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دعوت به همکاری

یک شرکت پیمانکاری در زمینه نفت و گاز جهت تکمیل کادر پرسنل خود در دفتر اصفهان و همچنین پروژه های
گاز رســانی داخل و خارج استان از افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید .لذا عالقه مندان می توانند درخواست
کتبی خود را به همراه رزومه به آدرس  sayalgs93@gmail.comارسال نمایند.
 -1مهندس مکانیک با حداقل  10سال سابقه کار مرتبط به عنوان مدیر پروژه
 -2مهندس مکانیک یا عمران با حداقل  5سال سابقه کار مرتبط در امور دفتر فنی
 -3مهندس مکانیک یا عمران با حداقل  5سال سابقه کار مرتبط به عنوان رئیس کارگاه
 -4مهندس صنایع با حداقل  5ســال سابقه کار مرتبط در امور کنترل پروژه و مسلط به نرم افزارهای مدیریتی
و آفیس
 -5حســابدار مالی و انبار دارای لیسانس با حداقل  10سال ســابقه کار در امور پیمانکاری و مسلط به نرم
افزارهای حسابداری و آفیس
 -6مشــاوران با تجربه به صورت نیمه وقت در زمینه های امور حقوقی ،استخدامی ،قانون کار ،تامین اجتماعی،
کارگزینی ،مالی ،شرکتهای سهامی بیمه و مدیریت پروژه
 -7دفتردار مدیرعامل دارای لیسانس و مسلط به نرم افزارهای آفیس و برنامه ریزی
 -8نقشه کش و نقشه بردار دارای لیسانس مرتبط با سابقه کار در امور خط لوله نفت و گاز

آگهی مناقصه (نوبت سوم)

چاپ اول

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  96/4675مورخ  96/11/29شورای محترم اسالمی شهر نجف آباد ،عملیات خرید و حمل و پخش
آسفالت معابر مناطق شهرداری نجف آباد با مجموع برآورد اولیه به مبلغ  18/000/000/000ریال بدون تعدیل و ما به التفاوت از محل اعتبارات عمرانی سال
 1397شهرداری و بر اساس کمترین قیمت پیشنهادی به صورت مناقصات جداگانه حسب جدول زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد کل (ریال)

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه (ریال)

خرید ،حمل و پخش آسفالت معابر منطقه یک

 6/000/000/000ریال

 300/000/000ریال

خرید ،حمل و پخش آسفالت معابر منطقه دو

 7/000/000/000ریال

 350/000/000ریال

خرید ،حمل و پخش آسفالت معابر منطقه چهار

 5/000/000/000ریال

 250/000/000ریال

شرایط شرکت در مناقصه :شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه و رزومه کاری مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع
مناقصه بوده و دارای صالحیت و رتبه بندی الزم (حداقل پایه پنج در رشته راه و ترابری) از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه :از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه ،با همراه داشتن مدارک و رزومه
شرکت ،تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  97/11/4به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره  0104544150002شهرداری نجف آباد و یا معادل آنرا
ضمانتنامه معتبر بانکی به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند .برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به
ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

مسعود منتظری نجف آبادی -شهردار نجف آباد
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رویداد
بیتوجهی تاکی؟! 1192

موجسواران بودجه ۹۸

خبر

عناصر منافقین به عراق
بازگشتند
نماینده ائتالف البناء عراق اعالم کرد که آمریکا همزمان
با خروج نیروهایش از ســوریه عناصر گروهک موسوم به
مجاهدین خلق ایران (منافقین) را وارد عراق کرده است .به
گزارش ایسنا ،محمد البلداوی ،نماینده ائتالف البناء عراق در
گفتگو با پایگاه خبری المعلومه اعالم کرد که آمریکا همزمان
با خروج نیروهایش از ســوریه عناصر گروهک موسوم به
مجاهدین خلق ایران (منافقین) را وارد عراق کرده اســت .او
افزود :اردوگاههای آمریکا در شمال عراق از دهها عنصر این
گروهک اســتقبال کرده و آنها را آموزش میدهند .البلداوی
گفت :آمریکا پس از خروج نیروهایش از سوریه به دنبال ایجاد
جنگ در منطقه ،ایجاد بیثباتی در خاورمیانه و هدف قرار دادن
ایران است ،اردوگاههای نظامی آمریکا در شمال عراق دهها
عنصر از گروهک مجاهدین خلق ایران (منافقین) را وارد کرده
و برای رهبری این توطئه به آنها سالح و آموزش میدهد .این
نماینده عراقی از فرماندهان سیاسی کشورش خواست که به
این مسئله توجه کنند و مانع ایجاد بیثباتی در همسایههایی
شــوند که در جنگ با داعش به عراق کمک کردند .حسن
دانائی فر ،ســفیر پیشین ایران در بغداد در سال  2016اعالم
کرده بود که دولت عراق با همکاری سازمان ملل توانسته است
 65درصد از عناصر منافقین را از خاک خود بیرون کند و در 45
روز عناصر باقیمانده را نیز بیرون خواهد کرد .پیشازاین کاخ
سفید در بیانیهای اعالم کرد که دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا به همراه همسرش مالنیا در شب عید میالد مسیح
در سفری از پیش اعالمنشــده وارد عراق شدند .ترامپ در
جریان این ســفر با نیروهای آمریکایی در عراق دیدار کرد.
ترامپ تأکید داشت که در پادگان نظامیان آمریکایی با عادل
عبدالمهدی دیدار کند اما نخستوزیر عراق نپذیرفت .دفتر
عادلعبدالمهدی،نخستوزیرعراقدربیانیهایبااعالماینکه
دولت عراق در جریان سفر ترامپ به عراق بوده گفت :نشست
میان رهبران عراقی و دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا به
علت وجود اختالف در مورد چگونگی برگزاری دیدار لغو شد.

رویداد اصفهان

تلنگر داستان اسماعیل به وجدانهای بیدار

جوانی جوانها هدر میرود

فراکسیون امید از وزیر اطالعات درباره ادعای اسماعیل بخشی توضیح خواست

گروه رویداد :سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی گفت که
این فراکســیون از مســئوالن وزارت اطالعات برای بررسی ادعای اسماعیل
بخشــی و ارائه گزارش دراینباره دعوت کرده است .به گزارش ایمنا ،فاطمه
سعیدی با اشاره به جلسه دیروز هیئترئیسه فراکسیون امید ،اظهار کرد :در این
جلسه مقرر شد از مسئوالن وزارت اطالعات برای بررسی ادعای آقای اسماعیل
بخشی و ارائه گزارش به فراکسیون دعوت شود.
اسماعیل بخشــی یکی از نمایندگان کارگران شرکت هفتتپه بود که در
جریان اعتراضات کارگران این شرکت بازداشت شد و بهتازگی با انتشار پستی در
صفحه شخصی اینستاگرام خود مدعی شکنجه در دوران بازداشت و همچنین
شنود تماسهای تلفنی شخصی خود شده است.
همچنین دیروز سخنگوی قوه قضاییه نسبت به ادعای کارگر آزاده شرکت
نیشکر هفتتپه واکنش نشان داد .غالمحسین محسنی اژهای در پاسخ به سوال
ایلنا درخصوص اظهارات بخشی گفت :شــنیدهام نامهای به وزارت اطالعات
نوشتهاند و اگر کسی تخلف کرده باشد آنها پیگیری خواهند کرد .علیالقاعده

وزارت اطالعات پیگیری میکند و اگر ایشان به دستگاه قضا مراجعه کند ،قوه
قضاییه ورود میکند .تا امروز اطالع ندارم که مدعیالعموم ورود کرده باشد.
نایبرئیس مجلس شورای اســامی هم دو روز گذشته درباره این ادعا
گفته بود« :نامه آقای اسماعیل بخشی به وزیر اطالعات باید همه وجدانهای
بیدار و حامیان حقوق شهروندی را هوشیار کرده باشد که موضوع را تا رسیدن
به نتیجه روشــن دنبال کنند ».علی مطهری با انتقاد از وزارت اطالعات در
این زمینه اظهار کرده بود« :آقای بخشی در این نامه از شکنجههای سخت
جسمی و روحی در زندان و نیز شنود تلفنهمراه و مکالمات خود با همسرش
توسط مأموران وزارت اطالعات سخن گفته است.
وزارت اطالعات باید اطالعرسانی کند که آیا این اتهامات صحت دارد یا
نه و اگر صحت دارد ،چه مســتند قانونی برای این کارهای خود دارد؟ آیا در
چهلسالگی انقالب اسالمی مطرحشدن این ادعاها زیبنده جمهوری اسالمی
اســت که در فصل سوم قانون اساسی آن هرگونه شکنجه جسمی و روحی
برای گرفتن اعتراف ممنوع است؟! همینطور هرگونه شنود و استراق سمع

ممنوع اســت ،مگر در حالت خاص بهحکم قانــون .اگر صحبتهای آقای
بخشــی صحت داشته باشد ،باید مجرمان در اســرع وقت معرفیشده و به
مجازات برسند .بههرحال ،وزیر اطالعات باید پاسخ قانعکننده بدهد .در غیر
این صورتمجلس وظیفه دارد که از مظلوم و حقوق شــهروندی دفاع کند.
اگر ادعاهای آقای بخشــی واقعیت داشــته باشد ،معلوم میشود که  ...هنوز
درون وزارت اطالعات ،نیروهایی هستند که خیال میکنند برای حفظ نظام
از هر وسیلهای میتوان استفاده کرد .این پدیده برای دولت تدبیر و امید که
با شــعار آزادی و دفاع از حقوق شــهروندی روی کار آمده ،مایه شرمساری
است .امیدوارم حقیقت ماجرا هرچه زودتر به اطالع مردم برسد و اقدام الزم
انجام شود».

بررسی مشکالت حوزههای علمیه با عضو مجلس خبرگان رهبری:

حوزههاسیاستزده شدهاند
تندروی خرابی ،تهمت ،افترا و دروغ میآورد و انصاف و عدالت را از بین میبرد

«باوجودآنکه در دوران طاغوت زمینه رشــد عالم نبود و
طلبهها انگیزه مادی برای درس خواندن نداشتند ،اما علم را
برای علم دنبال میکردند و مشاهده میکنیم که آن عالمهها
از حوزه خارج میشدند .آن زمان وقتی طلبه درس میخواند،
امید گرفتن پست ،مقام و حقوق نداشت؛ اآلن بسیاری افراد
به خاطر مدرکگرایی به حوزه میروند» .اینها سخنان آیتاهلل
هاشم هاشمزاده هریسی از اعضای مجلس خبرگان رهبری
است.
آیتاهلل جوادی آملی بهتازگی از وضعیت علمی حوزههای
علمیه انتقاد کرده و گفته است «امروز از  ۵۰هزار طلبه ،سه
نفر که تولیدکننده علم باشند نداریم» .او درباره وضعیت امروز
طالب میگوید« :آخوند خراسانی یک طلبه افغانی در یک
قرن پیش ،کتاب کفایه را نوشته و یک قرن است که ما را به
دنبال خود میکشد .آیا این ننگ نیست؟! سه طلبه پای درس
عالمه نائینی بودند؛ یکی شد عالمه امینی و بهتنهایی الغدیر را
نوشت؛ یکی شد عالمه طباطبایی و بهتنهایی المیزان را نوشت
و یکی شد آیتاهلل سید محسن حکیم و بهتنهایی مستمسک
العروة الوثقی را نوشت؛ اما امروز از  ۵۰هزار طلبه ،سه نفر که
تولیدکنندهعلمباشند،نداریم».
ÁÁطلبههــا در دوران طاغوت علم را برای علم
دنبالمیکردند
در این زمینه آیتاهلل هاشم هاشــمزاده هریسی ،عضو
مجلس خبرگان رهبری ،به فرارو میگوید :درحالیکه نسبت
به گذشته حوزههای علمیه وسعت پیداکردهاند ،تولید علم در
حوزهها بســیار کاهش پیداکرده است .امروز باید بیش از هر
زمان دیگری در حوزهها علم و عالم مهذب تولید میشد .اگر
چنین چیزی در حوزههای علمیه وجود نداشته باشد حوزهها
دیگر جایگاه خود را نخواهند داشت .عضو مجلس خبرگان
ادامه میدهد :باوجودآنکه در دوران طاغوت زمینه رشد عالم
وجود نداشت و عالم انگیزه مادی برای درس خواندن نداشت،
اما طلبه علم را برای علم دنبال میکرد و مشاهده میکنیم که
آن عالمهها از حوزه خارج میشدند .حتی بسیاری از اساتید

[عکس  :انتخاب]

حسن روانشید| کلمــات قصار ائمه اطهار «ع» اگرچه
در صدر اعالنات نصب میشــود اما تنها گروهی از جامعه
بهصورت فردی و اعتقاد باطنی به آنها تمکین کرده و تالش
میکنند تا بندبند این مائدههای معنوی و بهشتی را الگوی
زندگی دنیوی خود قرار دهند درحالیکه مجموعه این سخنان
برگرفته از  ۱۴نور الهی گنجینهای ارزشمند است که اجرای
دقیق آنها میتواند مدینه فاضله را برای هر معتقد متعهد به
همراه داشته باشــد .تعداد کتب منتشرشده در این زمینه در
 1400سال گذشته که از تاریخ هجری قمری میگذرد آنقدر
زیاد است که نمیتوان فهرستی از آنها تهیه کرد .آنچه در این
مجموعه نفیس راهگشای معضالت و رفع مشکالت است
همینکالمهایگهرباراستکهبهتنهاییچراغراهجویندگان
معرفت اســت .تنها ادعای رهروی و انتظار فرج برای ظهور
منجی نمیتواند ما را به مقصود برساند بلکه انجام سفارشها
در زمان غیبت است که زمینه را برای رسیدن به میالد فراهم
میکند .اگرچه سازمان تبلیغات اسالمی نهادی است که از
آغازین روزهای پس از انقالب اسالمی پا به دامنه ارزشهای
کشور گذاشــت و نهایت تالش را برای نهادینه کردن این
میراثهای فرهنگی در بطن خانواده و جامعه کشور به عمل
آورد اما هنوز هم ذوق انتظار در دایره عمل به سفارشهای
ائمه اطهار ممزوج نشده تا بتوان طعم مصفای آن را چشید
و آرامش درون را صفا داد .آنچه برای رســیدن به سرچشمه
زالل نیاز است چیزی نیست بهجز سرمشق قرار دادن روایات
صادقه و تمکین بیچونوچــرا و عملی به قرآن و عترت و
دوری از معصیتو محترم شمردنحقوق جامعه بدون تبعیض
و اولویت دادن بخشی به بخش دیگر که مساوات از اوجب
واجبات است .تفریغ بودجه و نگارش آن نیازمند کسانی است
که ضمن داشتن تخصص و تجربه پایبندی کامل به اصول
و فروع اسالم داشته باشند و فراموش نکنند امام خمینی (ره)
در فرازی از سخنان گهربار خود پیرامون رعایت حقوق جامعه
فرمودهاندتعهدمقدمبرتخصصاستکهاینرهنمودمقطعی
نبوده و نیاز همه دورانهایی است که مسیر جمهوری اسالمی
باید سپری کند .اینکه همه کسانی که در تنظیم بودجه کشور
دخیل هستند از بین بهترین متخصصان مالی و اقتصادی
انتخاب میشوند و سازمان برنامهوبودجه نیز در تهیه آن نهایت
سعی و کوشش را دارد حرفی نیست اما آیا همه این مجموعه
از آغاز تا پایان همچون گذشتگان و اسالف این مرزوبوم که
حتی برای رفتــن بهپای تغار خمیرگیری و پخت نان وضو
میگرفتند و آیهای کالماهلل مجید ورد زبانشان بود متعهد و
معتقد هستند و اینگونه عمل میکنند؟! آیا تنها سفارشها و
رضایت نمایندگان مجلس که دستی بر آتش دارند در تنظیم
بودجه مدنظر گرفته میشود یا واقعیاتی که قابللمس است و
شرایط برای پایتخت و شرقیترین استان کشور از همه نظرها
یکسان است درحالیکه پایتخت بهتنهایی ۳۰نماینده قدر دارد
که توانایی هرکدام بیش از ده نماینده از شهرستانها میباشد
که سرجمع میتوانند بعضی از نیازهای ضروری در استانهای
محروم را که تعداد نمایندگانشان کمتر یا بهاندازه انگشتان یک
دست است وتو کنند؟! امروز عصر پیشرفت علم و اطالعات
به ثانیه در سطح جهان بوده و تنهای نیاز ضروری و اضطراری
جامعه غذا و درمان نیست که البته آنها هم اهمیت فراوان دارند
اما فرهنگ و آموزش نیز میتواند بهاندازه غذا و دارو مهم باشد.
اجازه ندهید موجسواران بر محتویات تدوین بودجه در پایتخت
که ازنظر نفرات باالترین رقم را به خود اختصاص دادهاند بازهم
بیشترین و بهترین را به آنسو جلب کنند و برای نمونه هزار
شــهر کشور فاقد سالن سینما و نمایش باشند و در حقیقت
 88درصد جامعه کشور به علت نداشتن این امکانات از دیدن
فیلم محروم بمانند .درحالیکه یکی از پردیسهای سینمایی
پایتخت  12درصد از صندلیها و درآمد فصل سینما را به خود
اختصاص میدهد و ۵۹درصد از درآمد هنر هفتم در سه استان
تهران ،خراسان رضوی و اصفهان به دست میآید.
ادامه دارد

دوشـنبه |  17دی  | 1397ســـال پانزدهم | شـــمــاره 3422
شماره ارسـال پـیامک | 30007446:تلفن ارتـباط خوانندگان 36293750 :

www.esfahanemrooz.ir
info@esfahanemrooz.ir

برجسته دانشگاهها هم که آثار و شاگردان بزرگی دارند از حوزه
به دانشگاه رفته بودند.
ÁÁامروز مــردم خوبی حــوزه و روحانیت را
نمیبینند
هاشم زاده هریســی بابیان اینکه صحبتهای آیتاهلل
جوادی آملی یک هشدار است میگوید :علما و اساتید حوزه
باید این وضعیت را آسیبشناســی کنند .امام (ره) علم را
باتقوا سفارش میکردند و میفرمودند :یک عالم مهذب یک
ملــت و حتی یک جهان را نجات میدهد .باید دو بال علم
و خودســازی را در حوزهها پرورش دهیم .این هدفی است
که بعثت پیامبران اســت که خداوند در قرآن به آن اشاره
میکنند .اگر حوزهها این کار را نکنند شکست میخورند و
نمیتوانند در دل مردم جا داشته باشند .اآلن متأسفانه مردم

دبیرکلحزبمؤتلفهاسالمی:

درتحریمهاگشایشیحاصلنشد
نقشههای  ۴۰ساله آمریکا همه شکستخورده است

دبیرکل حزب مؤتلفه اســامی در واکنش به اظهارات
رئیسجمهور در جمع کارکنــان وزارت نیرو که از خیرات و
حسنات برجام ســخن گفته بود،
گفت :در موضــوع برجام انتخاب
بین بد و بدتر صــورت گرفت .به
گزارش ایسنا ،محمدنبی حبیبی در
نشست دبیران حزب موتلفه گفت:
این سؤال کلیدی مطرح است که
در مقوله برجام قبال چه وعدههایی
میدادند و اکنون همان وعدهها در
چه حدی تحققیافته است .آیا در
موردتحریمهاگشایشیحاصلشده
اســت؟ وضع معیشتی مردم بهتر
شده یا بدتر ،مسائل تورم و گرانی و
بیکاری حتی در حد معمول حلشده
است؟ او خطاب به مدافعان برجام گفت :چرا با مردم صادقانه
حرفنمیزنید؟اگرکسانینخواستهاندیانتوانستهاندمشکالت
مردم را با برجام حل کنند الاقل نمک به زخم مردم نپاشند.
آقای بهزاد نبوی اخیرًا گفته اســت که به دلیل تندوریها و
ماجراجوییهای داخلی نتوانســتهایم از برجام استفاده کنیم؛
سؤال این است که آیا نقص عهد از طرف دشمن شماره یک
ملت ایران یعنی آمریکا و دودوزه بازیهای اروپاییها به علت
انتقاد منتقدین برجام اســت؟ دولت کدام وعدهای را به ۵+۱
داده بود که آن را به مرحله عمل درنیاورد و آنها کدام وعدهای
را بهخصــوص در مورد تحریمها به ما دادند که به آن عمل
کردند؟ آیا فکر نمیکنید که وجود منتقدین منصف در داخل
کشور موضع دولت را در مذاکرات با خارجیها تقویت میکند؟
بزک کنندگان برجام باید بدانند که دولتمردان آمریکا تاکنون

 ۱۰بار ثابت کردهاند که دشمن مردم و انقالب اسالمی ایران
هســتند و کاری را که تاکنون علیه ما نکردهاند ،نتوانستهاند
نه اینکه نخواستهاند .حوادث اخیر
منطقه بــه ما نشــان داد که آنها
جز زبــان اقتدار مبتنی بر مقاومت
همهجانبهچیزدیگریرانمیفهمند.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان
خود به تحوالت منطقه اشاره کرد
و با یادآوری این ســخن رهبری
که تشکیل حکومت فلسطین در
تلآویو محقق خواهد شــد ،گفت:
کار اســرائیل تمام است .فروپاشی
درونی جامعه صهیونیستی در نقطه
صفر ایستاده است و رکورد شکست
و عقبنشینی آنها به دو روز رسیده
اســت و نیاز به ارتقاء سطح همت همه فلسطینیان دارد .او
افزود :آمریکا در اجرای نقشه معامله قرن شکستخورده است
و خروج زبونانه نیروهای آمریکایی از ســوریه نشان میدهد
نقشههای  ۴۰ســاله آمریکا در منطقه یکی پس از دیگری
شکستخورده اســت .ما باید هوشیاری خود را حفظ کنیم.
آمریکا چون مار زخمی به خود میپیچد و منتظر فرصت برای
ضربه زدن است .حبیبی بابیان اینکه اتاق فکر توطئه در غرب
آسیا در واشنگتن دنبال بازتولید تروریسم در عراق ،سوریه و
تقویت باقیماندههای داعش است ،گفت :آمریکاییها همین
نقشه را در افغانستان دنبال میکنند .ترکیه و کردهای عراق
نباید قریب نقشههای جدید آمریکا را بخورند .نام ملت ایران
و جمهوری اسالمی پشت ابرقدرتها را میلرزاند و انقالب
همچنان مسیر اصلی خود را طی میکند.

برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار
در سایت اصفهان امروز اسکن کنید

خوبی حوزهها و روحانیت را نمیبینند ،اما کافی است یک
نفر حرف ناجوری بزند؛ آن موقع همهجا پر میشود .علتش
این است که علم و تقوا دیگر خیلی برجسته نیست و مردم
بر نقطهضعف تکیه میکنند.
 ÁÁاآلن بسیاری افراد به خاطر مدرکگرایی به
حوزه میروند
او ادامه میدهد :یک علت پایین آمدن کیفیت حوزهها این
است که قبال در حوزهها طلبهها علم را برای خود علم دنبال
میکردند .من حدود  ۶۵ســال در حوزه بودم .آن زمان وقتی
طلبه درس میخواند ،امید گرفتن پست ،مقام و حقوق نداشت.
اآلن بســیاری افراد به خاطر مدرکگرایی به حوزه میروند.
نمیگویم مقام و حقوق مطرح نباشد ،اما اینها چیزهای بسیار
کوچک است .بسیاری از کسانی که درس آنچنانی نخواندهاند،

جذب مسئولیت میشوند .درصورتیکه امام میفرماید آدم قبل
از اینکه امامجمعه یا جماعت شود باید خودش را مهذب کند.
طلبه ابتدا باید عالم و فاضل باشد سپس پیشنماز شود.
ÁÁامروز همهچیز تحتالشــعاع سیاســت
قرارگرفتهاست
عضو مجلس خبــرگان رهبری در توضیح یکی دیگر از
علتهای کاهش تولید و ابتکارات حوزههای علمیه میگوید:
علت دیگر این است که ما سیاستزده شدهایم .سیاست چیز
خوبی است .در اسالم سیاســت و دیانت از هم جدا نیست؛
اما سیاست بخشی از دین است نه همه دین .امروز همهچیز
تحتالشعاع سیاست قرارگرفته اســت .اخالق ،ادب ،علم و
حوزه سیاستزده شدهاند .آنقدر سیاست را فربه کردهایم که
در خانهها هم بین پدر و پسر دعوای جناحی است .این مسئله
حوزهها و طالب را به خود مشغول کرده است .هرکجا تندروی
وارد شــود آنجا خراب میشود .تندروی تهمت ،افترا و دروغ
میآورد و انصاف و عدالت را از بین میبرد.
ÁÁبا برداشتن یک نرده المشنگه میکنیم
او ادامه میدهد :بدتر از اینها این است که کسی نمیآید
اینها را بررســی کند و فریادش بلند شود که بیاییم اینها
را اصــاح کنیم .درصورتیکه باید اتاق فکر تشــکیل داد و
بهصورت یک پروژه روی این مسائل تحقیق کنند .اگر این
اتفاق بیفتد میتوان مسائل را دستهبندی و اولویتبندی کرد.
هاشمزاده میگوید :مراجع انسانهای بزرگ و قابلاحترامی
هســتند ،اما آنقدر تضعیفشــدهاند و که از طلبههای جوان
میترسند .آنها هم نمیتوانند کاری بکنند .از بس به مراجع
نپرداختهایمآنهاهمتضعیفشدهاند.
عضو مجلس خبــرگان رهبری در پایان میگوید :چرا با
جمعکردن یک نرده از نماز جمعه اینهمه غوغا میشود؟ این
ازبسکه کار نمیکنیم برداشتن یک نرده حکم یک قهرمانی
پیدا میکند .درصورتیکه  ۴۰سال اشــتباه کردهایم و نرده
گذاشتیم ،حاال المشنگه میکنیم که نردههای نماز جمعه را
یداریم.
برم 

نایبرئیسفراکسیونمستقلین:

تجارت دلواپسان کساد شده است
اعتراضات صنفی تا حل مشکالت ادامه دارد

نایبرئیس فراکســیون مســتقلین مجلس اعتقاد دارد
دلواپســان امروز ،نانخورشــان ضعیف و تجارتشان کساد
شــده اســت .این افراد بهعمد به
دنبال ایجــاد فضای امنیتی ،ایجاد
حــوادث تلخ و درگیــری و تنش
هســتند .در هفتههای گذشــته،
بســیاری از چهرههای نزدیک به
جریــان اصولگرایی خبــر از فتنه
احتمالی در سال  ۹۸را دادند .یکی
از اصولگرایــان گفته بود «عدهای
به دنبال این هستند که نیروهایی
را به خیابان بیاورنــد که مقاومتر
باشند؛ مانند کســانی که جنگ را
تجربه کرده ،جهاد را تجربه کرده
یا در روستاها و مناطق دورافتاده به
دنبال کار جهادی هستند ».بدین ترتیب با تحلیل اصولگرایان
چهرههای جهــادی و رزمندگان دوران دفــاع مقدس قرار
است فتنه  ۹۸را کلید بزنند! غالمعلی جعفرزادهایمنآبادی در
گفتگو با رویداد  ۲۴دراینباره اظهار کرد :در حوادث سال ۸۸
سرمایههای سنگینی از نظام را از دست دادیم ،بویژه افرادی که
میتوانستند به این نظام کمک کنند ،کما اینکه سالیان سال به
کشور کمک کرده بودند .با توجه به تجربهای که دولتمردان،
مجلسیها و متولیان نظامدارند بعید میدانم که دیگر چنین
اتفاقی در کشور به وقوع بپیوندد .او افزود :کاسبان فتنه  ۸۸و
دلواپسان امروز ،نانخورشان ضعیف و تجارتشان کساد شده
اســت .این افراد تعمدًا به دنبال ایجاد فضای امنیتی ،ایجاد
حوادث تلخ و درگیری و تنش هستند .هیچکدام از این اتفاقات
به نفع نظام نیست .دشمن روبروی ما ،اسراییل و آمریکاست

لذا نباید داخل کشور دشمنسازی کنیم .توصیه من به افرادی
که با فتنهسازیها به دنبال نانی برای خود هستند این است
که دست از این جوسازیها بردارند.
اراده همه مسئوالن در جهت رفع
و کاهش مشــکالت مردم است.
اگر ایــن آقایانی کــه مرتب خبر
از فتنــه در ســال جدید میدهند،
دغدغه مــردم را دارند ،بیایند و به
سهم خود به رفع مشکالت مردم
کمک کنند .به برکت خون شهدا
و رهبری هوشمندانه رهبر انقالب
هیچ فتنهای در سال  ۹۸مملکت را
تهدید نمیکند .ازآنجاییکه کاسبی
و تجارت افرادی که از فتنه سازی
نان میخوردنــد کاهش پیداکرده
این افراد همچنان به دنبال طرح چنین موضوعاتی هستند،
ولی باید گفت که صحبت از این موضوع تهوعآور شده است.
جعفرزاده در پاسخ به اینکه چقدر احتمال دارد که اعتراضات
صنفی و کارگری در ســال آینده شــدت پیــدا کند ،گفته:
اعتراضات کارگران و صنفهای مختلف تا جایی ادامه پیدا
میکند که مشکالت این افراد زحمتکش حل شود .مسئوالن
هم باید تالش کنند تا خواستههای بحق این عزیزان رفع شود
و نباید این اعتراضات را با فتنه سازی که برخی کاسبان فتنه
مطرح میکنند ،قاطی کرد .اتفاقا معتقدم اگر کیان نظام به خطر
بیافتد و کشور در شرایط آشفتهای قرار بگیرد همین کارگران
و اصناف مختلف که در ماههای گذشته بارها و بارها اعتراض
خود را به گوش مسئوالن رساندند ،دست از خواستههای بحق
خود برمیدارند و به حفظ و آرامش کشور کمک میکنند.

رئیس حوزه علمیه اصفهان اعتقاد دارد یک جوان میتواند
ازنظر معنویت ،جوانی خود را صرف رسیدن به خداوند کند و به
جایگاهیدستیابدکهبهجزخدانداند،امامعمو ًالجوانیجوانها
هدر میرود .به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر آیتاهلل حسین
مظاهری ،این مرجع عالیقدر در درس اخالق خود با عنوان شرح
ی و یکم؛ بازپرسی در
چهل حدیث ،در قالب تفسیر حدیث س 
قیامت« ،جلســه اّول» گفت :در قیامت قبل از آنکه بنده وارد
حسابوکتاب شود ،راجع به چهار مسئله از او بازپرسی میشود.
او افزود :اگر بتواند پاســخ قانعکننده ارائه دهد ،پیش میرود و
انشــاءاهلل مورد شفاعت اهلبیت واقع میشود ،اما اگر قادر به
پاسخگویی سؤاالت این بازپرسی نباشد ،قیامت سختی در پی
خواهد داشت .مسئله نخست و دوم در بازپرسی ،در خصوص
عمر و جوانی است .از بنده میپرسند :عمرت در چه مصرف شد؟
در چه از بین رفت؟ در چه کهنه شد؟ جوانی خود را در چهکاری
به پیری رساندی؟ عمر و جوانی انسانها معموال به هدر میرود.
آیتاهللمظاهریافزود:یکجوانمیتواندازنظرمعنویت،جوانی
خود را صرف رسیدن به خداوند کند و به جایگاهی دست یابد که
بهجز خدا نداند ،اما معمو ًال جوانی جوانها هدر میرود .از اساس
تشبیه عمر به طال غلط است؛ چراکه ارزش عمر ،از هرچه فکر
کنید ،بیشتر است .یکلحظه و یک دقیقه از عمر ،وقتی گذشت،
دیگر تمام میشود و هرگز به دست نمیآید.

هر دو جناح سیاسی
توانمندیهاییدارند
دبیر مجمع اصولگرایان اصفهان گفت :اگر ارکان نظام و
بنیانهای انقالب دچار اشکال شود جامعه آسیب میبیند و دیگر
بحث اصولگرا و اصالحطلب جایی ندارد .علیرضا باطنی در
گفتگو با ایسنا درباره سخنرانیهای تخصصی در حوزه سیاسی
و اقتصادی ،اظهار کرد :مشکالتی همچون وضعیت اقتصادی،
اشتغال و تورم که درواقع اولویت اصلی کشور هستند جناح پذیر
نیستند و امروز همه جناحهای درون نظام دلسوزانه اظهارنظر
میکنند و شایسته است مسئوالن کشور به این نظرات توجه
کنند .در هر زمینه نیاز به اطالعات کافی و آشنایی الزم نسبت
به موضوع مشــخص را دارد ،هرچند برخــی از موضوعات
چندجانبه هستند و ابعاد گوناگونی دارند که قاعدتًا در غالب یک
تخصصجاینگرفتهاندوممکناستتخصصهایمختلفی
در آن زمینه درگیر باشند ،ازجمله مسائل اقتصادی که بخشی
از مسائل سیاســی ،حقوقی ،فقهی و شرعی را در برمیگیرد.
او درباره توانمندیهای موجود در دو جناح گفت :ظرفیتها و
توانهای گوناگونی در جناحها وجود دارند و درنتیجه دستگاه
اجراییکشورنبایدچشمخودرابرویاینقابلیتها،توانمندیها
و ظرفیتهای موجود در جناح رقیب ببندد بههرحال کشور باید
اداره شود و ما همه مسافران یک کشتی هستیم .دبیر مجمع
اصولگرایان اصفهان در ارتباط با حفظ ارکانهای نظام تصریح
کرد :اگر ارکان نظام و بنیانهای انقالب دچار اشکال شود جامعه
آسیب میبیند و اینجا بحث اصولگرا و اصالحطلب جایی ندارد
چراکه اگر همه دل درگرو اعتالی کشور و تحقق آرمانهای
حضرت امام (ره) و منویات رهبری و سربلندی ملت داشتهباشیم
باید توانهای خود را در کنار هم قرار دهیم.

تعلل در رتبهبندی معلمان
جایزنیست
نماینده اصفهان در مجلس با انتقاد از تعلل آموزشوپرورش
در ارائــه الیحه نظام رتبهبندی معلمان به مجلس گفت :این
الیحه از سال  ۸۱در دولت مطرحشده ،اما هنوز به مجلس ارائه
نشــده است .به گزارش ایمنا ،حسن کامران در توضیح سؤال
خودازوزیرآموزشوپرورشدربارهنظامرتبهبندیمعلمانگفت:
چندین سال است که این موضوع از سوی دولتهای مختلف
مطرح میشود ،اما عدم تحقق آن سبب خستگی معلمان از این
اظهارات بیعمل شده است .همه شعار میدهند که معلم از
جایگاهویژهایبرخورداراستدرحالیکهدولتهنوزالیحهنظام
رتبهبندی معلمان را به مجلس نیاورده است؛ برای ارائه الیحه
زمان مشــخصی نیز تعیین کردیم ،اما در این محدوده زمانی
هم دولت اقدامی نکرده اســت .بودجه آموزشوپرورش برای
سال  ۹۸غیر شفاف و نامشخص است؛ زیرا در مصاحبههای
مختلف اعداد و ارقام متعددی اعالمشــده اســت .کامران در
ادامه یادآور شد :قانون مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند
تحول و نقشه جامع علمی کشور نیز از سوی آموزشوپرورش
اجرانشــده ،همچنین خروجی این وزارتخانه که باید تربیت
نســل باشد با نواقصی روبهرو اســت .در سال  ۸۱صحبت از
طرح ارتقای شغلی شد که این موضوع نیز به سرانجام نرسید،
هماکنون نیز مشخص نیست 2هزار میلیارد بودجهای که برای
رتبهبندی معلمــان در وزارت آموزشوپرورش از آن صحبت
میشود در کدام بخش قرار است هزینه کنند .او ادامه داد :وزیر
آموزشوپرورش اذعان دارد در کمیسیونهای دولت ،پرونده این
الیحه مختومه است حالآنکه از سال  ۸۱این پرونده در دولت
مانده و الیحهای به مجلس نرسیده است .کامران در ادامه با
انتقاد از سیستم نظارتی موجود مجلس بر اجرای قانون و دولت
تأکید کرد :این الیحه طبق اظهارات وزیر از ششم شهریورماه
سال  ۹۷به دفتر دولت آمده ،اما بیش از سه ماه است که هنوز
در پیچوخ م کمیسیونها قرارگرفته و تعیین تکلیف نشده است.
او بابیان اینکه صحبت از اجرای نظام رتبهبندی به یک سراب
برای معلمان تبدیلشده است ،گفت ۳۱ :استان با یکمیلیون
معلم و چندین میلیون دانشآموز وجود دارد که مشخص نیست
برای ارتقای شایستگی چگونه عمل میشود .در برنامه ششم
توسعه دولت مکلف به تحول در نظام تعلیم و تربیتشده ،اما
برای افزایش بهرهوری هیچ اقدامی صورت نگرفته است .در
الیحهای هم که وزیر در مورد آن صحبت میکند آمده برای
صالحیت حرفهای معلمان باید گواهینامه صالحیت صادر و در
شــورای عالی آموزشوپرورش تصویب شود اما ارادهای برای
اجرای این قانون وجود ندارد .کامران ادامه داد :معلمان عمومًا
دو شــغله هستند ،زیرا ارادهای برای عملی کردن اجرای نظام
رتبهبندیمعلمانوجودندارد؛درحالیکهوزارتآموزشوپرورش
باید بهگونهای عمل کند که بیکاری پنهان هم از بین رود.

برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار
در سایت اصفهان امروز اسکن کنید

www.esfahanemrooz.ir
info@esfahanemrooz.ir

خبر

اصفهان؛ شهری برای زیستن

به گفته رئیس اداره آبخیزداری و حفاظت خاک منابعطبیعی
استان اصفهان  ۱۸پروژه برای  ۱۵شهرستان استان اصفهان با
 ۲۴میلیارد تومان بودجه معاونت آبخیزداری استان تعریف شد
که بخشی از آنها در دهه فجر گشایش مییابد.
به گزارش تسنیم ،حسین یاری اظهار داشت :با شوراها و
دهیاریها برای اجرای پروژههای آبخیزداری مکاتبات بسیاری
صورت میگیرد و هدف آبخیزداری حفظ ،احیا و بهرهبرداری
صحیح از منابع آبوخاک و گیاهان موجود است و بر اساس
برنامه  5ســاله ششم توســعه ،موظف به  10میلیون هکتار
آبخیزداری در سطح کشور هســتیم .یاری تصریح کرد36 :
میلیارد تومان برای آبخیزداری استان اصفهان اختصاص یافت
که از این مبلغ ،سهم معاونت آبخیزداری  24میلیارد تومان و
 12میلیارد تومان باقیمانده به سایر بخشها داده شد .یاری
خاطرنشان کرد :ساالنه 400میلیون مترمکعب در سطح استان
با اجرای این پروژهها میتوانیم استحصال کنیم ،این استحصال
بهصورت مستقیم با ساخت بندهای خاکی در بخش سیالبها
یا بهصورت مســتقیم که آب به داخل زمین و ســفرههای
زیرزمینینفوذپیدامیکند.
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ساماندهی معابر و پیادهروهای
فالورجان

آیین بهره برداری از  ۱۶میلیارد ریال پروژ ه سازمان پایانههای مسافربری شهرداری برگزار شد
گروه اصفهان| صبح روز گذشــته در ادامه سلســله
برنامههــای «قصه آدم و هوا» با حضور مدیران شــهری
اصفهان و اعضای شورای شهر ،مراسم بهرهبرداری از ۱۶
میلیارد ریال پروژه سازمان پایانههای مسافربری شهرداری
اصفهان برگزار شــد .از جمله این پروژهها بهرهبرداری از
اتوماســیون بار در پایانه کاوه بود که با هدف جلوگیری از
قاچــاق کاال و مواد مخدر ،جلوگیــری از بارگیری بارهای
پرخطــر ،انجام جابهجایی ایمن بــار و نظارت بر حمل بار
با اتوبوسهــا و تجمیع دفاتر خــارج از پایانهها که باعث
نارضایتی شهروندان شده بود ،راهاندازی شده است.
اتوماســیون بار پایانه کاوه با هزینهای بیش از پنج میلیارد
ریال و در  ۴۷۵متر ســوله مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
بهرهبرداری سیســتم مکانیزه برق پایانه کاوه یکی دیگر
از پروژههایی اســت که در پایانه مسافربری کاوه با صرف
هزینهای بیــش از  6میلیارد ریال به بهرهبرداری رســید،
ویژگی پروژه این اســت که  ۴۵۰کیلو وات برق در حالت
اضطراری برای پایانه کاوه تولید و روشنایی پایانه را تأمین
میکند .همچنین کلنگ زنی و ســاخت سوله جدید برای
توسعه اتوماســیون بار در پایانه کاوه انجام شد؛ این سوله
جدید با هدف طرح توســعه پروژه اتوماسیون بار با صرف
هزینه پنج میلیارد ریال ساخته خواهد شد.
به گزارش ایمنا ،در ابتدای این مراسم شهردار اصفهان
از رانندگان اتوبوس پایانه کاوه و مســافران به دلیل اینکه
حملونقــل عمومی را برای ســفرهای خود انتخاب کرده
بودند ،قدردانی کرد.
بنا به گفته شــهردار اصفهان هدف شهرداری اصفهان
رسیدن به شهر زیستپذیر و شهری است که در آن مردم
در آسایش و راحتی زندگی و تردد کنند .قدرت ا ...نوروزی
در این مراســم اظهار کرد ۲۶ :آذرماه امسال اعالم کردیم

خانه شهر

[عکس  :ایمنا]

بهرهبرداری از  ۱۸پروژه
آبخیزداری با اعتبار ۲۴۰
میلیارد ریال در دهه فجر

استان

شهرداری برای تبدیل اصفهان به شهر زیست پذیر تالش میکند

نوآوری محقق دانشگاه صنعتی
اصفهان در تولید PVC
گروه اصفهان :عضو هیئتعلمی دانشگاه صنعتی اصفهان
با ارائه شیوهای نوین در تولید  ،PVCاز افزایش کیفیت و نرخ
تولید و کاهش انــرژی و هزینه تولید این محصول خبر داد
و گفت :این طرح عنوان يكي از طرحهای برتر وزارت علوم
را به خود اختصاص داده اســت .نسرين اعتصامي با اشاره به
اهمیت صنعت پلیمر بهعنوان یکی از شــاخههای ارزشمند
صنایع پتروشیمی ،اظهار کرد :از مهمترین محصوالت این
صنعت پلی وینیل کلراید اســت که عموم مردم آن را با نام
پیویســی ( )PVCمیشناســند .او با بیان اینکه PVC
یکی از پرمصرفترین ترموپالست ها در دنیا است ،تصریح
کرد :کاربردهای متنوع ،قیمت پایین ،وزن کم ،شــفافیت و
انعطافپذیری آن ســبب شده تا با تولید بیش از  37میلیون
تن در ســال ،بعد از پلیاتیلن و پلیپروپیلن بیشترین پليمر
تولیدی در دنيا باشد .اعتصامی با اشاره به کاربردهای متعدد
این پلیمر محبوب در صنایع گوناگون ،افزود :صنايع ساختماني
مانند ســاخت انواع لولههای آب و فاضالب ،درب و پنجره،
دكوراسيون و تزيينات ،عایق سیمهای برق ،صنايع پوشاك
و چرم مصنوعي ،بطریهای گوناگون ،صنعت اسباببازی،
تجهيزات پزشكي ،صنايع بستهبندی و حملونقل ،از جمله
کاربریهای این ماده مهم است .عضو هیئتعلمی دانشگاه
صنعتی اصفهان اضافه کرد :شیوه پلیمریزاسیون تعلیقی یکی
از چهار روش تولید این محصول در دنیا اســت که قریب به
 80درصد از  PVCدنیا به این روش تولید میشود .اعتصامی
با اشاره به ابعاد و چالشهای پیش روی تولید این محصول،
گفت :این روش در صنعت بهصورت ناپيوسته و در رآكتورهاي
همزن دار انجام میشــود که با توجه به مدتزمان طوالني
واكنش ،ســرعت تولید محصول پايين اســت و با توجه به
اینکه همه مواد اوليه از ابتدا به رآكتور وارد میشود ،احتمال
عملكرد نامناسب كاتاليست و يا انتقال حرارت نامناسب سبب
بروز خطر انفجار ،آسيب رسيدن به تجهيزات رآكتور و يا تولید
محصول معيوب میشود .او با بیان اینکه عموما افزایش نرخ
تولید مستلزم توســعه فناوری و سرمایهگذاری کالن است،
افزود :يكي از برتریهای اين طرح آن است كه بدون نياز به
فناوریهای پيچيده و صرفا با تغییراتي در روشهای عملياتي
توانسته است تولید پذیری رآكتور را تا حد زيادي افزایش دهد.
عضو هیئتعلمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی
اصفهان ادامه داد :در روشهای کنونی تولید  ،PVCسرعت
واكنش در ابتداي فرآيند کم و در انتها افزایش مییابد که سبب
عدم بهرهبرداری مناسب از ظرفیت سرمايشي رآكتور میشود.
اعتصامــی اظهار کرد :در این طــرح با تزريق تدريجي یک
کاتالیست خیلی تُند با نیمهعمر پایین و تجزیه سریع آن ،ضمن
ثابت نگهداشتن سرعت واکنش در طول مدت پليمريزاسيون
و بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت سرمايشی رآكتور ،میتوان
محصول موردنظر را در مدتزمانی بسیار کمتر به دست آورد.
او با اشاره به اینکه اجرای این طرح به دليل مشكالت انتقال
و نگهداري مواد اوليه واكنش ،در شركت پژوهش و فناوري
پتروشيمي واحد جنوب كشور (ماهشهر) انجام شد ،گفت :بر
این اساس ،طراحی و ســاخت یک سامانه آزمایشی كامل،
شامل رآكتور ،كندانسور و مجموعه دستگاههای الزم ،با امکان
بهرهبرداری در دیگر پروژهها و نيز ســنتز و تهيه کاتالیست
تُند موردنیاز برای این فرآیند در کشور از جمله دستاوردهای
ديگر این طرح است .دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان
اینکه این فناوری پیشازاین در اختیار چند شرکت خارجی
از کشــورهای آلمان ،اسپانيا و روسيه بود ،تصریح کرد :امروز
باافتخار میتوان گفت دانش فني اين فرآيند در داخل كشور
نيز قابلاجراست .اعتصامی اضافه کرد :ایمنی بسیار باالی این
فرآیند ،كاهش بيــش از  45درصدي زمان واكنش ،افزايش
قابلمالحظه ظرفيت توليد براي نخستین بار در كشور ،بهبود
خواص محصول ،كاهش هزینهها و انتشار  5مقاله در مجالت
معتبر بینالمللی از جمله دستاوردهاي انجام این طرح به شمار
میرود .او ادامه داد :با توجه به سابقه پژوهشي دانشگاه صنعتي
اصفهاندرزمینه،PVCايندانشگاهبهعنوان«قطبپژوهشي
پلي وينيل كلرايد» وزارت نفت تعيين و تصویبشده است .این
طرح با عنــوان «تدوین دانش فنی افزایش تدریجی آغازگر
برای بهبود خواص محصــول  PVCو كاهش مدتزمان
واكنش» توسط دكتر نســرين اعتصامي دانشيار دانشكده
مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي اصفهان ارائهشده است .این
طرح در قالب یک اختراع با عنوان «فرآيند پليمريزاسيون وينيل
كلرايد با افزايش تدريجي آغازگر» به ثبت رسیده ،عنوان يكي
از طرحهای پژوهشی برتر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در
سال  1396را به خود اختصاص داده است.
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اصفهان

که تــا  ۲۹دیماه به مدت  ۳۳روز بهصورت پیدرپی ۱۰۰
برنامه را در شــهر اصفهان اجرایی خواهیم کرد و اکنون با
اجرای سه برنامه در پایانه کاوه در خدمت شهروندان هستیم.
شهردار اصفهان با بیان اینکه در سه بخش دو پروژه افتتاح
و یک پروژه در پایانه کاوه کلنگ زنی شــد ،تصریح کرد:
یکی از این پروژهها بهرهبرداری از اتوماســیون بار بود که

با صرف هزینهای بیش از پنج میلیارد ریال به بهرهبرداری
رسید؛ پروژه دیگر بهرهبرداری از سیستم مکانیزه برق پایانه
کاوه با صرف هزینهای بیش از شــش میلیــارد ریال بود،
ویژگی این پروژه این است که  ۴۵۰کیلو وات برق در حالت
اضطراری برای پایانه کاوه تولید و روشنایی پایانه را تأمین
میکند .نوروزی ادامه داد :کلنگ زنی ســاخت سوله جدید

برای توسعه اتوماسیون بار در پایانه کاوه انجام شد و طبق
پیشبینیها ظرف شــش ماه آینده این سالن نیز گشایش
خواهد یافت.
او ابراز امیدواری کرد :این اقدامات بتواند نقش مؤثری
در حملونقل شــهری ،ایمنســازی ،کاهــش ترافیک و
آلودگی هوا و درمجموع زیســت پذیر شدن اصفهان برای
همگان داشته باشــد ،زیرا یکی از اهداف مهم شهرداری
اصفهان رسیدن به شهر زیست پذیر است .شهردار اصفهان
خاطرنشان کرد :اتوبوس همیشه باید برای تردد مردم آماده
باشد و رانندگانی هوشــیار و چابک در آن فعالیت کنند از
سویی اتوبوسرانی مجهز به تمام امکانات برای حفظ ایمنی
مسافران باشد.
ÁÁجلوگیری از قاچاق کاال با اتوماسیون بار
مدیرعامل ســازمان پایانههای مســافربری شهرداری
اصفهان نیز با اشــاره به بهرهبرداری از اتوماسیون بار بعد
از  ۲۰ســال اظهار کرد :از ویژگیهای بارز این اتوماسیون
جلوگیــری از قاچاق کاال و مواد مخدر ،تجمیع دفاتر خارج
از پایانه که باعث نارضایتی شهروندان شده بود ،نظارت بر
حمل بار با اتوبوسها جهت جلوگیری از بارگیری بارهای
پرخطر و بیمهنامه اطمینان شهروندان نسبت به جابهجایی
ایمن بار اســت .عبــاس محبوبی ادامه داد :اتوماســیون
بــار با هزینهای بیش از پنج میلیارد ریال ســاخت و مورد
بهرهبرداری قرار گرفت ،البته طرح توسعه این اتوماسیون نیز
امروز کلید خورد .مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری
شهرداری اصفهان با اشــاره به بهرهبرداری از ژنراتور برق
کاوه تصریح کرد :دیــزل ژنراتور  ۴۵۰کیلووات پایانه کاوه
در حالت اضطراری میتواند برق پایانه کاوه را تأمین کند،
این پروژه نیز با هزینهای بیش از  6میلیارد ریال ســاخت و
به بهرهبرداری رسید.

در شصت و دومین جلسه علنی شورای شهر اصفهان انجام شد

تصویب طرح مدیریت جامع شبکه معابر آسفالتی

شصت و دومین جلســه علنی شورای اسالمی شهر
اصفهان صبح دیروز با حضور  12نفر از اعضای این شورا
و مرتضی طهرانی معاون مالی و اقتصادی شــهرداری
اصفهان برگزار شــد؛ رئیس شــورای شهر اصفهان نیز
برای ســومین هفته متوالی از بیان نطق پیش از دستور
خودداری کرد .در این جلســه طرح پیشنهادی پنج نفر
از اعضای شــورای اسالمی شــهر اصفهان با موضوع
«مدیریت جامع شبکه معابر آسفالتی مناطق پانزدهگانه
شهرداری اصفهان» ضمن اعالم نظریات کمیسیونهای
شهرســازی ،معماری و عمران و امور اقتصادی ،حقوقی
و گردشگری در شــصت و دومین جلسه علنی شورای
اســامی شهر اصفهان بررسی شد .فتحا ...معین ،رئیس

شــورای اسالمی شهر اصفهان در این زمینه اظهار کرد:
هزینه ترانشــه مصوبه هیئتوزیران را دارد و ســازمان
برنامهوبودجــه در این زمینــه اظهارنظر میکند ،بر این
اســاس هیئت دولــت نرخی را برای مرمت ترانشــهها
اعالم کرده است که شــهرداری با توجه به هزینههای
شــهر تغییراتی را اعمال کرد و استانداری و فرمانداری
در این زمینه مخالفت خود را اعالم و شورای شهر را به
مصوبه هیئتوزیران ارجاع دادند .شیرین طغیانی ،رئیس
کمیســیون عمران ،معماری و شهرسازی شورای شهر
اصفهان در این مورد گفت :شــهرداری بر این باور است
که مواردی که در این طرح آورده شده در جاهای مختلف
پیگیری میشــود اما بهمنظور تجمیع فعالیتها در این

الیحه آورده اســت .بر اساس مصوبه کمیسیون عمران
تشکیل شورای عالی فنی شــهر اصفهان برای گرفتن
مصوبــات موردنیاز در این زمینه امری ضروری اســت.
پورمحمد شریعتینیا ،عضو شورای اسالمی شهر اصفهان
با بیان اینکه کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی به
تصویب رسیده اســت ،افزود :پیشنهاد کلی این بود که
اصالح هزینههــای حفاری بهگونهای رقم بخورد که به
نفع مردم باشــد ،چراکه حفاری بدون ترانشه به صرفهتر
اســت این موضوع طی یک الیحه به شورای شهر ارائه
شود تا موردبررسی قرار گیرد .کوروش خسروی ،رئیس
مرکز پژوهشهای شورای اســامی شهر اصفهان نیز
در این زمینــه اظهار کرد :تأکید کمیســیون اقتصادی

شورای شــهر تعیین هزینههای به صرفه برای استفاده
از حفاری ترانشه اســت که شهروندان نیز در این زمینه
تمایل به انجام این کار داشته باشند .ایرج مظفر ،معاون
عمرانی شــهردار اصفهان نیز در این زمینه با بیان اینکه
در شهرداری دو نوع هزینه در مورد وارد آمدن خسارت به
آسفالت معابر دریافت میشود ،افزود :یکی از این هزینهها
هنگام صدور مجوز است و هزینه دیگر برای ترمیم است
که طبق فهرســت بهای مدیریت برنامهریزی دریافت
میشود .گفتنی است طرح پیشنهادی پنج نفر از اعضای
شورای اسالمی شهر اصفهان با موضوع مدیریت جامع
شبکه معابر آسفالتی مناطق پانزدهگانه شهرداری اصفهان
با موافقت اعضای شورای شهر اصفهان به تصویب رسید.

تذکر شورا
معلمآشوبگرنیست
علیرضانصراصفهانی-نایبرئیسشورا
باید نقد منصفانه را پاس داریم و زمینه پرســشگری و نقادی را گسترش دهیم؛ اگر
پروژههای عمرانی نقد و واکاوی میشود و اگر انتصابات تحلیل میشود و مرتب انفعاالت
شهری رصد میشود ،مدیریت شهری باید قدردان این فضا باشد و عوامل آن را تکریم کند.
همه باید مراقب آبروی افراد باشــیم و در دین ما نیز این موضوع مهم تلقی شده است و
شخصیت حقوقی و حقیقی افراد باید محافظت شود؛ از معلمان میخواهم مشکالت صنفی
خود را با تدبیر و از راه قانونی به مسئوالن برسانند .معلمان همیشه در صحنه بوده و صف
خود را از آشوبگران جدا کردهاند و همگان بدانند پاسداشت فرهنگیان در حقیقت پاسداشت
علم و دانش است و هرگونه برخورد غیرمعمول با آنها درست نیست؛ اگر آنها اعتراضی
دارند صنفی است و به دنبال یادآوری تربیت نسلی مؤمن ،دانا ،توانا و کارآمد نیازمند آبرومندی
بوده و خسارت به آنها خسارت به آینده و جوانان این کشور است.

گشایش مدارس مهارتی با محور خانواده

کورش محمدی-رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست

در اصفهان برای نخســتین بار مدارس مهارتی بــا محوریت خانواده و با
همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی در حدود بیش از  ۴۰نقطه شهر افتتاح
خواهد شد .اقدام اداره شهروندی با حمایت معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی
شهرداری اصفهان در جهت برگزاری برنامه کالس شهر که مهارت ارتباط مؤثر و
شهروند خوب را به کودکان شهر آموزش میدهد قابلتقدیر بود .در اصفهان برای
نخستین بار با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی مدارس مهارتی با محوریت
خانواده در بیش از  ۴۰نقطه شهر گشایش خواهد یافت .در  ۱۱شهر کشور طرح
کاهش عوارض و ساماندهی مناطق حاشیهنشین و سکونتگاههای غیررسمی
ترسیم و اجراشده که با اجرای آن در اصفهان میتوان نیم میلیون حاشیهنشین
شهر را ساماندهی کرد.

حق معلم گاز اشکآور نیست
مهدی مقدری ،سخنگوی سابق شورا
حق معلم گاز اشکآور نیست و باید با اعتراض صنفی معلمان به طرز
شایستهتری مواجه شد.
امیدوارم انتصاب مدیرعامل جدید ســازمان فــاوا بر دوران طوالنی
بالتکلیفی این ســازمان پایان دهد .درخواستم از رئیس شورای شهر و
استاندار اصفهان این است که سریعتر شورای حل اختالف در مورد سفر
لهستان اینجانب تشکیل شود؛ بنده در آن جلسه اسناد و دفاعیات خود
و شهادت نمایندگان نهادهای نظارتی و امنیتی که پای صحبتهای ما
نشستند و تائید کردند را بیان خواهم کرد .خواهشمندم پیگیری نمایید
این جلســه تشکیل شود تا برخی کانالهای زرد بیش از این برای سفر
لهستان دستوپا نشکنند.

در تشریح عملکرد  5ساله مدیریت شهری نجفآباد مطرح شد

 600هزار مترمربع آسفالت در  5سال
بنا به گفته قائممقام شــهردار نجفآباد در پنج ســال
گذشته شــاهد  600هزار مترمربع اجرای آسفالت در معابر
خاکی ،بیش از ســیصد و شش هزار مترمربع لکهگیری و
 160هزار مترمربع اجرای بلوک فرش و پیادهروســازی در
ســطح مناطق پنجگانه بودهایم .محمد مغزی با اشاره به
اجرای بیــش از  ۱۳هزار متر طول دال بتنی ،نیوجرســی
و قطعات یو شــکل به همراه  180هزار متر جدولگذاری
در این مدت اضافه کرد :در موضوع آســفالت معابر خاکی
بیشترین ســهم مربوط به مناطق یک و دو به میزان 208
و  126هزار مترمربع اســت و مناطق چهار ،پنج و ســه به
ترتیب با نود ،هشتادوهفت و بیستوچهار هزار مترمربع در
جایگاههای بعدی قرارگرفتهاند .مغزی همچنین اجرای ۱۵۴
و  ۱۴۶هزار مترمربع روکش آسفالت در مناطق یک و دو را
یادآور شد و افزود :در مناطق سه ،چهار و پنج هم به ترتیب
صد و ده ،چهلونه و چهل هزار مترمربع روکش آســفالت
انجامشــده و در مورد لکهگیری معابر نیز در مناطق یک تا
پنج به ترتیب شاهد  32 ،39 ،۵۲ ،۱۱۱و  28هزار مترمربع
عملیات لکهگیری بودهایم.
ÁÁاجرای  2میلیون مترمربــع خاکبرداری و
خاکریزی
معاون برنامهریزی و توســعه منابع انسانی شهرداری
نجفآباد خاطرنشــان کرد :در این مدت بیش از دو میلیون
مترمربع خاکبرداری و خاکریزی در سطح مناطق پنجگانه

انجامشــده که در این میان بیشترین سهم
مربوط به مناطق یــک و دو با  ۷۴۷و ۴۱۱
هزار مترمربــع بوده و مناطق پنج ،ســه و
چهار بــا  253 ،396و  193هزار مترمربع در
جایگاههای بعــدی از این نظر قرارگرفتهاند.
مغزی به اجرای  ۳۹هزار مترمربع بلوک فرش در منطقه یک
و  ۳۶هزار مترمربع در منطقه سه اشاره داشت و خاطرنشان
کــرد :در مناطق پنج ،دو و چهار نیز بــه ترتیب  25 ،۳۲و

 16هزار مترمربع بلوک فرش و پیادهروسازی
صورت گرفته و در بخــش اجرای قطعات
دال ،نیوجرسی و یو شکلها در سطح مناطق
پنجگانه به ترتیب 617 ،2800 ،۲۷۰۰ ،۵۵۰۰
و  1000متر کار انجامگرفته است .قائممقام
شهردار نجفآباد بیشترین جدولگذاری صورت گرفته در
این مدت را مربوط به مناطــق یک و دو با  ۴۱و  ۳۵هزار
متر دانســت و اضافه کرد :همزمان با اجرای  30 ،32و 23

هزار متر طول جدولگذاری در مناطق پنج ،سه و چهار در
موضوع کانیو گذاری نیز مناطق یک تا پنج به ترتیب شاهد
اجرای شــانزده ،دوازده ،چهار ،ســه و ده هزار متر عملیات
اجرای کانیو بودهاند.
ÁÁهزینه  ۲۰میلیــارد تومانی برای رفتوروب
معابر
معاون برنامهریزی و توســعه منابع انســانی شهرداری
نجفآباد اعالم کرد :در پنج سال گذشته بیش از بیست میلیارد
تومان برای رفتوروب معابر شهری مناطق پنجگانه هزینه
شده که در این میان بیشترین سهم مربوط به مناطق  1و 2
با  6میلیارد و  100میلیون تومان و  ۴میلیارد و  100میلیون
تومان بوده و مناطــق  4 ،5و  3با  ۳میلیارد و  400میلیون،
 3میلیارد و  200میلیــون و  ۳میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان
در جایگاههای بعدی قرارگرفتهاند .مغزی با اشاره به هزینه 8
میلیارد و  400میلیون تومانی صورت گرفته در این بازه زمانی
برای جمعآوری زبالههای خانگی اعالم داشت :در این میان
منطقه یک با  2میلیارد و  100میلیون تومان بیشترین میزان
را به خود اختصاص داده و منطقه دو نیز حدود یک میلیارد و
 900میلیون تومان هزینه برای این کار کنار گذاشته است .در
همین موضوع مجموع هزینه جمعآوری زباله منطقه چهار به
حدود یک میلیارد و  700میلیون تومان رسیده و منطقه  5و
 3نیز با  1/5و یک میلیارد تومان در جایگاههای بعدی از این
لحاظقرارگرفتهاند.

گروه استان :اجرای پروژههای زیرسازی و بلوک فرش
پیادهروهای سطح شهر با هدف استانداردسازی معابر جهت
بهبود عبور و مرور و افزایش رفاه شهروندان همچنان ادامه
دارد .شهردار فالورجان در این مورد اظهار داشت :ازآنجاکه
پیادهروهای سطح شهر میتواند نقشی اساسی در ارتقای
سالمت و تسهیل عبور و مرور شهروندان ایفا کند شهرداری
تأکید فراوانی بر افزایش سطح نوسازی معابر عمومی شهر
دارد .جواد نصری از ادامه اجرای عملیات پیادهروســازی و
ساماندهی معابر در سطح شهر خبر داد و عنوان کرد :واحد
عمرانی شهرداری با آغاز عملیات عمرانی در سطح شهر و
طرح مناسبسازی معابر پیاده اقدام به زیرسازی و سنگفرش
ضلع جنوب پیادهرو خیابان امام با مساحت تقریبی  3هزار
مترمربع و همچنین خاکبرداری ضلع غرب پیادهرو خیابان
مدرس حدفاصل میدان معلم تا سهراهی محله جمالآباد
به مســاحت تقریبی  2هزار مترمربع کرده است .شهردار
فالورجان افزود :امیدواریم این عملیات ،در کوتاهترین زمان
ممکن به پایان برســد و در این راستا مجموع ه شهرداری
فالورجان ،نهایت تالش خود را در مسیر تکمیل پروژهها و
عمران شهر به کار گرفته است.

اهمیت مردم کاشان
به مبحث تغذیه
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان ضمن
انتقاد از ورود افراد غیرمجاز به حوزه طبابت گفت :طبابت
غیراصولی تهدیدی برای جان بیماران است.
به گزارش مهر ،سید علیرضا مروجی با بیان اینکه تغذیه
در ایران اولین عامل خطر تهدیدکننده ســامت به شمار
میآید ،اظهار داشت :در راستای ترویج تغذیه سالم و اهمیت
ی دیماه
این موضوع در حفظ سالمتی انسان از بیست تا س 
نهمین پویش ملی تغذیه سالم در کشور برگزار میشود .او
با اشــاره به عوامل تغذیه سالم افزود :رعایت نکات درست
تغذیهای ،اصول تغذیه ســالم و دخالــت افراد غیرمجاز در
درمان و تغذیه از اهم موضوعات در این حوزه اســت بویژه
آنکه مردم کاشان به مبحث تغذیه بسیار اهمیت میدهند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه
تغذیه سالم یک اصول علمی و بر مبنای مشاهدات علمی
است ،ابراز داشت :برخی افراد با هر نیتی در مورد تغذیه مردم
اظهارنظر میکنند و بهوسیله فضای مجازی این اظهارات در
میان مردم منعکس میشود .او ضمن هشدار در مورد برخی
اظهارات در مورد روغن ابراز داشــت :آن دست از روغنها
مناسب است که اسید چرب ترانس آن صفر باشد درحالیکه
هر روغن بویژه کنجد و زیتون که سرخ شود نهتنها سالمتی
را تضمین نمیکند بلکه سرطانزا نیز است.

بهرهبرداری از باغ بانوان تیران
تا پایان امسال
به گفته شهردار تیران باغ بانوان تیران در زمینی به
مساحت  500مترمربع تا پایان امسال به بهرهبرداری
میرسد.
به گزارش ایسنا ،پیمان شکرزاده اظهار کرد :باغ بانوان
تیران تا پایان سال جاری مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
این مجموعه فرهنگی و تفریحی به مساحت ۵۰۰مترمربع
و با اعتباری بیش از  ۱۰میلیارد ریال ویژه بانوان در شهر
تیران احداث خواهد شد .او تصریح کرد :باغ بانوان یکی
از نیازهای شهرســتان بویژه بانوان است ،بانوان تیران با
نبود وجود مکانی امن بویژه برای ورزش روبرو هستند که
با احداث این مجموعه این مشکل حل میشود .شهردار
تیران اضافه کرد :در ایــن مجموعه فرهنگی تفریحی
محیطی برای پیادهروی ،وســایل ورزشی ،آالچیق و...
پیشبینیشده است تا بانوان در باغ بانوان تیران با آرامش
به تفریح خود بپردازند.

سفال معاصر کاشان جایزه
بینالمللیگرفت
سمپوزیوم ماکسبل ترکیه عنوان جایزه افتخاری خود را
به اثری از «عباس اکبری» اختصاص داد.
به گزارش ایمنا ،این اثر با عنوان «بفرمایید یککاسه
چای سبز» برخوردی مفهومی در استفاده از لعابهای فلز
فام جهت ظروف مخصوص چای سبز است .رنگ سبز
فلز فام ویژه درون ظرف مخصوص چای سبز کنایهای
از چای سبزی اســت که درون آن نیست بهگونهای که
جای خالی آن کارکردی تجسمی را با این رنگ به خود
میگیرد .این مدل درون یک ظرف در ادامه آثاری است
که اکبری پیش تر در ســال  ۱۳۹۲در کتاب ظرف و در
گفتوگویی با محمد پرویزی با عنوان «ظروف پری که
خالی نمیشوند» تولید کرده است« .سمپوزیوم ماکسبل»
یکی از سمپوزیومهای مهم سرامیک ترکیه است که با
همکاری کشــور ترکیه و کره جنوبی برگزار میشود که
عباس اکبری پیشتر نیز در ســال  ۱۳۹۳در بخش غیر
مسابقه آن و با برگزاری کارگاه آموزشیای شرکت داشته
است و امســال با حضور هنرمندان و داوران بینالمللی
بخش مسابقه به این سمپوزیوم اضافهشده است.
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لزوم اجرای طرح لباس اقوام
در برخی دانشگاهها

ناباروری  11درصد
زوجهای ایرانی
به گفته رئیس بخش ناباروری بیمارستان طالقانی
دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  11تا  15درصد
زوجهای ایرانی نابارور هستند که با توجه به پیشرفت علم
پزشکی ،ناباروری آنها قابلدرمان است.
به گزارش ایرنا ،ســاغر صالح پور گفت :حدود 40
درصد علل ناباروری مربوط به مردان و  60درصد علل
آن مربوط به زنان است .او با اشاره به نقش استرس در
ناباروری ،گفت :تحقیقات ثابت کرده است که استرس
بسیاری از سیستمهای تخمکگذاری را از نظم خارج
میکند و باعث میشود ناباروری بدتر شده یا درمان آن
کاهش یابد .صالح پور ادامه داد :کشور ما درزمینه درمان
ناباروری پیشرفت خوبی داشته است و در حال حاضر با
دارو ،روشهای تخمکگذاری ،الپاراسکوپی و بررسی
ژنتیک این بیماری قابلدرمان است .این فوق تخصص
زنــان تصریح کرد :در حال حاضر بیماران بســیاری از
کشورهای شمال و شرق کشورمان برای درمان ناباروری
بــه ایران مراجعه میکنند زیرا تمام خدمات درمان این
بیماری در سطح تخصصی بسیار خوب انجام میشود و
هزینهها نیز پایینتر است و تمام روشهای درمانی در
سطح استاندارد دنیا است .صالح پور اضافه کرد :خدمات
درمان ناباروری به افراد ایرانی و غیر ایرانی در بیمارستان
طالقانی با تعرفه دولتی ارائه میشود .او از بانک ذخیره
درمان سلول جنسی برای درمان ناباروری در کشور خبر
داد و گفت :زنان و مردانی که دچار ســرطان شدهاند و
باید دارو مصرف کنند برای حفظ باروریشان تخمک و
اسپرم آنها در این بانک ذخیره میشود زیرا داروهایی که
برای درمان بیماری سرطان مصرف میشود بهمرورزمان
سلولهای تخمک و اسپرم را از بین میبرد .صالح پور
توضیح داد :با این اقدام ،باروری این افراد حفظ میشود
و هرزمانی که بخواهند ،میتوانند برای فرزند دار شدن
اقدام کنند .همچنین با توجه به اینکه ســن ازدواج در
کشور باال رفته و شرایط اقتصادی زندگی را مشکلساز
کرده اســت ،زنان مجرد و زوجها میتوانند برای حفظ
باروری خود با ا استفاده از این امکانات اقدام کنند .زنان
میتواننــد به مراکز ناباروری مراجعه کرده و با توجه به
اینکه بعد از  35ســالگی توان باروری آنها کم میشود،
تخمک یا جنین را فریز کنند .صالح پور افزود :در حال
حاضر بانک ذخیرهسازی باروری در بیمارستان طالقانی
انجام میشــود .این تســت بدون جراحی و از طریق
ســونوگرافی و مصرف دارو انجام میشود .او در مورد
داروهای ناباروری گفت :با توجه به تحریمها خوشبختانه
داروهای خارجی برای درمان ناباروری موجود اســت و
به کشور وارد میشود و داروهای ایرانی نیز قابلرقابت
با داروهای خارجی است .تمام خدمات درمان ناباروری
با تعرفه دولتی و درمان بیماریهای ســرطان در این
بیمارستان ارائه میشود.
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info@esfahanemrooz.ir

رئیس هیئتمدیره سازمان نظام پرستاری اصفهان مطرح کرد

جای خالی پرستاران در تصمیمگیریهای نظام سالمت
عضو اصفهانی کمیسیون بهداشت مجلس پیگیر قانون تعرفه خدمات برای پرستاران در سال  98است

گروه جامعه-فاطمــه کاویانی| بــه گفته رئیس
هیئتمدیره سازمان نظام پرستاری اصفهان 70درصد خدماتی
که در مراکز بهداشتی و درمانی ارائه میشود توسط پرستاران
است .احمدرضا یزدان نیک با اشاره به اینکه پرستاران نقش
عمــدهای در ارائه خدمات بالینی در مراکز دارند ،گفت :حدود
 70درصد جمعیت نظام سالمت را پرستاران و ردههای وابسته
به آن همچون کارکنان بیهوشــی و اتاق عمل و فوریتها
و ردههای کمکی بر عهدهدارنــد .یزدان نیک تصریح کرد:
معموال پرســتاران سطح نخســت مواجهه مردم با خدمات
سالمت هستند .این قشر در ارتباط با مردم در نقطه ابتدایی
و خط مقدم قرار دارند و به همین منظور بیشــتر در معرض
شکایات احتمالی و خشونت هم قرار میگیرند .او عنوان کرد:
یکی از سختیهای شغل پرســتاری را میتوان قرار داشتن
ایشان در معرض ســوانح و حوادث دانست بویژه پرستارانی
که در اورژانس فعال هستند .رئیس هیئتمدیره سازمان نظام
پرستاری اســتان اصفهان از کمبود نیروی پرستار به عنوان
معضل بزرگی که نظام ســامت از آن رنج میبرد ،نام برد و
توضیح داد :در استاندارد جهانی به ازای هر تخت باید  4تا 5
پرستار وجود داشته باشد اما این رقم در کشور  2/5پرستار است
و با توجه به اینکه  120هزار تخت بیمارستانی فعال داریم کمتر
از  50درصد بــرای این تعداد تخت نیرو وجود دارد .او تأکید
کرد :در شــرایط فعلی در خوشبینانهترین حالت باید نسبت
استاندارد یکبهیک وجود داشته باشد اما در برخی از مناطق
استان این نسبت  0/9است و با رقم  2/5نفر نیز فاصله دارد.
یزدان نیک با اشاره به اینکه کمبود نیرو در بخش پرستاری
باعث شده کیفیت و کمیت فعالیت این قشر تحت شعاع قرار
گیــرد ،افزود :کمبود نیرو اثرات منفی خود را میگذارد و این
اثــرات در بخش خصوصی وضعیت چندان تفاوتی با بخش
دولتی ازلحاظ نیروی انســانی در پرستاری ندارد .او ادامه داد:
با توجه به مشکالت اقتصادی جذب پرستار در سیستم دولتی
با خلل روبرو بوده و بخش خصوصی نیز از این قاعده مستثنا
نیست .رئیس هیئتمدیره سازمان نظام پرستاری اصفهان با
اشاره به اینکه در طرح تحول سالمت قرار بود تا سهم پرداختی
از جیب مردم بویژه در قسمت خدمات بستری کاهش پیدا کند،
بیان کرد :قرار بود پرداخت از جیب به زیر  10درصد برسد که

[عکس  :اصفهان امروز]

عضو انجمن جامعهشناسی ایران معتقد است طرح
پوشــیدن لباس اقوام در مراکز آموزشی باید بهصورت
پایلوت و تنها در برخی دانشگاههای یک شهر اجرا شود
تا ضعفهای اجرایی مشخصشده و بهتدریج این نوع
پوشش را ترویج کنیم.
به گــزارش ایمنا ،مریــم بیضایی در مــورد طرح
پیشنهادی معصومه ابتکار با عنوان پوشیدن لباسهای
سنتی -فرهنگی اقوام ایرانی که باید بهصورت داوطلبانه
و با رضایت خاطر در مدارس ،دانشگاهها و دیگر مراکز
انجام شود ،اظهار کرد :این طرح ،بسیار زیبا و قابلتحسین
اســت اما ضعفهای مدنی برای اجرای آن از ســمت
سازمانها وجود دارد .پوشیدن لباس اقوام در مراکز علمی
و سطح شهر نیاز به تبلیغات و آموزش دارد تا عموم مردم
نسبت به این موضوع آگاهی الزم پیداکرده و سنجیده
برخورد کنند .پوششهای سنتی اقوام ،فرهنگ و تمدن
یک کشــور است که بعد از قرنها هنوز به یادگار مانده
است و رواج پوشــش اقوام در میان مردم تنها با ایجاد
شناخت و آگاهی نسبت به این موضوع امکانپذیر است.
بیضایی افزود :بیشک صحبتهای خانم ابتکار با استناد
به فرمایشات امام خمینی (ره) است که پوشش زنان در
اقوام مختلف بسیار ارزشمندتر از لباسهای کوتاه و باز
فرهنگهای اروپایی است که هیچ ارتباطی با فرهنگ
و تمدن ایرانی ندارد .عضو انجمن جامعهشناسی ایران با
بیان اینکه باید بپذیریم که جهانسومی هستیم و با تقلید
کورکورانه از پوشش و سبک زندگی اروپایی بههیچوجه
به سمت جهان اولی بودن ،سوق داده نمیشویم ،ادامه
داد :از اروپایی بودن تنها پوشــش آنها برای ایرانیان به
سوغات آمده است .باید پوشش زنان ایرانی را از گذشته
تاکنون بهصورت ریشهای و عمقی بررسی کرد تا به یک
پوشش بومی ایرانی دســت پیدا کنیم .او با بیان اینکه
خودباوری در میان مردم از بین رفته و به رشــد درونی
نرسیدهاند و تنها با تکیهبر تجمالت و لوکس گرایی به
دنبال رقابت با مردم کشورهای اروپایی هستند ،گفت:
در کشور شبکهای بهعنوان ترویج پوشش ایرانی وجود
ندارد ،به دلیل اینکه تمدن ،فرهنگ ،اقتدار و ملیت خود
را از یاد بردهایم و تنها دنبال تقلید هســتیم .زمانی که
تجملگرایی در کنار شهرنشینی رواج پیدا کرد مردم به
جوک سازی علیه اقوام و تمسخر یکدیگر پرداختند و به
ریشههای فرهنگی خود خندیدند .به همین دلیل وقتی
لباس اقوام را به عروسکها میپوشانند استقبال نمیشود.
بیضایی افزود :لباسهای رنگارنگ اقوام را نیز به تمسخر
گ و نشاط از زندگی ایرانی حذف شد
گرفتند؛ بهتدریج رن 
و افسردگی در میان مردم افزایش پیدا کرد .این در حالی
اســت که روانشناسان معتقدند که رنگهای شاد تأثیر
شگرفی بر حفظ سالمت روح و جسم افراد میگذارد.

در خدمات بستری بیماری کارهای زیادی انجام شد و مردم از
مواهب این طرح بهره بردند؛ اما توجه نکردن همهجانبه به این
طرح باعث شد موفقیت آن ادامهدار نباشد.
ÁÁضرورت توجــه به قانــون تعرفه خدمات
پرستاری
او در مورد یکی دیگر از موانع خدمتی پیش روی پرستاران
به موضوع عدم اجرای قانون تعرفههای خدمات پرســتاری
اشــاره کرد و یادآور شــد :در سیستم نظام پرداخت سالمت
به پزشکان بر اساس خدماتی که ارائه میدهند کارانه تعلق
میگیرد و از  11سال پیش در مجلس تصویب شد این قانون
تعرفه خدمات برای پرســتاران نیز مورداستفاده قرار گیرد .او
افزود :در چارچوب این قانون قرار بود پرســتاران بر اســاس
خدماتی که ارائه میدهند تعرفه دریافت کنند که این موضوع
نیز در حاشــیه کاغذبازیهای موجود و پــاسکاری وزارت
بهداشت ،بیمهها و برنامهوبودجه به نتیجه نرسید .یزدان نیک
بابیان اینکه اگر قرار است بر اساس خدمت پرداخت صورت
گیرد این قانون باید برای همه باشد ،عنوان کرد :تکلیف این
قانون همچنان مشخص نشده و این در حالی است که بیمهها
بهتازگی پذیرفتهاند قانون پرداخت خدمات پرستاری در منزل را

اجرایی کنند .او تأکید کرد :ارادهای برای اجرای این قانون تعرفه
خدمات پرستاری در این مدت وجود نداشته و در شرایط فعلی
با تعامالت انجامشده کمیسیون بهداشت مجلس قولهایی
داده که در ســال  98این قانون اجرایی شــود .او در ادامه با
بیان اینکه کمبود پرستار و نیروی انسانی باعث شده برخی از
قوانین دیگر نیز بهصورت کامل نتواند اجرایی شود ،گفت :در
قانون بهرهوری نیروی انسانی قرار بود که در راستای کیفیت
خدمات پرستاران ساعت کاری آنها کاهش پیدا کند اما اجرایی
نشد چراکه کمبود پرستار مانع ایجاد کرد .یزدان نیک اظهار
کرد :از سوی دیگر در قانون پیشبینیشده بود بازنشستگی
پیش از موعد در نظر گرفته شــود که مطابق این قانون کار
در بیمارستانهای دولتی  25سال و در بیمارستانهای تأمین
اجتماعی  20سال در نظر گرفتهشده بود اما در عمل اجرای
کامل آن با مشکل مواجه شد.
 ÁÁساعت کاری پرســتاران بیش از استاندارد
جهانی
رئیس هیئتمدیره سازمان نظام پرستاری اصفهان با بیان
اینکه پرستاران در مواجه با بیماریهای زیادی قرار دارند بیان
کرد :در کشورهای دیگر ساعت کاری پرستاران در هفته 36

ساعت است که این رقم در کشور ما  44ساعت در هفته در
نظر گرفتهشده است .او در ادامه یکی دیگر از مشکالت این
جامعه را ورود نیروهای غیر پرستار به این فعالیت عنوان کرد
و افزود :ممکن است در برخی مواقع نظارت آنچنان صورت
نگیــرد که این موضوع باعث خدشــه واردکردن به کیفیت
خدمات پرستاری شــود و این موضوع میتواند آسیبهای
زیادی در پی داشــته باشد .یزدان نیک تأکید کرد :نظارت بر
عهده معاونت درمان اســت با توجه به گســتردگی مراکز و
فعالیتی که ارائه میشود معاونت درمان نیز توانایی این نظارت
را بهطــور کامل ندارد چراکه هماکنون در اصفهان  50مرکز
درمانی وجود دارد که رســیدگی و نظارت آنها زمان و نیروی
زیادی الزم دارد .او در مورد اینکه صالحیت حرفهای بحثی
است که باید موردتوجه قرار گیرد ،گفت :هرکس که میخواهد
در این حوزه مشغول شود باید پروانه کار داشته باشد .تنها دارا
بودن مدرک دانشگاهی مالک نیست و باید پرستاران همچون
پزشکان پروانه کار داشته باشند که دریافت این پروانه وابسته
به دارا بودن شرایطی اســت .او با انتقاد از اینکه روند صدور
پروانه کار اصولی نیست ،اظهار کرد :باید دولت سایر سازمانها
را برای اجرای بهتر این برنامهها و طرحها وارد کند تا روند به
بهترین شکل رخ دهد .رئیس هیئتمدیره سازمان پرستاری
استان اصفهان خاطرنشان کرد :جایگاه پرستاران در مناصب
تصمیمگیری نظام سالمت خالی است و این موضوع باعث
میشود تصمیمات اندکی با خلل مواجه باشد و دید همهجانبه
نداشــته باشــد .یزدان نیک بیان داشت :نظام سالمت حال
حاضر کشور از بیماری به نام «بیماری مداری» رنج میبرد.
نظام سالمت به دنبال پیشگیری از بیماریها نیست .در دنیا
بودجهها به سمت پیشگیری در حال حرکت است و در کشور
ما بیشتر در بخش درمان هزینه میشود .این در حالی است
که همه بودجه نظام ســامت را درمان میبرد و جایی برای
پیشگیری و توانبخشی نمیگذارد .او بابیان اینکه با توجه به
متوسط سن در حال افزایش کشور و الگو بیماریها به سمت
بیماریهای مزمن در حال حرکت اســت باید نظام سالمت
همراستا با این موضوع حرکت کند ،تصریح کرد :تا  20سال
آینده جمعیت غالب سالمند هستند و برنامه برای آنها چیست
باید در حال حاضر برنامهریزی در این حوزه صورت گیرد.

شناسایی  ۵۸۰۰دانشآموز کمآموز و دیرآموز در اصفهان
حدود  ۵۸۱۶دانشآموز کم آموز یا دیرآموز در اصفهان شناسایی شدند که از
این آمار  2هزار و  ۳۳۰نفر دختر و  3هزار و  ۴۸۶نفر پسر هستند.
به گزارش ایمنا ،رئیس اداره پیشدبستانی و دوره اول ابتدایی آموزشوپرورش
اســتان اصفهان اظهار کرد :در سه ســال گذشته ارزیابی پایگاههای سنجش
سالمت دانش آموزان از پایه اول دبستان بهپیش دبستان منتقلشده تا با مداخله
به هنگام ،مشکالت آموزشی پیش از ورود دانشآموز به پایه دبستانی حل شود.
نســرین باباپور با بیان اینکه سنجش سالمت دانش آموزان در سال تحصیلی
 ۹۷-۹۸در پیشدبســتانی و پایه اول ابتدایی با هدف شناسایی دانش آموزان
دیرآموز یا کم آموز انجام شد ،افزود :حدود پنج هزار و  ۸۱۶دانشآموز شناسایی
شــدند که از این آمار  ۲۳۳۰آمار دو هزار و  ۳۳۰نفر دختر و ســه هزار و ۴۸۶
نفر پسر هستند.
رئیــس اداره پیشدبســتانی و دوره اول ابتدایی آموزشوپرورش اســتان
اصفهان با بیان اینکه میانگین ضریب هوشی دانش آموزان دیرآموز یا کم آموز
بین  ۷۰تا  ۸۵است که یادگیری تحصیلی در آنها دیرتر از همساالنشان اتفاق
میافتد ،ادامه داد :بر اســاس شیوهنامه تلفیقی صادرشده ،این دانش آموزان در
کنار بقیه قرار میگیرند تا در شرایط مساوی مشغول به تحصیل شوند .باباپور
با بیان اینکه برای دانش آموزان دیرآموز و کم آموز اقدامات خاص آموزشی در

نظر گرفتهشده تا منجر به ترک تحصیل آنها نشود ،اضافه کرد :باید راهبردهای
اساســی بر اساس سند آموزش برای دانش آموزان پیشبینی شود تا با اجرای
سرفصلهای آن برای کاهش افت تحصیلی دانشآموز اقدام شود.
او تصریح کرد :اصالح و کاهش تکرار پایه دانشآموز بر اساس راهکار سند
تحول پیشبینیشــده تا فرصتهای برابر آموزشی برای همه دانش آموزان
ایجاد شود .رئیس اداره پیشدبستانی و دوره اول ابتدایی آموزشوپرورش استان
اصفهان گفت :کارشناسان اصفهان بر این باور هستند که همه کودکان قابلیت
رشــد و پیشــرفت دارند ،البته اگر در جایگاه مطلوب قرار گیرند .باباپور افزود:
برنامهریزی آموزشــی امسال در پایگاههای آموزشی رشد به این صورت است
تا شرایط تحصیلی و پیشرفت دانشآموز توسط معلمان موردبررسی قرار گیرد
و در نهایت گروههای نظرسنجی ،اطالعات را جمعآوری و مشکالت آموزشی
دانش آموزان را ریشهیابی کنند.
او با بیان اینکه در پایگاههای رشد عالوه بر وضعیت تحصیلی مهارتهای
شــناختی دانش آموزان نیز رصد میشود ،ادامه داد :اکثر دانش آموزان دیرآموز
ف دارند که باید توســط معلم و
یا کم آموز در مهارتهای شــناختی نیز ضع 
کارشناس موردبررســی قرار گیرد تا برنامه آموزشی مناسب برای آنها در نظر
گرفته شود و با مداخله آموزشی مشکالت دانشآموز تا پایان سال مورد بازبینی

قرار گیرد .رئیس اداره پیشدبستانی و دوره اول ابتدایی آموزشوپرورش استان
اصفهان با بیان اینکه پایگاههای رشد در سطح شهر وجود دارد و مانند سالهای
گذشته بر جنبه آموزشی و تقویتی تأکید دارد ،ادامه داد :اما با تفاوت اینکه امسال
بیشــترین فعالیت این پایگاهها بهصورت آزمونه (پایلوت) در نواحی محروم و
حاشیهای شهر است که حدود  ۱۰درصد دانش آموزان کم آموز یا دیر آموزش
را شامل میشود و بعد از بررسی نتایج به تمام شهر تعمیم میدهیم .باباپور با
تأکید بر اینکه یکی از عوامل افت تحصیلی دانش آموزان دیرآموز یا کم آموز
خانوادهها هســتند ،تصریح کرد :آموزش به ایــن دانش آموزان باید بهصورت
فردی باشد.

نابودی قلمرو عقابها در اثر فعالیتهای انسانی

عقابها ناچار به تغذیه از پسماند میشوند .او گفت :سازمان
محیط زیست بهتنهایی نمیتواند کاری را پیش ببرد ،حتما
سازمانهای دیگر نه در این زمینه بلکه در همه زمینهها در
بخش پاالیشگاه ،بخش صنایع فوالد ،توسعه شهری و مناطق
تحت مدیریت میتوانند یاریرسان باشند؛ این مهم نیاز به
همت همگانی و همکاری دارد .رئیس گروه پرندگان سازمان
حفاظت محیط زیست با بیان اینکه این سازمان بارها در مورد
ساخت سایتهای پسماند با شهرداریهای کشور مکاتبه و
بر ضرورت انجام مطالعات ارزیابی زیستمحیطی و بررسی
پیامدهای آن قبل از احداث تأکید کرده اســت ،اظهار کرد:
در چنین طرحهایی که با سالمت و بهداشت مردم سروکار

خبر

تنظیم سند ارتقای وضعیت
زنان و خانواده در اصفهان
مدیــرکل امور بانوان اســتانداری اصفهان با بیان
اینکه در حال تنظیم ســندی با عنوان ســند ارتقای
وضعیت زنان و خانواده هستیم ،گفت :بر اساس آماری
که از شهرستانها با توجه به وضعیت زنان و خانوادهها
گرفتهایم این ســند را تنظیم و به ریاســت جمهوری
ارسال کردهایم.
به گزارش فارس ،ســهیال اثنیعشران با بررسی
موارد بهداشتی و درمانی شهرستان اظهار کرد :مسئله
بســیار مهمی که استان اصفهان در سالهای گذشته
شــاهد آن بوده بحث کمبود بودجههای بهداشــتی و
درمانی است .مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری
اصفهان در ادامه با بیان اینکه در حال تنظیم ســندی
با عنوان ســند ارتقای وضعیت زنان و خانواده هستیم،
اظهار داشت :بر اســاس آماری که از شهرستانها با
توجه به وضعیت زنان و خانوادهها گرفتهایم این سند را
تنظیم و به ریاست جمهوری ارسال کردهایم .او با بیان
اینکه این ســند با هدف ارائه بودجههای هدفمند در
تمامی حوزهها است ،افزود :بخشی از بودج ه سازمانها
به پژوهش اختصاص دادهشده است که ویژه آقایان و
بانوان اســت ،این بودجه غیرقابلانتقال بوده و بانوان
میتوانند با ســازمانهای پژوهشی در این خصوص
همکاری کنند.

تکذیب ضرب و شتم
دانشآموزاصفهانی
خبر ضرب و شتم یک دانشآموز از سوی مدیر مدرسه
در اصفهان پس از پیگیری مدیــرکل آموزشوپرورش
تکذیب شد.
رئیــس اداره اطالعرســانی و روابــط عمومــی
آموزشوپرورش استان اصفهان روز گذشته به ایرنا گفت:
با بررسیهای صورت گرفته به دستور مدیرکل مشخص
شــد که این دانشآموز در درگیری با همکالســی خود
آسیبدیده است .علیرضا مهدی افزود :در این راستا مدیر
و هیچیک از کادر مدرسه در آسیبدیدگی آن دانشآموز
دخالتی نداشــتهاند .او اضافه کرد :این خبر از سوی یک
کانال تلگرامی منتشرشده و بهزودی نسبت به تکذیب آن
خبر اقدام خواهد کرد .شنبهشــب گذشته خبری مبنی بر
ضرب و شتم یک دانشآموز در یکی از مدارس سپاهان
شهر از توابع شهر اصفهان در شبکههای اجتماعی منتشر
شد .آموزشوپرورش استان اصفهان دارای  40منطقه و
ناحیه آموزشی است که شهر اصفهان بهتنهایی دارای 5
ناحیه و یک منطقه است .هماکنون  850هزار دانشآموز
در بیش از پنج هزار باب مدرسه در استان مشغول فراگیری
تحصیلهستند.

دستگیری ۳متخلف صید
در پارک ملی کاله قاضی

رئیس گروه پرندگان سازمان حفاظت محیطزیست خبر داد

رئیس گروه پرندگان ســازمان حفاظت محیطزیست از
تدوین برنامه عمل برای حفاظت از گونههای مختلف عقابها
و پرندگان شکاری در کشور خبر داد.
به گزارش ایمنا ،مسعود حســینی در مورد علت تجمع
عقابهای بومی و مهاجر بر کوه پســماندها در گردنه زینل
اصفهان و سایت پسماند استان قم اظهار کرد :بیتوجهی به
مطالعات ارزیابی زیستمحیطی در توسعه شهری ،سبب از
بین رفتن قلمرو حیاتوحش و پرندگان شکاری شده است.
او ادامه داد :در حقیقت تجمع عقابها بر روی زبالهها ،مشکل
ما انسانهاســت که پناه و قلمرو این پرندگان را زیرپوشش
مکانهای مسکونی و کشــاورزی نابود کردهایم و بدون در
نظر گرفتن مسائل زیستمحیطی برای توسعه یک منطقه
به طبیعت آسیب رساندیم تا جایی که غذا و پناه ،گونههای
مختلف حیاتوحش از جمله عقابها کم شده است .رئیس
گروه پرندگان سازمان حفاظت محیطزیست گفت :گروهی از
این عقابها بومی و برخی هم مهاجر هستند که در فصول
ســرد از سرزمینهای شمالی سیبری برای تغذیه به مناطق
جنوبــی و مرکزی ایران مهاجرت میکنند تا پناه بگیرند ،اما
وقتی غذا کم باشد ،عقابها ناچار زباله خوار میشوند که در
نتیجه نابودی قلمرو و اکولوژی را دنبال دارد.
 ÁÁدست محیط زیست بسته است
حسینی با بیان اینکه توسعه شهری با شتاب فزاینده در حال
شکلگیری است ،اظهار کرد :افزایش مهاجرت از محیطهای
طبیعی به شــهرها ،ســبب افزایش تولید پسماند ،تخلیه و
دفن آنها در مکانهای نامناســب میشوند و به دلیل اینکه
محیط توان خود پاالیی ندارد پرندگان شــکاری و از جمله
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دارند محیط زیست در اولویت نیست .حسینی افزود :بااینحال
هماهنگیها باید خیلی قوی باشد و ما مکاتباتمان را ادامه دادیم
و سازمانها را ملزم به انجام مطالعات زیستمحیطی قبل از
ساختوســاز کردهایم؛ از سوی دیگر کشور ما درحالتوسعه
است و کمی دست محیط زیست بســته است .او ادامه داد:
در مورد برخورد پرندگان مهاجر با دکلهای برق فشــارقوی
و کابلها بارها با وزارت نیرو مکاتبه کردیم هنوز به ما جواب
نداده اســت باالخره همزمان بر است و همهمت همگانی
میطلبد.
ÁÁتدوین برنامه عمل
رئیس گروه پرندگان ســازمان حفاظت محیط زیست با

اشاره به تدوین برنامه عمل برای حفاظت بیشتر از عقابها،
کرکس مصری و ســایر پرندگان شکاری ،گفت :اجرای این
برنامهها و طرحها نیاز به بودجه ،همکاری و همت همگانی
سایر سازمانها و نهادها و اولویتدهی آنها به این مسائل مهم
دارد که به نظر من در بین آنها اولویت چنین مسئلهای وجود
ندارد .حسینی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست بر
پایه وظایف خود برنامه عمل را تهیه و تدوین میکند ،افزود:
این برنامه پس از تکمیل به همه سازمانهای مرتبط ابالغ
میشود و بر اســاس آن وظایف سازمانها برای حفاظت از
گونه مشخص میشود.
او اظهار کرد :بر اساس برنامه عمل هر سازمانی موظف
اســت بودجهای را برای اجرای آن در نظر بگیرد بااینحال
اینکه چقدر سازمانها برای پیشبرد این برنامه اقدام کنند ،قابل
پیشبینی نیست .حسینی گفت :با توجه به برنامه ششم توسعه
و حمایت آن از تنوع زیستی و محیط زیست ،تدوین برنامهها
یکی از اولویتهای سازمان حفاظت محیط زیست شده است،
اما بخشی اجرایی این برنامهها به همکاری و همافزایی سایر
نهادها بســتگی دارد .منطقه گردنه زینل و سایت کارخانه
پسماند اصفهان در مسیر مهاجرت پرندگان شکاری قرار دارد،
روزانه حجم زیادی از زباله شــهری ،ضایعات کشتارگاهی،
تلفات مرغداری و دامداری وارد این کارخانه میشود و همین
سبب شده شــمار قابلتوجهی از عقابهای بومی و مهاجر
در این مکان میان انبوه زبالهها به دنبال یافتن غذا باشــند،
درحالیکه پسماندهای گوشت و ضایعات مرغی غذای این
پرندگان شکاری نیست و نهتنها ارزش غذایی ندارد بلکه باعث
بیماری آنها میشود.

سرپرست اداره پارک ملی و پناهگاه حیاتوحش کاله
قاضی اصفهان خبر داد :سه متخلف شکار و صید به همراه
الشه آهو ،دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
به گزارش ایمنا ،علیاکبر نوروزی نیا دراینباره اظهار
کرد :محیطبانان پارک اداره ملی و پناهگاه حیاتوحش
کاله قاضی سه نفر متخلف شکار و صید را در نیمههای
شب دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کردند .او گفت :از
این متخلفان الشه یک رأس آهوی ماده کشف و ضبط
شد .نوروزی افزود :یک قبضه اسلحه تک لول ساچمه زنی
غیرمجاز ،چهار عدد فشنگ ،دو عدد چاقو ،دو عدد ساتور
و چراغقوه از شکارچیان کشف و ضبط شد .طبق بند ب
ماده  ۱۲قانون شکار و صید شکار غیرمجاز جانوران وحشی
جرم محسوب و مســتوجب مجازات است .پارک ملی و
پناهگاه حیاتوحش کاله قاضی در جنوب شــرقی شهر
اصفهان واقعشده است.

کاهش اهدای خون
در فصل سرما
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با بیان اینکه
خونگیری از اتباع خارجی انجام نمیشود ،گفت :تنها افراد
دارای کد ملی میتوانند نسبت به اهدای خون اقدام کنند.
بــه گزارش ایمنا ،مجید زینلی با بیــان اینکه در ۹
ماه امســال  ۱۲۳هزار نفر برای اهدای خون به مراکز
انتقال خون مراجعه کردهاند ،اظهــار کرد :از این تعداد
مراجعهکننــده  ۱۰۴هــزار نفر موفق بــه اهدای خون
شدند .او افزود :عمدهترین دلیل معافیت از اهدای خون
مراجعهکنندگان فشارخون باال و یا پایین افراد بوده است.
او به افزایش دودرصدی مراجعات اهدای خون در استان
اصفهان اشــاره کرد و ادامه داد :درمجموع  ۹۷درصد از
اهداکنندگان خون اصفهان مرد و سه درصد زن هستند.
زینلی به کاهش تعداد مراجعــات برای اهدای خون با
آغاز فصل سرما اشــاره کرد و گفت :در روزهای عادی
تعداد مراجعات اهدای خون بهصورت میانگین  ۴۵۰مورد
اســت و این در حالی است که در فصل سرما این آمار
به میانگین مراجعات  ۳۵۰نفر کاهش مییابد .او با بیان
اینکه در حال حاضر نگرانی در زمینه ذخایر خونی نداریم،
افزود :اما از شهروندان درخواست داریم همچنان نسبت
به اهدای خون توجه داشته باشند چراکه مراکز درمانی،
بیمارستانها و بیماران همواره به خون اهدایی نیاز دارند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه در حال
حاضر بیش از دو هزار بیمار تاالســمی از مراکز اهدای
خون در اســتان اصفهان خون موردنیاز خود را دریافت
میکنند ،ادامه داد :این بیماران بهصورت ماهیانه دو الی
سه بار خون دریافت میکنند.
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فرهنگ اصفهان

اعالم آثار پذیرفتهشده جایزه
ادبی جمالزاده

 20دی آخرینمهلت ارسال مقاله
بهکنفرانسبازیهایرایانهای
مســئول هماهنگیهای آکادمیک چهارمین کنفرانس
بازیهای رایانهای گفت :آخرینمهلت ارسال مقاله به چهارمین
کنفرانس ملــی و دومین کنفرانس بینالمللــی «بازیهای
رایانهای؛ فرصتها و چالشها» 20 ،دیماه است.
جواد راستی در گفتگو با ایسنا با اعالم این خبر ،اظهار کرد:
این کنفرانس باهدف حمایت و راهنمایی پژوهشگران و فعاالن
حوزه بازیهای رایانهای ،دوم اسفندماه در دانشگاه کاشان برگزار
میشود .او بابیان اینکه بیستم بهمن آخرینمهلت ثبتنام برای
حضور در این رویداد است ،خاطرنشان کرد :پنجم بهمن نتایج
داوریهای اعالم میشود.

www.esfahanemrooz.ir
info@esfahanemrooz.ir

سینما و تلویزیون

نمایشگاه نقاشیهای آزاده دالل اصفهانی برپا شده است

تصویر تنهایی در قلمرو سکوت
گروه فرهنگ و هنر – عاطفه علیان :مجموعه تابلوهایی
که در نمایشگاه «قلمرو سکوت» به نمایش گذاشته شده است،
تداعیکننده تالشــی برای به تصویر کشــاندن روزمرگیهای
انسان مدرن اســت که گاه تنهایی را به آغوش میکشد .کاری
که نقاشــیهای آزاده دالل اصفهانی با شش تابلو به ابعاد دو متر
در 145ســانتیمتر با ما میکند تأثیرگذاری بر شــهری است که
خانههایش مجالی برای روزنه خورشید ندارد! انسانهای مچالهای
که گهگداری ،شماتیک تنهایی مدرنیته را زانوزدهاند .در استیتمنت
نمایشگاهمیخوانیم:
«پارادایمهای بیفرهنگی خاک خورده و دستمالیشدهای که
پانتومیم باشکوه «زندگی» را بی طرحی از صحنه و لباس و فقط در
خلوت پشت دیوارهای یک سانتی بهاجبار اجرا مینمایند!
عدد میشوند ،ناسزا میشوند ،همراه مجاز شبکهها میشوند،
دالرها را حسرت میخورند و یادشان میرود که با تمام آلودگیها،
خورشید هنوز بر بلندای این شهر میدرخشد...
شهری هنوز هم پرامید و آسان!
به چاشــنی «حریم» و «واقعیت» که البته در واقعیت اصلی
خبری از آن نیست!
و من مشدد استوارم بر حفظ این حریم از بیرون و باال بهمثابه
یادمانهای مصوری که بینش تصویری شکسته وار در سایهها و
روشــنهای رنگی را از ورای دید از کف خیابان و کوچه در قالب
سطح ،حجم ،ترکیب ،بیرنگی و فام ،بافت و ساخت ،بتون و سیمان
و تیرآهن فقط و فقط با «صندلی تنهایی» من مقایسه کند.
من فقط خیالم را در واقعیت پرواز دادهام...
برای صندلی تنهایی «من و تو» که روبروی این قاب خوانش
خود را برای ترجمه شدن به «ما» مرور میکنیم».

مهدی یراحی در واکنش به حاشیههای
موزیکویدیویجدیدش:

شیطنتکردم

مهدی یراحی که با انتشــار کلیپ «پارهســنگ» موقتا
ممنوعالفعالیت شــده است ،گفت :من در این مورد شیطنت
کردم و هر تصمیمی که ارشاد بگیرد ،کامال میپذیرم.
به گزارش فارس ،مهدی یراحی مهمان برنامه رادیویی
تهران من بود و در پاسخ به این پرسش که خبر ممنوعالفعالیتی
خود را چه زمانی شنیده است ،گفت :عصر روز چهارشنبه (۱۲
دی) از طریق ناشر اثر از این موضوع مطلع شدم و آنها هم از

آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان
 -1-6258آگهي مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان كه در
اجراي ماده  1قانون و ماده  8آيين نامه صادر گرديده است و در اجراي ماده  3قانون در دو نوبت
به فاصله  15روز از طريق روزنامه كثيراالنتشار و محلي آگهی می شود تا شخص يا اشخاصي
كه به آراء مذكور 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 ملك تسليم و رسيد
اخذ نمايد و معترض بايد ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به
تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت محل ارائه
نمايند .بدیهی است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود در
صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه
محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود .صدور سند مالكيت مانع
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 -1راي شماره  – 1397/8/20-139760302019000401رضا طاهریان دهاقانی فرزند عبداله
ششدانگ یک قطعه زمین محصور با ساختمان های موجود در آن به مساحت 2087/68
مترمربع مجزی شده از پالک  12فرعی از  339اصلی واقع در بخش ثبتی دهاقان .تاریخ انتشار
نوبت اول :یکشنبه  1397/10/2تاریخ انتشار نوبت دوم :دوشنبه  1397/10/17رئیس اداره ثبت
اسناد و امالك دهاقان – زهرا يعقوبي/316383م الف
فقدان سند مالکیت
 -1-6629شماره نامه 97/10/08 – 139785602006002720 :آقای محمدرضا کریمی
خوزانی فرزند مرتضی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا
گواهی شده مدعی است که سند مالکیت شش سهم مشاع از شانزده سهم ششدانگ قطعه
ملک پالک شماره ( )133فرعی از ( )82اصلی واقع در خمینی شهر بخش  14ثبت اصفهان
که در دفتر ( )16صفحه ( )106به شماره ثبت ( ) 14029امالک اداره غرب اصفهان به نام
آقای محمد خانی خوزانی فرزند غالمرضا ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند
انتقال  31519مورخ دی ماه  1352دفترخانه  73خمینی شهر به آقای محمدرضا کریمی
خوزانی انتقال گردیده است و اظهار داشته اند که سند المثنی مالکیتشان در اثر جابه جایی
مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره
یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام
معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن
ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه
کننده مسترد گردد .اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند
ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد .رونوشت ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م/
الف 338575 :تاریخ انتشار 1397/10/17:
ابالغ وقت رسیدگی
 -1-6612نظر به اینکه خواهان بانک مهراقتصاد با وکالت آقای علی رمضانی به طرفیت
اسماعیل سقائی – سلطانعلی کرمیان به خواسته مطالبه وجه چک دادخواستی به مجتمع
شوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم نموده است که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی
آران و بیدگل به کالسه پرونده  551/97ثبت و برای تاریخ  97/11/28ساعت  19/30وقت
رسیدگی تعیین گردیده و از آنجاییکه خوانده فوق مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده،
ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
آن به شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل مراجعه نماید .عباسعلی دهقانی
رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی آران و بیدگل/ 339492م الفابالغ اجرائیه
 -1-6613شماره پرونده 139704002146000096/1 :شماره بایگانی پرونده9700138 :
شماره آگهی ابالغیه  139705102146000308بدینوسیله به آقای جواد هاشیمیان بیدگلی
فرزند حسین به شماره ملی  1250041661به نشانی آران و بیدگل بلوار امام کوچه شهید اربابی
که طبق گزارش مامور ابالغ و اجرای این اداره در آدرس مذکور شناسایی نگردیده اند ابالغ می
گردد نظر به اینکه به موجب پرونده اجرایی کالسه  139704002146000096اداره ثبت اسناد
و امالک آران و بیدگل ،مبلغ  453261369ریال تا مورخ  97/5/28و از این تاریخ به بعد روزانه
مبلغ  390338ریال بابت قرارداد شماره  6501303030001مورخ  96/9/29دفترخانه 175
بابت ضمانت وام محمود وحیدنژاد به بانک ملی بیدگل به نشانی آران و بیدگل خیابان امام و
همچنین مبلغی نیز بابت حقوق دولتی به صندوق دولت بدهکار می باشند ،لذا از تاریخ انتشار
این آگهی ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود یا جلب رضایت بانک ملی بیدگل
اقدام نمائید ،در غیر اینصورت عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما ادامه خواهد یافت .ضمنا
به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد .عباس زادگان – رئیس اداره ثبت اسناد و
امالک اران و بیدگل /319090م الف

آزاده دالل اصفهانی ،متولد  ۱۳۶۴است و دانشآموخته نقاشی
از دانشگاه هنر اصفهان که از سال  ۱۳۷۹نمایشگاههای متعددی
برگزار کرده و آثارش برگزیده و تجلیل شدهاند« .قلمرو سکوت»
عنوان نمایشگاهی از آثار اوست که تا اول بهمنماه در گالری گذار
اصفهان ،خیابان حکیم نظامی ،کوچه سنگتراشها ،نبش بنبست
سعدی ،پالک پانزدهم برای عالقهمندان دایر است .با او گفتگو
کردیم که در ادامه میخوانید:

در نمایشگاه قلمرو سکوت ،با چه سبک و متریالی
و فرمی هنرمند به بیننده اجازه میدهد به چیزهایی
توجه کند که در زمان واقعی ،به آنها توجه نمیکند و
چرا در ابعاد بزرگ هم کشیده شدهاند؟

بگذارید توأمان پاسخگو باشــم .نخستین مدیا قبل از رنگ
و جنس و علیهذا خود ســایز بزرگ است که با اصل ریز بودن
مسئله در تضاد است .مفهوم تنهایی کوچک و تقابل با آن (تنهایی)
بزرگ! دومین مدیای سیال ،زاویههای دید با تعدد سطوح و شکست
واقعیتهای خاطر است ،مثال درجایی شما دیواری را از باال میبینید
و دودکش را از پایین .این خود تضادی است که گوشزد میکند تا از
واقعیتفاصلهگرفتهشود.

آیا هنرمند میخواهد برشــی از زاویهای خاص از
واقعیت آدمی در «شــتاب زندگی» را که نمیبیند،
گوشزد کند؟

دقیقا خیر و هم دقیقا بله! بیشتر خفقانی مدنظر است که منتهی
به رهایی شود .چراکه شتاب دید را کند و مشاهده را مختل میکند
که خود داستانی الزم در امروز ماست.

چگونه «تنهایی انسان مدرن» با تابلوهایی از ساختمان
و شهر با رنگهای سرد عناصر تعریف میشود؟

طریق تماس تلفنی دفتر موسیقی از موضوع آگاه شده بودند.
این خواننده پاپ اظهار داشت :وقتی روابط عمومی معاونت
هنری خبر ممنوعیت کاری بنده را با باشگاه خبرنگاران جوان
در میان گذاشت ،از این موضوع ناراحت شدم .چون به دنبال
حاشــیه نیستم و البته دفعه اولم هم نبود که ممنوعالفعالیت
میشدم .باید مدیریت میشد که این موضوع به فضای رسانه
کشیدهنشود.
او درباره تفاوت کلیپ مجوز گرفته با آنچه پخش شــده
اســت ،ضمن صحت گذاشتن بر این موضوع گفت :یکی از
رســالتهای بزرگ هنر ـ در صورت حسن نیت مسئوالن و
هنرمندان ـ ایجاد تعامل و تقارب میان خواستههای جامعه و
سیاستمداران است؛ اما برخی جریانهای صاحب قدرت مقابل
هنرمندان جبهه دارند و با هر ابراز نظر غیر موافقشان ،مخالف
هستند .حتی دروغهایی به ما نسبت دادند مانند ـ خدایناکرده

ابالغ اجرائیه
 -1-6614شماره پرونده 139704002146000112/1 :شماره بایگانی پرونده9700156 :
شماره آگهی ابالغیه  139703802146000003بدینوسیله به آقای سلمان خورشیدی بیدگلی
فرزند حسن به شماره ملی  6199758536به نشانی آران و بیدگل شهرک رسالت و آقای
محمود وحیدنژاد فرزند یداله به شماره ملی  1250050723به نشانی آران و بیدگل شهرک
رسالت که طبق گزارش مامور ابالغ و اجرای این اداره در آدرس مذکور شناسایی نگردیده اند
ابالغ می گردد نظر به اینکه به موجب پرونده اجرایی کالسه  139704002146000112اداره
ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل ،مبلغ  5688832114ریال تا مورخ  97/6/11و از این تاریخ
به بعد روزانه مبلغ  4088648ریال بابت سند رهنی شماره  46043مورخ  94/9/18دفترخانه
 175اران و بیدگل و ضمانت وام شرکت صنایع نساجی زیبا نقش ایرانیان به شماره ملی
 14004092994به بانک ملی بیدگل به نشانی آران و بیدگل خیابان امام و همچنین مبلغی
نیز بابت حقوق دولتی به صندوق دولت بدهکار می باشند ،لذا از تاریخ انتشار این آگهی ظرف
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود یا جلب رضایت بانک ملی بیدگل اقدام نمائید ،در
غیر اینصورت عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما ادامه خواهد یافت .ضمنا به جز آگهی
مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد .عباس زادگان – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اران
و بیدگل /319097م الف
تحدید حدود اختصاصی
 -1-6608نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره  4163فرعی از
 4483/131واقع در بخش  5ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای طهمورث
جوان بخت خیرآبادی فرزند جواد در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به
عمل نیامده است .اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده
تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ  1397/11/15ساعت  9صبح در محل شروع
و به عمل خواهد آمد ،لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد كه در روز و
ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد .تاریخ انتشار:
 1397/10/17رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان -قویدل / 339122م الف
فقدان سند مالکیت
 -1-6616چون ورثه علی جعفری ماربینی نسبت به ششدانگ با تسلیم  2برگ استشهاد محلی
که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده و به تایید دفتر  62اصفهان رسیده مدعی است که
سند مالکیت تمامت ششدانگ پالک  15190/15766که قبال  420فرعی بوده واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به شماره چاپی  997222در دفتر الکترونیک  1397203020277020860به نام
نامبرده سابقه ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام
نشده و در رهن وثیقه نمی باشد .به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای
صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده)
نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد .اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد شد .رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان -مهدی شبان /339364م الف
رونوشت آگهی حصر وراثت
 -1-6617آقای عباس مرادی زاده زواره دارای شناسنامه شماره  74به شرح دادخواست
به کالسه  97|474از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان علی مرادی زاده زواره بشناسنامه  54در تاریخ 97/2/16در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  4پسر و 1دختر که عبارتند از:
 -1منصور مرادی زاده زواره به شماره شناسنامه  -2 ،74ملوک مرادی زاده زواره به شماره
شناسنامه  -3 ،130حسین مرادی زاده زواره به شماره شناسنامه  -4 ،4584عبدالرضا مرادی
زاده زواره به شماره شناسنامه  -5 ، 67عباس مرادی زاده زواره به شماره شناسنامه  74و یک
همسر دائمی به نام آفاق ناطقی فرزند موید به شماره شناسنامه  3460والغیر %اینک با انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف
اردستان تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .قاضی شعبه اول شورای حل اختالف زواره
/ 339908م الف
ابالغ اجرائیه
 -1-6618بدین وسیله به آقای محسن یزدانی مهابادی فرزند محمد به شناسنامه شماره 372
صادره از اردستان ساکن اصفهان خ برازنده خ گلش  36کوچه نیلوفر  14ساختمان امین ابالغ
می شود که خانم مطهره قادر زاده فرزند محمد جهت وصول مهریه به استناد مهریه مندرج
در سند ازدواج شماره  5027دفتر  22ازدواج اردستان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده
اجرائی به کالسه  139704002132000112در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ
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محمد رحمانیان به قید وثیقه
آزاد شد

[عکس  :اصفهان امروز]

فهرست آثار پذیرفتهشده جایزه ادبی جمالزاده در سایت آن
اعالم شد.
دبیــر جایزه ادبی جمالزاده با اشــاره بــه این خبر گفت:
درمجموع  1547اثر به دبیرخانه جایزه جمالزاده ارســال شد
که شامل  978اثر در بخش داســتان آزاد 411 ،اثر در بخش
داستان اصفهان و  158زندگی نگاره بود که از این تعداد پذیرای
 69داســتان در بخش آزاد 44 ،اثر در بخش داستان اصفهان
و  25زندگی نگاره بودیم که میتوان گفت توانستهایم آرشیو
کوچکی از داســتانهای ایرانی که تقریبا امسال نوشتهشده
را جمعآوری کنیم .رضــا روحانی افزود :متقاضیان میتوانند
جهت دیدن اسامی پذیرفتهشده به سایت جایزه ادبی به نشانی
 jamalzadehaward.irو یــا آدرس کانال تلگرامی
@ jamalzadehawardمراجعه کنند .او با اشــاره به
سطح کیفی آثار رسیده تصریح کرد :طبیعی است که در اینگونه
مسابقات چون نویسندگان جوان و جدید اثر ارائه میکنند ما با
تنوع روبهرو باشیم اما طبق گفته داوران آنچه خیلی به چشم
میآید این است که شور و شوق نوشتن در نویسندگان بسیار
زیاد بوده و بااینوجود انتخاب از بین آثار اصال کار سادهای نبوده
تداوران را اینطور شرح داد :در
است .او معیارهای انتخاب هیئ 
بخش داستان اصفهان چون محوریت اصفهان بود تا حدی
نشانههای اصفهان در آثار برجسته شد که داستانها را خیلی
سخت میشد از هم تفکیک کرد ،در زندگی نگارهها بر مبنای
قدرت روایت نویسنده در ارائه روایتی خواندنی اما واقعی کار را
پیش بردیم و در بخش آزاد با توجه به نداشتن محوریت اصفهان
درصدد پیدا کردن داستانهای خالقانهتر ،فنیتر و معاصرتر
بودیم تا قدرتهای نویســندگی را پیدا کنیم .او خاطرنشان
کرد :مراسم اختتامیه جایزه ادبی جمالزاده بهمنماه سال جاری
از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان برگزار
میشود که متعاقبا زمان و مکان آن اعالم خواهد شد.
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فرهنگ و هنر

آشناترین آشیانه انسان مدرن ساختمان و مأوایش شهر است
«روزمرگی در شهر و شب مرگی در ساختمانهایی با یک سانت
ضخامت»
آیا آثار بهطور پیوسته در ارتباط با همدیگر تعریف
میشوند؟

هم بله و هم خیر .هم سعی کردم مستقل باشند و هم در کنار
هم گستردهتر .شخصیت پرداختهشدهای وجود نداشته که سنگش
را در تابلو به سینه بزنم.

آثار شــما یادآور تنهایی و انزوایی است که هنوز
گزنده ،پوچ و تروماتیک نیست .این «تنهایی مدرن»
بدون حضورســوژه و ابژکتیو نقاشــی شده است.
تنهایی و انزوای انســان مــدرن را در آثار چگونه
میتوان توضیح داد؟

ازنظرمعماریپنجرهبرایگرفتننورتعبیهمیشود،
آیا این بافت معناشناختی در آثار حضور دارد؟ و چطور؟

پنجره نماد راه ارتباط گرفتهشده و عضو جدانشدنی است .معنا
یدانم.
رانم 

در این آثار ،با برشهای تصویری بستهای مواجه
هستیم که واقعیتی روزمره را برایمان روایت میکند،
گویا انگار زندگی همان است؛ و تفاوت را در مکان
و نورپردازی میتوان جستجو کرد .این مکانهای
کمنوربیانگرچیست؟

آدمیان بسیار کمرنگ در گوشه و کنار آثار دیده میشوند! مابقی
آنقدری تنهایند که در البهالی دیوارها و تاریکیها گمشــدهاند.
آنهایی که دیده میشــوند قویتر بودهاند! انسان مدرن ازنظر من
یعنی در میان و نهان.

عمیقترین تنهاییهایی که شــاید در آن چیزی هست که
یدانیم!اگربخواهمشفافترتوضیحبدمتلفیقیازنگاهفتوریستی
نم 
و پرسیژنیستی به مسئله جامعه امروز و زیرساختهای درگیر اما
فراموششده ذهن مرا بهعنوان سخنرانی بصری بیشتر درگیر کرده
تا هر موضوع دیگری .آنچه شخصا دغدغه من بوده ارائه ملموس
آنچه مرا میآزرد است و این آثار نوعی خودنگاری مزمن از جامعه
دورادور من است .شاید اگر بیانی دیگر بر اجبار میبود حتما سلف
پرترههایی در پنجره را انتخاب میکردم.

ـ توهین به شهدا که اصال چنین چیزی نبوده است.
یراحی گفت :تا امروز قانونمند کارکردهام و همیشه هم سرم
مقابل قانون پایین است ،اما یکجاهایی نداشتن جسارت در
برخی مدیران باعث خودسانسوری میشود که در عرصههای
مختلف ازجمله موســیقی ،مردم را به سطح برده است .من
تمام مسئلهام این است! هنرمند کارش پرسشگری و رساندن
حرف مردم به مسئوالن و تلطیف فضای بین این دو است.
اگر هنرمند صدای مردمش نباشد ،عاشقانه بخواند تا راحت
مجوز بگیرد و فقط بخواهد پول چاپ کند ،اینکه دیگر نامش
هنرمتعهدنیست!
این خواننده پاپ افزود :بیش از یک ســال برای گرفتن
مجوز «پارهسنگ» رفتیم و آمدیم .میگفتند مجوز نمیدهیم.
با آقای عبدالجبار کاکایی که از مســئوالن اصلی واحد شعر
هستند صحبت کردم و گفتند ما به این شعر مجوز دادهایم.

چند کلمه بود که دوستان تأکید داشتند عوض شود ،بقیه شعر
کامل مجوز دارد و در کتابخانه ملی ثبتشده است .اینجا حس
آن رزمنده به من دست داد که مجبور است شناسنامهاش را
دستکاری کند ،چون از فضای بستهای که نگذاریم کسی
حرف بزند ،احساس خطر کردم.
ÁÁنگاه مستقل خودم را به جنگ دارم
یراحی افزود :گفتند بازوبند حزب نازی را بستهاید و به شهدا
توهین کردهاید! من یک کار ننگ بر جنگ و ضد جنگ درست
کردهام .چه کسی هست که بگوید من با جنگ موافقم؟ من
اصال با او بحثی ندارم و خودم ،خودم را ممنوعالفعالیت میکنم.
من ادوار جنگ را میگویم ،نهفقط جنگ هشتساله خودمان
را .من از نگاه مستقل خودم برای شهدا کار خواندهام .من بچه
اهوازم ،من با صدای آژیر بزرگشدهام .من حقدارم بپرسم؛ اما
بدون جنجال ،بدون شوآف.

 1397/8/28مامور ابالغ اجرای ثبت اصفهان محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده،
لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی
که روز ابالغ محسوب می گردد؛ نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،عملیات اجرائی
جریان خواهد یافت .ابالغ شونده :محسن یزدانی مهابادی .مسئول واحد اجرای اسناد رسمی
اردستان / 339937م الف
فقدان سند مالکیت
 -1-6610خانم زهره کوره پز برابر وکالت نامه  12981مورخ  1397/9/20از طرف خانم مرضیه
داودآبادی به پیوست دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی گردیده
مدعی است که سند مالکیت بیست و چهار هزار و دویست و نود و دو سهم مشاع از چهارصد و
شصت و یک هزار و پانصد و سی و نه سهم ششدانگ به شماره  4297فرعی مفروز و مجزی
شده از شماره  591فرعی از پالک  2840اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل که
درصفحه  329دفتر  135امالک ذیل شماره  26635بنام خانم مرضیه داودآبادی ثبت و سند
مالکیت صادر و تسلیم گردیده سپس به موجب سند انتقال اجرایی شماره  51174مورخ 96/7/6
دفترخانه  175آران و بیدگل مقدار دویست و پنجاه و چهار سهم و هفتاد و چهار صدم سهم
مشاع از مالکیت نامبرده کسر گردیده است که بعلت جابجایی مفقود و اینک درخواست صدور
المثنی سند را نموده است لذا طبق تبصره یک ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب
آگهی تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می
باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن
ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل اسناد با ارائه
کننده مسترد گردد .چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل
اسناد ارائه نشود المثنی سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد .رییس ثبت
اسناد و امالک آران و بیدگل -عباس زادگان 339412

تاسیس شرکت سهامی خاص پارس عمران زاینده رود درتاریخ
1397/10/10
به شماره ثبت  61678به شناسه ملی 14008045447
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه
فعالیت نمی باشد سرمایه گذاری درایجاد ،توسعه ،تکمیل انواع کارخانجات و پروژه ها،
واحدهای اقتصادی ،تولیدی ،خدماتی،صنعتی ،کشاورزی ،ساختمانی ،عمرانی ،تغذیه
ای ،عملیات بازرگانی مجاز داخلی خارجی ،مشارکت با شرکتها و واحدهای مختلف
اقتصادی در موضوعات فوق ،استفاده از انواع تسهیالت مالی از طریق موسسات
اعتباری و بانکها صرفا درجهت اهداف شرکت اخذ نمایندگی در داخل یا خارج از کشور
از شرکت های داخلی یا خارجی ،شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی
انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در نمایشگاهها و انجام کلیه عملیات
ساختمانی و تاسیساتی سیستم سرد کننده ساختمان ،تاسیسات و تجهیزات ساختمان
(آب ،برق،گاز ،فاضالب) ،تاسیسات وسایل انتقال(آسانسور ،پله برقی و باالبر)،
سیستم های خبر و هشدار دهنده ،نصب و راه اندازی نگهداری و تعمیرات موتورخانه
ها ،لوله کشی و برق کشی ،انواع عایقهای حرارتی و رطوبتی و صوتی ،سیستم
تهویه هوا ،نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق و کالیبراسیون آنها تهیه اسناد مناقصه
واسناد مهندسی واحدهای یوتیلیتی نصب و اجرای پایپینگ و شستشوی شیمیایی و
تجهیزات تامین و نگهداری برق و ابزار دقیق ،طراحی ،محاسبه ،اجرا ،نظارت ،مشاوره
پروژه های عمرانی اعم از آجری ،سنگی ،بتنی و فلزی ،فعالیت در زمینه ساخت و
احداث واحدهای مسکونی ،تجاری و اداری -جاده سازی ،راه سازی،راه داری رو
سازی بهسازی راه و نگهداری از آن ،انجام کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی
اعم از شاه راه های اصلی و فرعی گاز ،اب ،اب و فاضالب مخابرات شامل گود
برداری ونصب تاسیسات و امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال و اتصال (آب و
گاز و نفت) و راه سازی اعم از احداث بنا و پل سازی ،سد سازی ،تونل سازی ،راه
و باند ،کانال کشی ،زهکشی ،جدول بندی ،آب رسانی ،نقشه کشی ،نقشه برداری،
خاک برداری ،خاک ریزی ،جاده سازی ،محوطه سازی ،تانک سازی ،شهرک سازی،
آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضالب گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت
و نصب انواع سوله و دکل و تاسیسات فنی ،نصب علمک ،کابل کشی ،تیرکوبی،
مفصل بندی ،تاسیسات و تجهیزات در برگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز،
شبکه های گاز رسانی تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی ،سیستم های سرد کننده
ساختمان ،تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز و برق و فاضالب) انتقال زباله،
خطوط لوله جریانی ،خاکریزی و خاکبرداری ،سد سازی ،تسطیح اراضی -بهسازی و
نوسازی بافتهای فرسوده شهری و غیره شهری ،زیر سازی ،شن ریزی ،آسفالت کشی
و خط کشی ،گاردیل بندی ،سرعت گیر و هرگونه پاکسازی مربوط به راه  -خرید

روز گذشته رسانهها خبر بازداشت محمد رحمانیان را به دلیل
حواشینمایش«پیکانجوانان»منتشرکردند.
به گزارش ایرنا ،محمد رحمانیان کارگردان باســابقه تئاتر
خبر داد که با قرار وثیقه آزادشــده است .او دلیل بازداشتش را
حواشی نمایش «پیکان جوانان» اعالم کرد .این هنرمند از دادن
اطالعات بیشتر خودداری کرد .گفته میشود قرار بازداشت او
در دادسرای  ۲۱ارشاد و در جریان پرونده تئاتر «پیکان جوانان»
صادرشدهاست.

لحظهگرگومیش
روی آنتن میرود
مجموعه تلویزیونی «لحظه گرگومیش» از شنبه هفته
آینده روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
به گزارش فارس ،تازهترین تیزر سریال تلویزیونی «لحظه
گرگومیش» کاری از همایون اسعدیان رونمایی شد .همایون
اســعدیان یازده سال پس از موفقیت ســریال عاشقانه «راه
بیپایان» ،این بار نیز با ترکیبی از چهرههای باسابقه و جوان
همراه با سریال «لحظه گرگومیش» به تلویزیون بازمیگردد.
این سریال عاشقانه به نویسندگی مونا انوری زاده ،در ۵۰قسمت
آماده نمایش شده و از شنبه  ۲۲دیماه به روی آنتن شبکه سه
سیما خواهد رفت .مجموعه تلویزیونی «لحظه گرگومیش»
روایت فرازوفرود زندگی خانوادهای اصیل در طول ســه دهه و
با محوریت زندگی تنها دختر این خانواده است؛ روایتی که از
دهه  ۶۰آغاز گشته ،حوادث مختلفی از قبیل جنگ ،تحوالت
اجتماعی و اقتصادی را پشــت سر گذاشته و در زمان معاصر
پایان میپذیرد. ...

مسخرهبازدرآخرینمراحلفنی
آخرینمراحلفنیفیلمسینمایی«مسخرهباز»بهکارگردانی
همایون غنی زاده در حال انجام است.
به گزارش مهر« ،مسخرهباز» نخستین تجربه سینمایی
همایون غنی زاده برای حضور در ســی و هفتمین جشنواره
ملی فیلم فجر با انجام آخرین مراحل فنی و ساخت موسیقی
آماده نمایش میشــود .غنی زاده که از کارگردانان تئاتر است
در نخستین فیلم خود ،غیر از حضور در بخش نگاه نو توانست
در جمع فیلمهای بخش اصلی مسابقه این جشنواره نیز حضور
پیدا کند .در خالصه داستان این اثر آمده است« :دانش شیفته
سینما و عاشق هما هنرپیشه محبوب شهر است .کاظم خان
شیفته کازابالنکا و جواز کسبش است .شاپور شیفته تن ماهی و
مصفای ممنوعالتصویراست .شهر پر از گدا شده و منتظر زلزله
بالوقوعیاست.
قری 

ملزومات ،احداث سوله و اسکلت فلزی ،نازک کاری و نماسازی ،اقالم پیش ساخته،
مخازن بتنی ،مبلمان پارکی و شهرسازی ،انواع سازه های پروتبیل از قبیل پارکینگ و
آالچیق و اجرای طرح های صنعتی و تاسسیات شهری و طراحی نظارت اجرا محاسبه
مشاوره در امور ابنیه اعم از بتونی و فلزی ساخت مجتمع های مسکونی تجاری
اداری ورزشی و ساخت سوله  ،طرح های شهری و شهرسازی ،نقشه برداری شهرک
سازی و شهرسازی ،انبوه سازی بهینه سازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهری و
غیر شهری ،مشارکت در اجرا و ساخت ،خرید و فروش و توزیع ساخت و تولید مصالح
ساختمانی و مواد شیمیایی و تزیینی نوین مدرن سنتی و صنعتی ،انجام کلیه امور
تاسیساتی اعم از الکتریکال و مکانیکال ،انجام کلیه امور خدماتی شامل تنظیفات،
محوطه سازی فضای سبز ،تامین نیروی انسانی مجاز شرکت به طور موقت،اجرای
کلیه خدمات شهری اعم از مبلمانهای شهری رنگ آمیزی جداول و جدول کشی،
انجام کلیه فعالیتهای طراحی ،اجرا و نظارت پروژه های نفت وگاز و پتروشیمی (به
جز استخراج ،اکتشاف و بهره برداری) ،طراحی ،اجرا و نظارت پروژه های ساختمانی
 ،طراحی ،اجرا و نظارت پروژه های مرتبط با مترو و طراحی ،اجرا و نظارت پروژه
های نقشه برداری ،احداث شعب در سراسر ایران و جهان،تامین نیروی انسانی مورد
متخصص و ساده به طور موقت جهت اجرای عملیات اجرایی مرتبط با صنایع نفت و
گاز و پتروشیمی و صنایع معدنی انجام کلیه فعالیتهای طراحی ،اجرا و نظارت پروژه
های فوالد و ذوب آهن (به جز استخراج ،اکتشاف و بهره برداری) ،طراحی ،اجرا و
نظارت پروژه های ساخت و تامین اسکلت فلزی و لوله کشی کارخانجات و صنایع
معدنی پس از کسب مجوزهای الزم .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان
اصفهان  ،شهرستان اصفهان  ،بخش مرکزی  ،شهر اصفهان ،غرضی  ،کوچه الله ،
کوچه جهان پهلوان تختی  ،پالک  ، 15طبقه سوم کدپستی  8196334815سرمایه
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم
 10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط موسسین
طی گواهی بانکی شماره  330مورخ  1397/09/17نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان
کاوه اصفهان با کد  3141پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می
باشد اعضا هیئت مدیره آقای بهزاد امشاسفند به شماره ملی 1271010887و به
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای سجاد غالمی به شماره ملی
1271072671و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای طهماس حبیبی
به شماره ملی 6639745801و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو
هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور
شرکت با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق
عادی و اداری با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدعلیرضا
سادات به شماره ملی  1291986049به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
آقای احسان جعفرپوربروجنی به شماره ملی  1292287195به سمت بازرس علی
البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج آگهی
های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه
فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری اصفهان ()340316
آگهی تغییرات شرکت مهندسی داده پرداز آریانا تهران سهامی خاص
به شماره ثبت  25682و شناسه ملی 10260464425
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/10/06مرکز اصلی شرکت به
استان اصفهان  ،شهرستان اصفهان  ،بخش مرکزی  ،شهر اصفهان ،حکیم نظامی  ،کوچه
شریعتی [ ، ]10کوچه بهار شرقی  ،پالک  ، 2-طبقه همکف  -کدپستی  8173948154انتقال
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()338674
آگهی تغییرات شرکت رفیع درمان اصفهان شرکت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  60313و شناسه ملی 14007533320
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/09/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 :محل شرکت در استان اصفهان  ،شهرستان اصفهان  ،بخش مرکزی  ،شهر اصفهان ،طالقانی
 ،کوچه بهادرخان[-4مسجدالرحیم]  ،خیابان میرداماد  ،پالک  ، 28-ساختمان دژ  ،طبقه دوم
 ،واحد  4کدپستی  8136753596تعیین گردید  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()339427
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اقتصاد
خبر

نمایشگاه فصلی به اقتصاد
جامعه ضربه می زند
رئیــس اتاق اصناف اصفهان با اشــاره به اینکه این
جشنواره با نمایشگاه بینالمللی مبل اصفهان همزمان شده
است ،گفت :بر اساس شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و
رکود اقتصادی معتقدیم که برگزاری هر نمایشگاه فصلی
ضربه به بدنه اقتصادی جامعه است.
به گزارش ایمنا ،رســول جهانگیــری در آیین افتتاح
جشنواره ملی بازار مبل رهنان ،اظهار کرد :بر اساس قانون
برگزاری هرگونه نمایشگاهی به عهده رئیس اتاق اصناف
و رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســت و اجازه
برگزاری هیچگونه نمایشگاه فصلی در دو سال اخیر به هیچ
صنفیدادهنشدهاست.حتینمایشگاهپادگاننظامیتعطیل
شد .او افزود :قرار است مکاتباتی به همه شهرستانها انجام
شــود که در قبال برگزاری نمایشگاهها ،منافع مالی دیده
نشود زیرا برگزاری نمایشگاهها کسبوکار کاسبان را تعطیل
میکند .رئیس اتاق اصناف اصفهان اضافه کرد :نمیخواهیم
درهای اصفهان را به روی سایر افراد ببندیم ،حصاری دور
خود بکشیم و رقابت را در نظر نگیریم اما معتقدیم اولویت
اول در نمایشگاهها باید با کسبه اصفهانی باشد ،امسال در
نمایشگاه بینالمللی مبل بیش از ۷۰درصد شرکتکنندگان
واحدهای صنفی اصفهانــی بودند .جهانگیری گفت :اگر
قرار است نمایشــگاه مبل سالیانه برگزار شود کسانی که
شناسنامه صنفی دارند میتوانند در آن شرکت کنند و فقط
درصورتیکهمتقاضیاناصفهانینتوانستندظرفیتنمایشگاه
را پر کنند به شهرهای دیگر اجازه حضور داده شود .او افزود:
اکنون تولیدات ما یک سر و گردن از تولیدات کل منطقه
باالتر است و با توجه به اینکه در صنعت چوب پیر و جوان
در کنار هم کار میکنند میتوان گفت این صنعت همیشه
پایدار خواهد ماند .رئیس اتاق اصناف اصفهان اضافه کرد:
یکی از مشاغل اصلی که میتواند ایجاد اشتغال برای تولید
ملی داشــته باشد صنعت چوب است و امید است در شهر
اصفهان نیز با جلوگیری از برگزاری نمایشگاهها ،واحدهای
صنفیرونقبیشتریکسبکنند.

ناهمخوانیرشدقیمتی
شهرکهایصنعتی
با شرایط صنعت
رئیس خانه صمت ایران گفت :صنعتگر تمام انگیزه،
سرمایه و توان خود را صرف راهاندازی یک واحد تولیدی
میکند ولی حتی رشــد قیمتی شــهرکها با رشد این
سرمایهگذاری تراز نیست.
به گزارش فارس ،ســید عبدالوهاب ســهلآبادی در
نشست مشترک بررسی مشــکالت زیرساختی شهرک
صنعتی مبارکه ،این شــهرک صنعتــی را به دلیل وجود
تولیدکنندگان شــاخص یکی از مهمترین شهرکهای
استان اصفهان دانست و افزود :باید با دیدی مثبت به مسئله
زیرساختهای شهرک مبارکه نگاه شود و اجرای مطالبات
زیرساختی شــهرک اولویتبندی و اجرایی شود .رئیس
خانه صمت ایران با اشــاره به حضور خود در هیئتمدیره
شرکت شــهرکهای صنعتی گفت :تمام تالش من در
امضای صورتجلســات این است که حقی از صنعتگر
ضایع نشود که البته با وجود مدیران دولتی الیق و دلسوز
در کنار من در هیئتمدیره نگرانی از این بابت نیســت .او
ادامه داد :صنعتگر تمام انگیزه ،سرمایه و توان خود را صرف
راهاندازی یک واحد تولیدی میکند و مشکالت پیش رو را
به جان میخرد ولی متاسفانه حتی رشد قیمتی شهرکها
با رشد این سرمایهگذاری تراز نیست .سهلآبادی همراهی
صنعتگران و حمایت آنها از یکدیگر را راهحل اساسی در
رفعمشکالتشهرکهایصنعتیبرشمردوافزود:بسیاری
از مشکالت شهرکها باید با همت و پیگیری واحدهای
مستقر در شــهرک پیگیری و برطرف شوند .در ادامه این
جلسه محمدجواد بگی ،رئیس شرکت شهرکهای صنعتی
استان اصفهان ضمن ارائه مستندات مربوط به مراحل انجام
زیرساختهای شهرک صنعتی مبارکه گفت :طرح اجرای
آسفالت شهرک در دســتور کار قرار دارد و آگهی مناقصه
مربوطه در مهرماه  97برای دومین بار به چاپ رسیده که
در مناقصه قبلی به دلیل مشکالتی طرح رد شده و امیدوار
هستیم که این بار با همکاری واحدهای مستقر در شهرک
بتوانیم این موضوع را به سرانجام برسانیم.

نصب دستگاههای خودگردان
در  ۸۰شعبه بانک سامان
بانک ســامان در راستای برنامه «ســامان  »۱۴۰۰و
بهینهسازی خدمات ،نسل جدید دستگاههای بانکی را با نام
«خودگردان» راهاندازی کرد.
به گــزارش ایبنا ،عباسمیرزا نیــری مدیر بانکداری
الکترونیک با اعالم این خبر گفت :دستگاههای خودگردان
نسل جدید و پیشرفته دســتگاههای بانکی است که با
هدف سهولت سرویسدهی و تامین امنیت پولی و مالی
هموطنان راهاندازی شده است.
او افزود :این دســتگاهها دغدغه بسیاری از صاحبان
صنوف کوچک و متوسط در زمینه نگهداری وجه نقد را
برطرف میکند و بر همین اساس ،راهاندازی دستگاههای
خودگردان در شعب پرازدحام در دستور کار بانک سامان
قرار گرفته اســت .نیری گفت :دستگاههای خودگردان
عالوه بر برخورداری از تمام امکانات دستگاههای خودپرداز،
امکان دریافت وجه نقد و واریز آنی مبالغ دریافتی به حساب
مشتریان بانک سامان را نیز دارد .مدیر بانکداری الکترونیک
بانک سامان تصریح کرد :سقف واریز به حساب از طریق
این دســتگاهها ۱۵ ،میلیون تومان در شبانهروز است .او
خاطرنشان کرد :در حال حاضر  ۸۰دستگاه خودگردان در
شــعب بانک سامان نصب شده است و در نظر داریم این
تعداد را به  ۱۰۰دستگاه افزایش دهیم.
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رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان استان اصفهان مطرح کرد

دستاورد خشکی زایندهرود؛ زلزله خاموش برای اصفهان
رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان استان اصفهان
با بیان اینکه فرونشستهایی که در اثر خشکی زایندهرود و
برداشتهای بیرویه پیش آمده ،زلزله خاموشی است که در
کنار گوش مردم اتفاق افتاده است ،گفت :روزی در حفرهای
فرو میرویم که به دست خودمان ایجاد شده است.
به گزارش ایمنا ،غالمحســین عســگری در نشست
خبری اولین نمایشگاه بینالمللی بهرهوری آب و انرژی در
ساختمان ،صنعت ،حملونقل و اولین همایش ملی ساختمان
پایدار و انرژی ،اظهار کرد :هدف از برگزاری این نمایشگاه
و همایش این است که مردم و مسئوالن بدانند انرژیهای
فسیلی تمام ناشدنی نیست و رو به اتمام است در تامین آب،
گاز و سایر انرژیها به مشکل خوردهایم و اگر به این صورت
پیش برویم برای آیندگان چیزی باقی نمیماند.
رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان استان اصفهان
افزود :این همایش هشت محور دارد که یکی از آنها ،مبحث
 ۱۹مقررات ملی ساختمان است و این مقررات الزماالجرا
اســت ،متاســفانه به این قانون بیتوجهی شده و اگر این
قانون در ساختمانها اجرا شود از حجم زیادی از هدررفت
انرژی جلوگیری خواهد شد.
او با بیان اینکه ســاختمان پایدار ،ساختمانی است که
از نظر انرژی خودکفا باشــد که از آن به عنوان ساختمان
سبز یاد میشــود ،افزود :کاربرد انرژیهای تجدید پذیر در
ساختمانها مسئله مهمی است که ناچاریم به سمت استفاده
از آن حرکت کنیم.
عسگری با بیان اینکه در سالیان گذشته هیچ نوآوری در
مصالح ساختمانی اتفاق نیفتاده است ،گفت :در این همایش
سعی داریم این نوآوریها را ارائه دهیم.
ÁÁاستفاده بهینه از انرژیها در ساختمان باید
فرهنگسازی شود
رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان استان اصفهان

بــا تاکید بر نقش و جایگاه مردم و دســتگاههای مختلف
در اجرای قوانین ،اظهار کرد :در اســتفاده بهینه از انرژیها
در ســاختمان باید فرهنگسازی شود .در این نمایشگاه از
مجموعه فناوریهای آب ،برق و گاز رونمایی خواهد شد تا
ببینیم در ساختمانها ،صنعت و حملونقل از چه مصالحی
استفاده کنیم تا حداکثر بهرهوری را از انرژی داشته باشیم.
او اظهــار امیدواری کرد که این همایش و نمایشــگاه
قدمی برای هوشیار کردن مردم بهمنظور صرفهجویی باشد
و افزود :در بیشــتر مواقع میزان انرژی که در ساختمانها
مصرف میشود بیشازحد نیاز است بنابراین باید ساختمانها
را به سمت هوشمندسازی ببریم تا حداقل انرژی را مصرف
کند.
رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان استان اصفهان در
بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حساسیتهای

جامعه باید نســبت به بحران انرژی موجود ،افزایش یابد،
گفت :بر اســاس آمار شــرکت آب منطقهای ،در  ۳۷سال
گذشته بهطور متوسط  ۴۰متر آب زیرزمینی کشور کاهش
پیدا کرده است باید بفهمیم که برای این بیتوجهی هزینه
سنگینی را پرداخت میکنیم.
ÁÁروزی در حفرهای فرومیرویم که به دست
خودمان ایجاد شد ه است
عسگری با بیان اینکه فرونشستهایی که در اثر خشکی
زایندهرود و برداشتهای بیرویه پیش آمده ،زلزله خاموشی
است که در کنار گوش مردم اتفاق افتاده است ،افزود :روزی
در حفرهای فرو میرویم که به دســت خودمان ایجاد شده
است.
او اضافه کرد :قوانین الزم وجود دارد اما حساسیتی برای
اجرای آن نیست ،با گشتی ساده در اصفهان ساختمانهایی

را که در زمین فرو میرود و تجهیزات شــهری که آسیب
دیده است را میبینم و همه این فاجعهها به دلیل بیتوجهی
مسئوالن است.
ÁÁموضوع آب ،سیاسی شده است
رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان استان اصفهان
با بیان اینکه اکنون مســئله آب سیاسی شده است ،گفت:
بحران کمبود آب ،یک فاجعه زیستمحیطی فالت مرکزی
اســت و راهی بهغیراز برانگیختن حساســیتهای جامعه
بهمنظور حفظ حقوحقوق آیندگان وجود ندارد.
عسگری افزود :ممیزی انرژی موتورخانهها با همکاری
۱۹سازمان در استان اصفهان ،برای پنج هزار موتورخانه از
آخر دیماه شروع میشود ،هیچ طرحی موفق نمیشود مگر
آنکه مردم همکاری کنند.
او با اشاره به اجرای پایلوت طرح بازیافت آب خاکستری
در کاشــان ،گفت :بهزودی اســتفاده از این روشها برای
همگان الزامی خواهد شد همانطور که در صنایع به دلیل
اضطراری که به وجود آمده و دیگر آبی وجود ندارد ،این کار
در حال انجام است.
رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان استان اصفهان با
بیان اینکه مردم باید همت کنند و از انرژیها بیحدواندازه
استفاده نکنند ،گفت :در یک کیلومتری زمین آب هست اما
نباید آن را استفاده کنیم چون در آینده چیزی باقی نمیماند.
عسگری با اشاره به اینکه بیشــترین هدررفت انرژی
توسط مردم و در ساختمانها اتفاق میافتد ،گفت :باید مردم
مطالبه گر باشند و بخواهند تا قوانین اجرا شود.
او افزود :گاهی اوقات اتفاقی که در اطراف ما رخ میدهد،
فکر میکنیم فقط برای همسایه است و به ما ربطی ندارد،
اما اینطور نیست ،محاسبات ساختمانی نیز به همین دلیل
در حال تغییر اســت تا از این به بعد شــاهد صدمات فرو
نشست به ساختمانها نباشیم.

حرکتهای شکل گرفته در تحریم سرآغازی برگزاریانتخاباتهیئتمدیرهانجمنصنفی
شهرکهایصنعتیاصفهان
برای رهایی از وابستگی است
جلسه هماهنگی نمایشگاه بومیسازی صنعت فوالد ایران با
حضورحمیدرضاعظیمیانمدیرعاملفوالدمبارکهواعضایکمیته

مدیریت این شرکت و با همراهی مدیران عامل گروه فوالد مبارکه
برگزارشد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در این جلســه تصریح کرد :در
شرایط تحریم ما ناچار به حرکت هستیم که البته در این شرایط،
حرکتهای ما ســرآغازی نو برای رهایی از وابستگی است.
او با تأکید بر اینکه برگزاری جشنواره و نمایشگاه بومیسازی
بههیچعنوان تبلیغاتی نیست گفت :این فراخوان بزرگ حرکتی
ملی برای پیشگیری از توقف چرخ صنعت فوالد کشور است.
به خاطر داشته باشیم که این حرکت عظیم فقط به روزهای
برگزاری نمایشــگاه ختم نمیشــود ،بلکه در ادامه آن باید
تمامی واحدهای ذیربط با همکاری انجمن تولیدکنندگان
فوالد و سایر فوالدســازان ،قطعهسازان و تأمینکنندگان به
نحوی عمل کنند که کشــور دیگر معطل واردات نباشــد.
او به فعالیت مضاعف و دقتنظر در فرایند برگزاری جشنواره و
نمایشگاه تأکید کرد و افزود :باید بهگونهای برنامهریزی کنیم که

دقیقا بعد از برگزاری این همایش ملی ،کار ما به شکل فزایندهای
شروع شود و در نتیجه آن ،عزت و سربلندی و غرور ملی به بار آید.
به گزارش اصفهان امــروز ،در بخش آغازین این
جلسه ،محمد ناظمی هرندی مدیر روابط عمومی
شــرکت فوالد مبارکه به تاریخچه بومیسازی در
فوالد مبارکه اشــاره و تصریح کرد :بومیسازی در
فوالد مبارکــه قدمتی به طول عمر پر خیروبرکت
فــوالد مبارکه دارد .بــه این معنی کــه رویکرد
مدیریت شــرکت از ابتدا بر این مهم اســتوار بوده
اســت که با اعتماد به شــرکتهای دانشبنیان
داخلی و ســازندگان تجهیزات و مواد اولیه ،دانش
فنی ســاخت کارخانههای فوالدسازی و متعاقب
آن ســاخت تجهیزات و قطعات را در کشــور نهادینه کند.
او افزود :در این جشنواره و نمایشگاه ملی فرصتی فراهم آمده
اســت تا همه شرکتهایی که بهنوعی در زنجیره تولید آهن
و فوالد فعالاند ،در آن حضور داشــته باشند و توانمندیهای
خــود را بــرای حمایت از تولیــد ملی به نمایــش گذارند.
او از معدنکاران ،فوالدسازان ،سازندگان قطعات و تجهیزات،
تأمینکنندگان مــواد و اســتارتآپها بهعنوان اصلیترین
حلقههــای این فراخوان بزرگ یاد کرد و گفت :فوالد مبارکه
بهعنوانبزرگترینفوالدسازکشوروخاورمیانهدراینجشنواره
و نمایشگاه به همراه گروه خود آماده است تا تجربیات خود را
در قالب پنلهای تخصصی و همچنین در غرفه تعبیهشــده
در نمایشــگاه در اختیار متقاضیان قرار دهد .ضمن اینکه با
مکانیسم برنامهریزیشــده و دقیقی که در نظر گرفته است
با آغوش باز حاضر است از توانمندی سایر شرکتها ازجمله
سازندگان و تأمینکنندگان بهرهمند شود و از آنها حمایت کند.

بومیسازی بیش از  60گروه کاالی مواد
مصرفیفوالدمبارکه
فوالد مبارکه با بهکارگیــری راهبردهای اقتصاد مقاومتی و
حمایت از شرکتهای ســازنده داخلی ،تاکنون بیش از  60گروه

کاالی مواد مصرفی موردنیاز خطوط تولید خود را بومیسازی کرده
است.
این مطلب را محمدرضا ممتاز مدیر خرید مواد مصرفی فوالد
مبارکه اعالم کــرد و گفت :در ابتدا ســرمایهگذاری و اعتماد به
شرکتهای سازنده داخلی و دانشبنیان به ریسکپذیری باالیی
نیاز داشت ،اما فوالد مبارکه بهعنوان موتور محرک بسیاری از صنایع
باال و پاییندست با قبول این ریسک و حمایت مالی و فنی از این
سازندگان ،شرایطی فراهم کرد که در حال حاضر دانش فنی ساخت
و تولید این تعداد کاالی مصرفی موردنیاز صنعت فوالد کشور در

شــرایط تحریم به دست آمده است .به گزارش اصفهان امروز ،او
با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه با این اقدامات پرچ مدار بومیسازی
اقــام وارداتی موردنیاز صنعت فوالد
اســت ،گفت :مواد نســوز ،قطعات
سرامیکی اســتراتژیک ،ریختهگری،
روغنهــا ،رنگهــا ،روانکارها ،مواد
شــیمیایی ،کاتالیســتها ،وسایل
بستهبندی ،وسایل ایمنی ،ادوات برقی
و ابزارآالت ازجمله کاالهای مصرفی
بومیسازیشدهاند.
ممتاز دســتیابی به دانش فنی
برخی اقالم دیگر ازجمله نوار نقالههای
خاص ،سیم بکسلها و مواد شیمیایی
خــاص و  ...را از دیگر برنامههای در
دست اجرا در این حوزه اعالم و تصریح کرد :بخش عمدهای از این
موارد نیز بهزودی بومیسازی خواهند شد.
مدیر خرید مواد مصرفی فوالد مبارکه ضمن قدردانی از ایفای
نقش مؤثر واحدهای تولیدی ،پشتیبانی و ستادی فوالد مبارکه و
شرکتهای تولیدی و کارگاههای صنعتی داخلی ایرانی گفت :همه
این واحدها با درک درســت شرایط موجود و با تعهد باالی خود
تالش کردند تا کاالیی تولید شــود که در بسیاری از مواقع بهتر
از انواع مشــابه وارداتی باشد و در نهایت صنعت فوالد کشور را از
وابستگیبهوارداتبینیازساختند.

مجمععمومیوانتخاباتهیئتمدیرهانجمنصنفیکارفرمایی
شهرکهای صنعتی استان اصفهان با انتخاب اعضای اصلی و
علیالبدل در شهرک صنعتی جی برگزار شد.
به گزارش اصفهان امروز ،سید عبدالوهاب سهلآبادی ،عضو
هیئتمدیره شــرکت شهرکهای
صنعتــی اســتان و رئیــس اتــاق
بازرگانی اصفهــان در این مجمع با
اشــاره به شرایط ســخت اقتصادی
پیش روی صنعتگران در ســال آینده
گفت :تشــکلهای اقتصادی بهویژه
هیئتامنای شهرکهای صنعتی باید
تمام ظرفیتهای خود را برای بهبود فضای کسبوکار به كار گیرند و
اینمهمجزباحضورفعالهیئتمدیرهتشکلهاوهمدلیآنهاممکن
نمیشود.اوافزود:تشکیلستادبحراندرشهرکهاوبررسیمسائلو
مشکالتواحدهایصنعتیفعالوغیرفعالمیتواندبرایصنعتگران
امیدواریایجادکند.رئیسخانهصنعت،معدنوتجارتایرانپیگیری
مسائل مالیاتی ،بانکی ،تامین اجتماعی و توسعه بازار اعضا را یکی از
مهمترین کارکردهای هیئتامنای شــهرکهای صنعتی دانست
و گفت :حضور فعال اعضای هیئتمدیره در جلسات و نشستها

میتواند راهکارهای اثربخش در حل مسائل واحدهای صنعتی ایجاد
کند .سهلآبادی فقدان آمار و اطالعات از وضعیت واحدهای صنعتی
در شرایط کنونی را یکی از چالشهای این بخش برشمرد و گفت:
هیئتهایامنایشهرکهایصنعتیمیتوانندباپایششرکتهای
فعال در این شــهرکها آمار دقیق
از فضای کســبوکار به مسئوالن
ارائه کنند .عضو هیئتمدیره شرکت
شهرکهای صنعتی استان اصفهان
از هیئتهای امنای شــهرکهای
صنعتی خواست که در اداره شهرکها
دولتی فکر نکنند و تالش کنند که
دغدغه واحدهای صنعتی تولید و توسعه باشد .در انتخابات انجمن
صنفیکارفرماییوهیئتامناییشهرکهایصنعتیاستاناصفهان،
امیرحسینقاضیعسگر،سیدعلیقاضیعسگر،مرتضیبیشهای،
رحیم نصر ،محمدحسین دروش ،داود دافعیان ،مهدی هراتیان فر،
مجنون ،کمال پایمردی ،امین هرندی و علی دشت بانی به عنوان
یالبدل انتخاب شدند .مجمع عمومی و انتخابات
اعضای اصلی و عل 
هیئتمدیره انجمن صنفی کارفرمایی شهرکهای صنعتی استان
اصفهاندرشهركصنعتیجیبرگزارشد.

درچهارمینجشنوارهتبلیغاتایران

روابط عمومی ذوبآهن اصفهان موفق به
کسب دو شاهین طالیی و نقرهای شد
در چهارمین جشــنواره تبلیغات ایران که با شعار خالقیت،
نــوآوری و حق انتخاب مشــتری با حضــور صدها مدیر و
کارشناس آژانسهای تبلیغات،
دستاندرکارانروابطعمومیها
و مدیران بنگاههای اقتصادی،
در محل ســالن همایشهای
صداوسیمای در تهران برگزار
شــد ،روابط عمومی ذوبآهن
اصفهان موفق به کســب دو
شاهین طالیی و نقرهای و لوح
سپاسشد.
به گزارش اصفهان امروز،
در این جشنواره آثار تبلیغاتی
از سوی سازمانها ،شرکتها
و همچنین کانونهای آگهی و
تبلیغات و افراد حقیقی در  ۱۶شاخه به دبیرخانه جشنواره رسید
که پس از غربالگری اولیه ،قریب به  ۳۵۰اثر بر پایه معیارهای
دقیق و از پیش طراحیشده در بوته داوری قرار گرفتند و  ۴۵اثر
برترتوسطهیئتداورانبرگزیدهشدند.
روابط عمومی ذوبآهن اصفهان بــا ارائه برخی از آثار و
نمونه فعالیتهای خود در زمینه تبلیغات ،توانست در بخش
فعالیتهای روابط عمومی شاخه «فعالیتهای ترویجی روابط
عمومی»  ،شاهین طالیی و لوح سپاس و در بخش«طراحی
و معماری گرافیکی» ،شاخه طراحی غرفه نمایشگاهی (طرح
غرفه« با اطمینان بســازید») شاهین نقرهای و لوح سپاس را
دریافت کند .در این رویداد بزرگ تبلیغاتی که به همت مؤسسه
آرمان برگزار شد عالوه بر سخنرانی چند تن از اساتید برجسته
علوم تبلیغات ،طراحی ،گرافیک و ارتباطات ،محمد سلطانی فر
معاون مطبوعاتی و اطالعرســانی وزارت ارشاد در خصوص

وظایف دســتاندرکاران صنعت تبلیغات گفت :درآمدزایی و
رونقکسبوکاربسیارمهماست.توجهبهزیباییشناسیمسئله
بسیار مهمی است .ایجاد روحیه
شادی و نشــاط هم از دیگر
وظایف فعاالن این حوزه باید
باشد .او با اشاره به وجود رابطه
مستقیم بین ثبات در جوامع و
میزان تبلیغات گفت :ما باید به
تبلیغاتازاینمنظرهمبنگریم.
پژوهشها نشان میدهند که
هرچه ثبات سیاسی و اقتصادی
در کشورها بیشتر باشد ،میزان
تبلیغات در ابعاد مختلف بیشتر
اســت .او گره خوردن تبلیغات
با فریبکاری را بسیار خطرناک
دانست و گفت :بحث اطالعرسانی و رعایت صداقت در زمینه
تبلیغات هم مهم است .ما نمونههای فراوانی از تبلیغات داریم که
بیش از نیمقرن از عمر آنها گذشته و همچنان اثرگذار هستند.
من از اساتید و کارشناسان میخواهم در این زمینه بررسی کنند
که چرا برخی تبلیغات ماندگارند و برخی نه؟
سلطانیفر در سخنان خود به تبلیغات نادرست و اثر مخرب
آن در افکار عمومی اشــاره کرد و گفت :در بحث جریان آزاد
اطالعات ،بحث تبلیغات سالم بسیار مهم است .االن در دنیا
عــدهای میگویند باید با ایجاد رگالتــوری ،راه را بر تبلیغات
ناصحیح بســت؛ حتی اگر جریان آزاد اطالعــات در مواردی
مخدوششود.همچنیندکترهوشمندسفیدیرئیسجشنواره
در سخنان آغازین این رویداد گفت :شعار خالقیت ،اثربخشی و
نقش آن در توسعه حق انتخاب مشتری را ازآنجهت برگزیدیم
که آن را رویکردی دمکراتیک در تبلیغات میدانیم.

برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار
در سایت اصفهان امروز اسکن کنید

خبر

گردهمایینخبگانپزشکی
جهان در نمایشگاه اصفهان
مدیرعاملشرکتنمایشگاههایبینالمللیاستاناصفهان
از برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع و تجهیزات
پزشکی ،دندانپزشکی و آزمایشگاهی از 19دیماه در این استان
خبر داد.
به گزارش اصفهان امروز ،علی یارمحمدیان با اشاره به اینکه
فعاالنصنایعوتجهیزاتپزشکیدرقالبایننمایشگاهگردهم
جمع خواهند شد ،گفت :این نمایشگاه که تا 22دیماه و به مدت
چهار روز برپا خواهد بود ،شرایطی را فراهم آورده تا تولیدکنندگان
تجهیزات آزمایشگاهی ،پزشــکی و دندانپزشکی ،خدمات و
تجهیزاتتوانبخشی،تجهیزاتهتلینگوبیمارستانی،خدمات
دارویی و داروســازی ،سازمانها ،بیمارستانها ،آزمایشگاهها،
مراکز علمی و تحقیقاتی و نشریات تخصصی این بخش در
کنار هم جمع شده و دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند.
او با بیان اینکه  110شــرکت در قالب  8500مترمربع فضای
نمایشگاهی در این نمایشــگاه حضور خواهند داشت ،افزود:
شرکتهای مختلفی از استانهای اصفهان ،تهران ،آذربایجان
شرقی ،خراسان رضوی و فارس در این نمایشگاه حضور خواهند
داشت .مدیرعامل شــرکت نمایشگاههای بینالمللی استان
اصفهان همچنین از استقبال مطلوب نمایندگان تولیدکنندگان
بینالمللی از کشورهای پیشرفته جهان در این نمایشگاه خبر داد
و اظهار داشت :نمایندگان فروش برندهای مطرح و فعال در این
حوزه از کشورهای فرانسه ،ایتالیا ،سوییس ،آمریکا ،آلمان ،چین،
تایوان و انگلیس در سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع و
تجهیزات پزشکی ،دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان حضور
مییابند و به معرفی محصوالت و خدمات خود میپردازند .او
با تاکید بر اینکه نمایشگاه صنایع و تجهیزات پزشکی اصفهان
یکی از مطرحترین نمایشــگاههای این حوزه در سطح کشور
به شــمار میرود ،تصریح کرد :جایگاه ویژه این نمایشگاه در
ســطح کشور سبب شده تا برندهای مطرح و فعال این حوزه
در نمایشگاه امسال حضور داشته باشند که از آن جمله میتوان
به شرکتهای بهیار صنعت سپاهان ،ثمر حمد آریا ،صا ایران،
پویندگان راه سعادت ،کاوندیش سیستم ،طب و صنعت ،آریا
سروش تجهیز ،ثمین طب باربد ،آبان طب آپادانا ،شرکت نوین،
تجهیزات پزشــکی اوحد ،پارس آزما ،صفا طب ،بهبودسازان
سپاهان ،شیمیایی رازی ،فراد تجهیز سپنتا ،شهرک سالمت،
فرازمهر ،ایفا فراز آوینا ،ســازگر ،اَِوس سینا ،موج پرداز تصویر،
ایده سالمت دانش ،الکتروسازه دامون ،نورسته یار ،نوید پرتو نما،
متین طب ،پارس طب نقش جهان و امواج نگار سپاهان اشاره
کرد.مدیرعاملشرکتنمایشگاههایبینالمللیاستاناصفهان
در بخش دیگری از صحبتهای خود به ویژگیهای نمایشگاه
امسال در مقایسه با نمایشگاه سال گذشته اشاره کرد و ادامه
داد:افزایشحضورتولیدکنندگانتجهیزاتهتلینگبیمارستانی
استانی ،حضور پر رنگ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و انجمن
صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور (شعبه اصفهان)،
حضور مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد و حضور
شرکتهای دانشبنیان از جمله ویژگیهای نمایشگاه امسال
صنایع و تجهیزات پزشکی اصفهان به شمار میرود.
او همچنین به حضور فعال شهرک سالمت اصفهان در
نمایشگاه امسال اشاره کرد و گفت :این شهرک که به عنوان
نخستین شهرک تخصصی سالمت کشور شناخته میشود
در قالب فعالیتهایی همچون کلینیک تخصصی آناهید فعال
در جراحی ســینه ،کلینیک دندانپزشکی سیواک ،آزمایشگاه،
کلینیک فوق تخصصی گوارش پورسینا ،مرکز جراحی محدود
نگاره ،مرکز جراحی چشم ماتیا و کلینیک اورولوژی یوروهلث
درسیزدهمیننمایشگاهبینالمللیصنایعوتجهیزاتپزشکی،
دندانپزشکی و آزمایشگاهی حضور خواهد داشت و نسبت به
رونمایی از پورتال این شهرک و باشگاه سالمت در نمایشگاه
اقدام خواهد کرد .ســیزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع
و تجهیزات پزشــکی ،دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان
از ســاعت  15تــا  21روزهــای برگــزاری در محل برپایی
نمایشگاههای بینالمللی استان واقع در پل شهرستان پذیرای
عالقهمندان و فعاالن این حوزه خواهد بود.

رویکرد اصلی بودجه  98توجه
به توسعه پایدار است
مدیرقطباقتصادبینالمللدانشگاهاصفهانگفت:رویکرد
اصلی بودجه 98بیشتر به مقولههای توسعهای است و به توسعه
پایدار توجه ویژه دارد.
کمیل طیبی درگفتوگو با ایرنا افزود :آموزش ،آموزش عالی،
فرهنگ و محیطزیست از جمله مقوالتی است که توجه به آن
توسعه و توســعه پایدار را در پی دارد و برای مثال افزایش 80
درصدی در موضوع محیطزیست نشانگر همین موضوع است.
او توجه به آموزشهای پایه و زیرساختهای آموزشی را نیز از
جمله شاخصهای توسعه پایدار دانســت و خاطرنشان کرد:
افزایش  118درصدی در بودجه نوسازی مدارس نشان میدهد
که دولت عزم جدیتری برای آموزشهای پایه دارد .مدیر قطب
نالمللدانشگاهاصفهانحمایتازآموزشعالیوعلوم
اقتصادبی 
نوین را با اهمیت ارزیابی کرد و ادامه داد :کشــورمان در شرایط
کنونی به این موارد بطور جدی نیاز دارد ،زیرا پیشرفت ملی درگرو
ارتقای سطح دانش و بخصوص دانشهای نو است .طیبی درباره
افزایش بودجه نهادهای نظامی کشور نیز تصریح کرد :معتقدم
چنان چه این افزایش بتواند ضمن بیشتر شدن قدرت امنیتی
و دفاعی ،زمینهســاز ارتقای سطح خدمات عمومی و زیربنایی
شود ،مفید و مؤثر خواهد بود .او اضافه کرد :به این معنا که برای
مثال نهادهای نظامی در امر حفاظت بیشتر از منابع طبیعی و
محیطزیست،پویاترواثربخشترعملکنند.عضوهیئتعلمی
استاددانشگاهاصفهانتوجههرچهبیشتربهمقولههایفرهنگی
را ضروری خواند و خاطرنشــان کرد :تعدد و تنوع موضوعهای
فرهنگی بهگونهای است که باید با اهمیت بیشتر به آنها ،زمینه
توسعه پایدار را در کشور رقم زد .طیبی با بیان اینکه ایران نیازمند
پیشرفت در صنایع مولد و اشتغا لزاست ،گفت :افزایش بودجه در
امرتولیدبایدتولیدمولد،سودمندواشتغا لزارابهدنبالداشتهباشد
و سبب تقویت آن شود ،زیرا این موارد از جمله نیازهای اساسی
این روزهای کشورمان به شمار میرود.
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ساپیاپیشنهادباشگاهسپاهان
را رد کرد
باشگاه سایپا پیشــنهاد سپاهان برای جذب دشتی
را رد کرد .علی دشــتی ،وینگر سایپا که در نیمفصل
نخســت عملکرد خوبی در ترکیب این تیم داشت و با
نمایش درخشان خود باعث شد در نیمفصل چند تیم به
دنبال جذب او باشند که جدیترین پیشنهاد را سپاهان
به وی ارائه کرد .قلعهنویی اعتقاد زیادی به بازی دشتی
دارد و به مسئوالن باشگاه تأکید کرده او را به خدمت
بگیرند ولی مذاکرات دو باشگاه برای جذب او به نتیجه
نرسیده است.
سایپا که در ابتدای فصل قلی زاده را از دست داد و
حاال هم ترابی از این تیم جدا میشود در پست وینگر
با کمبود بازیکن روبروست و به دشتی نیاز دارد و برای
همین پیشنهاد سپاهان که حاضر بود برای رضایتنامه
دشــتی  500میلیون پرداخت کند رد شد .بدین ترتیب
به نظر میرسد جدایی دشتی از سایپا منتفی شده باشد
مگر اینکه سپاهان با پیشنهاد باالتری به میز مذاکره
برگردد.

ذوبآهن به دنبال شکایت
از باشگاه تراکتورسازی
باشــگاه ذوبآهن پیگیر وضعیت بازیکنان سرباز
خود در کمیته تعیین وضعیت اســت .نیمفصل لیگ
برتر هفدهــم فوتبال ایران شــاهد تنــش میان دو
باشــگاه ذوبآهن و تراکتورسازی بودیم؛ در آن مقطع
تراکتورســازان با جذب احسان پهلوان ،مهدی مهدی
پور و دانیال اســماعیلی فر سه ســتاره تیم ذوبآهن
بهعنوان بازیکن ســرباز انتقادهای زیادی را متحمل
شــدند .مسئوالن ذوبآهن در همان مقطع با شکایت
به کمیته تعیین وضعیت فدراســیون فوتبال خواهان
رسیدگی به این موضوع شدند.
چند ماه قبل نیز علیرضا اسدی مدیرعامل باشگاه
تراکتورسازی در سفری که به اصفهان داشت و دیدار
با سعید آذری ســعی در حلوفصل این موضوع کرد
اما حاال مســئوالن ذوبآهن بار دیگر از طریق کمیته
تعیین وضعیت خواهان رسیدگی به وضعیت سربازان
خود هســتند وباید دید در آینــده چه اتفاقات جدیدی
دراینباره رخ میدهد.

ذوبآهن برنامهای برای جذب
منشا ندارد
سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوبآهن به شروط
باشگاه پرســپولیس برای فروش منشا واکنش نشان
داد .دو روز پیــش یکی از رســانهها خبری مبنی بر
عالقه باشــگاه ذوبآهن برای جذب گادوین منشا از
پرسپولیس منتشــر کرد .در این راستا ،حتی گفته شد
باشگاه پرسپولیس برای این انتقال شرط گذاشته تا در
عوض فروش منشا ،محمدرضا حسینی را از ذوبآهن
جذب کند .ســعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوبآهن
درباره این خبر ،اظهار داشت :ما درخواستی برای جذب
منشا نداشــتیم و تعجب میکنم که بحث از شرط و
شــروط میکنند .ما نه از پرســپولیس و نه از باشگاه
دیگری هیچ درخواســتی برای جذب بازیکن نداشتیم
و همه اینها گمانهزنی رســانهای است .ما این جنگ
رســانهای را میدانیم و وقتی درخواستی نبوده تعجب
میکنم که بحث از شرط میکنند.

نمازی دوباره درتیم ملی
زیر  20سال آمریکا
امید نمازی ،سرمربی سابق تیم ذوبآهن بار دیگر
به تیم ملی جوانان آمریکا برگشت .او که در جامجهانی
 2017زیر  20سال در کره جنوبی یکی از اعضای کادر
فنی تیم ملی جوانان آمریکا بود بار دیگر در این تیم و
در کنار تاب راموس مشغول به کار شد.
او همزمان مربی تیم زیر  18ســال آمریکا هم بود
اما مشخص نیســت آیا بازهم شاهد حضور او در این
تیــم خواهیم بود یا نه .امید نمــازی در ابتدای فصل
هدایت تیم ذوبآهن را بر عهده گرفت اما نتوانســت
انتظــارات را برآورده کنــد و درنهایت جای خود را به
علیرضا منصوریان داد.
در روزهای اخیــر تالشهایی هم انجام شــد تا
بهعنوان جانشــین جواد نکونام به تیم نساجی معرفی
شــود اما باشــگاه درنهایت ترجیح داد کــه جواد را
برگرداند .تاب راموس  ۵۲ساله جزو بازیکنان تیم ملی
آمریکا در جامجهانی  ۱۹۹۸بود و در شکست تیم ملی
ی هم حضور داشت.
کشورش مقابل ایران در آن باز 
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تیم ملی امشب در ابوظبی به مصاف یمن میرود

دورخیز مردان پارسی برای نخستین ضربه
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تیم ملی فوتبال کشورمان امشب در استادیوم محمد بن زاید
شهرابوظبیمقابلیمنبهمیدانمیرود.ایندیدارنخستینبازی
تیم ملی ایران در جام ملتهای آسیا محسوب میشود .جامی
که قدمتی  63ســاله دارد و دوره اخیر هفدهمین باری است که
تیمهای آســیایی برای ایستادن بر قله فوتبال قاره کهن باهم
وارد نبرد میشوند .تیم ملی ایران ازجمله تیمهایی است که در
هیچ دورهای از این رقابتها غایب نبوده و با سه دوره قهرمانی
متوالی صاحب رکورد ویژهای است .البته ژاپنیها با چهار قهرمانی
رکورددارند و پس از آنها ایران و عربستان با سه دوره قهرمانی
پشــت سر ساموراییها ایستادهاند .کره جنوبی هم تنها دو دوره
به این مهم دســتیافته هرچند چهار بار در فینال مســابقات
حاضرشده است .اما تیم ملی کشورمان با کوهی از انگیزه و انتظار
پای به امارات گذاشته است .شاگردان کی روش خوب میدانند
چشمهای 80میلیونایرانیبههنرنماییآنهادوختهشدهتادوباره
برایشان شادیآفرین شوند .مردم از تیمی که در جامجهانی2018
خوش و درخشید و تا آستانه صعود پیش رفت انتظار قهرمانی
دارند .بازی امشب با یمن نخستین گام ملی پوشان کشورمان
در راه رسیدن به قله افتخار آسیاست .بازی با حریف دست چندم
عربی که در فوتبال آسیا صاحب سبک نیست و تنها برای ابراز
وجود در مســابقات اخیر حاضرشده است .چهبسا اگر رقابتها
همچون دورههای گذشته 16تیمی برگزار میشد یمنیها هرگز
جواز حضور در این مســابقات را پیدا نمیکردند .آنها با برتری
تاریخی مقابل نپال در مرحله پلی اف انتخابی جام ملتهای آسیا
توانستند برای نخستین بار در تاریخ فوتبال کشورشان حضور در
معتبرترینفستیوالفوتبالیپهناورترینقارهجهانراتجربهکنند.
البته یمنیها از ژوئن  2016تا مارس  2018تیمی بدون شکست
ماندند و نشان دادند در کشور جنگزده و گرفتار در قحطی هنوز
فوتبال نفس میکشــد .اخباری که از این تیم منتشــر میشد
عجیبوغریب بود .ازجمله اینکه عربســتانیها هزینه اردوی
تدارکاتی با آنها را تقبل کردهاند و آنها در این کشــور اردو زده
و حتی بازی دوســتانهای نیز با سعودیها برگزار کردند .این در
حالی است که دو کشور در حال جنگ با یکدیگرند .در آن مسابقه
هرچند حریف کوچکتر یعنی یمن یکبر صفر مغلوب شد اما

نشان داد تیم دستوپابستهای نیست .یمنیها چند هفته پیش
هم مقابل سوریه یکبر صفر مغلوب شدند و مقابل امارات هم تن
به شکست دو بر صفر دادند .باوجوداین سه شکست کارشناسان
فوتبال آســیا اعتقاددارند یمنیها تیم تاکتیکپذیر هستند که
میتوانند موی دماغ بزرگان فوتبال آسیا شوند .در بازی دوستانه
امارات با یمن آلبرتو زاکه رونی سرمربی مشهور اماراتیها هم از
نوع بازی یمن ابراز تعجب کرد و گفت با توجه به شیوه بازی یمن،
هیچ تیمی دوست ندارد با آنها بازی کند.
 ÁÁتیم ملی باید گام نخست را محکم بردارد
تیم ملی کشورمان امشب در حالی مقابل یمن قرار میگردد
که هیچ چارهای جز شکست این حریف پیش روی خود ندارد.
شاگردان کی روش برای صعود از گروه و کسب عنوان نخست

باید در همان گام نخست یمن را شکست دهند تا هم سه امتیاز
روحیهبخش را کســب کنند و هم برای دیگر حریفان آسیایی
خطونشان بکشند .کارلوس کی روش هم کامال از اهمیت این
بازی آگاه اســت و این بازی را فینالــی برای تیم ملی میداند.
بدون شک سرمربی تیم ملی شاگردانش را با آرایشی هجومی
به مصاف یمن خواهد فرستاد و با ارائه یک بازی روبه جلو سعی
خواهد کرد در همان نیمه نخست کار رقیب را تمام کند .یمنیها
دربازیهای تدارکاتی نشان دادهاند که بیدردسر تسلیم حریفان
نمیشوند و تاآخریننفس میجنگند .بر این اساس تنها راه پیش
روی بازیکنان تیم ملی برای تسلیم کردن شاگردان یان کوتشیان
اسلوانیایی فشار بیامان بر دروازه این تیم برای بهاشتباه انداختن
مدافعان یمن خواهد بود .احتماال سردار آزمون ،مهدی طارمی،

وحید امیری سامان قدوس و کریم انصاریفرد خط تهاجمی تیم
ملی را تشکیل خواهند داد .بازیکنانی که حضور در جامجهانی را
هم تجربه کردهاند و آماده رقابت با بازیکنان هم قاره شدهاند .از
سوی دیگر فیزیک مناسب بازیکنان کشورمان هم میتواند برگ
برندهای برای کی روش باشد .یمنیها ازنظر جثه در سطح قابل
قبولی قرار ندارند و به نظر نمیرسد ضربه زدن به این تیم از راه هوا
برای بازیکنان تیم ملی چندان دشوار باشد .تیمی که در این سالها
زیر نظر کی روش به درجه از تبحر در ضربات ایستگاهی رسیده
که حتی دروازه بزرگان فوتبال جهان مانند اسپانیا و پرتغال را هم به
ک برد روحیهبخش در بازی امشب
خطر میاندازد .با این اوصاف ی 
میتواند راه صعود ایران به مرحله بعد را کامال هموار کند و کی
روش با خیال آسودهتر به بازیهای بعدی و مراحل باالتر بیندیشد.

مهاجمی شبیه کیروش در خط حمله تیم برانکو
برانکو برای تقویت خط حمله تیمش تصمیم دارد یک
بازیکن کروات جذب کنــد 17.گل در  15بازی نیمفصل
نخست،یعنیپرسپولیسبرایموفقیتدرنیمفصلدومنیاز
به تغییرات بزرگ در خط حمله دارد .آنها در دفاع ،بهترین
تیم لیگ بودهاند اما در حمله 11 ،گل کمتر از سپاهان رقیب
مستقیمشــان برای قهرمانی زدهاند .اضافه شدن مهدی
ترابی و سروش رفیعی ،تعداد موقعیتهای پرسپولیس در
نیمفصل دوم را باالتر خواهد برد و مهدی شــریفی قدرت
خط حمله را بیشتر میکند اما آنها در غیاب طارمی ،نیاز به
یک تمامکننده دارند .کسی که به قول برانکو ،مقابل دروازه

یک قاتل باشد .پس از منتفی شدن احتمال حضور گوچی،
برانکورویماریوبوتیمیر،مهاجمدیناموزاگربدستگذاشته
است .بزرگترین مشکل پرسپولیس در این فصل ،قد و قامت
کوتاه خط حملهاش بود .آنها نیمفصل نخست در جریان
بازی ،فقط یک گل با سر زدند .بودیمیر با قد یک متر و 93
سانتیمتر،میتوانداینمشکلرابرطرفکند.دربینبازیکنان
پرسپولیس ،استقالل ،تراکتور و پدیده ،غیر از دروازهبانها
فقط کیروش 1/95متری ،قد بلندتری از بودیمیر دارد و این
مهاجم کروات میتواند روی هوا ،بیشتر ضربات سر اول را
بزند .نکته جالب ،قدرت بازی با پای بودیمیر است .تیم برانکو

سپاهانیها در آنتالیا اردوی تدارکاتی
بر پا میکنند
تمرینات تیم فوتبال ســپاهان با حضور بازیکن برزیلی و
تأثیرگذار این تیم پیگیری شد .تمرینات تیم فوتبال سپاهان که

روز شنبه هشتم دیماه در اصفهان از سر گرفتهشده است ،با
حضورجدیدترینخریداینتیمپیگیریشد.علیقربانیبازیکن
سابق استقالل و اسپارتاک اسلواکی که با قراردادی به مدت دو
فصل و نیم به جمع شاگردان امیر قلعهنویی پیوسته است ،در
تمرین سپاهان حضور داشت .کیروش استنلی بازیکن خارجی و
تأثیرگذارسپاهاننیزکهبرایتعطیالتکریسمسبهکشورخود

سفرکرده بود ،پس از بازگشت به اصفهان در کنار سایر بازیکنان
سپاهان به تمرین پرداخت .سپاهانیها قرار بود برای برگزاری
یک اردوی تدارکاتی در تعطیالت
نیمفصــل ابتــدا بهجزیره کیش
ســفر کنند ،اما این اردو به دلیل
آنچه کیفیت پایین زمین تمرینی
این جزیره اعالمشــده ،لغو شد و
حاال اخباری مبنی بر برنامهریزی
باشگاه سپاهان برای برپایی اردو
در آنتالیای ترکیه و یا کشور قطر
منتشرشده اســت .این اردو قرار
است از  27دیماه و پس از اتمام
امتحانات دانشــگاهها که برخی
بازیکنان ســپاهان باید در آنها
شرکت کنند ،آغاز شود .تیم فوتبال سپاهان سهشنبه هفته جاری
و به دعوت باشگاه پدیده به مشهد سفر میکند و روز چهارشنبه
در دیداری تدارکاتی در ورزشــگاه تازه تأســیس امام رضا (ع)
به مصاف این تیم خواهد رفت .سپاهانیها که بهجز علی قربانی،
محمد مسلمیپور بازیکن سابق تراکتورسازی را نیز به خدمت
گرفتهاند ،درصدد جذب یک بازیکن دیگر نیز هستند.

معموال روی زمینبازی میکند و بازیکنی مثل کیروش
که همه گلهایش را با ســر میزند ،نمیتواند برای آنها
کارساز باشد .بودیمیر اما باوجود قدبلند ،بیشتر روی زمین گل
میزند .او این فصل با پیراهن دینامو زاگرب پنج گل در لیگ
کرواسی ،دو گل در لیگ قهرمانان و یک گل در جام حذفی
زده است .از این هشت گل ،چهار گل با پا در جریان بازی،
دو گل از روی نقطه پنالتی و دو گل ،با ضربات سر بودهاند.
فصلپیشهمبودیمیربا 14گل،پنجمینگلزنفصللیگ
کرواسی بود .از بین گلهای او ،فقط دو گل با سر بودند و
بقیه با پا زده شدند.

منصوریان کالفه از خط حمله
کم اثر ذوبآهن
علیرضا منصوریان در دیــدار تدارکاتی ذوبآهن برابر
سپاهان نوین بارها بر ســر مطهری مهاجم تیمش فریاد
زد و بــه نظر میآیــد رضایت
چندانــی از وضعیت خط حمله
نــدارد .تیم فوتبــال ذوبآهن
عصر شنبه گذشــته گذشته در
دیداری تدارکاتی در ورزشــگاه
ملت اصفهان به مصاف سپاهان
نوین اصفهان رفت و با یک گل
این تیم را شکست داد .با توجه
به اینکه تیــم فوتبال ذوبآهن
اصفهان در تیــم ملی بازیکنی
نــدارد ،علیرضــا منصوریان با
خیالی آسوده در حال آمادهسازی
تیم خود برای نیمفصل دوم اســت .منصوریان که یکی از
نقاط ضعف تیمش را خط حمله میداند ،در این دیدار تأکید
بسیاری بر استفاده از ارسالن مطهری داشت و بهدفعات بر
سر این بازیکن برای حضور بیشتر در محوطه جریمه فریاد
زد.علیرضا منصوریان در این دیدار تدارکاتی ســعی بر این
داشــت تا بازی روی زمین را بیشازپیش با بازیکنان خود

تمرین کند و تأکید این مربی بر پاسکاری بویژه پاسهای
تکضرب بود .در این دیــدار محمدباقر صادقی بهعنوان

دروازهبان اصلی درون دروازه ذوبآهن قرار داشت و رشید
مظاهری بهصورت انفرادی تمرین کرد .نکته جالبتوجه در
ایــن دیدار عدم حضور وحید محمدزاده و عارف غالمی دو
مدافع اصلی تیم در ترکیب بود و نژادمهدی در کنار هادی
محمدی در ترکیب قرار داشــتند تا منصوریان نشان دهد
همچنان عالقه بسیاری به استفاده از هادی محمدی دارد.

ورزش
منهای فوتبال
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بیتجربگیمشکلتیمهندبال
بانوانسپاهان
سرمربی تیم هندبال بانوان سپاهان گفت :اکثر بازیکنانم
جوان و کمتر از  ۲۰ســال سن دارند و نمیتوان گفت که
تیم حرفهای هستیم .اعظم قینانی بابیان اینکه بازیکنان
سپاهان جوان هستند ،اظهار کرد :تجربه کار چندسالهام با
تیم سپاهان نشان میدهد بازیکنان همیشه در دور برگشت
مسابقات هماهنگی بیشتری به دست میآورند و عملکرد
بهتری دارند .وی با اشــاره به اینکه تیم خیلی دیر بسته
شد و دوره بدنســازی نداشتیم ،ادامه داد :در بازی نخست
دور برگشــت عملکرد خوبی نداشتیم و نتوانستیم مقابل
الرستان که تیم بسیار قوی بود نتیجه قابل قبولی بگیریم؛
بهمرورزمان موفقتر از قبل عمل کردیم بویژه در بازی مقابل
طرقبه توانستیم نتیجه خوبی به دست آوریم .سرمربی تیم
هندبال بانوان سپاهان افزود :اشتباهات بازیکنان در دور رفت
مسابقات باعث شد تا بازی برده مقابل نفت را واگذار کنیم
اما دور برگشت با عزم و اراده قوی بازیکنان ،از سد تیم نفت
که عنوان نایب قهرمانی سال گذشته را یدک میکشید،
گذشــتیم .وی تصریح کرد :تیم ازنظر روحی -روانی در
شرایط خوبی بسر میبرد و امیدوارم در چهار بازی آخر که
هرکدامبرایمانحکمفینالداردبتوانیمعملکردخوبیداشته
باشیم .قینانی با اشاره به بازی هفته گذشته مقابل گچساران
گفت :در این دیدار خوب عمل کردیم و توانستیم در نیمه
نخست با اختالف سه گل به رختکن برویم؛ بازیکنانم در این
دیدار در حد و اندازه خودشان بودند چون تمرینات منظمی
را در طول هفته گذشته داشتیم؛ همچنین حضور هواداران
ق تماشاگران انرژی مضاعفی به بچههای
در سالن و تشوی 
تیم منتقل کرد .سرمربی تیم هندبال بانوان سپاهان در مورد
هدفگذاریتیم،خاطرنشانکرد:باشگاهسپاهانهمانطور
که از اســمش پیداست ،باشگاه بزرگی است و از بازیکنان
انتظارات بیشتری دارد؛ تیم هندبال بانوان این باشگاه باهدف
قهرمانی در دو سال آینده بستهشده چراکه در حال حاضر
اکثر بازیکنان جوان و رده ســنی کمتر از  ۲۰سال دارند و
نمیتوان گفت تیم حرفهای است.

معرفی پهلوان سال  ۹۷ایران
در کرج
روز جمعه و با برگزاری مســابقات کشــوری کشتی
پهلوانی از پهلوان کشــور در ســال  ۹۷معرفی میشود.
رقابتهای کشــتی پهلوانی بزرگساالن کشور و انتخاب
پهلوان سال  ،1397روز جمعه در شهر کرج برگزار میشود.
این مســابقات که صبح و عصر روز جمعه  21دیماه در
مجموعه ورزشی انقالب کرج برگزار میشود به نام زندهیاد
پهلوان علیرضا سلیمانی دارنده شش عنوان پهلوانی کشور
(پهلوان باشــی و رکورددار بازوبند پهلوانی) ،دارنده مدال
طالی کشتی ســنگینوزن جهان ،دارنده مدال طالی
بازیهای آسیایی و پنج مدال طال و یک مدال برنز آسیا
نامگذاری شده است .در این رقابتها بازوبند پهلوان کشور
با حضور مسئوالن ورزش ،توسط خانواده معظم یکی از
شهدای استان البرز بر بازوی پهلوان سال  97کشور بسته
میشود .بازوبند پهلوان کشور به ورزشکاری تعلق میگیرد
که در دسته سنگینوزن کشتی پهلوانی به مقام قهرمانی
برسد .این عنوان آنقدر بزرگ و وسوسهانگیز است که در
سالهای اخیر برخی از کشتی گیران در رده آزاد هم پای
به آن گذاشتهاند.

بالتکلیفی در فدراسیون تنیس
دوران ریاست مجید شایسته در فدراسیون تنیس در حالی
دیروز به پایانرسید که وزارت ورزش و جوانان هنوز تکلیف
انتخابات این فدراسیون را مشخص نکرده است .فدراسیون
تنیس از دیروز وارد دوران بالتکلیفیشد .این فدراسیون که
هیچگاه نتوانسته نام خود را در زمره فدراسیونهای مدالآور
مطرح کند ،حاال باید دوره جدیدی را تجربه کند؛ دورهای که
شاید درنهایت منجر به ادامه همین روند کنونی شود .مجید
شایسته رئیس کنونی فدراسیون روز  19آبان  93در رقابتی
نزدیک با محمد جمشیدی نایبرئیس وقت فدراسیون و با
کسب 19رای توانست دوباره روی صندلی ریاست بنشیند .اگر
مالک برای دوره ریاست چهارساله را روز برگزاری انتخابات
در نظر بگیریم ،این بدان معناست که نزدیک به دو ماه از دوره
ریاســت شایسته گذشته و این دو ماهی که او در این مسند
حضورداشته غیرقانونی است .در این میان نکته مهمی وجود
دارد که مسئوالن وزارت ورزش و جوانان ،آن را مالک در نظر
گرفتن دوره ریاست میدانند .طبق نظر وزارت ورزش ،دوران
ریاست یک رئیس فدراسیون از روزی آغاز میشود که حکم
رئیس جدید از ســوی وزیر ورزش و جوانان صادر شود .این
حکم برای شایسته روز  15دی  93صادر شد ،یعنی دقیقاچهار
ســال قبل .بههرحال ،هر دو تاریخ مدنظر درباره فدراسیون
تنیس یعنی  19آبان و  15دی به پایان رسیدهاند و این در حالی
است که هنوز تکلیف زمان برگزاری انتخابات یا حداقل معرفی
سرپرستمشخصنیست.

اردوی مشترک تیم ملی کاراته
در ایتالیا

 ÁÁحضورعلیقربانیخریدتازهقلعهنوییدرتمرینسپاهان

 ÁÁنمایی از استادیوم تازه تأسیس فارس شیراز

 ÁÁلبخنداینفانتینورئیسفیفادرشبناکامیامارات

مربی تیم ملی کاراته از حضور ملی پوشان این رشته قبل
از مســابقات کاراته وان پاریس در اردوی پنجروزه ایتالیا خبر
داد .محسن روحانی درباره اردوی تیم ملی کاراته گفت :دومین
مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی کاراته از هشــتم دی برای
حضور در مسابقات کاراته وان پاریس برپاشده است و تا ۱۸دی
ادامه دارد .تمرینات خوبی داریم که روزانه در دو بخش فنی و
بدنسازی پیگیری میشود .مربی تیم ملی کاراته گفت :به ایتالیا
دعوتشدهایم تا در کمپ تمرینی این کشور شرکت کنیم .این
اردوی مشترک پنجروزه در شهر رم برگزار میشود و از  ۲۸دی
آغاز خواهد شد و در آن تیمهای مختلفی حضور دارند .بعدازاین
اردو هم عازم رقابتهای کاراته وان پاریس خواهیم شد.

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی با روش خبری  -تحلیلی -اطالع رسانی
بنیانگذار :عبدالمحمد اکبری | تاسیس1383 :
صاحب امتیاز :شرکت رسانه رویداد پارسی
مدیر مسئول و سردبیر :امیر اکبری
دوشنبه  17دی  / 1397سا ل پانزدهم  /دوره جدید /شماره 07Jan 2019 |3422

آیات نورانی
پس به خدا و پيامبر او و آن نوری كه ما فرو فرستاديم ايمان آوريد .خدا به آنچه میکنید آگاه است.

تغابن ()۸

نشانی:اصفهان،میدانآزادی،خیاباندانشگاه
نرسیده به حکیم نظامی،کوچه شهید روحانی  ،شماره5
تلفن (031-36293750 :ده خط) فـاکس 031 - 36293392 :
چاپ :شاخه سبز

سخن بزرگان
تغییری باش که در جهان میخواهی.

خبر امروز

ثبت سوزندوزی ایرندگان خاش به نام دالالن
دالالن هنر ســوزندوزی زنان بلوچ ایرندگان خاش
سیستان و بلوچستان را به نام خود ثبت کرده و صنایعدستی
بلوچستان را به نام خود صادر میکنند.
به گزارش ایســنا ،در سالهای گذشــته دالالن به
بهانه خرید محصوالت و هنرهای دســتی مردم بلوچ به
استان سیستان و بلوچستان مراجعه کرده و با خرید ارزان
صنایعدستی مردم منطقه به سودهای کالنی رسیدهاند.
بســیاری از هنرمندان توانای بلوچســتان که هیچگونه
دسترســی به بازارهای مناسب کشوری و جهانی ندارند؛
به دلیل عدم آگاهی از قیمتها صنایعدســتی خود را با
پایینترین قیمت به دالالن میفروشــند و بدون در نظر
گرفتن رنج چند ماه دوخت و دوز و از دســت رفتن زمان
و هزینههای فراوان متضرر میشــوند و ســود به جیب
دیگران مــیرود .زینب ایرندگانــی از هنرمندان توانای
ســوزندوزی در ایرندگان خاش گفت :برای دوختن زی
و آســتین و لباسهای زنان بلوچ گاهی یک ماه و دو ماه
فرصت الزم است وزنان هنرمند بلوچ با ضعف شدید بینایی
و ناراحتیهای دیگر مواجه میشوند و متأسفانه دالالن
از ســادگی و ناآگاهی مردم ما به سودهای کالنی دست
پیدا میکنند .او اظهار کرد :نبود بازارهای مناسب در سطح
شهرستان و عدم برپایی جشنوارهها و نمایشگاههای عرضه
صنایعدســتی دردی بزرگ بوده که نیاز است مسئوالن

فروشگاهیمهیج
با بستههای خاص
یکی از اســتارتاپها موفق به راهاندازی سامانهای برای
فروش مواد غذایی و ایجاد بستههایی خاص شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،فعالیت جوانان نخبه
در شرکتهای دانشبنیان در کنار طرحهای استارتاپی سبب

برای رفع دغدغههای هنرمندان ما فکری بردارند .مریم
کریمی هم بیان کرد :هنرهای دستی زنان بلوچ از ایرندگان
و دیگر نقاط بلوچستان با برندهای دیگر و به نام دیگران
در تهران و کشورهای حوزه خلیجفارس و جاهای دیگر
دنیا به فروش میرسند و حتی میبینیم صنایعدستی مردم

رشد و پیشرفت کشور میشود .همه ما با سوپرمارکتها و
فروشگاههای آنالین آشنا هســتیم و از ویژگیهای آنان
خبرداریم؛ در این فروشگاههای آنالین میتوان مواد غذایی
موردنیاز خود را خریداری و در کوتاهترین زمان ممکن آن
را در مقابــل درب خانه دریافت کــرد؛ اما بهتازگی یکی از
اســتارتاپ ها دست به شیوهای جدید زده است و عالوه بر
آنکه مواد غذایی و میوه موردنیاز افراد را میفروشــد برای
آنها بستههای غذایی مخصوص را هم ایجاد کرده است.
این فروشــگاه آنالین برای تمام گروههای سنی و بیماران
بستههایی را به وجود آورده است برای مثال در این فروشگاه
بستههایی مخصوص برای بیماران دیابتی وجود دارد و آنها

بلوچ از مناطق دیگر صادر و شهرهای بلوچستان با گرانی
عرضه میشود .او اظهار کرد :ورود اتباع خارجی و دالالن
شهرستانی به مبحث عرضه صنایعدستی مردم بلوچ سبب
عرضه محصوالت گران و بیکیفیت در اســتان شده و
هنرهای دستی و اصیل قوم بلوچ کمتر در منطقه به دست
مصرفکنندگان میرســد .رئیس اداره میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری سیستان و بلوچستان هم گفت:
در ســالهای اخیر دهها نفر از هنرمندان صنایعدستی و
ســوزندوزی را زیرپوشش بردهایم ،ولی نیاز است از این
قشر بهصورت ویژه حمایت شــود .ملک مسعود ریگی
افــزود :دالالن عامل مهم ضربه زدن به هنرهای اصیل
مردم بلوچ هستند و سالهاست دالالن از محصوالت و
برندهای بلوچی دوزی به سود کالن دست پیدا میکنند
و تولیدکنندگان بومی درآمد ناچیزی عایدشــان میشود
که این موضوع بســیار آزاردهنده است .او اظهار کرد :با
برپایی نمایشــگاهها و بازارچههای فروش محصوالت
دســتی میتوان تا حدی به رفع این معضل کمک کرد
و بعضًا در نوروز فرصتی مهیا میشود که بخشی کوچک
از توانمندیهــای قوم بلوچ را به نمایش گذاشــت ولی
ضرورت دارد بازارچههای دائمی در خاش ایجاد و برخی
از محصوالت هم در بازارهای مهم جهانی و کشــوری
عرضه شوند.

میتوانند میوههای مفید و مــواد غذایی بیضرر را در این
بسته پیدا کنند .از دیگر بستههای این فروشگاه که متناسب
با شرایط جســمی افراد به وجود آمدهاند میتوان به بسته
مخصوص مهمان ،خانــواده ،کودکان ،بیمارانی که به کم
خونی مبتال هســتند و بسیاری بسته دیگر اشاره کرد .مواد
غذایی و میوههای این بســتهها متناسب با شرایط خاصی
کنار هم چیده شدهاند برای مثال بسته مهمان دارای تعداد
باالیی میوه است و بسته خانواده از مواد غذایی و میوههایی
تشکیلشــده که برای مصرف خانوادهها ضروری است و
دربسته بندی مواد غذایی به میزان ویتامین و بیضرر بودن
آنها توجه شده است.

آگهی پایان ممیزی امالک
شهرمشکات

چاپ دوم

بدین وســیله حسب ماده  7قانون نوسازی و عمران شــهری و ماده  5و  6آیین نامه
ترتیب ممیزی و تشــخیص و طرز وصول عوارض ،پایان ممیزی امالک و مستحدثات
شهر مشکات اعالم می گردد.
لذا از کلیه مالکین امالک و مستحدثات شهر درخواست میگردد جهت اطالع از نتیجه
ممیزی به شــهرداری مراجعه نمایند .ضمنــا در مهلت مقتضی نتیجه ممیزی ملک ،از
طریق پســت به مالکین ارسال و چنانچه مالکین نسبت به ممیزی خود اعتراض داشته
باشــند می توانند ظرف مدت  4ماه از تاریخ نشر اولین آگهی اعتراض خود را با درج
نشانی کامل ملک به کمیسیون رسیدگی موضوع ماده  8قانون مذکور تسلیم دارند .در
غیر اینصورت ممیزی قطعی خواهد بود.
احسان کوزه گر آرانی – شهردار مشکات

آگهی مزایده (نوبت دوم)

رتبه  8روزنامه های خصوصی
و رتبه  16در بین  180روزنامه کشور
آیین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»
سایت اصفهان امروز منتشر شده است.
www.esfahanemrooz.ir

یک فنجان
شعر
(گاندی)

عضو تعاونی مطبوعات ،انجمن مدیران رسانه

@esfahanemrouz

نسیم سحر گهی
جع ِد بنفشه بین ز ِ
شکنج طره خوبان گرفته خم
همچون ِ
خواجویکرمانی

گردشگری امروز

کشف آثار دوره سلجوقی
در مسجد جامع نطنز

سرپرســت اداره میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشگری نطنز از کشف تزئینات گچبری و مهرهکوبی
دوره سلجوقیان در بقعه شیخ عبدالصمد نطنزی و مسجد
جامع نطنز خبر داد.
به گزارش فارس ،حســین یزدانمهر در نطنز اظهار
کرد :در سال  1395الیهبرداری از بقعه شیخ عبدالصمد
نطنزی در دســتور کار اداره میراث فرهنگی نطنز قرار
گرفت و این طرح در شورای تزیینات اداره کل فرهنگی
میراث فرهنگی صنایعدســتی و گردشــگری استان
اصفهان موردبررســی و مقرر شــد در  4نقطه از بقعه
الیهبرداری به ابعاد  30*30انجام تا مشــخص شود در
الیه زیرین چه اتفاقی افتاده است.
سرپرســت اداره میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشگری نطنز افزود :در الیهبرداری نخستین در تراز 2
متر ارتفاع از سطح زمین به هیچچیز جدیدی دست پیدا
نکردیم و تصمیم بر این گرفته شد که تراز را به  1/5متر
ارتفاع از سطح زمین برسانیم.
او بیان کرد :در این طراز به تزئینات گچبری و مهره
کوبی در البهالی آجرها برخوردیم که مشخص شد در

دوره سلجوقی یا ماقبل آنیک اثر تاریخی وجود داشته
که در دوره ایلخانی بقعه شیخ عبدالصمد نطنزی را روی
آن ساختهاند.
یزدانمهر بابیان اینکه این موضوع نیازمند تحقیقات
و کاوش ویژهای اســت ،اذعان کــرد :آن چیزی که از
تزئینات وابسته به معماری وجود دارد که این است که
در دوره قبل از ایلخانی در این مکان بنایی وجود داشته
است .سرپرســت اداره میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری نطنز گفت :نکته قابلتوجه در این مجموعه
تاریخی این اســت که وقتی ما روبروی مسجد جامع
میایستیم در دوره آلبویه یعنی قرن چهارم هجری در
زمان ساخت مســجد جامع در سمت چپ هم احتماال
بنایی وجود داشته است.
او در پایان تأکید کرد :ازنظر معماری نمیشــود از
راهرو میان مسجد در یک سمت بنا باشد و سمت دیگر
چیزی نباشد و چون در آن زمان قرینهسازی وجود داشته
است؛ قطعا قرینهای بین سمت چپ و راست وجود داشته
کــه حدس ما را در این زمینه تقویت میکند که البته با
کاوش دقیق و کارشناسی در آینده مشخص خواهد شد.

esfahanemrooz

esfahanemrooz

@esfahanemrooz

مناسبت
اجرای فرمان کشف حجاب به دستور رضاشاه پهلوی
زادروز محمدجواد ظریف

جدول تناوبی عناصر
 ۱۵۰ساله شد

جدول تناوبی عناصر شیمیایی که یکی از مهمترین
سرفصلهای آموزشی و یافتههای علمی بشر است در
سال  ۲۰۱۹به  ۱۵۰سالگی خود میرسد.
به گزارش مهر به نقل از سی جی تی ان ،نخستین
بار دیمیتری ایوانوویچ مندلیف جدول تناوبی عناصر
شــیمیایی را در ســال  ۱۸۶۹ابداع کرد .البته جدولی
که او طراحــی کرده بود مبتنی بــر تنها  ۶۳عنصر
شــیمیایی بود که تا آن زمان شناساییشده بودند .لذا
ســتونها و ردیفهای زیــادی در این جدول خالی
بودند که بهمرورزمان پر شدند .این جدول بهگونهای
طراحیشده بود که نهتنها به معرفی هر عنصر شیمیایی
میپرداخت ،بلکه شناســایی و وجود عناصر دیگری
که امید میرفت در ســالهای دیگر کشف شوند را
پیشبینی کرده و جای آنها را خالی نگه میداشت.
تا به امروز  ۱۱۸عنصر شــیمیایی شناختهشده در این
جدول جاگذاری شدهاند که نامگذاری چهار تای آنها
با شمارههای اتمی صورت گرفته است .این عناصر در
واکنشهای هستهای به دست میآیند و عبارتاند از
نیهونیم با شماره ،۱۱۳مسکووی با شماره ،۱۱۵تنسین
با شماره  ۱۱۷و اوگانسون با شماره  .۱۱۸این عناصر
در ســال  ۲۰۱۶به جدول تناوبی افزوده شدند و هنوز
نمیتوان پیشبینی کرد در آینده قرار است چند عنصر
دیگر کشف و شناسایی و به جدول تناوبی افزوده شوند.
برخی از عناصر تازه کشفشده هم بسیار کمیاب هستند
بهعنوانمثال ،تاکنون فقط هشت اتم از عنصر نیهونیوم
مشاهدهشده است .قرار است به مناسبت  ۱۵۰سالگی
جدول تناوبی مراســمی در تاریخ  ۲۸ژانویه در مرکز
یونسکو در شهر پاریس پایتخت فرانسه برگزار شود.

آگهی مزایده مرحله اول

نوبت دوم

سازمان خدمات موتوری شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به فروش اقالم زیر بصورت مزایده اقدام نماید:
 -1آهن آالت ضایعاتی حدودا ً  30تن
 -2آلومینیم ضایعاتی حدودا ً  1تن
 5تن
 -3چدن ضایعاتی حدودا
 -4الستیک فرسوده سبک حدودا ً  400حلقه
 -5الستیک فرسوده سنگین حدودا ً  200حلقه
 -6تیوپ و نوار حدودا ً  450کیلوگرم
لذا از متقاضیان درخواست می گردد جهت بازدید و دریافت شرایط خصوصی به واحد امور اداری این سازمان به
آدرس :خمینی شهر -میدان قدس -ابتدای بلوار جمهوری اسالمی -جنب پایانه سازمان اتوبوسرانی مراجعه نمایند.
مهلت دریافت شرایط خصوصی مزایده تا پایان وقت اداری شنبه 97/10/29
مهلت ارائه پیشنهادات مزایده :پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/11/2
تاریخ بازگشایی پیشنهادات :ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخ 97/11/3

روابط عمومی سازمان خدمات موتوری شهرداری خمینی شهر

چاپ اول

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه های شماره  97/2771مورخ  97/8/12و شماره  97/2971مورخ 97/8/26
شورای محترم اسالمی شهر نجف آباد ،نسبت به واگذاری استیجاری تعدادی از غرفه های موجود در کشتارگاه دام شهرداری نجف آباد
با کاربری های متفاوت (اغذیه فروشی – کله پاک کنی ،دباغی و تمیزکاری سیرابی) ،با قیمت پایه کارشناسی ،طبق مشخصات و
شرایط موجود در مدارک مزایده به شرکت کنندگان واجد شرایط اقدام نماید.
شــرایط شرکت در مزایده :شرکت کنندگان باید توانایی و رزومه کاری مرتبط و همچنین صالحیت الزم با موضوع مزایده را به
تشخیص فرد کارشناس و مطلع شهرداری دارا باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مزایده :از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده ،تا
پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  97/11/4به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ ضمانت شرکت در مزایده را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره  0104544150002شهرداری
نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند .برندگان اول ،دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند
سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مزایده در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات
مختار می باشد.

مسعود منتظری نجف آبادی -شهردار نجف آباد

گروه نشریات

رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی
سراسرکشور

آگهی مناقصه مرحله اول

نوبت دوم

سازمان خدمات موتوری شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه از محل اعتبارات سازمان با
مشخصات زیر از طریق آگهی اقدام نماید:
موضوع مناقصه:
سرویس دهی با خودروهای سواری جهت حمل و نقل درون و برون شهری
مبلغ برآورد اولیه 5/000/000/000 :ریال
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 250/000/000 :ریال
مهلت دریافت اسناد و مدارک مناقصه :پایان وقت اداری روز دوشنبه 97/10/24
مهلت تحویل پیشنهادهای مناقصه :پایان وقت اداری روز چهارشنبه 97/10/26
تاریخ بازگشایی پیشنهادات :ساعت  9صبح روز شنبه مورخ 97/10/29
محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات :دبیرخانه سازمان خدمات موتوری
اصالح ،جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها در زمان مقرر در محل تسلیم پیشنهادها امکان پذیر نمی باشد.
شرکت کننده در مناقصه باید دارای مجوزهای الزم و مرتبط با موضوع مناقصه باشد.
هزینه درج در آگهی از برنده مناقصه کسر خواهد شد.
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