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شرکت توزیع برق 
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شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری 

مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی )فشرده( 

به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 

1398/12/4 به نشانی: اصفهان- خیابان ارتش- امور برق منطقه پنج اصفهان- دفتر امور، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از 

مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 http://tender.tavanir.org.ir : سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

 http://eepdc.ir : سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34122251-031 کارشناس قراردادها و مناقصات  و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، 

اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن 34122240 اداره مهندسی و طرح ها تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

  ارایه تاییدیه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت https://www.eepdc.ir جهت به روز رسانی 

مدارک ثبتی الزامی است.

)در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه 

و مزایده از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

  پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

  حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.

  به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
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ترکیه 4هزار نیروی داعش و القاعده را به لیبی اعزام کرد!
خبرگزاری آمریکایی گزارش داد که ترکیه 4 هزار نیروی وابسته به داعش و القاعده در سوریه را در 
حمایت از دولت وفاق ملی لیبی به این کشــور اعزام کرده است.براساس این گزارش، هر دو جناح 
درگیری در بحران لیبی از کشورهای خارجی سالح و تجهیزات دریافت می کنند؛ فایز السراج رییس 
دولت وفاق ملی در طرابلس و خلیفه حفتر در شرق لیبی. اما ترکیه که مدت هاست گروه های شبه 
نظامی را در سوریه حمایت و آموزش می دهد و مرزهایش را برای عبور نیروهای داعشی بازمی گذارد 
طی ماه های اخیر صدها نفر از آنها را به عرصه جدید نبرد لیبی فرستاده است. رهبران شبه نظامیان 
در لیبی که نام شان به دلیل حساسیت موضوع فاش نشده به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته اند که 
ترکیه بیش از 4۰۰۰ از جنگجویان خارجی را به طرابلس فرستاده که ده ها نفر از آن ها به شبه نظامیان 
تندرو وابسته هستند.شبه نظامیان مورد حمایت ترکیه به جنگیدن در صفوف نیروهای وابسته به 
القاعده و داعش و دیگر گروه های تندرو در مناطق شمالی سوریه مشهور هستند و جنایات زیادی 

را علیه غیرنظامیان در این مناطق مرتکب شده اند.

حذف مجری های سی.ان.ان از ضیافت ناهار کاخ سفید
کاخ سفید مجریان شبکه خبری سی.ان.ان را از ضیافت ناهار خبرنگاران پیش از سخنرانی ساالنه 
رییس جمهوری آمریکا حذف کرد.دیلی میل گزارش داد، ضیافت ناهار پیش از سخنرانی ساالنه 
به خبرنگاران و مجریان این شــانس را می دهد تا بتوانند چند ساعت پیش از سخنرانی به رییس 
جمهوری دسترسی داشته باشند. اواخر ۲۰۱۸، جیم آکوستا، خبرنگار سی.ان.ان در کاخ سفید از 
جلسات بیرون انداخته شد و پس از آن شبکه سی. ان. ان در ارتباط با لغو مجوز ورود خبرنگار خود 

برای ورود به کاخ سفید علیه دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا اقامه دعوا کرد.

ترور شیخ »قیس الخزعلی« تکذیب شد
ترور شیخ »قیس الخزعلی« دبیرکل گروه مقاومت اسالمی عصائب اهل الحق در عراق تکذیب شد.یک 
منبع در مقاومت اسالمی عراق خبر ترور شیخ قیس الخزعلی، دبیرکل گروه مقاومت اسالمی عصائب 
اهل الحق را تکذیب کرد.این منبع که نخواست نامش ذکر شود اضافه کرد که توئیت منتسب به »دونالد 
ترامپ« رییس جمهوری آمریکا که در آن ادعای ترور الخزعلی را کرده بود، جعلی است و دبیرکل عصائب 
اهل الحق در کمال صحت و سالمت به سر می برد.منبع مزبور، این گونه اخبار دروغین را بخشی از جنگ 
رسانه ای محور آمریکایی دانست به ویژه بعد از سخنان اخیر شــیخ الخزعلی علیه آمریکا که بازتاب 
گسترده ای به دنبال داشته و واشنگتن برای سرپوش گذاشــتن بر شکست های پیاپی اش در برابر 

محور مقاومت به حربه دروغ پراکنی و شایعه سازی روی آورده است.

سه عضو شورای امنیت خواستار نشستی درباره شمال سوریه شدند
یک منبع آگاه در شــورای امنیت ســازمان ملل اعالم کرد که آمریکا، انگلیس و فرانسه درخواست 
برگزاری نشست این شورا را در مورد اوضاع شمال غرب سوریه مطرح کرده اند.این منبع که خواست 
نامش فاش نشود، تصریح کرد که این نشست احتماال پنجشنبه برگزار خواهد شد.این درخواست 
درحالی مطرح شده است که رییس ستاد مشترک ارتش سوریه اعالم کرد به شبه نظامیان مستقر در 
استان ادلب فرصت آخر را برای کنار گذاشتن سالح هایشان داده می شود. وی اضافه کرد که نیروهای 
دولتی در حال ادامه عملیات نظامی علیه شبه نظامیانی که با غیرنظامیان می جنگند و از آنها به عنوان 
سپر انسانی در ادلب استفاده می کنند، هستند.پیش از این آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از 
طرف های درگیر خواسته بود که به اقدامات نظامی در شمال غرب سوریه پایان دهند.اوضاع استان 
ادلب در شمال غرب سوریه اخیرا پس از کشته شدن چند نظامی ترکیه پرتنش شده است. ارتش 

سوریه اعالم کرده که آماده هرگونه اقدام متقابل  در صورت تجاوز ترکیه است.

رهبر معظم انقالب:

مردم را دلسرد نکنید

هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار 
کردند.حضرت آیت ا…خامنه ای در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف 
مردم که صبح دیروز و همزمان با فرارســیدن ایام ا...دهه  فجر و چهل 
و یکمین سالروز پیروزی انقالب اســالمی برگزار شد، تصریح کردند : 
معامله قرن قبل از مردن ترامپ، خواهد مرد.ایشان همچنین در بخشی 
از سخنان شان درباره انتخابات دوم اسفند ماه تاکید کردند: هرکسی به 

ایران و امنیت آن عالقه مند است باید در انتخابات شرکت کند.
در ادامه اهم سخنان رهبر انقالب را می خوانید: 

  برگزاری پرشور انتخابات و حضور همگانی مردم در پای صندوق های 
رای، تضمین کننده امنیت کشــور خواهد بود زیرا دشــمنان از پشتوانه 

مردمی نظام بیش از امکانات تسلیحاتی آن هراس دارند.
  در کشــور مشــکالت و گرفتاری هایی وجود دارد که برخی ناشی از 
تحریم ها و علت برخی هم کم کاری هاست اما با وجود این مشکالت، 
مردم به دلیل آنکه در انتخابات موضوع آبروی نظام و امنیت کشور در 

میان است، به میدان خواهند آمد.
  در قضاوت ناظران بین المللی نســبت به هر کشور، مسائلی نظیر 
میزان حضور مردم در انتخابات و چگونگی روی کار آمدن مســئوالن و 
نهادهایی نظیر مجلس، تاثیرگذار اســت، بنابراین شرکت انبوه مردم 

در انتخابات مجلس از این زاویه نیز کامال ضروری اســت. به خصوص 
هنگامی که مــردم افــراد شایســته را برگزینند، راه های تــازه و چاره 
اندیشی های جدید در روند حل مشکالت کشور و مردم پدیدار می شود.

  اقتصاد، فرهنگ، پیشرفت علمی و مسائلی از این قبیل بسیار مهم 
است؛ اما اساس همه این مســائل انتخابات است چرا که اگر انتخابی 
عمومی، قوی و درست انجام شود، همه مشکالت به تدریج حل خواهد 

شد.
  وقتی انتخابات از ابعاد مختلف دارای این همه اهمیت و تاثیرگذاری 
است، نباید با حاشیه سازی، سخنان گوناگون و حرف های دلسرد کننده 

آن را از رونق انداخت.
  وقتی برخی رسانه های خائن خارجی، جمعیت عظیم میلیونی ملت 
را چند هزار نفــره می خوانند اما تحرک چند صد نفــر در خیابان ها را به 
اسم ملت ایران جا می زنند، طبعا مردم به این رسانه ها اعتماد نمی کنند 
البته به شرطی که از داخل به این رسانه ها مایه تبلیغات سوء داده نشود.

  گویندگانی که تریبون دارند یا به واســطه جایگاه خود می توانند در 
رســانه ها و فضای مجازی حرف بزنند، نباید جــوری اظهار نظر کنند 
که دشــمن با بزرگ نمایی حرف آنها، برای دلسرد کردن مردم، خوراک 

گیرش بیاید.

  وقتی شما به دروغ می گویید این انتخابات مهندسی شده و یا اینکه 
انتخابات نیست انتصابات است، مردم دلسرد می شوند.

 رهبر انقالب با ابراز تعجب از سخنان برخی که به وسیله انتخابات به 
جایی رسیده اند اما انتخابات را زیر سوال می برند، گفتند: چگونه است 
که انتخابات وقتی به نفع شماست صحیح و متقن است؛ اما وقتی به 

نفع شما نیست انتخابات خراب است.
  در انتخابات مجلس بارها بعضی افراد نامه دادند که تقلب شــده یا 
اشکال دارد، بنده نیز هیئت هایی تعیین کردم که با دقت رسیدگی کردند 

و بعد معلوم شد این گزارش ها و نامه ها درست نبوده است.
  از دشمن نمی شود گالیه کرد اما فالن نویسنده، مرتبطین با فضای 
مجازی، نماینده مجلس و فالن مسئول مهم دولتی باید مراقب باشند 
و اینجور نشود که بگوییم مردم شــرکت کنید اما در عین حال، به غلط، 

جوری حرف بزنیم که مردم از حضور در انتخابات دلسرد شوند.
  شــورای نگهبان مرکب از شــش فقیــه عادل و شــش حقوق دان 
برجســته منتخــب مجلــس، در قانــون اساســی شــأنی دارد و 
مجموعــه ای قابــل اعتمــاد اســت چگونــه انســان مــی تواند به 
 راحتــی ایــن مجموعــه را بــه غــرض ورزی دربــاره برخــی افراد 

متهم کند.

وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با رهبران مقاومت 
فلسطین از مواضع اجماعی مردم و رهبران فلسطین 
در مخالفت با طرح »معامله قــرن« حمایت کرد. 
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و »اســماعیل 
هنیه« رییس دفتر سیاسی حماس در گفت وگویی 
تلفنی آخرین تحوالت فلسطین و طرح آمریکایی 
- صهیونیستی معامله قرن را بررسی کردند.ظریف 
در این تمــاس تلفنی ضمن محکومیــت قاطعانه 
طرح غیر انسانی ترامپ موسوم به »معامله قرن«، 
از مواضع اجماعی مــردم و رهبران فلســطین در 
مخالفت بــا طــرح یکجانبه مذکــور، حمایت کرد 
و بــر ضــرورت وحــدت و همبســتگی گروه های 
فلســطینی، ملت ها و دولت هــای آزاده جهان در 
مقابله همه جانبه با این توطئه بــزرگ قرن تاکید 
کرد.وی همچنین ضمن تشریح مواضع کشورمان 

در حمایت از مبارزات بحق و مشروع مردم فلسطین 
در مقابله با اشــغالگران صهیونیســت، بر تحرک 
گسترده مردمی و دولتی در برابر این پروژه ظالمانه 
آمریکایی - صهیونیستی تاکید کرد.اسماعیل هنیه 
نیز در این گفــت وگوی تلفنی با اشــاره به مبارزات 
ملت فلسطین و وحدت و همبستگی ایجاد شده در 
مواجهه با این طرح خصمانه، بر عزم رهبران، مردم 
و گروه های مقاومت در مقابله با اشــغالگری رژیم 
صهیونیســتی تاکید کرد.وی در پایان از تالش های 
کشــورمان در همراهی با ملت مظلوم فلسطین در 
ایســتادگی و مقاومت علیه اشــغالگران قدردانی 
کرد.وزیــر امور خارجــه همچنیــن در گفت وگوی 
تلفنی بــا »زیاد نخالــه« دبیرکل جهاد اســالمی 
فلسطین، مســائل منطقه و فلســطین را بررسی 
کرد.ظریف در این تماس تلفنی ضمن محکومیت 

قاطعانه طــرح تحمیلی و خائنانه ترامپ موســوم 
به معامله قرن، از موضــع اجماعی مردم و رهبران 
فلســطینی در مخالفت با طــرح یک جانبه مذکور 
حمایت و بر ضرورت وحدت و همبستگی گروه های 
فلسطینی در مقابله همه جانبه با این توطئه بزرگ 
قرن تاکید کرد.رییس دســتگاه دیپلماسی ضمن 
تشــریح موضع ایران در حمایــت از مبارزات بحق 
و مشروع مردم فلســطین در مقابله با اشغالگران 
صهیونیســتی، ضرورت تحرک گســترده مردم و 
کشورهای اســالمی را در برابر طرح های شیطانی 

آمریکایی - صهیونیستی یادآور شد.

 گفت وگوی تلفنی ظریف با رهبران حماس
 و جهاد اسالمی فلسطین

نقل قول روز

وز عکس ر

سوزاندن تصویر 
 نارندرا مودی 

در هند
طی روزهای اخیر اعتراضات 
و درگیری ها میــان هندوها 
و مسلمانان بر ســر اعتراض 
به قانون تابعیــت بار دیگر باال 

گرفته است.

تمجید کم سابقه چین از »ظریف«
سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری خود در روز چهارشنبه تاکید کرد که محمد جواد ظریف، 
وزیر خارجه ایران اولین وزیر خارجه در میان کشورهای جهان بود که در جنگ چین با ویروس مهلک کرونا 
به طور عمومی از دولت پکن حمایت کرد.وی تاکید کرد که این مســئله نشان از تعهد ایران به دوستی با 
مردم چین است.»هوا چونینگ« در ادامه، از اهدای 3 میلیون ماسک بهداشتی از سوی ایران به چین 
خبر داده است.این درحالی است که مقامات چینی طی روزهای گذشته از مواضع مقامات آمریکایی در 
قبال بحران در چین شدیدا ابراز ناراحتی کرده بودند.سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن انتقاد از اینکه 
آمریکا از ابتدای شیوع ویروس کرونا در حال ایجاد فضای رعب و وحشت است، اعالم کرد واشنگتن هیچ 

کمکی به پکن نکرده است.

»مکانیزم ماشه« عملیاتی نخواهد شد
رییس دفتر رییس جمهور با بیان اینکه در مجموع مذاکرات بســیار خوبی با مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا صورت گرفت، گفت: اتحادیه اروپا تالش خواهد کــرد برجام بماند که معنای دیگر آن این 
است که »مکانیزم ماشه« عملیاتی نخواهد شد.محمود واعظی با اشاره به سفر روزهای گذشته مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران با بیان اینکه این سفر به درخواست خود ایشان صورت گرفت، اظهار 
داشت: با توجه به تصمیماتی که ما در خصوص برداشتن گام پنجم اتخاذ کردیم، اروپایی ها به هر دلیل 
عالقه مند بودند به این تصمیم عکس العملی نشان دهند که در مقابل این صحبت ها، مواضع جمهوری 

اسالمی مواضع بسیار محکم و قاطعی بود.

سامانه مجلس گرافی راه اندازی شد
 سامانه مجلس گرافی در آزمایشگاه شــبکه های اجتماعی دانشــگاه تهران به منظور بررسی فعالیت 
انتخاباتی نامزدهای مجلــس یازدهم در رســانه ها و شــبکه های اجتماعی راه اندازی شد.ســامانه 
مجلس گرافی یک وبسایت رایگان است که آمار و اطالعات منتشر شده حول موضوع انتخابات مجلس 
یازدهم در شبکه های اجتماعی و رسانه ها را در قالب یک نقشه تعاملی ارائه می کند و توسط آزمایشگاه 
شبکه های اجتماعی دانشگاه تهران راه اندازی شده اســت.در این نرم افزار اطالعاتی مانند نامزدهای 
شــاخص هر حوزه انتخابیه، رتبه بندی و نمودارهای مقایســه ای فعالیت مجازی نامزدها در هر حوزه 
انتخابیه، میزان فعالیت هر حوزه انتخابیه در مقایسه با سایر حوزه های کشور، تعداد مطالب منتشر شده 
به تفکیک نامزدهای حوزه های انتخابیه با قابلیت تغییر بازه زمانــی، تعداد الیک، بازدید و ریتوئیت در 
شبکه های اجتماعی، مثبت خنثی یا منفی بودن مطالب منتشر شده و نامزدهای ترند کشور وجود دارد.

 نماینده های کنگره خواستار شفاف سازی درباره تلفات
 انتقام موشکی ایران شدند

دو قانون گذار مجلس نمایندگان آمریکا با نگارش نامه ای خطاب به وزارت دفاع آمریکا خواســتار 
شفاف سازی درباره تلفات این کشور در حمله موشکی ایران به پایگاه »عین االسد« عراق شده اند. 
»بیل پارسل«، نماینده ایالت نیوجرسی در مجلس نمایندگان آمریکا و »دان بیکن«، نماینده ایالت 
نبراسکا در همین مجلس این نامه را نوشته اند.پارســل در حساب کاربری اش در توئیتر عکسی از 
این نامه دو صفحه ای منتشر کرده و در توضیح نوشــته پنتاگون بعد از حمله موشکی ایران در روز 
۸ ژانویه »دســت کم ۵ بار« ارقام مربوط به تلفات نظامیان آمریکا را اصالح کرده اســت. او نوشته 
است: »من و دان بیکن، فشارها را ادامه دادیم تا پنتاگون درباره وضعیت نیروهای مان پاسخ داده و 
شفاف سازی کامل کند.«در جمله آغازین نامه این دو نماینده جمهوری خواه به تالش های »دونالد 
ترامپ«، رییس جمهور آمریکا برای کوچک نمایی تلفات نظامیان این کشور در حمله موشکی ایران 

اشاره شده است.

کافه سیاست

معاون سابق رییس جمهور:

شورای نگهبان در 
ردصالحیت ها دست و دل 

باز بوده است
موالوردی در گفت و گویی اظهار داشــته: گویا 
در این دوره شورای نگهبان در رد صالحیت ها 
با دســت و دل باز و بی رودربایســتی اقدام 
کرده  و عده  زیادی را که در یک جریان فکری 
و سیاسی خاص و مشــخصا در طیف مقابل 
جریان فکری اعضای شورای نگهبان حضور 
دارنــد و آن را نمایندگی می کننــد از گردونه 
انتخابات خارج کرده  است، حتی در این دوره 
کارگزاران و تمام استانداران نظام که یکی از آنها 
همین اواخر رییس ستاد انتخابات کشور بوده 
را کنار زدند! معاون سابق رییس جمهور در امور 
زنان ادامه داد: به طور طبیعی در این شرایط 
وقتی دایره انتخاب مردم هم محدود می شود 
و هم ســالیق و گرایش های مختلف فرصت 
عرض اندام پیدا نمی کنند مســلم است که 
مشارکت سیاسی تحت تاثیر قرارمی گیرد. ما 
خیلی خوش بینانه این پیش بینی را داشتیم 
که با توجــه به مجموعه شــرایط و وضعیتی 
که کشــور در آن قــرار دارد، زمینه مشــارکت 
حداکثری توسط قوا و نهادهای مختلف اعم 
از دولت، نهادهای نظارتی و همه متولیان امر 
که در حوزه انتخابات نقش آفرینی می کنند 
فراهم شود، اما با این نتیجه  بررسی اعتراضات 
و شکایت های مربوط به ردصالحیت هایی که 
اعالم شد به نظر نمی رسد شاهد یک انتخابات 
پرشور باشیم که اخیرا اعالم  هم شد دغدغه و 
ماموریت مراجع نظارتی هم چنین انتخاباتی 

نیست.

 
گویندگانی که تریبون دارند یا به واسطه جایگاه خود می 
توانند در رسانه ها و فضای مجازی حرف بزنند، نباید جوری 
اظهار نظر کنند که دشمن با بزرگ نمایی حرف آنها، برای 

دلسرد کردن مردم، خوراک گیرش بیاید
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 کسب رتبه اول ارتباطات سیار
 توسط مخابرات منطقه اصفهان

مخابرات منطقه اصفهان توانست در ارزیابی فصل پاییز شرکت مخابرات ایران، رتبه اول را در زمینه 
ارتباطات سیار کسب کند.طبق اعالم نظر معاونت راهبرد و توسعه کسب و کار  شرکت مخابرات ایران 
مبنی بر ارزیابی فصلی معاونت ها و ادارات کل ستادی از مناطق، معاونت ارتباطات سیار مخابرات 
منطقه اصفهان توانست در ارزیابی فصل پاییز رتبه اول را در بین مناطق مخابراتی کشور کسب کند.

معاون استاندار اصفهان:

 کشورهای اوراسیا، فرصت خوبی برای
 توسعه روابط صنعتی  هستند

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان گفت: کشورهای منطقه اوراسیا در 
شرایط کنونی فرصت خوبی برای توســعه روابط صنعتی هستند.سید حسن قاضی عسکر ادامه داد: 
اقداماتی  از سوی دولت برای برطرف کردن مشــکالت صنایع در جریان است؛ اما اتاق بازرگانی نباید 
منتظر باشد و باید با شتاب کار را پیش ببرد.وی افزود: در این شرایط اقتصادی با توجه به لزوم استفاده 
از ظرفیت هایی که در ارتباط با کشــورهای اوراســیا به وجود آمده، اتاق بازرگانی به صورت ویژه گروه 
تخصصی را در این حوزه بسیج کند.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان 
با اشاره به امکان تامین برخی مواد و کاالهای مورد نیاز از  اوراسیا تصریح کرد: برخی اتفاق ها که نباید 
می افتاد، افتاد که می شد با روش های دیپلماسی از آن جلوگیری کرد؛ اما به هر روی محقق نشد.وی 
وظیفه دولتمردان را تمهیدی اساسی برای کاهش مشکالت برشمرد و اضافه کرد: باالخره در این شرایط 

پیش آمده، باید مشکالت خود را بشناسیم، فرآیندهای اداری را اصالح و ساختارها را چابک کنیم.

نماینده مردم اصفهان:

گوشت های تاریخ گذشته وارد کشور می شود
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به مشکالت تامین منابع آبی در استان اصفهان  
گفت: اصفهانی ها بر اســاس قانون حق منابع آبی خود را می خواهند و حقابه بقیه استان های کشور را 
نمی خواهند.ناهید تاج الدین، افزود: یکی از مشــکالت کشاورزان، سهمیه کود شیمیایی مورد نیازشان 
است و بسیاری از آنها حداقل سهمیه مصوب را هم نمی توانند تهیه کنند، قیمت انواع این کودها در بازار 
بسیار زیاد است و وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دارد پس از قرار دادن سهمیه مصوب در اختیار کشاورزان، 
سموم را در بازارهای بدون واسطه عرضه کند.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به مشکالت دامداران استان، تصریح کرد: سن بسیاری از دام ها در دامداری های استان به زمان کشتار 
رسیده؛ اما خرید تضمینی از سوی دولت صورت نمی گیرد و از سوی دیگر قیمت گوشت در بازار به صورت 

تصاعدی افزایش می یابد و گوشت های تاریخ گذشته وارد کشور می شود.

ساخت مسکن در مناطق محروم
مدیر روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان گفت: امســال ۲۷ هزارو ۷۷۳ واحد 
مسکونی در قالب مسکن مهر در مناطق محروم و کم برخوردار استان اصفهان تحویل متقاضیان شده 
است.محمد علی نریمانی اظهار داشت:یکی از مهم ترین اقدامات سازمان بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان اصفهان در سال جاری توجه به مناطق محروم استان با اجرای طرح ساخت ۲۷ هزارو ۷۷۳ واحد 
مسکن در مناطق محروم و کم برخوردار استان اصفهان بوده است.وی افزود:همچنین توجه به مسئله  
حاشیه نشینی در شهر اصفهان نیز همیشه مورد توجه سازمان بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان 
قرار گرفته و در تالش هستیم تا بتوانیم با مشارکت با سازمان های مختلف دولتی استان اقدامات موثری 

را در این مناطق به عمل آوریم.

کرونا عالوه بر بخش وسیعی از تجارت خارجی ایران با چین، امیدها برای رونق گردشگری در ایران را هم خاموش کرده است؛

دست به یقه شدن اقتصاد با کرونا

عمق نفوذ چیــن در بازارهــای جهانی با  مرضیه محب رسول
نوسانات ناشــی از انتشار ویروس کرونا و 
تاثیرات روانی آن نمایان تر شد. نفت، طال ، بورس و دالر از جمله بازارهایی 
بودند که طی روزهای اخیر به شدت تحت تاثیر جو روانی ناشی از ترس 
از کرونا قرار گرفتند و متشنج شدند؛ هر چند با فروکش کردن بار  روانی 
ترس و وحشت ناشی از انتشار این بیماری آرامش در حال بازگشت به 
بازارهای جهانی و البته ایران است. در یک هفته اخیر طال و بورس برای 
فراز و فرود ناشی از کرونا با هم رقابت می کردند در حالی که سکه از کانال 
5 میلیون رد شد، بورس به شدت افت داشت و دالر هم وارد کانال 14 هزار 
تومان شد هر چند امروز این قیمت ها اندکی تعدیل شده؛ اما همچنان 
خبری از ثبات نیست. رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفته است 
بازارهای جهانی همچنان تحت تاثیر کرونا قرار دارد. هوشنگ شیشه بران 
با بیان اینکه بانک مرکزی چین برای جلوگیری از ریزش بیشتر بازارها 
اقدام به تزریق 1۷1 میلیارد دالر نقدینگی کــرده که این اقدام اندکی در 
تقویت ارزش یوان موثر است، افزود: شاخص دالر جهانی که نرخ برابری 
آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی مورد اندازه گیری قرار می گیرد، در 
معامالت  اخیر با صعود ۰.4 درصدی  و در ســطح ۹۷.۶۶5  واحد بسته 
شد.وی با اشــاره به بازار داخلی طال، گفت: طی دو روز گذشته بازار ارز و 
سکه شاهد کمی افزایش قیمت بود، البته روند این روزهای بازار بیشتر 
متاثر از روند قیمت دالر است و هر گونه اتفاق در بازار ارز، موقعیت فروش 

یا خرید معامله گران بازار سکه را تحت تاثیر قرار می دهد.شیشه بران در 
خصوص روند افزایشی قیمت سکه در سومین روز این هفته، اظهار کرد: 
با وجود نوسانات نرخ دالر روند طالی جهانی را نمی توان به عنوان متغیری 
افزایشی در بازار سکه در نظر نگرفت. البته با تالش بانک مرکزی نرخ دالر 
کنترل شده و شاهد روند صعودی آن نیســتیم؛ اما این تنها دالر و طال 
نیست که  در ایران تحت تاثیر رخدادها د رچین قرار دارد. اقتصاد ایران در 
شرایط تحریم به شــدت به چین وابسته شده اســت و هر نوع تغییر و 
تحول در بازارهای این کشور بدون شک ایران را به دردسر خواهد انداخت. 
پدرام ســلطانی، عضو شــورای عمومی فدراســیون جهانی اتاق های 
بازرگانی، با انتشــار توییتی ضمن برآورد کاهش تجارت ایران و چین از 
تبعات این اتفاق بر اقتصاد ایران ابراز نگرانی کرد. جدای از تجارت وابسته 
به چین، قیمت نفت نیز به دلیل کاهش تولید در این کشــور در روزهای 
اخیر افت محسوسی داشته است؛ اما کارشناســان می گویند به دلیل 
کاهش سطح فروش نفت ایران در بازارهای جهانی این کاهش قیمت 
تاثیر چندانی بر بازارهای ایران ندارد. بر خالف نفت که نگرانی چندانی در 
مورد آن وجود ندارد سقوط بورس یکی از جدی ترین اتفاقات ناگواری 
اســت که می تواند در اقتصاد ایران رخ دهد. ویروس کرونا تقریبا افت 
شدید تمام بازارهای بورس در دنیا را به همراه داشت؛ با این حال، به دلیل 
نقدینگی بزرگی که در حال حاضر به ســمت بورس ایران سرازیر شده، 
تاثیر شیوع این ویروس بر بورس تهران چندان محسوس نیست. ثبت 

رکوردهای تاریخی در خرید و فروش بورس و تنور داغ این روزهای سهام 
درایران می تواند تحت تاثیر نگرانی ها از شــیوع کرونا و اقتصاد جهانی 
باشد و ناگهان فرو بریزد. در مقیاسی کوچک تر بدون شک اقتصاد برخی 
از شهرهای توریست پذیر ایران مانند اصفهان هم به شدت تحت تاثیر 
کرونا قرار خواهد گرفت فروش صنایع دســتی و صادرات آن به چین و 
پذیرش تورهای گردشگری چینی که ماه هاست با ایجاد تمهیداتی مانند 
لغو ویزای مسافری و ... تالش شده تا رونقی در این بخش ایجاد شود را 
با رکودی غیر قابل پیش بینی مواجه کرده است. حتی به دلیل ورود تعداد 
باالی گردشگر چینی به ایران تورهای اروپایی نیز ترجیح داده اند سفرها 
به ایران را لغو کنند. هدائیان، رییس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری 
استان اصفهان اعالم کرده اســت تعداد قابل توجهی از تورهای اروپایی 
سفر خود را به ایران تا بعد از ماه مارس لغو کرده  و  یا به تعویق درآورده اند. 
 به گفته وی، عمده گردشــگران فرهنگی تاریخی ایران چینی  ها هستند

  که طی ماه های اخیر برای حضور آن ها به مناســبت ســال نوی چینی 
 در ایران تبلیغ  و بازاریابی شــده بود؛ اما با بروز این بیماری و شــنیدن
  خبر تعطیلی پروازها بســیاری از آن هــا برنامه های دو ســه روز آخر

 تورشــان را لغو کردند تا پیش از تعطیل شــدن پروازها به کشورشــان 
 برگردند. این شــواهد نشــان می دهد کرونا عالوه بر بخش وســیعی

  از تجارت خارجی ایران با چین، امیدها برای رونق گردشــگری در ایران 
را هم خاموش کرده است.

رییس اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
اســتان اصفهان گفت: از ظرفیت های دانشــگاه هنر 
اصفهان می توان در تجاری ســازی محصوالت صنایع 
دستی استان نیز اســتفاده کرد تا بتوانیم بسته های 
اقتصادی و هنری را برای گردشــگران تعریف کنیم.
مسعود گلشیرازی با اشــاره به لزوم برقراری دانش 
در واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی در اســتان 
اظهار داشــت: باتوجه به وجــود ظرفیت های باالی 

دانشــگاه های اســتان و لــزوم بهره بــرداری از این 
ظرفیت ها، اتاق بازرگانی اصفهان امسال برنامه ای را 
مصوب کرد که طی آن بتواند با واحدهای دانشگاهی 
و فعاالن اقتصادی ارتباط نزدیکــی  برقرار کند. وجود 
این دو در کنار هم می تواند شعار اقتصاد دانش مدار را 
محقق  فراهم اورد.وی افزود: پس از امضای قرارداد 
با دانشگاه اصفهان، دانشــگاه آزاد و دانشگاه صنعتی 
اصفهان، اتاق بازرگانــی در گام جدید توافق نامه ای را 
با دانشــگاه هنر اصفهان تدوین کرد. با توجه به اینکه 
اصفهان به عنوان قطب گردشــگری کشــور شناخته 
می شود و اکنون نیز کمپین گردشگری در حال تحقق 
اســت، بنابراین لزوم همــکاری جدی تر با اســاتید 

دانشگاه هنر در حوزه های گردشگری، اقتصاد شهری 
و ارتباط با صنعت احساس می شود. گلشیرازی ضمن 
تاکید بر استفاده از ظرفیت های هنری در صنعت گفت: 
بخش هایی از صنایع مانند طراحی صنعتی، بسته بندی 
و تبلیغات صنایع نیازمند خالقیت های فکری و هنری 
هستند که اســاتید و صاحبان کرسی در دانشگاه هنر 
اصفهان این توانایی را دارند که بتوانند در زمینه های ذکر 
شده، کمک شایانی را به رشد صنعت استان بکنند.وی 
اضافه کرد: از ظرفیت های دانشگاه هنر اصفهان می توان 
در تجاری سازی محصوالت صنایع دستی استان نیز 
استفاده کرد تا بتوانیم بسته های اقتصادی و هنری را 

برای گردشگران تعریف کنیم.

 ظرفیت دانشگاه هنر اصفهان
 در تجاری سازی صنایع دستی استفاده می شود

ترازوی آشپزخانه

بازار

 اقتصاد ایران در شرایط تحریم به شدت به چین 
وابسته شده است و هر نوع تغییر و تحول در 
بازارهای این کشور بدون شک ایران را به دردسر 

خواهد انداخت

ترازوی آشپزخانه الکترونیک 
400-SF مدل

قیمت: 47،000 تومان

ترازوی دیجیتال الکور 
قیمت: 97،000 تومان

ترازوی آشپزخانه کمری 
NEW HOME مدل
قیمت: 210،000 تومان

رییس سازمان استاندارد کشور:

مواد لبنی »سمی« نیستند
شایعه شیرهای آلوده، بحث درستی نبود و شــیرها و مواد لبنیاتی به  هیچ  وجه آلوده و آغشته به 
سموم نیستند.رییس سازمان استاندارد کشور در بازدید از کارخانه تولید محصوالت لبنی گفت: در 
کشور سه دستگاه نظارتی، تولید، بسته بندی و عرضه در بازار را کنترل و غیر از آن در سطح بازار به  طور 
مستمر از مواد لبنی و تولیدی نمونه  گیری و کنترل و آزمایش می کنند؛ پس چگونه امکان دارد این 
موضوع از نظر سه دستگاه نظارتی دور بماند؟نیره سادات پیروز بخت افزود: محصوالت لبنی صنعتی 
در کشور جزو بهترین محصوالت غذایی در ایران و خیلی از کشورهای همسایه به شمار می رود.وی 
با اشاره به صادرات محصوالت لبنی به خارج از کشور اظهار امیدواری کرد که این موضوع به صادرات 
کشور صدمه نزند.رییس سازمان استاندارد کشور با تکذیب بحث انتقال ذرت آلوده به شیرها گفت: 
به محض نشر این خبر، به صورت همزمان در سطح بازار از محصوالت لبنی هزار واحد نمونه  گیری 
و آزمایش گرفتیم که ۹8 و نیم درصد محصوالت صنعتی و تولیدی ما کامال سالم بودند و مابقی هم 

درصد کمی داشتند که هیچ نگرانی وجود نداشت.

تایید متقاضیان طرح ملی مسکن قطعی نیست
در حالی 14 بهمن برای متقاضیان تایید شده طرح ملی مسکن پیامک ارسال شده که مقام مسئول 
وزارت راه و شهرسازی، گفت: تایید متقاضیان طرح ملی مسکن غیرقطعی است.اصالنی با اشاره 
به اینکه ارسال پیامک پذیرفته شدگان غیرقطعی اقدام ملی مســکن 14بهمن از ساعت 11 صبح 
آغاز و تا ساعت  ۲۲ شب همان روز به اتمام رسید، اظهار کرد: بر اساس قانون ساماندهی افرادی که 
می توانستند از تسهیالت دولتی و برنامه های حمایتی مسکن استفاده کنند و در اقدام ملی مسکن 
ثبت نام کردند، با تطبیق برخی از شرایط طی پیامکی پذیرش اولیه به واجدان شرایط اعالم شد.وی 
ادامه داد: کســانی که پیامک دریافت کردند واجد شروط فرم ج ســبز، فقدان مالکیت خصوصی 
مسکن و عدم استفاده از تسهیالت خرید، جعاله یا مشــارکت مسکن هستند. اصالنی گفت: حق 
اعتراض را برای متقاضیانی که پیامک دریافت نکردند محفوظ اســت و آنها می توانند از اول تا 1۰ 
اسفند با مراجعه به سامانه دالیل رد درخواست خود را دریافت کنند. چنانچه اشتباهی رخ داده باشد 

اعتراض به حق متقاضیان بررسی خواهد شد.

بهبود محیط کسب  و کار در پاییز 98
مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت محیط کسب وکار 
ایران در پاییز سال 1۳۹8 را منتشر کرد.براســاس اطالعات ارائه شده در این گزارش در پایین امسال 
شاخص محیط کسب وکار کشور به ۶.۰۳ رسیده که بهبودی نسبی نسبت به پاییز 1۳۹۷ و تابستان سال 
1۳۹8 را نشان می دهد. در این شاخص هرچه عدد به سمت 1۰ حرکت کند، وضعیت محیط کسب وکار 
بدتر شده و هرچه پایین تر باشد فضا برای فعالیت اقتصادی بهبود یافته است.بررسی های انجام شده 
در سال های گذشته نشان می دهد که سال 1۳۹۶ با شــاخص 5.۷8 بهترین محیط کسب وکار برای 
فعاالن اقتصادی را فراهم کرده ولی در سال 1۳۹۷ با توجه به تالطم های اقتصادی رخ داده این عدد به 
۶.۳۳ افزایش یافته است.بررسی های اتاق بازرگانی ایران در پاییز سال قبل نیز نشان از آن داشت که 
این شاخص به ۶.4۹ افزایش یافته؛ اما در ســه فصل گذشته از سال 1۳۹8 بهبودی نسبی در عملکرد 
این شاخص رخ داده تا جایی که این عدد در تابستان امسال به ۶.۰۷ و در پاییز امسال به ۶.۰۳ رسید.در 
بررسی مولفه های اصلی تاثیرگذار در این شاخص، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه 
و محصوالت، بی ثباتی سیاست ها، قوانین، مقررات و روش های اجرایی ناظر بر کسب وکار و دشواری 
تامین مالی از بانک ها، جزو نامناسب ترین مولفه های محیط کسب وکار بوده اند. همچنین سه مولفه 
محدودیت دسترسی به آب، محدودیت دسترسی به حامل های انرژی و نحوه  استقبال مشتریان از 

نوآوری و ابتکار و ارائه خدمات و محصول مناسب ترین مولفه های کسب وکار در ایران بوده اند.

کافه اقتصاد

اخبار

اعتراض عکاسان 
به دفاتر پلیس+10 
تجمع عکاسان در اعتراض به 
اقدام برخی ارگان های دولتی 
و نیمه دولتی که باعث بیکاری 
تعداد زیادی از افراد این صنف 

شده است.

وز عکس ر

 شــرکت گاز اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و شــرایط
 زیر برگزار نماید:

موضوع مناقصه: انجام خدمات دفتری، ماشین نویسی و منشی و بایگانی 
در سطح ادارات گاز استان اصفهان

 میــزان تضمیــن: ۲/۷4۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال )دو میلیــارد و هفتصــد و
 چهل میلیون ریال(

کد فراخوان: ۳۲۲8۷۶۶ 

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، 
شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ ۹8/11/۲۷ 
مناقصه گــران مــی توانند جهــت کســب اطالعات بیشــتر بــه پایگاه 
 اطــالع رســانی الکترونیکــی شــرکت گاز اســتان اصفهان بــه آدرس

 www.nigc-isfahan.ir و www.iets.mporg.ir یا با شــماره تلفن 
۳81۳۲-۰۳1 داخلی ۲58۶ تماس حاصل فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی- شماره مجوز )7075، 1398(
شرکت گاز استان 

اصفهان

نوبت اول

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان
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چشم بر هم گذاشــتیم، نزدیک به یک  سمیه پارسا
سال گذشت. بهمن سال گذشته بود که 

 خبر رســید عناصر تکفیــری به نیروهای ســپاه پاســداران در جاده

 خاش-زاهدان حمله کرده اند.

خیلی طول نکشید که بفهمیم شهدای این حادثه تروریستی بچه های 

لشــکر 14 امام حســین)ع( اصفهان بوده اند. 27 نفر شهید و 13 تن 

هم مجروح شــدند. ماموریت شــان »مرزبانی« بود، در راه برگشت 

از ماموریت بودند که با خانواده های خود تمــاس گرفته و گفته بودند 

لحظه دیدار نزدیک است. این جاده اما به بهشت می رفت، به اصفهان 

ختم نشد و خانواده ها برای دیدار دوباره با عزیزان شهید خود، چشم 

به راه قیامت ماندند. 

       

گروهک تروریستی جیش العدل، مسئولیت حادثه را برعهده گرفت. 

یک خودرو مملو از مواد منجــره در جاده خــاش- زاهدان محدوده 

روســتای چانعلی خود را به اتوبوس حامل بچه های سپاه رسانده و 

اتوبوس را منفجر مــی کند. »جیش  العدل« که به گفته کارشناســان 

مسائل امنیتی، باقی مانده گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی است، 

در این سال ها و پس از به درک واصل شدن عبدالمالک، از هیچ فتنه 

و آسیبی به مرزبانان کشورمان دریغ نکرده است. اعضای این گروهک 

که از شــاخه »جندالشــیطان« اســت، هرچندوقت یک بار به خاک 

کشورمان حمله کرده و مرزبانان و سربازان در مرز را یا گروگان گرفته و یا 

به شهادت می رساند و به راحتی به داخل خاک پاکستان بازمی گردد و 

دولت پاکستان هم گویا مشکلی با این موضوع ندارد!

جیش العدل این بــار هم زهر خــود را ریخت و 27 تن از پاســداران 

کشورمان را در نهایت مظلومیت به شــهادت رساند. فرماندهان سپاه 

وعده انتقام دادند...

       

در روزهای پس از شهادت 27 نفر از نیروهای لشکر 14 امام حسین)ع( 

اصفهان در خاش و در میان وعده ها بــرای انتقام و اخبار در خصوص 

دســتگیری عوامل جنایت، نام یک زن به میان می آید. زنی که گفته 

می شود مالک خودروی انتحاری بوده است. رییس کل دادگستری 

سیســتان و بلوچســتان با تایید این خبر می گوید :» 6 نفر دستگیر 

شده اند که جرم آنان نيز محرز شده، يك نفر خانم كه مالك خودروی 

انتحاری بوده در شهرستان خاش دستگير شده است. در بررسی های 

به عمل آمده از منزل نامبرده قطعاتی از خودروی انتحاری كشف شده 

و پرونده با قاطعيت در مجتمع جرائم امنيتی در حال پيگيری است و 

به محض محرز شدن و قطعيت مجرميت نسبت به صدور حكم اقدام 

و احكام شرعی صادره با قاطعيت اجرا خواهد شــد و به اطالع عموم 

می رسد.«

سردار پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه هم اعالم می کند که دو نفر 

از عناصری که در این تیم تروریستی حضور داشتند، پاکستانی بودند و 

عامل انتحاری هم فردی پاکستانی بود.

سردار پاکپور  همچنین تایید می کند سرنخ ها، آنها را به یک زن رسانده 

که در این حادثه نقش داشته اســت: »دو روز قبل اولین سرنخ ما که 

یک خانم بود، شناسایی و دستگیر شــد و از طریق این خانم، به افراد 

دیگر رسیدیم.«

در روزهای بعد اما خبر می رسد زن دستگیرشده به قید وثیقه آزاد شده 

و دیگر خبری درباره سرنوشت این زن در البه الی اخبار پیدا نمی کنیم 

تا همین امروز. 

       

پیکرهای پاک شــهدا را به اصفهان می آورند و شهدا در میان استقبال 

گرم مردم مشایعت می شوند. در حسینیه شهدای بسیج مراسم شبی 

با شهدا برگزار می شود و روز بعد هم مراسم تشییع. سرلشکر جعفری، 

فرمانده وقت سپاه پاسداران سخنران این مراسم است. سردار عزیز در 

اصفهان وعده انتقام به عربستان و امارات می دهد و هشدارهایی هم 

برای پاکستان دارد:» آنچه مسئوالن و مقامات مختلف اشاره کرده اند 

از جمله رییس جمهوری و رییس شــورای امنیت ملی این اســت که 

جمهوری اسالمی دیگر مالحظات قبلی را انجام نمی دهد و برای انتقام 

خون این عزیزان مستقیم وارد عمل می شود.

انتظاری که از کشور همسایه و مسلمان خود یعنی پاکستان داریم این 

است که همکاری کند. چرا ارتش و سازمان اطالعات امنیت پاکستان 

این گروه را پنــاه می دهد؟ این پناه دادن را نوعــی حمایت می دانیم. 

سازمان اطالعات و امنیت پاکستان محل اختفای این گروه را می داند؛ 

اما سکوت پیشه کرده است. دولت های خائن عربستان و امارات بدانند 

صبر جمهوری اسالمی به ســر آمده و حمایت از گروه های تکفیری را 

تحمل نخواهد کرد. ما انتقام خون شهیدان را از دولت های عربستان و 

امارات خواهیم گرفت و از رییس جمهور و رییس شــورای امنیت ملی 

می خواهیم که دســت ما را باز بگذارند و دولت پاکســتان باید بداند 

من بعد باید هزینه حمایت سازمان ISI )ســازمان اطالعات و امنیت 

پاکستان( را بپردازد و این هزینه، هزینه سنگینی خواهد بود.«

در عین حال سردار سالمی که آن زمان جانشین فرمانده سپاه بود، در 

گفت و گویی در این باره می گوید: »مقیاس انتقام ایران درگیری با چهار 

تروریست نیســت، ما با دنباله های تروریست ها درگیر خواهیم شد. 

نوع و شکل پاسخ به تروریست ها را نمی توانیم عنوان کنیم؛ اما هیچ 

عملی بدون پاسخ نخواهد ماند.«

 عبدا... حاجی صادقــی، نماینده ولی فقیه در ســپاه پاســداران هم

  می گوید: انتقــام از عوامل تروریســتی به موقع انجام خواهد شــد

 و ما قرار گذاشته ایم که در مقابل هر شــهید ما، 1۰ نفر از آنها به هالکت 

برسند.

        

محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در حساب توئیتری 

خود و در واکنش به حمله تروریستی به اتوبوس حامل نیروهای سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی که مدافعان مرزهای کشور بودند، می نویسد: 

»از شــنیدن خبر حمله انتحاری به اتوبوس نیروهای سپاه پاسداران 

در نزدیکی زاهدان و جان باختن بسیاری از آنها شوکه شده و متاسف 

شدم. همدردی عمیق خود را با خانواده های مصیبت زده در این حمله 

تروریستی شوم اعالم می کنم. پاکستان به شدت اعمال تروریستی 

را محکوم می کند.«

»ابراز تاســف« و »اعالم محکومیت«؛ دو راهکار همیشگی و تکراری 

دولت پاکستان در برخورد با حوادث اینچنینی در خاک ایران که توسط 

همان تروریست هایی که کشور همسایه به آنها پناه داده ، رخ می دهد 

و پاکستان هربار تنها می گوید: متاسفم! 

تاسفی که شهدای مان را به ما برنمی گرداند و مرهم دل مادران و پدران 

داغدیده و فرزندان یتیم شده شان نمی شود.

 ایجاد و افزایش فوری تعداد گشــت های مرزی مشــترک، افزایش 

کنترل دولت پاکستان بر مبادالت مالی و بانکی این کشور به منظور قطع 

حمایت های مالی برخی کشورهای همسایه از گروه های تروریستی 

و افزایش همکاری های امنیتی و اطالعاتی با ایران برای شناســایی 

پایگاه های تروریستی و عملیات نظامی مشــترک و هماهنگ برای 

نابودی این گروه ها؛ اقدامات موثرتری برای نشــان دادن حسن نیت 

و جدیت پاکستان برای مبارزه با تروریسم است. اقداماتی که تاکنون 

شکل نگرفته و البته وقتی می شنویم میان گروهک های تروریستی 

و سیســتم اطالعاتی پاکســتان همکاری و همراهی وجود دارد، چه 

انتظاری باید داشت؟!

        

و البته که حرف شان این بود: »ما شیشه عطریم بگویید به سنگ...« 

آن موقع که خــون خرازی در کربالی ۵ ســال 6۵ بــه زمین ریخت، 

بیشترشــان هنوز به دنیــا نیامده بودند اما در ســی و چندســالگی 

باشکوه شان ، سی و چندسال پس از شهادت فرمانده حسین، شدند 

»یاران خرازی«؛ مهم نیست بیش از 3۰ سال وقفه افتاد، چون این 27 

نفر از همان لشکر، از همان ســپاه، از همان شهر و با همان هدف رفته 

بودند و »حسین وار« برگشتند. شعارشان با تأسی به فرمانده حسین 

همیشه همین بوده »ما لشکر امام حسینیم. حسین وار می جنگیم و 

حسین وار شهید می شویم.«

و خوش به ســعادت شــان که نزد فرمانده حسین روســفید شدند 

و حســرت دوباره دیدن شــان ماند بر دل ما شــرمنده های ابدی و 

جاماندگان همیشگی از قافله شهدا. 

چشم برهم گذاشتیم نزدیک به یک سال از شــهادت شان گذشت و 

امروز قرار است به یادشان مراسم بزرگداشتی در گلستان شهدا برگزار 

شود. یک سال گذشت و ما هنوز هم نفهمیده ایم »قیمت امنیت« چند 

اســت؛ امنیتی که به برکت همین خون ها حاصل شد و راه هنوز ادامه 

دارد. یاران خرازی مثل خرازی اجازه نمی دهند رویای دشمن برای خط 

انداختن بر خال امنیت این سرزمین هیچ وقت تعبیر شود. 

                 به یک سالگی شهادت »یــــــــــــــاران خـــرازی« نزدیک می شویم؛

       آن بــیـســـــــت و هـفـت نفر

یکی از آن 27 شهید

شــهید محمد صابری از شــهدای حادثه تروریستی خاش از 
جمله پاسدارانی بود که همیشه آرزوی شهادت داشــت و مرتب بر این باور بود 

که روزی شــهید خواهد شد، حاال پس از شــهادتش خانواده او این پیش بینی را 
روایت کرده اند.

خواهرش آرزوی محمد را این طــور روایت می کرد: محمدم همیشــه می گفت 
شهید می شــوم؛ اما ما جدی نمی گرفتیم، می گفتیم شوخی می کند. حتی بارها 
 به همســرش گفته بود من شهید می شــوم، چند روز دیگر ســالگرد پدربزرگش

 اســت، پدربزرگش عالقه زیادی به محمد داشــت و حاال مهمــان پدربزرگش 
می شود...

آهای رفیق، تو نوکری رو 
یادمون دادی

»امید اکبری« از بچه های هیئت فدائیان حسین بود. تصویر 
او را هنگام گرفتن شور »حسین،حسین« کنار سیدرضا زیاد دیده بودیم. شهید که 
شد رفقای هیئتی کمرشان شکست. سید نوحه ای را به یاد »امید اکبری« خواند 

که ماندگارشد:
آهای رفیق تو نوکری رو یادمون دادی

با گریه هات به میدون اومدی و خون دادی
تو آتیش سقیفه زمونه جون دادی

حسین آقام همه میرن تو میمونی برام...

 روایت غریب
 یک عکس

نمی دانم همســر کدام شــهید از آن 
27 شهید است ولی این عکس که در 
فرودگاه هنگام انتقال پیکرشــهدا از 
سیســتان به اصفهان گرفته شد، یک 
دنیا حرف دارد، یــک دنیا غربت و یک 

دنیا درد ...



گالیه چند روز اخیر بعضی از ملی پوشان فوتسال ایران نســبت به نحوه دریافت پاداش های معوقه باعث شده است تا ملی پوشان از صحبت در این ارتباط منع 
شوند.اعضای تیم ملی فوتسال ایران طی هفته های گذشته نسبت به عدم دریافت مطالبات و پاداش های خود گالیه هایی داشتند. سیدمحمد ناظم الشریعه 
سرمربی تیم ملی بارها در مصاحبه هایش اظهار کرده بود که کادر فنی تیم ملی دو سال است حقوقی دریافت نکرده اند.  همچنین ملی پوشان خواهان دریافت 
پاداش های معوقه خود و احترام به تیم ملی بودند.این انتقادات باعث شد تا چند روز پیش بخشی از پاداش ملی پوشان پرداخت شود؛ اما این اقدام نصفه و 
نیمه فدراسیون فوتبال بازهم انتقاد بعضی از ملی پوشان و حمالت آنها را به کمیته فوتسال و فدراسیون در پی داشت؛ از جمله محمدرضا سنگ سفیدی که گفته 
بود: » بعضی اوقات کسی صادقانه می گوید پول نیست، اما هر روز به ما می گویند هفته بعد پول تان را می دهیم. هفته بعد می گویند قبل از شروع مسابقات. مگر 
بچه های تیم ملی گدا هستند که دنبال ۲۲ میلیون تومان باشند؟«این انتقادات گویا به مذاق فدراسیون نشین ها خوش نیامده و دستوراتی برای ممنوع المصاحبه 
شدن بازیکنان صادر شده است.یکی از بازیکنان تیم ملی فوتسال در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: از ما خواسته اند دیگر درباره پاداش ها صحبت نکنیم، 

این درخواست از طریق آقای کریمیان سرپرست تیم ملی به بازیکنان اعالم شد.

دستور عجیب فدراسیون به بازیکنان تیم ملی فوتسال

پنجشنبه 17 بهمن  1398 / 11 جمادی الثانی 1441/ 6 فوریه 2020/ شماره 2907

رییس هیئت دو و میدانی استان اصفهان:

امیدوارم روزهای خوبی را در دو و میدانی ببینیم
رییس هیئت دو و میدانی استان اصفهان اظهار کرد: هیئت دو و میدانی استان اصفهان کار خاصی 

برای فصیحی انجام نداده و اگر هم کاری انجام شــده، حداقل وظیفه هیئت دو و میدانی در این 

رابطه بوده است.محمدرضا برکت ادامه داد: روزی فرزانه فصیحی به دفترم آمد و به ادامه ندادن 

در رشته دو و میدانی اشاره کرد. به او  گفتم مسیرت را ادامه بده و من نیز در این راه از هیچ کمکی 

برای موفقیت تو خــودداری نخواهم کرد.رییس هیئت دو و میدانی اســتان اصفهان با تاکید بر 

اینکه امیدوارم موفقیت فصیحی نقطه  ســرآغازی برای ورزش دو و میدانی ایران و به خصوص 

ورزش استان اصفهان باشد، تصریح کرد: طی یک سال گذشته شاهد اتفاقات بسیار خوبی برای 

ورزش دو و میدانی بوده ایم؛ مسابقات، همایش ها و کالس های آموزشی را در برنامه داشته ایم. 

جا دارد که از حمیدرضا عظیمیان، مدیر کارخانه فوالد مبارکه و مسعود تابش، مدیرعامل باشگاه 

سپاهان به خاطر ورود باشگاه سپاهان به عرصه دوومیدانی تشکر کنم و امیدوارم روزهای خوبی 

را در دو و میدانی ببینیم.

هفته بیست وچهارم لیگ برتر فوتسال بانوان؛

 فوتسالیست ها در خط پایان
هفته بیســت و چهارم و پایانی لیگ برتر فوتســال بانوان روز جمعه برگزار می شود و پرونده دور 

نخست این رقابت ها بسته خواهد شد.چهار تیم هیئت فوتبال خراسان رضوی، مس رفسنجان، 

حفاری اهواز و ســایپای تهران صعود خود به مرحله پلی آف این رقابت ها را قطعی کرده اند و در 

هفته پایانی به دنبال تعیین جایگاه خود در جدول رده بندی هســتند.تیم هیئت فوتبال خراسان 

رضوی که با 53 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به مس رفسنجان در صدر جدول رده بندی ایستاده 

در هفته پایانی رقابت ها مهمان حفاری اهواز تیم 5۲ امتیازی و رده سومی لیگ برتر است.مس 

رفســنجان نیز که با 53 امتیاز روی پله دوم جدول رده بندی ایستاده اســت به دیدار تیم هفتم 

جدول ره بندی یعنی دختران کویر مس کرمان می رود. ســایپای 50 امتیازی و رده چهارمی هم 

مهمان تیم هیئت فوتبال شهرســتان اصفهان اســت که با 4 امتیاز در قعر جــدول رده بندی قرار 

دارد.اما تیم نامی نوی اصفهان که عنوان مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتســال بانوان را یدک 

می کشــید در نهایت موفق به قرار گرفتن در جمع 4 تیم ابتدای جدول و صعود به مرحله پلی آف 

نشــد.نامی نوی 44 امتیازی و رده پنجمی در هفته پایانی لیگ برتر به مصاف تیم ششم جدول 

یعنی پاالیش نفت آبادان می رود. نتیجه این دیدار تاثیری در معادالت باال و پایین جدول ندارد.

در پایان مرحله گروهی لیگ برتر فوتسال بانوان، تیم نخست جدول رده بندی در مرحله پلی آف به 

مصاف تیم چهارم جدول خواهد رفت و تیم دوم جدول نیز با تیم سوم رو به رو می شود.

جهت شرکت در المپیک ۲0۲0؛

حجاب بانوان کاراته کا مسلمان تصویب شد
فدراسیون جهانی کاراته اســتفاده از حجاب را برای بانوان مســلمان تصویب کرد تا نفراتی که به 
المپیک راه پیدا می کنند، مشــکلی نداشته باشند.جواد سلیمی، مشــاور بین الملل فدراسیون 
کاراته با اعالم این خبر تاکید کرد پیش از آغاز رقابت های کاراته در المپیک ۲0۲0 موضوع پوشش 
حجاب در دستور العمل موارد مجاز مصوب شد تا احتمال اتفاقات پیش آمده در المپیک جوانان 
برای رشته جودو، وجود نداشته شــد.عضو شورای داوران جهان و آســیا که با سایت فدراسیون 
صحبت می کرد، افزود: با توجه به نشســت های متعدد مســئوالن فدراســیون جهانی و برگزار 
کنندگان المپیک ۲0۲0 دستور العمل اجرایی به تصویب رسید که به کلیه فدراسیون های کاراته نیز 

به صورت مکتوب ابالغ شده است.

هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر؛

امتیازهای واجب تر از نان

هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال   سمیه مصور
در حالی عصر امروز بــا برگزاری دو دیدار 
پیگیری می شود که در این هفته تیم سپاهان در ورزشگاه شهید بهنام 
محمودی مقابل تیم نفت مسجد ســلیمان صف آرایی می کند و ذوب 
آهن در خانه پذیرای تیم صنعت نفت آبادان است. اگرچه برگزاری دیدار 
 تیم های پرســپولیس تهران و اســتقالل در این هفته دیگر بازی ها را 
 تحت الشعاع خود قرارداده؛ اما دیدار تیم های اصفهانی با رقبای شان 
نیز از حساسیت خاصی برخوردار بوده و کسب سه امتیاز در این دیدارها 

از نان شب هم برای این تیم ها واجب تر است. 

نفت مسجد سلیمان- سپاهان اصفهان
سپاهان در شــرایطی پا به ایســتگاه نوزدهم فصل جاری رقابت های 
لیگ برتر فوتبال می گذارد که این تیم هفته گذشته موفق شد تیم فوالد 
خوزستان را با دو گل در نقش جهان از میان بردارد و هم چنان در جایگاه 
دوم جدول رده بندی باقی بماند.طالیی پوشــان نصف جهان در حالی 
به مصاف تیم نفت مسجد سلیمان می روند که نتیجه این دیدار عالوه 
بر دو تیم برای تیم های تراکتور، اســتقالل و به خصوص پرسپولیس 
حائز اهمیت بوده و می تواند معادالت قهرمانی را پیچیده کند از این رو 
دیدار سپاهان با تیم نفت مسجد سلیمان را از تاثیرگذارترین دیدارهای 

این هفته می توان نامید. شــاگردان امیر قلعه نویی که با کسب برتری 
در هفته گذشته مقابل تیم فوالد خوزستان، 35 امتیازی شدند با کسب 
سه امتیاز این دیدار و با توجه به نتیجه شهرآورد تهران می توانند فاصله 
خود را با صدر جدول کاهش دهند.در آن سو نفتی ها نیز که فصل جاری 
رکورددار تســاوی در لیگ بوده و با 5 برد، 11 مســاوی و ۲ شکست ۲6 
امتیاز به دست آورده و در رده هفتم جدول جای دارند، با توجه به فاصله 
۲ امتیازی با فوالد و نتیجــه بازی این تیم با شــهرخودرو، برای حفظ 

جایگاه شان در جدول چاره ای جز پیروزی در این دیدار ندارند.
سپاهان در حالی پا به این میدان می گذارد که از سه شنبه هفته آینده 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا آغاز می شود و این تیم باید در فاصله 
۲۲ بهمن تا 13 اســفند ماه مقابل تیم های العین امارات، الســد قطر 
والنصر عربستان در مرحله رفت گروهی و خارج از خانه به میدان برود.

ذوب آهن- صنعت نفت آبادان
 سبزپوشان اصفهانی در حالی آماده دیدار با تیم صنعت نفت آبادان در 
چارچوب هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور می شوند که 
آنها هفته گذشته شکست دیگری را در کارنامه ثبت کردند. ذوبی ها که 
به دنبال نتایج ضعیف در نیم فصل اول این مســابقات دست به تغییر 
کادر فنی تیم شان زدند و رادولوویچ را جایگزین منصوریان روی نیمکت 

سبزپوشان کردند، در اولین دیدار دور برگشت رقابت های لیگ به یک 
پیروزی شیرین مقابل پارس جنوبی دست یافتند. این تیم در دومین 
دیدار نیز با وجود از دست دادن سه امتیاز این دیدار، نمایشی قابل قبول 
ارائه کرد تا امیدواری ها برای بهبود جایــگاه ذوب در جدول رده بندی 
افزایش یابد.ذوبی ها در حالی آماده نبرد با صنعت  نفت می شوند که در 
18 هفته گذشته 4 برد، 6 تساوی و 8 شکست کسب  کرده و با 18 امتیاز 

در رده دوازدهم جدول جای دارند. 
شــاگردان رادولوویچ این هفته باید مقابل تیمی به میدان بروند که در 
نیم فصل دوم دو شکســت پیاپی را تجربه کرده  و از نظر روحی و روانی 
در شرایط خوبی به سر می برد.سبز پوشان اصفهانی  در بهترین شرایط 
ممکن به مصاف صنعت  نفت می روند؛ جدایی دراگان اســکوچیچ از 
صنعت  نفت، روز سه شنبه قطعی شــد تا این تیم عمال بدون سرمربی 
و تحت هدایت موقت بهنام ســراج به مصاف ذوب آهن بیاید. اتفاقی 
که قطعا طالیی پوشــان آبادان را از نظر روحی و روانی دچار تزلزل کرده 
و فرصت خوبی در اختیار ذوبی ها قرار می دهد. از طرف دیگر بازگشــت 
حدادی فر به تمرینــات ذوب آهن و بهبود مصدومیــت هافبک خالق 
ذوبی ها، بهترین خبر ممکن برای رادولوویچ محسوب شده و سرمربی 
مونته گرویی ذوبی ها با خیال راحت تری ترکیب دلخواهش را به میدان 

می فرستد.

در حالی شهرآورد ۹1 پایتخت،  عصر امروز  بین دو تیم 
پرسپولیس و استقالل تهران در ورزشگاه آزادی برگزار 
می شود که همواره پدیده بازار سیاه فروش بلیت یکی 
از مسائلی است که جیب هواداران را هدف قرار داده و 
با توجه به عالقه مندی بسیاری از آن ها به منظور حضور 
در ورزشگاه و تماشــای این دیدار حساس از نزدیک، 
باعث شده تا ســود چنین عرضه و تقاضایی به جیب 
دالالن برود و هــواداران واقعی فوتبــال از این اتفاق 
متضرر شوند.سال ها پیش از این، بازار سیاه فروش 
بلیت به ورودی استادیوم ها خالصه می شد؛ رویه ای 
که تاکنون نیز ادامه دارد و به رغم تشــدید برخوردها 
از ســوی نیروی انتظامی در محوطه ورزشگاه آزادی، 
شاهد آن هســتیم که ســاعاتی قبل از آغاز شهرآورد 
برخی افراد ســودجو بلیت های تهیه شده را در محل 

در ورزشگاه آزادی با ارقام بســیار باالتری به هواداران 
می فروشند، هوادارانی که به دلیل حجم باالی تقاضای 
واقعی و غیرواقعی در سامانه اینترنتی فروش بلیت 
موفق به خرید نشده اند.بازار سیاه دالالن صرفا فیزیکی 
نیست و طی چند سالیان اخیر با توجه به این که امکان 
فروش بلیت در فضای مجازی از طریق برخی سایت ها 
وجود دارد، بازار سیاه فروش بلیت شهرآورد به شکل 
دیگری نیز به راه افتاده و شاهد آن هستیم که با آغاز 
بلیت فروشــی اینترنتی از طریق سامانه، برخی افراد 
سودجو بلیت های تهیه شــده خود را با مبالغی بسیار 
باالتر از رقم خریداری شــده در چنین سایت هایی در 
معرض فروش قرار می دهند و ایــن ارقام با نزدیک 
شدن به زمان برگزاری شهرآورد باالتر هم می رود و طی 
سالیان گذشته شاهد قیمت گذاری بلیت ها تا سقف 

یک میلیون  تومان بر حسب ســکوی بلیت ها بودیم.
متاسفانه این پدیده اقتصادی – ورزشی طی چند سال 
گذشته به عاملی برای سودجویی دالالن تبدیل شده 
است و برخورد جدی از سوی نهادهای متولی در این 
راستا انجام نمی شود، بنابراین به نظر می رسد که بهتر 
است در شهرآورد پیش رو مراجع قضایی، پلیس فتا 
و سایر نهادهای مسئول در جهت برخورد با این پدیده 

ورود  کنند.

سریال تکراری؛ داللی  کثیف در آستانه شهرآورد!

»سهراب« به رکوردهای دنیا 
نزدیک شد

چهره روز

میالن و رد شانس خرید ستاره یونایتد در زمستان
میالن شــانس خرید نمانیا ماتیچ، هافبک صرب و باتجربه منچســتریونایتد را رد کرده اســت.

میالن یکی از فعال ترین تیم های بازار نقل و انتقاالت زمســتانی بود و بازیکنان باتجربه ای چون 
زالتان، سیمون کیائر و آسمیر بگوویچ را 
جذب کرد؛ اما کالچومرکاتو مدعی شــد 
این باشــگاه عالقه ای به خریــد نمانیا 
ماتیچ نشان نداده است.در واقع زوانمیر 
بوبان و پائولو مالدینی بعد از مشورت با 
یکدیگر به این نتیجه رسیده اند که گزینه 
خرید نمانیا ماتیچ را رد کرده و روی دیگر 
بازیکنان سرمایه گذاری کنند. این هافبک 
صرب که از زمان ورود اوله گونار سولسشر 
به بازیکنی نیمکت نشین تبدیل شده بود، 
در هفته های اخیر و با توجه به مصدومیت اســکات مک تومینای و پل پوگبا بیشتر به میدان رفته 
و اخباری در مورد احتمال ارائه پیشنهاد تمدید قرارداد یک ساله از سوی یونایتد به او شنیده شده 
است.البته نمانیا ماتیچ، خرید 40 میلیون پوند یونایتد از چلسی در سال ۲017، چندی قبل اعتراف 
کرد که هیچ مذاکره ای درباره تمدید قرارداد صورت نگرفته است. او در این مورد گفت:»گزینه اول 
من یونایتد است؛ اما اگر آنها تصمیم دیگری بگیرند، راه حل های جدیدی وجود دارد. اگر در یونایتد 
نمانم هم زندگی ادامه می یابد. اما حاال نمی توانم بگویم چه تیم هایی به دنبال من هستند. وقتی 

در یونایتد بازی می کنید، بسیاری از باشگاه ها به دنبال خرید شما هستند.«

»امباپه« در آغوش توخل؛ PSG آرام می شود؟
درحالی که PSG موفق شــد با پیروزی مقابل نانت هفتمین پیروزی پیاپی خود را به دست بیاورد در 
جریان این بازی به نظر می رسید رابطه پرتنش امباپه با سرمربی اش توماس توخل در مسیر بهبود قرار 
گرفته است.پاری سن ژرمن در لوشامپیونا موفق شد با نتیجه ۲-1 از نانت عبور کرده و هفتمین پیروزی 
پیاپی خود را به دست بیاورد. پاریسی ها حاال با اختالف 15 امتیاز نسبت به نزدیک ترین تعقیب کننده شان 
در صدر جدول لوشامپیونا ایستاده اند.PSG با دو گل مائورو ایکاردی و تیلو کرر موفق شدند در این بازی 
به پیروزی برسند. مائورو ایکاردی در این بازی در کنار امباپه خط تهاجمی پاریس را می ساخت، ستاره 
فرانسوی ای که در بازی گذشته این تیم بعد از تعویض شدن با سرمربی اش توماس توخل درگیر شد و 
شایعات و حواشی بسیاری درســت کرد.در جریان بازی به نظر می رسید رابطه امباپه و توخل در مسیر 
بهبود قرار گرفته چرا که در پایان بازی وقتی سوت ۹0 دقیقه به صدا درآمد، امباپه به سمت توخل رفته و او 
را در آغوش کشید.نیمار دیگر ستاره بزرگ پاری سن ژرمن هم در این بازی حضور نداشت. او که از ناحیه 

دنده هایش مصدوم است همچنان دوران معالجه را پشت سر می گذارد.

»پوگبا« تصمیم به ترک منچستریونایتد گرفت
یک روزنامه انگلیسی ادعا کرد پل پوگبا تصمیم به ترک منچســتریونایتد در تابستان گرفته است.در 
پنجره زمستانی خبری از ستاره فرانسوی خط میانی منچســتری ها در رسانه ها برای انتقال به تیمی 
دیگر انتشار نیافت؛ اما اکنون به نظر می رسد پوگبا گزینه ای است که رسانه ها تا پایان فصل درباره انتقال 
احتمالی اش گزارش می دهند.روزنامه منچستر ایوینیگ نیوز به همین خاطر در گزارشی که منتشر کرد، 
مدعی شد ستاره ۲6 ساله در پایان فصل، یونایتدها را ترک می کند.گزارشگر این نشریه برای ادعای خود 
به حرف های بازیکنان تیم الدترافوردی استناد کرده است. وی  نوشت  پوگبا به هم تیمی ها گفته  تصمیم 
به خروج از تیم انگلیسی گرفته و در حال برنامه ریزی برای آینده اش است.در فصل جاری پوگبا به خاطر 

مصدومیت هایی که داشت،  تنها 8 مرتبه برای سرخ پوشان پا به توپ شد.

فوتبال جهان

در شرایطی که کیانوش رســتمی با عملکرد 
ضعیف اش تقریبا آب پاکی را روی دســت 
همه اهالی وزنه برداری ریخت و علی هاشمی 
و علی داودی که یکی به خاطر آسیب دیدگی و 
دیگری به خاطر فاصله رکوردی با مدعیان فوق 
سنگین، خیلی نگاه ها را به سمت خود جذب 
نکرده اند، باز هم امید همه به سهراب مرادی 
معطوف می شــود؛ ورزشــکاری که روزهای 
سخت مصدومیت و جراحی را سپری کرده 
و این روزها در ســکوت آماده می شود.طی 
تماسی که با سهراب مرادی داشتیم، او از روند 
تمرینی و وضعیت کتفش ابراز رضایت کرد و 
گفت اگر مشکل یا اتفاق غیر قابل پیش بینی 
برایش رخ ندهد، خیلــی زود در رقابت های 
گزینشــی المپیک توکیو، طوری روی تخته 
حاضر می شود که همه از آمادگی و شرایط ویژه 
رکوردی او شگفت زده شوند.عالوه بر این یکی 
از نزدیکان ســهراب مرادی، فیلمی از تمرین 
چند روز پیش ســهراب که در حال حاضر در 
زادگاهش )سده اصفهان( خیلی بی سروصدا 
مشغول تمرین است را در اختیار دارد که قابل 
توجه اســت.در این فیلم ســهراب مرادی با 
مهار وزنه های 170 کیلوگــرم در یک ضرب و 
۲۲5 کیلوگرم در دوضرب که به راحتی آنها را 
باالی سر می برد، آمادگی نسبتا ایده آل خود 
را بعد از ســپری کــردن دوره درمانی و عمل 
جراحی ســنگینی که روی کتفش داشــت، 
به رخ می کشــد.این تصاویر ضمن اینکه ما 
را به آینــده این وزنه بردار و بازگشــت دوباره 
فوق ســتاره المپیکی وزنه برداری کشورمان 
به دســته ۹6 کیلوگرم امیدوار می کند، باعث 
می شود همچنان به کسب یک سهمیه پرامید 
و نشــان طالی خوش رنگ المپیک توسط 
سهراب مرادی، امیدوارتر از قبل باشیم.قطعا 
تصمیم امروز سهراب برای اینکه بی سروصدا 
و چراغ خاموش خودش را مهیای حضور در 
تورنمنت های باقی مانده گزینشی المپیک 
)غرب آســیا در امارات و رقابت های آسیایی 
۲0۲0 قزاقســتان( کند، تصمیمــی منطقی 

است.

منهای فوتبال

وز عکس ر

رونالدو در نقش 
ابر قهرمان یک 

مجموعه انیمیشن
کریســتیانو رونالــدو بــرای 
حضور در مجموعه انیمیشنی 
»کریستیانو رونالدو استرایکر 
فورس 7 « لباس ابرقهرمانی 

به تن کرده است. 
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رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان خبرداد:

توسعه گردشگری ناژوان در اصفهان 2020
رییس کمیســیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شــورای اسالمی شــهر اصفهان در برنامه زنده 
تلویزیونی »اینجا اصفهان« با بیان اینکه گســترش صنایع در اصفهان باعــث آلودگی آب و خاک و 

هوای شــهر و خشــکی زاینده رود شده 
است، اظهار کرد: افزایش بیش از ظرفیت 
جمعیت در اصفهان باعث کاهش کیفیت 
و ســرانه خدمــات و در ادامــه موجب 
مهاجــرت طبقه خالق شــهر اصفهان به 
خارج از کشور شده اســت.نصیر ملت با 
بیان اینکه مهاجرت طبقه خالق، هنرمند 
و ورزشکار اصفهان توســعه شهر را دچار 
چالش می کند، افزود: رونق گردشگری 
و صنایع دســتی بهترین راه توسعه شهر 

اصفهان است که با هدف گذاری و برنامه ریزی می توانیم آینده ای روشن را در این جنبه از شهر شاهد 
باشیم.رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه 
گذشتگان اصفهان میراثی را به جای گذاشته اند که ما همچنان می توانیم از آن استفاده کرده و اصفهان 
بزرگ را به دنیا و ایران نشان دهیم، تصریح کرد: نبود نقشه راه واحد در عرصه گردشگری و عدم انسجام 
میان دستگاه های دخیل در این حوزه، دو عامل شکست طرح های گذشته بوده که با تعریف پروژها، 
برنامه ها و طرح های مشــارکتی در قالب برنامه اصفهان ۲۰۲۰ می توان این ضعف ها را پوشش داد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه امروز اصفهان فقط در گردشگری تاریخی فعال است درحالی که باید 
گونه های مختلف را استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: پارک ناژوان و حاشیه زاینده رود، دو ظرفیت مغفول 
مانده شهر  هستند  که حتی در دنیا کم نظیرند؛  اما در سال های گذشته از این ظرفیت ها استفاده نشده 
است.ملت با تاکید بر جایگاه هنرمندان اصفهانی در رونق گردشگری شــهر، اضافه کرد: در اصفهان 
۲۰۲۰ زمینه ای برای بهبود وضعیت هنرمندان ایجاد می شود تا داشته های فرهنگی و هنری اصفهان 

به مشارکت گرفته شده و مسیر توسعه شهر اصفهان به شکل مطلوبی تغییر کند.

180 میلیارد ریال پروژه در منطقه 10 افتتاح شد
مدیر منطقه 1۰ شــهرداری اصفهان از افتتاح 5 طرح خدماتی و عمرانی با اعتبــار 18۰ میلیارد ریال 
همزمان با دهه مبارک فجر در منطقه 1۰ شهرداری اصفهان خبر داد. حمیدرضا شهبازی  در آیین افتتاح 
و بهره برداری از پنج طرح عمرانی، خدماتی و فرهنگی در منطقه 1۰ شهرداری اصفهان به مناسبت دهه 
فجر انقالب اسالمی، اظهار کرد: ساماندهی خیابان هفت تیر حدفاصل خیابان پروین تا سپیده کاشانی 
به طول ۲8۰ متر و عرض ۳۳ متر با اعتبار 1۰۰ میلیارد ریال انجام شده است. وی  با بیان اینکه پروژه 
خانه کودک استاد همایی در اختیار شهروندان قرار می گیرد، افزود: برای احداث خانه کودک استاد 
همایی 1۲ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده اســت.مدیر منطقه 1۰ شهرداری اصفهان ادامه داد: 
پروژه خانه کودک استاد همایی ۳۰۰ متر مساحت دارد و در خیابان امامزاده ابراهیم معراج واقع شده 
است.وی با اشاره به پروژه مشارکتی مجموعه ورزشی روباز تمدن در بزرگراه شهید آقابابایی، گفت: 
مساحت کل این پروژه پنج هزار مترمربع است که دو هزار و 55۰ متر آن به فضای ورزشی اختصاص 
دارد.شــهبازی با بیان اینکه پروژه مشارکتی مجموعه ورزشــی روباز تمدن جنب بوستان نماز واقع 
شده اســت، تصریح کرد: اعتبار این طرح هم چهار میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال بوده است.وی افزود: 
پیاده روهای خیابان شهید حیدری، امامزاده ابراهیم، ضلع شمالی خیابان جی با اعتبار 1۳.5 میلیارد 
ریال ساماندهی شده است؛ همچنین با صرف 5۰ میلیارد ریال اعتبار، معابری که در سطح محالت 

منطقه 1۰ نیاز به آسفالت داشت نیز ساماندهی و آسفالت شد.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان در آیین اختتامیه جشنواره ابوذر مطرح کرد:

رسانه باید در راستای صداقت و درستی مردم را اقناع کند

آیین اختتامیه پنجمین دوره جشــنواره               سمیه مصور
رســانه ای ابــوذر ویــژه مطبوعــات و 
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری اصفهان  صبح دیروز  برگزار شد.در این 
مراســم که با حضور ســردار مجتبــی فــدا، فرمانده ســپاه صاحب 
الزمان)عج( استان اصفهان، رضا صفری مسئول بسیج رسانه استان، 
علی مهرعلیان بســیج رســانه ملــی، امیراحمد زنــدآور رییس خانه 
مطبوعات اصفهــان، محمدعلی احمدی شــورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی استان اصفهان، حجت االسالم عباس کمساری مدیر موسسه 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( اصفهان، حجت االسالم سید حسین 
مومنی معاون حوزه علمیه اصفهان، علی صالحی مدیر خبرگزاری فارس 
در استان اصفهان و چند تن از مدیران رسانه ها و خبرنگاران برگزار شد، 
 از برگزیــدگان جشــنواره ابــوذر در بخش هــای مختلــف تقدیــر 

به عمل آمد.
فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان در اختتامیه پنجمین 
جشنواره ابوذر اظهار داشــت: در رســانه عمل به تکلیف حسن است، 
شــهدای پیش از پیروزی انقالب این کار را انجام دادند.سردار مجتبی 
فدا افزود: رسانه ما ظرفیت دارد در راستای صداقت و درستی مردم را 
اقناع کند، حرکت در این مسیر سخت است و برخی اتفاقاتی که در کشور 

می افتد به این دلیل اســت که این نکته رعایت نمی شود.وی در ادامه 
تصریح کرد: عظمت انقالب اینقدر زیاد بوده که نتوانســتیم ارزش ها و 
دستاور های آن را کامل بشناســیم و به دیگران انتقال دهیم تا جوانان 
با دستاور های انقالب اسالمی آشنا شــوند؛ منکر مشکالت و گرانی و 
سختی برای مردم جامعه نیستم اما قبل از انقالب این مشکالت بیشتر 
وجود داشت.ســردار فدا با بیان این که 8۲ میلیــون جمعیت داریم، 
فروش نفت بسیار کم شده است اما در ابعاد مختلف به پیشرفت های 
زیادی رسیده ایم، گفت: صداقت در رســانه است که می تواند شهادت 
و اسوه بودن شهید قاسم ســلیمانی را در نگاه منطقه و جوانان خوب 
تبیین کند؛ شهید ســلیمانی کاری کرد که در قلب اروپا برای این شهید 

بزرگداشت گرفتند.
فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان با اشاره به این که 
مومن و انقالبی بودن شاخصه اصلی شهید سلیمانی بود، بیان داشت: 
وی با امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری همراه بود و در 41 ســال 
انقالب ثابت و استوار باقی ماند؛ شــهادت قاسم سلیمانی پیامد های 
زیادی دارد که بر عهده ماســت تا آن ها را نشر و گسترش دهیم.وی در 
ادامه عنوان کرد: برکت خون شــهید سلیمانی سبب وحدت و انسجام 
ملی شد، کاری که رســانه باید انجام می داد و مردم را اغنا می کردند و 

نکردند را شهادت سردار سلیمانی انجام داد، شهادت سردار سلیمانی 
وحدت ملت ایران و عراق را نیز به دنبال داشت، همچنین این شهادت 
ســبب ایجاد رویش های جدید در منطقه شد.ســردار فدا همچنین 
خاطر نشان کرد: طی 71 ســال گذشته هیچ ارتشــی جرئت حمله به 
آمریکا را نداشــت؛ اما ایران با عزت و اقتدای مراکز استقرار آمریکا در 
عین االسد را مورد حمله قرار داد.فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( 
استان اصفهان در پایان گفت: ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس صحنه های 
آزمایش است و باید بتوانیم با حضور مناسب در این دو رویداد پیش رو 

بار دیگر مشت محکمی بر دهان آمریکا و استکبار وارد کنیم.
رتبه های برتر این دوره از جشــنواره ابوذر اســتان اصفهان به انتخاب 
هیئت 1۰ نفره داوران متشکل از اساتید دانشــگاهی علوم ارتباطات و 
پیشکسوتان و مدیران سابق خانه مطبوعات استان انتخاب و معرفی 

شدند.
 تجلیل از خانواده شهید مرتضی فاضل ، شهید مدافع امنیت لشکر 14 
امام حسین )ع( که سال گذشته در حادثه تروریستی خاش- زاهدان 
آسمانی شد و هم چنین رسول علیمرادی جانباز این حادثه تروریستی 
 بخش دیگر این مراســم بود که با حضور ســردار فدا، فرمانده ســپاه

 صاحب الزمان )عج( استان صورت گرفت.

 رسانه ما ظرفیت دارد در راستای صداقت و درستی مردم 
را اقناع کند، حرکت در این مسیر سخت است و برخی 
اتفاقاتی که در کشور می افتد به این دلیل است که این نکته 

رعایت نمی شود

با مسئولان
س

س: فار
عک

ابالغ رای
11/126 کالسه پرونده: 1028/98 ، شــماره دادنامه:1389 ، تاریخ رسیدگی:98/8/14، 
مرجع رسیدگی: شــعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: محسن بلدی به 
نشانی:خمینی شهر بلوار منتظری کوچه دیباجی شماره 50  ؛ خوانده:مجتبی قاسمی سیانی 
، نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست خواهان محسن بلدی به طرفیت خوانده مجتبی قاسمی سیانی فرزند حسن به 
خواسته مطالبه مبلغ 7/500/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 441446 مورخ 94/7/5 
بر عهده بانک ملی شعبه هرند جلگه به شماره حساب جاری 0109970111006  به انضمام 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه 
اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه 
خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود 
بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً به مواد 198و 515 و 522 
قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خواندگان را به پرداخت 
مبلغ 7/500/000  ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 143/750/000 ریال بعنوان هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم 
اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای 
مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 758802 

ایمان بختیاری  قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

11/127 شماره: 1732/98حل12 ، مرجع رســیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 9:15 صبح  روز شنبه 
مورخه 1398/12/24 ، مشــخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:احمــد نقدی ، نام پدر: 
محمدعلی ، نشانی:خمینی شهر خ بهشتی خ عمران ک دانش 3 پالک 108 ؛ مشخصات 
خوانده: مهراب مرادی ،  خواســته و بها: مطالبه وجه چک ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول المکان، اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد. 

م الف : 758803 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

11/128 شماره: 1769/98حل12 ، مرجع رســیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 8:45 صبح  روز یکشنبه 
مورخه 1398/12/25 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:حسینعلی اعتمادی ، نام پدر: 
محمود ، نشانی:خمینی شهر منظریه کوچه صبا 1 ؛ مشخصات خوانده: مجید روحانی،  نام 
پدر:ستار ، خواسته و بها: مطالبه وجه چک ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان، 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف : 758499 رئیس شعبه 

دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

11/129 شماره: 1770/98حل12 ، مرجع رســیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 8:30 صبح  روز یکشنبه 
مورخه 1398/12/25 ، مشــخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:حسینعلی اعتمادی ، نام 
پدر: عبدالمطلب ، نشانی:خمینی شهر منظریه کوچه صبا 1 ؛ مشخصات خوانده: سید علی 
حسینی پیروز ،  نام پدر:ستار ، خواسته و بها: مطالبه وجه چک ، گردش کار: خواهان.خوانده 
را مجهول المکان، اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 

آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد. 

م الف : 758505 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ رای

11/130 کالسه پرونده:2636/97 ، شــماره دادنامه:1217 ، تاریخ رسیدگی: 98/5/28، 
مرجع رسیدگی: شعبه سوم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان:محمد بقایی به 
نشانی:خمینی شهر منظریه بلوار دانشجو بلوار بهشت فیض االسالم روبروی کافه بهشت 
پالک 32 ؛ وکیل:1-زهره بقایی 2-نرگس ترک الدانی ، نشانی:1-خمینی شهر منظریه 
بلوار فیض االسالم روبروی کافه بهشت پالک 32    2-فالورجان خ طالقانی مجتمع آریا 
طبقه 3 واحد 5 ، خوانده: 1-ناصر آرزو 2-مرتضی امیری به نشانی: هردو مجهول المکان ، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان آقای محمد بقایی فرزند 
رسول علیه آقایان 1-ناصر آرزو 2-مرتضی امیری فرزندان:1-نصرت 2-نادر  به خواسته 
مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال 100/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شــماره های 
1- 9121/827385-07 -94/4/25 و 9121/8273840-07 -94/4/1 به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست و مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت و اینکه وجود اصول مستندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده 
و متعهدین آن دارد و اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که برائت ذمــه خود را مدلل بدارند ارائه 
نداشته اند با استصحاب دین دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با استناد به مواد 9 و 
18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/320/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین 
بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی و حق الوکاله وکیــل طبق تعرفه در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. این رای غیابی اســت و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مهلت 20  روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی و حقوقی خمینی شهر می باشد./ی و در خصوص این دعوی به طرفیت خوانده دیگر 
شرکت تعاونی تامین مسکن مهر کارگری نظر به اینکه خواهان دعوی خود را قبل از جلسه 
اولیه علیه ایشان مسترد کرده است به ساتناد ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی در ابتال 
دادخواست صادر و اعالم میگردد. این قرار حضوری است. م الف: 755676  قاضی شعبه 

سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
اخطار اجرایی

11/131 شماره: 2125/97حل8 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: منصور روح 
الهی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: مصطفی ملک زاده 
، نشانی: خمینی شهر بلوار آزادگان خ امام زاده سید محمد سنگبری روشنی، محکوم به:به 
موجب رای شماره 143 تاریخ 98/2/4 حوزه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی 
شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 80/000/000  
اصل خواسته و مبلغ 2/040/000 ریال خسارات دادرسی و خســارت تاخیرتادیه از تاریخ 
سررسید چک 97/11/30  لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بانک مرکزی در 
حق محکوم له و نیم عشر دولتی مینماید. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 759449 ایمان بختیاری  قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر 

ابالغ رای
11/132 شماره پرونده: 1485/98 ،شــماره دادنامه:2315-98/10/28 ، مرجع رسیدگی: 
شــعبه چهارم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان:قدمعلی امیر یوسفی فرزند 
محمدحسین ، نشانی: خمینی شــهر خ سلمان فارسی خ خیام بن بســت 11 ؛ خواندگان: 
1-میالد احمدزاده فرزند حســین 2-احمد کبیری فرزند محمدعلی ، نشانی: 1-مجهول 
المکان 2-خمینی شــهر دوشاخ ، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشــکار: پس از ارجاع 

پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای قدمعلی امیر یوسفی به طرفیت 1-میالد احمدزاده 
2-احمد کبیری به خواســته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره 
269932- 89/12/20 ، 269931-89/11/20 هر کدام به مبلغ 10/000/000 ریال  عهده 
بانک تجارت به انضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست 
مالحظه رونوشــت صدق چک و گواهینامه عــدم پرداخت آن و با توجــه به عدم حضور 
خواندگان در جلسه مورخ 98/10/18 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت 
به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و با توجه به 
وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مــواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 
522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را 
ثابت دانســته و حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/400/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال 
و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضا مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم 
عمومی حقوقی خمینی شهر می باشــد. در خصوص دعوای خسارت تاخیر تادیه نسبت به 
خوانده ردیف دوم بعلت عدم توجه دعوا مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی 
قرار رد دعوا صادر میشود. م الف: 759477  عمار امیری قاضی شعبه چهارم شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

11/133 شماره: 1996/98حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 8:45  صبح روز شنبه مورخه 
1398/12/24 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:قدمعلی امیریوسفی ، نشانی:خمینی 
شهر میدان نماز خ ابوالبرکات کوچه مصالح فروشی فخاری  ؛ مشخصات خوانده: 1-حامد 
ولی سفید دشتی 2-هادی شیخی ، خواســته و بها : مطالبه مبلغ شصت و سه میلیون ریال 
وجه یک فقره چک به انضمام جمیع خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ چک به نرخ روز 
و حق الوکاله وکیل ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان، اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف : 759478 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

11/134 شماره: 1868/98حل12 ، مرجع رســیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 8:30  صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1398/12/21 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:محمدرضا کارخیران ، نام 
پدر:محمدحسین ، نشانی:خمینی شهر خ طالقانی کوچه شماره 1 پالک 92 منزل شخصی؛ 
مشخصات خوانده: علیرضا علی بابائی ، نام پدر:عباس ، خواسته و بها : مطالبه وجه چک  ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان، اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
رســیدگی حاضر گردد. م الف : 759806 رئیس شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر
فقدان سند مالکیت

11/135 شــماره نامه: 139885602024009324 نظر به اینکه سند مالکیت  یک دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 2990/6 واقع در بخش 5 اصفهان به شماره دفتر 

الکترونیکــی 139520302024016564 به موجب انحصار وراثت شــماره 5387 مورخ 
1387/10/22 و انحصار وراثت شــماره 844 مورخ 1385/03/06 شعبه اول حصر وراثت 
شورای حل اختالف اصفهان به نام نازنین رفیعی اشیانی فرزند علی محمد تحت شماره چاپی 
برگی 490314 د 94 ثبت و صادر و تســلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 139821702024037013 مورخ 1398/11/06 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 60093 مورخ 1398/11/03 و رمز تصدیق 
104276 به گواهی دفترخانه 17 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به 
علت اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را 
نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 760980 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/136 شماره نامه: 139885602024009228 نظر به اینکه سند مالکیت دو دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک ثبتی شماره 2990/6 واقع در بخش 5 اصفهان به شماره دفتر الکترونیکی 
139520302024016569 به موجب انحصار وراثت شماره 5387 مورخ 1387/10/22 
و انحصار وراثت شــماره 844 مورخ 1385/03/06 شــعبه اول حصر وراثت شورای حل 
اختالف اصفهان به نام نادر رفیعی فرزند علی محمد تحت شماره چاپی برگی 490316 د 
94 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
139821702024037013 مورخ و رمز تصدیق 534092 مورخ 1398/11/06 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 60092 مورخ 1398/11/03  به 
گواهی دفترخانه 17 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت اسباب 
کشی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است  
لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 760978 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
ابالغ رای

11/136 مرجع رسیدگی: شعبه اول شــورای حل اختالف فریدونشــهر، شماره پرونده: 
539/96 شــماره و تاریخ دادنامه: 206-97/7/4، خواهان: آقای اردشیر خدارحمی فرزند 
حسنقلی به نشانی فریدونشهر روســتای چقا، خوانده: آقای سیف اله مشهدی فرزند غالم 
حسین به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه، گردشکار: به تاریخ 97/6/30 در 
وقت فوق العاده جلسه شعبه اول شورای حل اختالف فریدونشهر تشکیل است. شورا با توجه 
به اوراق و محتویات پرونده پایان رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
 نماید. رای شورا: در خصوص دعوی آقای اردشیر خدارحمی فرزند حسنقلی به طرفیت آقای 
سیف اله مشهدی فرزند غالم حسین بخواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت 
تتمه حساب فروش سیب زمینی به انضمام مطلق خســارات دادرسی با توجه به اظهارات 
خواهان و گواهی گواهان مضبوط در پرونده و بارنامه های ابراز شده از سوی خواهان و نظریه 
اینکه خوانده علی رغم نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه دفاعیه نیز ارائه 
ننموده، لذا شورا دعوای خواهان را وارد تشخیص وبه استناد مواد 230، 240، 198 ، 519 و 
522 قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خواهان به پرداخت مبلغ صد و پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
فریدونشهر خواهد بود. م الف: 761135  محمدرضا نمازی زاده قاضی شعبه اول شورای 

حل اختالف فریدونشهر
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دکتر محمد مهدی طهرانچی، عضو هیئت امنا و رییس دانشگاه آزاد اسالمی و 
هیئت همراه ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان و گفت وگو با مهندس منصور 
یزدی زاده، مدیرعامل و دیگر مسئولین این شرکت ،  از خط تولید و پروژه های 
توســعه ذوب آهن بازدید کردند .در این بازدید دفتر همکاری مشترک ذوب 
آهن اصفهان و دانشگاه آزاد اســالمی طی آیین ویژه ای افتتاح  و از منظومه 
علمی ذوب آهن اصفهان رونمایی شد .دکتر طهرانچی در حاشیه این بازدید 
گفت : تولید ریل ملی باعث افتخار است و تالشگران ذوب آهن اصفهان یک 
بار دیگر شعار ما می توانیم را به منصه ظهور رساندند و پشتیبان توسعه حمل 

و نقل ریلی کشور شدند.
وی افزود : امروز شاهد تحوالتی در ذوب آهن هستیم که پایه علمی و فناوری 
دارد و این امر نشانگر مدیریت علمی در این مجموعه و تجربه گرانبهای بیش 
از نیم قرن این شرکت است .دکتر طهرانچی با اشاره به افتتاح دفتر همکاری 
مشترک ذوب آهن اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمی اظهار داشت : این حرکت 
از سال گذشــته با امضای یک تفاهم نامه آغاز شــد . از منظومه علمی ذوب 
آهن اصفهان هم رونمایی شد که مشــتمل بر 500 موضوع است که هر کدام 
زمینه پژوهشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا خواهد بود .وی ابراز 
امیدواری کرد که پروژه های مشترکی که بین ذوب آهن اصفهان و دانشگاه 
آزاد اسالمی انجام می شود پشتوانه ای برای یک حرکت دانش بنیان موثر 
باشد.رییس دانشگاه آزاد اسالمی افزود : در حال حاضر شاهد پیشرفت روز 
به روز تکنولوژی در دنیا هســتیم و رقابت به ویژه در مبحث قیمت تمام شده 
با بهره گیری از دانش های جدید صورت می گیرد . در این شرایط الزم است 
صنایع کشور بر لبه دانش و فناوری حرکت کنند .دکتر طهرانچی گفت :  امروز 
شاهد بودیم که روحیه بهره گیری از دانش و فناوری روز در ذوب آهن اصفهان 
وجود دارد و این امر عالقه بخش دانشــگاه را نیز جهت همکاری و پشتیبانی 
مضاعف می کند.وی افــزود: واحدهای دانشــگاه آزاد در نجف آباد و لنجان 
به عنوان دو نقطه از یک شــبکه 400 واحدی پشتیبان ذوب آهن هستند . در 
واقع دانشگاه آزاد با استعداد 24 هزار نفر عضو هیئت علمی ، ساالنه 60 هزار 
دانشجوی کارشناسی ارشد و 10 هزار دانشجوی دکترا همکاری گسترده ای با 

ذوب آهن اصفهان دارد .
رییس دانشــگاه آزاد اســالمی اظهار داشــت : فراهم شــدن فرصت های 
مطالعاتی کمک می کند که اساتید ، شــرایط صنعت را از نزدیک ببینند و این 
دفتر همکاری مشــترک، به این امرکمک بســیاری می کند. بر این اساس 
دانشــجویان هم با موضوعاتی که محور آن حل مسله اســت در ذوب آهن 
حضور می یابند تا ارتباط صنعت و دانشــگاه ثمر بخش تر از گذشــته باشد 

.وی افزود:  هــم اکنون بیش از 7 هزار کشــش موضوعی در ســطح پایان 
نامه در ذوب آهن اصفهان وجود دارد و بر این اســاس فرصت پژوهش برای 
دانشجویان فراهم است و این امر رابطه خوبی بین دانشجو ، شغل و صنعت 
ایجاد می کند.مهندس یــزدی زاده نیز گفت : تفاهم نامــه بین ذوب آهن و 
دانشــگاه آزاد در زمینه توسعه فعالیت های پژوهشــی ، سال گذشته امضا 
شد و بازدید ریاست دانشگاه آزاد اسالمی از ذوب آهن با هدف تعمیق روابط 
، بررسی فعالیت های مشــترک طی یک سال گذشــته و همچنین افتتاح 
دفتر همکاری مشترک ذوب آهن اصفهان و دانشــگاه آزاد اسالمی صورت 
گرفت.وی افزود : توسعه صنعت و دانشگاه موجب توسعه اقتصادی کشور 
اســت و در ذوب آهن اصفهان اولویت دارد . در حال حاضر با مدیریت خوب 
 دکتر طهرانچی ، رابطه بین صنعت و دانشگاه توسعه یافته و در مسیر درستی

 حرکت می کند .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، توســعه ارتباط صنعت و دانشــگاه را موجب 
افزایش اشتغال ، توســعه صنعت و پربارترشــدن فعالیت های دانشگاهی 
دانســت و گفت : این مجتمع عظیم صنعتی از تنوع رشــته های تحصیلی و 
تجربه گرانبهایی برخوردار است؛ اما به روزرسانی این دانش تنها از طریق ارتباط 
گسترده با دانشگاه امکان پذیر است .شایان ذکر است در این بازدید دکتر پیام 
نجفی رییس دانشگاه آزاد واحد خوراسگان ) اصفهان ( ، دکتر امیر رضا نقش 
رییس دانشگاه آزاد واحد نجف آباد و دکتر فرید نعیمی رییس دانشگاه آزاد 

واحد شهرضا نیز حضور داشتند. 

 صاحب فناوری شدن در صنعت فوالد، معنای واقعی بومی سازی را تکمیل می کند که 
برای رسیدن به این مرحله، باید از قطعه سازی و تجهیزسازی عبور کرد. شرکت فوالد 
مبارکه به عنوان بزرگ ترین واحد فوالدسازی در کشور به تازگی در راستای تکنولوژ 
شدن شعارهایی را مطرح کرده است.حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان امسال بارها در همایش های مختلف عنوان کرده است که این شرکت 
با داشتن یک نقشه راه حساب شده در 5سال آینده می خواهد به عنوان تکنولوژ در کنار 

سایر فوالدسازان بزرگ دنیا خود را مطرح کند.

دعوت از شرکت های متخصص
تکنولوژ شدن به چه معناست و برای رســیدن به آن باید از چه مراحلی عبور کرد؟ 
مهدی توالییان مدیرعامل شــرکت فنی مهندســی فوالد مبارکــه مهرجی درباره 
تکنولوژ شدن این فوالدساز بزرگ کشور عنوان کرد: شــرکت فوالد مبارکه از مرحله 
قطعه ســازی و تجهیزســازی عبور کرده و قصد دارد تا مرحله تکنولوژ شدن پیش 
برود. البته فوالد مبارکه هیچ گاه پیمانکار نبوده و واحدهایی مانند احیای مستقیم 
یا مشابه آن را نساخته است، بلکه واحدها را خریداری کرده و بر آن نظارت داشته، 
تجهیزات را نصب و به بهره برداری رسانده است.توالییان در ادامه با توضیح تکنولوژ 
شدن فوالد مبارکه عنوان کرد: تکنولوژ شــدن به این معناست که شرکت های فنی 
مهندســی در زیرمجموعه های فوالد مبارکه فعال شــوند و روش کار به این صورت 
است که مهندسی پایه و تفصیلی را انجام دهند و شرکت قصد دارد که در این راستا از 
شرکت های تخصصی که در کشور وجود دارند، دعوت به عمل آورد.توالییان در ادامه 
خاطرنشان کرد: این بدان معناست که خود شرکت فوالد مبارکه سازنده تجهیزات 
نیست، در حقیقت خریدار تجهیزات اســت و اجزای مختلف را به یکدیگر مرتبط و 
متصل می کند. به عبارتی طراحی انجام می دهد و بر نصب و راه اندازی نظارت دارد 
و در این راستا از شرکت های فنی مهندســی دعوت به عمل می آورد.وی در ادامه با 
ارائه یک مثال در زمینه تکنولوژ شدن، عنوان کرد: یک موتور، یک پره و یک گیربکس 
می تواند یک بالگرد بســازد یا می تواند یک کشــتی یا یک ناو یا یک خط نورد را به 
حرکت درآورد. این شرکت های مهندسی هستند که می توانند انتخاب کنند که چه 
موتوری با چه گیربکسی و چه پره ای، کشــتی را به حرکت درآورد یا هواپیما را بلند 
کند.مدیرعامل شرکت فنی مهندسی فوالد مبارکه مهرجی با اشاره به این موضوع 
که در صنعت فوالد درحال حاضر به بومی شدن فناوری بیش از هر امر دیگری نیاز 
است، خاطرنشان کرد: شرکت فوالد مبارکه قصد دارد که صاحب فناوری شود وگرنه 
در کشور سازندگان تجهیزات بسیاری وجود دارد که با توجه به سفارش هایی که به 
آنها داده می شود تجهیزات می سازند و آن را مهندسی می کنند و مهندسی تجهیزات 
را نیز خود آنها انجام می دهند. برای نمونه موتور، گیربکس و پمپ ها را این شرکت ها 
می سازند که در احیای مستقیم و نورد کاربرد دارند.توالییان ادامه داد: اگر شرکت ها 

این توانایی را داشته باشــند که اجزا را به هم متصل کرده و طراحی اتصال این اجزا 
انجام بدهند، در حقیقت به سمت صاحب تکنولوژ شدن پیش رفته اند که در صنعت 
فوالد ایران، جاهای این شرکت ها همچنان خالی مانده است.وی تاکید کرد: صنعت 
فوالد ایران از مرحله قطعه سازی عبور کرده و در حال عبور از  تجهیزسازی است و در 
کشور قطعه سازها و تجهیزسازهای بسیاری خوبی وجود دارند؛ اما شرکت هایی که 
بتوانند این اجزا را به هم متصل کنند و خط تولید راه اندازی کند، بسیار کم هستند. در 
شرکت فوالد مبارکه سعی ما این است که این خطوط را طراحی کنیم. چه در طراحی 
گندله سازی، چه در احیای مستقیم، چه در فوالدسازی و چه در نورد قصد داریم که 

ورود پیدا کنیم.

ظرفیت های دانشگاه ها و دانش بنیان ها
 محمود محمدی فشارکی، مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید شرکت فوالد مبارکه نیز  
درباره تکنولوژ شدن این شــرکت اظهار کرد: تکنولوژ شدن مقدمه هایی الزم دارد که 
باید از آنها عبور کرد، بنابراین برای رســیدن به مرحله تکنولوژ شدن در صنعت فوالد 
باید از مرحله های قطعه سازی و تجهیزسازی عبور کرد. روال معمول در جهان این 
است که پس از قطعه سازی و تجهیزسازی به سمت تکنولوژ شدن پیش می روند.

محمدی فشارکی یادآوری کرد: موضوع بومی سازی صنعت فوالد چند سالی است 
که در شرکت فوالد مبارکه مطرح شده است. البته در داخل کشور موضوع بومی سازی 
مورد تاکید قرار گرفته و بر این اساس دو نمایشگاه در این راستا امسال و سال گذشته 
نیز برگزار شد.وی در ادامه خاطرنشان کرد: شرکت فوالد مبارکه از مرحله قطعه سازی 
و حتی تجهیزسازی عبور کرده است و قصد دارد به سمت تکنولوژ شدن پیش برود.

مدیر برنامه ریزی کنترل تولید شرکت فوالد مبارکه توضیح داد: در زمینه قطعه سازی 
باید عنوان کرد که نخستین مرحله برای بومی سازی به شــمار می رود؛ اما فراتر از 
قطعه سازی، تجهیزسازی است، بدین معنا که از اتصال چند قطعه  خروجی آن یک 
فرآیند ایجاد می شــود؛ به عبارت دیگر اگر بتوان فرآیندی را ایجاد کرد که خروجی 
داشته باشد، تجهیزسازی انجام داده ایم.محمدی فشــارکی ادامه داد: در صنعت 
فوالد کشور، شــرکت های مختلفی وجود دارند که تجهیزســازی انجام می دهند. 
مرحله پس از تجهیزسازی، فناوری است، بدین معنا که با اتصال چندین تجهیز بتوان 
فرآیندهایی را طراحی کرد که خروجی آن تولید محصول جدید باشد. وی در ادامه 
تاکید کرد: قطعه سازی و تجهیزسازی اگر منجر به خروجی نشود، چندان نمی تواند 
مفید باشد.برای نمونه در شرکت فوالد مبارکه تولید ورق های مخصوص گاز ترش 
که در لوله گذاری نفت کاربرد دارد، نیازمند فناوری خاصی است. این ورق ها باید در 
برابر گوگردی که در گاز و نفت خام موجود است از خود مقاومت نشان بدهد، از این 
رو تولید آن نیاز به فناوری خاص دارد؛ بنابراین تولید چنین ورق هایی نیاز به فناوری 

خاص دارد که فراتر از قطعه سازی و تجهیزسازی است.

باحضور مدیران کل امنیتی و پدافند غیر عامل استانداری، فازاول طرح حفاظتی 
سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ به بهره برداری رســید.مدیرعامل شرکت آب 
وفاضالب اســتان اصفهان  در آیین افتتاح این پروژه گفت:بیش از 4 میلیارد 
تومان به جهت اجــرای  طرح های  حفاظتی امنیتی در یکــی از بزرگ ترین و 
حساس ترین سامانه های آبرسانی کشــور هزینه شد.مهندس هاشم امینی 
با بیان اینکه از سال۹5 تا کنون مباحث امنیتی و حفاظتی تاسیسات آبرسانی 
اســتان در دســتور کار قرارگرفت، اعالم کرد: ارتقای امنیــت تصفیه خانه آب 
اصفهان یکی از اولویت های آبفا در این زمینه بوده است.وی با اشاره به اینکه 
درسال ۹5 ضریب امنیتی تصفیه خانه آب اصفهان ارتقایافته،  عنوان کرد:طی 
سال های اخیر در راستای افزایش ضریب امنیتی و حفاظتی تصفیه خانه آب 
اصفهان ،ایجاد زیرساخت فیبر نوری با قابلیت توسعه جهت طرح های آینده، 
نصب فاز اول سامانه هوشمند نظارت تصویری،افزایش نیروی های حفاظت 
فیزیکی از جمله برخی از اقدامات در این زمینه بوده است.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه بیش از 20 طرح مطالعاتی امنیتی و 
پدافند غیر عامل در خصوص سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ در دستور کار قرار 
دارد خاطر نشان ساخت: عالوه بر انجام طرح های مطالعاتی، اقدامات فنی در 
قالب ایجاد گشت کنترل خطوط انتقال آبرسانی اصفهان بزرگ،احداث 10 باب 
شــیرخانه جهت کنترل و جلو گیری از وقوع حوادث و تهدیدات،مانیتورینگ، 
پایش وکنترل تاسیسات آبرسانی ،ایمنی آب،خرید و نصب دیزل ژنراتوراز دیگر 

تدابیر جهت خدمت رسانی پایدار به مردم محسوب می شود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهــان مانیتورینگ،پایــش و کنتــرل 
تاسیسات آبرسانی را بسیار حائز اهمیت در 
توزیع عادالنه آب در استان خواند و تصریح 
کرد: در چند ســال اخیر بیش از 30میلیارد 
تومان به منظــور  مانیتورینگ تاسیســات 
آبرسانی استان هزینه شــده ،با اجرای این 
پروژه  به رغم کمبود4 متر مکعب آب توزیع 
عادالنه از باغبهادران تا انارک صورت گرفت.

در ادامه این مراسم مدیرکل امنیتی استانداری با بیان اینکه حفاظت امنیتی 
و انتظامی از تصفیه خانه آب اصفهان که آب شــرب بیــش از 4 میلیون نفر را 
تامین می کند قابل قبول اســت  تصریح کرد:دستگاه های اجرایی و خدماتی 
که مسئول خدمات رســانی به مردم هســتند باید حریم امنیتی و حفاظتی 
را به خوبی رعایت کنند.مهنــدس ایزدی افزود: تصفیه خانــه آب اصفهان از 
لحاظ امنیتی و حفاظتی جزو تاسیسات حساس محسوب می شود، بر این 
اســاس باید حریم امنیتی و حفاظتی آن به خوبی رعایت شــود.وی خدمت 
رسانی آبفا در شــرایطی بحرانی را قابل توجه دانست و اظهارداشت: طی چند 
سال اخیر مسئوالن در شــرکت آب وفاضالب استان اصفهان با وجود چالش 
ها و بحران هایی که در تامین پایدار آب شرب مشــترکین داشتند؛ توانستند 
با غلبه بر مشــکالت خدمات پایداری به مشــترکین ارائه دهنــد.وی افزود: 
تالش می شــود در تدوین بودجه ۹۹ ، رقمی برای مباحث امنیتی و حفاظتی 
تاسیسات آبرســانی اصفهان بزرگ تخصیص داده شود.در ادامه این مراسم 
مدیرکل پدافندغیرعامل اســتانداری گفت: تمام دستگاه های اداری،اجرایی 
و خدماتی باید همیشــه آمادگی الزم برای مقابله با دشــمنان و تهدیدات را 
داشته باشند.مهندس صفری افزود:شرکت آب وفاضالب استان اصفهان به 
رغم چالش های موجود در منابع مالی توانســت همه موارد الزم در حفاظت 
امنیتی و انتظامی از تاسیسات آبرســانی اصفهان را به خوبی رعایت کند.وی 
افزود:دیگر دســتگاه های اجرایی و خدماتی در اســتان باید با الگوبرداری از 
شرکت آبفای استان اصفهان مباحث امنیتی و حفاظتی را به خوبی مدنظر قرار 
دهند.مدیرکل پدافندغیرعامل استانداری 
اعالم کــرد:در ارزیابی صــورت گرفته از 
ســوی دفتر پدافند غیرعامل استانداری 
از دستگاه های اجرایی،خدماتی و اداری 
استان، دفترپدافندغیرعامل شرکت آبفای 
استان اصفهان به جهت مدنظرقرار دادن 
مباحث پدافند غیرعامل درتاسیســات و 
تجهیزات، رتبه نخست  را در استان  به خود 

اختصاص داد.

با وجود بزرگ ترین واحد فوالدسازی در کشور محقق می شود؟

بومی سازی در مسیر تکنولوژ شدن
با حضور رییس دانشگاه آزاد اسالمی صورت گرفت؛

افتتاح دفتر همکاری مشترک ذوب آهن اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمی

همزمان با دهه فجر صورت گرفت؛

افتتاح فاز اول طرح حفاظتی سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ

استان چهار محال و بختیاری، بلداجی، 
بلوار شهید بهشتی، گز فردوس بلداجی
09132823872
03834642411
info@ferdowsgaz.com

حاج غالمعلی سلطانی 
بنیانگذار صنعت گز بلداجی
شماره ثبت: 172825
شماره بهره برداری:21-7391
پروانه تاسیس از وزارت بهداشت و درمان 4423
شماره پروانه بهداشتی ساخت: 11005/25
گز فردوس با بیش از نیم قرن سابقه درخشان
اولین تولیدکننده گز در بلداجی و تنها 
دارنده دو نشان کیفیت برتر جهانی
از کنوانسیون بین المللی BID ژنو و 
برنده تندیس ستاره طالیی ژنو که 
نشانه کیفیت جهانی است.
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