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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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در حالی که این روزها برف زیادی  در کوهرنگ به عنوان اصلی ترین 
سرچشمه زاینده رود باریده؛ اما مسئوالن می گویند همچنان 
سرچشمه های زاینده رود خشک تر از  سال های قبل است؛

ابهام در سرچشمه!

 رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
در برنامه شب فرهنگی اصفهان در تبریز مطرح کرد:

تعامل بین شهری باعث اقتدار کشور می شود
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رییس صمت استان:

 3۷ طرح اشتغالزا 
در استان اصفهان افتتاح شد

صفحه 3

مدیرعامل سازمان نوسازی و 
بهسازی شهرداری اصفهان:

ساخت حوض کاخ 
جهان نما مصوبه دارد

عملیــات عمرانــی شــهرداری اصفهان در 

محــدوده  ســایت مــوزه کاخ جهان نمــا، 

حساســیت هایی را برانگیخته  و مدیرعامل 

نوسازی و بهســازی شــهرداری و معاون 

میراث فرهنگی اداره کل میــراث فرهنگی 

اصفهان اطمینان می دهند که ساخت حوض 

در این محدوده، مصوبــه میراث فرهنگی را 

دارد و بــه بقایای این کاخ ثبت ملی شــده 

آسیبی نمی زند.

محمد فیض، مدیر عامل سازمان نوسازی و 

بهسازی شهرداری اصفهان در این باره اظهار 

کرد: هیچ اقدامی در ســال جاری روی کاخ 

جهان نما صــورت نمی گیرد و شیشــه های 

دور بخش کاخ نیز دست نخورده و به همین 

شکل باقی خواهد ماند.وی ادامه داد: تنها 

حوضی که روبه روی این کاخ بوده و به آبراهه 

وسط چهارباغ متصل می شده اجرا خواهد 

 شــد که این نیز ارتباطی بــه کاخ جهان نما 

ندارد.

وی  با بیان اینکه اجرای حوض کاخ جهان نما 

طبق مصوبه وزارت کشور و میراث فرهنگی 

عملی خواهد شد، گفت: تا زمانی که میراث 

مجــوز قانونی به مــا ندهد بــه بقایای کاخ 

و اطــراف آن دســت نمی زنیم.مدیر عامل 

ســازمان نوســازی و بهسازی شــهرداری 

اصفهان تاکید کــرد: هیــچ کاری برخالف 

مصوبه میــراث فرهنگــی در کاخ جهان نما 

صورت نمــی گیرد و مــا جــرح و تعدیل و 

اصالحی در محدوده کاخ نخواهیم داشت.

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان مطرح کرد:

 بیش از 3هزار  قطعه توسط فوالد مبارکه
 بومی سازی شد

یمنا
س: ا

عک

مسئوالن آب منطقه ای در اصفهان اصرار دارند که بگویند بارش ها تا 50 درصد در سرشاخه های زاینده رود کاهش داشته و 
نمی توان به جاری بودن رودخانه زاینده رود در ماه های آینده و حتی سال بعد امیدی  داشت، اما آمار و ارقام سایر استان ها 

از جمله چهارمحال و بختیاری حکایت دیگری دارد.

8
شور در شهر

  رقابت های انتخاباتی در اصفهان با حضور چهره هایی از همه طیف ها و جناح ها آغاز شده
 و همین تنوع کاندیداهای انتخاباتی پیش بینی نتایج را دشوار کرده است؛
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میالد خجسته حضرت فاطمه الزهرا)س( ، روز  زن و روز مادر  گرامی باد
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»جانسون« دیدار  با ترامپ را لغو کرد
در حالی که قرار بود نخست وزیر انگلیس اوایل سال جاری میالدی به واشنگتن سفر کند؛ اما به دلیل 
آشفتگی داخلی در انگلیس این سفر لغو و به زمان دیگر موکول شد.روزنامه سان انگلیس شامگاه روز 
پنجشنبه گزارش داد که این دیدار قرار بود که اوایل سال 2020 انجام شود؛ اما هم اکنون به ماه ژوئن و در 
حاشیه نشست سران گروه هفت به تعویق افتاده اســت.این روزنامه انگلیسی نوشت که جانسون هم 
اکنون بر موضوعات داخلی کشور تمرکز کرده است.رسانه های انگلیسی اواخر ماه دسامبر گزارش دادند 
که ترامپ از جانسون برای سفر به کاخ سفید در اوایل سال جاری میالدی دعوت کرده بود.ترامپ پیش تر 
گفته بود که انگلیس و آمریکا هم اکنون و پس از برگزیت، برای رسیدن به یک توافق تجاری جدید آزاد 
هستند.به دلیل آشفتگی داخلی، جانسون سفرهای خود به نیوزیلند استرالیا را نیز به تعویق انداخته است.

ائتالف گانتز همچنان باالتر  از  »نتانیاهو« 
بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده در سرزمین های اشغالی،  ائتالف آبی و سفید همچنان پیشتاز 
است و کرسی های بیشتری را در مقایسه با حزب نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دست خواهد آورد.

بر اساس نظرسنجی که نتایج آن روز پنجشنبه توسط شبکه 12 رژیم صهیونیستی منتشر شد، حزب 
»آبی و سفید« به رهبری »بنی گانتز« 35 کرسی از پارلمان این رژیم را به دست خواهد آورد و پس از 
وی با اختالفی اندک حزب لیکود به رهبری»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر این رژیم با 33 کرسی قرار 
دارد.با این وجود، در این نظرسنجی 42 درصد شرکت کنندگان گفتند که نتانیاهو برای نخست وزیری 
اسراییل مناسب تر بوده و 36 درصد نیز گانتز را مناسب تصدی پست نخست وزیری دانستند.این 
نظرسنجی در میان 505 نفر انجام شده و درصد خطایی 4.4 درصد برای آن در نظر گرفته شده است.

طالبان آماده آغاز »عملیات بهاری« است
در حالی که طالبان از طوالنی شدن گفت وگوهای صلح و آنچه خواسته های تازه آمریکا می خواند انتقاد 
می کند »رویترز« نوشت که طالبان به طرف آمریکایی گفته که پیش از آغاز فصل جنگی توافق نامه 
را امضا کند.این رسانه انگلیســی به نقل از فرماندهان طالبان نوشت که این گروه آماده آغاز عملیات 
ساالنه بهاری است و نیروهای جدیدی را نیز جذب کرده است.اخیرا نیز »تلگراف« گزارش داده بود 
که رهبران نظامی طالبان به تیم مذاکره کننده خود گفته اند که روند آهسته مذاکرات باعث لطمه زدن 
به عملیات ساالنه بهاری این گروه و تضعیف عزم مبارزان شان می شود.چندی پیش نیز طالبان در 
بیانیه ای تصریح کرده بود که برای پایان دادن به اشغال افغانستان تمام مسئولیت هایش را در روند 
مذاکرات انجام داده و آمریکایی ها باید با خودداری از تاخیر و ایجاد بهانه، مسئولیت خود را در رابطه 

با گفت وگوها انجام دهند.

وزیر خارجه چین در برلین مطرح کرد:

درخواست پکن برای همکاری بین المللی در مقابله با کرونا
وزیر خارجه چین گفت کشورش از همه کشور ها درخواست می کند به تالش برای مبارزه علیه ویروس 
جدید کرونا ملحق شوند. وزیر امور خارجه چین پس از گفت وگو با هایکو ماس، همتای آلمانی اش در 
برلین به خبرنگاران گفت چین از همه کشور ها درخواست می کند به تالش برای مبارزه علیه ویروس 
جدید کرونا ملحق شوند.وانگ گفت: ویروس کرونا از مرز ها فراتر رفته و برای مقابله با آن به تالش های 
مشترک و متحد جامعه بین المللی نیاز است. در این نبرد برای بهداشت عمومی، درک متقابل، اعتماد 
و حمایت متقابل بدون در نظر گرفتن مرز ها مهم ترین عامل است.مقامات چینی شیوع ویروس کرونا 
را در شهر ووهان ثبت کردند. موارد ابتالی به ویروس جدید کرونا در 24 کشور دیگر از جمله روسیه تایید 
شده است.سازمان بهداشت جهانی شیوع ویروس کرونا را یک وضعیت اضطرار بهداشت عمومی و 

یکی از نگرانی های بین المللی اعالم کرد.

نه اصالح طلبان و نه اصولگرایان نتوانستند بر سر لیست واحدی از افراد برای انتخابات پیش رو به نتیجه برسند؛

انتخابات، منهای لیست های واحد

رقابت های انتخاباتی در حالی آغاز شد که  علیرضا کریمیان
نه تنها اصالح طلبــان به دالیلی مانند نبود 
کاندیداهای سرشناس در استان هایی مانند یزد، البرز، زنجان، اصفهان، 
آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، خوزســتان، فارس، همدان، 
گیالن و  مشهد لیستی ارائه نکردند بلکه اصولگرایان نیز که گفته می شود 
ایام انتخابات این دوره از مجلس به کام آنها خواهد بود هم نتوانستند 
لیست واحدی در کالن شــهرها ارائه دهند و حتی در تهران دو لیست از 
اصولگرایان منتشر شد و بعد از چندین جلسه و پیشنهادهای مختلف در 
نهایت اصولگرایان با دو لیست به انتخابات وارد می شوند. این درحالی 
است که واپسین تالش ها برای وحدت لیســت ائتالف تهران با جبهه 
پایداری به نتیجه نرسید. بعد از انتشار لیست اولیه ائتالف اصولگرایان، 
محمدباقر قالیباف اعالم کرد به جهت شرایط اقتصادی کشور الزم است 
تعداد نامزدهای اقتصادی در لیست بیشتر شود لذا ائتالف اصولگرایان، 
مجددا با ترکیب ۹ نفره وارد شــور و تصحیح لیست قبلی شد.در همین 
فاصله حجت االســالم آقاتهرانــی در مصاحبه ای اعالم کــرد که جبهه 
پایداری حاضر است بر سر اصول مشترک و شــاخص های اصولی با 
ائتالف به وحدت برسد و در این صورت از انتشار لیست مجزا خودداری 
خواهند کرد. پیرو ایــن مصاحبه قالیباف در یــک توئیت از این موضع 
استقبال و اعالم کرد که لیســت ائتالف هنوز نهایی نشده است و برای 
وحدت آماده مذاکره ایم.بنا بر روایت ها در جریان مذاکره، درخواست 

اصلی آقایان آقاتهرانی و محصولی برای ارائه فهرســت مشترک حذف 
قالیباف از فهرست نهایی بود.حدادعادل با این پیشنهاد مخالفت می کند 
و پیشــنهاد دیگری می دهد که درصورت لیست مشــترک، ائتالف با 
سرلیستی قالیباف منتشر شود و پایداری با سرلیستی آقاتهرانی که این 
پیشنهاد نیز از سوی محصولی و آقاتهرانی رد می شود.در ادامه محمدباقر 
قالیباف پیشنهاد دیگری می دهد و اعالم می کند حاضر است از لیست 
کناره گیری کند و به صورت مســتقل و منفرد در انتخابات شرکت کند. 
لیســت جبهه انقالب نیز 2۹ نفره منتشر شــود که این لیست نیز مورد 
موافقــت ائتالف قرار نمــی گیــرد و در نهایت نتیجه این می شــود که 
اصولگرایان در انتخابات ۹۸ با دو فهرســت شــرکت می کنند. عالوه بر 
اصولگرایان، اصالح طلبان هم نتوانســتند بر سر رسیدن به یک لیست 
واحد به توافق برسند. »شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان« اعالم 
کرد ارائه لیست ائتالفی به گفته سران این شــورا نتایجی مطلوب را در 
مجلس دهم به دنبال نداشته و این دوره نتوانسته اند بر سر ائتالفی واحد 
به توافق برسند. قرار بود شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان -که 
این روزها بنا به الزام وزارت کشور به »جبهه اصالح طلبان ایران اسالمی« 
تغییر نــام داده- بــه عنــوان منســجم ترین و ســازمان یافته ترین 
تشکل جمعی جریان اصالحات، این بار هم ماموریت هماهنگ سازی 
استراتژی انتخاباتی احزاب و تشکل های این جریان را برعهده بگیرد و با 
هم افزایی امکانات و نیروها و در نهایت با ارائه فهرستی واحد، نتیجه ای 

بهینه را نصیب مجموعه اصالح طلبان کند.اجرای این سناریو اما به وجود 
تنوع و تکثر در نامزدهایی منوط بود که به ســالمت از مرحله بررســی 
صالحیت های شورای نگهبان عبور کرده و وارد گود رقابت های انتخاباتی 
شوند؛ ملزوماتی که البته محقق نشد. اگرچه جناح رقیب، اصالح طلبان 
را به خاطر طــرح گزینه هایی چون تحریم و مشــارکت مشــروط، به 
فضاسازی علیه نهادهای حاکمیتی ناظر بر انتخابات متهم می کردند، ولی 
مشخص شدن نتیجه بررســی صالحیت ها تا حد زیادی دالیل نگرانی 
اصالحاتی ها را نشان داد. در نتیجه اعالم نظر شورای نگهبان، بسیاری از 
نامزدهای اصالح طلبی که اتفاقا تعدادی از آنان نماینده کنونی مجلس 
هســتند، تایید شــورای نگهبان را به دســت نیاورده اند. بر همین مبنا 
بسیاری از چهره های شاخص اصالح طلب، از جمله تعداد قابل توجهی از 
مدیران کل و دبیران احزاب از ورود به گود رقابت ها بازمانده اند. از سوی 
دیگر بسیاری از اصالح طلبان ترجیح دادند تا به جای استفاده از لیست 
های انتخاباتی خودشان از پایگاه اجتماعی که دارند استفاده کنند و این 
بار بدون تکیه بر نهادهای قدرت حزبی شانس شان برای ورود به مجلس 
را محک بزنند در نتیجه عمال دست اصالح طلبان برای ارائه لیست خالی 
ماند. حال باید دید در کشاکش و تفرقه میان این دو گروه مهم سیاسی 
کشور آیا این چهره های مستقل هستند که شانس باالیی برای ورود به 
انتخابات دارند و یا بار دیگر مردم ترجیح می دهند به افراد ذیل نام پایگاه  

سیاسی شان رای بدهند.

رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: حمله 
اخیر سایبری به کشــور برای امکان سنجی حمله 
بزرگ تری انجام شــد و ما تحلیل می کنیم منشاء 
این حمله که از نوع دیداس بود، آمریکا باشد که البته 
جلوی این حمله گرفته شد.سردار غالمرضا جاللی  
ادامه داد: حمله اخیر ســایبری به زیرساخت های 
کشــور از نوع دیداس و ممانعت از سرویس دهی 
بوده است که در این نوع حمله خدمات از دسترس 
خارج می شود.وی افزود: در این حمله تعداد زیادی 
باکس در سراسر کشــور تعریف می شود و دشمن 
آن ها را هدف قرار می دهد و در این حمله از رایانه های 
شخصی نیز استفاده شده اســت.رییس سازمان 

پدافند غیر عامل کشور افزود: چون هجوم به مرکز 
خدمات رســانی در این نوع حمله بسیار زیاد است 
و از رایانه های دیگر با تعریف زامبی سازی بهره می 
برند، خدمات آن مرکز قطع می شود.سردار جاللی 
گفت: آسیب این حمله برای محدود کردن خدمات 

بوده و در برخی نقاط این اتفاق افتاده است.
وی افزود: پیدا کردن منشــأ حمله سایبری بسیار 
دشــوار و زمان بر است، اما شــرکت زیرساخت در 
حال بررسی و یافتن منشــأ حمله اخیر سایبری به 
کشور است.رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور 
گفت: ترکیب فناوری ســایبری با حوزه های دیگر، 
قابلیت هایی را بــرای حمله یا مقابله بــا آن ایجاد 

می کند.وی افزود: چون آمریکایی ها برای پاســخ 
به ســرنگونی هواپیمای بدون سرنشین آن ها در 
آب های ایران و حمله موشــکی ما بــه پایگاه عین 
االسد توان پاســخ نظامی نداشــتند این حمالت 
را با تداوم فشــار اقتصادی و حمالت ســایبری به 
کشورمان پاســخ دادند.جاللی گفت: البته حمالت 
ســایبری آن ها را کنترل کردیم و به نقطه ای آسیب 

نرسید.

جزییات حمله سایبری اخیر به کشور مطرح شد:

نقل قول روزآمریکا، منشأ حمله بود

وز عکس ر

رونمایی از تمثال شهیدان 
سلیمانی و ابومهدی در 

فرودگاه بغداد
همزمان با فرا رســیدن اربعین 
شهادت سرداران واالمقام محور 
مقاومت، شهیدان سپهبد حاج 
قاســم ســلیمانی و ابومهدی 
المهندس ، از تمثال این دو شهید 
بــزرگ در بزرگ تریــن بیلبورد 
شــهری عراق در جــاده ورودی 

فرودگاه بغداد رونمایی شد.

هشدار  وزیر کشور به متخلفان انتخاباتی
وزیر کشور با بیان اینکه در وزارت کشور گروه های بازرســی از یک ماه قبل فعال شده و فعالیت های 
نامزدها را زیر نظر دارند، گفت: اگر مواردی وجود داشته باشد که از قانون تخلف شده، ما به مقامات 
ذی ربط معرفی می کنیم.رحمانی فضلی با اشــاره به اجرای قانون هزینه های انتخاباتی نامزدها که 
چند روز قبل ابالغ شد، اظهار داشت: این قانون به تازگی ابالغ شده و به راحتی و به صورت کامل اجرا 
نخواهد شد چرا که نمایندگان باید یک حساب باز کرده و حســابرس داشته باشند و این نیازمند به 
سلسله اقدامات حسابداری است ولی آنچه وظیفه وزارت کشور است را ابالغ کردیم. وزیر کشور درباره 
موضوع نظارت بر تخلفات احتمالی نامزدها نیز گفت: امیدواریم تخلفی صورت نگیرد و ما در وزارت 
کشور گروه های بازرسی داریم که این گروه ها از یک ماه قبل فعال شده و فعالیت های نامزدها را زیر نظر 
داشتند. تا امروز تخلفی مشاهده نشده و مردم عزیزمان نیز به ما گزارش می دهند. قوه قضاییه نیز یک 
گروه پیشگیری در این باره شکل داده که هم شورای نگهبان و هم قوه قضاییه در این باره فعال هستند.

پاسخ سفارت ایران در فرانسه به درخواست آزادى دو متهم در ایران
سفارت ایران در فرانسه در پاســخ به توییت رییس گروه پارلمانی ایران - فرانسه اعالم کرد: برخی 
نهادهای فرانسوی شدیدترین فشارها را متوجه ایران می کنند، حتی در حوزه دارو و حتی بدتر از ایاالت 
متحده آمریکا. »آن ژنوته« رییس گروه دوستی پارلمانی ایران - فرانسه در توئیتی با ابراز امیدواری 
نسبت به آزادی فریبا عادلخواه و روالن مارشــال )که به اتهامات امنیتی در ایران بازداشت هستند( 
نوشت: بیاییم روابط فرانسه و ایران را بر پایه اعتماد و نه بی اعتمادی بنا کنیم.سفارت ایران در پاریس 
نیز در توئیتی به او این گونه پاسخ داد: اعتماد یک وجهی نیست. برخی نهادهای فرانسوی شدیدترین 
فشارها را متوجه ایران می کنند، حتی در حوزه دارو! و حتی بدتر از ایاالت متحده! انرژی دو کشور نباید 

در »دراز مدت« مصروف موضوعات ناشی از عناصر ثالث و »کوتاه مدت« شود.

ادعای دوباره آمریکا درباره نقش ایران در حمله به آرامکو
هیئت آمریکا در سازمان ملل بار دیگر گفت که واشنگتن اطمینان دارد ایران مسئول حمله به تاسیسات 
نفتی آرامکو در عربستان سعودی بوده و خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شد.پایگاه اینترنتی 
هیئت آمریکا در سازمان ملل در گزارشــی مدعی شد: ایران مسئول حمله 14 سپتامبر به تاسیسات 
نفتی آرامکو در عربستان سعودی بوده است. این حمله نه تنها حمله ای علیه یک کشور مستقل، بلکه 
علیه اقتصاد جهانی بود. شواهد علیه ایران است؛ برخالف ادعاهای اثبات نشده که مسئولیت این حمله 
را متوجه حوثی های یمن می داند.در این گزارش همچنین ادعا شده است: گزارشی از جانب هیئت 
کارشناسان در شورای امنیت سازمان ملل این واقعیت را تایید می کند که حوثی ها نمی توانستند چنین 
حمله ای را انجام بدهند و این تاکیدی بر نتیجه گیری آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس خواهد بود  که 

مسئولیت حمله بر عهده ایران است.

راه اندازی »فرماندهی امور ایران« در ارتش اسراییل
ارتش رژیم صهیونیستی قصد راه اندازی یک واحد فرماندهی جدید به نام »فرماندهی امور ایران« 
دارد. روزنامه جروزالم پست نوشته تشکیل این واحد در برنامه چند ساله »آویو کوچای«، رییس ستاد 
مشترک ارتش رژیم صهیونیستی که هدف آن کسب برتری نظامی بر دشمنان اسراییل است در صدر 
اولویت ها قرار گرفته است.فرماندهی واحد جدید را یک افسر نظامی در سطح »سرلشکر« به عهده 
خواهد داشت و تمرکز آن بر تحلیل تهدید هایی است که از جانب ایران متوجه رژیم صهیونیستی است.

برنامه تشکیل این واحد فرماندهی به تایید »نفتالی بنت«، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی رسیده و 
به نخست وزیر رژیم، »بنیامین نتانیاهو« تحویل شده است. این طرح قرار است برای تایید به کابینه 

ارائه شود.

کافه سیاست

عضو مجمع تشخیص مصلحت: 

رای مردم باید مثل 
موشک نقطه زن باشد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 

همان طور که موشــک نقطــه زن، جایی را 

هدف می گیرد که تهدید نظامــی او را از بین 

می برد، راِی نقطه زن، نماینده ای را به مجلس 

می فرستد که می تواند تحریم دشمن را بی اثر 

کند.سعید جلیلی ادامه داد: همچنان که برای 

رضای خدا و انجام درست تکلیف باید دانست 

به »چــه کســی« رای داد و بــرای این کار، 

گروه هایی، چند ماه برای تهیه فهرست وقت 

می گذارند و اتفاقا کار سخت و مهمی است، 

بحث مهم دیگری را باید در نظر داشت تا آن 

اقدام نخست به نتیجه برسد؛ این که به »چه 

چیزی رای«دهیم.عضو مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام، مسائل غیر تخصصی را هم 

درباره انتخاب نماینده، حائز اهمیت دانست 

و با بیان اینکه شاخص های شکلی هم برای 

تعیین »چه کسی« مهم است، گفت: نامزدی 

که فقط حوصله توییت خواندن دارد، آیا اصال 

حوصله اش می کشد چهار بار الیحه چندین 

صفحه ای بودجه را بخوانــد؟ جلیلی ادامه 

داد: در موضوع توافــق برجام، نماینده هایی 

داشــتیم که در آن باره اظهــار نظر می کردند 

و وقتی می پرســیدیم اصال آن را خوانده ای 

پاسخ می داد: »نه، من در مجموع احساس 

می کنم چیــز خوبی اســت!«. توقع نداریم 

همه نماینده ها عالمه دهر باشند و بر ظرایف 

و دقایق همه مسائل مسلط باشند؛ اما باید 

حداقل آنقدر حوصله و همت پیگیری داشته 

باشــند که وقتی با طرح یا الیحه ای مواجه 

شدند، از متخصصان کمک بگیرند و با بذل 

توجه وافی به جمع بندی کارشناسی برسند. 

جلیلی با بیان اینکه حل مشــکالت فقط با 

فهم مشترک در مسئله یا طرح مشترک در 

راه حل و رسیدن به فهرست مشترک تمام 

نمی شــود، گفت: نباید بعد از انتخابات با 

هر نتیجه ای، گمان کرد تمام شد و رفت تا 

انتخابات بعدی، بلکه باید به رای آورده ها 

کمک کرد.

 بسیاری از اصالح طلبان ترجیح دادند تا به جای استفاده از 
لیست های انتخاباتی خودشان از پایگاه اجتماعی که دارند 
استفاده کنند و این بار بدون تکیه بر نهادهای قدرت حزبی 

شانس شان برای ورود به مجلس را محک بزنند

بین الملل

شهرداری گوگد به استناد مجوز شماره ۹2 مورخه ۹۸/11/2 شورای اسالمی شــهر گوگد در نظر دارد جایگاه CNG را به مدت یک سال 
)13۹۹( بصورت اجاره و با پیشنهاد پایه بصورت 46/۸ درصد از سود حاصله سهم شهرداری و 53/2 درصد سهم پیمانکار از طریق مزایده به 

اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
1( شرکت کنندگان در استعالم باید پیشنهادات خود را در پاکت الک و مهر شــده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه ۹۸/12/4 به دبیرخانه 

شهرداری گوگد ارائه نمایند.
2( برنده استعالم کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد و تضمینات الزم را به شهرداری ارائه دهد.

3( شرکت کنندگان قبل از هر گونه اقدام می توانند اطالعات الزم را از طریق واحد امور مالی و اداری )تلفن 57330020( کسب نمایند.

CNG آگهی مزایده نوبت اول جایگاه

مهندس حسین علی محمدی رزوه- شهردار گوگدم الف:763443

چاپ  دوم
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سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

با اعمال زور نمی توان بازار را تنظیم کرد
سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری با اشــاره به اینکه اصناف استان در تعامل 
تنگاتنگی با مدیریت استان همکاری دارند، اظهار داشت: اخیرا اتحادیه نانواها تابلوهایی با اعالم درج 
قیمت و وزن چانه را در بسیاری از نانوایی های استان اصفهان نصب کرده اند.سید حسن قاضی عسگر  
افزود: در واقع در آخرین جلسه کارگروه آرد و نان مقرر شدکه حداکثر تا پایان بهمن ماه تمام نانوایی های 
 اســتان این تابلو را در محل کســب و کارشــان نصب کنند.وی با بیان اینکه با اعمال زور و قوه قهریه

 نمی توان بازار را تنظیم کرد، تصریح کرد: بازار سازو کار خودش را دارد و همچون رودخانه ای روان است و 
با اصالح قیمت بنزین بازار نان تنظیم شده است و با نصب تابلوهای درج قیمت و وزن نان شهروندان هم 
می توانند نظارتی بر این کاالی ضروری داشته باشند.وی با اشاره به اینکه در تثبیت قیمت نان و گوشت 
هم سیاست های دخالت دولت در بازار را ایجاد کردیم که در مورد گوشت با اعتراض واحدهای دامداری 
استان اصفهان مواجه شــدیم، ابراز داشــت: با ممانعت از واردات بی رویه می توان مانع ورشکستگی 
دامداران اصفهانی شد.سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اعالم اینکه 
هم استانی ها می توانند اعتراضات خود را به گران فروشی و کم فروشی اطالع رسانی کنند، گفت: مردم 
می توانند گزارش های خود را به ستاد خبری مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان با شماره تلفن های 
۳۲۳۵۲۰۱۲ و ۳۲۳۵۲۰۱۳ به صورت تلفنی و یا از طریق سامانه ۱۲۴ اطالع دهند و یا به لینک شکایات 

مردمی به آدرس www.124.ir و www.bazresiasnafisf.ir مراجعه کنند.

رونمایی از 4 محصول لوازم خانگی جدید در اصفهان
در مراسمی از ۴ محصول جدید بزرگ ترین کارخانه لوازم خانگی کشور در اصفهان رونمایی شد.امین 
منانی، قائم مقام کارخانه در بخش فروش گفت : این چهار محصول شامل یخچال ساید بای ساید 
در دو برند ، لباسشــویی و تلویزیون های با کیفیت باالست که براســاس به روزترین استانداردها و 
کیفیت با مصرف پایین انرژی هستند.وی با بیان اینکه مهم ترین ویژگی های این لوازم خانگی جدید 
،  تولید بر اســاس نیاز مصرف کنندگان با قیمت مناسب اســت افزود: پس از تحریم ها ما با کمک 
متخصصان و صنعتگران داخلی محصوالتی با همان کیفیت و مشخصات خارجی و حتی بهتر از آن را 
تولید می کنیم.مجید سکوت، مدیرخط تولید این کارخانه نیز گفت: ما امروز توانسته ایم بزرگ ترین 
یخچال ساید بای ساید دنیا را بر اساس فرهنگ ایرانی تولید کرده و توانایی آن را داریم که هر سایز 
و فرمی که مصرف کننده بخواهد طراحی و تولید کنیم .با راه اندازی خط جدید لوازم خانگی در این 
کارخانه ، ۴۰۰ نفر به صورت مستقیم و بیش از هزار نفر به صورت غیرمستقیم مشغول به کار شده اند.

رییس صمت استان:

3۷ طرح اشتغالزا در استان اصفهان افتتاح شد
رییس صمت اســتان از افتتاح ۳۷ طرح با ســرمایه ۸۳۷ میلیارد تومان و اشتغال زایی دو هزار و 
۶۰۰ نفر در دهه فجر خبرداد و برای به حداکثر رساندن ظرفیت صنعت استان با هدف رونق تولید و 
افزایش اشــتغال زایی تاکید کرد.»ایرج موفق« در حاشیه ستاد تسهیل استان اصفهان در شرکت 
دیار خودرو با بیان اینکه ۳۷ طرح با سرمایه ۸۳۷ میلیارد تومان و اشتغال زایی دو هزار و ۶۰۰ نفر در 
دهه فجر افنتاح شد، گفت: جلسه ستاد تسهیل استان که در شهرستان گلپایگان با حضور مدیران 
عامل بانک ها و مدیر امور مالیاتی و مدیر کل تامین اجتماعی استان شکل گرفت، برای رفع مشکل 
واحدهای صنعتی و بدهی آنها برگزار شــد که بخش جزئی آن نقــدی و باقی به صورت بلند مدت 
تقسیط شــد تا واحدها بتوانند به تولید خود ادامه دهند.رییس صمت استان اصفهان با یادآوری 
شرایط و پتانسیل استان و شهرستان گلپایگان، بیان کرد: برای به حداکثر رساندن ظرفیت فعالیت 
واحدهای صنعتی تالش می شود تا ضمن رونق تولید  سهم اشتغال و نیروی انسانی افزایش یابد.

در حالی که این روزها برف زیادی  در کوهرنگ به عنوان اصلی ترین سرچشمه زاینده رود باریده؛ اما مسئوالن می گویند همچنان 
سرچشمه های زاینده رود خشک تر از  سال های قبل است؛

ابهام در سرچشمه !

در حالی کــه مســئوالن آب منطقه ای در  مرضیه محب رسول
اصفهان اصرار دارند که بگویند بارش ها تا 
۵۰ درصد در سرشاخه های زاینده رود کاهش داشته و نمی توان به جاری 
بودن رودخانه زاینده رود در مــاه های آینده و حتی ســال بعد امیدی  
داشت، آمار و ارقام سایر استان ها از جمله چهارمحال و بختیاری حکایت 
دیگری دارد. شواهد می گوید که در کوهرنگ تا ۴ متر برف آمده، عکس ها 
و فیلم هایی که از این شهرستان دست به دست می شود، نشان می دهد 
بارش ها بسیار بیشتر از آنچه هواشناسی و سایر شرکت های مربوطه ادعا 
می کنند، بوده یا حداقل شــاید کمبودها آنگونه که گفته و ادعا می شود 
نیست. اینکه معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای ادعای 
کاهش ۵۶ درصدی بارش در سرشاخه های زاینده رود را کرده ، اندکی دور 
از واقعیت است. بر اساس اعالم معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اصفهان، میزان بارش ها از ابتدای پاییز تاکنون در سرشاخه های 
رودخانه زاینده رود نسبت به ســال قبل ۵۶ درصد کاهش داشته است.

حسن ساسانی، میزان بارش ها در سرشــاخه های زاینده رود از ابتدای 
سال آبی جاری)مهر ۹۸( تا امروز را ۵۱۱ میلی متر اعالم کرد و افزود: این 
مقدار برای ســال قبل یک هزار و ۱۵۷ میلی متر ثبت شد.وی با اشاره به 
اینکه آمار فوق در مقایسه با متوسط بلند مدت)دوره ۴۴ ساله( ۳۶ درصد 

کاهش داشته، اضافه کرد: مقدار بارش ها برای متوسط بلند مدت ۷۹۴ 
میلی متر بود.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای با بیان 
اینکه بر اساس پیش بینی هواشناسی مقدار بارش ها در اسفند امسال و 
فروردین سال آینده کمتر از نرمال خواهد بود، تاکید کرد:  حجم فعلی سد 
زاینده رود در کنار افت چشمگیر ذخیره چاه ها، حاکی است که در وضعیت 
نامناسبی قرار داریم و بی شک در صورت عدم بارش مناسب در ماه های 
آینده و عدم صرفه جویی در همه بخش ها، با مشکل جدی در تامین آب 
طی سال ۹۹ مواجه خواهیم بود. کاهش بارش ها در سرچشمه زاینده رود 
د رحالی اســت که برف در اغلب نقاط برف گیر کشــور تــا چندین برابر 
سال های قبل باریده است . کردستان، اردبیل، گیالن و حتی ایالم از برف 
بی نصیب نبوده اند؛ اما هواشناسی هر دو استان اصفهان و چهارمحال و 
بختیاری ادعای کاهش و نصف شدن بارش ها در این دو استان را دارند 
این مسئله موجب شده تا طی روزهای اخیر در فضای مجازی مطالبی 
مبنی بر ابهام آمیز بودن آمار هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری از 
میزان بارش ها در کوهرنگ، سرشاخه حوضه آبریز زاینده رود بین مردم 
دست به دست  شود. برخی معتقدند آمار و اطالعات ارائه شده از بارش ها 
در سایت هواشناسی کمتر از میزان واقعی است؛ بنابر گفته منابع محلی 
در برخی مناطق بــه ویژه کوهرنگ ارتفــاع برف حتی به چهــار متر هم 

می رســد.در این زمینه شــاهرخ پارســا، مدیرکل هواشناســی استان 
چهارمحال و بختیاری گفته اســت بارش چهارمتر برف را تایید نمی کنم؛ 
اما آمار بارش ها در ارتفاعات کوهرنگ بیشتر از محل ایستگاه هواشناسی 
است زیرا ایستگاه های ما باید جای استاندارد جانمایی شود و نمی توان 
در ارتفاعات آن را نصب کرد زیرا وزش بــاد و برف و احتمال دپوی برف و 
وقوع بهمن وجود دارد پس باید در محل استاندارد مستقر شود.وی ادامه 
داد: ارتفاع برف در ایستگاه شاخص کوهرنگ تا )۲۳ بهمن ماه( به ۸۳ 
سانتی متر رسیده اســت در حالی که مدت مشابه ســال گذشته در این 
ایستگاه ۶۶ سانتی متر بارش برف وجود داشت و در بلند مدت مشابه ۱۱۰ 
سانتی متر بوده است.پارسا با بیان این که بارش در کوهرنگ زیاد بوده، 
خاطرنشان کرد: از ابتدای ســال آبی تا ۲۳ بهمن ماه در کوهرنگ ۵۱۲ 
میلی متر بارش داشتیم در حالی که بارندگی ها سال آبی گذشته در مدت 
مشابه یک هزار ۱۵۸ میلی متر و در مقایسه با بلند مدت ۷۸۵ میلی متر 
بوده است.مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
این آمار نشان می دهد که کوهرنگ امسال نســبت به سال گذشته ۵۶ 
درصد و نسبت به بلند مدت ۳۵ درصد کاهش بارندگی دارد؛ این آماری 
است که مرکز ملی خشکســالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی 

کشور منتشر کرده است.

 رییس ســازمان برنامــه و بودجه اســتان اصفهان 
اظهار کرد: دولت باید صرفــه جویی و الگوی مصرف 
انرژی در زمینه آب، بــرق و گاز را آغاز کند. در ســال 
۹۹ در میان دستگاه های اجرایی که توانسته باشد در 
حوزه حامل های انرژی صرفه جویی قابل مالحظه ای 
داشته باشند، امتیاز خاصی در جشنواره شهید رجایی 
درنظر گرفته خواهد شد.نعمت ا... اکبری، اضافه کرد: 
در این مورد دستگاه های اجرایی و دولت باید به عنوان 

پیشگام بهترین و صرفه جو ترین بخش در حامل های 
انرژی باشند.وی ادامه داد: در سال ۹۹ اولویت تبصره 
۱۸ را به مصوبات اقتصاد مقاومتی می دهیم که شامل 
حمایت های مالی تســهیالت و یارانه سود تسهیالت 
از کمک های بالعوض اســت و اولویت تبصره ۱۸ به 
طرح ها و پروژه هایی تخصیص می یابد  که ذیل ستاد 
اقتصاد مقاومتی به تصویت می رسند. وی در پاسخ به 
سوالی در خصوص پروژه های آبی و بودجه تخصیص 
یافته، اظهار کرد: ســه پروژه مهم آبی اســتان تونل و 
سد کوهرنگ، ســامانه آبرســانی به ۱۴ شهرستان و 
طرح بهشت آباد اســت. بزرگ ترین طرح در دست 
اجرا کوهرنگ است که امســال تخصیص اعتبارات 

۱۰۰ درصدی شــده و حداکثر تا ســال ۱۴۰۱ به نتیجه 
خواهد رسید.رییس سازمان برنامه و بودجه استان 
اصفهان در خصوص سامانه آبرسانی نیز تصریح کرد: 
سامانه دوم نیز امتحان ردیف دار شده و آب منطقه ای 
ســامانه دوم را با توجه به تبصره ۱۹ بــا مبلغ ۲ هزار و 
۷۰۰ میلیارد تومان به سرمایه گذار واگذار خواهد کرد. 
۱۱۰۰ میلیارد تومان منابع داخلی آب منطقه ای و ۱۶۰۰ 
میلیارد تومان از طریق سرمایه گذار تامین خواهد شد. 
همچنین در این پروژه ســرمایه گــذار از طرف دولت 
تضمین خرید آب را خواهــد گرفت که دولت حدود ۶ 
هزار میلیارد تضمین خرید آب برای مدت ۲۰ سال را 

واگذار خواهد کرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان:

طرح تونل کوهرنگ تا 1401 تکمیل می شود

 ماگ طرح روز مادر  

بازار

کاهش بارش ها در سرچشمه زاینده رود د رحالی است که 
برف در اغلب نقاط برف گیر کشور تا چندین برابر سال های 

قبل باریده است

 ماگ طرح گل روز مادر  
قیمت: 30،000 تومان

 ماگ طرح روز مادر 
قیمت: 30،000 تومان

 ماگ طرح روز مادر 
قیمت: 29،000 تومان

با ترس از شیوع کرونا در چین؛

بازار طال سوت و کور شد
اخبار بد از بازار طالی چین ادامه دارد و اکنون پیش بینی می شــود تقاضــا برای جواهرات طال در 
نتیجه هراس فزاینده از شیوع ویروس کرونا به شدت آســیب ببیند.ژانگ یونگ تائو، مدیرعامل 
انجمن طالی چیــن در مصاحبه با بلومبــرگ پیش بینی کرد: تقاضا برای جواهــرات طال در چین 
که بزرگ ترین مصرف کننده طال در جهان اســت، به شــدت افت خواهد کرد. وی در ادامه افزود: 
ترس از ابتال به ویــروس کرونا، مصرف کنندگان را در خانه نگه داشــته اســت. شــمار قربانیان 
ویروس کرونــا در چین از مــرز ۱۰۰۰ نفر گذشــته اســت.مدیرعامل انجمن طــالی چین گفت: 
فروشــگاه ها و مغازه ها به دلیل شــیوع ویروس تعطیل هســتند. فروش جواهرات و شــمش 
طال امســال به میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.فروش طال در طول جشــن سال نوی 
چین هم تعریفی نداشت. نانسی وانگ، نایب رییس شــرکت »لوک فوک هولدینگز« اظهار کرد: 
جواهرفروشــان بین المللی شــاهد افت قابل مالحظه ای در میزان خرده فروشــی و تردد روزانه 
خریداران در سرزمین اصلی چین، هنگ کنگ و ماکائو در طول یک هفته تعطیل بودند.بر اساس 
گزارش کیتکونیوز، آمار فروش طال در چین سال میالدی گذشــته مأیوس کننده بود. آمار شورای 
 جهانی طال نشــان داد که تقاضای چین برای جواهرات در ســال ۲۰۱۹ به میزان هفت درصد افت

 کرده است. 

دولت فرانسه پول کم آورد!
کسری بودجه فرانسه به یکی از باالترین سطوح خود در سه سال اخیر رسید.رکز آمار فرانسه اعالم 
کرد کسری بودجه این کشور تا پایان سال ۲۰۱۹  به ۹۲.۸۴  میلیارد یورو رسیده که این رقم در مقایسه 
با مدت مشابه ســال قبل ۱۶.۸۴  میلیارد یورو افزایش یافته است.فرانسه دومین اقتصاد بزرگ 
منطقه یورو و اتحادیه اروپا پس از آلمان محسوب می شود. به گفته مرکز آمار این کشور، درآمدهای 

دولت با ۴.۱ درصد کاهش به ۳۹۷.۹۸ میلیارد یورو رسیده است.
از سوی دیگر اما حســاب ویژه خزانه داری که تراز صورت حساب ورودی و خروجی سرمایه دولت 
برای اهداف خاص را اندازه می گیرد تا پایان ســال ۲۰۱۹ به ۴.۰۸ میلیــارد یورو افزایش پیدا کرده 
که این رقم ۳.۲۶ میلیارد یورو بیشتر از رقم ثبت شده در دوره مشــابه سال قبل است. هم چنین 
نرخ بیکاری اســپانیا در شرایطی تا پایان ســه ماهه چهارم ســال با ۰.۱۲ درصد کاهش نسبت به 
 سه ماهه سوم ســال به ۱۳.۸۰ درصد رســید که این نرخ ۰.۲ درصد کمتر از از نرخ مورد انتظار قبلی 

بوده است.

تورم سوئیس تنها 0.2 درصد!
نرخ تورم ســوئیس در نخستین ماه سال جدید در ســطح ۰.۲ درصد باقی ماند.متوسط نرخ تورم 
سوئیس در ۱۲ ماه منتهی به ژانویه به ۰.۲ درصد رسیده که نسبت به نرخ تورم ثبت شده برای دوره 
منتهی به ماه قبل تغییری نکرده اســت؛ اما ۰.۱ درصد کمتر از نرخ تورم پیش بینی شده قبلی برای 
این کشور محسوب می شود.این تورم ۰.۲ درصدی که یکی از باالترین ترین سطوح تورم ثبت شده 
در سوئیس از پنج ماه قبل تاکنون محسوب می شــود، بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت در 
بخش لباس و پوشــاک قرار گرفته که تورم آن از ۱.۳ درصد ماه دسامبر به ۲.۴ درصد در ماه ژانویه 
افزایش یافته است. تورم در بخش رستوران و هتلداری نیز از ۰.۶ درصد به ۱.۲ درصد رسیده و تورم 
بخش حمل و نقل نیز ۰.۱ درصد اندازه گیری شــده است.متوسط نرخ تورم سوئیس در بازه زمانی 
۱۹۵۶ تا ۲۰۱۹ معادل ۲.۳۸ درصد بوده است که در این بین باالترین تورم ثبت شده مربوط به نرخ 
۱۱.۹۲ درصدی دسامبر سال ۱۹۷۳ و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۱.۴ درصدی 

اوت سال ۲۰۱۵ بوده است.

کافه اقتصاد
س: ایرنا

عک

اخبار

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: افزوده شدن ترافیک از روز ۲۵ هر ماه به ترافیک قابل استفاده ماه بعد، عالوه بر مدیریت بهتر حجم و ترافیک مشتریان ، در 
کاهش تماس مشتریان و نهادینه شدن خدمات غیرحضوری در مجموعه مخابرات تاثیر قابل مالحظه ای ایجاد می کند. مجید صدری افزود: با انجام این عمل ضمن 
افزایش رضایت مندی مشتریان از افزایش ارتباط با سامانه های تماس غیرحضوری شــرکت مخابرات ایران جلوگیری شده و مراجعه حضوری مشتریان به مراکز 
مخابراتی کاهش می یابد.  مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران ادامه داد: تمام تالش مجموعه شرکت مخابرات ایران در بخش های دیتا و تلفن ثابت برای مشتریان 
خانگی و تجاری ، تحقق حداکثر رضایت مندی است و به همین منظور در کوچک ترین مسائلی که با موضوع رعایت حق الناس مشتریان و ارائه خدمات کامل مرتبط 
است، اهتمام ویژه توسط کارشناسان و متخصصین شرکت مخابرات ایران لحاظ می شــود.وی همچنین تاکید کرد: درگاه های ارتباط با مشتریان شرکت مخابرات 
ایران به ویژه سامانه تیکت گذاری اینترنتی adsl.tci.ir فرصت مناسبی برای ثبت مشکالت و نظرات مشتریان است که انتظار داریم توسط کاربران مورد استفاده قرار 
گیرد.صدری در پایان اظهار داشت : افزوده شدن ترافیک از روز ۲۵ هر ماه به ترافیک قابل استفاده ماه بعد، عالوه بر مدیریت بهتر حجم و ترافیک مشتریان ، در کاهش 

تماس مشتریان و نهادینه شدن خدمات غیرحضوری در مجموعه مخابرات تاثیر قابل مالحظه ای ایجاد می کند.

حجم باقی مانده اینترنت پرسرعت مشتریان به ماه بعد منتقل می شود

رونمایی از جدیدترین خودروی 
شرکت دیار خودروی گلپایگان

با حضــور معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
اســتانداری، جدیدترین خودروی شرکت دیار 
خودروی گلپایگان رونمایی شد. بر اساس اعالم 
مدیرعامل شرکت دیار خودروی گلپایگان این 
خودرو را این شرکت از شرکت های تولیدکننده 
خودروی اروپایی خریداری کرده و در برنامه ای 
سه ســاله در ۳ مدل برقی؛ گازسوز و بنزینی در 

کشور تولید و عرضه خواهد شد.

وز عکس ر
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فرمانده قرارگاه حضرت زینب)س(:

بسیج در دفاع از عزت و شرف مردم و نظام جمهوری اسالمی نقش اساسی دارد

فرمانده قرارگاه حضرت زینب)س( شامگاه چهارشنبه در مراسم چهلم 
شهادت سردار قاسم سلیمانی و دیگر همرزمان شهیدش که در حمله 
تروریستی آمریکا به شهادت رسیدند، اظهار داشت: در نظام جمهوری 
اسالمی ایران، اصل مردم هستند.سردار رحیم نوعی اقدم با بیان اینکه 
مردم ولی نعمت مســئولین و صاحب اصلی مملکت و نظام محسوب 
می شوند، ابراز داشــت: این مردم بودند که در طول ۴۱ سال انقالب در 
مقابل تمام مشکالت و تحریم ها مقاومت کردند.فرمانده قرارگاه حضرت 
زینب )س( با اشاره به اینکه پاسداران حافظ منافع و جان و مال مردم 
هستند، تصریح کرد: پاسداران فدایی ملت و مردم هستند.وی ضمن 
هشدار نسبت به بی توجهی مسئولین به مردم خاطرنشان کرد: هرگونه 
غفلت و بی توجهی نســبت به مردم باعث می شود که خدا مسئولین را 
تنبیه کند.سردار نوعی اقدم همچنین با بیان اینکه شهدا قهرمانان وطن 
هستند، اذعان داشــت: آن ها باالترین سرمایه خود که جان عزیزشان 
بود را خالصانه در راه خدا دادند و بــه همین دلیل ما تا ابد مدیون خون 

شهدا هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور فعال شجره طیبه 
بســیج در صحنه های مختلف انقالب بیان داشت: بسیجی در دفاع از 
عزت و شرف مردم و نظام جمهوری اســالمی نقش اساسی دارد.این 
همرزم سردار شهید قاسم سلیمانی با بیان اینکه هر کسی کوچک ترین 
عشــقی به نظام جمهوری اسالمی ایران دارد بســیجی است، افزود: 

بسیج و بسیجیان خار چشم دشمن و اســتکبار جهانی هستند.وی با 
اشاره به اینکه تمام رؤسای جمهور آمریکا دستور حمله به ایران را صادر 
کرده بودند، تاکیــد کرد: وزارت دفاع آمریکا به دلیــل اینکه از عواقب و 
پایان جنگ با ایران و فرجامی که ممکن است گریبانگیر آنها شود ترس 
داشــت هیچ وقت جرأت حمله به ایران را پیدا نکرد.سردار نوعی اقدم 
با بیان اینکه هرگونه تجاوز به ایران با جوابی ســخت و محکم روبه رو 
است، یادآور شــد: یکی از مهم ترین مولفه های قدرت نظام جمهوری 
اسالمی ایران بسیج است که آمریکا و نظام استکبار از آن بسیار واهمه 
دارد.وی، ترور مقام رسمی یک کشور در کشور ثالث را توسط یک دولت 
رسمی مخالف تمام قوانین بین المللی و بشری دانست و اظهار داشت: 
آمریکا از دست حاج قاسم سلیمانی درمانده شده بود و به همین دلیل 
ناجوانمردانه او را طی یک عملیات تروریســتی مذبوحانه به شهادت 

رساند.

همه دنیا فهمید شهید سلیمانی برای نظام سلطه 
خطرناک تر از قاسم سلیمانی است

فرمانده قرارگاه حضرت زینب )س( با اشــاره بــه اینکه قدرت آمریکا 
و مزدوران عربی و صهیونیســتی آن در منطقه قدرت مقابله با تدابیر و 
رشادت های سردار شهید قاسم سلیمانی را نداشتند، ابراز داشت: شهید 
قاسم سلیمانی کاری کرد که همه دنیا فهمید شهید سلیمانی برای نظام 

سلطه خطرناک تر از قاسم سلیمانی است.وی با بیان اینکه خون شهید 
حاج قاسم سلیمانی زنده بودن انقالب را به رخ جهانیان کشید، تصریح 
کرد: با شهادت این سردار شهید اسالم وحدت و انسجام بین مردم ایران 
با دیگر ملت ها کوچک ترین اثری بود که حاصل شد.سردار نوعی اقدم با 
اشاره به اینکه انتقام سخت از خون شهید حاج قاسم سلیمانی با اخراج 
نیروهای تروریســت آمریکایی از منطقه حاصل می شود، خاطرنشان 
کرد: این مهم با همت مردم منطقه حاصل می شود.وی با بیان اینکه به 
دنیا ثابت شد رهبر معظم انقالب در کالمش صادق است، خاطرنشان 
کرد: وعده انتقام سخت رهبر انقالب نیز به زودی محقق شده و منطقه از 

لوث وجود نظامیان تروریست آمریکایی پاک خواهد شد.

فاطمیون، گل های سرسبد لشکر حاج قاسم سلیمانی بودند
فرمانده قرارگاه حضرت زینب )س( با اشــاره به اینکه خواب بر چشم 
نظامیان تروریست آمریکایی حرام شــده است، اذعان داشت: حمله 
موفق به پایگاه عین االسد که دارای پیشرفته ترین ابزارهای دفاعی است 
نشــان می دهد که آمریکا در مقابل قدرت نظامی و اراده ایران درمانده 
شده است.وی همچنین در پایان سخنان خود با اشاره به حضور جوانان 
از ملیت های مختلف برای دفاع از حرم اهل بیت)ع( افزود: این جوانان 
همه لشکریان شهید حاج قاسم سلیمانی بودند و از این بین فاطمیون 

گل های سرسبد این لشکر هستند.

دادستان نایین:

 ترددهای مشکوک در ایام انتخابات رصد خواهد شد
دادستان عمومی و انقالب اسالمی نایین گفت:در قانون انتخابات مجلس هر شخص در هر نقطه از 
کشور حق رای دارد که متاسفانه برخی افراد از این قانون سوء استفاده می کنند لذا تمام تردد های 
مشــکوک در ایام انتخابات رصد خواهد شــد و به محض تشــخیص جرم برخورد قضایی صورت 
خواهد گرفت.مهدی طارمی افزود:خرید و فروش آرا و آرای وارداتی جزو اصلی ترین آســیب های 
انتخاباتی شناسایی شده اســت و تمام عوامل امنیتی، اطالعاتی و انتظامی آن را رصد و در صورت 
وقوع کوچک ترین اتفاق حتما برخورد خواهد شد.طارمی ادامه داد:سالمت، امنیت، حضور حداکثری 
و انتخاب اصلح در انتخابات چهار مقوله مهم اســت و مجموعه دادستانی تمام تالش خود را برای 

برگزاری هرچه بهتر این مهم به کار خواهد گرفت.

بخشدار مرکزی خوانسار:

300 هزار متر مربع آسفالت در روستاهای خوانسار انجام شد
بخشدار مرکزی شهرستان خوانسار اظهار داشت: طی چند سال اخیر از محل اعتبارات دهیاری ها، ۱۵ 
هزار میلیارد تومان اعتبار در اجرای پروژه های عمرانی در روستاهای کشور هزینه شده است.مجتبی 
مجتهدی افزود: ســهم بخش مرکزی شهرستان خوانســار از میزان اعتبار دهیاری ها، ۱۴ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان بوده که با این مبلغ ۳۰۰ هزار متر مربع معابر و خیابان های روســتایی شهرستان 
آسفالت شده است.بخشدار مرکزی خوانسارگفت: در دولت تدبیر و امید از سوی ادارات شهرستان 
۱۶۹ میلیارد تومان اعتبار برای توســعه روستاهای بخش مرکزی شهرســتان خوانسار هزینه شده 
است.وی در تشریح توانمندی های روستایی این شهرستان گفت: شغل مردم روستاهای شهرستان 
خوانسار دامداری و کشاورزی و صنایع دستی اســت که به مناسبت دهه فجر نمایشگاهی در قالب 
ارائه محصوالت کشاورزی، باغی، تبدیلی، سنتی، گیاهان دارویی، لبنی و صنایع دستی در معرض دید 

عموم قرار گرفته است.

رونمایی از 12 جلد کتاب در آران و بیدگل
۱۲ جلد کتاب با موضوعات مختلف در آران و بیدگل رونمایی شد.حجت االسالم جاللی، مدیر مسئول 
موسسه قرآن و عترت مهد قرآن و والیت شهرســتان آران و بیدگل گفت: مجموعه ۷ جلدی چهل 
حدیث نور، چهل ویژگی جوان مومن انقالبی، مدیریت اقتصادی خانواده، قرض الحســنه سنتی 
راه گشا، جایگاه خانواده از منظر اســالم، غدیر خم، راز سعادت، کیمیای سعادت، رمضان بهار قرآن 
عناوین کتاب های رونمایی شده در این موسسه است. وی  افزود:موسسه مهد قرآن کریم و والیت 
آران و بیدگل، به واسطه فعالیت های مداوم در آموزش قرآن آموز و ترویج فرهنگ قرآنی رتبه های 

نخست موسسات قرآنی را در سطح استان اصفهان و کشور به خود اختصاص داده است.

دستگیری باند سارقان سیم برق در برخوار
 فرمانده انتظامی شهرستان برخوار از دستگیری باند سارقان ســیم برق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ غالمرضا براتی  گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم برق در شهرستان برخوار، شناسایی 
و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.این مقام انتظامی افزود: ماموران پلیس 
آگاهی پس از بررسی صحنه های سرقت و سرنخ های به دست آمده چند متهم را که خارج از شهرستان 
ساکن بودند در این پرونده ها شناسایی کردند. وی با اشاره به اینکه پس از هماهنگی قضایی سارقان در 
مخفیگاه شان دستگیر شدند، ادامه داد: متهمان در بازجویی های به عمل آمده به ۱۱ فقره سرقت های 
کابل برق در شهرستان برخوار و ۱۷ فقره سرقت کابل در شهرستان های اصفهان، نجف آباد، خمینی 

شهر، شاهین شهرو تیران و کرون و فروش وسایل سرقتی به ۲ مالخر اعتراف کردند.

با مسئولان

 
وزارت دفاع آمریکا به دلیل اینکه از عواقب و پایان جنگ با 
ایران و فرجامی که ممکن است گریبانگیر آنها شود ترس 

داشت هیچ وقت جرأت حمله به ایران را پیدا نکرد

مفاد آراء
188 /11 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 
1 قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي 
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد 
اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد نمود. 

صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راي شماره 139860302019000501-1398/10/19-  خانم معصومه استاد حسينی 
عطاآبادی فرزند رمضان ششدانگ يکباب خانه به مساحت 289/28 متر مربع مجزی شده 
ازپالک 106 فرعی از 127 اصلی واقع در خلف دزجا دهاقان در ازاء 302 ســهم مشاع از 

2130 سهم مالکيت مشاعی خودش.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/11/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/11

م الف:763672 زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
ابالغ رای

11/195 شماره پرونده: 740/98 ،شــماره دادنامه:2125-98/9/27 ، مرجع رسيدگی: 
شعبه چهارم شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان:سيد ابوالفضل موسوی فرد فرزند 
سيدرضا ، نشانی: خمينی شهر دستگرد قداده خ بسيج  ؛ خواندگان: 1-شرکت آزاليا گوهر 
کسری و اعضا هيئت مديره 2-احســان برنا 3-محمودرضا فتاحی 4-کوروش معروف 
خانی 5-ســعيد صالحی 6-ابراهيم صالحی ، نشــانی: 1-تهران بلوار آيت اله کاشانی 
پالک258 کدپســتی:148117436 ، 2-3-4-5-6 همگی مجهول المکان ، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
جری تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و 
به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
سيد ابوالفضل موســوی فرد فرزند سيد رضا به طرفيت 1-شــرکت آزاليا 2-احسان برنا 
3-محمدرضا فتاحی 4-کوروش معروف خانی 5-سعيد صالحی 6 -ابراهيم صالحی به 
خواسته مطالبه مبلغ 38/000/000 ريال وجه يک فقره چک به شماره 225/5551653 
مورخ 96/2/20  عهده بانک توســعه تعاون به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخير 
تاديه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت صدق چک و گواهينامه عدم پرداخت آن 
و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه مورخ 98/9/23 و عدم ارائه اليحه دفاعيه از 
جانب ايشان و با عنايت به نظريه مشورتی اعضاء شــورا و احراز اشتغال ذمه خواندگان و 
استصحاب دين و با توجه به وصف تجريدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 
19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از 
قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکوميت خواندگان رديف اول و 
پنجم متضامنا به پرداخت مبلغ سی و هشــت ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/555/000 ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر 
رسيد چک لغايت استهالک کامل دين بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی 
اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غيابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و سپس 
ظرف مهلت 20 روز پس از انقضا مدت واخواهی قابل تجديدنظر در محاکم عمومی حقوقی 
خمينی شهر می باشد. در خصوص دعوای خسارت تاخير تاديه نسبت به خوانده رديف دوم 
بعلت عدم توجه دعوا مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آئين دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر 

ميشود.و در خصوص ما بقی خواندگان رديف دوم و سوم و چهارم و ششم نظر به عدم توجه 
دعوی نسبت به ايشان و اينکه حق امضا اسناد مالی به دونفر داده شده واحدی از آنها بنام 
سعيد صالحی حسب گواهينامه عدم پرداخت صادره امضا نموده است لذا مستندا به بند4 
ماده 84 قانون آئين دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم ميگردد.قرار صادره طرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان 
خمينی شهر ميباشد. م الف: 761097  عمار اميری قاضی شعبه چهارم شورای حل 

اختالف شهرستان خمينی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

11/191 شماره: 429/98حل10 ، مرجع رسيدگی: شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی: ساعت 4:00 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1399/1/23 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:محمدرضا رجايی ، نام پدر:اسماعيل، 
نشانی:خمينی شهر منظريه فاز 3 خ بهارســتان پالک 163  ؛ مشخصات خوانده: اعظم 
پيروی ، نام پدر:عباسعلی ، خواسته و بها: مطالبه ، 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 : 765735 

رئيس شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر
اخطار اجرایی

11/192 شماره: 1042/98حل12 ، مشخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: 1-منصور 
اســماعيلی 2-ابوالفضل مادری ، نام پدر:1-نعمت 2-رحيم ، نشانی: 1-مجهول المکان 
2-خمينی شهر خيابان حافظ روبروی قرض الحسنه حضرت محمد)ص( گاراژ عنايت ؛ 
مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: حســين ملک زاده ، نام پدر:عنايت اله ، نشانی: 
خمينی شهر خ اســتاد طاليی کوچه افشــار پالک 10 ، محکوم به:به موجب رای شماره 
1992 تاريخ 98/9/24 حوزه دوازدهم شــورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر که 
قطعيت يافته است. محکوم عليه ها محکوم هستند به: محکوميت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ چهار ميليون و پانصد هزار ريال وجه يک فقره چک شماره ی 660426 مورخ 
86/2/27 بانک تجارت بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چک لغايت اجرای حکم و پرداخت مبلغ يک ميليون و هشتاد و شش و هزار ريال بابت هزينه 
دادرسی در حق خواهان  و  پرداخت نيم عشر دولتی به صندوق دولت.رای صادره غيابی 
است. 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 صريحًا اعالم نمايد. م الف: 765946 عمار 

اميری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمينی شهر 
اخطار اجرایی

11/193 شماره: 1007/98حل12 ، مشخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: 1-اميد 
بتوئی 2-حسين حاجی حيدری ، نام پدر:عزت اله 2-حيدرعلی ، نشانی: 1-مالير سرجوک 
شاه رضايی منزل صادقی کد پستی 7114489   2-مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم 
له:نام و نام خانوادگی: حسين هاديزاده ، نام پدر:عباس ، نشانی: خمينی شهر خ امام خ هادی 
پالک 70 ، محکوم به:به موجب رای شماره 1570 تاريخ 98/7/30 حوزه دوازدهم شورای 
حل اختالف شهرســتان خمينی شهر که قطعيت يافته اســت. محکوم عليه ها محکوم 
هســتند به: محکوميت تضامنی خواندگان به  پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال وجه يک 
فقره چک به شماره ی 619217 مورخ 96/11/21 بانک سپه بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک لغايت اجرای حکم و پرداخت مبلغ يک ميليون و 
ششصد و شصت و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان  و  پرداخت نيم عشر 
دولتی به صندوق دولت.رای صادره غيابی است. 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 قســمت اجرا تسليم کند و اگر مالی 
ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف: 766351 عمار اميری  قاضی شعبه دوازدهم شورای 

حل اختالف خمينی شهر 
اخطار اجرایی

11/194 شماره: 1176/98حل12 ، مشخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: حسين 
حاجی حيدری ، نام پدر:حيدرعلی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام 
خانوادگی: حسين هاديزاده ، نام پدر:عباس ، نشانی: خمينی شهر خ امام خ هادی پالک 70 ، 
محکوم به:به موجب رای شماره 1825 تاريخ 98/9/4 حوزه دوازدهم شورای حل اختالف 
شهرستان خمينی شهر که قطعيت يافته اســت. محکوم عليه محکوم است به: پرداخت 
مبلغ شصت ميليون ريال وجه سه فقره حواله به شمارگان 084819 مورخ 96/10/30 و 
084820 مورخ 96/11/25 و 084821 مورخ 97/2/30 صندوق قرض الحســنه قدس 
بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 98/6/25 
لغايت اجرای حکم و پرداخت مبلغ يک ميليون و هشتصد و هفتاد هزار ريال بابت هزينه 
دادرسی در حق خواهان  و  پرداخت نيم عشر دولتی به صندوق دولت.رای صادره غيابی 
است. 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 صريحًا اعالم نمايد. م الف: 766231 عمار 

اميری  قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمينی شهر 
افراز پالک

11/196 شــماره: 139821702006016332 - 98/11/20 ، بــر اســاس تقاضــای 
139821702006016332 مبنی بر افــراز مالکيت خود از پــالک 133/353 واقع در 
خمينی شهر بخش چهارده ثبت اصفهان چون متقضی مزبور اعالم داشته قادر به اعالم 
نشانی تعدادی از مالکين ششدانگ نمی باشد لذا بدينوسيله به آفای عباسعلی ابراهيميان 
فرزند عزيزاله و محسن عشقی فرزند مصطفی و هرکسی که به هر نحوی قائل به وجود 
حقی در پالک مذکور می باشد ابالغ می گردد مورخ 98/12/12 ساعت 10 صبح نماينده 
ثبت و نقشــه بردار ثبت در محل وقوع ملک حاضر بوده و عدم حضور شما مانع رسيدگی 
نخواهد بود لذا مراتب فقط يک مرتبه در روزنامه آگهی می شــود تا ذينفع جهت پيگيری 
های مربوطه اقدام نمايد. م الف: 768025 نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اســناد و 

امالک خمينی شهر
اخطار اجرایی

11/197 شماره: 1038/98حل11 ، مشخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: ابوالفضل 
بلوچ نژاد مجرد ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
ابراهيم نوروز تواليی ، نام پدر:محمدرحيم ، نشانی: خمينی شهر خ حافظ منطقه صنعتی 
2 شاخ سنگبری ســتايش، محکوم به:به موجب رای شماره 1782 تاريخ 98/9/11 حوزه 
يازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت يافته است. محکوم عليه 
محکوم است به: پرداخت مبلغ شصت ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ يک 
ميليون و هشتصد هزار ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چک لغايت زمان پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان  وپرداخت نيم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت. درضمن رای صادره غيابی ميباشــد.  ماده34 قانون اجرای احکام: همين 
که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شــد 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 قســمت اجرا تسليم کند و اگر 
مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف: 768032  ايمان بختياری  قاضی شعبه يازدهم 

شورای حل اختالف خمينی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

11/198 شماره: 1744/98حل3 ، مرجع رسيدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 

خمينی شهر به نشانی خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی: ساعت 4:50 بعدازظهر روز يکشنبه مورخه 
1399/1/17 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:محمد غالمی ، نام پدر:صفرعلی ، 
نشانی:خمينی شهر منظريه سی ان جی مجتمع پرديسان بلوک 20 واحد 406  ؛ مشخصات 
خوانده: محمود بهارلو ، نام پدر:خيبر ، خواســته و بها: مطالبه مبلغ 63/500/000 ريال ، 
داليل خواهان:رونوشت چک ، رونوشت گواهی عدم پرداخت ، 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 مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. 

م الف : 768048 رئيس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر
تحدید حدود اختصاصی

11/199 شــماره نامه:  139885602033003400-1398/11/21 چون تحديد حدود 
ششدانگ يکباب اطاق تحتانی پالک ثبتی 3296 فرعی از 193- اصلی واقع در طرق جزء 
بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ناصر قربانی کوشکی فرزند 
محمود در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک 
بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک 
مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1398/12/22  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف:768112 

علی جوانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

11/190 شــماره: 98/2027042589-98/11/20 چون تحديد حدود ششدانگ يکباب 
خانه پالک 36 فرعی از 12141 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق رای شماره 
139860302027008332  مــورخ 1398/07/23 از طرف هيات حل اختالف موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم به نام خانم زهرا امينی فرزند 
رضا شناسنامه 291 و کدملی شــماره 1283897261 صادره از اصفهان با توجه به اينکه 
تحديد حدود اوليه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اينک بنا به دستور قسمت اخير 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضــی تحديد حدود ملک مرقوم در 
تاريخ 1398/12/22 روز پنجشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور يابند اعتراضات مجاوريــن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره 
با تقديم دادخواســت به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به اين 
منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين صورت متقاضی ثبت و يا نماينده قانونی وی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را اخذ و به اين منطقه تسليم 
 نمايد ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را بــا رعايت مقررات ادامه 

خواهد داد.  م الف:767282 شبان رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

11/189  شماره: 515 آقای سيد علی باقری فرزند سيد محسن دادخواستی مبنی بر انتقال 
سند يک دستگاه اتومبيل به طرفيت آقای علی فتح جمشيدوند فرزند رحيم تقديم نموده و 
خوانده را مجهول المکان اعالم نموده است لذا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 
فريدون شهر وقت رسيدگی برای رســيدگی به ادعای خواهان برای مورخ 1399/1/16 
ساعت سه بعد از ظهر در محل شوراهای حل اختالف شهرستان فريدون شهر واقع در بلوار 
گلستان شهدا - جنب دادگستری تعيين و بدين نحو به آقای خوانده مجهول المکان اعالم 
و به منزله ابالغ قانونی تلقی می شود. م الف: 764440 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان فريدونشهر
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 رقابت های انتخاباتی در اصفهان با حضور چهره هایی از همه طیف ها و جناح ها آغاز شده و همین تنوع و  ازدیاد کاندیداها ی انتخاباتی پیش بینی نتایج را دشوار کرده است؛؛

شور در شهر
رقابت 134 نفر از کاندیداهــای یازدهمین دوره از  مرضیه محب رسول
انتخابات مجلس شورای اسالمی در اصفهان آغاز 
شد. بیشــترین تعداد نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه شهرستان 
اصفهان شامل 134 نفر )1۵ زن و 11۹ مرد( و پس از آن کاشان و آران و بیدگل با 
۲۹ نفر )چهار زن و ۲۵ مرد( می شود. تعداد نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه 
انتخابیه فریدن، چادگان، فریدون شهر و بویین میاندشت ۲۰ نامزد )۲ زن و 1۸ 
مرد(، شاهین شهر ، میمه و برخوار 1۲ نامزد )یک زن و 11 مرد(، خمینی شهر 1۷ 
نامزد ) 1۷ مرد(، مبارکه 1۵ نامزد )یک زن و 14 مرد(، نجف آباد و تیران و کرون 
13 نامزد ) 13 مرد(، نایین ، خور و بیابانــک 1۵ نامزد )۲ زن و 13 مرد( و لنجان 
۲3 نامزد )یک زن و ۲۲ مرد( اعالم شــده اســت. در بین کاندیداها، چهره های 
مختلفی از نمایندگان فعلی مجلس تا ادوار گذشته، مسئوالن اسبق استانداری 
و سایر دستگاه های اجرایی و استادان دانشگاه به چشم می خورد. درشهرستان 
اصفهان و هم در کل استان برخی از چهره های شاخص ادوار گذشته جزو غایبان 
بزرگ این دوره بودند و برخی از قدیمی های مجلس هم ترجیح دادند تا بار دیگر 
کاندیدا شده و بخت خود را آزمایش کنند. عالوه بر حیدر علی عابدی که امسال بر 
خالف تصورات از استان اصفهان کاندید نشد، فوالدگر چهره شاخص دیگری بود 
که با وجود اصرار ها و پیشــنهاد کاندیداتوری از تهران اما ترجیح داد که دیگر در 
انتخابات شرکت نکند. ناهید تاج الدین از معدود چهره های اصالح طلبی است 
که ترجیح داده تا دوباره راهی رقابت های انتخاباتی شــود. از وی به عنوان تنها 
صدای اصالحات در استان یاد می شود در مقابل اما حسن کامران و نیره اخوان 
زوج همیشــه حاضر دهه های انتخاباتی اخیر هم بار دیگر  وارد گود شــده اند. 
کامران که دور قبل به دلیل رای آوری باالی اصالح طلبان نتوانست در دور اول به 
مجلس راه یابد به مدد مشــکالت پیش آمده برای مینو خالقی راهی بهارستان 
شد.برخی از نمایندگان شهرستان ها  هم ترجیح دادند تا از اصفهان این بار کاندید 
شــوند و زودآزمایی خود را با چهره های قدر سیاسی در اســتان اصفهان انجام 
دهند. یکی از این افراد زهرا سعیدی مبارکه اســت که دور قبل به عنوان یکی از 
جوان ترین چهره های انتخاب شده از استان اصفهان راهی بهارستان شد و حاال 

قرار است برای دور بعد در میان کاندیداهای اصفهان، رای جمع کند.

 اصفهان و معدود نمایندگان 
رد صالحیت شده

در حالی که تعداد باالی نمایندگان رد صالحیت شده مجلس واکنش های زیادی 
را در پی داشــت؛ اما نکته جالب اینکه از حوضه انتخابیه استان اصفهان به جز 
کوهکن از لنجان و پور بافرانی از نایین نماینده رد صالحیت شده دیگری وجود 
نداشت و ناهید تاج الدین نماینده اصفهان، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده 
شاهین شهر،سیدناصر موســوی الرگانی نماینده فالورجان، ابوالفضل ابوترابی 

نماینده نجف آباد،کبر ترکی نماینده فریدن، حســن کامــران نماینده اصفهان، 
 ســمیه محمودی نماینده شــهرضا نمایندگانی بودند که صالحیــت آنها تایید

 شد.

 حضور کمرنگ زنان
 در  میان کاندیداها

نکته قابل توجه دیگــر در ایــن دور از انتخابات حضور بســیار کمرنگ زنان در 

دور ابتدایی رقابت های انتخابات اســت به گونه ای که در اصفهان به ازای هر ۷ 

کاندیدای مرد تقریبا یک زن وجود دارد و در برخی از حوزه های استان اصفهان 

اصال هیچ کاندیدای خانمی مشاهده نمی شــود این در حالی است که مجلس 

دهم با 1۷ نماینده زن به عنوان رکورددار حضــور زنان در همه دوره های مجلس 

شناخته شد و استان اصفهان هم نمایندگان زن بسیار فعالی در مجلس داشت. 

هر چند از وقتی از ۲۹۰ نفر نماینده تنها 1۷ زن انتخاب شوند، نمی توان مدعی شد 

اتفاق مهمی افتاده اما در هر حال همین تعداد اندک هم به نظر می رسد امسال 

با کاهش تعداد کاندیداهای زن در انتخابات کمتر شود.

 170 هزار رای اولی
 پای صندوق انتخابات

رییس ستاد انتخابات استان اصفهان با اعالم اینکه تعداد رای اولی های استان 
1۷۰ هزار و 4۰۰ نفر است، گفت: این افراد در ۲۸3۸ شعبه، رای خود را به صندوق 
خواهند انداخت. حیدر قاســمی تعداد افراد واجد شــرایط رای دادن در استان 
اصفهان را 3میلیون و ۶۰3 هزار و ۵3۹ نفر اعــالم کرد و افزود: از این تعداد 1۷۰ 
هزار و 4۰۰ نفر برای اولین مرتبه در انتخابات شــرکت خواهند کرد.رییس ستاد 
انتخابات استان اصفهان تعداد نامزدهای تایید صالحت شده در استان اصفهان 
برای حضور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی را 3۷۲ نفر 
اعالم و اظهار کرد: این افراد در 1۶ حوزه انتخابیه استان به رقابت خواهند پرداخت.

معاون سیاسی و امنیتی و امور اجتماعی استاندار اصفهان با بیان اینکه تمامی 
زیرساخت ها و امکانات برای برگزاری یک انتخابات پرشور آماده است، تصریح 
کرد: امیدواریم رای گیری در ۲۸3۸ شعبه اخذ رای در استان اصفهان به خوبی 
انجام شــود و مردم بتوانند با آرامش، رای خود را به صندوق بیندازند.قاســمی 
همچنین اعالم کرد: زمــان آغاز تبلیغات کاندیداهای انتخاب مجلس شــورای 

اسالمی از ســاعت صفر روز ۲4 بهمن ماه آغاز می شــود و به مدت یک هفته تا 
ساعت ۸ روز یکم اسفندماه ادامه خواهد داشت و بعد از این زمان، تبلیغات غیر 

قانونی خواهد بود.

 فضای مجازی، ابزار اصلی تبلیغات نامزدهای
 انتخابات مجلس در اصفهان

امســال چهره شــهر خلوت تر از هر دوره دیگری از انتخابات است. به نظر می 
رسد برخی از الزامات برای شفاف ســازی تبلیغات و هزینه های پرداختی آن 
گرانی کاغذ و مهم تر از همه فراگیر بودن شــبکه های اجتماعی موجب شــده تا 
کاندیداها برای جلب آرا راهی دنیای مجازی و پر از مخاطب شبکه های اجتماعی 
شوند. شــبکه های اجتماعی به اعتقاد صاحب نظران امر امروز به عنوان بخشی 
از رســانه در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نقش 
ایفا می کند کــه  یک نمونه بارز و تاثیرگذار آن حضور گســترده این شــبکه ها و 
مشارکت فعال آنها در انتخابات دهم ریاست جمهوری، مجلس دهم و خبرگان 
پنجم بود.ایجــاد کانال ها و گروه های اجتماعی به ویژه با محوریت پیام رســان 
تلگرام از روزهای گذشته آغاز شد و افزودن افراد به این گروه ها روز به روز بیشتر 
می شود. کمتر کسی است که این روزها به گروهی با عناوینی همچون هواداران 
 فالن نامزد انتخابات مجلس اضافه نشــده باشــد.تاثیر این پیام رســان ها و

 قابلیت های متعدد آن و ضریب نفوذ بیشــتر آن نســبت به دیگر پیام رسان ها 
سبب شده که بیشتر نامزدهای انتخابات مجلس شــورای اسالمی با استفاده 
از نظرات مشــاوران تبلیغاتی و رســانه ای خــود از آن اســتفاده کنند.پس از 
تلگرام، اینســتاگرام، واتــس اپ، توییتر و ســروش ابزارهای رســانه ای مورد 
اســتفاده برای بیان دیدگاه های نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه 
اصفهان و دیگر شهرستان های اســتان به شــمار می روند که البته اینستاگرام 
در مقایســه با توییتر بیشــتر مورد توجه بوده اســت.البته باید دید در روزهای 
آینده شــرایط تبلیغاتــی به همیــن منوال خواهد گذشــت یا اینکــه همچون 
دهه  ۶۰، ۷۰ و ۸۰ که شــبکه های اجتماعی وجود نداشــت و یا بسیار کم مورد 
اســتفاده قرار می گرفت، باز هم تبلیغــات چاپی و یا میتینگ هــا و مهمانی ها 
گوی سبقت را از شــبکه های پربازده و اثر بخش اجتماعی خواهد ربود.برخی 
از کارشناســان امر معتقدند هر گونــه تبلیغات  از جمله تبلیغــات در انتخابات 
در شــبکه های اجتماعی در مقایســه با دیگــر روش های تبلیغاتی ســنتی و 
کاغذی عالوه افزایش ظریب نفوذ و تاثیرگذاری بیشــتر، صرفه اقتصادی  دارد 
که این راهبرد باید باید مورد توجــه قرار گیرد.به اعتقاد آنــان زندگی در دنیای 
جدید باید متناســب با الزامات و پیشــرفت های آن زمــان، پیش برود ضمن 
 این که با متدها و فنــاوری جدی اثربخشــی هر پیامی در مخاطب بیشــتر از

 سایر روش هاست.

ویژه

به فاصله کمی از اعالم رسمی آغاز تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسالمی 
در ساعت صفر بامداد پنجشــنبه حال و هوای دیار نصف جهان رنگ و لعاب 
رقابت به خود گرفت.تنوع در شــعارها و پیام های نفهته در آن شــهروندان را 
به فکر فرو می برد، به راســتی که انتخاب همواره فرآیندی سخت و پیچیده 
بوده اســت.حضور جوانان و بانوان در حاشیه ســتادهای انتخاباتی مشهود 
است؛ شهروندانی که در ایستگاه های اتوبوس و تاکسی های شهری منتظر 
نشسته اند، تراکت های تبلیغاتی کاندیداها را مطالعه می کنند.کمی آن طرف تر 
جمع کهنساالن اصفهانی در پارک ها نیز جالب است، از ایما و اشاره هایشان می 
توان فهمید سخت مشغول تحلیل شعارهای انتخاباتی هستند. گاهی بحث 
هایشــان اوج می گیرد، گاهی نجوا می کنند.در مسیرهای منتهی به بازارها و 
معابر پر تردد نیز گروهی از نوجوانان حضور دارند که مشغول توزیع تراکت های 

تبلیغاتی نامزدها هستند.
برخی از فروشگاه ها و مغازه ها تصویر داوطلبان مجلس را پشت شیشه نصب 
کرده اند و برخی نیز در حال آماده ســازی محل کسب و کار خود برای توسعه 
تبلیغات نامزدها هستند.با حرکت به سمت چهارباغ،  صدای مبهم بلندگوها از 
برخی مغازه ها به گوش می رسد که در میان شلوغی و هیاهوی رهگذران  برای 
نامزدها تبلیغ می کنند.گویی به جان شهر جنبشــی افتاده و همه چیز نشان 
از رخدادی مهم و سرنوشت ســاز دارد، آزمون مهم دیگری که چشم تیزبین 
جهانیان به نتیجه آن خیره مانده اســت.مهلت تبلیغات نامزدهای انتخابات 
مجلس شورای اسالمی یک هفته است. ســاعت ۲4 چهارشنبه هفته آینده 
مهلت تبلیغات به پایان می رســد و روز پنجشنبه سکوت تبلیغاتی برای ورود 
به ایســتگاه نهایی رقابت در روز جمعه و حضور مردم پای صندوق های رای 

خواهد بود.
»نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسالمی باید برنامه داشته باشند تا مردم 
بر اساس این برنامه ها به آنان رای بدهند«، این را عضو هیئت علمی دانشگاه 
اصفهان می گوید.محمد علی بصیری افزود: توجه نکردن به شعارهایی که جنبه 
عملی ندارد باید از ســوی مردم به عنوان یک اصل پذیرفته شود و بر اساس 

برنامه درست و مشخص به فرد مورد نظر رای بدهند.وی اضافه کرد: بیان وعده 
و وعیدها پیش از انتخابات کار چندان ســختی نیســت؛ اما اجرای گفته ها و 

قول ها پس از آن مهم و ضروری است.
بصیری حضور در انتخابات برای کسب جایگاه های اقتصادی و اجتماعی باالتر 
را مضر دانست و اظهارداشت: الزم است که مردم در گزینش خود، برنامه های 
با قابلیت اجرا را مد نظر قرار دهند تا آینده کشور با تصمیمات درست، منطقی و 
عقالنی بهتر شود و در جنبه های مختلف بهبود پیدا کند.دانشیار علوم سیاسی 
دانشگاه اصفهان نیز بر این باور است حتی یک نماینده خوب می تواند با سمت 
و سوی درست به این نهاد برای پیشبرد اهداف کشور تاثیرگذار باشد، بنابراین 

رای دهندگان با دقت بیشتری افراد را برگزینند.
عضو هیئت علمی و استاد علوم سیاسی دانشــگاه اصفهان افزود:انتخابات 
خوب، قدرت نرم را با خود به همراه می آورد، بنابراین اگر کشوری بخواهد در 
دنیا از لحاظ دموکراتیک در جایگاه باالتری قرار بگیرد باید انتخاباتی ســالم، 
پیشــرفته و براســاس الگوهای دموکراتیک برگزار کند.علی امیدی با بیان 
اینکه برگزاری انتخابات باشکوه با حضور حداکثری مردم در عرصه بین الملل 
افتخارآفرین اســت، تصریح کرد: ملت های دیگر به کشــوری که انتخاباتی 
پرشور داشته باشد به دید احترام می نگرند و این کشور در عرصه بین الملل در 
جایگاه باالتری قرار خواهد گرفت، در غیر این صورت کشور در بین کشورهای 

مطرح نخواهد بود.
امیدی به اســتفاده از روزهای پیش رو برای ایجاد بســتری مناســب برای 
داشتن حق انتخاب بیشتر اشاره و تصریح کرد: در روزهای باقی مانده نخبگان 
و مسئوالن سیاسی کشور و به طور کلی متولیان انتخابات باید شرایط حضور 
بیشــتر مردم در پای صندوق های رای را فراهم کنند و این امــر تنها با وجود 
نامزدهای انتخاباتی در طیف های مختلف سیاســی محقق می شود.در این 
میان فضای مجازی نیز به عنوان بستری پرمخاطب حال و هوای انتخاباتی به 
خود گرفته و بحث ها و تحلیل های انتخاباتی که از یک ماه گذشته آغاز شده 

بود، شدت یافته است.

شهر در انتظار انتخابات

دبیر ستاد انتخابات اســتان اصفهان از انتقال دستگاه های احراز هویت 
به شهرستان های این اســتان در اولین روز تبلیغات انتخابات خبر داد.

علی اصغر رفیعی نژاد با بیان  اینکه شعب اخذ رای پیش از این جانمایی و 
تعداد آنها مشخص شد، افزود: دستگاه ها به تعداد شعب به شهرستان ها 
و حوزه های مختلف انتخابیه ارسال می شود.دبیر ستاد انتخابات استان 
اصفهان افزود: دستگاه های احراز هویت از نظر فنی و از نظر امنیتی مطمئن 
بوده و تمهیداتی پیش بینی شده که هم روشن و هم خاموش می توانند 
کار کنند تا در روند انتخابات هیچ مشکلی ایجاد نشود.رفیعی نژاد ادامه 
داد: البته پیش از این لوازم مورد نیاز برای هر شعبه آماده شد، نیروهای 
اجرایی هر صندوق بین پنج تا هفت نفر ســازماندهی شدند و مقدمات 
کار فراهم شــد که انتخاباتی در شــأن و در تراز جمهوری اسالمی داشته 
باشیم.وی با بیان اینکه از ساعت صفر  چهارشنبه شب ۲4 بهمن تبلیغات 
انتخاباتی آغاز شد، اضافه کرد: روند تبلیغات نامزدهای انتخابات توسط 
هیئت نظارت، بازرســی انتخابات و فرمانداری ها در حال رصد بوده تا در 
چهارچوب قانون فعالیت انتخاباتی خود را دنبال کنند.دبیر ستاد انتخابات 

استان اصفهان خاطرنشــان کرد: قانون مجازات های مربوط به تخلفات 
انتخاباتی را پیش بینی کرد و در صورت ارتکاب تخلفی از ســوی هر یک 
از نامزدها به طور قطع با مجازات مشــخص شده در قانون مواجه خواهد 
شــد.وی خطاب به داوطلبان محترم توصیه کرد ضمــن توجه به قوانین 

مربوطه، شئونات قانونی و اخالقی جامعه را رعایت کنند.

فرماندار اصفهان از گزارش و ثبت 1۲ مــورد تخلف نامزدهای انتخاباتی در 
این شهرســتان تا روز پنجشــنبه خبر داد و گفت: این موارد به هیئت های 
نظارت و بازرسی انتخابات ارسال شد.حســین سیستانی بدون اشاره به 
نوع تخلف های مذکور، افــزود: تصمیم گیری درباره این مــوارد به عهده 
هیئت نظارت انتخابات اســت.وی با بیان اینکه موارد مجــاز و غیر مجاز 
فعالیت هــا و تبلیغــات انتخاباتی بــه نامزدهای نمایندگــی مجلس در 
شهرستان اصفهان اطالع رسانی شده است، اظهار داشت: هر یک از نامزدها 
می توانند در هر منطقه شــهرداری، یک ستاد داشته باشــند و جلوی هر 
ستاد یک بنر تبلیغاتی نصب کنند.فرماندار اصفهان با اشاره به اینکه سایر 

تبلیغات مکتوب نامزدهــا اعم از کاغذی 
باید در ابعاد ۵۰ در ۷۰ ســانتی متر باشد، 
اضافه کرد: عکس نامزدهــا در تبلیغاتی 
مانند تراکت و کارت نباید بیشــتر از 1۰ در 
1۵ سانتی متر باشــد.وی درباره تبلیغات 
در فضای مجازی نیز توضیــح داد: همه 
قوانین و ضوابطــی که دربــاره تبلیغات 
در فضای حقیقی وجــود دارد در فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی نیز باید 
رعایت شــود هرچند با توجه به گسترش 
این فضا و استفاده روز افزون مردم از آن، 
الزم اســت که قوانین و ضوابط مختص 
بــه آن تدوین شود.سیســتانی به برخی 
تبلیغات پراکنــده داوطلبــان انتخابات 
در فضای مجازی پیش از شــروع زمان 

رسمی تبلیغات اشاره و خاطرنشــان کرد: الزم است ضمانت اجرایی الزم 
و قدرتمندی نیز برای برخورد با تخلف های احتمالی وجود داشــته باشد.

وی ادامه داد: مصادیق مجاز و غیر مجاز تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی در پایگاه اطالع رسانی فرمانداری اصفهان منتشر 
شده است.از جمله عناوین مجاز در زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی می توان 
به نصب آثار تبلیغاتی مجاز صرفا در مکان های مشــخص شــده از سوی 
فرمانداری، بخشداری، شهرداری یا دهیاری، سخنرانی، پرسش و پاسخ 
از طرف نامزدهــای انتخاباتی و طرفداران آنهــا در محیط های غیردولتی، 
چاپ پاســخ نامزد در مدت 1۸ ساعت در مطبوعات و نشــریاتی که علیه 
نامزد مربوطــه مطالب خالف واقع درج 
کردند و برگزاری راهپیمایی ها و تشکیل 
اجتماعات با کسب مجوز از وزارت کشور 
و استانداری اشاره کرد.برخی از عناوین 
غیر مجاز در زمان تبلیغات انتخاباتی نیز 
پالکارد، پوستر و دیوارنویسی، راه اندازی 
کاروان تبلیغاتی، استفاده از بلندگوهای 
سیار در خارج از محیط سخنرانی، اعالم 
نظر شخصیت ها در تایید نامزدها با ذکر 
عنوان و مسئولیت شان، انجام فعالیت 
تبلیغاتی برای نامزدها از صدا وســیما و 
میز خطابه نماز جمعه یا هر وســیله ای 
که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت 
تبلیغاتــی کارمندان دولت در ســاعات 

اداری است.

12 تخلف انتخاباتی در شهرستان اصفهان گزارش شد   

                        دستگاه های احراز هویت به شهرهای استان اصفهان ارسال شد  



با توجه به اول شدن غیرمنتظره یک کشتی گیر ایرانی در مسابقات رستم هند، مسئوالن این کشور تصمیم گرفتند از سال آینده به خارجی ها اجازه حضور در این 
رقابت را ندهند.پویا رحمانی، دارنده مدال طالی کشتی ساحلی سال 2019 بازی های ســاحلی جهان که برای حضور در مسابقات »رستم« هند راهی این کشور 
شده بود، توانست در سومین دوره این رقابت ها به مقام اول رسیده و عنوان »رستم« هند را به خود اختصاص بدهد.این مسابقات در دوره های قبلی نیز با حضور 
کشتی گیران خارجی از کشورهای گرجستان، ترکیه، کوبا و... به صورت اپن )با وزن آزاد( در سنگین وزن برگزار می شد و بیش از 200 شرکت کننده داشت؛ اما در دو 
دوره قبلی یک کشتی گیر هندی عنوان »رستم« را به خود اختصاص داده بود که این بار پویا رحمانی کشتی گیر آملی 27 ساله توانست با شکست همه حریفان، 
این عنوان را از آن خود کرده و جایزه 20 میلیون تومانی را به خود اختصاص دهد.به گفته رحمانی، با توجه به اینکه هندی ها انتظار نداشتند این بار هم یک خارجی 
مقام نخست را از آن خود کند، آنها بعد از اول شدن کشتی گیر ایرانی، قوانین مربوط به این رقابت ها را تغییر داده و از سال آینده کشتی گیران خارجی اجازه شرکت 
در این مسابقات را نخواهند داشت تا گرز و عنوان »رستم« در هند باقی بماند.در مسابقات رســتم هند کشتی گیران 7 دور مبارزه کشتی آزاد را در یک روز و روی 

چند تشک، در فضای باز در حضور تماشاگران بسیار زیادی برگزار می کنند و برنده این رقابت ها عنوان »رستم« پهلوان پهلوانان را به خود اختصاص می دهد.

واکنش عجیب هندی ها به رستم شدن کشتی گیر ایرانی
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شایعه اختالف گل محمدی و انصاری  فرد جدی است؟
درحالی که هنوز مدت زیادی از حضور یحیی گل محمدی روی نیمکت تیم پرســپولیس نمی گذرد، 
مصاحبه های او علیه مدیریت باشگاه و گالیه هایش از وضعیت مالی شایعاتی درباره اختالف میان 
او و انصاری فرد به وجود آورده است.مدیریت پرسپولیس پس از جدایی کالدرون به سختی توانست 
گل محمدی را جذب کند ولی به نظر می رســد خیلــی زود انتقادات بازیکنــان از عدم پرداخت ها و 
گالیه های یحیی روی روابط مدیریت و او سایه افکنده است؛ اما مدیران پرسپولیس این خبر را تکذیب 
کرده و مدعی  شده اند رابطه انصاری فرد و گل محمدی در بهترین حالت خود است و مصاحبه های 
سرمربی پرسپولیس متوجه آنهایی است که باید برای باشگاه ساختارسازی کنند و اعتبار الزم تیم را 
فراهم سازند،نه مدیرعامل. اینکه یحیی با همکاری انصاری فرد قصد دارند هیئت مدیره را هم درگیر  

مشکالت کنند و مسیر را به سمتی پیش ببرند که آنها هم باری از روی دوش تیم بردارند.

شیخ دیاباته و این تن لرزه ابدی
شیخ دیاباته که شایعات زیادی در مورد فسخ قراردادش وجود داشت، صبح دوشنبه راهی فرانسه شد 
تا شایعات پررنگ تر شود. باشگاه استقالل اما به هواداران اطمینان داد که شیخ مطالباتش را دریافت 
کرده و بعد از دیدار کوتاه با خانواده اش به ایران باز خواهد گشت. با این وجود مسلما تا وقتی دیاباته 
بار دیگر در فرودگاه تهران رویت نشود، کســی حرف مدیران استقالل را باور نخواهد کرد. االن شرایط 
طوری است که هر مربی و بازیکنی از کشور خارج می شود، مطمئن نیستیم برمی گردد. این در حالی 
است که باشگاه های ما اول تا آخر مجبورند پول خارجی ها را بدهند؛ اتفاقی که اگر زودتر بیفتد، جلوی 
تهدید فسخ قرارداد را می گیرد و به تن لرزه ابدی هواداران هم پایان می دهد. همین بشار رسن که راحت 

می توانست فسخ کند، اگر به تهران بر نمی گشت چه کسی برای پرسپولیس در داربی گل می زد؟

 رقابت های وزنه برداری قهرمانی آسیا هم
 قربانی کرونا می شود؟

این احتمال وجود دارد تا مسابقات وزنه برداری قهرمانی آســیا به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو 
شود.پس از آن که شیوع ویروس کرونا در چین رقابت های ورزشی مهمی از جمله مسابقات انتخابی 
المپیک برای رشته بوکس و همچنین جام ملت های فوتسال را تحت الشعاع خود قرار داد،حاال این 
احتمال وجود دارد که مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا هم به تعویق بیفتد.قرار است رقابت های 
وزنه برداری قهرمانی بزرگســاالن آسیا و گزینشــی المپیک 2020 در اواخر فروردین ماه 1399 به 
میزبانی قزاقستان برگزار شود؛ اما شیوع ویروس کرونا در چین و برخی کشورهای مجاور باعث شده 
تا نگرانی هایی در این باره وجود داشته باشد. این موضوع با اعتراض شمار قابل توجهی از کشورهای 
قاره آسیا مواجه شده است. به همین دلیل، این موضوع در دستور کار ویژه و فوری کنفدراسیون قاره 

آسیا قرار گرفته و طی روزهای آینده تصمیم نهایی در این خصوص گرفته خواهد شد.

توکیو بدون توقف؛ کرونا حریف 2020 نمی شود
در حالی که گفته می شود در سراسر جهان حدود 40 هزار مورد ابتال به کرونا در 25 کشور جهان مشاهده 
شده، یوشیرو موری، رییس کمیته برگزاری المپیک 2020 تاکید کرد ژاپن برنامه ای برای لغو المپیک 
ندارد.المپیک 2020 تابستان سال 99 در توکیو برگزار می شود و ستاد برگزاری المپیک امیدوار است با 
همکاری دولت ژاپن، تمام اقدامات پیشگیرانه را برای مقابله با ویروس کرونا انجام دهد.ادامه برنامه 
ریزی ژاپنی ها برای برگزاری المپیک در شرایطی است که بلیت فروشی برای تماشای بازی های المپیک، 
فقط برای شهروندان ژاپنی آغاز شده و تا به حال حدود 5 میلیون بلیت هم به فروش رفته است. کمیته 
سازماندهی »توکیو 2020« پیش بینی می کند که میزان فروش بلیت های المپیک در رشته های مختلف 

به 9 میلیون برسد و از اردیبهشت ماه آینده، بلیت فروشی برای بقیه مردم دنیا آغاز خواهد شد.

ماجرای یک توییت جنجالی؛

 اشتباه کردم،آقایی محروم نبود

خبرنگارعربســتانی ادعای جنجالی خود   سمیه مصور
مبنی به محرومیت سعید آقایی، مدافع 
باشگاه سپاهان و تغییر نتیجه بازی به سود العین امارات را پس گرفت 

و بابت انتشار این موضوع عذرخواهی کرد.
در چارچوب فصل جاری رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، تیم سپاهان 
در نخســتین دیدار این تیم در مرحله گروهی این مسابقات  سه شنبه 
شب به مصاف تیم العین امارات در خاک این کشور رفت که این بازی 
با برتری پرگل طالیی پوشــان نصف جهان به پایان رسید تا این دیدار 
واکنش های بسیاری در فضای مجازی و سایت کنفدراسیون فوتبال 
آسیا به دنبال داشته باشد؛ واکنش هایی که  خبر از بازگشت قهرمانانه 
نایب قهرمان قاره کهــن می داد. امــا دو روز پس از ایــن دیدار نواف 
االسیوی، خبرنگار مشهور عربستانی با انتشار خبری عجیب تالش کرد 
تا این پیروزی شیرین را تحت الشعاع قرار دهد.به عقیده العین، سعید 
آقایی دو کارت زرد در بازی تراکتور - النصر و بازی با پاختاکور دریافت 
کرد و به همین خاطر باید در این دیدار مقابــل العین محروم می بود. 
آقایی، مدافع تیم سپاهان یکی از ستاره های این تیم در بازی سه شنبه 
شب بود که با دو پاس گلی که داد نقش پررنگی در برتری طالیی پوشان 

در نخستین دیدار آنها در لیگ قهرمانان آســیا 2020 ایفا کرد.خبرنگار 
عربستانی پس از انتشار این خبر مدعی شــد که به دلیل استفاده تیم 
سپاهان از یک بازیکن محروم باید نتیجه دیدار این تیم با العین امارات 
به سود نماینده امارات اعالم شــود؛ ادعایی که البته با واکنش باشگاه 
سپاهان روبه رو شد.روابط عمومی باشــگاه سپاهان در این خصوص 
اعالم کرد: پس از پیروزی مقتدرانه برابر العین، حاشیه سازی تیم های 
عربی آغاز شده است. در ماده 57 آیین نامه این رقابت ها در خصوص 
اخطارها بحث شده و آمده است: در پایان مرحله اولیه، مرحله پلی آف، 
مرحله گروهی و پس از نیمه نهایی، تک کارت های زرد بازیکنان بخشیده 
شده و تنها کســانی که دو کارت زرد یا کارت قرمز دریافت کرده اند و یا 
جریمه انضباطی شــده اند نمی توانند به اندازه جریمه خود در مراحل 
بعدی تیم خود را همراهی کنند.با توجه به این بخش از آیین نامه، سعید 
آقایی که در مرحله گروهی سال 201۶ مقابل پاختاکور کارت زرد گرفته 
بود، پس از صعود تراکتور به عنوان تیم اول گروهc، با دریافت کارت زرد 
در بازی برگشت  مقابل النصرامارات، برای فصل بعدی این رقابت ها تک 
کارت محسوب می شده و منعی برای همراهی سپاهان نداشته است.

پس از واکنش تیم سپاهان به ادعای خبرنگار عربستانی البته خود این 

خبرنگار دوباره با انتشار توییتی به اشتباهش در این مسئله اشاره کرد. 
نواف االسیوی دراینباره نوشــت:»بازی کردن بازیکن )سعید آقایی( 
قانونی بوده است، چون کارت های دور گروهی حذف می شوند. او تنها 
یک کارت زرد مقابل النصر در دیدار مرحله یک شانزدهم نهایی داشته 
است. در نقل این خبر عجله کردم  و قانون پاک شدن کارت های مرحله 

گروهی را فراموش کرده بودم. در پایان از شما عذرخواهی می کنم.«
اگرچه این موضوع با انتشار این توییت فیصله داده شد؛ اما سپاهانی ها 
یک بار به خاطر کم دقتی از همین مسئله ضربه دیده بودند. زرد پوشان 
ســال 2011 با هدایت قلعه نویی تا نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا نیز 
پیش رفتنــد و در این مرحله الســد را در خانه شکســت دادند؛ اما به 
کارگیری رحمان احمدی که پیش از این بــازی دو کارت دریافت کرده 
بود، ورق را برگرداند و الســد را پیروز سه بر صفر آن دیدار کرد. سپاهان 
هرچقدر هم در دیدار برگشــت گل می زد نمی توانست جلوی فاجعه را 
بگیرد و السد به فینال آسیا صعود کرد و آن سال قهرمان قاره کهن شد. 
تیم قطری در آن ســال با راه یافتن به جام باشگاه های جهان حریف 
تیم بارسلونا شــد تا حســرت این رویارویی بر دل هواداران سپاهان 

باقی بماند.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در رابطه با ثبت نام خود 
برای انتخابات هیئت رییسه فدراسیون فوتبال، اظهار 
کرد:ما در اصفهان دو باشگاه پرافتخار و قدیمی داریم 
که همیشه در ورزش کشور، آسیا و بین الملل حرف 
برای گفتن داشته اند. همان طور که دیدید سپاهان 
چه نتیجه خوب و درخشــانی را کسب کرد و یا ذوب 
آهن که فصل گذشــته پرافتخارترین تیم ایرانی در 
آسیا بود. الزم بود تا حضور سپاهان، ذوب آهن و به 
طور کلی فوتبال اصفهان در سطح ملی مثل گذشته 
پر رنگ باشد.جواد محمدی افزود: این اتفاق هم به 
این دلیل است که ما صحبتی داشتیم و آقای تابش 
به جهت مقررات و قوانین موجود تمایلی به حضور 

در  هیئت رییسه فدراســیون نداشتند. تصمیم مان 
در مجموعه مدیریتی فوتبال اســتان بر این شد که 
اصفهان مثل همیشه حضور قوی و پررنگی در فوتبال 
ملی داشته باشد چون یکی از قطب های پرافتخار و 
به جرأت می توان گفت پرافتخارترین استان طی ده 
سال اخیر در فوتبال باشگاهی و بین المللی با وجود 
سپاهان و ذوب آهن بوده اســت. الزم دیدیم که این 
اتفاق بیفتد، دوستان دستور دادند و من هم اطاعت 
امر کردم تا به عنوان نماینده اصفهان در این بازه ثبت 
نام حضور پیدا کردم تا ببینیم قســمت چه باشــد.

مدیرعامل ذوب آهن با بیــان اینکه بدون هیاهوی 
رسانه ای پرونده ارسالن مطهری را پیگیری می کنیم، 

خاطرنشان کرد: ما از موادی قانونی که باید این کار 
را انجام بدهیم اســتارت زده ایم. هیاهوی رسانه ای 
نداریم ولی پیگیر موضوع هستیم تا حق و حقوقی از 
باشگاه ذوب آهن پایمال نشود.محمدی در پاسخ به 
این سوال که آیا تنها پیگیر باز گرداندن حقوق مالی 
باشگاه ذوب آهن هســتید، گفت: به هر صورت  در 
موضوع قرارداد مسائل و موارد متعددی وجود دارد و 

یکی از آن ها هم مسائل مالی است.

واکنش مدیر عامل ذوب آهن به ثبت نام در هیئت رییسه فدراسیون فوتبال:

حضور اصفهان در مدیریت فوتبال ملی باید ادامه یابد

»اسکوچیچ« در قرنطینه 
فدراسیون فوتبال!

چهره روز

بازیکن آرسنال:

»آرتتا« می تواند از من یک سانه یا استرلینگ بسازد
میکل آرتتا، اولین تجربه سرمربی گری خود را در تیم بزرگ آرسنال پشت سر می گذارد. آرتتا با وجود این 
که نتایج فوق العاده ای تا به اینجا کسب نکرده ؛اما بسیاری از هواداران آرسنال به آینده تیم  با او امیدوار 
هستند.ریس نلسون یکی از بازیکنانی است که به پیشرفت زیر نظر میکل آرتتا امید فراوانی دارد. این 
بازیکن جوان در این رابطه گفت:» این یک امر دیوانه وار است. شما به حال و گذشته سانه و استرلینگ نگاه 
کنید. آن ها در گذشته عملکردی که حاال در حال انجام آن هستند را به نمایش نمی گذاشتند.« نلسون در 
ادامه گفت: »من فکر می کنم که دلیل پیشرفت زیاد سانه و استرلینگ پپ گواردیوال بوده؛اما میکل نیز در 
این امر نقش داشته است. اعتقاد و اعتماد زیادی به میکل دارم و مطمئن هستم که او قصد دارد من را به 

یک بازیکن برتر تبدیل کند. بازیکنی مثل رسانه یا استرلینگ.«

چراغ سبز ستاره بایرن برای بازگشت به تیم ملی آلمان
ســرمربی تیم ملی فوتبال آلمان در ماه مارس اعالم کرد که دیگر به دعــوت دوباره ژروم بواتنگ، 
متس هوملس و توماس مولر فکر نخواهد کرد چرا که این تیم به دنبال بازسازی بعد از فاجعه جام 
جهانی 201۸ روسیه است.ستاره خط دفاعی بایرن حاال و بعد از حدود دو سال برای بازگشت به تیم 
ملی آلمان چراغ سبز نشان داده است. ژروم بواتنگ گفت: » من فکر می کنم مربی تیم ملی کامال 
صریح اعالم کرد که می خواهد با بازیکنان جوان به مســابقات قهرمانی اروپا برود. شما باید به آن 
احترام بگذارید ، این ایده اوست اما شما در فوتبال چیزی را به طور قطع نمی دانید. اگر فرصتی برای 
بازگشت وجود داشته باشد، من مخالف آن نخواهم بود.« بواتنگ در ادامه گفت: » من با مربی تیم 
ملی صحبت کردم و از او به عنوان یک شخص و یک مربی کامال حرفه ای قدردانی می کنم. ما در تیم 
ملی موفقیت های زیادی داشــتیم و به عنوان بازیکن زیر نظر او پیشرفت زیادی داشتم به همین 

دلیل همه چیز خوب است.«

بارسا؛ تیمی با بیشترین پرداخت دستمزد در اللیگا
بارسلونا با وجود کاهش 15 میلیون یورویی پرداخت دستمزد، باز هم از این حیث در رتبه اول قرار 
دارد.بارسلونا آمار باالترین میزان دستمزد اللیگا را با ۶5۶.4 میلیون یورو در اختیار دارد. این آمار بعد 
از محاسبه مجدد اخیر اللیگا بعد از نقل و انتقاالت ژانویه به دست آمد. با وجود این که آن ها در صدر 
این لیست هستند؛ اما حد مجاز بارسلونا 15 میلیون یورو کمتر از ابتدای فصل بوده است.پپه گوئرا، 
مدیر عملیاتی اللیگا در این باره گفت: »اتفاقاتی رخ داده که منجر به کاهش آن شده است.« رئال 
مادرید با ۶41 میلیون یورو هنوز در این لیست دوم است. بعد از بارسلونا و رئال مادرید، اتلتیکو قرار 
دارد که مبلغی حدود 34۸.5 میلیون یورو، از طریق پرداخت دستمزد خرج می کند.این دستمزدها 
شامل هزینه های صرف شده برای بازیکنان، مربیان آکادمی و. .. می شود. سایر مواردی که در نظر 
گرفته می شود هزینه های ثابت و متغیر حقوق و دســتمزد ، تامین اجتماعی ، هزینه های بیمه و 

باز پرداخت هاست.

ستاره اتلتیکو به دیدار برابر لیورپول خواهد رسید
یک آسیب دیدگی عضالنی در پای راست آلوارو موراتا باعث شد که این بازیکن در نیمه دوم بازی 
برابر رئال مادرید، از ترکیب اتلتیکو خارج شود؛ دیداری که در پایان با نتیجه 1-0 به سود رئال خاتمه 
یافت. به جز موراتا، ژائو فلیکس و دیگو کاستا نیز مصدوم بودند و همین موضوع باعث شد که دیگو 
سیمئونه در بازی ابتدای هفته برابر گرانادا از زوج آنخل کوریا و ویتولو در خط حمله خود استفاده کند.

سرمربی اتلتیکو مادرید حاال مدعی شد که مصدومیت آلوارو موراتا به پایان رسیده و این بازیکن نه 
تنها به بازی برابر لیورپول خواهد رسید بلکه برای دیدار مقابل والنسیا نیز مشکلی نخواهد داشت. 

فوتبال جهان

در تمــام کشــورهای دنیا رســم اســت 
که قــرارداد مربی جدید در یک نشســت 
خبری و بــا حضور اهالی رســانه به امضا 
می رســد و مربی جدید به طــور نمادین 
هم که شــده، اهــداف و برنامه هایش را 
بــرای هــواداران تشــریح می کنــد تا با 
همدلی کارش را در تیم ملی شــروع کند. 
حداقل در ماجــرای ویلموتــس این کار 
انجام شد؛ اما فدراسیون یک گام عقب تر 
رفته و عالوه بر اینکه نشست معارفه برای 
اسکوچیچ برگزار نکرد، اکنون او را از حضور 
در برنامه های تلویزیونی و حضور در برابر 
مردم و رســانه ها هم پنهان کرده است.تا 
زمانی که ویلموتس در ایران بود، مسئوالن 
فدراسیون فوتبال اجازه حضور او در هیچ 
برنامه ای را نمی دادند و همواره با یکی از 
مسئوالن فدراسیون فوتبال تردد می کرد 
اما در وصــف او می گفتند کــه نجیب و با 
شخصیت اســت و حرفی از پول نمی زند 
و به طور مرتــب در حال کار کــردن برای 
تیم ملی است. اکنون که آن دوران گذشته 
و مشخص شــد ویلموتس هم مانند هر 
انســان دیگری به فکر حق و حقوق خود 
اســت و خبری از نجیب بودن و ســکوت 
برابر پرداخت نشــدن مطالباتش نیست، 
فدراسیون این پروسه را برای اسکوچیچ 
کلیــد زده و فعال این مربی کــروات را در 
قرنطینه حفظ کرده است.در آخرین مورد، 
در حالی کــه قرار بود ســرمربی تیم ملی 
در برنامه فوتبــال برتر حاضر شــود و در 
یک برنامه تلویزیونی به سواالت مردم و 
رسانه ها پاسخ دهد، فدراسیون فوتبال با 
وجود  اعالم قبلی جلوی این اتفاق را گرفت 
و ســرمربی تیم ملی هم بدون اراده ای از 
سوی خودش، برابر این خواسته تمکین 
کرده است. ترس از پرسیدن سوال و افشا 
شــدن واقعیت های حضور اسکوچیچ در 
تیم ملی تبدیل به کابوس مسئوالن شده و 
معلوم نیست تا کجا این راه باطل را ادامه 

خواهند داد.

بازی کردن بازیکن )سعید آقایی( قانونی بوده است، چون 
کارت های دور گروهی حذف می شوند. او تنها یک کارت زرد 
مقابل النصر در دیدار مرحله یک شانزدهم نهایی داشته است. 
در نقل این خبر عجله کردم  و قانون پاک شدن کارت های مرحله 
گروهی را فراموش کرده بودم. در پایان از شما عذرخواهی می کنم

در حاشیه

اینستاگردی

مدافع استقالل 
از فضای مجازی 
خداحافظی کرد

محمد دانشــگر، مدافع تیم 
فوتبال اســتقالل در اقدامی 
ناگهانی بعد از پاک کردن تمام 
پست هایش و انتشار تصویری 
در اســتوری اینســتاگرام از 
فضای مجــازی خداحافظی 

کرد.
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استاندار استان:

کارکنان نیروی انتظامی برای امنیت، فجر آفرین هستند
استاندار استان اصفهان در جلسه توجیهی آموزشی رؤسا و فرماندهان کالنتری ها و پاسگاه های انتظامی 
استان اصفهان اظهار داشت: کارکنان نیروی انتظامی که ارمغان آنها امنیت است، فجر آفرین هستند.این 
مقام مسئول بیان داشت: فضای کشور در سال 57 فضایی پر از امید و در عین حال آکنده از نگرانی بود و 

استرس ، آن روزها همه نگران بودند مبادا 
خون بیشتری ریخته شــود که نیروهای 
انتظامی و نظامی با همدلــی و همراهی 
خوب شــان در این پیروزی سهم بسزایی 
داشــتند .رضایی اضافه کرد: انقالب ما با 
هیچ انقالبی در هیچ زمــان و مکانی قابل 
مقایسه نیست ، این انقالب انفجار نور بود 
و هدفش رسیدن انســان به کمال است.

وی تاکید کرد: خدمت بــه خلق و توفیق 
خدمت به هم نوع نصیب هر کســی نمی 

شود که خدای متعال این نعمت بزرگ را به کارکنان نیروی انتظامی عطا کرده ، پس بدانید اعمال شما در 
پیشگاه خدای متعال ثبت و ضبط می شود.رضایی تصریح کرد: استان اصفهان یک استان شهید پرور 
است که 23 هزار و 500 شهید تقدیم کرده ، مردم این استان از پیشگامان انقالب بوده اند و هم اکنون نیز 
در نوک پیکان استکبار جهانی و بیگانگان قرار گرفته که رسالت ما را سخت می کند.این مقام مسئول اظهار 
داشت: سردار »معصوم بیگی« فرمانده انتظامی استان اصفهان انصافا یک فرد فرهیخته  است و بنده در 
جلسات شورای تامین به او به چشم یک انسان فرزانه ، مشاور و اندیشمند نگاه می کنم ، بارها دیده ام در 
صحنه های مختلف از خودگذشتگی دارند و درکنار دیگر نیروها امنیت را تامین می کند.استاندار اصفهان 
 گفت: کارکنان نیروی انتظامی خدوم ، زحمتکش و مظلوم هســتند که از زحمات و همدلی آنها تقدیر

 می کنم و امیدوارم این هماهنگی و همدلی حفظ  و ارتقا یابد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان:

اصلی ترین تکلیف فرهنگی، گسترش قرآن و عترت است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان در آیین اختتامیه هفته قرآن و عترت با بیان اینکه استان 
اصفهان یکی از استان های سرآمد در حوزه فعالیت های قرآنی است، بیان داشت: سرمایه های اصلی 
یعنی قرآن پژوهان ، متخصصان قرآنی و ظرفیت های خوبی در این زمینه در اســتان اصفهان وجود 
دارد.حجت االسالم محمدعلی انصاری تصریح کرد: یکی از مهم ترین اهداف برگزاری هفته قرآن و 
عترت ایجاد همدلی و هم افزایی است که در این رابطه 30 دستگاه و نهاد دولتی و مردمی و خصوصی 
در اصفهان برای برگزاری هفته قرآن و عترت همدلی و مشارکت داشتند.حجت السالم محمدعلی 
انصاری اذعان داشت: قرآن کریم کالم نورانی پروردگار است و اهل بیت)ع( به عنوان مفسران اصلی 
راه هدایت، درس، زندگی و انسانیت را برا ی رسیدن به کمال به ما نشان می دهند.مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اصفهان گفت: بسیاری از کشورهای اسالمی  با وجود اینکه قرآن را قبول دارند و ادعا 
می کنند که در کشور اسالمی زندگی می کنند و مسلمان هستند اما  همچنان گمراه هستند و تبدیل 
به زمامداران ضعیفی شده اند.وی با اشــاره به اینکه قرآن وعترت دو گوهر راه نجات بشریت است، 
افزود: در جوامع امروزی که تکنولوژی زمینه گمراهی را بیشــتر فراهم کرده، قرآن و عترت می تواند 
نجات بخش باشد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی اصفهان با بیان اینکه موفقیت های خوبی در 
همه زمینه های قرآنی و عترت کسب کرده ایم، گفت: جامعه شناســان و سیاستمداران باید مالک 
 و مبنا را تعالیم قرآنی بدانند در این صورت است که در مناســبت ها به ویژه انتخابات حرف از ظلم به 

دیگری نمی زنیم.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در برنامه شب فرهنگی اصفهان در تبریز مطرح کرد:

تعاملبینشهریباعثاقتدارکشورمیشود

برنامه شــب فرهنگی اصفهان در تبریز  با هدف قوی تر کردن تعامالت 
فرهنگی میان این دوکالن شــهر بزرگ کشور پنجشــنبه شب با حضور 
رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در پردیس سینمایی 
تبریز برگزار شد. رییس سازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور در 
این مراســم با اشــاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم قوی 
شدن کشور اظهار کرد: ارتقا و قوی شدن در هر کشوری با اقتدار آن کشور 
تحقق پیدا می کند.مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه این اقتدار لزوما در 
حوزه های نظامی و انتظامی نیســت، افزود: قدرت یک کشور می تواند 
خدادادی باشــد، مانند برخی کشــورها که به نفت، گاز و آب های آزاد 
دسترسی دارند و یا قدرتی اکتسابی باشد؛ اما این دو عامل نمی تواند به 

تنهایی برای یک کشور اقتدار ایجاد کند.
 رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به اینکه قوی 
شدن بر اســاس گفتمانی واحد باعث همگرایی و هم افزایی می شود، 
تصریح کرد: هر کشوری برای آنکه اقتدار کامل را داشته باشد، به قدرت 
سومی نیاز دارد که قدرت گفتمان است؛ اســتقالل، آزادی و جمهوری 
اســالمی قدرت گفت وگو را برای انقالب پدید آورده است که اگر به آن 
پایبند باشیم نه تنها در حوزه نظامی بلکه در حوزه های مختلف می توانیم 

مقتدر و قدرتمند باشــیم.وی با تاکید بر لزوم وجــود گفتمان و تعامل 
میان شهرها، ادامه داد: شایســته است تعامل بین شهری از شهرهای 
کشور خودمان آغاز شود و چه زیبا که شب فرهنگی اصفهان با هدف این 
تعامل از تبریز آغاز شد زیرا بسیاری از صاحب نظران ساکن در اصفهان در 
سال های پیش از اهالی آذربایجان بوده اند.جمالی نژاد با ابراز امیدواری 
از برگزاری شب فرهنگی تبریز در اصفهان نیز در کمترین فاصله زمانی 
خاطرنشان کرد: شهرها باید تجارب، خالقیت و نوآوری های خود را به 
یکدیگر منتقل کرده و نباید اجازه دهند دیوارها میان شــهرهای کشور 
بلندتر شود.وی اضافه کرد: اگر بسیاری از شهرها و روستاها اکنون خالی 
از سکنه شده اند به دلیل آن است که توجهی به پیشینه و ظرفیت آن ها 
نشده بنابراین اگر به دنبال شهرهایی پویا هستیم باید به ظرفیت های 
شهرهای خود توجه کنیم زیرا شهرها مانند موجود زنده هستند که اگر 

بدون توجه رها شوند، می میرند.
وی با تاکید بر این نکته که باید تعامل فرهنگی بین شــهر ها رواج پیدا 
کند، ابراز داشت: ایران کشوری خاص با شهر های تاریخی است، در این 
کشور بیش از هزار و سیصد شهر داریم که یکی از یکی زیباتر و با روایتی 
کهن تر است که تشابهات و تعامالت شهری بسیاری دارد و این تشابهات 

زیستی به خصوص بین شهر های تاریخی باید احصا شود.
به گفته معاون وزیر کشور، تشابهات شهر های اصفهان و تبریز به حوزه 
معماری و کالبدی و فیزیکی محدود نمی شود و در فضای اجتماعی و 
فرهنگی نیز مشابهت های زیادی وجود دارد که این تشابهات بهانه خوبی 

برای برگزاری چنین برنامه ای است.
جمالی نژاد، با تقدیــر از برگزاری برنامه شــب های فرهنگی اصفهان 
در تبریز، ابراز امیــدواری کرد در کوتاه زمان چنین برنامه ای از ســوی 
تبریزی ها در اصفهان پیش بینی شود و بیان داشت: همکاران خوبی در 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و همچنین در 
شهرداری تبریز و سازمان فرهنگی تفریحی آن دارم و خوشحالم که این 
دغدغه را به خوبی درک کرده اند و این برنامه می تواند به عنوان الگویی 

از دیپلماسی فرهنگی شهر ها در سطح کشور قلمداد شود.
 شــهردار اصفهان نیز با انتشــار توییتی درباره برگزاری مراســم شب 
فرهنگی اصفهان در تبریز نوشــت:» شــب فرهنگی اصفهان در تبریز، 
رویدادی برای همنشــینی هنرمندان دو شهر در حوزه نمایش، ادبیات 
و موســیقی، فرش، صنایع دســتی و صنایع خالق برای قرابت بیشتر 

فرهنگی، هنری و گردشگری میان دو جهان شهر«.

مراســم چهلمین روز شهادت ســردار سپهبد حاج 
قاسم ســلیمانی در گلســتان شــهدا با سخنرانی 
حجت االســالم والمســلمین ابوترابی فــرد و با 
حضور مسئوالن، فرماندهان و مردم اصفهان برگزار 
شــد.امام جمعه موقت تهران در این مراسم اظهار 
داشــت: اگر بخواهیم یک نمونه بارز و برجسته از 
تاریخ اسالم برای شهید سلیمانی تعریف کنیم، آن 
شخص کسی به جز مالک اشتر، فرمانده سلحشور 
سپاه امیرالمومنین )ع( نیست. عبودیت و بندگی 
خالصانه خداوند چه در شخصیت مالک اشتر و چه 
در شــخصیت سردار شهید ســلیمانی موج می زد. 
مقام معظم رهبری هم شهادت می دهند که شهید 

حاج قاسم سلیمانی بنده واقعی خداوند بود.
حجت االسالم والمســلمین ســید محمدحسن 
ابوترابی فرد افزود: شهید سلیمانی در بحبوحه جنگ 
نیز همواره مراقب بود که از حریم حق فاصله نگیرد. 
وی رزمندگان را بندگان خدا در جنگ می نامید و به 

آن ها توصیه می کرد که در چارچوب موازین شــرع 
مقدسات در برابر دشمنان قرار گیرند. سردار شهید 
سلیمانی یک دین شناس با ایمانی راسخ و معتقد 
به باور های دینی بود و عمیق بودن این اعتقادات را 
می توان در آراســتگی وی به آموزه های وحیانی در 

مقام عمل پیدا کرد.
امام جمعه موقت تهران اضافه کرد: اگر رهبر انقالب 
در بیانات خود شهید سلیمانی را آسمانی خواندند 
به این دلیل بود که وی سراسر عمر خود را آسمانی 
زندگی کرد. او در راه به پا داشتن ارزش های اسالمی 
و انقالبی به شهادت رسید. جوانان انقالبی ما نیز باید 
دین خدا را بشناسند و در راه اقامه این دین آسمانی 

در جامعه قدم بردارند.
وی با اشاره به شجاعت و دالوری های سردار شهید 
سلیمانی گفت: شهید ســلیمانی هر گاه در میدان 
نبردی حضور می یافت، برای دوســتان و همرزمان 
جز پیروزی و افتخار و برای دشمنان چیزی جز یأس 
و ناامیدی و شکست به ارمغان نمی آورد. اگر نظام 
جمهوری اسالمی مفتخر اســت در طول این چهار 
دهه ذره ای از خاک کشــور زیر پای بیگانگان نرفته 
و تمامیت ارضی خود را حفظ کرده اســت، مدیون 

سلحشــوری های این شــهید بزرگوار و دیگر شهدا 
و ایثارگران این خاک اســت. دالوری های سردار 
شهید سلیمانی در میدان نبرد همچنین باعث حفظ 
تمامیت ارزی دیگر کشــور های مســلمان منطقه 

شده است.
حجت االســالم ابوترابی فرد افزود: به راســتی که 
شهید سلیمانی همچون مالک اشتر شمشیر برنده 
الهی است و راه او همچنان ادامه دارد. دالور مردان 
سپاه پاســداران و جبهه مقاومت با الگو قرار دادن 
حاج قاســم و با توکل الهی موفق بــه منهدم کردن 
پایگاه نظامی آمریکا در خاک عراق شدند؛ کاری که 
جز به دست مردان الهی و پیروان شهید سلیمانی از 

کسی ساخته نیست.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: شهید سلیمانی 
در طول این چهل ســالی که هر روز آن در بیم نفوذ 
دشمنان به کشــور به ســر می رفت، همواره آماده 
بود و خواب در چشم نداشــت. به همراه این شهید 
واالمقام بسیاری از ایثارگران و جان بر کفان میهن 
اســالمی نیز چنین ویژگی برجســته ای دارند که 
باید به مقام معظم رهبری به دلیل داشــتن چنین 

سربازان والیتمداری تبریک گفت.

امام جمعه موقت  تهران در مراسم اربعین سردار دل ها در گلستان شهدا مطرح کرد:

شهید سلیمانی همچون مالک اشتر شمشیر برنده الهی بود

شایسته است تعامل بین شهری از شهرهای کشور خودمان 
آغاز شود و چه زیبا که شب فرهنگی اصفهان با هدف این 
تعامل از تبریز آغاز شد زیرا بسیاری از صاحب نظران ساکن 

در اصفهان در سال های پیش از اهالی آذربایجان بوده اند

  50هزار جانباز
 در استان اصفهان وجود دارد

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان ترویج و توســعه فرهنگ ایثار و شهادت 

را یکی از رســالت های این نهاد برشــمرد و افزود: همه از جمله اصحاب رســانه باید با همدلی، 

همراهی و وحدت گام موثری را در راســتای ترویج و توســعه فرهنگ ایثار و شــهادت بردارند.

داریوش وکیلی با اشاره به اینکه اســتان شش درصد جمعیت کشور را تشــکیل می دهد، ادامه 

داد: اصفهان حدود ۱0 درصد جامعه ایثارگری کشــور را دارد.مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان با اشــاره به آمار شــهدای پیش از انقالب این اســتان تصریح کرد: از خردادماه 

ســال ۴2 تا بهمن 57، اســتان اصفهان 2۱3 شــهید را تقدیم انقالب کرد. وی اضافه کرد: پس 

از آن نیز وارد جنگ کردســتان و هشت ســال دفاع مقدس شدیم و اســتان اصفهان دست کم 

23 هزار و 577 شــهید تقدیم کشــور کرد.وکیلــی به آمار ۱۹5 شــهید مدافع حــرم و امنیت از 

استان اشاره و خاطرنشــان کرد: 50 هزار جانباز در اســتان وجود دارد که 20 هزار نفر آن ها باالی 

25 درصد و بقیه زیر این مقدار درصد هســتند.وی اظهارداشــت: یک هزار و 200 جانباز 70 درصد 

داریم که از این تعداد 257 نفر جانباز ویلچیری و از این تعــداد جانباز 27 نفر قطع نخاع از ناحیه 

گردن هســتند.مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان یادآورشد: ســه هزار و 550 آزاده از 

دوران دفاع مقــدس داریم که حــدود ۸.3 درصد آزادگان کشــور را تشــکیل می دهند.در دفاع 

مقدس، ۹۴ شــهید، 3۴۶ جانباز و ۱0 آزاده مســیحی، ۱۱ شــهید، ۴07 جانباز و 2 آزاده کلیمی، 

۴2 شــهید، 2۴۴ جانباز و یک آزاده زرتشــتی و 7۴ شــهید مفقود االثر، 35 آزاده و ۱05 جانباز 

 ارمنی در کشور داشــتیم.همچنین ۱۱ شــهید اقلیت دینی در اصفهان وجود دارد که از این تعداد

 پنج نفر ارمنی هستند.

 برگزاری اولین همایش شورا های هیئات مذهبی
 در اصفهان 

مدیرکل تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان گفت: بر اساس دعوتی که از اعضای شورا های هیئات 

مذهبی شهرستان های اصفهان و رؤسای ادارات تبلیغات اسالمی شکل گرفته بود اولین همایش 

شــورا های هیئات مذهبی استان اصفهان برگزار شــد.عروجی ادامه داد: شورای هیئات مذهبی 

منتخب مســئولین هیئات مذهبی استان است و هر دو ســال یک بار برای تعیین هیئت رییسه 

خود انتخابات برگزار می کنند، از این رو ضرورت داشــت که هم احکام اعضای جدید و رؤســای 

هیئات مذهبی شهرستان ها به آن ها تقدیم شــود و هم از خدمات صادقانه رییس سابق هیئات 

اســتان تکریم و تجلیل به عمل آید.مدیرکل تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان بیان کرد: در این 

همایش حکم مسئولیت رییس جدید شــورای هیئات مذهبی استان اصفهان به حجت االسالم 

اخروی که براساس انتخابات اخیر این سمت را عهده دار شــده بود توسط نماینده محترم، ولی 

فقیه تقدیم شــد.عروجی عنوان کرد: به حمد خدا شــاهد همایش پرنــوری بودیم عالوه بر آن 

برنامه های مختلفی به مناسبت پیروزی انقالب اســالمی و اربعین شهید حاج قاسم سلیمانی 

برگزار شد. وی افزود: در این همایش از بیانات نماینده ولی فقیه استفاده کردیم و مدیر کل محترم 

تشکل های دینی کشــور نســبت به وضعیت موجود در تدوین آیین نامه های مدیریتی شورای 

هیئات مذهبی کشور مطالب جدیدی را برای حضار اعالم داشتند.مدیرکل تبلیغات اسالمی استان 

اصفهان اضافه کرد: در پایان این همایش نیز همه هم قسم شــدند که این طوق نوکری دستگاه 

اهل بیت عصمت و طهارت را قدر بشناســند و در راستای پیشــرفت امور مکتب اهل بیت )ع( از 

 نظر کمی و کیفی با یکدیگر هم پیمان شــدند تا مخلصانه در دســتگاه حضرت سیدالشهدا )ع(

 خدمت کنند.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر ویژهاخبار

لزوم توسعه گردشگری 
فرهنگی میان شهرهای 

اصفهان و کربال
مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اصفهان در مصاحبه با شــبکه 
تلویزیونی کربال )در کشور عراق( از گردشگری 
فرهنگی به عنوان حلقه اتصال میان شهرهای 
اصفهان و کربال یاد کرد. فریــدون اللهیاری در 
اولین روز از فعالیت ســیزدهمین نمایشگاه 
لمللــی گردشــگری و سی وســومین  بین ا
نمایشگاه ملی صنایع دستی با اعالم این مطلب 
اظهار کرد: »مردم دوســتدار اهل بیت عصمت  
و طهارت اصفهان همچون ســایر مردم ایران 
همواره خاضعانه به ساحت مقدس امام حسین 
)ع( و همچنین حضرت ابوالفضل)ع( و سایر 
شــهدای واقعه کربال ابراز محبــت دارند. این 
در حالی اســت که این مردم به ویژه نخبگان 
اصفهان از امام حســین )ع( در طول تاریخ به 
عنوان الگوی آزادگی و استقامت در برابر ظلم یاد 
می کنند.« وی ادامه داد: »اگر به فعالیت های 
مردم و نخبگان اصفهان و بــه ویژه هنرمندان 
هنرهای سنتی اصفهان بنگریم، در می یابیم که 
همه ساله مردم این استان کمک های شایان 
توجهی را در راستای برگزاری هرچه باشکوه تر 
مراســم های  ایام محرم به ویــژه گردهمایی 
باشکوه اربعین حسینی در اســتان کربال ارائه 
می کنند.«مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری 
و صنایع دســتی اصفهان در ادامه با اشــاره به 
وجود ۱۹۹ رشته صنایع دستی در اصفهان اظهار 
کرد: »هنرمندان این دیار نیز پا به پای سایر هم 
اســتانی های خود در توسعه فرهنگ حسینی 
در طول تاریخ کوشــش کرده اند به گونه ای که 
رد پای آثــار فاخر آنان در رشــته های مختلف 
در تزئینات حــرم مطهر امام حســین )ع( و 
حرم سایر شــهدای  خونین کفن دشت کربال 
در این شــهر تاریخی و مذهبی مشهود است، 
لذا معتقدیم این هنر آئینــی در کنار ارتباطات 
محکم فرهنگی و مذهبی زمینه مناسبی را برای 
گسترش ارتباطات فرهنگی و گردشگری بین 
مردم دو اســتان اصفهان و کربال خصوصا در 
حوزه مبادالت صنایع دستی محقق می کند.«

شهرداریقهجاورستانمالف:770365

اطالعیه
شهرداری قهجاورستان به استناد تأییدیه شماره ۱0032۸ مورخ ۱3۹۸/۱0/22 استانداری اصفهان نسبت به اعالن عمومی دفترچه عوارض محلی اقدام می نماید.

تلفن تماس شهرداری قهجاورستان: 3577۶۶۱۱

تاریخ چاپموضوع آگهیمورخ نامه استانداریشماره نامه استانداریردیف
۹۸/۱۱/2۶اعالن عمومی دفترچه عوارض محلی شهر قهجاورستان۱۱032۸۹۸/۱0/22

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اظهار کرد: پس از پیگیری های انجام شده طی یک سال و نیم گذشته و نیاز اساسی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به یک مرکز آموزش، با توجه به اهتمام ویژه مدیریت شهری و تاکیدات شهردار اصفهان در جلسه شورای سازمان، 
پنج هکتار زمین در کمربندی شرق برای احداث بزرگ ترین مرکز آموزش بین المللی آتش نشانی های جنوب کشور در نظر گرفته شد.آتشپاد محسن گالبی تصریح 
کرد: در محل یاد شده عالوه بر احداث مرکز آموزش، یک ایستگاه آتش نشانی بزرگ نیز احداث خواهد شد که می تواند به امدادرسانی سریع هنگام وقوع حوادث 
در بزرگراه شرق اصفهان، شهر رویاها، میدان میوه و تره بار، روشن شهر، ســالن اجالس، انرژی هسته ای و نمایشگاه بزرگ اصفهان کمک کند و تاثیرگذار باشد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به احداث مرکز آموزش، گفت: بزرگ ترین مرکز آموزش بین المللی آتش نشانی های 
جنوب کشور می تواند شــهرها و استان های جنوب کشور را پوشــش داده و از تجربیات و داشــته های خود آتش نشــانان اصفهانی نیز برای انجام آموزش ها 
 استفاده کرد.وی ادامه داد: همچنین در مرکز آموزش بین المللی آتش نشانی های جنوب کشور می توان شهروندان را نیز آموزش داد و سطح دانش ایمنی آنها 

را ارتقا بخشید.

احداث بزرگ ترین مرکز آموزش بین المللی آتش نشانی های جنوب کشور در اصفهان
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره
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چاپخانه: آینده   آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

   

طی نشستی با حضور مهندس منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
و دکتر هوشنگ طالبی، رییس دانشــگاه اصفهان، تفاهم نامه همکاری بین این 
دوسازمان امضا و مبادله  شــد.مهندس یزدی زاده در این نشست با بیان اینکه 
همکاری های ذوب آهن و دانشگاه اصفهان پیش از تبادل تفاهم نامه به ویژه در 
دو زمینه آب و معدن آغاز شده است، گفت : بودجه تحقیقاتی ذوب آهن اصفهان 
نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته و در صورت اثر بخش بودن این 
پروژه های تحقیقاتی ، هیچ گونه محدودیتی در اجرای پروژه های بیشتر نخواهیم 
داشت .وی افزود: این دو سازمان ، پیشینه و قدمت بسیاری در این منطقه دارند و 
به دلیل جامعیت فعالیت ها ، از اشتراکات بسیاری نیز برخوردارند بنابراین زمینه 
همکاری های متقابل فراهم است .مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به افتتاح 
دفتر مشترک همکاری این شرکت با دانشگاه آزاد ، از اعتقاد راسخ ذوب آهن به 
توسعه همکاری با دانشگاه ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد  که این تفاهم نامه ، 
نتایج و پیامدهای مثبت و ارزنده ای به همراه داشته باشد .دکتر هوشنگ طالبی، 
رییس دانشگاه اصفهان نیز گفت : دانشــگاه های نسل چهارم محدود به کالس 
های درس نیستند و ارتباط گسترده ای باجامعه و نیازهای آن دارند . با توجه به 
اینکه صنعت ، بخش بزرگی از جامعه اصفهان را تشکیل می دهد لذا این دانشگاه 
باید ارتباط خود را با بخش صنعت بیش از گذشته توسعه بخشد.وی ، ذوب آهن 
اصفهان را یکی از ریشــه دارترین صنایع کشور دانســت و گفت : هنگامی که این 

مجتمع عظیم صنعتی تاســیس شد ، زندگی بســیاری از مردم به آن وابستگی 
پیدا کرد و تا کنون این اثر گذاری ادامه دارد و تاثیرات مثبت آن در صنعت کشــور 
قابل مشاهده اســت. رییس دانشــگاه اصفهان از گرایش مدیریت فعلی ذوب 
آهن اصفهان به توسعه ارتباط با دانشــگاه قدردانی کرد و گفت : امیدوارم بتوانیم 
در عملیاتی کردن این تفاهم نامه موفق باشیم و اعتماد بخش صنعت را بیش از 
گذشته جلب کنیم .وی ، مزیت اصلی دانشــگاه اصفهان را جامعیت آن دانست 
و  گفت : این دانشــگاه عالوه بر مباحث فنی در بحث علوم انسانی نیز از جایگاه 
خوبی برخوردار است و با 16 هزار دانشجو ، 7 هزار دانشجوی تحصیالت تکمیلی 
و 650 عضو هیئت علمی پتانســیل خوبی برای ارتباط با صنعت دارد. همچنین 
در این نشست یک سندهمکاری نیز بین دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی 
دانشگاه اصفهان و ذوب آهن توسط مهندس مهدی بهرامی، معاون منابع انسانی 
و امور اجتماعی ذوب آهن و دکتر محمد رضا عابدی، رییس دانشکده مذکور امضا 
شد. مهندس مهدی نصر، معاون برنامه ریزی و توسعه ، مهندس شیرین پرور 
مدیر تحقیق و توســعه و دکتر امینی، مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی ذوب 
آهن و همچنین دکتر رسول رکنی زاده معاون پژوهش و فناوری و جمعی دیگر از 
مسئولین دانشگاه اصفهان در این نشست حضور داشتند و در خصوص اهمیت 
ارتباط صنعت و دانشــگاه و فعالیت های مشترک ذوب آهن اصفهان و دانشگاه 

اصفهان سخن گفتند.
با اعتباری بیش از 45 میلیارد ریال، پنج پروژه بزرگ گازرســانی در شهرضا 
با حضور اســتاندار، فرماندار و شهردارشهرضا و مدیرعامل شرکت گاز استان 
به همراه جمعی از مدیــران و معاونین وی افتتاح و به بهره برداری رســید.

به گزارش روابط عمومی، مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان در مراسم 
بهره برداری از ایستگاه TBS  ده هزار متر مکعبی شهرک کارگاهی امیرکبیر 
شــهرضا، اظهار داشــت: از امروز صنایع مستقر در این شــهرک می توانند 
متقاضی دریافت گاز شوند و فرآیند اشتراک پذیری خود را در اداره گاز شهرضا 
انجام دهند.ســید مصطفی علوی، با بیان اینکه یکی از دغدغه های شرکت 
گاز بهره مندی تمامی صنایع از نعمت گاز طبیعی اســت، افزود:  بیش از 3 
هزار واحد تجاری و 8 هزار و 80 واحد کارگاهی در این شهرک مستقر  است 
که می توانند از گاز استفاده کنند.وی، هدف از تاسیس این شهرک را انتقال 
مشاغل ویژه و دارای آلودگی صوتی دانســت و عنوان کرد: یکی از مهم ترین 
نیازهای فعاالن صنعتی این شهرک تکمیل زیرساخت ها بوده است.علوی، با 
بیان اینکه، کلنگ آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث ایستگاه گاز و گازرسانی 
به شهرک صنعتی امیرکبیر در تیرماه ســال جاری به زمین زده شد گفت: با 
اجرای یکصد متر شــبکه تغذیه و توزیع و با هزینه ای بالغ بر 5 میلیارد ریال 
این پروژه تکمیل و به بهره برداری رسیده است.مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان، به مصوبه هیئت دولت در راستای توسعه گازرسانی به صنایع اشاره 
کرد و افزود: در استان اصفهان بیش از هشت هزار و 700 صنعت از نعمت گاز 

بهره مند هستند که بر اساس این مصوبه دولت، تعدادی از آنها سال گذشته 
و امسال گازرسانی شدند.علوی، گفت: در حال حاضر دو سوم از 360 میلیون 
مترمکعب گاز در شــهرضا در بخش صنعت و یک ســوم در بخش خانگی 
مصرف می شود.مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، همچنین از بهره 
برداری گازرسانی به واحدهای صنعتی و گلخانه ای روستاهای یحیی آباد و 
قصر چم خبر داد و افزود: در این دو روستا دو ایستگاه TBS با ظرفیت پنج 
هزار متر مکعب در ساعت، 8هزار و 700 متر شبکه تغذیه و توزیع با هزینه ای 
بالغ بر 16 میلیارد ریال به بهره برداری رســیده است.مهندس علوی، با بیان 
اینکه ســاالنه، بیش از 21 میلیارد مترمکعب گاز در ســطح استان اصفهان 
توزیع می شود، گفت: از 110 شهر استان، 109 شــهر و از هزار و 238 روستای 
مشمول گازرسانی، هم اکنون هزار و 60روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.

وی،اظهار داشت: بهره برداری از ساختمان پست و امداد و پشتیبانی منظریه، 
با 150 متر مربع زیربنا از دیگر پروژه هایی اســت که در شهرستان شهرضا با 
حضور مسئولین افتتاح و برای خدمات رسانی، به مردم این منطقه واگذار 
شد.آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به مجموعه کارگاهی پاتله شهرضا از دیگر 
پروژه هایی بود که در دهه مبارک فجر سال جاری کلنگ زنی شد و مدیر عامل 
شرکت گاز استان اصفهان در این خصوص گفت: طی این پروژه یک ایستگاه 
TBS  با ظرفیت پنج هزار متر مکعب در ساعت راه اندازی و 3هزار متر خط 

تغذیه با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد اجرایی خواهد شد.

آغاز بهره برداری و عملیات اجرایی 5 پروژه گازرسانی در شهرضا  ذوب آهن اصفهان و دانشگاه اصفهان تفاهم نامه علمی ، پژوهشی و آموزشی امضا کردند

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان گفت: فوالد مبارکه  حدیث زاهدی 
3880 قطعه بومی سازی کرده و نزدیک به 5 هزار 
میلیارد تومان صرفه جویی شده که طی30 سال گذشــته اقدام بسیار بزرگی به 

شمار می رود.
حمیدرضا عظیمیان، با بیان اینکه فوالد مبارکه بزرگ ترین تولید کننده ورق های 
فوالدی در منطقه است، اظهار کرد: این شرکت همچنین بزرگ ترین تولیدکننده 
آهن اسفنجی در جهان به شمار می رود و سهم 50 درصدی در تولید فوالد کشور 
دارد.وی با بیان اینکه ارزش این شــرکت 110 هزار میلیارد تومان اســت، افزود: 
1000 کارخانه به طور مســتقیم و 3000 کارخانه به طور غیرمســتقیم از مشتریان 
فوالد مبارکه هســتند. مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به ظرفیت تولید 
7.2 میلیون تنی فوالد مبارکه و 1.6 میلیون تنی فوالد ســبا در سال، یادآور شد: 
بیشترین سهام فوالد مبارکه در اختیار شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت 
و ایمیدرو اســت.وی با بیان اینکه برخالف ذوب آهن مشــتریان فوالد مبارکه 
تنها تولیدکنندگان و صنعتگران هســتند، اظهار کرد: زنجیــره تولید فوالد مبارکه 
 از معادن تا ورق رنگی کامل اســت، از ســوی دیگر 100 شــرکت با فوالد مبارکه

 کار می کنند.
عظیمیان با بیان اینکه در بســیاری از واحدهای تولیدی میان ظرفیت اسمی و 
واقعی تفاوت فاحشــی وجود دارد، تاکید کرد: با این وجود گروه صنعتی فوالد 
مبارکه همواره بیش از ظرفیت اســمی خــود توان تولید و بهره بــرداری دارد، از 
ســوی دیگر با تامین مواد اولیه مورد نیاز نورد گرم فــوالد مبارکه می تواند بیش 
از ظرفیت اسمی خود تولید داشته باشد.وی با بیان اینکه در این مجموعه 350 
هزار نفر به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم فعالیت دارند، ابراز امیدواری کرد: 
 مهم ترین طرح توسعه ای فوالد مبارکه از جمله کنســانتره سنگ آهن، کارخانه
  الکترودگرافیــت، فوالد ســفید دشــت و نــورد گرم دو تــا اوایل ســال آینده

 به بهره برداری برسد.
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان بــا بیان اینکه از ابتــدای فعالیت فوالد مبارکه 
تاکنون فروش داخلی و صادرات آن به بیش از 20 میلیون تن فوالد رسیده است، 

تصریح کرد: در این مدت ارزآوری این شرکت 8 میلیارد دالر بوده همچنین میزان 
فروش محصوالت فوالد مبارکه طی 10 ماهه نخست سال جاری نسبت به سال 
گذشته 20 درصد افزایش یافته اســت.وی در ادامه با بیان اینکه میزان برداشت 
آب از زاینده رود از سوی این شرکت کاهش داشته و امروز به یک درصد رسیده 
است، گفت: میزان برداشــت آب فوالد مبارکه از زاینده رود در سال 1392 حدود 
4.2 مترمکعب بر تن بوده که اکنون به 2.7 مترمکعب بر تن کاهش یافته است. 
عظیمیان با تاکید بر اینکه فوالد مبارکه در سطح دنیا کمترین مصرف آب را در بین 
کارخانجات فوالدی دارد، اظهار کرد: این شــرکت به طور دائم اقدام به بازیافت، 
بازچرخانی و تصفیه آب می کند و میزان مصرف آب این شرکت از سال 1370 از 40 

میلیون مترمکعب اکنون به 18 میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
وی با انتقاد بر اینکه وقتی مشــکلی برای کشــاورزی اصفهــان پیش می آید 
متاسفانه فوالد مبارکه و صنعت را متهم می کنند، تصریح کرد: این شرکت برای 
کاهش مصرف آب همواره تالش مــی کند و به همین منظور سیســتم تصفیه 

فاضالب 9 شهر اطراف فوالد مبارکه توسط این شرکت اجرا شده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان بــا تاکید بر اینکه از ابتدای امســال بیش از 6 
میلیون تن فوالد از سوی فوالد مبارکه فروخته شده است، تاکید کرد: همواره برای 
تامین نیاز بازار داخلی تالش می کنیم؛ اما متاسفانه مشکالت نهادهای دیگر به 
سیستم فوالد مبارکه تعمیم داده می شود.وی با بیان اینکه فوالد مبارکه به عنوان 
بزرگ ترین شرکت بورسی کشور طی یک سال گذشته دو بار افزایش سرمایه داده 
است، اظهار کرد: ایمنی همواره یکی از مهم ترین مسائل مورد تاکید فوالد مبارکه 
است و به همین منظور سرمایه گذاری ویژه ای برای ارتقای سطح ایمنی کارکنان 

خود انجام داده است.
عظیمیان با اشاره به بومی سازی 80 درصد قطعات مورد نیاز فوالد مبارکه از سوی 
این شرکت، ادامه داد: فوالد مبارکه در ســال جاری 3850 قطعه را بومی سازی 
کرده و از ابتدای سال جاری تاکنون بومی سازی 1000 قطعه را در دستور کار خود 
قرار داده است.وی تاکید کرد: تالش فوالد مبارکه رسیدن از سطح قطعه سازی 
به سطح ماشین سازی است، همچنین طرح 5 میلیون تنی شهید خرازی که در 

دهه 80 مصوب شــد منتظر آخرین حلقه خود یعنی نورد گرم دو است که با بهره 
برداری از آن از واردات فوالد بی نیاز خواهیم شد.مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان 
در ادامه بزرگ ترین مشکلی اصلی فوالد مبارکه را در تامین سنگ آهن، کنسانتره 
و گندله عنوان کرد و گفت: متاســفانه برخی از فعاالن معدنی وارد فوالد ســازی 
شده اند همچنین صادرات معدنی نامتوازن شــده و ناهماهنگی در تولید فوالد 

ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: ما در تولید فوالد از دنیا عقب نیســتیم؛ امــا در تولید ورق، 10 تا 
12 ســال از دنیا عقب مانده ایم و این به دلیل عدم راه انداری پروژه نورد دو گرم 
فوالد مبارکه است.عظیمیان با اعتقاد بر اینکه تولید فوالد مبارکه بیش از نیاز بازار 
است، گفت: متاسفانه مدیریت نادرست بازار توسط دستگاه های ذی ربط موجب 

می شود تا گاهی مشکالتی در تامین نیاز کشور ایجاد شود.
وی در خصوص پروژه نورد دو گرم فوالد مبارکه، توضیح داد: از سال 1384 تاکنون 
دو مرتبه مناقصه بین المللی برای اجرای این پروژه برگزار شــده که متاســفانه 
تحریم ها باعث شده تا اجرای این پروژه متوقف شــود.مدیرعامل فوالد مبارکه 
اصفهان افزود: در حال حاضر یک شــرکت چینی در مناقصه مجری پروژه نورد 
گرم 2 شــده، البته ویروس کرونا تا حدودی موجب تعویق انعقاد قرارداد میان 
چین و جمهوری اسالمی ایران برای اجرای پروژه نورد گرم 2 شده است.وی در 
خصوص اعتبارات مورد نیاز این طرح، اظهار کرد: اعتبار مورد نیاز نورد گرم 2 حدود 
260 میلیون یورو است و بخشــی از پرداخت قرارداد مربوط به این طرح از محل 

فروش محصوالت فوالد مبارکه تامین خواهد شد.
عظیمیان با بیان اینکه بیش از پنج هــزار میلیارد تومان از منابع اعتباری با بومی 
سازی محصوالت و قطعات فوالد مبارکه صرفه جویی شده، گفت: سال آینده پروژه 

ساخت اولین ماشین فوالد مبارکه اصفهان، به نتیجه می رسد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مواد اولیه مورد نیاز برای فوالدسازان در کشور وجود 
دارد، اظهار کرد: متاسفانه مدیریت ناکافی در این بخش باعث شده تا گاهی این 
زنجیره به هم بخورد.مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان در خصوص تاثیر تحریم ها 
بر عملکرد فوالد مبارکه، گفت: متاسفانه تحریم های ثانویه آمریکا مشکالتی را در 

حوزه جابه جایی پول، خرید و صادرات برای فوالد مبارکه به وجود آورده اما این 
شرکت در تالش برای به حداقل رساندن تا اثرات تحریم هاست.وی اضافه کرد: از 
سوی دیگر در بخش الکترودگرافیت هیچ مشکلی نداریم و تا دو سال آینده فوالد 

مبارکه ذخیره سازی خود را انجام داده است.
عظیمیان همچنین در خصوص ورود فوالد مبارکه برای اجرای پروژه سامانه دوم 
آبرسانی اصفهان بزرگ، توضیح داد: سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ پروژه ای 
امنیتی برای اصفهان است و اجرای آن باعث می شود تا حیات مردم اصفهان به 
خطر نیفتد، به همین منظور فوالد مبارکه در راستای مسئولیت های اجتماعی خود 
سرمایه گذاری 150 میلیارد تومانی  در تامین ورق های فوالدی لوله های این خط 

آبرسانی انجام داده است.
وی در خصوص ســهم افزایش هزینه تولید ورق های فــوالدی در بخش های 
مختلف تولید از جمله مسکن، خودروسازی، لوازم خانگی و ...، توضیح داد: سهم 
هزینه ورق های فوالدی در بخش ساختمان 4 درصد و اگر مسکن گران شود نمی 
توان آن را گردن فوالد انداخت.مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان افزود: همچنین 
سهم صنعت خودرو زیر 10 درصد اســت و در تعامالتی که با خودروسازان داشته 
ایم، نمی توان گرانی خودرو را به فوالد ارتبــاط داد.وی تاکید کرد: در آینده فوالد 
مبارکه ورق بدنه، سقف و کاپوت خودروها و حتی برای خودروهای شاسی بلند را 
تامین می کند.مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان از راه اندازی خط هوایی اختصاصی 
برای اصفهان توسط این شرکت در اوایل ســال 1399 خبر داد و با اشاره به اینکه 
بیشتر استان های کشــور خط هوایی مخصوص خود را دارند، اظهار کرد: هئیت 
مدیره فوالد مبارکه در جلســه اخیر خود مصوب کرد که خط هوایی با محوریت 
اصفهان و مبارکه برای استان تاســیس کند و این اقدام را در راستای مسئولیت 
های اجتماعی اش انجام می دهــد. وی تصریح کرد: فوالد مبارکه با ســرمایه 
گذاری در اوایل نیمه نخست سال 1399  راه اندازی این خط هوایی را کلیدخواهد 
زد.به گفته عظیمیان، راه انــدازی این خط هوایی به عنوان یکی از زیرســاخت 
 های اساسی موجب توســعه اســتان اصفهان به خصوص در بخش صنعت و

 گردشگری می شود.

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان مطرح کرد:

بیش از 3هزار  قطعه توسط فوالد مبارکه بومی سازی شد
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