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استاندار خواستار سرمایه گذاری بانک ها در پروژه های نیمه تمام استان شد؛

یک درخواست دوستانه
3

 سرمای سخت ؛ سهم اصفهان از زمستان 
 سازمان هواشناسی نسبت به سرد شدن هوا در اغلب نقاط کشور طی روزهای آینده هشدار داده است؛ 

5

 300 هزار خانوار اصفهانی
 متقاضی دریافت بسته 
حمایت معیشتی شدند

رییس شورای اسالمی شهر:

 با مناطق محروم 
خداحافظی می کنیم

تقدیر از تامین کنندگان 
برتر شرکت ذوب آهن 
اصفهان در دومین 

جشنواره ملی فوالد ایران

3

7

8

یمنا
س: ا

عک پردیس سیتی سنتر  و ساحل 
میزبان جشنواره فیلم فجر 

پلمپ 2۵ قهوه سرای متخلف 
در اصفهان

7
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»ظریف« طی روزهای اخیر بارها اروپایی ها را مورد 
انتقادات شدید قرار داده و آنها را تهدید کرده است؛

پایان لبخندهای دیپلماتیک!
 صفحه   2

در مجلس تصویب شد؛

 افزایش درآمدهای پایدار 
در انتظار شهرداری ها

 صفحه  7

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.

چاپ دوم
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جانشین »ابومهدی المهندس« تعیین شد
اسکای نیوز عربی به نقل از منابع آگاه ادعا کرد که حشد الشــعبی عراق معاون این گروه را تعیین 

کرد. گفته می شود »ابوعلی البصری« 
جانشین ابومهدی المهندس شده است.
این خبر در حالی منتشــر می شــود که 
وبســایت حشد الشــعبی آن را منتشر 
نکرده اســت.این خبر در حالی منتشر 
می شود که سرتیپ »عبدالکریم خلف« 
ســخنگوی فرماندهــی کل نیروهــای 
مسلح عراق پیش تر، از معرفی »هادی 
العامری« بــه عنوان نامزد جانشــین 
شــهید ابومهدی المهندس، جانشــین 

رییس حشد الشعبی عراق خبر داده و برخی رســانه های عراقی نیز اعالم کرده بودند که العامری 
رسما جانشین شهید ابومهدی مهندس، نایب رییس حشد الشعبی شده است.

کابینه دولت جدید لبنان سرانجام تشکیل شد
کابینه دولت لبنان با 20 وزیر که 5 تن از آن ها زن هستند، به نخست وزیری حسان دیاب رسما تشکیل 
شد.به گزارش شبکه المنار، »محمود مکیه«، دبیر کل شورای وزیران لبنان طی بیانیه ای اعالم کرد 

که کابینه جدید دیاب مورد موافقت و تایید »میشل عون«، رییس جمهور لبنان قرار گرفته است.

بن سلمان، تلفن ثروتمند ترین مرد جهان را هک کرد
روزنامه گاردین فاش کرد تلفن همراه جف بزوس در ســال 20۱۸ پس از دریافت پیامی از سوی 
ولیعهد عربستان سعودی هک شد.شواهد نشان می دهد تلفن همراه جف بزوس، مالک روزنامه 
واشنگتن پست و آمازون، با پیام ارسالی محمد بن  سلمان، ولیعهد عربستان، هک شده است.این 
روزنامه به نقل از منابعی که خواسته اند نام شان فاش نشود، گزارش داد: تلفن همراه جف بزوس در 
سال 20۱۸ پس از دریافت پیامی در واتس اپ که ظاهرا از حساب شخصی ولیعهد عربستان ارسال 
شده بود، هک شد.بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل جرم یابی قانونی دیجیتال، گمان می رود پیام 
رمز نگاری شده ای که از شماره محمد بن سلمان ارسال شده حاوی فایلی مخرب بوده که به داخل 

تلفن ثروتمند ترین شخص جهان نفوذ پیدا کرده است.

سنای آمریکا قوانین استیضاح ترامپ را تایید کرد
مجلس سنای آمریکا در ادامه فرآیند مربوط به استیضاح رییس جمهور این کشور، قطعنامه ای را 
با مفاد قوانین اساسی مربوط به محاکمه برای این استیضاح تصویب کرد.سناتورهای آمریکایی با 
5۳ رای موافق به ۴۷ رای مخالف، روز گذشته قطعنامه مربوط به تعیین قوانین اساسی محاکمه 
برای اســتیضاح ترامپ را تصویــب کردند. این قطعنامه از ســوی میچ مک کانــل، رهبر اکثریت 
جمهوری خواه سنا و بعد از آن مطرح شد که جمهوری خواهان این مجلس چندین طرح دموکرات ها 
با هدف کشاندن شــاهدان بیشتر و طرح اســناد و مدارک بیشــتر در فرآیند محاکمه را رد کردند.

جمهوری خواهان سنا با رای دادن به تصویب این قطعنامه به نوعی جلوی تالش دموکرات ها با هدف 
احضار شاهدان بیشتر به فرآیند محاکمه برای اســتیضاح دونالد ترامپ و همچنین مطرح کردن 
اسناد و مدارک بیشتر در این فرآیند را گرفتند.این رای گیری به نخستین روز از روند جلسات استماع 

در مجلس سنای آمریکا با هدف پیشبرد فرآیند استیضاح رییس جمهور این کشور پایان داد.

»ظریف« طی روزهای اخیر بارها اروپایی ها را مورد انتقادات شدید قرار داده و آنها را تهدید کرده است؛

پایان لبخندهای دیپلماتیک!

وزیر امورخارجه کشــورمان در یک تغییر  علیرضا کریمیان
آشکار لحن بسیار تندی در برابر آمریکا و 

 اروپا به خود گرفته اســت. ظریــف که همواره به عنــوان یک مرد اهل 

گفت و گو و خبره در زمینه اســتفاده از ترفندهای دیپلماسی در سطح 

جهانی شناخته می شــود، حاال با توییت ها و اظهارات تند و تیزش آن 

روی سکه مقابله با اروپا را رو کرده است. پس از مطرح کردن احتمال 

خروج از NPT و واکنش های گســترده ای که ایــن موضوع به دنبال 

داشت، در جدیدترین اقدام، محمد جواد ظریف شدید ترین انتقادات 

نســبت به اروپایی ها را منتشــر کرده اســت. وزیر خارجه با اشاره به 

جدیدترین تهدید های ترامپ در خصوص احتمال افزایش تعرفه واردات 

کاالهای اروپا به آمریکا تصریح کرد که اروپا با فروش شرافت خود هم 

نتوانســته جلوی حرص و طمع ترامپ را بگیرد.»محمد جواد ظریف« 

وزیر امور خارجه ایران بــار دیگر در صفحه توییتر خــود به اقدام اخیر 

کشورهای اروپایی در فعا ل سازی مکانیسم حل اختالف برجام واکنش 

نشــان داد.وی در صفحه توییتر خود در این خصوص نوشــت: »برای 

گفتن آنچه که قبال گفتم متاسفم: وقتی E۳ )آلمان، انگلیس و فرانسه( 

هفته گذشــته باقیمانده های برجام را برای خــودداری از )افزایش( 

تعرفه های )دولت( ترامپ )برای کاالهای وارداتی اروپایی( فروختند، 

هشدار دادم که این امر تنها او )ترامپ( را حریص تر خواهد کرد. بعد از 

فروختن شرافت و از دست دادن هرگونه پایه و اساس اخالقی و قانونی، 

یک تهدید دیگر در زمینه تعرفه مطرح شــده است«.ظریف سپس به 

اروپا توصیه کــرد: »بهتر بود که اتحادیه اروپا عملکــرد بهتری در زمینه 

اعمال و اجرای حاکمیت از خود نشان می داد«. نرفتن به اجالس جهانی 

داووس را هم می توان بخشی از همین تغییر رویکردها دانست. ظریف 

همواره تالش کرده تا از هر فرصت بین المللی برای حضور و اعالم مواضع 

ایران استفاده کند؛ اما به نظر می رسد این بار رویکرد اروپایی ها جایی 

برای گفت وگو و تعقل باقی نگذاشته است در نهایت ظریف هم رویکرد 

خود اروپایی ها را انتخاب و رفتارهای تقابل گرایانه ای را در پیش گرفته 

اســت. به نظر می رســد این مدل از حمالت لفظی که در ســال های 

سکان داری ظریف بر وزارت امور خارجه کمتر دیده شده، از این به بعد 

استمرار خواهد داشت؛سیاستی که نشان می دهد راهی برای آشتی دو 

طرف ایران و اروپا باقی نمانده است. کارشناسان روابط بین الملل این 

اقدامات ظریف را نوعی موضع گیری همگام با سیاست های کلی نظام 

می دانند در واقع تهدید به خروج از »ان پی تی« تنها واکنش ممکن در 

قبال ائتالفی تعبیر می شود که رفته رفته خود را از دیپلماسی دور کرده و 

اجبار را جایگزین ایده راهگشا کرده اســت. مقامات کشورمان هشدار 

داده اند که ممکن است سرانجام چاره را در همین کار بدانند. معنی این 

هشدار، تغییر در سیاست خویشتن دارانه ای است که از هنگام خروج 

ایاالت متحده از برجام در بهار سال گذشته تاکنون با کمترین نتیجه از 

رویکرد انفعالی اعضای اروپایی برجام روبه رو شده است و حاال نمونه 

کنار گذاشته شــدن خویشــتن داری را می توان در موضع گیری های 

رییس دستگاه دیپلماتیک کشور هم مشاهده کرد. تهدید به خروج از 

NPT در حالی صورت گرفته که اروپایی ها با اعالم فعال سازی مکانیسم 

ماشه عمال راه کشاندن ایران به سازمان ملل و شورای امنیت را انتخاب 

کرده اند که می تواند اوضاع را بسیار پیچیده تر کند.

پس از رد صالحیت نمایندگان، این سوال برای افکار 
عمومی به وجود آمد که اگــر ۹0 نماینده صالحیت 
حضــور در مجلس یازدهــم را ندارنــد و عمده آنها 
مشــکل اقتصادی دارند، چرا پرونــده آنها به قوه 
قضاییه ارسال نشده است.عباســعلی کدخدایی، 
ســخنگوی شــورای نگهبان گفته دلیــل عمده رد 
صالحیت ها را سوءاســتفاده های مالی دانســته 
اســت. پس از کدخدایی، سخنگوی هیئت نظارت 
بر رفتار نمایندگان نیــز در مصاحبه ای اعالم کرد که 
»پرونده تخلفات مالی نمایندگان رد صالحیت شده 
بررسی و به زودی محاکمه آن ها آغاز خواهد شد.« 
جمالی نوبندگانی در توضیحاتی جدید درباره ارجاع 
پرونده ها به قوه قضاییه توضیح داده: اظهارنظر بنده 
در روز های گذشته بد اطالع رسانی شد و عده ای فکر 
کردند پرونده هایی که ما بررســی و به قوه قضاییه 

ارجاع دادیم، همان پرونده هایی بوده که شــورای 
نگهبــان به واســطه آن نماینــدگان را ردصالحیت 
کردند.وی افزود: در طول حدود چهار ســالی که از 
مجلس دهم می گذرد حدود 200 پرونده شــکایت 
از نماینــدگان در هیئت نظارت بر رفتــار نمایندگان 
بررسی شده و معنی این 200 پرونده این نیست که 
200 نماینده مورد شــکایت قرار گرفتند، بلکه تعداد 
نمایندگان مورد شــکایت معدود است، زیرا در این 
بین نماینده ای بوده که 20 شکایت از او صورت گرفته 
است.نماینده فســا تصریح کرد: به طور کلی وظیفه 
روتیــن و روزمره هیئت نظارت بر رفتــار نمایندگان 
بررسی شکایت افراد حقیقی و حقوقی از نمایندگان 
است. در بیشتر مواقع این شــکایت ها توسط قوه 
قضاییه به هیئت ارجاع داده می شــود تا ما بررسی 
کنیم و ببینیم که صحبت و رفتــار نماینده برخالف 

وظایف نمایندگی اش بوده یا نه.عضو هیئت نظارت 
بر رفتار نمایندگان اظهار داشت: عمده شکایت های 
ارسال شده به ما مربوط به سخنرانی، موضع گیری 
و توییت های نمایندگان است و الزم است بگویم از 
کل 200 پرونده ای که توسط هیئت بررسی شده تنها 
در 5 تا ۷ درصد آن تشخیص داده شده که اتفاقات 
رخ داده خارج از وظایف نمایندگــی بوده و در این 
بین مسائل اقتصادی به اندازه انگشت های دست 

هم نبوده است.

عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان:

هیچ پرونده مالی در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی نشده است
نقل قول روز

وز عکس ر

 دیدار ترامپ 
و عمران خان 

دیدار ترامپ و عمــران خان، 
نخســت وزیر پاکســتان در 
حاشیه مجمع جهانی اقتصاد 
در شــهر»داووس« سوییس 
برگزار شــد. پــس از آن وزیر 
امور خارجه پاکســتان اعالم 
کــرد، رییس جمهــور آمریکا 
 به زودی سفری به این کشور

 خواهد داشت.

ماهواره ظفر قبل از 22 بهمن به فضا پرتاب می شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: از ماهواره ظفر دو نسخه وجود دارد که در صورت عدم موفقیت آمیز 
بودن پرتاب، سریعا ماهواره دوم جایگزین می شود.محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به سوالی پیرامون 
زمان پرتاب ماهواره ظفر، اظهار داشت: ممکن اســت پرتاب ماهواره ظفر موفقیت آمیز نباشد؛ اما از این 
ماهواره دو نسخه وجود دارد که در صورت عدم موفقیت آمیز بودن پرتاب سریعا ماهواره دوم جایگزین می 
شود.وی افزود: این ماهواره قبل از 22 بهمن پرتاب خواهد شد که اطالعات آن شفاف اعالم می شود.وزیر 
ارتباطات، درباره ویژگی های این ماهواره با بیان اینکه ظفر به وسیله ماهواره بر سیمرغ به فضا پرتاب خواهد 
شد، گفت : تصویربرداری، ماموریت مخابراتی و جمع آوری اطالعات و تشعشعات فضایی از ماموریت هایی 

است که برای این ماهواره تعریف شده است.

نماینده مجلس  اخبار منتسب به فرزند خود را تکذیب کرد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اخبار منتسب به خود درباره فرزندش را تکذیب 
کرد.کمال دهقانی فیروز آبادی ، درباره انتشار اخباری منتسب به وی درخصوص اینکه »شهاب دهقانی« 
دانشجوی دانشگاه نورث ایســترن آمریکا که در فرودگاه بوستون اجازه ورود به آمریکا به وی داده نشد، 
پسر  اوست، اظهار داشت: نام این جوان شهاب دهقانی حسین آبادی است؛ اما فامیل بنده دهقانی فیروز 
آبادی است.وی افزود: ما هیچ نسبت فامیلی با ایشان نداریم و بنده این خبر را در رسانه ها دیدم، بعد هم 
گروه سلطنت طلبان این موضوع را به من نسبت داده و عنوان کردند که این نماینده دشمن آمریکاست و 
علیه آمریکا شعار می دهد؛ اما پسرش در آمریکا تحصیل می کند و به سخنان من پس از شهادت سپهبد 
قاسم سلیمانی اشاره کردند و خواستند یک رویه دروغ پردازی و تخریب کننده ای را پیش بگیرند.نماینده 
مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسالمی در ادامه عنوان کرد: بنده فارغ از اینکه این خبر منتشر شد و 
قصد تخریب داشت، نامه ای به وزیر امور خارجه نوشتم که به هر حال ایشان یک شهروند ایرانی است، وی 

اگر چه پسر من نیست اما شهروند ایرانی محسوب می شود.

رییس جمهور در حال بررسی گزینه های وزارت جهاد کشاورزی است
معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: روحانی در حال بررسی گزینه های وزارت جهاد کشاورزی برای 
معرفی به مجلس است.حســینعلی امیری ادامه داد: به موجب قانون اساسی هرگاه به هر دلیلی 
وزارتخانه ای فاقد وزیر باشد، رییس جمهور اختیار دارد که تا سه ماه آن وزارتخانه را با سرپرست اداره 
کند.وی درخصوص وزارت جهاد کشاورزی گفت: بعد از استعفای حجتی، رییس جمهور به کشاورز، 
سرپرستی وزارت کشاورزی را ابالغ کرد.امیری ادامه داد: رییس جمهور در حال بررسی بهترین گزینه 
برای وزارت جهاد کشاورزی است. این وزارتخانه بسیار مهم است، زیرا مباحث مربوط به امنیت غذایی 
کشور و کاالهای اساسی و استراتژیک مربوط به این وزارتخانه است.معاون پارلمانی رییس جمهور 

تاکید کرد: در موعد قانونی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی به مجلس معرفی خواهد شد.

امیر قطر پیشنهاد میانجی گری بین آمریکا و ایران را مطرح کرد
 روزنامه وال استریت ژورنال نوشــت در پی باال گرفتن تنش میان ایران و آمریکا، تمیم بن حمد آل 
ثانی در گفت وگوی تلفنی با رییس جمهور این کشور پیشنهاد میانجی گری بین دو طرف را مطرح کرده 
است.روزنامه آمریکایی وال اســتریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی اعالم کرد دونالد ترامپ، 
رییس جمهور این کشور، با تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، دو بار گفت وگوی تلفنی داشت و تمیم بن 
حمد پیشنهاد کرد بین واشنگتن و تهران میانجی گری کند تا مانع از بروز درگیری خطرناک شود. این 
روزنامه افزود: تمرکز آمریکا پس از ترور قاسم سلیمانی ، بر مهار پیامد های منفی آن در عراق است.

وال استریت ژورنال به نقل از دوری گلد، مدیرکل سابق وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی، تاکید 
کرد مهم ترین موضوع آن است که عراق بخشی از محوری که ایران هدایت آن را برعهده دارد، نباشد.

کافه سیاست

دبیر شورای نگهبان: 

رییس جمهور حرفی نزند که 
دشمنان سوء استفاده کنند

دبیر شورای نگهبان گفت: رییس جمهور نباید 
اظهاراتی داشته باشد که خدای نکرده افکار 
عمومی را نگران کند یــا موجب یأس مردم 
و مورد سوء اســتفاده دشــمنان قرار گیرد.

آیت ا... احمد جنتی با گالیه از اظهارات اخیر 
رییس جمهور نسبت به بررسی صالحیت ها و 
سوء استفاده وزیر خارجه آمریکا از آن، متذکر 
شد: در شرایط فعلی، کشــور نیاز به آرامش 
و امیــد آفرینی دارد و آقــای رییس جمهور 
نباید اظهاراتی داشته باشد که خدای نکرده 
افکار عمومی را نگران کند. شــورای نگهبان 
از تایید یــا رد صالحیت هیچ فــردی متنفع 
یا متضرر نمی شــود و برایــش این جناح یا 
 آن جناح فرقی نــدارد و فقط به مــر قانون

 عمل می کند.
وی در ادامه خطاب به اعضای شورای نگهبان 
تاکید کرد: باید در کمال دقت در این مرحله 
شکایات داوطلبان بررسی شــود تا کسانی 
که حداقل شــرایط قانونی را دارند در جمع 
داوطلبان قرار گیرند.آیت ا... جنتی تصریح 
کرد: یکی از اشــکاالت قانون این اســت که 
شاید فردی صالحیت های عمومی نمایندگی 
را پیش از ورود به مجلس داشــته باشــد و 
انسان مومنی هم باشــد و شورای نگهبان او 
را تایید کنــد؛ اما پــس از ورود به مجلس و 
وقتی دســتش به پول و قدرت برسد گرفتار 
مقام و موقعیت شــود کــه در این خصوص 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مســئولیت 

جدی دارد.

 به نظر می رسد این مدل از حمالت لفظی که در سال های 
سکان داری ظریف بر وزارت امور خارجه کمتر دیده شده، از 
این به بعد استمرار خواهد داشت؛سیاستی که نشان می 
دهد راهی برای آشتی دو طرف ایران و اروپا باقی نمانده 

است
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آگهی تجدید مزایده
بر اساس مصوبه شــماره 5/۷۸۸ مورخ ۹۸/0۷/2۴ شورای اسالمی شهر فالورجان این 
شهرداری در نظر دارد مدیریت فرهنگســرای غدیر واقع در فالورجان- خیابان آزادگان- 
جنب ساختمان آتش نشانی را طبق شرایط زیر بر اساس قیمت کارشناسی به متقاضیان 

واجد شرایط به صورت اجاره برای مدت یکسال شمسی واگذار نماید.
- قیمت پایه اجاره فرهنگسرای غدیر بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ ۱2/000/000 
ریال )دوازده میلیون ریال( می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود.

- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱2 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.

- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

- جهت کســب اطالعات بیشــتر به ســایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه 
فرمائید.

نوبت دوم
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رییس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی اصفهان بیان کرد:

تدوین طرح تولید محصوالت غذایی مطابق با استانداردهای 
جهانی برای صادرات

طرح پژوهشــی شناســایی و مدون ســازی قوانین اســتانداردهای اتحادیه اروپا و طریقه اجرای آن 
برای زنجیــره تامین محصوالت غذایــی مزیت دار تولیدی اســتان اصفهان تدوین شــد. رییس اداره 

قرنطینه و امنیت زیســتی و مجری این 
طرح پژوهشی گفت: این طرح پژوهشی 
برای توســعه بازارهای صادراتی با تمرکز 
بر فــرآورده های لبنی، محصــوالت دام و 
طیور، عسل و فرآورده های آن تدوین شده 
اســت.منصور کیمیایی، یکی از مشکالت 
بســیار مهم تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
در بخش تولیدات دامی را تولید نشــدن 
این محصوالت مطابق استاندارهای جهانی 
دانست و افزود:  پس از بررسی های وسیع 

و جامع  مقرر شــد برخی از محصوالت دامی دارای مزیــت تولیدی و صادراتــی در فرآیندی انتخاب و 
استاندارهای بهداشتی اتحادیه اروپا به عنوان مرجع معتبر جهانی در زمینه صادرات محصوالت انتخابی 

مشخص و نظارت های بهداشتی الزم در این مسیر مطالعه  و برای بهره برداران مرتبط مشخص شود.

نرخ تورم تولید به 30 درصد رسید
مرکز آمار اعالم کرد: نرخ تورم تولید در چهار فصل منتهی به پاییز به ۳۰.۵ درصد رسید که بیشترین 
میزان تورم به بخش خدمات هتل و رستوران تعلق داشت.بررســی نرخ تورم تولید در چهار فصل 
منتهی به پاییز در میان بخش های خدمات در کشور نشان می دهد کمترین تورم ساالنه مربوط به 
بخش »خدمات مستغالت، اجاره و فعالیت های کسب و کار«  )١٧.٩ درصد( و بیش ترین آن مربوط 
به بخش »خدمات هتل و رســتوران«  )٥١.٢ درصد( اســت.نرخ تورم )تغییرات شاخص قیمت 
تولیدکننده بخش های خدمات( کل کشور نســبت به فصل قبل )تورم فصلی( در پاییز ١٣٩٨  به 
۶.۲ درصد رسید که در مقایسه با تابستان که معادل ٧.٣ بود ١.١ واحد درصد کم شده است.کمترین 
تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش  های »خدمات واســطه گری های مالی )بیمه(« و خدمات 
مستغالت، اجاره و فعالیت های کسب و کار«  )١.٤ درصد( و بهداشت و مددکاری اجتماعی )٦.٢( 

است.بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به »خدمات آموزش«  )١٧.١ درصد(بود.

پیش بینی جدید صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی جهان
صندوق بین المللی پــول در گزارش جدید خود اعالم کرد که پیش بینی خود را از متوســط رشــد 
اقتصادی جهان در سال جاری و سال آینده به ۲.۹ درصد و ۳.۳ درصد رسانده است.با توجه به روند 
نامطمئن کنونی بر ســر راه اقتصاد جهانی، نباید انتظار تقویت بیش از حد رشد اقتصادی جهان را 
داشته باشیم.گیتا گوپیناث، کارشناس ارشد اقتصادی صندوق بین المللی پول در بیانیه ای اعالم 
کرد: هنوز مشخص نیست که اقتصاد جهانی نسبت به سال قبل تا چه حد بهبود پیدا کند. در بازارهای 
نوظهور هنوز ریسک های مشخصی وجود دارند که تکلیف شان مشخص نشده است و در اقتصادهای 
توسعه یافته نیز انتظار نمی رود ارقام رشد نیرومندی به ثبت برسد.صندوق بین المللی پول با اشاره 
به امضای فاز نخست توافق تجاری بین آمریکا و چین و پیروزی قاطع محافظه کاران در انگلیس 
اعالم کرده است که اکنون امید بیشتری به حل و فصل جنگ تجاری و مسئله برگزیت وجود دارد؛ 
اما هنوز هم ممکن است که وقایع مربوط به این دو ریسک مهم برای اقتصاد جهانی به سمت مسیر 

غیرقابل پیش بینی قبلی بازگردد.

استاندار خواستار سرمایه گذاری بانک ها در پروژه های نیمه تمام استان شد؛

یک درخواست دوستانه

بیش از سه هزار طرح نیمه تمام در اصفهان  مرضیه محب رسول
روی دســت دولــت مانــده اســت، نه 
بودجه ای برای اتمام آنها اختصاص می یابد و نه سرمایه گذاران راضی 
به سرمایه گذاری روی این طرح ها هســتند. سرمایه گریزی؛ حاصل 
سال ها سخت گیری ها و ایرادات و اعمال سلیقه های مدیران دولتی 
است؛ همان ها که حاال برای اتمام پروژه های روی زمین مانده استان 
چشم به راه اعتبارات دولتی و شاید بخش خصوصی هستند. در همین 
زمینه نعمت ا... اکبری در خصوص سهم اصفهان از طرح های نیمه تمام 
دولتی می گوید: در حال حاضر در کشور ۵ هزار طرح ملی و ۶۵ هزار طرح 
استانی نیمه تمام وجود دارد که سهم استان اصفهان برابر با ۳ هزار طرح 

است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در ادامه افزود: 
اتفاق مثبتی که در سال گذشــته رخ داد، تدوین پیوست واگذاری های 
این طرح ها در الیحه بودجه بود و اســتان اصفهان نیــز از جمله اولین 
استان هایی بود که این پیوست را آماده کرد و با دسته بندی طرح های 
قابل واگذاری، فرآیند این سیاســت را در اســتان سرعت بخشید.وی 
همچنین تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان 
با اســتفاده از ظرفیت ایجاد شــده در تبصره ۱۹ الیحه بودجه، بخش 
خصوصی را پای کار آورد تا بتواند از  ظرفیت این بخش، در تسریع فرآیند 

توسعه استان بهره بگیرد. اکبری خاطرنشان کرد: در همین مدت چند 
ماه طی مذاکراتی که با بخش خصوصی انجام شــد و با تسهیالتی که 
استانداری اصفهان و سایر دستگاه های مرتبط ایجاد کردند، طرح هایی 
در بخش ورزش و جوانان به بخش خصوصی واگذار شــد و هم اکنون 
فرآیند تکمیل آن ها در حال انجام است. استفاده از ظرفیت های بخش 
خصوصی در حالی از سوی استانداری در حال پیگیری است که استاندار 
در ماه های اخیر به شدت بانک ها را برای همکاری با این بخش ها به 
خصوص در زمینه های تولید و صنعت تحت فشار قرار داده و حتی کار 
به تهدید و خط و نشان کشیدن برای بانک های متخلف هم رسید. البته 
رضایی دست یاری به ســوی بانک ملت دراز کرده و از آنها خواسته در 
یکی دو طرح نیمه کار اما مهمی که دولــت ظاهرا بنا ندارد بودجه ای به 
آن اختصاص دهد، مشارکت کنند. طرح های استراتژیک و مهم استان 
اصفهان که سال ها فقط وعده آن را داده اند؛ اما پیشرفتی نداشته است. 
به تازگی اســتاندار اصفهان در دیدار با مدیر عامل بانک ملت خواستار 
کمک و حمایت سیستم بانکی کشور از سرمایه گذاران به خصوص در 
طرح های انتقال آب و پروژه های ریلی استان شد.عباس رضایی اظهار 
کرد: با وجودی که اصفهان بزرگ ترین اســتان صنعتی کشور است؛اما 
به دلیل تفکر برخورداری و نصف جهان بودن این شــهر همواره در ابعاد 
مالی و تخصیص بودجــه مورد کم لطفی قرار می گیرد.وی خواســتار 

سرمایه گذاری بانک ملت در اســتان اصفهان شد و گفت: بزرگ ترین 
و اصلی ترین معضل اصفهان، موضوع آب است که حل آن درخواست 

تمام مردم استان است.
رضایی، به دو طرح مهم آبی اصفهان اشــاره کــرد و توضیح داد: طرح 
بهشت آباد به طول ٦٥ کیلومتر اکنون دارای مجوز بوده و مطابق ماده ٢٣ 
قانون و تبصره ١٩ از شورای عالی اقتصاد، به دنبال جذب سرمایه گذار 
برای احداث است. وی همچنین به پروژه قطار سریع السیر اصفهان- 
تهران اشاره کرد و گفت: با راه اندازی این قطار با سرعت ۳۲۰ کیلومتر، 
مســیر اصفهان- تهران به مدت یک ســاعت و ۲۰ دقیقه طی خواهد 
شــد.رضایی با بیان اینکه در حال حاضر چینی ها برای این طرح ۱۳.۶ 
میلیارد یوآن سرمایه گذاری کرده و خط ال سی آن باز شده است، اظهار 
کرد: قرارگاه خاتم االنبیا)ص( با هفت پیمانکار در حال کار کردن  روی 
این پروژه است و ۸۵ درصد زیرسازی پروژه قطار سریع السیر اصفهان- 
تهران انجام شده است؛ اما برای سال آینده نیاز به سرمایه گذاری دارد. 
این سخنان در حالی بیان می شود که به نظر نمی رسد با توجه به موانع 
زیاد سرمایه گذاری در اصفهان فعال جذب سرمایه ای برای پروژه های 
بر زمین مانده در استان صورت بگیرد مگر آنکه تحوالت در بدنه مدیریتی 
و تفکر سازمانی در استان آنقدر تغییر بکندکه سرمایه  گذارها بار دیگر با 

اصفهان آشتی کنند.

مدیر پارک هــای علــم و فناوری شــهرک علمی 
تحقیقاتی استان اصفهان از رشد ۵ برابری گردش 
مالی پارک های علم فناوری استان اصفهان در سال 
جاری خبرداد.حمید مهدوی اظهار داشت: شهرک 
علمی تحقیقاتی اســتان اصفهان به عنوان اولین و 
برترین شهرک علمی تحقیقاتی در کشور نخستین 
فعالیت خودرا با ایجاد پارک هــای علم فناوری در 
اســتان اصفهان آغاز کــرد و با توســعه پارک های 
علم و فناوری اســتان اصفهان طی ســال جاری 

در حال حاضر شاهد رشــد ۵ برابری گردش مالی 
در واحد های تولیــدی این پارک ها هســتیم.وی 
افزود:هدف اصلی پارک های علم و فناوری استان 
اصفهان تبدیل علم به ثروت اســت و در این زمینه 
از طریق ارتقای فرهنگ نو آوری و رقابت ســازنده 
 میان شــرکت های مختلــف گام جدی برداشــته 

شده است.
مدیر پارک هــای علــم و فناوری شــهرک علمی 
تحقیقاتی استان اصفهان تاکید کرد:استان اصفهان 
به دنبال راهکار هایی جهت ایجاد منطقه ویژه علم و 
فناوری در منطقه است که این امر با توسعه فضای 
علمی و تولیــدی پارک های علم فناوری اســتان 
اصفهان و سراسر کشور محقق خواهد شد.مهدوی 

ادامه داد:پارک های علم فنــاوری نقش مهمی در 
افزایش بهره وری با کمترین هزینه تولید و کاهش 
زمان دارند.وی اضافه کرد: فعالیت پارک های علم و 
فناوری استان اصفهان بر اساس طرح های توسعه 
اقتصادی محلــی و ملی هر کشــور در قالب هایی 
همچون اقتدار ملــی، توانمند ســازی تولیدات و 
محصوالت با ارزش افزوده باال و به کار گیری نیروی 
متخصص اجرایی می شــود.مدیر پارک های علم 
فناوری شــهرو علمی تحقیقاتی اســتان اصفهان 
گفت:مهدوی اضافه کرد: در حال حاضر بالغ بر ۷ هزار 
دانشجو در رشته های مختلف در واحد های تولیدی 
پارک های علم و فناوری اســتان اصفهان مشغول 

فعالیت هستند.

مدیر پارک های علم و فناوری شهرک علمی تحقیقاتی استان خبر داد:

 فعالیت 7 هزار دانشجو در پارک های علم و فناوری اصفهان
سویشرت مردانه

بازار

به تازگی استاندار اصفهان در دیدار با مدیر عامل بانک 
ملت خواستار کمک و حمایت سیستم بانکی کشور از 
سرمایه گذاران به خصوص در طرح های انتقال آب و 

پروژه های ریلی استان شد

سویشرت مردانه آرشید
قیمت: 254،000 تومان

سویشرت مردانه تارکان 
قیمت: 158،000 تومان

سویشرت مردانه جامه پوش آرا
قیمت: 90،000 تومان

 300 هزار خانوار اصفهانی
 متقاضی دریافت بسته حمایت معیشتی شدند

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان از درخواست ۳۰۰ هزار خانوار اصفهانی برای دریافت 
حمایت معیشتی خبر داد و گفت: هنوز مشخص نیست با درخواست چه تعداد از این خانوارها موافقت 
شــده است.محســن نیرومند درباره آخرین آمار از خانوارهای ثبت نام کننده اصفهانی برای دریافت 
حمایت معیشــتی، اظهار داشــت: تاکنون ۳۰۰ هزار خانوار اصفهانی خواهان دریافت کمک حمایت 
معیشتی شده اند که مشخص نیست با درخواست چند نفر موافقت شــده است.وی افزود: کسانی 
که تا پایان مهلت اعالم شده، ثبت کردند در صورت بررسی و مشــمول طرح قرار گرفتن تا دهم بهمن 
که سومین مرحله پرداخت ســبد حمایتی است، نام شــان در پرداختی ها قرار می گیرد.مدیرکل کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه شــرایط دریافت کمک معیشتی با یارانه ماهیانه 
متفاوت اســت، گفت: خانواده یک نفره با درآمد کل 4 میلیون تومان، خانواده ۵ نفره اگر از ۸ میلیون 
تومان افزایش پیدا نکند، خانواده هایی که به صورت همزمان واحد مســکونی، شغل و خودرو داشته 
باشند، خانوارهایی با امالک و مستغالت با ارزش ۹۰۰ میلیون تومان در استان اصفهان، خانوارهایی که 
خودروی سواری آنها بیش از ۳۰۰ میلیون تومان و یا خودروی عمومی آنها بیش از 4۰۰ میلیون تومان 
قیمت داشته باشد، مشمول طرح نمی شوند.وی ادامه داد: همچنین کارفرمایانی که دارای بیش از ۳ نفر 
بیمه پرداز باشند، خانوارهایی که بیش از ۳ سفر خارجی غیر زیارتی داشته باشند و افرادی که تسهیالت 

بانکی جمعا ۳۰۰ میلیون تومانی گرفته و در حال بازپرداخت اقساط باشند نیز مشمول نمی شوند.

ویروس مرموز در چین، اقتصاد جهان را شوکه کرد
به دنبال شیوع ویروس کرونا در چین، شاخص دالر  به باالترین سطح یک ماه گذشته رسید. قیمت 
جهانی طال هم تحت تاثیر همین اخبــار به هزار و ۵۶۶ دالر در هر اونس افزایش یافت. شــاخص 
دالر که نرخ برابری آن را در برابر ســبدی از ارزهای جهانی اندازه گیری می کند، در سطح ۹۷٫۵۸۹ 
واحد، یعنی باالترین ســطح یک ماه اخیر قرار گرفت.از مهم ترین عوامل موثر به رشد دالر می توان 
به کاهش قابل توجه یوان چین در برابر دالر به دلیل شیوع ویروس کرونا در چین اشاره کرد.سقوط 
یوان پس از آن رخ داد که یک کارشناس بهداشت چینی اعالم کرد، این ویروس از بیماران به افراد 
دیگر منتقل می شود و تاکنون چهار نفر بر اثر آن کشته شده اند.انتشار این اخبار همچنین افت قابل 
توجه شاخص بورس هنگ کنگ را به دنبال داشت.انتشار خبر این ویروس مرموز در چین، بازار طال را 
هم بی نصیب نگذاشت.قیمت جهانی طال که با رشد ۰٫۱ درصدی مواجه شده بود، رشد ۰٫۳ درصدی 

را هم تجربه کرد.

دستور نخست وزیر پاکستان برای عملیات مقابله با احتکار 
آرد و گندم

با افزایش دوبرابری قیمت آرد در پاکســتان طی یک هفته، اســالم آباد عزم خود را بــرای مقابله با 
محتکران آرد و گندم جزم کرده است. عمران خان، نخست وزیر پاکستان دستور اجرای عملیات بزرگی 
برای مقابله با احتکار آرد و گندم و کسانی که می خواهند از گران شدن ناشی از کمبود این ارزاق نفع ببرند 
را صادر کرده است.با عدم عرضه گندم و آرد در فروشگاه ها و عمده فروشی ها در پاکستان، قیمت این 
محصول در پاکستان طی هفته گذشته به شدت افزایش یافت.قیمت آرد در برخی از مناطق پاکستان 
تقریبا در یک هفته دو برابر شــد و از ۰٫۲۷ دالر در هر کیلو به ۰٫4۸ دالر رسیده است.بر همین اساس 
دولت های محلی مامور شده اند  تا به شدت با محتکران و کسانی که می خواهند از این کمبود آرد سود 
ببرند، برخورد  و این بحران مصنوعی را حل کنند.شرایط کمبود ذخایر گندم در پاکستان به قدری جدی 
است که دولت اسالم آباد دســتور واردات ۳۰۰ هزار تن گندم را صادر کرد و این در حالی است که خود 

پاکستان در سال ۲۰۱۹ و اواخر سال ۲۰۱۸ بیش از ۶۰۰ هزار تن صادرات گندم داشته است.

کافه اقتصاد

اخبار

 دوخت لباس
  با پوست ماهی

 در چین
زنــان محلــی چینــی در 
تونجیانگ، شهری در نزدیکی 
مرز شــمال شــرقی روسیه 
لباس های خود را از پوســت 

ماهی تهیه می کنند.

وز عکس ر

عکس: مهر

بدینوسیله شهرداری دستگرد با توجه به مصوبه شــماره ۵/۳۶۷/ش/۹۸ مورخ ۹۸/۱۰/۲۲ شورای اسالمی شهر دســتگرد در نظر دارد نسبت به تامین 

نیرو جهت فعالیت های خدماتی و پشتیبانی )فضای سبز و خدمات شهری و...( از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

لذا شرکت کنندگان جهت دریافت اسناد مناقصه تا آخر وقت اداری مورخ ۹۸/۱۱/۱۲ روز شــنبه مراجعه و تا تاریخ ۹۸/۱۱/۱۳ روز یکشنبه نسبت به تحویل اسناد به 

واحد حراست اقدام نمائید.
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رییس فرهنگ و ارشاد اسالمی اردستان اعالم کرد:

نگاه ویژه به برنامه های فرهنگی دهه فجر در اردستان

رییس فرهنگ و ارشاد اسالمی اردستان در جلسه 
کمیته فرهنگی هنری رسانه و فضای مجازی ویژه 
ستاد گرامیداشت دهه مبارک فجر اظهار داشت: دهه 
فجر امسال با برنامه های خوبی پیش بینی شده که 
فضای مجازی که بخش خبر و اطالع رســانی را به 
عهده دارد، آن را اطالع رسانی خواهد کرد.وی افزود: 
موضوع فرهنگی دهه فجر در مــورد  فیلم، عکس، 
سینما، شــعر و کتاب فعالیت خواهد داشت که به 
 صورت فــردی و گروهی برنامه هــا را اجرا می کند.

فضــل ا... بصیرت ادامــه داد: برنامه های قرآنی و 
گســترش مبانی آن از ۱۹ تا ۲۲ بهمن در شهرستان 
اردستان با دو برنامه شــاخص انجام می شود.وی 
ابراز داشــت: با توجه به اینکــه کمیته های اجرایی 
دهه فجر در قالب ۱۷ کمیته فعالیت خواهد داشت، 
برنامه ریزی بــرای کمیته هــای فرهنگی هنری و 
فضای مجــازی آن بر عهده اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی خواهــد بود.بصیرت بیان داشــت: طی 
هماهنگــی خوبی که بیــن دســتگاه های اجرایی 
انجام شــده و برنامه ریزی هایی که شــکل گرفته 

شــاهد برنامه های خوب و اثــر گذارخواهیم بود.
رییس فرهنگ و ارشاد اســالمی اردستان تصریح 
کرد: نقد انیمیشــن های غربی هم توســط یکی از 
کارگردان های با تجربه تئاتر در دســتور کار است که 
در مدارس و برای خانواده دانش آموزان اردستانی 

انجام خواهد شد.

اجرای نمایش های خیابانی برای 
دانش آموزان برگزار می شود

وی تاکید داشــت:برنامه هایی همچــون اجرای 
نمایش خیابانی، ایجاد نمایشگاه کتاب و برگزاری 
هفته قرآن و عترت اســتان به صــورت متمرکز و 
نشست کتابخوان با عنوان انقالب و شهید سلیمانی 
و عضویت رایگان کتابخانه ها از برنامه های شاخص 

کمیته فرهنگی هنری شهرستان اردستان است.

برنامه های دهه فجر امسال با شعار انقالب 
اسالمی، زنده و پویا گرامی داشته می شود

رییس شورای تبلیغات اسالمی شهرستان اردستان 

در ادامه جلســه اظهار داشــت: با توجه به اینکه در 
طلیعه چهل و یکمین سال پیروزی انقالب اسالمی 
قرار داریم امسال با شــعار انقالب اسالمی، زنده و 
پویا در پرتو والیت مــداری، جهاد و مقاومت گرامی 
داشته می شــود.وی افزود: برنامه های ستاد دهه 
فجر با برگــزاری کمیته هایی در حال شــکل گیری 
است که جلســه اصلی به زودی انجام می شود تا 
برنامه هــا جمع بندی شــده و برنامه های خوبی را 
برای اجرا اعالم کنیم.محمد جواد شفیعی گفت: با 
توجه به حوادث اخیر کشور و تقارن آن با دهه فجر 
و همچنین چهلمین روز شــهادت سردار سلیمانی 
برنامه هــای خوبی در بعد فضاســازی شــهری و 
فرهنگی با اجــرای برنامه هایی پیش بینی شــده 
که در آینده اعالم می شــود.وی ابراز داشت: سعی 
شده تا برنامه های امسال دهه فجر با نصب تمثال 
شــهدا رنگ و بوی معنوی خاصی داشته باشد تا با 
برگزاری مســابقاتی هم برای جوانــان و همچنین 
 المان سازی های مختلف نمود خود را در ۲۲ بهمن

 داشته باشد.

تاسیس صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه کاشان
صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه کاشان با هدف حمایت از ایده ها و طرح های اساتید و دانشجویان با 
سرمایه اولیه صد میلیارد ریال تاسیس شد.رییس دانشگاه کاشان گفت: این صندوق هم زمان با تشکیل 
معاونت اقتصادی و نوآوری در دانشگاه کاشان و با هدف حمایت از ایده ها و طرح های اساتید و دانشجویان 
راه اندازی شده است.عباس زراعت، مهم ترین اهداف صندوق پژوهش و فناوری را ایجاد زمینه مشارکت 
بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش پژوهش و فناوری، کمک به تجاری سازی تحقیقات، 
ایجاد شغل و کسب و کارهای دانش بنیان با ارزش افزوده باال و ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت عنوان 
کرد و افزود: از جمله وظایف و ماموریت هایی که در اساسنامه صندوق پیش بینی شده است، اعطای وام 
و تسهیالت به اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه فناوری، صدور ضمانت نامه مورد نیاز شرکت های دانش 

بنیان، تامین سرمایه خطرپذیر و مشارکت در طرح های فناورانه و... است.

آغاز جشنواره »نخستین واژه آب« در بیش از 40 مدرسه 
جشنواره نخستین واژه آب در بیش از 40 مدرسه دوره ابتدای شهرستان فالورجان آغاز شد.رییس آب و 
فاضالب فالورجان گفت:بیش از 5 هزار دانش آموز دوره ابتدای با شرکت در مسابقه نقاشی با روش های 
جلوگیری هدر رفت آب و نحوه مصرف صحیح این مایه حیاتی آشــنا می شوند.محمد مهدی پراندوخ 
با اشاره به اینکه برگزاری نمایشــگاه با موضوع آب و مصرف صحیح آن ، ایجاد تشکل های حامی آب 
وتوزیع جورچین های آبی ازدیگر برنامه های یازدهمین دوره جشنواره نخستین واژه آب است، افزود: 
۱۱0 نقاشی برتر دانش آموز دوره ابتدای شهرستان انتخاب و عالوه بر تجلیل ، طرح های آنان به جشنواره 

استانی راه می یابد.

واکسینه شدن 2۵ هزار  رأس دام سنگین  و سبک در لنجان
کمال نوری، معاون فرماندار لنجان در جلســه ستاد هماهنگی پیشــگیری از بیماری تب برفکی 
شهرستان با اشاره به وجود ۱۲ هزار رأس دام سنگین و ۶0 هزار دام سبک در این شهرستان گفت: 
از ابتدای سال تاکنون ۲5 هزار و ۳۹۷ رأس دام سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی واکسینه 
شــده اند.کمال نوری با بیان اینکه حمل و جابه جایی هرگونه دام باید با بارنامه هوشمند باشد بر 
ضرورت راه اندازی میدان دام جدید ورنامخواســت تاکید کرد و گفت: راه اندازی این میدان برای 

بازرسی و کنترل ورود دام به شهرستان باید در اولویت کاری دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

ارسال روزانه هزار قرص نان از مبارکه به مناطق سیل زده 
مردم مبارکه روزانه هزار قرص نان پخت و به مناطق ســیل زده استان سیســتان و بلوچستان ارسال 
می کنند.معاون سیاســی فرماندار گفت : این تعداد نان را روزانه ۳5نفر ، در ۳شیفت پخت می کنند و 
تاکنون ۳هزار قرص نان به مناطق سیل زده ارسال شده است.حمید رضا لطفی افزود: قرار است این کار 
خداپسندانه تا پایان امداد رسانی به مناطق سیل زده ادامه پیدا کند و ارسال نان ها با همکاری سازمان 

هالل احمر شهرستان انجام می شود.

استقبال آران و بیدگلی ها از آزمون قرآن و عترت
شهرستان آران و بیدگل با هزار و ۱5۸ شرکت کننده در هجدهمین آزمون قرآن و عترت، رتبه نخست استان 
اصفهان را به خود اختصاص داد. ســعیدضابطی، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی آران و بیدگل با 
بیان اینکه آزمون قرآن و عترت در سال جاری در 4 گروه امتحانی و ۱۶رشته برگزار می شود، گفت: شرکت 
کنندگان در گروه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم با دو رشته، گروه مفاهیم و معارف اهل بیت)ع( با دو رشته 

، گروه آموزش های الکترونیکی با دو رشته و حفظ قرآن کریم در ۹ رشته با یکدیگر رقابت می کنند.

اخبار

 احداث هتل چهار ستاره
 و دو مجتمع گردشگری 

در گلپایگان
مدیر میراث فرهنگی، صنایع درســتی و 
گردشگری گلپایگان از احداث هتل چهار 
ستاره در شــهر گلپایگان خبر داد و گفت: 
شــرط رونق صنعت گردشــگری و جذب 
گردشگران خارجی تامین زیرساخت های 
الزم اســت.مصطفی قانونی اظهار داشت: 
در شهرســتان گلپایــگان طی دو ســال 
گذشــته هشــت اقامتگاه بوم گــردی و 
 دو دفتــر خدمات گردشــگری راه اندازی

 شده است.

وی ادامه داد: موافقت نامه اصولی احداث 

چهار خانه مسافر، یک هتل چهار ستاره و 

دو مجتمع گردشــگری صادر و همچنین 

نخستین اقامتگاه بوم گردی شهر گلشهر 

راه اندازی می شود.مدیر میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری گلپایگان افزود: 

عملیات اجــرای مجموعه اســتخر آبی و 

مرمت حمام تاریخی قلعه وداغ در شــهر 

گلشــهر با هدف گردشــگری اجرا شده و 

در صورتی که شــهرداری این شهر پروانه 

ساختمانی مجموعه اســتخر آبی را صادر 

کند، سرمایه گذار برای دریافت تسهیالت 

به بانک معرفــی می شــود.وی تصریح 

کرد: روستای وانشــان، ظرفیت برگزاری 

جشــنواره گردو را دارد که انتظــار می رود 

شــورا و دهیاری این روستا همکاری الزم 

را انجام دهند.

قانونی گفت: روستای هنده سکونتگاه قوم 

بختیاری است و شــرط معرفی فرهنگ و 

آداب و رســوم این قوم برگزاری جشنواره 

اســت که همکاری شــورا و دهیــاری را 

می طلبد.وی از احداث پنج خانه مســافر 

در شهر گلپایگان در قالب سفرهای ارزان 

 خبر داد و گفت: شــهرداری و دهیاری ها

 باید برای بازاریابی گردشگری در نمایشگاه 

بین المللی گردشگری غرفه ایجاد کنند.

حصر وراثت
11/19  آقاي مجيد حمزه نيسياني داراي شناسنامه شــماره 180 به شرح دادخواست به 
کالسه  728/98  از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان اصغر حمزه نيسياني به شناسنامه 67 در تاريخ 98/10/3 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پسر و يک همسر دائمي 
که عبارتند از: 1- مجتبي حمزه نيسياني، ش.ش 1180054245 فرزند متوفي 2- محمود 
حمزه نيســياني، ش.ش 2 فرزند متوفي 3- مجيد حمزه نيســياني، ش.ش 180 فرزند 
 متوفي 4- مصطفي حمزه نيسياني، ش.ش 22 فرزند متوفي 5- فاطمه فدوي نيسياني، 
ش.ش 35 همسر متوفي. اينک با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک 
مرتبه آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 
 نشر نخســتين آگهي ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.

 م الف: 741569 شعبه اول حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان اردستان
ابالغ رای

11/20 کالسه پرونده: 525/98 ، شــماره دادنامه:1861 ، تاريخ رسيدگی:98/10/24 ، 
مرجع رسيدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف خمينی شــهر خواهان: امير شاه نوش به 
نشانی:خمينی شهر خ شهيد صدوقی کوچه مکتب الصادق پالک 81 ؛ خوانده:1-محمدعلی 
ذوالفقاری 2-محمدعلی ميرزائی نشــانی: هــردو مجهول المکان ، خواســته: مطالبه ، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی 
و اخذ نظريه مشورتی اعضاءقاضی شــورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به 
صدور رای می نمايد.رای قاضی شورا: در خصوص دادخواســت خواهان امير شاه نوش 
فرزند يداله به طرفيت خواندگان 1-محمدعلی ذوالفقــاری فرزند بختيار 2-محمدعلی 
ميرزائی به خواسته مطالبه مبلغ 147/000/000 ريال وجه سه فقره چک به شماره های 
189894-97/9/30 و 9538/189893-97/8/30 هر يک به مبلغ 50/000/000 ريال 
و 189858-97/6/30 مبلغ 47/000/000 ريال همگی بر عهده بانک ملی شعبه خيابان 
وليعصر شاهرود به شماره حساب جاری 011094641200  به انضمام هزينه دادرسی و 
خسارت تاخير تاديه از توجه به مفاد دادخواســت تقديمی خواهان مالحظه اصل چک و 
گواهی عدم پرداخت در يد خواهان که ظهــور در مديونيت خواندگان دارد و اينکه خوانده 
با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حاضر نگرديده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل 
نياورده است شورا دعوی خواهان را وارد تشخيص مستنداً به مواد 198و 515 و 522 قانون 
آئين دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خواندگان را به پرداخت مبلغ 
147/000/000  ريال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 2/937/500 ريال بعنوان هزينه 
دادرسی و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سر رســيد چک لغايت زمان پرداخت مطابق با 
نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم مــی نمايد. رای صادره غيابی و 
ظرف مهلت 20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شورا و ظرف مهلت بيست روز از 
 تاريخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمينی شــهر می باشد. 
م الف: 741920   ايمان بختياری  قاضی شــعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر
فقدان سند مالکیت 

11/21 شــماره نامه: 139885602006009663 ، تاريــخ: 1398/10/26 ، خانم زينب 
گشول فرزند صحعلی به استناد يک برگ استشهاديه محلی که هويت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی است که سند مالکيت شش دانگ زمين  پالک شماره 4772 فرعی از 
158 اصلی واقع در خمينی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر امالک الکترونيک 
139220302006002433 بنام ايشان  ثبت و سند صادر و تسليم گرديده همچنين طی 
موارد متعدد سند نامبرده در قيد بازداشت ميباشد و اظهار داشته اند که سند مالکيتشان در اثر 
جابجائی مفقود شده است و معامله ديگری نيز انجام نگرديده است. چون درخواست صدور 
المثنی سند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده 
روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارايه اصل سند مالکيت و سند معامله 
تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارايه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود المثنی سند مالکيت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 742761 نبی اهلل يزدانی رئيس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمينی شهر

اخطار اجرایی
11/22 شــماره: 1377/97حل1 ، مشــخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: امين 
جمشيدی  ، نام پدر: احمد ، نشــانی :مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام 
خانوادگی: سيد مهدی عمادی پور ، نشانی: خمينی شهر جوی آباد خ شمس کوچه شهيد 
بهمنی، محکوم به:به موجب رای شــماره 410 تاريخ 98/4/31 حوزه اول شــورای حل 
اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت يافته اســت.محکوم عليه محکوم است به: 
پرداخت مبلغ 64/000/000  ريال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ سررسيد چک 94/3/27 تا زمان اجرای حکم و پرداخت هزينه دادرسی 1/800/000 
ريال و پرداخت نيم عشردولتی در حق صندوق دولتی. رای صادره غيابی ميباشد. ماده34 
قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود قادر 
به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت 
اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد صريحاً اعالم نمايد.  م الف : 742411 ايمان بختياری 

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خمينی شهر 
 ابالغ وقت رسیدگی

11/23 شماره: 2011/98حل 4 ، مرجع رسيدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی: ســاعت 9:00 صبح  روز دوشنبه مورخه 
1398/12/12 ، مشــخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:نجمه سليمی ، نام پدر: محمد ،  
نشانی:خمينی شهر منظريه مســکن مهر بلوک نگار يک طبقه 6 واحد 24 ؛ مشخصات 
خوانده: سيد مهدی ابطحی ، نام پدر: سيد علی ، خواسته و بها: مطالبه وجه 50/000/000 
ريال بابت يک فقره چک بانک سپه بانضمام کليه خسارات دادرسی و خسارات تاخير تاديه 
، داليل خواهان: کپی چک و عدم برگشت چک ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول 
المکان، اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر آگهی در 
يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف : 742551 

رئيس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر
فقدان سند مالکیت 

11/24 شــماره نامــه: 139885602006009743 ، تاريــخ: 1398/10/26 ، خانــم 
زينب گشول فرزند صحعلی به اســتناد يک برگ استشــهاديه محلی که هويت و امضا 
شهود رسمًا گواهی شــده مدعی است که سند مالکيت شــش دانگ زمين پالک شماره 
158/2906  واقع در خمينی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر امالک الکترونيک 
139720302006011074 بنام نامبرده  ثبت و ســند صادر و تسليم گرديده و به موجب 
سند رسمی شماره 18727 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1397/08/30 دفتر 232 خمينی 
شهر به او انتقال قطعی يافته و معامله ديگری هم انجام نشده و يا در اثر جابه جايی از بين 
رفته مفقود شده است چون درخواســت صدور المثنی سند مالکيت نامبرده را نموده طبق 
تبصره يک اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس 
مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت 
مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارايه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند با ارايه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت 
اعتراض اصل سند ارايه نشود المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد 

شد. م الف: 742763 نبی اهلل يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک خمينی شهر 
ابالغ نظریه کارشناسی

11/25 بدينوســيله به آقاي حبيب اله کاظم زاده فعاًل مجهول المکان ابالغ مي گرددکه 
ظرف مهلت يک هفته پس ازنشرآگهی فوق جهت مالحظه نظريه کارشناسی به شورای 
حل اختالف شماره ششم شــهرضا واقع درسروستان دادگســتری مجتمع شوراها اتاق 
5 مراجعه نماييد وچنانچه نسبت به نظريه کارشناســی اعتراضی داريد ظرف مدت يک 
هفته کتبًا اعالم نمائيد. م الف: 743529 دبيرخانه شوراي حل اختالف شماره شش 

حقوقی شهرضا 

ابالغ نظر کارشناسی
11/26 پرونده کالسه: 98/141 خواهان: راضيه ابوترابی دهاقانی فرزند عليرضا، خوانده: 
اميد رمضانپور فرزند عمران به نشانی مجهول المکان، موضوع: تعيين نفقه، گردش کار، 
اينجانب مهديه شاهچراغی کارشناس رسمی دادگستری در وقت مقرر به آن شعبه مراجعه 
و ضمن مطالعه پرونده و مالحظه دادخواست تقديمی خواهان صورت جلسه قرار کارشناسی 
و ساير اوراق پرونده نظرات خواهان پرونده را استماع نمودم. عليرغم تالش های صورت 
 گرفته موفق به تماس با خوانده نگرديدم. خواهان اظهار داشــت: بنده بيست و نه ساله، 
خانه دار تحصيالت ديپلم به موجب ســند رســمی به عقد دايم و شــرعی زوج درآمدم. 
ايشــان شــغل ثابتی نداشــت. در حال حاضر در دوران عقد می باشــيم. ايشان ساکن 
اصفهان اســت. تقاضای تعيين نفقه خود را خواســتارم. نتيجه: با توجه به شرايط فوق، 
در نظر گرفتن علل و عوامل موثر در تعيين نفقه زوجه، نفقه به شــرح ذيل تعيين و اعالم 
حضور می گردد: 1- تاريــخ: 93/3/24-93/12/29 : مبلغ روزانه)ريال(: 85/000 ، مبلغ 
ماهيانه)ريــال(: 2/550/000، جمع: 23/800/000، 2- تاريــخ 94/12/29-94/1/1 : 
مبلغ روزانه)ريال(: 100/000، مبلــغ ماهيانه)ريال(: 3/000/000، جمع: 36/500/000، 
3- تاريــخ:95/1/1-95/12/29: مبلغ روزانه)ريال(: 120/000، مبلــغ ماهيانه )ريال(: 
3/600/000، جمــع: 43/800/000 ، 4- تاريــخ 96/1/1-96/12/30: مبلــغ روزانه 
)ريال(: 140/000، مبلغ ماهيانه)ريــال(: 4/200/000، جمع: 51/240/000 ، 5- تاريخ 
97/1/1-97/12/29: مبلغ روزانه)ريال(: 160/000، مبلغ ماهيانه)ريال(: 4/800/000، 
جمع: 58/400/000، 6- تاريخ 98/1/1-98/10/30: مبلغ روزانه)ريال(: 180/000، مبلغ 
ماهيانه)ريال(: 5/400/000، جمع: 58/140/000 ، جمع کل: 271/880/000، نفقه زوجه 
از تاريخ 98/11/1 تا تاريخ صدور رای و در صورت استحقاق تا پايان سال جاری ماهيانه 
به مبلغ 5/400/000 ريال. الزم به ذکر اســت چنانچه در تاريخ های مذکور مبالغی را به 
 عنوان نفقه پرداخت و در دادگاه محترم اثبات نمايد مبلغ اثباتی از مبلغ کل کسر می گردد.

 م الف: 742607 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان دهاقان
ابالغ وقت رسیدگی 

11/27 نظر به اينکه تجديدنظرخواه عباس رستار دادخواستی  به خواسته تجديدنظرخواهی 
به طرفيت محسن کيومرثی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بيدگل واقع در خيابان 
نواب صفوی تقديم که پس از ارجاع به شعبه سوم به کالســه 79/98 ثبت شده است از 
آنجاييکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امورمدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد ظرف مدت 
ده روز نسبت به ارائه اليحه دفاعيه خود به شورا اقدام کنند، ضمنا نامبرده می تواند جهت 
دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايد. انتشار اين آگهی به 
 منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور، شورا تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 742612 مهدی عموزاده رئيس شــورای حل اختالف شــعبه سوم حقوقی 

آران و بيدگل  
ابالغ دادخواست وضمائم

11/28 بدينوســيله به آقاي داوود محمدی فرزند مهدی فعاًل مجهول المکان ابالغ مي 
گرددکه خواهان ياسين محمدی زاده فرزند فالمرز به نشاني شهرضا ميدان امام بلوارآيت 
اله غفاری فرعی 6 دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به اين شورا تسليم  که  بکالسه 98 
/ 763 ش2 ح  ثبت و وقت رســيدگي براي روز دوشنبه مورخ  5 / 12 / 98  ساعت 30 / 3 
عصر تعيين گرديده اينک حسب درخواست خواهان و به تجويزماده 73 قانون آيين دادرسی 
مدنی مراتب يک نوبت دريکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاريخ انتشارظرف 
يک ماه بامراجعه به دبيرخانه شوراي حل اختالف شــماره دوم شهرضا واخذ نسخه ثاني 
دادخواست و ضمائم ،آدرس کامل خودرااعالم وهردفاعي داريدبيان نماييدوبراي رسيدگي 
فوق نيزدرشوراي حل اختالف شماره دوم حقوقي شهرضاحاضرشويدواگربعداً احتياج به 
نشرآگهي باشد يک نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف: 743957 

رئيس دبيرخانه شوراي حل اختالف شعبه دوم حقوقي شهرضا
اجراییه

 11/29 شــماره: 98/190 محکوم له: ليال توکلی فرزند علی به نشــانی نطنز فرمانداری 
خ سعدی جنب منازل دادگســتری، محکوم عليه: امير حســين کرباسی مقدم به نشانی 
 مجهول المکان محکوم بــه 1- محکوميت خوانده به فک و اســترداد پالک خودروی

 فوق الذکر )نيســان- 22 ط 272 ايران 23(، 2- پرداخت مبلغ 1/155/000 ريال بابت 
هزينه دادرســی، 3- پرداخت هزينه های اجرائی معادل نيم عشر دولتی در حق صندوق 

دولت، 4- رعايت تبصره دوم ماده 306 ق.آ.د.م الزامی است. ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی: همين که اجراييه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبور، جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم نمايد و 
اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
شود که محکوم عليه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده ليکن برای فرار از آن 
اموال خود را معرفی نکرده يا صورت خــالف واقع از دارايی خود داده به نحوی که اجرای 
تمام يا قسمتی از مفاد اجراييه متعسر گرديده باشــد به حبس جنحه ای از شصت و يک 
روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره- شــخص ثالث نيز می تواند به جای محکوم 
 عليه برای اســتيفای محکوم به، مالی معرفی کند. ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی: 
پرداخت حق اجرا پس از انقضــای ده روز از تاريخ ابالغ اجراييه بــر عهده محکوم عليه 
اســت ولی در صورتی که طرفين ســازش کنند يا بين خود ترتيبی بــرای اجرای حکم 
بدهند نصف حق اجرا دريافت خواهد شــد و در صورتی که محکوم به بيســت هزار ريال 
 يا کمتر باشــد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت. م الف: 745115 شعبه اول شورای حل

 اختالف نطنز

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص توســعه و عمــران امیــن 
1398 بــه شــماره ثبــت 965  /10  مهابــاد درتاریــخ 26/

به شناسه ملی 14008924309 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام عملیات پیمانکاری و شرکت در مناقصات در رشته 
ساختمان از قیبل ساختمانهای چوبی،آجری،سنگی،بتنی،فلزی،سازه های ساختمانی با 
هر نوع کاربری،محوطه های کوچک ،دیوار کشی،اجرای پیاده رو جدول گذاری ،انجام 
عملیات پیمانکاری در رشته آب شامل،بندها،سدها،سازه های هیدرولیک و تونل های 
آبی،مخازن آب و شبکه های توزیع آب،تاسیســات و تجهیزات تسویه خانه های آب و 
فاضالب بزرگ خطوط انتقال آب، خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، شرکت 
در مناقضات و مزایــدات بخش خصوصی و دولتی ، عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و 
حقوقی و اخذ وام و اعتبار و تســهیالت دولتی و خصوصی صرفــا جهت تحقق اهداف 
 شــرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربــط مدت فعالیت :
 از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اردستان ، بخش 
مرکزی ، شهر مهاباد، محله پاسداران ، کوچه )امیلیان( ، کوچه نواب صفوی ، پالک 11، 
طبقه همکف کدپستی 8443133441 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1000000 ریال نقدی منقسم به 100 ســهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام 
عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1409/114 مورخ 
1398/10/18 نزد بانک تعاون شعبه اردستان با کد 1409 پرداخت گردیده است اعضا 
هیئت مدیره آقای محمد ســعیدیان مهابادی به شماره ملی 1180020278و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
امیرحسین جلیلی به شماره ملی 1180077644و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای رحمان جلیلی به شماره 
ملی 1189618915و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
باامضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان آقای غالمرضا یوسفی به شماره ملی 1189600889 به سمت 
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای وحید صمد نژاد به شماره ملی 1189952505 
به ســمت بازرس علی البدل به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
 صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )739591(
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معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی اصفهان اعالم کرد:

انتظار ۶ ماهه برای پذیرش زنان سرپرست خانوار در بهزیستی
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان در رابطه با فرآیند پذیرش زنان سرپرست خانوار 
در بهزیستی گفت: بعد از طی مراحل قانونی، متقاضی به عنوان فرد واجد شرایط در لیست نوبت پذیرش 
قرار می گیرد و اگر در همان ماه، بهزیستی خروجی مددکار داشته باشد، فرد جدید جایگزین می شود، 
در غیر این صورت باید منتظر دستور افزایش ظرفیت باشیم که در زمان فعلی و با توجه به نزدیک بودن 
به ســال جدید، اگر فردی ثبت نام کند حداقل ۶ ماه زمان برای پذیرش نیاز دارد.مجتبی ناجی ، اظهار 
کرد: چندین برنامه برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در دست اقدام داریم، این در حالی است 
که همه زنان سرپرست خانوار به دالیل مختلف و متعدد باز توان نیستند.معاون امور اجتماعی اداره کل 
بهزیستی اصفهان با اشاره به اینکه برنامه تامین مالی تنها در روستاها انجام می شود، تصریح کرد: زنان 
سرپرست خانوار و بقیه زنان روستا، گروه صندوقی تشکیل می دهند و اداره کل بهزیستی به مدت ۳ 
سال به آن محل تسهیل گر اعزام می کند تا این گروه توانمند شوند و منابع مالی تامین کنند که در قالب 
اشتغال زایی یا رفع ورجوع مشکالتی که این خانواده ها به آن ها مبتال هستند، صرف می شود. همچنین 
در صورت مقدور بودن، تامین منابع بانکی توسط بانک کشــاورزی صورت می گیرد و وثیقه و ضمانت 

فراهم می شود تا خانواده ها از نظر تامین ضامن نیز مشکلی نداشته باشند.

مجلس اجازه افزایش تعرفه های درمانی را نخواهد داد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در وضعیتی که مردم با کاهش درآمد، تورم 40 درصدی و 
رشد منفی اقتصاد روبه رو هستند، افزایش تعرفه پزشــکان ظلم در حق آنهاست و مجلس اجازه 
افزایش تعرفه های خدمات درمانی را در ســال 99 نخواهد داد.سید ناصر موسوی الرگانی، درباره 
احتمال افزایش تعرفه های خدمات درمانی در سال 99، گفت: پس از اعمال تحریم  های ظالمانه 
دشمنان به ویژه استکبار جهانی علیه کشــورمان، تورم به 40 درصد افزایش یافت، درآمد مردم نیز 
کاهش پیدا کرد و تعداد افرادی که امروز مســتحق دریافت یارانه هستند نسبت به گذشته بیشتر 
شد.وی ادامه داد: در این وضعیت اگر ما با افزایش تعرفه پزشکان بار سنگین دیگری برای مردم 
ایجاد کنیم، ظلم بزرگی در حق آحاد ملت به ویژه اقشار آســیب پذیر خواهد بود. زیرا درآمد مردم 
افزایشی نداشته که تعرفه پزشکان در سال جدید  صد درصد بیشتر شود. در شرایط کنونی هم عده  ای 
توان مراجعه به پزشک را ندارد بنابراین به نظر من نباید تعرفه پزشکان افزایش یابد.نماینده مردم 
فالورجان در مجلس تصریح کرد: اکنون دولت چراغ خاموش قیمت برخی خدماتی که به مردم ارائه 
می  کند را بیشتر کرده است مانند بهای برق، آب و گاز که سالی دو مرتبه نرخ شان افزایش می  یابد. 
با در نظر گرفتن وضع معیشت مردم هرگونه افزایش تعرفه، خالف است و ما باید در سال 99 تالش 

کنیم مردم زندگی بهتری داشته باشند.

کالهبرداری زن شیاد در شبکه های اجتماعی با شگرد وعده ازدواج
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر  گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کالهبرداری 
فردی ناشناس از وی در یکی از شبکه های اجتماعی، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس 
فتای این فرماندهی قرار گرفت.ســرهنگ علی جعفری نژاد اظهار داشت: مال باخته در تحقیقات 
صورت گرفته عنوان کرد، در یکی از شبکه های اجتماعی با زن جوانی آشنا شدم که با وعده ازدواج از 
من درخواست مبلغ ۱۶ میلیون ریال کرد که من وجه مورد نظر را به حسابش واریز کردم؛ اما او بعد 
از آن تاریخ دیگر به تلفنش پاسخ نمی دهد.جعفری نژاد در ادامه تصریح کرد: کارشناسان در ادامه 
با به کارگیری روش های فنی و شگرد های خاص پلیسی، موفق شدند هویت این زن را شناسایی 
و طی یک عملیات ضربتی او را دستگیر کنند.فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر  افزود: این 
فرد شــیاد در بازجویی های به عمل آمده به بزه ارتکابی اعتراف و پس از تشکیل پرونده مقدماتی 

تحویل مقامات قضایی شد.

سازمان هواشناسی نسبت به سرد شدن هوا در اغلب نقاط کشور طی روزهای آینده هشدار داده است؛

 سرمای سخت ؛ سهم اصفهان از زمستان

در شــبکه های مجازی فیلمی دست به  پریسا سعادت
دست می شــود که در آن یک کارشناس 
هواشناسی می گوید تهران روز جمعه بی سابقه ترین سرمای ده سال 
اخیر را تجربه می کند. پس از پخش شدن این فیلم، شایعات در مورد 
ورود موج سرما و بارش ها به کشور شروع شد؛ از مازندران تا استان های 
غربی و حتی اصفهان مردم و کشــاورزان نگران ســرمایی هستند که 
می گویند طی چند سال اخیر  بی سابقه است. سازمان مدیریت بحران 
کشور به استان های درگیر در ســرما و برف و بارش های احتمالی که 
اصفهان را هم شــامل می شــود، آماده باش اعالم  کــرده و نیروهای 
امدادی و راهداری در جاده ها مستقر هستند. اسماعیل نجار، رییس 
سازمان مدیریت بحران کشــور،گفت: از اســتانداران و رؤسای ستاد 
پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان های 
کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، اصفهان، فارس، خوزستان، چهارمحال 
و بختیاری، مرکزی، همدان، زنجان، کردســتان، کرمانشــاه، بوشهر، 
هرمزگان، کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی، 
تهران، البرز و قزوین خواسته شده اســت ضمن تاکید بر آماده باش 

اعضای ســتاد پیشــگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به 
بحران ، نسبت به استقرار ماشین آالت مجهز به برف روب ، نمک پاش 
و... در نقاط وگردنه های برف گیر اقدام و در صورت نیاز دســتور انسداد 
مســیرهای مواصالتی برف گیر را به منظور جلوگیــری از تلفات جانی 

احتمالی صادر کنند.
نجار،  با تاکید بر صدور اخطاریه های متعدد و اطالع رسانی از سوی رسانه 
های استانی، با رویکرد رعایت موارد احتیاطی بهنگام تردد از مناطق و 
جاده های کوهستانی، همراه داشتن تجهیزات الزم زنجیر چرخ، لوازم 
گرمایشــی را ضروری داســت.وی بر آمادگی و ایجاد تمهیدات الزم و 
اطالع رسانی به موقع به کشاورزان و باغداران در راستای پیشگیری از 
ســرمازدگی محصوالت تاکید کرد و گفت: فراهم کردن تمهیدات الزم 
در خصوص حمل و نقل جاده ای و مســیرهای روستایی و مشکالت 
احتمالی ناشــی از ســیالب، برف و کوالک و بهمن و یخبندان در جاده 
های کوهســتانی و در نظر گرفتن امکان اســکان اضطراری و تامین و 
تجهیز گرمخانه ها برای مسافران و هموطنان گرفتار در مسیرهای متاثر 
از کوالک نیز باید مورد توجه قراربگیرد و از هم اکنون نســبت به تامین 

و آماده سازی آن اقدام شود.بر اساس اعالم ســازمان هواشناسی از 
ساعات پایانی روز جمعه نفوذ هوای سرد به کشور رخ خواهد داد که بر 
این اساس با کاهش ۵ تا ۱0 درجه ای دما در کشور مواجه خواهیم بود.

این جریان هوای سرد به  تدریج از روز دوشــنبه از کشور خارج خواهد 
شد. بر این اساس در روز جمعه )چهارم بهمن ماه( استان های فارس، 
کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، روز شــنبه )پنجم بهمن 
ماه( اســتان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیالن، 
مازندران، زنجان، قزوین، البرز، تهران، کردســتان، کرمانشاه، همدان، 
مرکزی، نیمه غربی اصفهان، ایالم، لرســتان، چهارمحال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویر احمد، نیمه شــمالی فارس و خوزستان و روز یکشنبه 
)ششم بهمن ماه( اســتان های خراسان شــمالی، خراسان رضوی، 
خراســان جنوبی، یزد و کرمان کاهش ۵ تا ۱0 درجــه  ای دما را تجربه 
خواهند کرد. در هفته های اخیر سرمای بی سابقه در برخی از شهرستان 
های استان اصفهان رکورد زد. ورود ســرمای ناگهانی و شدید به کشور 
احتمال افزایش سرمازدگی محصوالت کشاورزی و خسارت به باغداران 

را هم در پی خواهد داشت.

نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت با بیان اینکه 
صنعتی شــدن نان کشور با اســتقبال مردم روبه رو 
نمی شود، گفت: در اثر اشــتباهات وزارت بهداشت 
و وزارت بازرگانــی، در نانوایی های ســنگک پز از آرد 
مخصوص فانتزی پزی اســتفاده می شود  که این 
مسئله، دشمن ســالمت مردم اســت.محمدرضا 
خواجه با بیان اینکه صنعتی شدن نان، راهکار مناسبی 
برای حل مشکالت نان کشــور نیست، اظهار کرد: بر 

خالف تاکید مســئوالن وزارت بهداشت بر صنعتی  
شدن نان جهت کاهش مشکالت آن، صنعتی شدن 
نان کشور با استقبال مردم روبه رو نمی شود زیرا حدود 
90 درصد از مردم کشــور، از نان های سنتی استفاده 
می کنند.خواجه بــا تاکید بر ضرورت بهینه ســازی 
نان های سنتی کشور تصریح کرد: طبق اعالم انجمن 
آسیاب داران کشور، ساالنه ۱.۵ میلیون تن سبوس از 
گندم ها گرفته و دور ریخته می شود، در واقع به دام ها 
داده می شود و در تهیه آرد از آن استفاده نمی شود و در 
حال حاضر در سامانه وزارت بازرگانی و سازمان غله 
کشــور، نامی از آرد 7 درصد و آرد ۱2 درصد )آردهای 
سبوس دار( به چشــم نمی خورد که این به معنای 

عملکرد برخی از مسئوالن علیه سالمت جامعه است.
خواجه با بیان اینکه بایــد توجه نهادهای مربوطه به 
کیفیت گندم آردها افزایش یابد، نســبت به پایین 
بودن »گلوتن« موجود در گندم انتقاد و تصریح کرد: 
یکی از اشتباهات بزرگ وزارت بهداشت این است که 
به جای چاره اندیشی با سایر نهادهای مربوطه برای 
افزایش کیفیت گندم، فقط از نانوایان می خواهد که 
میزان نمک موجود در نان را به 400 گرم در هر کیسه 
آرد کاهش دهند؛ در حالی که این راهکار، مناســب 
نیســت و منجر به افزایش ضایعات نان می شــود؛ 
کاهش میزان نمک موجود در نان، زمانی باید صورت 

بگیرد که کیفیت گندم آرد افزایش پیدا کند.

 آیا وزارت بهداشت، مقصر اصلی حذف »سبوس از نان ها«
و گسترش دیابت است؟

بر اساس اعالم سازمان هواشناسی از ساعات پایانی 
روز جمعه نفوذ هوای سرد به کشور رخ خواهد داد که بر 
این اساس با کاهش ۵ تا ۱۰ درجه ای دما در کشور مواجه 
خواهیم بود.این جریان هوای سرد به  تدریج از روز دوشنبه 

از کشور خارج خواهد شد

رونمایی از قدیمی ترین اسناد 
پزشکی حرم مطهر رضوی

 قدیمی ترین اسناد پزشکی حرم مطهر رضوی، در سالن 
همایش های بیمارستان رضوی، رونمایی شد. بخشی از 
این اسناد شامل  ترکیبات دارویی معجون ها و شربت ها 
در سال ۱0۱0 هجری قمری، لیست بیماران و نوع داروهای 
تجویز شده به آنان در ســال ۱0۱7 قمری، دستور متولی 
وقت جهت تایید اقالم دارویی در شــربت خانه توســط 
حکیم آســتانه در ســال ۱0۳7 هجری، مکاتبه پیرامون 
بودجه بیمارســتان منتصریه در ســال ۱۳4۳ شمسی، 
مکاتبــه در ارتباط با خرید لــوازم مورد نیاز بیمارســتان 

امام رضا)ع( است.

کالهبرداری اینترنتی این بار با ترفند فروش فیلم و سریال
رییس پلیس فتای اصفهان از شناسایی و دســتگیری فردی که با شگرد فروش و دانلود فیلم در 
شبکه های اجتماعی اقدام به سرقت اطالعات کارت بانکی شهروندان و برداشت از حساب آن ها می 
کرد، خبر داد.سرهنگ مرتضوی با اعالم 
این خبر گفت: بــا ارائه مرجوعه قضایی 
چهار نفر مالباخته مبنی بر برداشت غیر 
مجاز از حساب بانکی آن ها توسط فردی 
ناشــناس، بررســی موضوع در دستور 
کار کارشناســان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: شــاکیان اظهار داشتند پس 
از مشــاهده تبلیغات مربوط به فیلم و 
ســریال با عضویت در کانــال تلگرامی 
آگهی دهنده اقدام به خرید لینک دانلود 
و پرداخت ۱0 هزار ریال کردند که پس از آن نه تنها هیچگونه لینکی دریافت نکردند حتی موجودی 
حســاب آنها نیز به صورت غیر مجاز برداشت شده اســت.این مقام انتظامی ادامه داد: تحقیقات 
توسط کارشناسان این پلیس آغاز و با بررسی های علمی و فنی انجام گرفته نهایتا متهم شناسایی 
و دستگیر شد و در این رابطه پرونده تکمیل و جهت ســیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل 

داده شد.

30 هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق در اصفهان کشف شد
سرپرســت پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان از توقیف یک دســتگاه 
کامیون کشــنده حامل ۳0 هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق و دســتگیری یک نفر در این رابطه خبر 
داد.سرهنگ کامران ریاحی اظهار داشت: کارآگاهان این پلیس با اشراف اطالعاتی خود از حمل و 
قاچاق فرآورده های نفتی به وسیله یک دستگاه خودروی کامیون کشنده مطلع و بالفاصله موضوع 
را در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: کارآگاهان با انجام یک سری اقدامات علمی و تخصصی 
گســترده ســرانجام موفق شــدند خودروی مذکور را در یکی از خیابان های ســطح شهر اصفهان 
شناسایی و متوقف کنند که در این عملیات طی بازرسی از خودرو ۳0 هزار لیتر فرآورده نفتی یارانه ای 
که به صورت غیر مجاز و خارج از شبکه توزیع حمل می شدند، کشف شد.سرپرست پلیس امنیت 
اقتصادی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان با بیان اینکه ارزش محموله مکشــوفه برابر اعالم 
کارشناسان مربوطه یک میلیارد و 820 میلیون ریال اعالم شده است، اظهار داشت: راننده خودرو 
این مقدار فرآورده نفتی را در یکی از استان های همجوار بارگیری کرده و قصد انتقال آن به یکی دیگر 

از استان ها را داشت که با هوشیاری به موقع ماموران در انجام عمل خود ناکام شد.

پلمپ 2۵ قهوه سرای متخلف در اصفهان
رییس پلیس امنیــت عمومی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهــان گفت: در راســتای ارتقای 
امنیــت اجتماعی، طرح بازدیــد و کنترل واحد های صنفی قهوه ســرا ها توســط مامــوران اداره 
نظارت بر اماکــن عمومی پلیس امنیــت عمومی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان در شــهر 
اصفهان به اجرا گذاشــته شد. سرهنگ محمد حسن اســماعیلی اظهار داشــت: در همین راستا 
مامــوران از ۱7۶ واحد صنفــی بازدید کردند کــه در نهایت تعــداد 2۵ واحد صنفی بــه علت عدم 
رعایت قوانیــن و مقررات مربوطه متخلف شــناخته شــده و با حکــم مقام قضایی نســبت به 
 پلمپ آن ها اقــدام شــد.رییس پلیس امنیــت عمومی فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهان 
 خاطر نشان کرد: همچنین در این طرح ۳۳ اخطاریه پلمپ نیز صادر و از متصدیان ۵8 واحد صنفی 

دیگر تعهد اخذ شد.

با مسئولان
س: مهر

عک

عکس خبر

عکس: قدس آنالین

خبر روزناجا

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان:

 فرزندان اهدا کننده عضو
 از سربازی معاف می شوند

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان ضمن 
تقدیر از تصویب معافیت از سربازی یکی از 
فرزندان ذکور خانواده های اهداکننده عضو در 
کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی، 
گفت: یک فرد مرگ مغــزی می تواند جان 
یک تا هشــت نفر را از مــرگ حتمی و یک 
تا ۵۳ نفر را هــم از معلولیــت نجات دهد.

کتایون نجفی زاده با اشاره به اقدام کمیسیون 
بهداشت مجلس شــورای اسالمی مبنی بر 
تصویب طــرح معافیت از ســربازی یکی از  
فرزندان ذکور خانواده های اهداکننده عضو 
را بجا دانست و گفت: این اقدام نشان دهنده 
سپاس این جامعه از خانواده های اهداکننده 
عضو است. خانواده هایی که طبق تحقیقاتی 
که انجمن اهدای عضو انجام داده است، در 
۳8 درصدشان سرپرست خانواده از بین رفته 
به شــدت نیازمند ایجاد شغل و درآمد برای 
سایر افراد خانواده هستند. معاف شدن یکی 
از فرزندان ذکور فرد مرگ مغزی کمک بسیار 
بزرگی به این خانواده هاست تا بتوانند روی 
پای خودشان بایستند و نبود آن فرد از دست 

رفته را جبران کنند.
 این حرکــت اقدامی شایســته اســت که 
می تواند قدرشناســی جامعه از این حرکت 
بزرگ را به این افراد نشــان دهد.وی تاکید 
کرد: در جلسه کارشناســی که با کارشناسان 
مرکز تحقیقات مجلس شــورای اســالمی 
برگزار شــد، توضیحات الزم در این زمینه به 
آنها داده شــد و اهمیت این مطلب و نقش 
بســزایی که این اقدام می تواند در قدردانی 
از این خانواده ها داشــته باشد، توضیح داده 
شد. همه جنبه های این اقدام مورد بررسی 
قرار گرفت. ان شــاءا... با تصویب کامل این 
طرح در شــورای امنیت ملی و صحن علنی 
مجلس و در نهایت در شورای نگهبان بتوانیم 
قدرشناسی ملت را از این خانواده ها انعکاس 
داده و به مردم نشــان دهیم که خانواده فرد 
مرگ مغزی و خود فرد مرگ مغزی قهرمان 

هستند. 

مسئول فضای مجازی بسیج استان اصفهان با اشاره به برگزاری نخســتین رویداد تولید محتوای تخصصی در فضای مجازی گفت: هدف اصلی توانمندسازی 
فردی و تیمی شرکت کنندگان، کشف استعداد و ایجاد فضای اشتغال برای جوانان و نوجوانان است.رضا غفوری با اشاره به نقش آفرینی گام دوم انقالب اسالمی 
با توجه به ابزارها و فرصت های موجود دنیای امروز اظهار داشت: نخستین رویداد و رزمایش تولید محتوای تخصصی در فضای مجازی، در بخش های مسابقه، 
پویانمایی و ساخت بازی های اندرویدی و... در آستانه دهه فجر طراحی شــده که هم زمان با رویداد کشوری در ۳۱ استان برگزار می شود.وی افزود: این رویداد 
بین تیم هایی متشکل از تمام شهرستان های اســتان در 48 ساعت فشرده برگزار  خواهد شــد که موضوع رویداد به صورت کشوری اعالم می شود و گروه ها در 
بازی سازی، موشن گرافی و انیمیشن شروع به نوشتن سناریو می کنند و با توجه به داشتن تخصص تولید محتوا را انجام می دهند.مسئول فضای مجازی بسیج 
استان اصفهان بابیان اینکه کمیته داوران در هر بخش آثار برتر را انتخاب و معرفی  می کنند، گفت: این آثار برگزیده به رویداد کشوری برای معرفی محصوالت برتر 
دیجیتالی معرفی می شوند و درواقع این یک رویداد کشف استعداد در سطح استان اصفهان است و در این 48 ساعت راهنماها و مربیانی تمام وقت در محیط 
رویداد حضور دارند و به آن ها مشاوره می دهند.وی تصریح کرد: هدف اصلی، توانمندســازی فردی و تیمی شرکت کنندگان است و با اینکه محدوده سنی ندارد 

اما مخاطب آن بیشتر نوجوانان و جوانان هستند.

نخستین رویداد تولید محتوای تخصصی در فضای مجازی برگزار می شود



فخرالدینی:

ذوب آهن بعد از سعید آذری دیگر باشگاه نبود
میالد فخرالدینی، مدافع راست جدید تراکتور ، از بازگشت به تبریز و تالش برای تکرار خاطرات خوب گذشته در این تیم  سخن گفت.فخرالدینی در گفت و گویی 
اظهار داشــته:اول باید بگویم که من چند سال خیلی خوب در ذوب آهن داشــتم و در آنجا خیلی راحت بودم و دوست نداشــتم از این تیم جدا شوم ولی واقعا 
شرایط باشگاه جوری بود که نمی شــد تحمل کرد. ذوب آهن تا زمان حضور سعید آذری باشگاه بود و بعد از آن اوضاع خیلی 
به هم ریخت. ما حتی پیراهن تمرین هم نداشــتیم و 5 ماه با یک دســت پیراهن تمرین می کردیم و آن را می شستیم و 
دوباره می پوشیدیم. من ذوب آهن را دوست داشتم و ارتباط خوبی با هواداران دارم و امیدوارم از دست من ناراحت نشوند و 
خودشان هم می دانند که تا چه حد اوضاع باشگاه به هم ریخته است.مشکل که نداشتم چون بدهی خودم را بخشیدم و بابت 
آن رضایت نامه گرفتم. االن هم که می گویند به خاطر پول به تراکتور آمدم، دروغ است قرارداد من با تراکتور کمتر از قراردادی 

است که با ذوب آهن داشتم و انتخاب تراکتور بر اساس معیارهای دیگر بود نه پول.
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»عمران زاده« حرف جنجالی اش را پس گرفت!
حنیف عمران زاده در چند سال گذشته معموال نسبت به عملکرد مدیران استقالل انتقاد داشته است. 
از افتخاری بگیرید تا فتحی و بعد هم خلیل زاده که سرپرســت باشگاه است. او بعد از کناره گیری 
فتحی و حضور خلیل زاده پستی منتشر کرد با این محتوا که همان فتحی را برگردانید. حاال حنیف 
اما حرف جنجالی اش را پس گرفته و می گوید: »آن موقع تازه آمده بودند. همه نگران بودیم. فکر 
کردیم نمی توانند استقالل را جمع و جور کنند  ولی انصافا عملکردش خوب بوده. تیم شرایط سختی 

داشت ولی االن شرایط بهتر شده است.«

پیشنهاد دوباره پرسپولیس به »علیپور«  برای تمدید قرارداد
باشگاه پرسپولیس از ابتدای فصل تاکنون چند بار درخواست تمدید قرارداد علی علیپور را داشته؛ 
اما این بازیکن هنوز آن را عملی نکرده است. این اتفاق در زمان مدیریت محمدحسن انصاری فرد 
هم رخ داده ولی پاسخ علیپور منفی بوده است. در ضیافت ناهار ظهر روز سه شنبه پرسپولیسی ها، 
محمدحسن انصاری فرد در نشستی کوتاه با علی علیپور درخواست تمدید قرارداد را باز هم مطرح 
کرد.از قرارداد علیپور با پرســپولیس فقط چند ماه دیگر باقی مانده و او در پایان فصل می تواند به 
عنوان بازیکن آزاد به راحتی ترانسفر شود. انتقالی که باشگاه پرسپولیس از آن هیچ سودی نخواهد 
برد در شرایطی که این بازیکن در این باشگاه رشــد کرده و به جایگاه فعلی رسیده است.مدیریت 
باشگاه پرسپولیس بعد از مشخص شدن تکلیف این تیم در لیگ قهرمانان آسیا و همچنین نهایی 
کردن قرارداد استوکس در نظر دارد موضوع تمدید قرارداد علیپور را به طور جدی پیگیری کند و باید 

دید این بار این بازیکن حاضر به قبول پیشنهاد انصاری فرد خواهد شد یا نه. 

آقای علی دایی! داداشت را هم می آوری؟
شاید اگر یک سال پیش به هواداران فوتبال می گفتی سال آینده علی دایی سرمربی تیم ملی خواهد 
بود، حسابی به این حرف می خندیدند؛ اما اساسا در فوتبال ما هیچ چیز غیرممکن نیست و در همین 
راستا گفته می شود به زودی دایی روی نیمکت تیم ملی خواهد نشست. فدراسیون در این شرایط 
سخت اقتصادی و اجتماعی، بعد از کی روش فقط یک شانس برای تداوم دوران مربیان بزرگ در 
تیم ملی داشت که آن را ناشیانه پای ویلموتس هدر داد. حاال ما مانده ایم با گزینه هایی محدود که 
علی دایی یک از آنهاست. به هر حال اگر ایشان انتخاب شدند برای شان آرزوی موفقیت می کنیم، 
اما کاش اخوی گرامی شــان را دیگر به تیم ملی نیاورند. البته که انتخاب دســتیاران از اختیارات 
سرمربی است، اما بد نیست جناب شــهریار حداقل در تیم »ملی« از مناسبات فامیلی عبور کنند. 

فقط ببینید سقف توقعات مان چقدر پایین آمده!

دلیل دلخوری این روزهای »فتح ا... زاده« چیست؟
چند وقت پیش که علی فتح ا... زاده در کوران داستان های اســتقالل و استراماچونی وارد هیئت 
مدیره باشگاه استقالل شد، کمتر کسی فکر می کرد او با هوادارانی که به شدت مدیر محبوب شان 
را حمایت می کردند وارد چالش شود. فتح ا...  زاده که حتی در مقطعی از زمان تا پای استعفا هم 
رفت، این روزها بابت اتفاقات گذشته هنوز کمی دلخوری دارد. همه چیز هم به روزهایی برمی گردد 
که فتح ا... زاده از برنگشتن اســتراماچونی می گفت ؛اما خیلی ها او را متهم کردند. حاال که استرا 
برنگشــته و اســتقالل کار خودش را با مجیدی آغاز خواهد کرد، واقعیت های بیشتری هم درباره 
عضو هیئت مدیره استقالل مشخص شده. فتح ا... زاده خودش اما درباره این دلخوری ها اینطور 
گفته: به هر حال این مشــکالت همه جا پیش می آید. من هم از زمان ورود دوباره به باشگاه فقط 
 قصد کمک داشــتم و االن همه چیز گذشــته، همه این اتفاقات هم تمام می شوند و می گذرند و

 مشکلی نیست!

رقابت های نیم فصل دوم نوزدهمین دوره   سمیه مصور
رقابت هــای لیگ برتر فوتبال کشــور روز 
شنبه در حالی با برگزاری چهار دیدار رسما آغاز می شود که در پایان نیم 
فصل اول این مسابقات، 7 تیم سرمربیان خود را تغییر داده و با کادر فنی 
جدید راهی دور برگشت رقابت های لیگ می شــوند، تغییر سرمربی 
تیم های لیگ برتری و ایجــاد تحوالت در تیم ها موضــوع ثابت تمام 
دوره های برگزار شده لیگ برتر در ایران است؛ اما نکته جالب توجه در این 
دوره از مسابقات تغییر سرمربی چند تیم مدعی قهرمانی است، تیم هایی 
که در دور رفت نتایج خوبی را کســب کرده و خــود را در جمع تیم های 
باالنشین جدول رده بندی قرار داده بودند.در این گزارش به اتفاقاتی که 

روی نیمکت برخی از تیم های  لیگ برتری رخ داده می پردازیم.

پرسپولیس
ظاهرا قرار است در باشگاه پرسپولیس چنین رســمی مد شود که هر 
مربی ای که این تیم را به مقام قهرمانی برساند، توسط مدیریت و اعضای 
هیئت مدیره فراری داده شود. بعد از اینکه برانکو طی چهار فصل توانست 
هفت جام قهرمانی برای باشــگاه به ارمغان بیاورد، بــه دلیل تاخیر در 
دریافت مطالباتش بعد از 11 ماه، قراردادش را به صورت یک طرفه فسخ 
کرد و از این تیم جدا شد. مسئوالن باشگاه که بارها وعده داده بودند پول 
برانکو آماده  است، با گابریل کالدرون به توافق رسیدند و او را به مدت یک 
ســال تا پایان لیگ نوزدهم به خدمت گرفتند. کالدرون نیز در نیم فصل 
اول موفق شد عالوه بر شکســت دادن اســتقالل در دربی، با کسب 11 
پیروزی، یک تساوی و 4 شکست، در کنار شکستن رکورد امتیازآوری، 
قهرمانی نیم فصل اول را برای سرخ پوشان کسب کند؛ اما سناریو باز هم 
برای مربی قهرمان تکرار شد و این بار به جای ایرج عرب، این محمدحسن 
انصاری فرد بود که نتوانست دستمزد سرمربی را پرداخت کند. کالدرون 
نیز سه پیش شرط را برای بازگشتش به ایران اعالم کرده بود که هیچ کدام 
از آنها محقق نشد تا در نهایت مســئوالن این تیم با یحیی گل محمدی، 

سرمربی تیم شهر خودرو برای هدایت این تیم به توافق برسند.

تراکتورسازی
زمـــانی کــه هـــزیـــنه بی حـــساب کتـــاب تراکتورسازی در لیگ 

هجدهم نتیجه نداد، برای لیگ نوزدهم مدیران این تیم به 
سراغ یک مربی مطرح رفتند که از یک سو 

ترک بودن او و از سوی دیگر 

رزومه مطرحش در فوتبال ایران و ترکیه باعث شده بود هواداران ذهنیت 
مثبتی به او پیــدا کنند.  مصطفی دنیزلی با تراکتــور چند هفته ابتدایی 
لیگ را خوب شروع کرد و تراکتور در قامت یک مدعی بود؛ اما چند هفته 
متوالی برنده نشدن، جایگاه او را تضعیف کرد و از سمتش کنار رفت. فعال 
ساکت الهامی، مربیگری این تیم را برعهده دارد و البته احتمال حضور 

یک مربی نامدار دیگر را هم نباید از نظر دور داشت.

استقالل 
سرمربی ایتالیایی اســتقالل در دو هفته مانده به پایان نیم فصل اول، 
در اعتراض به پرداخت نشــدن مطالباتش، ایران را ترک کرد. استقالل 
بدون این مربی ایتالیایی چند بازی را پشت سر گذاشت تا وضعیت این 
مربی مشخص شود؛ اما در نهایت  استرا راضی به بازگشت به ایران نشد 
تا مسئوالن باشگاه استقالل فرهاد مجیدی را پس از کش و قوس های 

فراوان جانشین استراماچونی کنند.

شهر خودرو
 پدیده  سابق یا همان شــهر خودرو، فصل گذشته با نمایشی تماشایی 
و شکســت اســتقالل و توقف ســپاهان نقش پررنگی در قهرمانی 
پرسپولیس داشت. بســیاری یحیی را مربی بادانش ایرانی می دانند 
که می تواند در تیم های بزرگ تری مربیگری کند از این رو سرخ پوشان 
پایتخت بعد از نرســیدن توافق با کالدرون به سراغ این مربی رفتند و 
در نهایت براساس شنیده ها و پادرمیانی مسئوالن وزارت ورزش این 
مربی بار دیگر به پرســپولیس پیوســت تا روی نیمکت این تیم برای 
 فصل دوم بنشیند. مدیران شهر خودرو  مجتبی سرآسیایی را جانشین 

یحیی گل محمدی کردند.

گل گهر سیرجان
نماینده کرمان که اولین فصــل حضور در لیگ برتــر را تجربه می کرد، 
با بگوویچ در لیگ نوزدهم حاضر شــد؛ اما این مربی بــا تجربه در این 

تیم خوب نتیجه نگرفت تا 

کسب سه امتیاز از شش دیدار  کسب کرد تا مدیران این تیم را مجاب به 
برکناری بگوویچ کند. پس از برکناری بگوویچ، چندین مربی سرشناس 
برای هدایت این تیم معرفی شدند؛ اما دست آخر نوبت به مجید جاللی 
رسید تا روی نیمکت این تیم بنشیند. گل گهر با جاللی هم خوب نتیجه 
نگرفت و فعال قعرنشین لیگ اســت؛ از این رو احتمال تغییر دوباره در 

کادر فنی دور از نظر نیست.

شاهین  شهرداری بوشهر
این تیم تازه وارد لیگ برتری هم با اینکه دستخوش تغییر مربی شده، 
وضعیت بغرنجی در لیگ دارد و یکی از کاندیداهای ســقوط به دسته 
پایین تر به شــمار می آید. شاهین با عبدا... ویســی لیگ را شروع کرد 
اما نتیجه نگرفتن این تیم طی هفته های متمادی و مشــکالت مالی و 
مدیریتی، ویسی را به استعفا واداشت. بعد از استعفای ویسی، مهرداد 
کریمیان دستیارش برای مقطعی سکان دار این تیم شد تا اینکه مدیران 
تیم با  میشو کریستیچوویچ به توافق رسیدند. مشیو از هفته یازدهم روی 
نیمکت شاهین نشسته اما نتوانسته تغییر خاصی در این تیم ایجاد کند؛ 

اما قول داده تیمش را برای دور برگشت تقویت می کند.

ذوب آهن
نتیجه گیری بــد ذوب آهن در هفته هــای اولیه لیگ، شــایعاتی را در 
خصوص تغییرات روی نیمکت مربیگری آن ایجاد کرده بود تا اینکه در 
پایان هفته دهم، به واقعیت مبدل شد و پس از اعالم برکناری منصوریان 
از ســرمربیگری ذوب آهن، هیئت مدیره با تکذیب ایــن خبر از ابقای 
مشروط ســرمربی تیمش خبر داد. منصوریان برای ادامه همکاری با 
ذوب آهن ناچار به کسب 10امتیاز از 5 بازی بود که این اتفاق رخ نداد و 
پرونده حضور این مربی در اصفهان بسته شد. برای دیدار با سایپا، حسن 
اســتکی روی نیمکت ذوب آهن نشست. مســئوالن باشگاه اصفهان 
باالخره بعد از  هفته ها فرصت سوزی  به رادلوویچ رضایت دادند و این 

مربی را جانشین منصوریان در این تیم کردند.

به دلیل شــیوع ویروس جدید مرگبــار در چین که 
مواردی از ابتال به آن در ژاپن )میزبان المپیک ۲0۲0( 
  )WHO( هم تایید شده، سازمان بهداشت جهانی
جلسه اضطراری برگزارکرد.در چین تقریبا ۳00 نفر 
به این ویروس آلوده شده اند و ۶ نفر در اثر ابتال به 
این ویروس جدید جان باخته اند. پس از آنکه یک 
متخصص از ســوی دولت چین تاییــد کرد که این 
ویروس می تواند به انسان منتقل شود، نگرانی در 
مورد شیوع ویروس افزایش یافته است. کمیسیون 
بهداشــت ملی چین اعالم کرد کــه ۲۹1 مورد تایید 
شده از ابتال به ویروس شبیه به ذات الریه، از جمله 
77 مورد جدید وجود دارد.منشأ  این ویروس شهر 
ووهان چین بوده، از آن زمــان به بعد موارد دیگری 
در مناطق این کشــور )چین( و همچنین در تایلند، 

کره جنوبی و ژاپن که قرار اســت اواخر سال جاری 
میزبــان بازی هــای المپیک و پارالمپیک باشــد، 
مشاهده شده اســت. WHO پیش تر گفته بود که 
موردی از انتقال انسان به انسان پیدا نکرده است.

شهردار ووهان در پی شــیوع این بیماری اقدامات 
مختلفی انجام داده، از جمله لغو جشن های سال 
نو که در این شــهر برنامه ریزی شده است. اعتقاد 
بر این اســت که این ویروس از همــان خانواده به 
عنوان سندرم شدید تنفسی حاد شدید )سارس( و 
 سندرم تنفسی خاورمیانه )MERS( است.کمیته

 بین المللی المپیک )IOC( و کنفدراسیون فوتبال 
آسیا در حال بررسی شیوع این بیماری و تاثیر آن در 
رویداد هایی هستند که قرار است ماه آینده در ووهان 
برگزار شود. کشــور چین قرار است از ۳ تا 14 فوریه 

میزبان مســابقات انتخابی بوکس المپیک توکیو 
۲0۲0 در منطقه آسیا و اقیانوسیه باشد. شیوع این 
بیماری باعث شده به منظور محافظت از ورزشکاران، 
مســئوالن و تماشاگران پیشنهاد شــود مسابقات 
به مکان دیگری منتقــل شــود.فیلیپین از جمله 
کشور هایی است که برای میزبانی این رویداد ابراز 
عالقه کرده اســت.ووهان همچنین از ۳ تا ۹ فوریه 
میزبان مرحله ســوم مســابقات فوتبــال بانوان، 

انتخابی المپیک درگروه B است.

بیماری مرموز،  المپیک 2020 توکیو را به خطر انداخت

دلیل نیمکت نشینی گوچی 
چیست؟

چهره روز

ستین: »مسی« را مجاب می کنم!
کیکه ستین، جام حذفی اسپانیا را هم به اندازه اللیگا جدی می گیرد. ستین در کنفرانس خبری پیش 
از بازی تیمش مقابل »ایبزا« در جام حذفی اسپانیا از شرایط تیم خودش ابراز رضایت کرد. سرمربی تیم 
بارسلونا در این باره گفت:درباره جذب مهاجمی 
جدید، هنوز نمی توانم پاسخی به شما بدهم. 
به هیچ نتیجه مشخصی نرســیده ایم. این 
مسائل کامال درون باشگاهی هستند؛ بنابراین 
بهتر اســت درباره آن ها از من ســوال نکنید. 
پس بیهوده وقت مــان را تلــف نکنیم. این 
واضح است که درون باشگاه در حال صحبت 
در این باره هســتیم؛ اما هنوز باید بیشتر به 
آن پرداخته شــود. زیاد نگران این مســئله 
نیســتم. بیشــتر نگران بازی های پیش رو 
هســتم. مدیریت بهترین تصمیم را در نقل و انتقاالت خواهد گرفت.او در ادامه افزود: آرتورو ویدال، 
بازیکن معرکه ای است. اکثر قریب به اتفاق تیم همین طور هستند. چیزی که بیشتر از همه مرا تحت 
تاثیر قرار داده، میزان انعطاف پذیری و استقبال این بازیکنان از تغییرات است. خوشحالم که هر چه 
گفتیم در زمین پیاده شد. داشتن چنین خصیصه ای آسان نیست. بازیکنان حتی شرایط زمین هم 
برایشان مهم است. همین جزییات است که باعث پیشرفت تیم می شود. امرسون را از دوران حضور 
در بتیس خوب می شناسم، او هر روز بهتر می شود. وقتی زمان مناسب برسد، گزینه برگرداندن او هم 
بررسی خواهد شد. امیدواریم در بازی مقابل ما زیادی پیشرفت نکند! معموال عادت ندارم دروازه بان 
را بین تورنمنت هایی مشخص، تغییر بدهم. در لیگ و جام حذفی امکان تغییر دروازه بان وجود دارد. 
استراحت مســی؟ کســی نمی تواند بزرگی او را انکار کند. با این حال وقتی تصمیمی بگیرم، تالش 

می کنم طرف مقابل را مجاب کنم که این بهترین راه حل است. 

ریوآوه، ستاره ایرانی را ارزان نمی فروشد
ریوآوه حاضر نیست مهدی را به این راحتی از دست دهد و یا ارزان بفروشد. ۹ روز به پایان زمان نقل 
و انتقاالت فوتبال اروپا باقی مانده؛ اما این باشگاه کوچک ترین واکنشی به پیشنهادات نشان نداده 
است.باشــگاه ریوآوه پرتغال هنوز طارمی را نخریده، به سود رسید. از همان ابتدا مشخص بود این 
بازیکن با پتانسیلی که دارد می تواند در آرامش فوتبال اروپا، کوالک کند. مهدی خیلی زود خوش 
درخشید و حاال پیشنهاداتی از لیگ برتر، اسپانیا و آلمان دارد. نکته اینجاست که ریوآوه حاضر نیست 
مهدی را به این راحتی از دســت دهد و یا ارزان بفروشد. ۹ روز به پایان زمان نقل و انتقاالت فوتبال 
اروپا باقی مانده اما این باشگاه کوچک ترین واکنشی به پیشنهادات نشان نداده است. مهدی هم 
به دور از فضای رسانه ها و این اخبار، بدون حاشیه به تمریناتش ادامه می دهد و ته دلش این است 

که تا پایان فصل در ریوآوه بماند.

»الدروپ« گزینه جدید هدایت الدحیل
باشگاه الدحیل پس از قطع همکاری با روی فاریا، ســرمربی پرتغالی هدایت تیمش را به صورت 
موقت به برونو اولیورا سپرد. الدحیل در بازی بعدی لیگ ســتارگان قطر با هدایت دستیار فاریا به 
میدان می رود. سران باشــگاه الدحیل قطر گزینه هایی را برای جایگزینی روی فاریا در نظر دارند 
که مهم ترین آنها میشل الدروپ دانمارکی است. الدحیل پیش از این با سرمربی گری الدروپ به 
قهرمانی در لیگ ســتارگان و کاپ قطر دست یافت. همچنین حســین عموته، سرمربی مراکشی 
پیشین تیم السد دیگر گزینه الدحیل است. الدحیل یکی از حریفان پرسپولیس در مرحله گروهی 

لیگ قهرمانان آسیاست.

فوتبال جهان

رضا قوچان نژاد همچنان در زووله بازی نمی کند 
و این برای هواداران عجیب است. او بیشترین 
گل را بین مهاجمان تیمش زده ولی جایی در 
ترکیب ندارد، اما چرا؟ ماجــرا به اختالف این 
مربی با رضــا بازمی گردد. ســرمربی زووله از 
تاکتیک هایی اســتفاده می کند که مهاجمان 
تیم را با محدودیت هجومی روبه رو می سازد. 
تمایل او استفاده از این تاکتیک باعث اعتراض 
تعدادی از بازیکنان تیم شــده است. از سویی 
اخالق او خوب نیست و این مسئله نارضایتی 
را بیشــتر کرده اســت. اکثر بازیکنان نسبت 
به عملکــرد مربی ناراضی هســتند، به همین 
خاطر اعتراض دارند.در این بیــن بعد از یکی 
از بازی های تیم، رضا قوچان نــژاد که ناراحت 
بود در رختکن به مربی اعتراضــی کرد که این 
اعتراض بدجور به ســرمربی برخورد. با وجود 
آنکه قوچان نــژاد حرفش را منطقــی زد ولی 
ســرمربی تیم از کوره دررفت و باعث شد آن ها 
درگیری لفظی داشته باشند. بعد از آن گوچی در 
تمرینات عملکرد خوبی داشت و حداقل انتظار 
می رفت دوباره بازی کند؛ اما مربی رفته رفته او 
را از ترکیب اصلی تیمش حــذف کرد.در بازی 
آخر زووله هم دوباره این بازیکن نیمکت نشین 
بود و حتی به عنوان یار تعویضی برای تیمش 
به میدان نرفت. مدیرعامل باشگاه هم در این 
ماجرا حــق را به گوچی داده، امــا از آنجا که در 
فوتبال حرفه ای همه چیز سرجایش است، او 
ترجیح داده در این ماجــرا دخالت نکند. گویا 
اختالفات عمیق است و یا رضا باید این باشگاه 
را ترک کند یــا مربی تیم. البتــه بعید به نظر 
می رسد زووله به راحتی گوچی را از دست دهد. 

در حاشیه
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وز عکس ر

حضور بازیکن 
پرسپولیس در کنسرت 

خواننده مطرح
فرزاد فرزیــن خواننده مطرح 
پاپ کشور این روز ها مشغول 
برگزاری کنســرت هایش در 
شهر های مختلف ایران است. 
در آخریــن کنســرتی که این 
خواننده در تهــران برگزار کرده 
محمد نــادری ،مدافع و علی 
علیپور، مهاجم پرسپولیس از 

مهمانان ویژه بودند.

وقتی تیم های مدعی قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران هم با تغییر سرمربی روبه رو شده اند؛

رکورد استثنائی 
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معاون شهرسازی و معماری شهرداری مطرح کرد:

 اعطای نشان کاندیداتوری شهر دوستدار 
به اصفهان در بهمن ماه

معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان اظهار کرد: یکی از مباحثی که امروزه مورد تاکید 
صاحب نظران و متخصصان عرصه شهرسازی و برنامه ریزی شهری قرارگرفته، برنامه ریزی شهرها 
بر اساس اصول و معیارهای شهرهای دوستدار کودک است.سید احمد حسینی نیا افزود: در این 
راستا، یکی از فعالیت های اساسی حوزه معاونت شهرسازی و معماری برای پیوستن اصفهان به 
شبکه شهرهای دوســتدار کودک جهان، تدوین برنامه اقدام اجرایی شهر دوستدار کودک اصفهان 
بوده است که این برنامه در قالب ۱۰ هدف، ۱۷ راهبرد و ۹۴ اقدام اجرایی به همراه مشخص کردن 
دستگاه های متولی و همکار برای اجرای این برنامه آماده شد و مصوبه شورای اسالمی شهر اصفهان 
نیز در این خصوص گرفته شده است. معاون شهرســازی و معماری شهرداری اصفهان، با اشاره به 
اینکه، این برنامه در وزارت کشور با حضور اعضای یونیســف، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و 
دهیاری ها و دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشــور ارائه شــده، تصریح کرد: معاونت شهرسازی و 
معماری شهرداری اصفهان درزمینه  شهر دوستدار کودک اقداماتی همچون تدوین الیحه )تبیین 
فرآیند توسعه(، ارتقای کیفی نظارت بر انواع فضای بازی کودکان و اخذ مصوبه شورای اسالمی شهر 
را دنبال کرده است.حسینی نیا خاطرنشان کرد: در خصوص دستورالعمل پیشنهادی این موضوع، 
فعالیت هایی همچون شــرکت در برگزاری برنامه جلوه گاه امید جشــنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان شــامل انتخابات داوران، تعیین فیلم برتر، اهدای جوایز و ...، تشکیل کارگروه 
اجرایی و شبکه شهر دوستدار کودک، شرکت در جلسات شورای اسالمی شهر اصفهان جهت طرح 
اتاق مادر و کودک و مراحل تدوین و تصویب آن، برگزاری اولین کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک 
و پیگیری ساختار، تشکیالت و فراگیری مرکز شهر دوســتدار کودک در چارت سازمانی شهرداری 

اصفهان انجام شده است.

رییس شورای اسالمی شهر:

 با مناطق محروم خداحافظی می کنیم
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در برنامه زنده تلویزیونی»اینجا اصفهان« با بیان اینکه عالوه 
بر اتفاقات مرسوم، در جلسه هفته جاری شورای شهر شاهد ســه اتفاق مهم بودیم، اظهار کرد: در 
این جلسه یکی از ابر پروژه های ورودی شهر به نام سردار شهید قاسم سلیمانی نام گذاری شد که 
امیدوارم به جز نام گذاری خیابان ها به نام شــهدا، پیروان شایسته ای نیز برایشان باشیم.علیرضا 
نصراصفهانی تصویب الیحه دو فوریتی، کمک دو میلیارد ریالی به ارسال تجهیزات به مناطق سیل زده 
سیستان و بلوچستان و نیز ارائه بودجه ۵۹۰۰ میلیارد تومانی سال ۹۹ شهرداری را از دیگر اتفاقات 
مهم جلسه اخیر شورای شهر اصفهان دانست.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر لزوم 
شفافیت در عملکرد شهرداری و صیانت از حقوق مردم، ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال، تحصیل 
کامل بودجه ۹۸ اتفاق افتد تا پروژه ای از امســال بر زمین نمانده و با تحقق بودجه بتوانیم قولی که 
در افتتاح ابر پروژه ها به مردم داده ایم را عملی کنیم.وی با بیان اینکه رویکرد در تدوین بودجه سال 
۹۹، عملیاتی بودن آن است، ادامه داد: امســال بودجه به صورت یکپارچه تقدیم شده و بودجه ۱۶ 
سازمان شــهرداری، مناطق ۱۵ گانه و شــهرداری اصفهان همگی باهم بررسی و تصویب می شود.

نصراصفهانی با بیان اینکه بودجه امسال به مناطق کمتر توسعه یافته نظر ویژه دارد، اضافه کرد: به 
دنبال خداحافظی با مناطق محروم هستیم تا فقط مناطق توسعه یافته و یا درحال توسعه داشته 
باشیم. تاکید بودجه ۹۹ بر تکمیل پروژه های نیمه تمام است تا مردم از این پروژه ها استفاده کنند.

وی با بیان ینکه پروژه های شاخص شهری، ۱۱۰ ردیف دارند که ۴۰ درصد بودجه را به خود اختصاص 
می دهند، خاطرنشان کرد: پروژه اجالس یک پروژه بین المللی است که تاکنون ۴۰۰ میلیارد در آن 

هزینه شده و ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر برای تکمیل نیاز دارد.

در مجلس تصویب شد؛

افزایش درآمدهای پایدار در انتظار شهرداری ها

سهم دولت و شــهرداری ها از مالیات بر           نرگس طلوعی
ارزش افزوده برابر شد. نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی در جلسه علنی روز سه شــنبه خود و در ادامه بررسی 

الیحه مالیات بر ارزش افــزوده، با تصویب ماده ۴2 این ماده ســهم 

شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری از 

درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را مشخص کردند. بر اساس این 

ماده، این درآمــد به حســاب تمرکز وجــوه وزارت کشور)ســازمان 

شهرداری ها و دهیاری های کشور( و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور 

مالیاتی اســتان ذی ربط نزد خزانه داری کل کشــور بــرای توزیع بین 

شهرداری ها و دهیاری ها واریز می شود.

درآمد ناشــی از عوارض بر کاال و خدمات یکی از مهم ترین درآمدهای 

پایداری شهرداری ها محسوب می شــود و نقش بی بدیلی در تقویت 

این دسته از منابع بر ترکیب درآمدهای شــهرداری دارد  بنابراین یکی 

از ابزارهای الزم برای رسیدن به توســعه پایدار ایجاد درآمد پایدار برای 

شهرداری است. به طوری که این درآمدها باید عالوه بر داشتن قابلیت 

اتکا و استمرار پذیری، تهدیدی برای توسعه پایدار شهری هم نباشد.

در گذشته شهرداری های سراسر کشــور اجازه داشتند به شکل محلی 

برای ارائه خدمات شــهری عوارض تعیین کنند؛ امــا در یک مقطعی 

مجلس و دولت به این نتیجه رسیدند که وضع عوارض پراکنده به این 

شکل به چرخه تولید لطمه وارد می کند، در نتیجه الیحه مالیات بر ارزش 

افزوده برای دریافت مالیات به شکل ملی جایگزین قانون قبلی شد. بر 

اساس این قانون که در سال ۸۷ به تصویب رسید و به شکل آزمایشی ۵ 

سال به اجرا در آمد و در ادامه نیز چندین بار تمدید شد مالیات بر ارزش 

افزوده به عنوان یکی از منابع مهم شهرداری های کشور شناخته شد.این 

منابع از آنجا که منابعی پایدار و مســتمر برای شــهرداری ها به حساب 

می آیند، جزو مهمی از درآمدهای پایدار شــهرداری های کشور است و 

به ویژه برای شــهرداری های کوچک که کمتر از عواید حاصل از عوارض 

ساختمانی بهره مند هستند، اهمیت دوچندان دارد.

بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس شورای اسالمی 

به تصویب رســید از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد آن 

به حوزه ورزش اختصاص یافته و هشــت درصد آن مربوط به دولت 

و مدیریت شهری بود و از این هشــت درصد نیز پنج درصد در اختیار 

دولت قرار می گرفت و تنها ســه درصد به شــهرداری اختصاص داده 

می شد ولی از آن جایی که بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور در ۱2۴2 

شهر زندگی می کنند و شــهرداری ها نزدیک ترین واحد ارائه خدمات 

عمومی به مردم هســتند کــه کاالی عمومی محلی ارائــه می دهند 

مسئوالن شهری در شهرها و اعضای شورای شــهر خواهان تغییراتی 

در این قانون شــدند تا سهم شــهرداری ها که ارتباط نزدیکی با مردم 

دارند از این قانون بیشتر شــود؛ چرا که تصویب این قانون مستقیما 

و بی واســطه بر زندگی روزمره مردم تاثیر خواهد داشت از این رو بار 

دیگر الیحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیســیون اقتصادی مجلس 

شورای اسالمی مورد بررســی قرار گرفت که در نهایت با رای دو سوم 

از نمایندگان مجلس سهم شــهرداری ها و دولت از مالیات بر ارزش 

افزوده برابر شد، موضوعی که بی شک تاثیرات گسترده ای بر زندگی 

شهروندان در شــهرها خواهد داشــت به خصوص در وضعیت کنونی 

اقتصادی که بســیاری از شهرداری ها با کســری بودجه روبه رو بوده 

و بســیاری  از پروژه های عمرانی در شــهرها به دلیل نبود اعتبار روی 

زمین مانده است.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان 
در حاشیه بازدید از رویداد تولید محتوای تخصصی 
در فضای مجازی در جمع خبرنــگاران اظهار کرد: 
خوشــحالی و امیدواری  در جوانــان و نوجوانان 
شــرکت کننده این رویداد به چشم می خورد؛ این 
نوجوانان اگــر خود را باور کنند  کــه این توانمندی 
در آن ها وجــود دارد، درآســتانه گام دوم کارهای 
بســیاری انجام می دهند.ســردار مجتبی فدا با 

اشاره به تاثیر گذاری این رویداد در ابعاد مختلف،  
تصریح کرد: این رویداد می تواند به استعدادیابی 
جوانانی کــه امــکان و توانمندی هایــی در ابعاد 
مختلف در فضــای مجازی را داراهســتند، کمک 
کند.وی افزود: این افراد در این رویدادها گرد هم 
می آیند و با قابلیت های مختلف استان و افرادی 
که در زمینه فعالیت می کنند، آشــنا شــده و هم 
افزایی توانمندی ها را به همراه دارد.فدا بیان کرد: 
یکی دیگر از فواید این رویداد اســتفاده از تجارب 
یکدیگر برای شرکت کنندگان در این رویداد است؛ 
این افراد یک توان و ظرفیتی برای دفاع از انقالب 
اسالمی ایران در مقابل دشمن به شمار می روند، 
دشمنی که فعالیت عمده خود را در فضای مجازی 
قرار داده و برای از بین بردن و زیر ســوال بردن و 

ایجاد ابهام در اصــول، ارزش ها و اعتقادات مردم 
تالش می کند.مجتبی فدا در ادامه بیان کرد: بسیج 
تشــکیالت انقالب اسالمی اســت و یک ظرفیت، 
توان و جبهه مردمی بــرای دفاع از انقالب و اصول 
و ارزش ها محسوب می شود؛ نباید در این عرصه 
خط کش گذاشــت و خط و تقســیم بندی داشته 
باشیم.وی افزود: باید امکانی را فراهم کنیم همان 
طور که بسیجیان در کنار مردم در انقالب و در دفاع 
مقدس و دیگر عرصه ها وارد میدان شدند و نقش 
خود را به خوبی ایفا و برخی هم به شهادت رسیدند؛ 
امروز نیــز باید این فضا را  بــاز بگذاریم و هر کس 
متناســب با ظرفیت خود، به نقش و جایگاه خود 
در گام دوم انقالب راه پیدا کنــد و قدم موثری در 

راستای مقابله با استکبار و دشمن بردارد.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج(:

جوانان توانمند، ظرفیت انقالب برای دفاع از ارزش ها هستند

 الیحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی مورد بررسی قرار گرفت که 
در نهایت با رای دو سوم از نمایندگان مجلس سهم 

شهرداری ها و دولت از مالیات بر ارزش افزوده برابر شد

 اهدای تابلوی آبرنگ کلیسای وانک
 به رییس شورای خلیفه گری ارامنه اصفهان

شهردار اصفهان در دیدار با رییس شــورای خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران در کلیسای 
وانک گفت: ارامنه، شــهروندان عزیزی هســتند که خود را مکلف به انجام وظیفــه در قبال آنان 
می دانیم.قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه با مشارکت  مسئوالن و شهروندان باید اصفهان را بیش 
از پیش توســعه یافته، زیســت پذیر و گردشــگر محور کنیم، افزود: در تصمیم گیری ها به دنبال 
عدالت شهری هستیم و در این نگاه عدالت طلبانه می توان از نظرات و پیشنهادات ارامنه ساکن 
اصفهان نیز استفاده کرد.در این دیدار  شهردار اصفهان اثر احمد مطیع در مکتب اصفهان را که در آن 
تصویری از محراب و نماز خانه اصلی کلیسای وانک ترسیم شده بود، به واروژ میناسیان اهدا کرد .

پردیس سیتی سنتر و ساحل، میزبان جشنواره فیلم فجر 
مدیر اجرایی جشنواره فیلم فجر اصفهان گفت: هم زمان با سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر، 
پردیس های سینمایی سیتی سنتر و ساحل میزبان دهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان خواهند 
بود.رضا دهقان افزود: اسامی خبرنگارانی که برای حضور در جشنواره نام نویسی کرده بودند تایید 
شده و کارت جشنواره برای واجدان شــرایط در حال صادر شدن است.وی گفت: امسال همچون 
سال گذشته سالن ویژه هنرمندان و اصحاب رســانه برای اکران رایگان فیلم ها اختصاص یافته 
اســت و فیلم های اصفهان هم در پردیس های ســینمایی ساحل وسیتی ســنتر اکران خواهد 
شــد.مدیر اجرایی دهمین جشــنواره فیلم فجر اصفهان افزود: یکی دیگــر از برنامه های جنبی 
جشنواره، برگزاری کارگاه های تخصصی در حوزه فیلم و سینماست که با مشارکت موسسه آموزش 
عالی سپهر برگزار خواهد شــد.دهمین جشــنواره فیلم فجراصفهان همزمان با سی و هشتمین 
جشــنواره فیلم فجر از ۱2 تا 22 بهمن ۹۸ در پردیس های ســینمایی اصفهان و ساحل به صورت 
مشترک برگزار خواهدشد.در این دوره از جشنواره، ۱۱۵ فیلم سینمایی به همراه ۳۶ فیلم مستند 
فرم ثبت نام جشــنواره را تکمیل کرده اند که در میان فیلم های ســینمایی، ۳۷ اثر به فیلمسازان 

اول اختصاص دارد.

گفتن از چهارباغ در چهارباغ
موضوع یازدهمین برنامه پنجشنبه های اصفهان، »گذری بر نقش و نگار خیابانی اصفهان« است 
و محمود درویش، حسین مسجدی و محمد عرب، با گفتارهایی پیرامون چهارباغ به این نشست 
زمستانی، گرمی می بخشند.محمود درویش، معمار و عضو انستیتو معماری بریتیش کلمبیا، در 
این نشست از »جای خالی پدر« می گوید؛ از خاطراتی که همه ما از بچگی از خانه پدری و خیابان 
و شهرمان داریم و با نابود کردن شــان، انگار هویت و شناسنامه مان را از بین برده ایم. او می گوید: 
درست است که تغییر، ناگزیر است اما از بین بردن هویت، درست نیست و بر همین مبنا نگاهی 
خواهد داشــت به تخریب ها، غفلت ها وآنچه نبایــد با چهارباغ می شــد.»چهارباغ مولد«  دیگر 
مبحثی است که حسین مســجدی، اصفهان پژوه و مدرس دانشگاه اصفهان به آن می پردازد. او 
در این نشست از چهارباغی می گوید که مصرف کننده نیست و به قدری زیبایی و فراخی و رفاه در 
شهر ایجاد کرده که باعث تولید در جاهای دیگر شده است.محمد عرب، کارشناس ارشد معماری 
نیز موضوع »چهارباغ؛ توهم تاریخ یا زنجیره ای از رویدادها« را واشــکافی می کند. او با صحبت 
از »چهارباغ«  به عنوان یک نمونه، از اهمیت خرده فضاها می گوید و عواملی که می تواند موجب 
پررنگ تر شدن شان شــود؛ از اینکه این فضاها، چطور با نگاه تاریخی ســازی ما از بین می روند.

عالقه مندان برای شرکت در نشست »گذری بر نقش و نگار خیابانی اصفهان« که به همت مدیریت 
پروژه های چهارباغ برگزار می شــود، می توانند امروز، رأس ســاعت ۱۸ به طبقه زیرین ســرای 

قزلباش واقع در چهارباغ عباسی روبه روی شیخ بهایی واحد ۵۱ مراجعه کنند.

با مسئولان

اخبار

حضور شهردار اصفهان 
در کنار مدیران برای 

تصمیم گیری های جمعی

خبر ویژه

شــهردار اصفهان با اشــاره بــه حضور در 

معاونت شهرســازی و معماری به منظور 

بررســی و تعییــن وضعیــت پرونده هــا 

و امالک واقــع در مناطق ۱۵ گانــه، اظهار 

کــرد: در حــوزه معاونــت شهرســازی 

و معماری شــهرداری حضور پیــدا کردم 

تا با حضــور معاونین، شــهرداران مناطق 

و مدیــران، پرونده هایی کــه در خصوص 

مسائل شهرســازی و اولویت بندی ها بود 

را بررســی کرده و تصمیم گیــری بهتری 

در خصوص این پرونده ها داشــته باشم.

قدرت ا... نوروزی ادامــه داد: با حضور در 

معاونت شهرســازی و معماری، پرونده ها 

به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت 

و تصمیمات مبتنی بر نظرات کارشناســی 

اتخاذ شــد که الزم اســت این روند ادامه 

پیدا کند.شهردار اصفهان اضافه کرد: از این 

پس تمام مسائل مربوط به اولویت بندی ها 

را به ســبکی که در معاونت شهرســازی و 

معماری شــهرداری برگزار شد، در حوزه ها 

و معاونت های دیگر نیــز با حضور معاونت 

مربوطه، کارشناســان و مدیران کل مرتبط 

با موضــوع ادامه می دهیم کــه امیدواریم 

با انجــام چنین اقدامی شــاهد رشــد و 

شــکوفایی مبتنی بر نظرات کارشناســی 

باشــیم.وی گفت: حضــور در معاونت ها 

می تواند به انجام کارها و روندها ســرعت 

بخشــیده و ایــن کارهــا را دقیق تــر کند 

همچنین در کنــار کارمندان قــرار گرفتن 

باعــث تزریق روحیــه ای جدیــد در میان 

آنها می شــود.نوروزی با بیان اینکه تداوم 

این حرکت های حضوری در امور می تواند 

بســیار مفید باشــد، اضافه کرد: به جای 

اینکه بسیاری از کارها در دفتر انجام شود 

می توان با حضور در صحنــه عملیات، این 

کارها را به شــکلی بهتر و دقیق انجام داد 

چراکه می خواهیــم این روند به موضوعی 

نهادینه برای اداره شهر تبدیل شود.

برگزاری کارگاه تخصصی سواد بازی های دیجیتال
 رییس اداره فضای مجازی، هنر و رســانه گفت: کارگاه تخصصی یک روزه ســواد بازی های دیجیتال کنســولی، موبایلی و رایانه ای توسط سازمان فضای

 مجازی ســراج مرکز اصفهان و با همکاری دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان برگزار می شود.حجت االســالم مجتبی زنده دل اظهار کرد: مهندس مصطفی 
 ضابط، مدرس شاخص کشوری سواد رسانه، کارشناس تبلیغات از دانشگاه آکســفورد، مدیر نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال تدریس این دوره را 
 بر عهده دارد.رییس اداره فضای مجازی، هنر و رســانه  افزود: ژانر شناســی بازی های دیجیتال، بررســی مورد بازی های پرمخاطب، آســیب شناســی 
 بازی های دیجیتال، ارزش افزوده هــای دنیای Game، محرک های بازی و کارکــرد آن در تربیت و آموزش از طریق بازی هــای دیجیتال عناوین دوره را

  شــامل می شــود.رییس اداره فضــای مجــازی، هنر و رســانه گفت: ایــن دوره  امــروز از  ســاعت ۸ تــا ۱۸ در قالــب چهــار کارگاه آموزشــی برگزار 
می شود.

شهرداری باغشاد به استناد مصوبه یک صورتجلسه شماره ۱۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ 
شورای محترم اســالمی شــهر باغشــاد در نظر دارد تعداد ۹ پالک زمین با کاربری 
مسکونی خود از مجموعه تفکیکی پالک های مســکونی بنیاد مسکن واقع در شهر 
باغشــاد ضلع غربی محله  نوگــوران را از طریق مزایده عمومی و بــا باالترین قیمت 

پیشنهادی بر اساس قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند.
لذا متقاضیان می توانند همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ لغایت پایان 
وقت اداری مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ جهت کسب اطالع از شرایط و همچنین خرید اسناد 

مزایده و دریافت فرم ثبت نام به واحد امور مالی شهرداری باغشاد مراجعه نمایند.
مالحظات:

۱- سپرده شــرکت در مزایده بایســتی به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش نقدی 
واریز به حساب شماره ۰2۱۰۱۵۳۴۸۹۰۰۳ شهرداری باغشاد نزد بانک صادرات شعبه 

پل کله اقدام گردد.

2- سپرده برندگان نفر اول تا سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 
به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.

۳- شهرداری باغشاد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۴- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج گردیده است.

۵- کلیه پیشنهادات و فیش واریزی با ضمانت نامه بانکی معتبر شرکت کنندگان در 
مزایده می بایســت در پاکتهای دربســته جداگانه تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 
مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ به دبیرخانه حراســت شهرداری باغشــاد تحویل داده شود، به 
پیشــنهادهای ناقص، مخدوش و یا تحویــل بعد از مهلت مذکــور ترتیب اثری داده 

نخواهد شد.
۶- متقاضیان مــی توانند جهت رویت و بازدیــد از پالک های مذکــور با هماهنگی 

شهرداری باغشاد اقدام نمایید.
۷- هزینه کارشناسی زمین و چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده عمومی

میثم بکتاشیان – شهردار باغشادم الف:746203



تقدیر از تامین کنندگان برتر شرکت ذوب آهن اصفهان در دومین جشنواره ملی فوالد ایران

پنجشنبه 3 بهمن  1398 / 27 جمادی االول 1441/ 23 ژانویه 2020/ شماره 2897

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

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

   

تمرین تندخوانــی در واقع تمرینی بــرای بهره برداری بهتر 
از زمان اســت.در ادامه دو تکنیک اصلی تندخوانی معرفی 

می شود:
 دنباله روی، بسط حاشیه ای

حد پایه را تعیین کنید:برای تعیین ســرعت فعلی خواندن، 
کتاب تمرین خود را بردارید و تعــداد لغت های موجود در 
5 خط اول آن را بشــمارید. تعداد کل لغت ها را بر 5 تقسیم 
کنید تا تعداد متوســط کلمه های هر خط به دست آید.مثال 
در 5 خط اول کتاب شما 62 کلمه وجود دارد. 62 تقسیم بر 
5 برابر اســت با 12.4 که یعنی در هر خط به طور متوسط 12 
کلمه وجود دارد.ســپس تعداد خطوط موجود در 5 صفحه 
از کتاب را بشمارید و بر 5 تقسیم کنید. عدد حاصل با تعداد 
متوسط خطوط در هر صفحه برابر است. این عدد را در تعداد 
متوسط کلمات هر خط ضرب کنید تا تعداد متوسط کلمات 
موجود در هر صفحه به دست آید.مثال اگر در هر 5 صفحه از 
کتاب 154 خط وجود داشته باشد، از تقسیم 154 بر 5 تعداد 
متوسط خطوط هر صفحه به دست می آید که برابر است با 
30.8 که می توان آن را به عدد 31 تخمین زد. حال با ضرب 
12 )تعداد کلمات هر خط( در 31 )تعداد خطوط هر صفحه(، 
تعداد متوسط کلمات هر صفحه به دست می آید.بر این مبنا 

خط اول کتاب را عالمت بزنید و هشــدار ساعت را روی یک 
دقیقه تنظیم کنید. سپس با دقت و سرعت معمول خود خط 
مذکور را بخوانید. بعد از گذشــت یک دقیقه، تعداد کلماتی 
را که خواندید بشمارید و حســاب کنید در هر دقیقه به طور 

متوسط چند کلمه می خوانید.

دنباله روی:تعداد دفعاتی که هنگام خواندن هر متن به عقب 
برمی گردید یا مدت زمانی که روی هر کلمه مکث می کنید 
را می توان با کمک روش دنباله رو ها و قدم رو ها کاهش داد. 
انجام مرحله  قبل یعنی شمارش تعداد کلماتی که در دقیقه 
می خوانید، در این روش بســیار اهمیت دارد تــا بتوانید از 

ابزار های بصری برای مکث کردن های به موقع و الزم میان 
کلمات بهره ببرید. هیــچ چیز به انــدازه  حدف مکث های 
بی مورد در افزایش سرعت خواندن تاثیر ندارد.به این منظور 
بهتر است خودکاری بردارید و زیر هر خطی که می خوانید با 
خودکار خط بکشید و چشم تان را روی هر کلمه  باالی نوک 
خودکار ثابت کنید. )منظور از دنباله روی هم همین است.( 
ضمنا بهتر است خودکار را به صورت خوابیده بر صفحه  کتاب 
نگه دارید و نگران درک مطلب نباشید. سعی کنید هر خط را 
حداکثر طی یک دقیقه بخوانید و هر صفحه که می خوانید، 
سرعت خود را بیشــتر کنید. هدف این است که تحت هیچ 
شرایطی خواندن هر خط را بیش از یک دقیقه طول ندهید.

این تکنیک را تکرار کنید و بعد از چندیــن بار تمرین مدت 
زمان خواندن هر خــط را به 30 ثانیه یا نیــم دقیقه کاهش 
دهید. یا به عبارتی در هر دقیقه دو خط بخوانید. بعضی افراد 
ممکن اســت با این ســرعت خواندن، معنی هیچ کلمه ای 
را درک نکنند که دور از انتظار نیســت. در هر صورت سرعت 
خواندن را حفظ کنید. آن وقت می بینید که بعد از مدتی قوه  
درک تان نیز با سرعت خواندن شما هماهنگ می شود. مهم 
این است که هنگام تمرین بر کلمات تمرکز و به چیز دیگری 

فکر نکنید.

آشپزی

کالباس مرغ
کالباس مرغ را در خانه تهیه کنید تا از مواد تشکیل دهنده آن و سالمت 

کالباس اطمینان داشته باشید، تهیه کالباس مرغ خانگی آسان است.
مواد الزم:یک عدد سینه مرغ بدون استخوان،3 حبه سیر، یک عدد زرده تخم مرغ، 

یک قاشق غذاخوری آرد ذرت، یک قاشق چای خوری فلفل سیاه، یک قاشق چای خوری 
نمک،یک پنجم قاشق مرباخوری پودر زنجبیل،نصف قاشق مرباخوری هل ساییده شده، یک 

قاشق غذاخوری روغن مایع، یک عدد هویج کوچک،2 عدد قارچ متوسط
طرز تهیه: برای تهیه کالباس مرغ خانگی ابتدا سینه مرغ بدون استخوان را با 3 حبه سیر 2 بار چرخ 
کنید. آرد ذرت را الک کرده و سپس فلفل سیاه، نمک، پودر زنجبیل و هل ساییده شده را به آرد ذرت 
اضافه کنید. بعد مرغ چرخ کرده را با مواد مخلوط شده آرد ذرت کمی ورز دهید. زرده تخم مرغ و 
روغن مایع را اضافه کرده و خوب ورز دهید تا خمیر یک دستی تهیه شود.قارچ و هویج را بپزید و 
ریز خرد کنید و به خمیر کالباس اضافه کنید، قارچ و هویج را به طور مساوی در خمیر پخش 

کرده و مخلوط کنید. یک کیسه فریزر را باز کنید و مواد کالباس مرغ خانگی را 
به صورت استوانه ای با قطر حدود 10 سانتی متر روی آن گذاشته و شکالت 
پیچ کنید.سپس به مدت 80 دقیقه کالباس مرغ خانگی را بخار پز کنید. 
بعد از اتمام پخت کیسه را بیرون بیاورید و بعد از کمی خنک شدن در 

یخچال بگذارید تا کامال سرد شود.

با مهارت تندخوانی آشنا شوید )2(

امیر آقایی گنده الت شد»سلفی با دموکراسی«در جشنواره برلینخبر
همزمان با نمایش فیلم ســینمایی »ســلفی با دموکراسی« 
به کارگردانــی و تهیه کنندگــی علی عطشــانی در بخش بازار 
جشــنواره فیلم برلین، پوســتر این فیلم رونمایی شــد.این 
فیلم روز یکشــنبه 4 اســفندماه برابر با 23 فوریه ساعت 13 
 در ســالن Cinemaxx17 برلین بــرای نخســتین بار روی

 پرده می رود.حجم باالی جلوه های ویژه کامپیوتری »سلفی 
با دموکراســی« که توســط فرید ناظرفصیحی و تیم ویژوئال 
طراحی و اجرا شــده اســت، تجربه جدیــدی در خاورمیانه 

محسوب می شود.

ویدئویی غیرمتعارف از »شنای پروانه« نخستین فیلم سینمایی 
محمد کارت به تهیه کنندگی رســول صدرعاملی و سرمایه گذاری 
محمدصادق رنجکشان منتشر شد.امیر آقایی با یک شخصیت 
گنده الت امروزی در محله ای در جنوب شــهر، نقــش تازه ای را 
تجربه می کند؛ کاراکتری که در کارنامه این بازیگر وجه تمایز بسیار 
زیادی دارد. در این فیلم سینمایی دیگر بازیگرانی همچون: جواد 
عزتی، امیر آقایــی، طناز طباطبایی، پانته آ بهرام، علی شــادمان، 
مه لقا باقری، مهدی حسینی نیا، ایمان صفا، ناهید مسلمی، نادر 

شهسواری و با معرفی آبان عسکری به ایفای نقش می پردازند.

 معرفی کتاب

خبر

موسی ترین به طور

راز کاخی که در دل جنگل قرار گرفته، کشف شد!

تازه ترین اثر داستانی سیدعلی شجاعی با عنوان »موسی ترین به طور« و محوریت اتفاقات پس از شهادت امام صادق)ع( 
و امامت امام موسی کاظم)ع( توسط انتشارات نیستان منتشر و راهی بازار نشر شد.این اثر روایتی داستانی از 

زندگی و زمانه امام هفتم شیعیان حضرت امام موســی کاظم )ع( است که در قالب یک داستان بلند تالیف 
شده و از زبان 6 نفر روایت می شود.شش نفر راوی این داستان، خود را شش چشم خلیفه عباسی می نامند. 
آنها شش چشم برای چهار خلیفه هستند که 35 سال در پنهانکاری مطلق، اخبار و اطالعات قلمرو اسالمی 

را برای خلفا ارســال می کردند و آنها را در جریان امر قرار می دادند.داستان »موسی ترین به طور« از 
ماجرای شهادت امام صادق )ع( و ماجرای انتخاب جانشــینی برای ایشان در مدینه آغاز می شود. 

خلیفه یکی از شش چشم خود را مامور به قتل وصی امام صادق )ع( کرده اما امام با ذکاوت تمام، 
پیش از شهادت جز پسرش موسی، پنج نفر دیگر از جمله شخص خلیفه را وصی خود قرار داده و 

همین مسئله، توطئه شهادت امام تازه شیعیان را خنثی می کند.داستان مذکور با چنین شروعی 
از زبان راویان دیگر به توصیف وضعیت جامعه اســالمی پس از شــهادت امام صادق )ع( 

می پردازد و میزان تشتت آرا در آیین مسلمانان را به تصویر می کشد. 

 به تازگی کاخی بزرگ و منحصر به فرد متعلق به تمدن مایا در دل جنگل های یوکاتان کشف شده است. مایاها حدود 2000 سال بر مناطقی ازجمله مکزیک، گواتماال، 
هندوراس و بلیز )کشوری در آمریکای مرکزی( حکمرانی می کرده اند و به عنوان یکی از بزرگ ترین تمدن های نیمکره غربی شناخته می شده اند. با وجود اینکه 
مطالب زیادی در مورد فرهنگ آن ها کشف شده  و مطالب عمیقی نیز در این رابطه نوشته شده است، ولی باستان شناسان هنوز هم در حال جست وجو برای کشف 
ابعاد جدیدی از این تمدن کهن قاره آمریکا هستند؛ زیرا هر تحقیق می تواند ابعاد تاریک تحقیقات گذشته را روشن کند. طبق جدیدترین یافته ها که در مکزیک 
و در شهر باستانی مایاها )کولوبا، در فاصله حدودا 160 کیلومتری غرب شهر کانکون( انجام شده، کاخی بزرگ کشف شده است که حدودا 55 متر طول و 16 متر 
عرض دارد. این بنا جزو مجموعه سازه هایی است که در مرکز کولوبا قرار داشته اند و به همراه هم به عنوان گروه C نام گذاری شده اند. طبق نظر آن ها احتماال این 
کاخ توسط قشر نخبه مورد استفاده قرار می گرفته و دوره ای که از آن اســتفاده می شده نیز با توجه به کشفیات داخل کاخ تعیین شده است. به نظر می رسد دوره 

استفاده از این بنا، در دوره کالسیک و پایانی مایاها بوده است.

وز عکس ر

 قبرستان سرسبز 
یمنی ها

قبرســتانی در صنعا پایتخت 
یمن میزبان شــمار زیادی از 
قربانیان جنگ در این کشــور 
اســت. طــی 1700 روز تجاوز 
رژیم سعودی به یمن، بیش 
از 43 هزار نفر از شــهروندان 
یمنــی مســتقیما  در حمالت 
نظامی عربســتان کشــته یا 

مجروح شده اند.

عکس: فرارو

آیین اختتامیه دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران، بیست و ششم 
دی ماه با حضور مسئولین وزارت صمت، انجمن تولید کنندگان فوالد ایران 
و جمعی از تامین کنندگان برتر زنجیره آهن و فوالد در ســالن سعدی برج 
میالد تهران برگزار شد. در این جشنواره، با اهدای لوح تقدیر از تامین کنندگان 
برتر شرکت ذوب آهن اصفهان تجلیل شد.سعید جعفری، معاون مدیریت 
تحقیق و توسعه ذوب آهن شرکت در این آیین گفت: ذوب آهن اصفهان به 
عنوان مادر صنعت فوالد کشور، نقش موثری در ساخت سایر صنایع فوالدی 
داشته است که همگان به آن واقف هستند.وی افزود: بومی سازی قطعات 
و تجهیزات صنعت فوالد در این شرکت از قدمت بسیاری برخوردار است و در 
این نمایشگاه نیز در قالب ویژه نامه ای دستاوردهای بومی سازی و نیازهای 

پژوهشی شرکت تدوین و توزیع شد.
معاون مدیریت تحقیق و توســعه ذوب آهن اصفهان ، بــه تولید ریل ملی 
به عنوان یکی از دســتاوردهای مهم این شــرکت اشــاره کرد و گفت: تولید 
محصوالت جدید با بهره گیری از دانش کارکنان شــرکت ، امری است که در 
ذوب آهن اصفهان با جدیت پیگیری می شود. وی، تصریح کرد: این شرکت 
با برقراری ارتباط مستمر و موثر با شرکت های دانش بنیان و مراکز دانشگاهی 
و علمی پژوهشی همواره دانش و تکنولوژی روز را به تجربه و فناوری پیوند 
زده و در بین سایر صنایع فوالدی در این عرصه از جایگاه شاخصی برخوردار 
است.شــایان ذکر اســت؛ شــرکت طاها قالب توس، به مدیر عاملی دکتر 
اردشیر فرشیدیان فر، شرکت آلیاژسازان پاسارگاد به مدیر عاملی خالوئی، 

شــرکت مهندســی پرچمداران صنعت ســپاهان به مدیر عاملی سیروس 
پرچمی، شرکت بهسازکار نور ســپاهان به مدیر عاملی امین اسدی، شرکت 
عامرگسترصنعت به مدیر عاملی ناصر شریفیان، شرکت زغال های صنعتی 
ایران  به مدیر عاملــی گل زاده، دفتر کل کاال  به مدیــر عاملی مهندس عطا 
اسدی، پاالر صنعت به مدیر عاملی مهندس طالقانی، فرآورده های مهر گداز  
به مدیر عاملی مهندس مهدی نعیمی، بهتام روانکار به مدیر عاملی مهندس 
رضا شاعری و شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن اصفهان به مدیر 
عاملی مهندس امیر ایرانپور، شرکت هایی بودند که به عنوان تامین کنندگان 

برتر ذوب آهن مورد تقدیر قرارگرفتند.

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان از بومی ســازی 4 هزار قطعه مورد نیاز صنعت 
فوالد کشــور در این مجموعه خبر داد.حمیدرضا عظیميان افزود: فوالد مبارکه 
همواره در جهت داخلی سازی و بومی ســازی قطعات مورد نیاز کار کرده است 
و برای اینکه بتوانیم از فناوری های روز اســتفاده کنیم در حال مطالعه نســل 
چهارم فناوری فوالد هستیم.وی اضافه کرد: با همکاری دانشگاه ها، پارک های 
علمی و فناوری و شــرکت دانش بنیان، نقشه راه فناور شدن در صنعت فوالد را 
ترســیم و در این باره قرارداد های متعددی امضا کردیم.عظیميان با بیان اینکه 
50 درصد از بازار فوالد کشور در اختیار فوالد مبارکه اســت، گفت: راهبرد کلی ما 
حفظ این ســهم از بازار ایران اســت ضمن اینکه با توســعه صنایع نفت و گاز و 
صنایع خودروســازی، باید بتوانیم ورق و محصوالت مورد نیــاز آن ها را تامین 

کنیم.وی با اشــاره به اینکه ســلیقه عموم مردم به خودرو های شاسی است، 
افزود: خودرو های شاســی به ورق با عرض 2 هزار میلی متر نیاز دارد که تالش 
می کنیم تا این نیاز را تامین کنیم.مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان در پاســخ به 
ســوالی مبنی بر کمبود ورق فوالدی برای صنایع کوچک و متوسط کشور گفت: 
ما در کشــور کمبود ورق فوالدی نداریم بلکه داللی و سوداگری موجب تفاوت 
قیمت در ورق فوالدی شده اســت.عظیميان ادامه داد: اگر به روال قبل عرضه 
هم در بورس کاال و هم برای بنگاه های تولیدی باشــد می توانیم کل نیاز کشور 
را پوشــش دهیم و آرامش را به این بازار برگردانیم حتی بــرای واحد هایی که 
 نیاز به ورق فوالدی آن ها 100 تن هم باشــد می توانیم در ســایت بهین یاب آن

 را اختصاص دهیم.

بومی سازی 4 هزار قطعه مورد نیاز در فوالد مبارکه

مدیرعامل ذوب آهن در همایش صنعت فوالد و ســنگ آهن ایران گفت: ذوب آهن 
اصفهان تنها فوالدساز کشور است که از انرژی بدون یارانه استفاده می کند و یارانه هم 
می پردازد. اگر ذوب آهن بخواهد توســعه پیدا کند، زغال سنگی ها باید در کنار ذوب 
آهن اصفهان باشند. به دلیل واگذاری های انجام شده ،سنگ آهن از ذوب آهن جدا 
شد.ابتدای شکل گیری ذوب آهن ،معادن کشور به عنوان زنجیره کامل دیده شد اما 

پس از واگذاری ها این توازن به هم خورد و این امر باعث مشکالت در تولید فوالد کشور 
شده است. یزدی زاده افزود: صادرات بلیت و شمش نسبت به صادرات سنگ آهن، 
ده درصد ارزش افزوده بیشتر دارد.چرا معادن را به ذوب آهن نمی دهند چون برای 
معادن اقتصادی نیست. 10 درصد فوالد کشور در ذوب آهن اصفهان تولید می شود.
سود واحدهای معدنی و بازدهی سرمایه این  واحدها باید با فوالدی ها مقایسه شود.

 مدیر عامل ذوب آهن در همایش صنعت فوالد و سنگ آهن ایران:

حیات و زنده ماندن معادن کشور  وابسته به ذوب آهن است
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