸ 

نفر از سیل زدگان استان اصفهان برای دریافت تسهیات ساخت مسکن به بانک معرفی شدند. 

محسن قوی بیان اظهار کرد: بارش شدید باران و جاری شدن سیل در ابتدای سال، به هشت هزار 

و ۲۶۲ واحد مسکونی شهری و روستایی این استان خسارت زد.

وی با بیان این که در مرحله نخست جبران خســارت و کمک به حادثه دیدگان سیل، چهار هزار و 

۴۱۸ سهمیه به استان اباغ شد، اضافه کرد: بر اساس سهمیه اباغی 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 انقاب اسامی اصفهان گفت: عملیات ساخت و ساز واحدهای 

مسکونی سیل زدگان اســتان اکنون با ۶۰ درصد پیشــرفت فیزیکی در حال انجام است. به گفته 

قوی بیان، تاکنون یک هزار و ۹۸ فقره وام به خانوارهای دارای مشــکل معیشــتی پرداخت شده 

است.

شرکت پاالیش و پخش با صدور اطالعیه ای دلیل کم شدن سهمیه های بنزین از کارت های سوخت را اطالع رسانی کرد؛

معادله فیثاغورثی بنزین در جایگاه سوخت!

انگار قرار نیست حاشیه های بنزین تمام  مرضیه محب رسول
شــود. پس از تمام کــش و قوس های 
مربوط به ســهمیه بندی نابهنگام و کم و زیاد عرضه در جایگاه ها حاال 
مردم باید برای سوخت گیری هم حســاب و کتاب کنند تا مبادا همین 
سهمیه های اندک شان هم از کارت ها پر بکشد. ماجرای کم شدن سهمیه 
از کارت های سوخت از همان ابتدای سهمیه بندی مطرح شد. پس از 
انکار جایگاه داران و ابهام مردم در زمینه کم شدن سهمیه از کارت های 
سوخت، چند ترفند از سوی سازمان پخش و پاالیش برای جلوگیری از 
این هدر رفت مطرح شــد؛ راهکارهایی از قبیل عدم خارج کردن کارت 
سوخت قبل از اتمام بنزین زدن که البته کارگر نبود و سهمیه همچنان کم 
می شد. حاال این شرکت در اطاعیه ای عجیب از پشت پرده غیب شدن 
سهمیه های کارت سوخت پرده برداری کرده است؛ اطاعیه ای که اگرچه 
خطاب به عموم مردم یعنی پیر و جوان و باسواد و بی سواد اعام شده 
اما ما که هر چه خوانیدم از این معادله ریاضی پیچیده چندان ســر در 
نیاوردیم. موضوع اما به ســاده ترین زبان، بر اســاس اعام مسئوالن 
شــرکت پخش و پاالیــش مربوط به پیمانه هایی اســت کــه هنگام 
سوخت گیری و البته معلوم نیست به چه منظوری در نظر گرفته شده 
است. همین پیمانه ای بودن بنزین البته شائبه دزدی جایگاه ها از مردم 
را هم تشدید کرد. هر چند حاال مشخص شــده که اصا این فرضیه با 

سیستم پیاده شده امکان ندارد. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
در پی انتشار برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر کاهش سهمیه 
سوخت هنگام ســوخت گیری اعام کرده که طراحی سامانه هوشمند 
سوخت جهت جلوگیری از تخلف حاصل از بیرون کشیدن کارت در حین 
سوخت گیری، بدین صورت اســت که با وارد کردن کارت در کارتخوان و 
مشخص شدن مقدار سهمیه، با شروع سوخت گیری، ابتدا 3/۹۹ لیتر 
از سهمیه کسر می شود و شروع به سوخت گیری می کند. پس از اتمام 
پیمانه اول، 3/۹۹ لیتر دیگر از سهمیه کم می شود و مجددا سوخت گیری 
ادامه پیدا می کند و ایــن فرآیند به صــورت پیمانه پیمانــه تا انتهای 
ســوخت گیری ادامه می یابد. اگــر در حین ســوخت گیری کارت از 
کارتخوان بیرون کشیده شود مقداری که باقی مانده 3/۹۹ لیتر است که 
از سهمیه آن کارت کسر می شود )برای مثال اگر دو لیتر سوخت گیری 
کرده است و کارت را بیرون بکشد ۱/۹۹ لیتر بیشتر از سهمیه آن کارت کم 
می شود( و اگر همان کارت، دوباره وارد همان کارتخوان شود، سهمیه ای 
که بیشــتر از لیتراژ برداشت شــده و از نازل کم شده اســت، به کارت 
برگردانده می شود. در این اطاعیه تاکید شده که در صورت خارج کردن 
زودهنگام کارت ســوخت از کارتخــوان جایگاه، ســوخت گیری قطع 
می شود و لیتراژ مذکور از سهمیه کسر می شود، لیکن صرفا به اندازه لیتراژ 
سوخت گیری شده، هزینه محاسبه خواهد شــد. این اطاعیه نشان 

می دهد که غیب شدن سهمیه ها در واقع عدم اطاع مردم از پیمانه هایی 
بوده که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برای سوخت گیری در نظر 
گرفته؛ اما کسی را از آن مطلع نکرده است. برای جلوگیری از کم شدن 
ســهمیه ها افراد باید در هنگام ســوخت گیری مضربی از عدد 3/۹۹را 
انتخاب کنند تا میزان بنزین دریافتی با عدد کسر شده از کارت سوخت 
برابر باشــد. به این معنا که به جای دریافت ۴ لیتر بنزین، همان عدد 
3/۹۹ را رعایت کنند و یا به جای آنکه ۸ لیتر بنزین راهی باک خودروی 
خود کنند، عدد 7/۹۸ لیتر را در نظر بگیرند زیرا اگر این عدد به 7/۹۹ لیتر 
برسد، عما 3/۹۸ لیتر بنزین از ســهمیه آنها کسر خواهد شد. در موارد 
دیگر نیز به همین صورت است. به طور مثال،  به جای دریافت ۱۲ لیتر 
بنزین،  با مشاهده عدد ۱۱/۹7لیتر،  سوخت گیری را متوقف کنند. این 
پروسه آن چیزی اســت که حاال باید مردم برای از دست ندادن همین 
اندک سهمیه هم در هر بار سوخت گیری حســاب و کتاب کنند. اینکه 
مضرب چهار را در نظر بگیریم یا به ممیزها توجه کنیم شــاید برای عده 
زیادی از شهرنشین ها میسر باشــد؛ اما به نظر می رسد اغلب مردم در 
روســتاها و شهرســتان ها نتوانند به راحتی از این حساب و کتاب سر 
دربیاورند. کاش حداقل ســازمان پاالیش پس از این اطاعیه عجیب 
روشن می کرد که این کار دقیقا با چه استدالل و فرضیه ای انجام گرفته 

تا شاید مرد هم از این ابتکار بنزینی جدید سر دربیاورند.

بر اساس آخرین اطاعات به دست آمده ۶ کارخانه 
نوآوری به زودی در ۶ شهر بزرگ کشور راه اندازی می 
شوند تا استارت آپ ها در آنها فعالیت کنند. اسماعیل 
قادری فر، رییس مرکز توسعه فناوری های راهبردی 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری اظهار 
کرد: معاونت علمی برای تقویت زیست بوم نوآوری 
در کشور ســعی کرده با بازســازی و بهسازی پهنه 
های صنعتی متروکه و پرهیز از ایجاد زیرســاخت 
های زائد درون شهر، گامی برای ایجاد زیست بوم 

نوآوری بردارد. 
وی با اشاره به همکاری شهرداری و معاونت علمی 
برای اســتفاده از پهنه های متروکه و تغییر کاربری 
آنها به کارخانه های نوآوری گفت: از ســال گذشته 
زمینه ایجاد کارخانه ای نزدیک به میدان آزادی در 
کارخانه متروکه ای فراهم شــد و امسال به مرحله 
رونمایی رســمی رســید. قادری فر افزود: کارخانه 
نوآوری آزادی در فضای ۱۸ هزار متری که از ســال 
گذشته تیم های استارت آپی در آن آغاز به کار کرده 
بودند، اکنون محلی برای اســتقرار جوانان مستعد 
است. رییس مرکز توســعه فناوری های راهبردی 
گفت: کارخانه نــوآوری آزادی ۱۶ هزار متری که در 
اختیار شــتاب دهنده ها و تیم هــای مختلف قرار 
گرفته در حوزه های فنــاوری اطاعات، الکترونیک 

سامت، گیم، تولید محتوا، نوآوری های بیمه ای و 
مالی، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، نانوداروها، 
معماری و زندگی شــهری، گردشــگری و توریسم 
فعالیت می کنند. این کارخانــه ظرفیت ۲۵۰۰ نفر 
دارد و می توانــد ۵۰۰ تیم و شــتاب دهنده را در دل 
خود جای دهد؛ اما در حال حاضر که نوپاست هزار 
نفر در قالب ۱۵۰ تیم اســتارت  آپی در این کارخانه 

فعالیت می کنند.
 وی افزود: فقط تهران نیست که در آن اماکن متروکه 
و محققان برجسته دارد؛ بلکه بسیاری از شهرهای 
بزرگ مانند شــیراز، تبریز، اصفهان، یزد و... چنین 
ظرفیتی دارند که در آن اماکن با استفاده ای وجود 
داشــته باشــد و بتوان از آنها برای جمع کردن ایده 

پردازان بهره برد. 

مکان یابی در اصفهان برای میزبانی استارت آپ ها

الستیک خودرو

بازار

به جای دریافت ۴ لیتر بنزین، همان عدد 3/99 را رعایت کنند 
و یا به جای آنکه ۸ لیتر بنزین راهی باک خودروی خود کنند، 
عدد 7/9۸ لیتر را در نظر بگیرند زیرا اگر این عدد به 7/99 لیتر 

برسد، عمال 3/9۸ لیتر بنزین از سهمیه آنها کسر خواهد شد

الستیک خودرو گلدستون مدل 
GS-2000 سایز 14/65/185

قیمت: 320،000 تومان

الستیک خودرو رودستون 
مدل PLUS N5000 سایز 

14/65/185 دو حلقه
قیمت: 1،650،000 تومان

الستیک خودرو جی تی مدل 
 KOMODO M/T PLUS

سایز 12.5R15/33 - دو حلقه
قیمت: 4،500،000 تومان

 صادرات 5 هزار تن شیر خشک از استان اصفهان
 برای نخستین بار

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: ستاد تنظیم بازارکشور 
با صادرات پنج هزار تن شیرخشــک از اســتان اصفهان برای نخســتین بار موافقت کرد. حسین 
ایراندوست اظهار داشت: استان اصفهان 
یکی از قطب های مهم تولید محصوالت 
دامی در کشــور اســت و با تولید ساالنه 
بالغ بر یک میلیون و 37۰ هزار و ۵۰۰ تن 
رتبه نخست در تولید شــیر خام به ازای 
هر رأس گاو شیری را کسب کرده است. 
وی به ایجاد نخستین مراکز تولید جنین 
وســلول )مواد ژنی( گاو ماده شــیری 
برتردر استان اصفهان اشاره کرد و گفت: 
این جنین هــای برترتولیدی به ســایر 
استان ها و کشورهای منطقه جهت انتقال جنین در گله های شــیری صادر می شود. به طوری که 
اولین محموله جنین تولیدی در کشور سال گذشته از استان به کشور آذربایجان صادر شد. معاون 
بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه در فصل های پاییز و 
زمستان با افزایش ده درصدی شیرخام مواجه هستیم، تصریح کرد: برای کنترل بازار مجوز کارخانه 

های تولید شیرخشک صادر شده تا مازاد شیر تولیدی به صورت شیرخشک به بازار عرضه شود.

لوازم خانگی تا پایان سال گران نمی شود
رییس اتحادیه لوازم خانگی از احتمال واردات لوازم خانگی در ســال ۹۹ خبر داد و تاکید کرد: فعا 
تولیدات داخل پاسخگوی نیاز بازار است و هیچ کمبودی در این بخش نداریم. مرتضی میری ضمن 
اشــاره به تاش تولیدکنندگان داخلی در جهت تامین نیاز بازار اظهار کرد: اگرچه شرکای خارجی با 
فشار تحریم ها تولیدکنندگان ما را رها کردند؛ اما خوشبختانه تولید متوقف نشد و در حال حاضر لوازم 
خانگی ایرانی به میزان کافی در کشور وجود دارد و هیچ کمبودی در این بخش نداریم.وی از احتمال 
واردات لوازم خانگی در ســال آینده خبر داد و گفت: لوازم خانگی خارجی موجود در بازار به صورت 
قاچاق وارد شــده؛ اما به رغم تاش تولیدکنندگان، اگر تولید داخل نتواند پاسخگوی نیاز بازار باشد 

احتماال سال آینده واردات لوازم خانگی البته به صورت رسمی آزاد خواهد شد.

طال، رکورد کاهش قیمت را شکست
انتشار داده های اقتصادی بهتر از انتظار از سوی چین و در آستانه امضای توافق تجاری فاز اول چین 
و آمریکا، موجب شد ریسک پذیری در بازارها تقویت شود و قیمت جهانی طا به کمترین سطح دو 
هفته ای برسد.با انتشار داده های اقتصادی بهتر از انتظار از ســوی چین و در آستانه امضای توافق 
تجاری فاز اول چین و آمریکا، ریسک پذیری در بازارها تقویت شد و قیمت جهانی طا به کمترین 
سطح دو هفته ای خود رســید. قیمت اوراق قرضه خزانه داری آمریکا افت کرد و سود این اوراق باال 
رفت.قیمت خرید نقدی هر اونس طا، اســپات گلد، ۰.۶ درصد افت کرد و به ۱۵3۸.۸۴ دالر رسید 
که کمترین میزان آن از 3 ژانویه تا کنون است.قیمت پیش خرید هر اونس طای آمریکا ۰.7 درصد 
افت کرد و به ۱۵3۹.7۰ دالر رسید.همچنین در حالی که سرمایه گذاران در انتظار امضای فاز اول توافق 
تجاری بین آمریکا و چین هســتند، قیمت اوراق قرضه آمریکا افت و سود آن رشد کرد. سود اوراق 
قرضه ۱۰ ساله آمریکا ۲ صدم درصد رشد کرد و به ۱.۸۴ درصد رسید، در حالی که سود اوراق 3۰ ساله 

هم باال آمد و ۲.3۱ درصد شد.

کافه اقتصاد

رییس کانون هماهنگی شورای کار استان اصفهان:اخبار

رقم خط فقر 4 میلیون تومان است
رییس کانون هماهنگی شورای کار استان اصفهان گفت: به طور متوسط رقم خط فقر چهار میلیون تومان است و اگر کسی کمتر از چهار میلیون تومان حقوق بگیرد، شرایط 
زندگی واقعا سختی دارد. احمدرضا معینی، با بیان اینکه جلسات کارگروه مزد برگزار شده است، اظهار کرد: با توجه به جمع آوری اطاعات، بررسی تورم و دیگر عوامل برای 
مزد باید به نتیجه نهایی رسید، سپس می توانیم رقم سبد معیشت و دستمزد را اعام کنیم. وی با اشاره به تفاوت دستمزد کارگران با دستمزد واقعی آنها در سال گذشته، 
اظهار کرد: سال گذشته این تفاوت حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که این گپ را می توان با راه های جایگزین از جمله مسکن و افزایش تعاونی ها برای این قشر 
جبران کرد. معینی با بیان اینکه برای مسکن کارگران به دولت درخواست زمین به نرخ دولتی داده ایم که در اختیار تعاونی های مسکن قرار دهند، ادامه داد: یکی دیگر از 
اقدامات، افزایش تعاونی های مصرف است که کارگران مستقیم می توانند استفاده کنند. وی، اما عمده مشکات کارگران را قراردادهای موقت کار، نبود امنیت شغلی، 
عقد قرارداد سفید امضا، چک سفید امضا و... عنوان کرد و گفت: طبق تبصره ۱ و ۲ ماده هفت قانون کار مصوب سال ۱3۶۹، قرارداد کار دائم و کار موقت توضیح داده شده؛ 

اما متاسفانه وزارت کار از آن سال تاکنون با تعلل، آیین نامه اجرایی آن را هنوز ننوشته تا از رواج قراردادهای کوتاه مدت و موقت جلوگیری شود. 

فصل برداشت 
تخمه های 

آفتاب گردان در کرمان
برنامه ترویج کشت آفتابگردان 
در جنوب استان کرمان به منظور 
کمک به مدیریت مصرف آب 
در بخش کشاورزی و افزایش 
درآمد کشــاورزان، چند سالی 
اســت که در دســتور کار قرار 
گرفته و اشــغال و درآمدزایی 
خوبی برای روستاییان ایجاد 

کرده است.

وز عکس ر

عکس: ایرنا
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رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرضا خبر داد:

برپایی نمایشگاه »کوچه های بنی هاشم« در شهرضا

رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرضا با بیان اینکه سبک زندگی حضرت 
زهرا )س(، الگویی برای زندگی امروز اســت، اظهار داشت: نمایشگاه 
کوچه های بنی هاشــم، تصویر کوچکی از شهر مدینه در دوران حضرت 
زهرا )س( اســت. حجت االسالم محمد حســن رهایی تصریح کرد: 
نمایشــگاه کوچه های بنی هاشــم، صحنه آرایی کوچکی از شهر مدینه 
در دوران حضرت زهراســت که وقایع زندگی حضرت زهرا )س( بعد از 
رحلت پیامبر)ص( و جریان شــهادت حضرت زهرا )س( و پس از آن 

را به تصویر می کشد.
 رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرضا تاکید کرد: تجسم وقایع که پس از 
رحلت پیامبر اتفاق افتاد و ظلمی که در حق امیر المومنین )ع( و صدیقه 
طاهره )س( شــد بر اســاس روایات در بیش از ۱۵ غرفه به نمایش 

گذاشته شده است.

آشنایی نسل جوان کشور با سیره و زندگی حضرت زهرا )س(
حجت االسالم رهایی گفت: آشنایی نسل جوان کشور با سیره و زندگی 
حضرت زهرا )س( زمینه ساز ایجاد آینده روشن برای نسل جوان است. 
وی اظهار داشت: حضرت فاطمه زهرا )س( سرمشق و الگوی همگان 

اســت و باید زنان و دختران جهان به ویژه نسل جوان ضمن آشنایی با 
شخصیت و زندگی این بانوی بزرگوار،  ایشان را الگوی خود قرار دهند. 
رییس اداره تبلیغات اسالمی شــهرضا بیان داشت: موقعیت حساس 
زندگی ایشان، اینکه چرا در جوانی و در عین مظلومیت در دفاع از اسالم 
به شهادت رسیدند و اینکه چرا زمان و مکان دفن ایشان مخفی مانده 
است همه سوال هایی است که پاسخ به هر کدام واقعیت های بسیاری 

را روشن خواهد کرد و ما سعی کردیم به این سواالت پاسخ بدهیم.

باغ فدک در خارج از شهر مدینه، نخستین تصویر درچشم مخاطب
حجت االســالم رهایی افزود: اولیــن تصویری کــه مخاطب پس از 
ورود به نمایشــگاه می بیند باغ فدک در خارج از شــهر مدینه اســت، 
سپس مخاطب وارد شــهر مدینه و بیت پیامبر)ص( می شود که غرفه 
منزل پیامبر، صحنه رحلت و احتضار پیامبر و جمع شــدن اصحاب و 

امیرالمومنین)ع( در بالین ایشان است. 
وی گفت: صحنه بعدی جریان ســقیفه را به تصویر کشیده و این مورد 
که خیلی از مســلمانان به جای اینکه به کفن و دفن پیامبر بپردازند با 
حضور در شورایی به تصمیم گیری برای جانشــینی ایشان پرداختند، 

این در حالی بود که هنوز ۷۰ روز از جریان غدیر و اعالم جانشینی توسط 
خداوند نگذشته بود. رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرضا بیان داشت: 
بعد از جریان ثقیفه وارد کوچه های بنی هاشم می شویم و روایتی داریم 
از اتفاقاتی که در این کوچه افتاد همچون پاره کردن قباله فدک از دست 
حضرت زهرا )س( و دادخواهی آن حضرت در این کوچه ها برای حمایت 
از امیرالمومنان )ع( که برای مخاطبان به تصویر کشــیده شده است. 
حجت االسالم رهایی با بیان اینکه تصویری از محل عبادت، چاه حضرت 
علی)ع( و محل پخت نان نمایش داده شده،افزود: بعد از دیدن خانه 
حضرت زهرا)س( از درب دوم این خانه وارد مســجد النبی می شویم 
که با به تصویر کشیدن محراب پیامبر و مســجد روایتی از سداالبواب 
و جریان بسته شدن تمام درب های اصحاب به جز درب خانه حضرت 
زهرا)س( به مسجد بیان می شود و آخرین غرفه صحنه ای از قبرستان 
بقیع است. اینجا اشــاره داریم به تخریب بقیع و قبرهای متبرکه ائمه 
که حدود ۸۰ سال پیش وهابیت ملعون این قبرستان را تخریب کردند.
 به گــزارش مهر، این نمایشــگاه تا نهــم بهمن ماه صبح ها از ســاعت
 هشت و نیم تا دوازده و عصرها از ساعت سه تا 9 برای بازدید کنندگان 

دایر است.

مدیرکل مدیریت  بحران استان خبر داد:

پرداخت اعتبار برای بازسازی و مرمت واحدهای مسکونی 
بویین و میاندشت

مدیرکل مدیریت بحران استان درجلسه شورای اداری و ستادپیشگیری، هماهنگی وفرماندهی عملیات 
پاسخ به بحران بویین میاندشت گفت: برای بازسازی ومرمت واحدهای مسکونی شهرستان بویین و 
میاندشت که دربارندگی های فروردین امسال دچار خسارت شدند، 2۵۰ میلیاردریال اعتبارپرداخت شده 
که 24 میلیاردریال آن به صورت بالعوض و بقیه درقالب تســهیالت بانکی پرداخت شده است. منصور 
شیشه فروش افزود: برای پیشگیری ازخطرسیل در روستاهای تخماقلو و ماربر بویین و میاندشت نیز 
۱۰ میلیارد ریال اعتبار در اختیار بنیادمسکن قرارگرفته تا با ایجاد سیل بند و الیروبی مسیل ها ازهرگونه 
خطراحتمالی سیل جلوگیری شود. وی افزود: جهت جبران خسارت زیرساخت های بخش کشاورزی 
بویین و میاندشت، ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار پرداخت شــده که 6۰ میلیارد ریال آن تسهیالت بانکی و ۵۰ 
میلیاردریال نیز به صورت بالعوض پرداخت شــده اســت. مدیرکل مدیریت بحران استان گفت: سه 
میلیاردریال اعتبار نیز برای شهرداری های افوس و بویین و میاندشت درنظر گرفته شده تا طی ۱۰ روز با 

بررسی همه جانبه اطراف شهرها اقدامات الزم برای پیشگیری ازبروز سیل را اجرا کنند. 

فرماندار آران و بیدگل  اعالم کرد:

برگزاری استارت آپ گردشگری در آران و بیدگل
فرماندار آران و بیدگل گفت: چهل و هشــتمین مسابقه ایده شو و نخستین اســتارت آپ گردشگری از 
کوهستان تا کویر با همکاری پارک علم و فناوری غیاث الدین دانشگاه کاشان، اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری و تعدادی از دستگاه های اجرایی این شهرســتان ۱6 بهمن  امسال برگزار می شود. 
اســماعیل بایبوردی افزود: افراد عالقه مند در حوزه های مورد بررسی، توانمندی خود را در ایده پردازی، 
بیان ایده و انتقال آن به دیگران در محیط دوســتانه مطرح و محک می زنند. وی، مسابقه ایده شو را با 
محوریت و موضوعات توسعه گردشگری در کوهســتان، کویر و دریاچه نمک و همچنین کسب درآمد، 
ترویج گردشگری، نگهداری و حفاظت از ســه اقلیم بیان کرد و گفت: زندگی، گردشگری سالمت، رفاه 
گردشــگری، به کارگیری تکنولوژی، معرفی و تبلیغات در سطح بین المللی از دیگر موضوعات مسابقه 
ایده شو و استارت آپ گردشگری از کوهســتان تا کویر است. وی افزود: استارت آپ گردشگری با هدف 
ترویج فرهنگ کارآفرینی و شناسایی کسب و کارهای نوین مرتبط با گردشگری و عملیاتی کردن رونق 
تولید در شهرستان می تواند درآمد و اشتغال پایدار را تامین کند. فرماندار آران و بیدگل گفت: این شهرستان 
به دلیل همجواری با بزرگ ترین دریاچه نمک ایران، ظرفیت بسیار باالیی در راه اندازی استارت آپ های 

نمک )کسب و کارهای نوپا و نوآور( دارد که این مهم مورد توجه مدیران اجرایی کشور قرار گرفته است.

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فالورجان خبر داد:

پایان مرمت مسجد محمود در فالورجان
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فالورجان گفت: عملیات مرمت فضاهای داخلی 
این مسجد تاریخی به همت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان، اداره اوقاف و 
امور خیریه شهرستان و دهیاری روستای ســهر و فیروزان از مهرماه آغاز شد و پس از حدود چهار ماه به 
پایان رسید. حافظ کریمیان افزود: این مرمت با هزینه ای بیش از 4۰۰ میلیون ریال شامل حذف اندودهای 
فرسوده از گذشته و مرمت کامل سطوح داخلی مسجد با گچ است. مسجد تاریخی بابا محمود در روستای 
تاریخی سهر و فیروزان و از توابع شهرستان فالورجان واقع شده و در محور جنوب اصفهان قرار گرفته است. 

این مسجد متعلق به دوران تیموریان )سده هشتم هجری قمری( است.

 فعالیت قرارگاه های خدمات اجتماعی کاشان
 برای کمک به سیل زدگان

معاون اجتماعی ناحیه مقاومت بسیج کاشان با اشاره به وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان اظهار 
داشت: ۱2 قرارگاه جهادی و خدمات اجتماعی در سطح شهر کاشان برای کمک به هموطنان سیل زده 
فعالیت خود را آغاز کرده اند. سروان حسین آرامش با بیان اینکه این قرارگاه ها آماده دریافت کمک های 
نقدی و غیر نقدی شهروندان کاشانی هستند، ابراز داشت: مهم ترین اقالم مورد نیاز هموطنان سیل زده 
سیستان و بلوچستان نان خشک، برنج، وسایل بهداشتی، لباس گرم، نایلون برای پوشش چادر، پتو، 
کفش و دمپایی است. معاون اجتماعی ناجیه مقاومت بسیج سپاه کاشان با اشاره به اینکه بخشی از این 
اقالم توسط قرارگاه های جهادی و خدمات اجتماعی سطح شهرستان کاشان تامین شده است، تصریح 
کرد: با توجه به حجم خسارات وارده بر هموطنان سیستانی و لزوم ارسال کمک های بیشتر از شهروندان 
کاشانی تقاضامندیم در صورت تمایل اقالم فوق را به قرارگاه های جهادی سطح شهر تحویل داده تا برای 
استفاده هموطنان سیل زده ارسال شود. وی خاطرنشان کرد: مسجد الزهرا )س( واقع در خیابان شهید 
صالحی، مسجد امیرالمومنین )ع( و مسجد باب الحوائج )ع( واقع در خیابان آیت ا... سعیدی و امامزاده 

عبدا...)ع( از جمله قرارگاه هایی است که آماده کمک های مردمی هستند. 

با مسئولان

 
لگوی همگان  حضرت فاطمه زهرا )س( سرمشق و ا
است و باید زنان و دختران جهان به ویژه نسل جوان ضمن 
آشنایی با شخصیت و زندگی این بانوی بزرگوار،  ایشان را 

الگوی خود قرار دهند

تحدید حدود اختصاصی
10/194 شماره نامه : 139885602024008394 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
قطعه ملک ساده پالک شماره 4348/169  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام علی وحید دســتجردی و غیره فرزند عباس در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
1398/11/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 727174  قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/195 شماره نامه: 139885602024008263  نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
زمین پالک ثبتی شماره 7798 فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 
121949 در صفحه 551 دفتر امالک جلد 703  به نام آقای ذوالفقار سلیمانی تحت شماره 
چاپی مسلسل 943038 طی سند انتقال 91697 مورخ 67/11/25  ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است سپس نامبرده  به موجب گواهی حصر وراثت شماره 2343 مورخ 88/6/2 
شعبه دهم حصر وراثت اصفهان فوت شــده و ورثه وی عبارتند از نارنج سلیمانی زوجه، 
محمد سلیمانی فرزند، صد تومانی خانم سبزی پورنوترگی مادر، الناز، فاطمه، منیر، سیما 
زیبا، حسین، علی فرزندان شهرت همگی سلیمانی فرزندان و سپس خانم سیما سلیمانی 
از جمله ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره 1398217020024031306 
 مورخ 98/10/1 و رمز تصدیق 213181 و شــماره ترتیــب 60673 مورخ 98/9/27 که
  به گواهــی دفترخانه 91 اصفهان رســیده اســت درخواســت  صدور ســند مالکیت 
ســهم االرث خود از پالک ثبتی 4999/7798 واقع در بخش پنــج ثبت اصفهان متعلق 
به مورث وی آقای ذوالفقار ســلیمانی را نموده اســت. لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می 
باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبــا ضمن ارائه 
اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی است 
اگر ظــرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صــورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 732596  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
حصر وراثت

10/196  آقای عباس کشمیری نطنزی دارای شناسنامه شماره 3242 به شرح دادخواست 
به کالسه  533/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حشمت خانم بهزادی به شناسنامه 4190 در تاریخ 98/10/7 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عباس کشمیری 
نطنزی، ش.ش 3242 فرزند علی نسبت با متوفی فرزند . اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 733878 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان نطنز
ابالغ وقت رسیدگی

10/198 شــماره: 425/98حل 10 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 16:00 بعداز ظهر روز 
یکشنبه مورخه 1398/11/27 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:ایمان احمدی ، 
نام پدر: منوچهر ،  نشانی:اصفهان بلوار کشــاورز کوچه شهید جانبازان کوچه مهر پالک 
15 ؛ مشخصات خوانده: مصطفی پورهدایتی ، نام پدر: احمد ، خواسته و بها: مطالبه مبلغ 
106/000/000 ریال بابت دو فقره چک به شــماره یــک-164418 و دو-164409-
9232-12 بانک ملی شعبه امیرکبیر خمینی شهر چک شماره دو مورخ 94/7/29 به مبلغ 
پنجاه میلیون ریال معادل پنج میلیون تومان  و چک اول مورخ 94/8/5 به مبلغ پنجاه و 
شش میلیون ریال  ،دالیل خواهان: کپی چک های برگشتی ، کپی گواهی عدم موجودی 
بانک ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان، اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف : 727045 رئیس شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
ابالغ رای

10/199 کالسه پرونده:1315/98 ، شــماره دادنامه:1972 ، تاریخ رسیدگی: 98/9/30 
، مرجع رسیدگی: شــعبه سوم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان:حسینعلی 
اعتمادی به نشانی:خمینی شــهر منظریه کوچه صبا کد پستی 8419145146 ؛ خوانده: 
علیرضا قاضی پور ، نشــانی: مجهول المکان ، خواســته:مطالبه وجه چک ، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و جری تشریفات قانونی و 
اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی خواهان حسینعلی اعتمادی 
فرزند محمود علیه آقای علیرضا قاضی پور  فرزند جابر به خواســته مطالبه مبلغ هشتاد  
میلیون ریــال 80/000/000 وجه یک فقــره چک به شــماره 242522-98/4/25 به 
انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواســت و مالحظه رونوشت 
مصدق چک و گواهینامه عــدم پرداخت و اینکه وجود اصول مســتندات در ید خواهان 
ظهور در اشــتغال ذمه صادر کننده و متعهدین آن دارد و اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که 

برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته اند با اســتصحاب دین دعوی خواهان ثابت 
تشخیص می گردد با استناد به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 
و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقــی به ماده 2 قانون صدور چک 
و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت تضامنی مبلــغ 80/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/030/000 ریال بابت خســارات دادرســی و پرداخت 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک لغایت اســتهالک کامل دین بر مبنای 
شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در حــق خواهان صادر و اعــالم می گردد. این 
رای غیابی اســت و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس 
 ظرف مهلت 20  روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی خمینی شــهر 
 می باشــد. م الف: 731542 قاضی شعبه ســوم شــورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

10/200 شــماره: 1624/98حل8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشــتم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت4:30 بعداز ظهر روز 
چهارشنبه مورخه 1398/11/30 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:محمود نقدی 
، نام پدر: محمدعلی ،  نشانی:خمینی شــهر بلوار بهشتی خیابان خیام کوچه دانش پالک 
108 ؛ مشخصات خوانده:1- احمدکوهی 2-جالل طاهری ،  خواسته و بها: مطالبه وجه 
مبلغ 60 میلیون ریال تمام ،دالیــل خواهان: کپی چک و کپی گواهــی عدم پرداخت ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان، اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف : 731546 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
ابالغ رای

10/201 کالسه پرونده: 899/98 ،شــماره دادنامه:1552-98/8/27 ، مرجع رسیدگی: 
شعبه هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: اسماعیل کمالی نشانی: خمینی 
شهر خیابان کهندژ کوچه 59 ســهیل 9 ؛ خوانده: 1-عماد ابراهیمی 2-سید محمدرضا 
میریان ، نشانی:1 مجهول المکان 2 خمینی شــهر خیابان کهندژ، خواسته: مطالبه وجه 
چک، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و جری 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای اسماعیل 
کمالی به طرفیت عماد ابراهیمی به خواســته مطالبه مبلغ 43/000/000 ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 1666/492910/12- 97/1/25 عهده بانک ملت  به انضمام خسارت 

دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 98/8/22 و عدم 
ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به 
مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 
، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 43/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/587/500 
ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت 
استهالک کامل دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت 20 
روز پس از انقضا مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
می باشد.درضمن خواهان خوانده ردیف دوم سیدمحمدرضا میریان مسترد نمود و شکایت 
ندارد  لذا به اســتناد ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست نسبت به 
ذیل صادر و اعالم میشود این قرار حضوری است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر خواهی درمحاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر است. م الف: 727001  

ایمان بختیاری  قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ اخطار

10/202 شــماره پرونده: 137/98 تاریخ:10/17/ 98 ، آقای ســیدرضا حسینی فرزند 
سید شــیرعلی تبعه افغانســتان ، مجهول المکان ، همســر شــما برابر دادنامه شماره 
9709973633300116 مورخ 97/2/10 صادره از شعبه ســوم دادگاه خانواده خمینی 
شهر تقاضای ثبت طالق نموده.لذا الزم اســت ظرف مدت یک هفته پس از انتشار این 
اگهی در دفتر خانه طالق شماره 21 واقع در درچه خیابان امام کوچه ارمغان حاظر شوید 
و در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد شــد و اعتراض بعدی شما مسموع 
 نخواهد بود. م الف: 727027  سیدعلی هاشمی سردفتر ازدواج شماره 51 و طالق 21 

خمینی شهر  

اعالم مفقودی 
قرارداد شــماره 2/3229 مورخ 74/12/2 واقع در شهر 
مجلسی محله گلســتان گلبرگ 6 پالک 11 از 5 سال 
پیش تاکنون  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

فرماندار اردســتان در آیین نواختن زنگ هفته شوراهای آموزش و 
پرورش در هنرستان فاطمی اردســتان اظهار داشت: دانش آموزان 
را باید به سمت رشــته های فنی ســوق دهیم و از هر ظرفیتی برای 
رسیدن به این مهم استفاده کنیم. حمید رضا تاملی افزود: هنرستان 
فاطمی بیشترین مشارکت را در طرح »مانای« بهزیستی و همچنین 
برنامه های هفته فرهنگ اردستان داشــته است. فرماندار اردستان 
گفت: با توجه به ارتقای وضعیت آموزشی آموزش و پرورش شهرستان 

اردستان از سال گذشــته، تصمیماتی برای رفع مشکالت آموزش و 
پرورش گرفته شــده که تا کنون موفقیت آمیز بوده اســت. وی ابراز 
داشت: بودجه تملک دارایی شهرستان اردستان 2۱۰ میلیارد ریال بوده 
که 2۰ درصد آن یعنی 4۰ میلیارد ریال از کل مبلغ به آموزش و پرورش 
شهرستان تخصیص پیدا کرده و تا کنون ۳۰ درصد این مبلغ محقق 
شده است. تاملی بیان داشت: خبر خوشحال کننده ای که برای دانش 
آموزان اردستانی خیلی مهم است اینکه به زودی دانشگاه دولتی فنی 

و حرفه ای در اردستان تاسیس می شــود. مدیر آموزش و پرورش 
اردستان نیز در ادامه این آیین اظهار داشت: آیین نواختن زنگ هفته 
شوراهای آموزش و پرورش در بیش از 6۰ مدرسه شهرستان انجام 
می شود تا تبیین مشــارکت در این مجموعه انجام شود. علی اصغر 
مومنیان افزود: شهادت شهید سلیمانی که همه ملت ایران و جبهه 
مقاومت را داغدار کرده است، توانسته در جبهه مقاومت درس آزادگی 

را به کل جهان بیاموزد.

فرماندار اردستان:

دانشگاه دولتی فنی حرفه ای در اردستان تاسیس می شود
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40 دفتر تسهیلگری در استان اصفهان مورد نیاز است
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری اصفهان گفت: بیش از ۴۰ دفتر تسهیلگری و توسعه 
محلی برای ساکنان مناطق کمتر توســعه یافته استان مورد نیاز اســت. سیدمحسن سجاد افزود: 

با همکاری شــهرداری ها، پنــج دفتر در 
سطح استان افتتاح شد. وی اضافه کرد: 
کار راه اندازی این دفاتــر در مناطقی که 
مشکالت بیشتری داشتند، شروع شده 
است و چهار دفتر تسهیلگری دیگر نیز تا 
پایان سال جاری با کمک شهرداری ها در 
استان فعال خواهد شد. سجاد بیان کرد: 
برای این کار تفاهم نامه چهارجانبه ای بین 
استانداری، سازمان امور اجتماعی کشور، 

شهرداری و شورای اسالمی شــهر اصفهان امضا شــده که به نوعی مدل همکاری کشوری محسوب 
می شود. وی افزود: هدایت و فعالیت این دفاتر به وسیله مردم انجام می شود و دولت با به کارگیری 
شرکت های مادر تخصصی، کار آموزش و توانمندسازی مردم را در مناطق کمتر توسعه یافته با استفاده 
از متخصصان بومی و محلی انجام می دهد. وی ادامه داد: ۹ تخصص مورد نیاز در این دفاتر از جمله 
شهرسازی، مشاوره و روان شناسی، اقتصاد و کارآفرینی به شهروندان ارائه می شود. این مقام استان 
تصریح کرد: با راه اندازی تشکل های مردمی و سمن ها و ایجاد دفاتر تسهیلگری از بین متخصصان 
و نخبگان و اســتفاده از فکر افراد بومی در راستای توســعه محلی آنها اقدام می شود. مدیرکل امور 
اجتماعی و فرهنگی اســتانداری اصفهان تاکید کرد: دفاتر تسهیلگری بازوی بسیار قوی برای دولت 

محسوب می شوند و نقش پل ارتباطی بین مسئوالن و مردم را دارند.

 برگزاری بیش از هزار دوره آموزشی 
در آموزشگاه های فنی و حرفه ای

ده میلیون نفر ساعت آموزش های مهارتی در آموزشــگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان اصفهان برگزار 
شده است. رییس اداره موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی استان با اشاره به اینکه از ابتدای 
سال تاکنون 1۰ میلیون و 53۰ هزار نفر ساعت آموزش های مهارتی در قالب ده هزار و 2۰3 دوره آموزشی در 
آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان اجرا شده گفت: در این مدت 55 هزار و 8۹2 نفر دوره، آموزش 
ارائه شده که 17 هزار 6۰۴ نفر از شرکت کنندگان در این دوره ها مرد و 38 هزار و 288 نفر زن بوده اند. حسین 
مصلی نژاد افزود: این آموزش ها در بخش های خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزی در ۴۰ رشته 
آموزشی از قبیل امور مالی و بازرگانی، فناوری اطالعات، مراقبت و زیبایی، طراحی و دوخت، تکنولوژی 

فرهنگی، عمران، تاسیسات، صنایع دستی در قالب 7۹۴ حرفه مهارتی به متقاضیان ارائه شد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

مشکلی جهت تامین قلم های انسولین در استان وجود ندارد
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید براینکه هم اکنون با وجود تحریم های 
ناعادالنه دارویی علیه کشــورمان هیچ گونه مشــکل خاصی در تامین قلم های انسولین در استان 
اصفهان وجود ندارد، گفت: در هفته های جاری با افزایش ذخایر و کاهش تقاضا، شــاهد افزایش 
ســهمیه قلم های انســولین به بیماران بوده ایم. آرش نجیمی اظهارکرد: تا پنج سال گذشته عمده 
مصرف بیماران دیابتی ویال های انسولین بود، این ویال ها در داخل کشور و عمدتا توسط سه شرکت 
داروسازی تامین می شود؛ اما طی چند سال گذشته پزشکان تغییر قابل توجهی در تجویز انسولین 
برای کنترل قند خون داشته اند، به طوری که از تجویز ویال های انسولین به سمت تجویز قلم های 

انسولین رفته اند که سبب افزایش چند برابری مصرف این قلم ها شده است.

وضعیت وخیم سیل زدگان در سیستان و بلوچستان تیم های امدادی از سراسر کشور را  به این منطقه رهسپار کرده است؛

اصفهانی ها راهی شدند

وضعیت در سیستان و بلوچستان حتی از  پریسا سعادت
آن چیزی کــه در عکس ها و فیلم ها دیده 
می شود هم وخیم تر است. حجم بارشی که انتظار می رفت  طی یک سال 
در سیستان و بلوچستان ببارد، دو روزه بر زمین فروریخت. این ارزیابی 
مسئوالن مدیریت بحران سیستان و بلوچستان از کمیت بارش هایی 
اســت که مناطق کویری و دچار خشکســالی 2۰ ســاله را از شامگاه 
پنجشنبه 1۹ دی ماه تا روز یکشنبه 22 دی تحت تاثیر قرار داده است. 
رویدادی که یکی از بحرانی ترین اتفاقات ده های اخیر در سیســتان و 
 بلوچســتان، هرمــزگان و برخی دیگــر از مناطــق جنوبی کشــور را

 رقم زد.
 منابع رســمی اعالم کرده اند بر اثر سیل سیســتان و بلوچستان کلیه 
راه های مواصالتی بسته شده و ســیالب کل منطقه دشتیاری، رودکی، 
پیرســهراب و شهرســتان کنارک و بخش زرآب را گرفته  و آب، برق و 
تلفن روستاهای در این منطقه قطع شــده است. آمارهای اولیه نشان 
می دهد 13 شهرستان این استان از جمله ایرانشــهر، چابهار، خاش، 
دلگان، زاهدان، ســرباز، ســراوان، ســیب و ســوارن، فنوج، کنارک، 
میرجاوه، نیکشــهر و هیرمند از سیل متاثر شــده و از عصر روز جمعه 

تا کنون 35۰ راه مواصالتی در اثر ســیل به صورت کامــل قطع و از بین 
رفتند و 12۰ روستا نیز با قطع برق مواجه شدند. براساس گزارش های 
 اولیه ســیل 65۰ میلیارد تومان به بخش کشــاورزی خســارت وارد 

کرده است.
 وضعیت بیشتر از آن جهت وخیم شــده که در روزهای ابتدایی جاری 
شدن سیل در این اســتان، همه در شوک ســانحه هواپیما بودند و به 
همین دلیل و برخی دیگــر از جمله عملکرد ضعیــف نیروهای هالل 
احمر ، وضعیت در برخی از شهرستان های این منطقه در آستانه بحران 
تمام عیار انســانی قرار گرفته اســت؛ اما طی دو روز اخیر بسیج افکار 
عمومی و موج به راه افتاده در حمایت از مــردم این منطقه حاال دولت 
و نیروهای امدادی را برای رســیدگی به امور سیستانی ها به خط کرده 
اســت. اصفهان هم به عنوان یکی از اصلی ترین خط شکنان امدادی و 
کمک رسانی در کشــور  تیم های خود را به این منطقه فرستاده است. 
بر اساس اعالم مدیریت بحران استانداری اصفهان، ۴ تیم امدادی از 
اصفهان برای کمک به سیل زدگان جنوب شــرق کشور اعزام شده اند. 
منصور شیشــه فروش اظهار کرد: به دنبال پیام رهبــر انقالب مبنی بر 
یاری رسانی به هموطنان گرفتار در سیل استان سیستان و بلوچستان 

و جنوب شرق کشــور، چهار تیم امدادی و تجهیزات کنترل سیالب از 
اصفهان به منطقه اعزام شــدند. وی افزود: هم استانی ها و شهروندان 
می توانند کمک های نقدی را با شماره گیری کد دستوری#5۴*112*یا 
از طریق شــماره حســاب 5263636353 هالل احمر سیســتان و 
بلوچســتان نزد بانک ملت شــعبه امام علی )ع( به نام سیل زدگان 
واریز کنند. مدیر کل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان اضافه کرد: 
شــهروندان همچنین می توانند کمک های غیرنقدی شــامل پوشاک 
و پتوی نــو، اقالم غذایی تاریخ دار و کنســرو شــده، لوازم شــوینده، 
گرمایشی و بهداشتی و آب معدنی را به شعب جمعیت هالل احمر در 
سراسر اســتان اصفهان تحویل دهند. اصفهانی ها در واقعه سیل اخیر 
در لرستان و خوزستان هم کارنامه درخشانی داشتند. استان اصفهان 
بیشــترین میزان کمک های نقدی و غیر نقدی را به مناطق ســیل زده 
داشت و بازسازی و راه اندازی تجهیزات شــهری این مناطق به دست 
بســیاری از امدادگران اصفهانی در بســیج و ســایر نهادهای امدادی 
استان صورت گرفت. حاال این موفقیت، اصفهانی ها را راهی سیستان 
 کرده تا مدیریت بخشی از کمک ها و راه اندازی دوباره تجهیزات به آنها 

سپرده شود.

مدیر بانک سلول های بنیادی خون بند ناف رویان 
اصفهان می گوید: حدود 8۰ تا 2۰۰ میلی لیتر خون در 
بندناف و جفت جریان دارد که به عنوان زباله بعد از 
تولد نوزاد دور ریخته می شود، در حالی که این خون 
دارای سلول های بنیادی اســت که اگر جمع آوری 
شــود می تواند در درمان بیماری هــای مختلف و 
انواع سرطان های خون استفاده شود. دکتر مجید 
کوهی اصفهانی بااشــاره به اینکه ماهانه 2۰۰ نمونه 
خون بندناف در استان اصفهان، در بهترین شرایط 
جمع آوری می شــود، اضافــه می کند: ایــران رتبه 

نخست ذخیره سازی خون بند ناف را در غرب آسیا 
و به نســبت جمعیت، اصفهان بیشترین سهم را در 

ذخیره این ثروت نهفته دارد. 
وی بااشاره به اینکه با استفاده از سلول های بنیادی 
خون بند ناف می توان بیــش از 8۰ بیماری خونی و 
غیرخونی را درمان کرد، اضافه می کند: اصلی ترین 
بیماری هایی کــه در حال حاضر درمان می شــوند 
بیماری هایی با منشــأ خونــی مانند تاالســمی، 
سرطان های خون و نقص سیســتم ایمنی است. 
مدیر بانک سلول های بنیادی خون بند ناف رویان 
اصفهان می گوید: 5 تا 1۰ دقیقه بعد از تولد فرصت 
جمع آوری خون موجود در بندناف و جفت است، اگر 
زمان بگذرد خون لخته می شود و دیگر قابل استفاده 

و ذخیره سازی نیست.
دکتــر کوهــی اصفهانــی اضافــه می کنــد: 
خانواده هایــی کــه عالقه مند به ذخیــره خون بند 
ناف نوزادان خود هســتند، درهفته ســی و ششم 
 بارداری، بــرای ثبت نــام به نشــانی الکترونیکی

 www.rsct.ir یا بانک سلول های بنیادی خون بند 
 ناف رویان واقع درنزدیک ترین محل سکونت خود 

مراجعه کنند. 
وی بیان می کند: ســلول های بنیادی تا 25 ســال 
قابل نگهداری است و پس از آن با بررسی و آزمایش 
امکان افزایش زمان نگهداری وجود خواهد داشت. 
بانک خون بند ناف در جهان از ســال 1۹۹1 آغاز به 
کار کرد و در حال حاضر 12۰ بانک عمومی خون بند 
ناف با 8۰۰ هزار نمونــه و 25۰ بانک خصوصی خون 
بند ناف با بیش از پنج میلیون نمونه در جهان وجود 
دارد. پیوند ســلول های بنیادی خون ســاز بند ناف 
از 35 ســال پیش در دنیا آغاز شد و درحال حاضر 
دانش جداسازی سلول های بنیادین تنها در اختیار 
ده کشور از جمله ایران است. هزینه نگهداری خون 
بند ناف برای هر نمونه بیش از سه میلیون تومان در 
ابتدا و 16۰ هزار تومان در ســال است که خانواده ها 
می توانند هزینه اولیه را به صورت اقساط پرداخت 

کنند.

مدیر بانک سلول های بنیادی خون بند ناف رویان:

 با استفاده از  سلول های بنیادی خون بند ناف
 بیش از 80 بیماری درمان می شود

هم استانی ها و شهروندان می توانند کمک های نقدی 
را با شماره گیری کد دستوری#54*112*یا از طریق 
شماره حساب 52۶۳۶۳۶۳5۳ هالل احمر سیستان 
و بلوچستان نزد بانک ملت شعبه امام علی )ع( به نام 

سیل زدگان واریز کنند

کالهبرداری با شگرد فروش اینترنتی مقاله
رییس پلیس فتای استان اصفهان از دســتگیری فردی خبر داد که با درج آگهی جعلی فروش مقاله 
آماده در یکی از سایت های اینترنتی، از شهروندان کالهبرداری می کرد. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی 
اظهارکرد: به دنبال شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در یکی از سایت های اینترنتی 
از وی کالهبرداری کرده است، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتای استان قرار گرفت. وی 
افزود: شاکی در اظهارات خود عنوان کرد در یکی از سایت های اینترنتی آگهی فروش انواع مقاله آماده را 
مشاهده کرده و در تماس با شخص آگهی دهنده، درخواست خرید یک مقاله را می کند. فروشنده نیز از او 
می خواهد که وجه مربوطه را به حسابش منتقل کند؛ اما پس از انجام خواسته وی، فرد فروشنده مقاله 
دیگر به تلفن خود پاسخ نداده است. رییس پلیس فتای استان اصفهان اضافه کرد: ماموران مشغول 
بررسی این پرونده بودند که دو نفر دیگر نیز که با همین کالهبرداری مواجه شده بودند برای شکایت به 
پلیس فتای استان مراجعه کردند که از کالهبرداری های بسیاری بر اثر سهل انگاری مال باختگان حکایت 
داشــت. این مقام انتظامی اضافه کرد: با انجام یک سری اقدامات علمی و تخصصی و جست وجو در 
فضای سایبر، عامل اصلی این نوع از کالهبرداری های اینترنتی شناسایی و طی یک عملیات ضربتی در 

مخفیگاه خود دستگیر شد.

اخطاریه پلمپ به 28 آژانس تاکسی تلفنی و دفاتر سرویس مدارس
رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان گفت: در طرح نظارت پلیس بر عملکرد آژانس های تاکسی 
تلفنی و دفاتر سرویس مدارس این شهر از 75 واحد بازدید شد که در این بازدیدها برای 28 واحد آژانس 
تاکسی تلفنی با تخلف نداشتن پروانه کسب یا تمدید نشدن مجوز اخطاریه پلمپ صادر شد. سرهنگ 
محمد حسن اســماعیلی افزود: باهدف کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی و به منظور پیشگیری از 
افزایش غیر قانونی کرایه آژانس های تاکسی سرویس و دفاتر سرویس مدارس طرح مشترکی بین 
ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی و اتحادیه صنفی آژانس های اتومبیل کرایه و سازمان تاکسیرانی 

به مدت سه روز در شهر اصفهان اجرا شد.

کشف نفت قاچاق در شهرضا
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه 
بازرسی شهید امامی شهرســتان شــهرضا حین کنترل خودروهای عبوری به یک کامیون تانکردار بنز 
مشکوک و آن را متوقف کردند. سرهنگ علی ملکی آهنگران افزود: این خودرو 25 هزار لیتر نفت حمل 
می کرد که راننده مدارک و مجوزهای قانونی را ارائه نداد و خودرو و محموله توقیف شدند.وی تاکید کرد: 
در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل 
داده شد. معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با مفسدان 
اقتصادی و افرادی که سرمایه ها و ذخایر ملی کشور را به تاراج می برند برخورد قاطع و قانونی می کند و 

اجازه جوالن به آنان نخواهند داد.

 قاچاقچیان چوب جنگلی گرفتار شدند
فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم اظهار داشــت: ماموران گشت انتظامی شهرستان سمیرم حین 
گشت زنی و کنترل یکی از محورهای ارتباطی به دو دستگاه خودروی وانت نیسان و 7 دستگاه سواری 
مشکوک و خودروها را جهت کنترل مدارک و محموله متوقف کردند. سرهنگ سهراب قرقانی در ادامه 
بیان داشت: در بازرســی از خودروها مقدار 25۰۰ کیلو گرم چوب بلوط و مقدار 11۰ کیسه زغال به وزن 
یک تن و 7۰۰ کیلو کشف شد. وی افزود: با توجه به اینکه ارزش زغال و چوب بلوط کشف شده توسط 
کارشناسان منابع طبیعی ۴3۰ میلیون ریال اعالم شــده افزود: در این رابطه ۹ نفر دستگیر و پس از 

تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند و هر ۹ دستگاه خودرو نیز توقیف شد. 

با مسئولان

چهره روزناجا

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

خیریه ها می توانند بازوهای 
قوی کار فرهنگی باشند

رییس دفتــر تبلیغــات اســالمی اصفهان 
خیریه هــا را بازوانــی قوی بــرای انجام کار 
فرهنگی دانست و با اشاره به فرصت استفاده 
از بســتر فضای مجازی به این منظور، گفت: 
کمک رســانی خیریه ها می توانــد تصدقی 
نباشــد و ما به ازای فرهنگی داشــته باشد. 
محمد قطبی، رییس دفتر تبلیغات اسالمی 
اصفهان با اشــاره بــه کارکرد مثبــت و باالی 
خیریه ها در اصفهان، اظهار داشــت: باید این 
نگرش را به خیریه ها منتقــل کنیم که کمک 
رســانی تصدقی نباشــد. وی افزود: مبلغان 
می توانند از طریق ارتباط با شــبکه های تاب 
آور، نگرش های فرهنگی را بــه آن ها منتقل 
کنند تا این مراکز بتوانند در کنار کار خود کارکرد 
فرهنگی و تبلیغی هم داشــته باشند. رییس 
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان روح صمیمیت 
حاکم بر زندگی روســتایی را گمشــده امروز 
زندگی شهری دانســت و تصریح کرد: گرچه 
نمی توان روســتا را به شــهر آورد و نمی توان 
حیاط حوض دار و رفت و آمدهای روستایی و 
هوای سالم و تنور و اصطبل را به شهرها منتقل 
کرد؛ اما رسم روستا را می شود به شهرها هم 
وارد کرد. قطبــی  بیان کــرد: غربی ها به این 
نتیجه رســیده اند که باید رســم قدیم و رسم 
زندگی روستایی را در متن زندگی شهری پیاده 
کرد و با پاشیدن این رنگ نو به زندگی شهری، 
نشاط و شادابی و سرزندگی را به جامعه تزریق 
کرد. حجت االسالم والمسلمین قطبی اظهار 
 »Happening art« داشت: مفهومی به نام
در اروپا وجود دارد که مثال در یک روز و ساعت 
به خصوصی در همه مردم اتومبیل های خود 
را در اول خیابــان یا کوچه پــارک می کنند و 
هرکســی وســایل بازی و ســرگرمی خود را 
همراه می آورد و همه مشغول می شوند. وی 
افزود: می توان همین مدل و مشابه آن را در 
آپارتمان ها و مجتمع های آپارتمانی پیاده کرد 
تا ســاکنین و کودکان از حالت رخوت بیرون 
بیایند و بتوانند لحظات خوش و صمیمی را در 

محل زندگی خود تجربه کنند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید بهارستان م الف:733325

شرکت عمران شهرجدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه های عمرانی به شرح زیر را در بهارستان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شرکت های دارای 
گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید. لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترویکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. 
تاریخ انتشار آگهی در سامانه مورخ 1398/10/23 می باشد.

مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس بهارستان بلوار امیر کبیر مراجعه یا با شماره تلفن 36861۰۹۰ داخلی 232 
تماس حاصل نمایند.

الزم به ذکر است که کارفرما می تواند هزینه پروژه ها را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی و یا نقدی اقدام نماید.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه. مرکز تماس ۴1۹3۴-۰21 دفتر ثبت نام: 88۹6۹737 و 851۹3768 

نوبت دوم

گواهینامه صالحیت موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
پیمانکاری

مبلغ برآورد اولیه 
)ریال(

سپرده شرکت در 
مناقصه )ریال(

مهلت دریافت 
اسناد مناقصه

مهلت ارائه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایی

مدت 
پیمان

1
تجدید 

2۰۹8۰۰1352۰۰۰۰2۹
عملیات اجرایی شبکه جمع آوری 

فاضالب اراضی غرب بهارستان
حداقل رتبه 
5 رشته آب

۴5/۰۰6/8۴5/18۹2/251/۰۰۰/۰۰۰

تا ساعت 1۹ 
روز شنبه مورخ 
13۹8/1۰/28

تا ساعت 1۹ 
روز پنجشنبه 

۹8/11/1۰

ساعت 1۰ 
روز شنبه 

13۹8/11/12

5 ماه 

2
تجدید 

2۰۹8۰۰1352۰۰۰۰3۰

عملیات اجرایی ساخت زمین 
ورزشی بلوک 23۰ واقع در فاز 

3 شهر جدید بهارستان

حداقل رتبه 5 
رشته ابنیه

8 ماه16/1۰۰/۴12/۹۴781۰/۰۰۰/۰۰۰

32۰۹8۰۰1352۰۰۰۰31
عملیات اجرایی احداث پیاده رو 
و الین دوچرخه رو جنوب خیابان 
رسالت جنوبی شهر جدید بهارستان

حداقل رتبه 5 رشته 
راه و ترابری

12 ماه 21/۴۴1/81۴/۰2۹1/۰75/۰۰۰/۰۰۰

 شرکت عمران
 شهرجدید بهارستان



وزیر ورزش و جوانان:

مدالآورانتوکیو،استخداموزارتورزشمیشوند
دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان وزارت ورزش و جوانان با حضور وزیر، معاونان و مدیران کل ستادی در ساختمان سئول برگزار شد؛ مسعود سلطانی فر 
در شــورای معاونان اعالم کرد: مدال آوران المپیک ۲۰۲۰ توکیو در وزارت ورزش و جوانان استخدام خواهند شــد. وزیر ورزش و جوانان در این نشست با مهم خواندن 
تالش های ورزشکاران کشورمان در عرصه های ورزشی، از المپیک به عنوان رویدادی مهم یاد کرد که باید قهرمانان و افتخارآفرینان این رقابت ها مورد توجه بیشتری قرار 
بگیرند. وزیر ورزش و جوانان افزود: وزارت ورزش و جوانان امسال ۴۲ نفر از مدال آوران جهانی و المپیکی و آسیایی را استخدام کرده و ان شاء ا... پس از المپیک ۲۰۲۰ 

توکیو قهرمانان بیشتری به استخدام این وزارت خانه در خواهند آمد. 
براساس این گزارش در این نشست علی نژاد سرپرست معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای، عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی، فرامرزیان 
معاون توسعه مدیریت و منابع، مازیار ناظمی رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی، تندگویان معاون امور جوانان، نیک بین مدیر کل حوزه وزارتی و کریمی مدیر 

عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی نیز حضور داشتند.

چهارشنبه25دی19/1398جمادیاالول15/1441ژانویه2020/شماره2890

عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن:

ازبالتکلیفیضربهخوردیم
بالتکلیفی نیمکت تیم فوتبال ذوب آهن و بدون سرمربی بودن این تیم حدود ۲۷ روز شده است. علیرضا 
منصوریان، سرمربی سابق ذوب آهن قبل از شروع نیم فصل دوم از هدایت این تیم کنار رفت و از آن 
موقع سبزپوشان اصفهانی با مربیان موقت تمرینات خود را پیش برده اند. این در حالی است که زمان 
زیاد دیگری تا شــروع نیم فصل دوم باقی نمانده است. در همین مدت زمانی، ذوب آهن محمدرضا 
خلعتبری، میالد فخرالدینی و ارسالن مطهری ســه بازیکن اصلی خود را از دست داد و شرایط نقل و 

انتقاالت هم به ســود این باشــگاه تمام 
نشد. جواد محمدی و احمد جمشیدی 
مدیرعامل و ســخنگوی ذوب آهن بارها 
در مصاحبه های خود »فــردا« و »هفته 
آینده« را برای تعیین سرمربی جدید وعده 
دادند؛ وعده ای که حاال عمرش به یک ماه 
می رســد. مجتبی فریدونی عضو هیئت 
مدیره باشگاه ذوب آهن در خصوص این 
بالتکلیفی گفت: ما هم مثل شما هستیم و 
از پروسه انتخاب سرمربی تیم بی خبریم. 

آقای محمدی )مدیرعامل باشــگاه( را نه می بینیم و نه خبری از او داریم. فعال هم که اتفاقی نیفتاده 
است. فریدونی درباره اینکه محمدی از توافق با یک سرمربی خارجی خبر داده بود، یادآور شد: جذب 
مربی خارجی پروســه خاصی دارد. یک مربی را وقتی باید به صورت قطعی انتخاب شده دانست که 
قراردادش امضا شود. با این وضعیت اقتصادی و شرایط کشور هم جذب مربی خارجی کار ساده ای 
نیست. عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن درباره اینکه این تیم با بالتکلیفی ایجاد شده در نیم فصل 
دوم لطمه می خورد، تاکید کرد: باید بگویم تیم ما همین االن هم لطمه خورده است. فریدونی با اشاره 
به جدایی خلعتبری، مطهری و فخرالدینی از تیم، گفت: ما فقط مهدی خلیل لبنانی و فرشاد محمدی 

مهر را جذب کردیم، باید بگویم نمره ما در نقل و انتقاالت صفر است.

بازیفوالد-استقاللسرانجاملغوشد
 دیدار تیم های فوالد خوزســتان و اســتقالل تهران در چارچوب هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال لغو 
شد. این تصمیم بنا بر درخواست دو باشگاه صورت گرفته اســت. پیش از این، این دیدار قرار بود 
روز جمعه ۲۷ دی ماه جاری در ورزشــگاه شــهدای فوالد برگزار شــود که پس از اعالم تاریخ این 
دیدار، اعتراضات بسیاری از سوی دو باشگاه صورت گرفت که گفته می شود، این اعتراضات، رسما 
و مکتوب به فدراســیون فوتبال وصول و این نهاد در نهایت قانع شــد تا مصاف دو تیم را در تاریخ 
 یاد شــده لغو کند. زمان جدید برگزاری این دیدار متعاقبا از ســوی کمیته مسابقات سازمان لیگ

 اعالم خواهد شد.

بدنسازشهرخودروهمپرسپولیسیمیشود
مظاهر رحیم پور که عالوه بر شهرخودرو در تیم تراکتور هم همراه یحیی گل محمدی بوده است به عنوان 
بدنساز تیم پرسپولیس به کادر فنی این تیم اضافه می شــود. در کارنامه مربیگری مظاهر رحیم پور 
حضور در تیم هایی چون راه آهن در کنار مهدی تارتار نیز دیده می شود. بدنسازی در فوتبال در این برهه 
از زمان که فوتبال علمی شــده، یکی از دالیل موفقیت تیم ها در فوتبال به شمار می رود و این موضوع 
انتخاب مربی بدنساز را برای مربیان حساس کرده است. همان طور که اشاره شد رضایتمندی یحیی 
گل محمدی از عملکرد مظاهر رحیم پور در تیم های قبلی موجب شده تا سرمربی جدید پرسپولیس 
دستیار خود در تیم شهر خودرو را به عنوان مربی بدنساز جدید تیم پرسپولیس به باشگاه معرفی کند.

تیم ملی امید در ایستگاه پایانی مرحله گروهی فوتبال انتخابی المپیک توکیو؛

بازی مرگ و زندگی

تیم ملی امید ایــران در حالی در آخرین  سمیهمصور
دیدار از مرحله گروهی فوتبــال انتخابی 
المپیک توکیو به مصــاف تیم ملی چین می رود که شــاگردان حمید 

استیلی، شانس اندکی برای صعود از این مرحله دارند.
رقابت های مرحله گروهی فوتبــال انتخابی المپیک توکیو در قاره کهن 
برای ملی پوشان ایرانی روز پنجشنبه هفته گذشــته با برگزاری دیدار 
تیم های ملی امید ایران و امید ازبکســتان آغاز شــد که در این دیدار 
شاگردان استیلی با وجود ارائه بازی خوب نتوانستند با پیروزی زمین 
مسابقه را ترک کنند و تنها به کسب یک امتیاز از این دیدار قناعت کردند. 
تیم ملی امید در دومین دیدار خود از این مسابقات به مصاف تیم ملی 
کره جنوبی رفت که این بازی با نتیجه دو بر یک به ســود کره به پایان 
رسید تا ملی پوشان ایرانی با همان یک امتیاز دیدار نخست در جایگاه 

سوم گروه C  بعد از تیم های کره جنوبی و ازبکستان قرار بگیرند.
شاگردان استیلی درشرایطی آماده سومین دیدار خود در این رقابت ها 
می شوند که برای صعود به مرحله بعد رقابت های انتخابی باید از سد 

چین بگذرند و چشم به بازی دو هم گروه دیگر داشته باشند.
امروز ایران به دیدار چین می رود و ازبکســتان هم در مقابل کره بازی 
خواهد کرد و این قرعه شانس کمی را برای صعود فوتبال ما پیش روی 
حمید استیلی قرار داده است. تفاضل ایران منفی یک است و تفاضل 
گل ازبکســتان هم مثبت ۲ و ضمن اینکه الزم اســت ازبک ها به کره 
جنوبی ببازند ما هم حداقل باید دو گل به چین بزنیم تا بعد از تساوی 
در تفاضل به خاطر گل زده بیشتر نســبت به ازبکستان شانس صعود 

پیدا کنیم.
تنها امیدواری ما این است که چین قعرنشــین، شانسی برای صعود 
ندارد و در بازی تشــریفاتی خودش به دیدار ایران خواهد آمد. از طرف 
دیگر کره جنوبی هم صعودش قطعی شده و برای صدرنشینی، در بازی 
مقابل ازبکستان فقط به یک تساوی احتیاج دارد که در این صورت کره و 
ازبکستان دست در دست یکدیگر صعود خواهند کرد. البته باید امیدوار 
باشیم ازبکستان در باخت به کره گل هم نزند تا تیم ایران در آمار گل های 

زده با شرایط بهتری شانس صعود پیدا کند.

بردن چینی که در هر دو مســابقه قبلی خودش بازنــده بوده کمترین 
انتظار از تیم امید ایران اســت تا حتی در صورت صعود نکردن، حذفی 
آبرومندانه تر را تجربه کند و این بــرای تیمی که بازیکنانی گران قیمت و 
شناخته شده در اختیار دارد، اصال قابل قبول نیست که نتواند از پس کره 

جنوبی و ازبکستان بربیاید.
 خوشبختانه خبرهای رســیده از اردوی تیم امید حکایت از این دارد که 
ملی پوشان امید کشورمان با جدیت به کارشان ادامه می دهند . روحیه 
خوب شاگردان اســتیلی نشــان می دهد بچه ها به صعود امیدوارند. 
اینکه کره ای ها برای اعتبار خود نه کمک به ایران ارائه گر بازی شایسته 
ای باشند، آن وقت است که شــانس صعود به نام ایران زده می  شود. 
بارها و بارها در فوتبال شــانس کم محقق شده و این اتفاق خوب برای 
تیم امید هم می تواند رخ دهد. دو دیدار این گروه امروز به طور همزمان 
از ساعت 13:۴5 آغاز می شود تا تیم های صعود کننده به مرحله بعدی 
این رقابت ها مشخص شوند، دیدارهایی که نتیجه رقم خورده در آن برای 

ملی پوشان ایرانی حائز اهمیت خواهد بود.

 مربــی اســکواش اصفهــان دربــاره برنامه هــای 
استعدادیابی فدراســیون اســکواش اظهار داشت: 
اســتعدادیابی، رکن اصلی هر فدراســیونی است. در 
گذشــته محمد چنگانیان که مربی گری او را بر عهده 
داشتم به عنوان استعدادی ناب به کشور معرفی شد که 
قهرمانی ها متعددی برای استان اصفهان کسب کرد که 
این امر در سپردن مسئولیت جدید به من تاثیرگذار بود. 
علیرضا ناظم افزود: از رییس فدراسیون برای اعتمادی 
که داشت، تشکر می کنم. این مسئولیت پیش از من، 
بر عهده افــراد دیگری بود که به شــخصه درس های 
زیادی از آنها آموخته ام. سرپرست کمیته استعدادیابی 
فدراســیون اســکواش ادامه داد: اســتعدادیابی در 
اسکواش بسیار سخت اســت، چون این رشته هنوز 

در ایران تا حدودی نوظهور محســوب می شود. قصد 
دارم راه گذشتگان این عرصه را ادامه دهم چون از این 
راه نتایج بسیار خوبی کسب شــده و تنها رشته راکتی 
کشور هستیم که در آسیا مقام سوم را کسب کرده ایم. 
وی گفت: باید در کنار استعدادیابی به استعدادپروری 
نیز بپردازیم چون حفظ استعدادها بسیار مهم است. 
در این راستا اقدام به تهیه کارت های رنکینگ کرده ایم 
و ورزشکارانی که در رده نخست قرار گیرند به تیم های 
ملی راه پیدا می کنند. همچنین سر زدن به استان های 
مختلف و بررسی شرایط اسکواش بازان هر استان را در 
دستور کار داریم. وی ادامه داد: در رشته های انفرادی 
باید بین 5۰ تا 1۰۰ نفر یک یا دو نفر را استعدادیابی کرد و 
شرایط این رشته ها با رشته های تیمی متفاوت است. 

مربیان اصفهانی در مدت اخیر دچار نوعی وقفه شده اند 
و امیــدوارم این روند بهبود یابد، چون اســتانی هایی 
مانند گیالن، مرکزی، یزد و حتی خراسان جنوبی بسیار 
پرتالش هستند و شهر بیرجند حدود 5۰ بازیکن زیر 
11 سال دارد که اتفاق بســیار خوبی است. اگر استان 
اصفهان به روند الک پشت وار خود ادامه دهد از سایر 
استان ها عقب می ماند که مطمئنا با تدبیر رییس هیئت 

اسکواش استان اصفهان این روند بهبود می یابد.

اسکواشاصفهاننبایدازسایراستانهاعقببیفتد

پردهنوشتههایعجیب
سپیدرودیهاادامهدارد

خبر ویژه

واکنش»مولر«بهجداییازبایرن
توماس مولر، یکی از باتجربه ترین و قدیمی ترین بازیکنان بایرن مونیخ است. او 3۰ سال سن دارد 
و تا سال ۲۰۲1 با بایرن قرارداد بسته و همین باعث شــده تا برای بسیاری این سوال وجود داشته 
باشد که آیا او در باواریای ها باقی خواهد ماند یا این تیم را ترک می کند؟ خود توماس مولر به این 
سوال پاســخ داد. او درباره تمدید قرارداد با بایرن و یا جدایی از این تیم گفت: فعال تنها روی فصل 
جاری تمرکز دارم و امیدوارم که با موفقیت به پایان برسد. تابستان با باشگاه صحبت خواهم کرد و 
باید دید که چه اتفاقاتی رخ می دهد. بازیکن ملی پوش بایرن ادامه داد: می خواهیم که با قهرمانی 
در بوندس لیگا فصل را به پایان برسانیم، کار سختی پیش رو داریم؛ اما آماده چنین چیزی هستیم. 
به چیزی جز قهرمانی فکر نمی کنیم. بایرن مونیخ در فصل جاری رقابت های بوندســلیگا عملکرد 

خوبی از خود نشان نداده و با قرار گرفتن در رده سوم جدول رده بندی نیم فصل را به پایان رساند.

تمدیدقراردادبامنچسترسیتی،خواستههواداران
آبیآسمانیها

در شرایطی که منچسترسیتی در فصل جاری در رقابت بر سر قهرمانی لیگ برتر انگلیس از لیورپول 
عقب افتاده، هوادارانش خواهــان حفظ بازیکنان موجود و حتی تقویــت کادر نفرات با بازیکنان 
تازه وارد هستند. از این رو یکی از نگرانی های آنها، خروج نفرات ارزشمندی همچون لئوری سانه از 
منچستر است. در همین ارتباط روزنامه سان در مقاله ای عنوان کرد هواداران تیم آبی آسمانی پوش 
با حضوری گســترده در فضای مجازی، از مدیریت باشگاه محبوب خود درخواست کردند شرایط 
تمدید قرارداد وینگر ملی پــوش و آلمانی تیم خود را فراهم کنند. نشــریه انگلیســی عنوان کرد 
دوستداران سیتیزن ها،  احتمال می دهند که باشگاه بایرن خواسته خود را برای شکار فوروارد ۲3 
ســاله تا پایان ماه جاری میالدی عملی کند. به همین خاطر خروج سانه، ضربه مهلکی به تیم از 
نظر هواداران خواهد بود. فوروارد تکنیکی از ســال ۲۰16 که شالکه را ترک کرد، برای تیم دوم شهر 

منچستر به میدان رفته است.

میالن،دروازهبانجدیدگرفت
دوشنبه شب رسما اعالم شد که پپه رینا، دروازه بان اســپانیایی و باتجربه میالن که نیمکت نشین 
جیجی دوناروما بود، از این تیم جدا شــده و راهی آستون ویال شده است. حاال روسونری به عنوان 
جانشین رینا، آسمیر بگوویچ بوسنیایی و باتجربه را تا پایان فصل و به صورت قرضی به خدمت گرفته 
است. اخبار حاکی از آن است که آسمیر بگوویچ می تواند اولین بازی رسمی روسونری را در جریان 
دیدار ایتالیا مقابل اسپال انجام دهد، زیرا جیجی دوناروما انتخاب اول استفان پیولی، مصدوم است 
و شاید به این دیدار نرسد. میالن تا به حال یکی از فعال ترین تیم ها در بازار نقل و انتقاالت تابستانی 
بوده و به جز آسمیر بگوویچ، زالتان و سیمون کیائر را نیز به خدمت گرفت و اخباری در مورد توافق با 

ژروم بواتنگ، مدافع باتجربه بایرن مونیخ نیز منتشر شده است.

سرنوشتنامعلوم»گوتزه«دردورتموند
با وجود شایعات زیادی که درباره آینده ماریو گوتزه، ستاره خط میانی بوروسیا دورتموند مطرح شده، 
میشائیل زورک مدیر ورزشی دورتموند می گوید این باشــگاه هنوز درباره آینده ستاره کهنه کارش 
تصمیمی نگرفته است. او ادامه می دهد: البته می دانیم که او دوست دارد دقایق بیشتری در میدان 
بازی کند و در این باره مشغول صحبت با ماریو هستیم. مدیر ورزشی زردپوشان وستفالیا در ادامه 
گفت: من قبل از کریسمس با پدر ماریو صحبت کردم و با خود او هم حرف زدم. ما بدون تردید در 
فصل بهار دوباره با هم جلساتی خواهیم داشــت و آن موقع درباره آینده ماریو گوتزه تصمیم نهایی 

را خواهیم گرفت.

فوتبال جهان

روز دوشنبه در زمستان توفانی و هوای سرد 
رشــت تعدادی قابل توجه از هواداران بدون 
توجه به بارش شدید باران و ۸ باخت پیاپی 
تیم شــان در یک عصر غیر تعطیل خود را به 
تبعیدگاه خارج از شهر سردارجنگل رساندند 
تا حامی تیم باشــند و اتفاقا بــا غلبه بر تیم 
ســوم جدول پس از مدت ها با رویی گشاده 
به خانه ها بازگشتند تا ســرمای زمستان را 
برای چند ســاعتی هم که شده به فراموشی 

بسپارند.
نکته جالــب ایــن مســابقه نصــب پرده 
نوشته هایی در بخش های مختلف ورزشگاه 
از سوی هواداران بود که در یکی از آنها به نوعی 
از دادســتان گیالن درخواست کرده بودند که 
به فریادشــان برســد و در بنری دیگر حکم 
هــم داده بودند و مدیــرکل ورزش جوانان، 
رییس هیئت فوتبال و نمایندگان مجلس را 
به دلیل بی توجهی شان به سپیدرود خطاب 

قرار دادند.
هر چند که پس از شنیدن خبر باز شدن پنجره 
نقل و انتقاالت و کمک یکی از نمایندگان در 
این راه کمی خشم شان تلطیف شد؛ اما آنها 
همچنان به بی مهری هــا و کم توجهی های 
مســئولین نســبت به ســپیدرود گله مند 

هستند.
فوتبال ایران بدون شــک برای ادامه حیات 
واقعی اش )نه روند تصنعی که این ســال ها 
در پیــش گرفته!( به دم و بــازدم هوادارانی 
باوفا، پای کار، همراه و ثابــت قدم به مانند 
هواداران سپیدرود، نســاجی، نفت آبادان، 
تراکتورسازی، ملوان و داماش نیاز دارد. آن ها 
که با تیم شان تا لیگ دســته دوم و استانی 
هم می روند و رنگ عوض نمی کنند و دوباره 
پس از سال ها با یک صعود جذاب دستمزد 
وفاداری شــان را می گیرند. فوتبال بیشــتر 
از تکنولــوژی و امکانات به ســکوهای پر از 

تماشاگر نیاز دارد.
 سپیدرودی ها یک شعار جالب دارند: »لیگ 
برتر ما لیگی است که ســپیدرود در آن بازی 

می کند!«

بردن چینی که در هر دو مسابقه قبلی خودش بازنده بوده، 
کمترین انتظار از تیم امید ایران است تا حتی در صورت صعود 
نکردن، حذفی آبرومندانه تر را تجربه کند و این برای تیمی که 
بازیکنانی گران قیمت و شناخته شده در اختیار دارد، اصال قابل 

قبول نیست که نتواند از پس کره جنوبی و ازبکستان بربیاید

در حاشیه

وز عکس ر

دستهای
ملتمسکودکان!

این عکس را رویترز منتشــر 
کرده و عــکاس کودکانی را به 
تصویر کشیده که برای گرفتن 
امضــا از قهرمان هایشــان از 
ســر و کول هم بــاال می روند؛ 
قهرمانانــی که از همیشــه به 

آن ها نزدیک ترند.

عکس: رویترز
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مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان خبر داد:

 استفاده از جدیدترین روش های آب بندی ایستگاه ها
 در ساخت خط دوم مترو

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان گفت: با توجه به تجربیات ساخت خط یک متروی اصفهان در 
آب بندی ایستگاه ها، استفاده از جدیدترین روش ها و به روزکردن اقدامات اجرایی در خط دو متروی 

اصفهان صورت گرفته است. محمدرضا 
بنکدار اظهار کرد: احداث ایســتگاه های 
خــط دوم قطــار شــهری اصفهــان با 
برنامه ریزی دقیق تر زمانی صورت گرفته، 
بدین ترتیب که پیش از عبور تی. بی. ام 
از محل ایستگاه، ســازه نگهبان و سازه 
اصلی ایســتگاه ســاخته خواهد شد تا 
ضمن صرفه جویی در هزینه ها، آب بندی 
ایستگاه ها با کیفیت بهتری انجام شود. 

وی با بیان اینکه در خط دوم قطار شهری اصفهان به منظور افزایش سرعت ساخت، عبور تی. بی.ام 
از دو جهت انجام می شود، افزود: حفاری مکانیزه تونل دوچشمه با دو دستگاه تی. بی. ام از ایستگاه 
دارک در شمال شرق اصفهان تا ایستگاه میدان امام علی )ع( به طول ۷.۷ کیلومتر صورت می گیرد. 
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان تصریح کرد: یک تونل، یک چشمه حفاری قطعه حد فاصل 
ایستگاه کهندژ )در غرب اصفهان( تا میدان امام علی )ع( به طول حدود ۶.۵ کیلومتر را انجام خواهد 
داد. وی ادامه داد: ســعی و تالش سازمان قطارشهری اصفهان در ســاخت خط دوم قطارشهری، 
توجه به رویکرد فنی اقتصادی به منظور کاهش هزینه ها در زمان بوده اســت. بنکدار با بیان اینکه با 
توجه به تجهیزات محور بودن پروژه های قطارشهری، مســیر تعیین پیمانکار EPC در خط دو قطار 
شهری اصفهان سرعت گرفته است، گفت: این موضوع در حساسیت های موجود به منظور انتخاب 
پیمانکار و آغاز خدمات مهندسی آن پیش از به سرانجام رسیدن فرآیند فاینانس به منظور کاهش 
زمان خرید و نصب تجهیزات عملیاتی شده است. وی گفت: خرد جمعی و هم اندیشی در ارائه طرح 
بهینه روند ساخت قطارشــهری اصفهان، در خط دوم عملیاتی شده و کارگروه تخصصی مدیر طرح، 
مشاور و کارفرما با رویکرد مهندسی ارزش )بازنگری از منظر اقتصاد مهندسی( صورت گرفته است.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان اعالم کرد:

ساماندهی گذر  بابارکن الدین تا پایان سال
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهســازی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به اینکه اصفهان یک 
شهر موزه بزرگ به شمار می رود، وظیفه سازمان نوسازی و بهسازی ساماندهی بافت ها و بازآفرینی 
شهری در بافت های ناکارآمد تاریخی است. محمد فیض با بیان اینکه صیانت از پیشینه های تاریخی 
و فرهنگی بسیار حائز اهمیت است، افزود: این اقدامات عالوه بر حفظ پایداری و هویت بافت ها، باعث 
حضور حداکثری مردم و تداوم بخشی کالبدی برای توســعه صنعت گردشگری می شود. مدیرعامل 
سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان با اشــاره به پروژه ساماندهی گذر بابارکن الدین، گفت: 
مساحت این پروژه حدودسه هزار و ۵۰۰ متر مربع است که در سه فاز با اعتبار ۱۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون 
ریال اجرا می شــود. وی ادامه داد: در حال حاضر فاز نخســت پروژه ســاماندهی گذر بابارکن الدین 
تکمیل، فاز دوم در حال اجرا و فاز ســوم آن نیز تا پایان امســال به اتمام می رسد. فیض با بیان اینکه 
آسفالت گذر بابارکن الدین جمع و سنگفرش می شــود، اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه شامل 
زیرسازی، کف سازی و پیاده روســازی است که بی شک با توجه به ســنخیت داشتن مراحل اجرای 
 پروژه با بافت تاریخی محل، باعث حضور بیشتر مردم و پر رنگ تر شدن تردد در مجموعه تخت فوالد 

خواهد شد. 

در راستای افزایش تاب آوری شهری صورت می گیرد؛

برگزاری دوره های آموزشی  در مناطق 15 گانه

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری        نرگس طلوعی
اصفهــان از ضــرورت تهیه شناســنامه 
مخاطرات شهری و برگزاری دوره های آموزشی برای افزایش تاب آوری 

در مقابل حوادث غیرمترقبه و حوادث انسان ساخت خبر داد.
پس از روزهای پرمخاطره نوروز امسال که بعضی از استان های کشور 
همچون گلســتان، لرستان، خوزســتان درگیر ســیل ویرانگر شدند و 
جمعیت زیادی از مردم کشــور را با خود درگیر کــرد، ضرورت افزایش 
تاب آوری شهرها در مقابل این حوادث و آماده کردن شهروندان با توجه 
به تغییر اقلیم در جهان بیش از گذشته احساس شد. تغییر اقلیم یکی 
از مهم ترین معضالت دنیای امروز است که حوادث ناگواری هم چون 
سیل و آتش سوزی های گسترده را به دنبال دارد و کشور ما نیز بی تاثیر 
از این حوادث نبوده به طوری که طی چند روز گذشته یکی دیگر از استان 
های کشورمان به دنبال بارش های گسترده با یک سیل ویرانگر روبه رو 
شد که بسیاری از راه های ارتباطی روستاها را از بین برد و مردم ساکن 
در شهرها را با مشــکالت جدی روبه رو کرد. از این رو بار دیگر توجه به 
آماده کردن شهروندان شهرها برای مقابله با حوادث غیر مترقبه خود را 
نشان داد.مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان با بیان اینکه 

کشور ایران جزو دهمین کشور بالخیز دنیا به شمار می رود، می گوید:  با 
توجه به این موضوع نیاز است  شناسنامه ای راجع به مخاطرات شهری 
آماده شــده و هم چنین به مسائل مربوط به پیشــگیری از مخاطرات 

پرداخته شود.
سیدرضا جعفریان فر می افزاید: مخاطرات شامل دو بخش طبیعی و 
انسان ساخت اســت که مخاطرات طبیعی نیز به دو دسته مخاطرات 
آنی، مانند سیل، زلزله و مخاطرات تدریجی مانند خشکسالی تقسیم 
می شود و  مخاطرات انسان ساخت نیز به دو دسته مخاطرات عمدی و 

غیرعمدی تقسیم می شود .
مدیر بحــران و پدافند غیرعامل شــهرداری اصفهــان ادامه می دهد: 
متاسفانه در هفته گذشــته انواع مخاطرات اعم از حوادث ناگوار برای 
مشــایعان ســردار دل ها در شــهر کرمان، حوادث رانندگی و سانحه 
هوایی، سیل در شهر چابهار، سرمای شدید همچنین طوفان در برخی 
از مناطق کشور را شاهد بودیم که با توجه به این مخاطرات می طلبد که 

»پیشگیری« بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به این که پیش بینی و پیشگیری، از شدت و میزات خسارات 
وارد شده به هموطنان که سرمایه های اجتماعی ایران اسالمی هستند، 

می کاهد ضرورت برگزاری دوره های آموزشــی در محله های شهر در 
دستور کار مدیریت شــهری اصفهان قرار گرفت چرا که اگر شهروندان 
آموزش های امداد و نجات و مدیریت بحــران را فراگیرند، به افزایش 

تاب آوری شهر کمک می شود.
جعفریان در این باره با اشــاره به برگزاری دوره آموزشی تربیت مربی 
برای مناطق ۱۵ گانه و ناژوان با حضور ۵۰ نفر از نمایندگان معرفی شده 
مناطق شــهرداری اصفهان، می گوید: در این دوره آموزشــی پیرامون 
امداد و نجات شــهری در حــوادث غیرمترقبه مباحثی مطرح شــد و 
رییس اداره پیش بینی هواشناسی اســتان اثرات مخاطرات جوی بر 
زیرساخت های شــهری و راهکارهای پیشــگیری و کنترل حوادث را 
تدریس کرد، همچنین در ادامه راهکارهای جدید کنترل و پیشــگیری 
از سیالب های شهری تشریح شــد. در جلســه آینده دوره آموزشی، 
مدیریت بحران های شهری شامل بحران های طبیعی و انسان ساخت 
و پس از آن اصــول ایمنی ترافیــک و مدیریت رخدادهــا در ترافیک 
شهری تدریس می شود و در جلســه پایانی نیز اصول ایمنی و مصرف 
 بهینه گاز، اصول ایمنی و مصرف بهینه برق در مناطق شــهری آموزش

 داده می شود.

مدیرعامل سازمان ســاماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان در سلسله 
نشست »سه شنبه ها با رسانه، پاسخگویی در مسیر 
امید« اظهار کرد: در شــهر اصفهــان ۱۲۰ هزار واحد 
صنفی پروانه دار و بدون پروانه فعالیت می کنند که 
وجود این تعداد باعث شده تعداد سفرهای صنفی 

در این شهر بیش از حد انتظار باشد.
محمد مجیری با بیان اینکه روزانه در شهر اصفهان 
سه میلیون و ۷۰۰ هزار سفر انجام می شود، تصریح 
کرد: یک سوم از این ســفرها معادل یک میلیون و 

۲۰۰ هزار سفر صنفی است؛ بنابراین سفرهای 
صنفی باید مدیریت شود تا مردم به آسانی 
در شهر تردد داشته باشند.مدیرعامل سازمان 
ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های 
کشــاورزی شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
اکثــر واحدهــای صنفی شــهر اصفهان در 
خیابان های اصلی اســتقرار یافته است؛ به 
عنوان مثال نســاجی های کردآباد، موبایل 
فروشــان میدان احمدآباد، فروشــندگان 
تزیینات خودرو در خیابان صغیر، واحدهای 
خدمات خودرویی در خیابان نیرو، واحدهای 
عمــده فروشــی خشــکبار در خیابان های 
ولیعصر، عبدالرزاق و جهاد و ... باعث اخالل 

در تردد شــهروندان شده اســت.وی با بیان اینکه 
یک هزار و ۴۰۰ کارگاه طالســازی در بافت تاریخی 
شهر فعال اســت، گفت: بازار لوازم خانگی در کوچه 
یخچال ها و در مجاورت آثار بی بدیل تاریخی نقش 
جهان مشکالت زیادی را در تردد شهروندان به وجود 
آورده است.مجیری افزود: شــهروندان ساکن در 
خیابان عطار نیشابوری گالیه های زیادی از فعالیت 
واحدهای پرنده فروشــی دارند کــه قوانین برای 
ســاماندهی آنها اجازه می دهد؛ اما دســتگاه های 
مرتبط باید برای انجام آن همکاری الزم را داشــته 
باشــند تا اســتقرار واحدهای صنفی در مکان های 

مناسب صورت گیرد.
وی آلودگی بصری، صوتی و زیســت محیطی را به 

عنوان مصادیق مزاحمت برای شهروندان عنوان کرد 
و گفت: در شهر زیست پذیر باید آلودگی های بصری، 

صوتی و زیست محیطی حذف شود.
مدیرعامل سازمان ســاماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: در شهر اصفهان ۹۰ اتحادیه صنفی فعال است 
که اغلب واحدهای آنها از نظر محل اســتقرار دچار 
مشکل هستند و باید برای ساماندهی آنها اقدامات 
الزم انجام شــود.وی اظهار کرد: حــدود ۲۰ طرح 
ســاماندهی مشــاغل در اولویت این سازمان قرار 

گرفته که بخشی از آنها اجرا و بخشی دیگر در مرحله 
انجام مطالعه است.مجیری تاکید کرد: ساماندهی 
مشاغل کاری بسیار سخت، دشوار و پیچیده است 
و باید اتحادیه های صنفی، اتاق اصناف و کمیسیون 
نظارت بر ســازمان های صنفی ســازمان صنعت، 
معدن و تجــارت همچنین اداره کل دامپزشــکی 
و دانشــگاه علوم پزشــکی همکاری الزم را داشته 

باشند.
مدیرعامل سازمان ســاماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان اظهار 
کرد: طبق ماده ۱۷ قانون نظــام صنفی، متصدیان 
واحدهــای صنفی عالوه بر دریافت پروانه کســب 
باید قوانین مربوط به ایمنی، بهداشت و سایر موارد 

صنفی را رعایت کنند.وی با اشــاره به ســاماندهی 
پرنده فروشان خیابان عطار نیشابوری گفت: برای 
ساماندهی پرونده فروشــان یک مجتمع پرندگان 
ذبحی با مشــارکت شــهرداری منطقه ۱۰ در حال 
احداث است که پس از اتمام ۲۰ واحد پرنده فروشی 
در اختیار این صنف قرار می گیرد.مجیری از انتقال 
و ســاماندهی کارگاه های تولیدی طال و زیورآالت 
شهر اصفهان خبرداد و تصریح کرد: ۳۰ هکتار زمین 
در شهرک صنعتی جی برای شــهرک طال و جواهر 
اصفهان در نظر گرفته شــده و تا قبل از پایان سال 
جاری، کلنگ عملیات اجرایــی پروژه به 
زمین زده خواهد شد.وی تاکید کرد: برای 
راه اندازی این شهرک تجربیات چهار شهر 
اســتانبول، تایلند، ایتالیــا و امارات مورد 
مطالعه قرار گرفته اســت که با مشارکت 
بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان احداث 
خواهد شد.مدیرعامل سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری اصفهان با اشاره به بودجه سال 
جاری گفت: بودجه امســال ۱۱۳ میلیارد 
تومان بود که برای سال آینده با یک جهش 
قابل توجه به ۲۹۰ میلیارد تومان افزایش 

خواهیم داد.
وی با اشــاره به بازار بین المللــی گل و گیاه ارغوان 
اظهار کرد: در جاده رضوان زمینی به مساحت ۱۴.۵ 
هکتار در نظر گرفته شــده تا بزرگ تریــن بازار بین 
المللی گل و گیــاه، بازار ماهیان زینتــی، پرندگان 
زینتــی و... در یک محل تفرجگاهــی و خرید کاال 
برای شهروندان احداث شود.مجیری خاطرنشان 
کرد: فاز نخســت بازار بین المللی گل و گیاه ارغوان 
پایان ســال ۹۹ مورد بهره برداری قرار می گیرد که 
شامل ســالن شــش هزار و ۴۰۰ مترمربعی گل و 
سرشــاخه، ســالن دو هزار و ۵۰۰ مترمربعی کود و 
ســم و ابزار باغبانی، محوطه سازی و سازه بی نظیر 
 ۱۰ هــزار مترمربعی برای گل هــای آپارتمانی، باغ و 

باغچه است.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری خبرداد:

بهره برداری از فاز نخست بازار بین المللی گل و گیاه سال 99

ضرورت برگزاری دوره های آموزشی در محله های شهر در 
دستور کار مدیریت شهری اصفهان قرار گرفت چرا که اگر 
شهروندان آموزش های امداد و نجات و مدیریت بحران را 

فراگیرند، به افزایش تاب آوری شهر کمک می شود

صدور مجوز اولیه 14 مجموعه گردشگری در اصفهان
معاون سرمایه گذاری و گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی اصفهان 
از صدور مجوز اولیه تاســیس ۱۴ مجموعه جدید گردشــگری در دوازدهمین نشست کمیته فنی 
سرمایه گذاری گردشگری استان خبر داد. ســیدعلی صالح درخشان با اعالم این مطلب افزود: با 
توجه به تشکیل دوازدهمین نشست کمیته فنی سرمایه گذاری گردشگری استان اصفهان در سال 
۱۳۹8، پس از بررسی طرح های ارائه شده در نشست، اعضای نشست موافقت خود را با صدور مجوز 
اولیه برای تاسیس یک مجتمع بین راهی در شهرستان لنجان )در محور جنوب غربی استان(، دو 
مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در شهرستان های مبارکه و شاهین شــهر و میمه )در محورهای 
جنوب غربی و مرکز اســتان( و یک مجتمع گردشگری در شهرســتان آران و بیدگل )محور شمال 
استان( اعالم کردند. وی ادامه داد: در این نشست پس از ارائه طرح های پیشنهادی اعضای کمیته 
با ایجاد سه مجتمع گردشگری در روستاهای بهشت، جرقویه علیا و زفره در محور شرق شهرستان 
اصفهان موافقت کردند. معاون سرمایه گذاری و گردشگری اصفهان تصریح کرد: با توجه به سیاست 
این اداره کل در راســتای احیای خانه های تاریخی، مجوز اولیه احیای سه خانه ارزشمند تاریخی و 
تبدیل آنها به اقامتگاه سنتی در محور تاریخی جلفا و محله دردشت در شهر تاریخی اصفهان صادر 
شد. سیدعلی صالح درخشان  گفت: در ادامه این نشست اعضای کمیته با اکثریت آرا، مجوز اولیه 
برای احیای سه خانه تاریخی در شهر تاریخی کاشان و تبدیل آنها به اقامتگاه سنتی را صادر کردند. 
درخشان افزود: در این نشست همچنین با تاسیس یک اقامتگاه بوم گردی در روستای الریچه از 

توایع شهرستان دهاقان )در محور جنوب استان( موافقت شد.

نقد کتاب »روی ماه خداوند را ببوس« در برنامه »رمان و زندگی«
برنامه»ُرمان و زندگی« با نقد و بررســی کتــاب »روی ماه خداوند را ببوس«، امــروز در کتابخانه 
تخصصی نوجوان برگزار می شود. مدیر دفتر تخصصی نوجوان گفت: خانه نوجوان وابسته به سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با همکاری شهر کتاب اصفهان تصمیم دارد، برنامه 
»رمان و زندگی« را چهارشــنبه های آخرهرماه، ویژه والدین و نوجوانان برگزار کند. اسماســادات 
نکویی اظهار کرد: این برنامه با نقد و بررســی کتاب »روی ماه خداوند را ببوس« نوشته مصطفی 
مستور،امروز  ســاعت ۱۶ در کتابخانه تخصصی نوجوان برگزار می شود. وی افزود: این کتاب از ۲۰ 
آذرماه تا ۲۴ دی ماه در شعبه شهرکتاب شرق با تخفیف ۲۰ درصد در اختیار عالقه مندان قرار گرفت. 
مدیر دفتر تخصصی نوجوان با بیان اینکه این برنامه اولین برنامه از سلســله برنامه های »رمان و 
زندگی«  است، بیان کرد: این برنامه با محتوایی ویژه والدین و نوجوانان، آن ها را به طور غیر مستقیم 

با هم روبه رو کرده و راه های گفت وگو بین شان را باز می کند.

گروه موسیقی »شورانگیز« روی صحنه خورشید
کنسرت گروه موسیقی »شــورانگیز«، امروز  از ساعت ۱۹ در هنرســرای خورشید به اجرای برنامه 
می پردازد. خواننده گروه شورانگیز گفت: این گروه از سال 8۴ فعالیت هنری خود را در شهرستان 
دلیجان آغاز کرد و این نخستین کنســرت این گروه در اصفهان است. سجاد عبدالمحمدی اظهار 
کرد: کنسرت گروه موسیقی شورانگیز با حضور پنج نوازنده امروز از ساعت ۱۹ در هنرسرای خورشید 
به روی صحنه می رود. وی افزود: سید جواد جاللی، ســجاد عبدالمحمدی، حسین باقری، نیما 
شکرکردی و سجاد عابدیان از جمله نوازنده های گروه موسیقی شورانگیز هستند. وی بیان کرد: در 
این کنسرت پیش درآمد و آواز، چهارمضراب تمنا، تصنیف تو را من چشم در راهم، تک نوازی تنبک، 
دونوازی تنبک کمانچه، تصنیف حاله مهتاب، تکنوازی بم تار، قطعــه پرواز )بی کالم کمانچه و بم 
تار(، آواز با سنتور و کمانچه، قطعه ناخوانده بیکالم، تصنیف با من سخن بگو، چهارمضراب دشتی 

و تامام اجرا می شود.

با مسئولان

خبر ویژهاخبار

نایب رییس شورای اسالمی شهر:

200 میلیارد تومان برای خرید 
اتوبوس اختصاص یافت

 نایب رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
گفت: امســال ۲۰۰ میلیارد تومان برای خرید 
اتوبوس درنظر گرفته شــده؛ امــا به این دلیل 
که تاکید بــر تهیه اتوبوس اســتاندارد و به روز 
است متاسفانه هنوز در شــرکت های داخلی 
تولید چنیــن اتوبوس هایی با ســوخت یورو 
۴ وجود نداشته اســت.محمد شریعتی نیا در 
برنامه »اینجا اصفهان« در خصوص رونمایی 
فرهنگ نامه شــهروندی، اظهار کرد: معاونت 
فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان مکلف شد 
که یک آگاهی بخشی به همه شهروندان داشته 
باشد و در این راستا فرهنگ نامه ای را با استفاده 
از نظرات اســاتید و دانشــگاهیان در ارتباط با 
فرهنگ شــهروندی تدوین کردند که در آن در 
زمینه های مختلف توصیه هایی آورده اند.وی با 
بیان اینکه یک جلد از این فرهنگ نامه در ارتباط 
با فرهنگ حمل ونقل و ترافیک اســت، افزود: 
آالینده هــا به دو نوع ثابت و متحرک تقســیم 
می شــوند که آالینده های ثابت مانند منازل، 
کارخانجات و صنایــع و آالینده های متحرک 
همان وســایل نقلیه هســتند که بر اســاس 
تحقیقات صنعتی اصفهان و معاونت ترافیک 
شهرداری مشخص شد که ۵۷ درصد آالیندگی 
در شهر اصفهان از وسایل نقلیه متحرک ایجاد 
می شود و ۴۳ درصد آن مربوط به آالینده های 
ثابت مانند صنایع و منازل است. نایب رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه در این 
گزارش فرقی بین آلودگی در فصول سرد و گرم 
نیست، تصریح کرد: یک موتورسیکلت به اندازه 
شش تا هشت خودروی ســواری هوا را آلوده 
می کند و شاید این برای مردم باورپذیر نباشد 
که در این فرهنگ نامه به تمام این موارد اشاره 
شده است. وی با ابراز تاسف از وجود آالیندگی 
صنایع مادر در اصفهان خاطرنشان کرد: صنایع 
مادر بسیار بزرگی مانند ســیمان، ذوب آهن، 
فوالد یا پاالیشــگاه در حال آلوده کردن هوای 
اصفهان هستند که این کالن شهر را از یک طرف 
به عنوان استانی مهاجرپذیر و در عین حال با 

آلودگی هوای بسیار تبدیل کرده است.

سید علی مرتضوی- شهردارم الف:725744
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آیا از ایجاد تغییرات اساسی در  مهسا احمدی
زندگی تان می ترسید؟ واقعیت 

این اســت که تنهاشــما نیســتید که از ایجــاد تغییرات 

می ترسید، تردیدی نیست که ایجاد تغییرات مهم و بزرگ 

می تواند دلهره آور باشــد. این تغییرات گاهی درســت در 

شرایطی که باید انجام شوند تا فرصت های بهتری در زندگی 

داشته باشیم، ما را همان جایی که هستیم پای بند می کنند 

و اجازه جلو رفتن نمی دهند. این ترس از تغییر کامال طبیعی 

است؛ اما کمکی به ما نمی کند. این که چطور بر آن غلبه کنیم 

واقعا کار آســانی نیست؛ اما پرســش هایی در این مطلب 

مطرح شده که شاید پاسخ به آن ها بتواند به ما کمک کند. 

درصورتی که ایــن تغییر را ایجاد کنیــم، بدترین حالتی که 

ممکن است اتفاق بیفتد چیست؟ به این فکر کنید که اگر 

این تغییر را در زندگی تان ایجاد کنید، بدترین اتفاق ممکن 

چه خواهد بود. به عنوان مثــال اگر به فالن شــهر رفتیم و 

فهمیدیم با آب وهوای آن جا ســازگاری نداریم چه؟ بسیار 

خوب، اگر شک داریم چرا خانه بخریم؟ فعال اجاره می کنیم 

تا ببینیم با آن جا ســازگار می شــویم یا نه. با فکرکردن به 

مشکالت احتمالی که ممکن اســت با آن ها روبه رو شوید، 

احتمــاال می توانید بــه راه حل هایــی بــرای جلوگیری از 

وقوع شــان دســت یابید یا اگر اتفاق افتادند، آن ها را حل 

کنید.

اگر این تغییر را ایجاد نکنم، بهترین چیزی که ممکن است 

اتفاق بیفتد چیســت؟ گاهی اوقات این پرســش همان 

محرکی است که برای روبه رو شدن با تغییر به آن نیاز داریم. 

خیلی ساده است: اگر از وضعیت موجود ناراضی هستید و 

احتماال هر کاری هم بکنید شرایط تغییری نخواهد کرد، یک 

انتخاب بیشتر ندارید. یاد بگیرید چیزی را که دارید، دوست 

داشته باشید یا این که شرایط جدیدی را به وجود آورید. اگر 

نمی توانید تحمل کنید، پس بهتر است به تغییر فکر کنید؛ 

درغیر این صورت همیشــه در افسردگی به سر خواهید برد. 

آیا کسی هســت که همه چیز را بداند؟ مشخص است که 

پاسخ آن منفی است. این یعنی اگر آینده، مبهم و ترسناک 

به نظر می رسد، برای همه همین طور است. خواه این تغییر 

را ایجاد کنید یا نکنید؛ دانســتن این که در آینده چه اتفاقی 

خواهد افتاد ممکن نیست. بنابراین اگر واقعا امتحان کردن 

چیزی جدید را ضروری می بینید ایــن کار را انجام دهید. 

آیا می توانم برای چیزهایی که رها کرده ام ناراحت باشــم؟ 

مســلما بله. احتمال زیادی وجود دارد که تا مدت ها برای 

زندگی که پشت سر رها کرده اید، احســاس ناراحتی کنید. 

بااین حال حتی اگر عاشق همین زندگی فعلی تان هستید؛ 

اما تغییری که باید بدهید ضروری اســت، پس انجامش 

دهید. شــاید قبل از این که به طورکامل زندگی جدیدی را 

شروع کنید، به اندکی زمان نیاز داشته باشید تا با تغییرات 

جدید سازگار شوید. اصال اشکالی ندارد، این موضوع طبیعی 

اســت. این ناراحتی به آن معنا نیست که تصمیم تان برای 

ایجاد این تغییر اشتباه بوده است.

آشپزی

سوپ فلفل قرمز
مواد الزم: فلفل دلمه ای قرمز دانه گرفته و خرد شده 255 گرم، پیاز خرد 

شده یک عدد، سیر له شده 2 حبه، فلفل سبز چیلی خرد شده  یک عدد، پوره 
گوجه فرنگی صاف شده 300 میلی لیتر، عصاره ســبزیجات 600 میلی لیتر، ریحان 

بازل خرد شده 2 قاشق غذاخوری، برگ های جوان ریحان بازل تازه جهت تزیین مقداری
طرز تهیه:فلفل ها را به همراه پیاز، سیر و فلفل سبز در یک قابلمه بزرگ بریزید و گوجه فرنگی 

صاف شده و عصاره ســبزیجات را به آن ها اضافه کنید و بگذارید به جوش بیایند، مواد را خوب 
هم بزنید. حرارت را کم کنید  تا به مدت 20 دقیقه به آرامی بجوشد و بپزد سپس آن را آبکش کنید. 
آب و سبزیجات را جداگانه کنار بگذارید. سبزیجات را با فشار پشت یک قاشق از صافی رد کرده یا 
می توانید درون مخلوط کن یا غذاساز مخلوط کنید تا نرم و یکدست شود. پوره سبزیجات را همراه 
با آب سبزیجات که کنار گذاشــته بودید به یک قابلمه تمیز برگردانید. ریحان را اضافه کرده و 

حرارت دهید تا سوپ داغ شود سپس با شاخه های ریحان تزیین کنید.
توصیه سرآشپز: این سوپ خوشمزه و زیبا خواهد شد، اگر سرد و به همراه 
150 میلی لیتر ماست طبیعی که به شکل مارپیچ روی آن ریخته شده، 

تزیین و سرو شود.

چگونه با ترس های دلهره آور  زندگی مقابله کنیم

 قرارداد 200 میلیون دالریخبر
 »ست مک فارلن« با »ان بی سی«

  تصویربرداری »بچه مهندس 3«
 در شهرک سینمایی دفاع مقدس

 »مک فارلن« قراردادی در ۹ بخش برای تولید محتوا به ارزش 
200 میلیون دالر با شبکه »NBCUniversal« به امضا رسانده 
اســت. به نقل از برخی منابع، این قرارداد شــامل بخش ها و 
پروژه های مختلفی می شود که برای شبکه کابلی و شبکه های 
اینترنتی برنامه های مختلف و متنوع تلویزیونی می سازد. این 
قرارداد به مدت 5 سال و به مبلغ 200 میلیون دالر بین مک فارلن 

و شبکه ان بی سی به توافق رسیده است. 

»حسن وارسته« نویســنده ســریال »بچه مهندس« درباره 
ادامه تولید این سریال گفت: این روزها گروه تولید در لوکیشن 
شهرک سینمایی دفاع مقدس مشغول تصویربرداری هستند. 
وی درباره پایان زمان تولید این سریال بیان داشت: احتماال تا 
بهمن ماه تصویربرداری ادامه خواهد داشت و از آنجایی که 35 
قسمت است، یکی از گزینه های پخش در ماه رمضان هستیم. 

این نویسنده قسمت در حال انجام است. 

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان گفت:صرفه جویی 15تــا 20 درصدی 
در مصرف گاز روزانه در اســتان اصفهان به گازرسانی مســتمر به نیروگاه ها و 
واحد هــای صنعتی و تولیدی همچنین مناطق شــمال کشــور، کمک بزرگی 
می کند.ســید مصطفی علوی با بیان اینکه میزان مصرف گاز در استان به 74 
میلیون متر مکعب رسید، صمیمانه از مشترکان خانگی استان خواست با توجه 
به افزایش برودت هوا و استفاده عادالنه ازگاز طبیعی عموم هموطنان در مصرف 
گاز صرفه جویی کنند.وی افزود:دمای هوای محیــط طبق میزان رفاه جهانی 
در ماه های سرد سال، 18 تا 21 درجه ســانتیگراد است؛ اما مشترکان خانگی 
کمتر به این موضوع اهمیت می دهند و منجر به افزایش مصرف گاز می شود. 
وی ضمن ارائه توصیه های بسیار ساده برای کاهش مصرف گاز طبیعی تاکید 

کرد: اگر مشترکان فقط یک درجه ســانتیگراد دمای محیط را کاهش دهند،6 
درصد در مصرف گاز صرفه جویی می شــود.علوی با اشــاره بــه اینکه اولویت 
نخست شرکت گاز در ماه های سرد ســال، تامین گاز مشترکان خانگی است 
ادامه داد:صرفه جویی 15تا 20 درصدی در مصرف گاز روزانه در استان اصفهان 
به گازرســانی مســتمر به نیروگاه ها و واحد های صنعتی و تولیدی همچنین 
مناطق شمال کشور، کمک بزرگی می کند.علوی با بیان اینکه بیش از ۹۹ درصد 
جمعیت استان اصفهان از گاز طبیعی بهره مند هستند، اضافه کرد:اصفهان بعد 
از تهران، رتبه دوم کشوری را در توزیع گاز طبیعی دارد.تعداد مشترکان گاز استان 
اصفهان، یک میلیون و 850 هزار مشترک است که یک میلیون و 750 هزار آن، 

مشترک خانگی است.

 رییس روابط عمومی شرکت گاز اســتان اصفهان  گفت: نظرسنجی یکی از 
ابزارهای مهم تصمیم گیری اســت و طرح نظرسنجی از ذی نفعان در شرکت 
 گاز اســتان اصفهان از ســال 87 آغاز شــده و همه ســاله این مهم اجرایی

 شده است.
سید حسن موسوی، نظرســنجی از کارکنان رسمی و غیررسمی، مشترکین 
جزء و عمده، پیمانکاران اجرایی و پیمانکاران خدمات و نت، تامین کنندگان 
کاال، نظرسنجی از جوامع دارای الزام قانونی و نهادهای اجتماعی فاقد الزام 
قانونی، نظر ســنجی از جامعه فرهنگی،آموزشی و پژوهشی، جامعه ورزشی 
و اصحاب رســانه را از عناوین برنامه های نظرســنجی از ذی نفعان در سال 

جاری دانست.
وی، همچنین، نظر ســنجی از میزان نهادینه ســازی ارزش های اخالقی و 
ارزش های سازمانی، نظر ســنجی از کانال های ارتباطی اعم از؛ اتوماسیون 
اداری شرکت)برید(، پرتال و وب سایت شــرکت، کانال اجتماعی سروش، 
 مالقات حضوری با مدیر عامل، ســامانه رســیدگی به شــکایات ذی نفعان

) CRM (، ارتباط مســتقیم با معاونین و رؤســای واحدها، سامانه تلفنی 
381۹4، ســامانه پیام کوتاه 300031۹4 و همچنین عضویت درکمیته های 
شرکت از دیگر عناوین مهمی بود که امسال به صورت کامال الکترونیکی مورد 

ارزیابی و نظرسنجی قرار گرفت.
سخنگوی شــرکت گاز اســتان اصفهان همچنین، اهم فعالیت های انجام 
شــده در خصوص ســنجش رضایتمنــدی ذی نفعــان را شــامل 7 اقدام 
اساســی برشــمرد و گفت: نصب و استقرار ســامانه هوشــمند نظر سنجی 
با هدف حــذف کاغذ، کاهش هزینه هــا و افزایش ســرعت، تهیه فرم های 

الکترونیکی نظر ســنجی از ذی نفعان، تعریف نحوه اجرای نظر ســنجی بر 
اســاس هر گروه از ذی نفعان، اجرای نظر ســنجی، تجزیــه و تحلیل نتایج 
آن، ارائه گــزارش تحلیلی به کمیتــه های ذی ربط، بررســی نتایج و تعریف 
 اقدامــات بهبود و پیگیــری اقدامــات انجام شــده مهم ترین ایــن موارد 

بوده است.

نخستین بار در کشــور ســه تفاهم نامه تولید ریل بین شــرکت ذوب آهن 
اصفهان، وزارت راه وشهرسازی ، شــرکت های بهره برداری متروی تهران و 
متروی اصفهان منعقد شد.منصور یزدی زاده، مدیرعامل شرکت ذوب آهن 

اصفهان گفــت: در تفاهم نامه 
ذوب آهن بــا وزارت راه، مادر 
صنعت ایــران متعهد به تولید 
13 هزار و 500 تن ریل شــده 
است.منصور یزدی زاده ارزش 
این تفاهم نامــه را 12 میلیون 
یورو بیان کــرد و گفت: دراین 
تفاهم نامه شرکت ذوب آهن 
اصفهان متعهد بــه تولید ریل 
راه آهن میانه - اردبیل شــده 
اســت.وی گفــت: همچنین 

قراردادی دیگر بین شرکت ذوب آهن اصفهان با شرکت بهره برداری مترو به 
ارزش یک میلیون یور منعقد شده است.مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان 
افزود: این تفاهم نامه ها بامحوریت توسعه حمل و نقل ریلی )مترو( درون 
شهری و حومه و استفاده حداکثری 
از توانمندی های داخلی بسته شده 
است.ظرفیت تولید ریل ذوب آهن 
اصفهان در حال حاضر ساالنه 400 
هزار تن است و مصرفی که ریل در 
حال حاضر در کشــور دارد به طور 
میانگین ساالنه 100 هزار تن برای 
وزارت راه و 20 هزار تن برای مترو 
اســت و مادر صنعت ایــران هیچ 
محدودیتی برای تولید ساالنه 120 

هزار تن موردنیاز کشور ندارد.

در مراسم اختتامیه فرآیند سومین جایزه مســئولیت اجتماعی، تندیس ویژه 
و گواهینامه سرآمدی در تعهد سازمان به توسعه جامعه محلی از سوی محمد 
شریعتمداری وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مهندس یزدی زاده، مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان اهدا شــد .وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در این مراســم 
گفت: موضوع مسئولیت اجتماعی تنها مربوط به اشخاص حقوقی نیست بلکه 
به اشــخاص حقیقی نیز مربوط می شود و این ریشــه کهن در فرهنگ ما دارد.

شــریعتمداری بیان کرد: در همه شــرکت ها و بنگاه ها به مسئولیت اجتماعی 
توجه جدی می شــود و جامعه امروز نیز نیامند این اســت که به آن بپردازد و 
ســودآور کردن بنگاه ها یک مســئولیت اجتماعی در مقابل سهام داران است.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه این مراسم ، فعالیت های ذوب آهن 
اصفهان در راستای مسئولیت اجتماعی را قابل تقدیر دانست و گفت : این مجتمع 
عظیم صنعتی در بخش های مختلف افتخار آفرین است و امروز نیز در راستای 
مسئولیت اجتماعی موفقیت خوبی کســب کرد  که باید به مسئولین و کارکنان 
این موفقیت را تبریک بگویم . یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز در 
حاشیه این همایش گفت : شرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان همواره سعی 
در درک تاثیر اقتصادی ، اجتماعی و زیســت محیطی فعالیت خود بر دیگران 
داشته و خود را مســئول در زمینه های اجتماعی می شناسد و شهرت و دوام و 
رقابتی بودن محصوالت خود را در زیر چتر مشارکت در تعهدات اجتماعی تعریف 
و ارائه می کند .وی افزود : این مجتمع عظیم صنعتی که تاسیس آن در راستای 
مســئولیت اجتماعی صورت گرفته و مهم ترین گام تاریــخ ایران برای صنعتی 
شدن محسوب می شود ،  با کارنامه درخشان بیش از نیم قرن تولید محصوالت 
فوالدی مطابق با آخرین استانداردهای جهانی، ایمنی و امنیت را بر پایه شعار 

»با اطمینان بسازید« در جامعه نهادینه کرده است.
شایان ذکر است؛ ذوب آهن اصفهان در راستای مسئولیت های اجتماعی خود ، 

اقدامات موثری انجام داده است که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از :
 سرمایه گذاری بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان در پروژه های زیست محیطی

 ایجاد بزرگ ترین جنگل دست کاشت کشور به مساحت 16 هزار و 500 هکتار 
که 14 هزار هکتار آن به صورت دیم آبیاری می شود

 ســرمایه گذاری بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان برای تصفیه پســاب شهرهای 

اطراف و استفاده از آن جهت آبیاری فضای سبز و استفاده در فرآیند تولید
 تاسیس باشگاه فرهنگی ورزشــی ذوب آهن برای ایجاد روحیه شادابی و 

نشاط در قشر جوان
 تاسیس بیمارستان شهید مطهری به عنوان یک مرکز بهداشتی درمانی ممتاز 

برای خدمت رسانی به جامعه پیرامون و مردم کشور
 احداث اولین آزادراه کشــور در جنوب غــرب اصفهان ) اتوبــان ذوب آهن 
اصفهان( به منظور تردد در مسیر جنوب غربی اصفهان ، احداث پل شهید آذری 

و مشارکت در فعالیت های عمرانی
  مشارکت در ساخت صنایع فوالدی مختلف در کشور

  تولید محصول متناسب با نیازهای کشور از جمله تولید ریل برای توسعه حمل 
و نقل ریلی و تولید مقاطع ساختمانی با کیفیت از جمله میلگرد مقاوم به زلزله 

و تیرآهن های بال پهن
 آموزش بیش از 120 هزار نیروی ماهر ، تکنســین و مهنــدس برای صنایع 

مختلف کشور طی نیم قرن گذشته و دریافت لقب دانشگاه صنعت کشور
  اعزام 14 هزار نیرو بــه جبهه های جنگ در دوران دفاع مقدس و ســاخت 

قطعات و تجهیزات مورد نیاز

صرفه جویی 15تا 20 درصدی در مصرف گاز روزانه در استان اصفهان

رییس روابط عمومی شرکت گاز استان:

از ابتدای سال جاری تا کنون 24 عنوان نظرسنجی مربوط به شرکت گاز استان اصفهان انجام شده است
طی مراسمی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی؛

ذوب آهن اصفهان تندیس ویژه و گواهینامه سرآمدی در مسئولیت اجتماعی را کسب کرد

امضای سه تفاهم نامه تولید ریل بین ذوب آهن، متروی تهران و اصفهان


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

