
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

پنج شنبه 17  بهمن  ماه 1398 /  6  فوریه 2020 / 11  جمادى الثانى 1441
سال شانزدهم /شماره 3692 /  8  صفحه / 2000 تومان

     

تابش: فوالد مبارکه حرف آخر را زد481 اصفهانى در حوادث سقوط از ارتفاع آسیب دیدندکشف 69 کیلو تریاك از خودروى واژگون شده مقایسه ثبات مدیریت در اصفهان با فارسدلیل ناموجه جواد خیابانى براى یک اشتباه ورزشاستاناستان جهان نماجهان نما

اساس 
اقتصاد اصفهان 
کشاورزى است

تأثیر کرونا بر گردشگرى در اصفهان
3

3

2

7

موضع جدید دولت
 درباره سقوط 

هواپیماى اوکراینى

اولویت چهارم از 3 اولویت 
اول سبقت نگیرد؟

چرا هواى اصفهان 
شب ها آلوده مى شود؟

7

شرایط ترافیکى 
در شرق اصفهان 
متحول مى شود

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معدن و کشاورزى اصفهان 
گفت: باوجودى که اصفهان، استانى صنعتى شناخته

مى شود، اما اساس اقتصاد اصفهان، اقتصاد 
کشاورزى است و اگر توسعه کشاورزى را در دستور

 کار قرار داده بودیم، با مشکالت زیستى مواجه نبودیم.

کالنشــهر اصفهان یکــى از پرجمعیت ترین 
شهرهاى کشور اســت که همواره با مشکالت 
متعدد ترافیکى در طول ســالیان متمادى مواجه 
بوده اســت. در این رابطه طرح هــاى ترافیکى 
مختلفى براى توزیع ترافیک در اصفهان اجرایى 
شده اما تا همین چند وقت پیش شرق اصفهان 
به عنوان یکى از مبادى و مســیرهاى پرتردد و 
ورودى هاى مهم اصفهــان از یک طرح بزرگ 
و اثرگذار محــروم بود. پروژه بــزرگ مجموعه  

پل هاى سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى  ...

2

مواجهه وزیر با چالش مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا...مواجهه وزیر با چالش مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا...
مطابق با شاخص هاى استاندارد یا آزمون و خطا؟مطابق با شاخص هاى استاندارد یا آزمون و خطا؟

3

چینى ها زیر نظرند، تورها کنسل مى شود

کنکور50 ساله شد

مراقب بازى تخریبى نفتى ها باشید دراگان نیست، برزیلى ها را ببرید
هفته نوزدهم رقابت هاى لیــگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، 
امروز پنج شــنبه 17 بهمن ماه با برگــزارى دو دیدار ادامه 
مى یابد کــه در یکى از ایــن رقابت ها ســپاهان اصفهان 
در ورزشــگاه شــهید بهنام محمدى بــه مصاف نفت 
مسجدسلیمان خواهد رفت. این دیدار بنا به دالیل 

بسیار از حساسیت .. .

هفته نوزدهم رقابت هاى لیگ برتــر فوتبال، جام خلیج  
فارس، فردا جمعه 18 بهمن ماه با برگزارى پنج دیدار پایان 
مى یابد که در یکى از این رقابت هــا تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان در ورزشگاه فوالدشهر میزبان تیم صنعت  نفت آبادان 
اســت. ذوب آهن اصفهان باید در یکى از مهمترین بازى هاى 

هفته نوزدهم لیگ..
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در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید در صفحه 7 بخوانید

انتقال 50 َتن از 80 ایرانى ساکن ووهان به کشور 
پرواز پرماجرا در تهران به زمین نشست

2

7

قلعه نویى بیایدقلعه نویى بیاید
  33 نفر وداع مى کنند نفر وداع مى کنند

به استناد ماده (6) آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى (موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون 
نظام صنفى)، بدینوسیله به اطالع اعضاى اتحادیه صنف دفاتر فروش تولیدکنندگان سنگ و آجر شهرستان اصفهان مى رساند، داوطلبان 
عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه، مى توانند حداکثر ظرف مدت 15 روز از روز سه شنبه مورخ 98/11/29 تا روز سه شنبه مورخ 
98/12/13 پس از ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف به نشانى: www.iranianasnaf.ir و دریافت کد رهگیرى؛ جهت تأیید ثبت نام از 
ساعت 8 الى 13 به ساختمان شهید خرازى سازمان صنعت، معدن، و تجارت به نشانى: میدان آزادى- بلوار دانشگاه- مقابل درب شمالى 

دانشگاه- ابتداى کوچه برزویه مراجعه نمایند.
تذکر مهم: عدم مراجعه در مهلت مقرر جهت تأیید ثبت نام، به منزله انصراف از ثبت نام بوده و ثبت نام اولیه داوطلب رد مى گردد.

شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان
1- تابعیت جمهورى اسالمى ایران

2- اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ایران
3- نداشتن سوء پیشینه کیفرى مؤثر

4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند: حجر، ورشکستگى 
و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلى دیپلم براى افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
(پروانه کسب معتبر، مجوزى است که تاریخ اعتبار آن منقضى نگردیده، صاحب آن تغییر 

شغل نداده و واحد صنفى خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد، واحد صنفى فعال و 
مکان آن تغییر نیافته باشد.)

10- وثاقت و امانت
مدارك الزم جهت ثبت نام: پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملى، مدرك تحصیلى، یک قطعه عکس رنگى

آگهى فــراخوان

اتحادیه صنف دفاتر فروش تولیدکنندگان سنگ و آجر شهرستان اصفهان 

آگهى فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه صنف دفاتر فروش تولیدکنندگان
 سنگ و آجر شهرستان اصفهان (شماره: 98/431 تاریخ 98/11/12)

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد نسبت به برگزارى مناقصه عمومى ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به 
نشانى www.setadiran.ir اقدام نماید.

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور: 98/11/15
- شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 98/11/23

- مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 98/12/03
- زمان بازگشائى پاکات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه 98/12/04

- نشانى کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم شرکت عمران مجلسى
کدپستى: 45775- 86316 دورنگار: 52472214- 031   تلفن: 03152472733  

www.majlesi-ntdc.ir :سایت شرکت عمران مجلسى

آگهى فراخوان مناقصه عمومى

شرکت عمران شهر جدید مجلسى

مبلغ برآورد (ریال)موضوع مناقصهشماره فراخوان
مدت قرارداد

مبلغ ضمانت نامه شرکت 
شرایطدر مناقصه (ریال)

2098001397000025

انجام عملیات آماده سازى و اجراى 
جداول بلوار کمال و کازرونى و 
جداول و بلوك فرش متفرقه 
سطح شهر جدید مجلسى به 

صورت 100 درصد تهاتر

4/947/000/000
بر اساس فهارس بهاى 

98 به مدت 9 ماه
250/000/000 به صورت 

ضمانت نامه بانکى

شخصیت 
حقوقى داراى 
حداقل پایه 5 
در رشته ابنیه

نوبت اول

م الف: 762248

«پدر کنکورى ها» از دیروز تا امروِز
 قدیمى ترین ماراتن آموزشى کشور مى گوید

2

امروز مصاف سپاهان و نفت مسجدسلیمان فردا مصاف ذوب آهن و صنعت  نفت آبادان
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نقش پروژه بزرگ مجموعه  پل هاى 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى در توسعه شهر
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رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت 
ضمن تأکید بر اینکه هنوز هیچ مورد تأیید شــده اى از 
بیمارى کرونا ویروس در کشور گزارش نشده است، درباره 
وضعیت سالمت 50 تن از ایرانیان ساکن ووهان چین که 

دیروز به کشور بازگشتند، توضیح داد.
این افراد پس از ورود به فرودگاه به منظور بررسى هاى 
اولیه به مکانى که از قبل در نظر گرفته شده بود، منتقل 
و ســپس به محل قرنطینه از پیش تعیین شــده اعزام 
شــدند. آنها براى  اطمینان از سالمتشان، 14روز تحت 

مراقبت هاى خاص بهداشتى قرار خواهند داشت. 
محمدمهدى گویــا گفت: حدود 80 نفر ایرانى ســاکن 

ووهان چین بودند کــه از این تعــداد 50 نفر داوطلب 
بازگشت به کشــور بودند و صبح روز چهارشنبه (دیروز) 
با پروازى اختصاصى انتقال آنها به کشور صورت گرفت 
نیمى از این 50 نفر که به کشور بازگشتند، خانم هستند 
و همه حالشان خوب است جز یک نفر که عالیم دارد و 
هماهنگى الزم براى مراقبت هاى بهداشتى خاص از وى 

انجام شده است.
وى همچنین برخى اظهارات درباره حضور اتباع برخى 
از کشــورها در هواپیماى حامل ایرانیــان مقیم چین، 
تأکید کرد: از هواپیما جز ایرانى کســى پیاده نشد و همه 

مسافرانى که از این پرواز پیاده شدند ایرانى بودند.

رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه دیروز هیئت 
دولت درباره حادثه سقوط هواپیماى اوکراینى گفت: قطعًا 
دولت از این اتفاق مطلع نبوده است، آقاى رئیس جمهور 
جمعه بعد از ظهر مطلع شد، اولین کسى که مطلع شده 
است، آقاى عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایى کشورى 

بوده است.
واعظى افزود: اگر آقاى عابدزاده زودتر مطلع شــده بود 
براى حیثیــت خودش هم بود روز پنج شــنبه که حدود 
45 دقیقه با مردم صحبت کرد، به نوع دیگرى صحبت 
مى کرد. وى در پاسخ به ســئوال دیگرى مبنى بر اینکه 
شنیده ایم ســردار ســالمى همان روز از این موضوع 

توســط ســردار حاجى زاده اطالع پیدا مى کنند، گفت: 
سردار سالمى در جلســه غیرعلنى مجلس اعالم کرده 

که بعدازظهر آن روز این خبر به ایشان اعالم شده است.
واعظى  در پاسخ به سئوال دیگرى مبنى بر اینکه آیا در 
زمان اعالم خبر به سردار ســالمى، موضوع براى سپاه 
قطعیت پیدا کرده بوده اســت گفت: نمى دانم. ســتاد 
مشترك و گروهى از نیروهاى سپاه همان زمانى که مطلع 
شدند، تیمى را تشکیل دادند تا موضوع را مورد تحقیق و 
بررسى قرار دهند، این تیم حق نداشته است هیچ اطالعى 
را به بیرون بدهد، مگر اینکه به جمع بندى برسد. حتى به 

دولت هم اطالعاتى ندادند.

انتقال 50 َتن از 80 ایرانى 
ساکن ووهان به کشور 

موضع جدید دولت درباره 
سقوط هواپیماى اوکراینى

برج 1000 ساله 
کج شد

بــرج 1000   روزنامه شهروند |
ساله رى، انگار که دردى بر شانه  اش سنگینى 
کند، کج شده است. برج «طغرل»،  بازمانده 
دوران سلجوقیان که روزگارى دور از حمله 
مغول ها در امان ماند، در چند  ســال گذشته 
بارها حریمش  شکسته یا تهدید شد. یک بار 
با مجتمع فرهنگى در نزدیکى اش، یک بار با 
کارگاه مترو و انفجــار و حفارى و بار  دیگر با 
نشست زمین در دشت جنوبى تهران. این بار 
هم تصاویر تازه ، این  بناى آجرى را کج نشان 
مى دهد، انگار که خمیده شــده و فرونشسته 
است. مســئوالن میراث فرهنگى مى گویند 
 به زودى کارشناسان را راهى این برج خواهند 
کرد و در صورت اطمینــان از خطر، عملیات 

اضطرارى شان آغاز  خواهد شد. /1271

زمان ثبت نام حج تمتع 
 پایگاه اطالع رسانى حج |

رئیس ســازمان حج و زیارت از آغاز ثبت نام 
اولویت هاى حج تمتع 99 از نهم اســفند ماه 
خبر داد. علیرضا رشــیدیان گفت:  به زودى 
قیمت نهایى حج مشــخص و اعالم خواهد 

شد./1272

زمان واریز عیدى 
بازنشستگان 

عیدى یک میلیــون و 200    فارس|
هزار تومانى حدود ســه میلیون بازنشســته 
ســازمان تأمین اجتماعى از 19 تا 21 بهمن 
به حسابشــان واریز مى شــود. این عیدى 
براساس ساز و کارهاى الزم در مدت دو روز 
و تا قبل از 22 بهمن به حساب بازنشستگان 
واریز مى شود. الزم به ذکر است که پیش از 
این مصطفى ســاالرى، مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعى اعالم کرده بــود که منابع 
الزم بــراى پرداخت عیدى بازنشســتگان 

تأمین شده است.

راهکار جبران
تعطیلى ها

  ایسنا| وزیر آموزش و پرورش گفت: 
آیین نامه جبرانى کالس هاى تعطیل شــده 
مدارس به همه مدارس ابالغ شــده است. 
حاجى میرزایى درباره جبران تعطیلى مدارس 
به دلیل آلودگى هوا و سرما و برف اظهار کرد: 
ما آیین نامه اى در این زمینه در مدارس داریم 
که اختیاراتى را به شــوراى هر مدرسه داده 
است. این شورا متشــکل از مدیر و نماینده 
دبیران و اولیاست. به اســتناد این آیین نامه 
اجرایى، به همه مــدارس ابالغ کرده ایم که 
براى جبران تعطیلى مدارس، یک ســاعت 
به طول ساعات روز اضافه یا از پنج شنبه ها 
اســتفاده شــود. این اختیار به همه مدارس 
داده شده اســت و معاونین آموزش ابتدایى 
و متوسطه و مدیران اســتانى بر اجراى آن 

نظارت خواهند داشت.

صادرات ماسک 
ممنوع شد

 ایلنا | معــاون اجرایــى مدیــر کل 
تجهیزات پزشکى سازمان غذا و دارو گفت: 
ماســک هاى N95 به عنوان ماسک هاى 
جراحى شــناخته مى شــوند و اســتاندارد 
هستند. مهدى پرهیزگار افزود: در تجهیزات 
پزشــکى تــا امــروز ممنوعیت صــادرات 
نداشــتیم؛ یعنى بیش از نیاز کشور تولیدات 
داشتیم، اما از زمانى که بحث ویروس کرونا 
پیش آمده اســت، از آن جهت کــه امکان 
قاچاق معکوس وجود دارد، صادرات ماسک 
ممنوع شــده اســت مگر با مجــوز وزارت 

بهداشت./1270

کاهش 30 درصدى پروازها
  عصر ایران| مدیرعامل شهر فرودگاهى امام 
خمینى(ره) از کاهش 30 درصدى پروازها بعد از سانحه 
سقوط بوئینگ اوکراینى خبر داد. محمد مهدى کربالیى 
بیان کرد: رایزنى هایى با خطوط هوایى انجام شده است 
و این اتفاق ماندگار نیســت. اکنون نسبت به چند هفته 
گذشته وضعیت بهتر شده اما ویروس کرونا مجدداً براى 

پروازهاى چین مشکالتى ایجاد کرده است.

ظریف هم جمعه فهمید
  بهار | به دنبال انتشار برخى ادعاها و در مواردى 
به نقل از مقامات آگاه یا منابع مطلــع در وزارت امور 
خارجه مبنى بر اطالع وزیر امور خارجه از علت اصلى 
سقوط هواپیماى اوکراینى از ساعات اولیه این حادثه، 
سید عباس موسوى، ســخنگوى وزارت امور خارجه 
ضمن تکذیب این ادعا و پــوچ و هدفدار خواندن آن، 
تصریح کرد: تا ساعت 12 و 30 دقیقه روز جمعه 18 دى 
ماه، به آقاى ظریف علت سقوط را نقص فنى یا دالیل 
مشابه بیان مى کردند و ایشــان هم حدود ساعت 14 
همین روز از علت اصلى سقوط، یعنى اصابت موشک 

پدافندى به هواپیماى مذکور مطلع شد.

رد صالحیت به دلیل حضور 
کمرنگ در نماز 

   خبر آنالین | غالمرضا انصــارى، کاندیداى 
ردصالحیت شــده اصالح طلــب در روزنامه «اعتماد» 
نوشت: «در حساس ترین دستگاه ها مسئولیت برعهده من 
بوده است اما امروز به دلیل عدم التزام به اسالم ردصالحیت 
مى شوم. اگر من اعتقادى به اسالم ندارم چگونه استاندار، 
سفیر یا رئیس سازمان بوده ام؟ کسى با من تماس گرفت و 
گفت شما را به دلیل حضور کمرنگ در نماز جمعه و جماعت 
ردصالحیت کرده اند. بنده به دلیل عدم حضور در نماز جمعه 
و جماعت که اتفاقاً با اعتقاد راسخ در آن حضور داشته ام، رد 
شده ام اما از آن سو افرادى با اسناد متقن و چندین پرونده 

تخلف تأیید صالحیت شده اند.»/1266

نمى گویم!
بیژن زنگنه، وزیر نفت در برنامه گفتگوى   میزان|
ویژه خبرى در پاسخ به پرسشى درباره رقم کنونى صادرات 
نفت، یادآور شد: همیشه گفته ام که درباره صادرات نفت 
عددى نمى گویم. درست است مردم محرم هستند، اما 
صداى مرا تنها مردم نمى شنوند؛ دشمنان هم مى شنوند و 
در جریان یک جنگ، نباید مواضع خود را به دشمن آن هم 
دشمن بى رحمى مانند آمریکا بگوییم، توقع نداشته باشید 

در این باره اعداد یا اطالعاتى اعالم کنم./1267

سازوکار «خودنظارتى» مجلس 
کارآمدى ندارد

آیت ا... احمــد جنتى، دبیر شــوراى   انتخاب |
نگهبان در جلسه این شــورا تأکید کرد: تمام دقتمان را 
کردیم تا داوطلبان را با شرایط قانون انتخابات مطابقت 
دهیم و آنها را احراز و تأیید صالحیت کنیم چراکه اگر بى 
دقتى در این زمینه صورت بگیرد و انسانى فاقد شرایط 
وارد مجلس شود، دیگر نمى شود کارى کرد. متأسفانه 
سازوکار «خودنظارتى» مجلس با نام هیئت نظارت بر 

رفتار نمایندگان هم کارآمدى الزم را ندارد. /1268

 بهارى ها قرابتى با
 آیت ا... مصباح ندارند

بهمــن شــریف زاده، از   روزنامه اعتماد|
چهره هاى نزدیک بــه احمدى نژاد عنوان کرد: هیچ 
نزدیکى میان آقاى مصباح و احمدى نژاد وجود ندارد. 
جبهه پایدارى بیشترین مخالفت را با آقاى مشایى که 
به  گفته دکتر احمدى نژاد، پایه گذار «جریان بهار» در 
دوره ماست، داشت. تفکر آقاى احمدى نژاد هم همان 
تفکر بهارى است. آنها تفکر بهار را انحرافى مى دانند؛ 
بنابراین نزدیکى میان ایــن دو جریان کذب محض 
است. مگر ایشان (مصباح) نگفتند که از صدر اسالم 
تاکنون خطرى جدى تر از این جریان (جریان بهار) 

براى اسالم وجود نداشته است./1269

خبرخوان

از دو ســه روز پیش کــه وحید یامین پــور، مجرى 
اصولگراى تلویزیون و یکى از نامزدهاى انتخابات آتى 
مجلس، لیست اموالش را اعالم کرد، واکنش ها به این 

اقدام او همچنان ادامه دارد. 
یامین پور در توییتــر اموالش را به این شــرح اعالم 
کرده بود: «یک آپارتمان 116 مترى در جنوب شرق 
تهران (بلوار ابوذر جنوبى، پل چهــارم، از 91).  یک 
خودرو مگان (از 93).  همچنیــن در ماه هاى اخیر به 
علت فروش خوب کتاب هایم حــدود 150 میلیون 
تومن حق التألیف دریافت کرده ام. همســرم هم یک 
آپارتمان 90 مترى در شهرستان قم دارد، سه فرزندم 

اموالى ندارند.»
توییت یامین پور بازتاب وسیعى داشت. بیشتر کاربران 
حق التألیف کالن او را مورد توجه قرار دادند و از رقم 
آن ابراز تعجب کردند. کاربران به این مســئله اشاره 
کرده اند که نویســنده 10 درصد فــروش کتاب را 
دریافت مى کند به این ترتیب یامین پور براى رسیدن 
به 150 میلیون تومان باید 1/5 میلیارد تومان فروش 

داشته باشد که این سئوال برانگیز است.
در جدیدترین واکنش هم رضا رشیدپور، دیگر مجرى 
تلویزیون به این کار یامین پور واکنش نشــان داده 

است.
حاال رشیدپور با انتقاد از یامین پور در توییتر خود نوشت: 
«کاش روزى برسد که به جاى اعالم مدل اتومبیلتان 
براى رأ ى جمــع کــردن، از تخصصتــان و راه حل 
مشخصتان براى حل مشکالت مردم بگویید.»/1265

دیروز چهارشــنبه 16 بهمن مــاه، با آغاز فراینــد ثبت نام 
داوطلبان در کنکور سراسرى ســال 99 در سایت سازمان 
سنجش آموزش کشــور، این آزمون 50 ساله شد. کنکور را 
با حسین توکلى مى شناسیم؛ «پدر کنکورى ها»، که حاال با 

72 سال سن در کسوت مشاور عالى سازمان سنجش آموزش 
کشور هنوز هم فرایندهاى این ماراتن را با داوطلبان در میان 
مى گذارد. مردى که از 20 سالگى همراه و همگام با متقاضیان 
ورود به مقاطع تحصیالت تکمیلى از لحظه ثبت نام تا اعالم 

نتایج کنار رسانه ها و داوطلبان این ماراتن، قرار داشته و دارد. 
حسین توکلى در گفتگو با «ایرنا» درباره کنکور حرف هاى 

جالبى زده است. 
 سالى که وارد سازمان شدم جوانى حدوداً 20 ساله بودم و 

به جز سه یا چهار کنکورى که خارج از کشور بودم، تاکنون در 
تمام آزمون هاى سراسرى حضور داشتم.

 اولین کنکور سراسرى ایران در سال 1348 با 47 هزار و 773 
داوطلب برگزار شــد. در این کنکور فقط 12 دانشگاه آمادگى 
پذیرش دانشجو داشتند اما از ســال 49 به بعد دانشگاه هاى 
دیگرى به مرکز آزمون شناسى اعتماد و دانشجوى خود را از 
این آزمون جذب کردند. 11 کنکور قبل از انقالب فرهنگى و 
با احتساب کنکور سراسرى ســال آینده، 39 کنکور هم بعد از 
انقالب فرهنگى برگزار کردیم. البته در سال هاى 59 و 60 به 

علت تعطیلى دانشگاه ها، آزمونى در کشور برگزار نشد.
 قبل از سال 48 دانشــگاه ها به طور مستقیم با دریافت 
مجوز از وزارت فرهنگ و آموزش عالى وقت کنکور برگزار 
مى کردند؛ حتى دانشــکده ها و گروه هاى آموزشــى هم 
اطالعیه پذیرش دانشجو مى دادند و براى داوطلبان آزمونى 
برگزار مى شد. مشکل اینجا بود اگر فردى متقاضى دو یا چند 
دانشگاه مى شد باید به همه شهرها سفر مى کرد و امتحان 
مى داد. این موضوع نه تنها منجر به افزایش بار سنگین مالى 
براى داوطلب و خانواده ها مى شد بلکه لطمات روحى و روانى 
به متقاضیان وارد مى کرد و حتى فسادهایى به دنبال داشت 
تا اینکه ساماندهى به این شــیوه پذیرش باالخره منجر به 
تأسیس مرکز آزمون شناســى و برگزارى نخستین کنکور 

در سال 48 شد.
 به دالیلى که هنوز نمى دانیم، ســازمان سنجش بعد از 
انقالب فرهنگى منحل و اداره کل گزینش دانشجو زیرنظر 
معاونت دانشجویى  وزارت علوم، جایگزین این سازمان شد 
اما بعد از پنج دوره برگزارى آزمون، باز هم سازمان سنجش 
آموزش کشور به علت اســتقبال داوطلبان از کنکور روى 
کارآمد و مجوز فعالیت آن از سازمان امور ادارى استخدامى 

دریافت شد.
 ســال 81 در کنکور سراســرى یک میلیون و 850 هزار 
داوطلب براى200 هــزار ظرفیت محدود دانشــگاه ها به 
رقابت پرداختند که پرداوطلب ترین ســال کنکور در این50 

سال بود./1264

«پدر کنکورى ها» از دیروز تا امروِز قدیمى ترین ماراتن آموزشى کشور مى گوید

کنکور50 ساله شد

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توســعه تعاون 
گفت: کیفیت خدمات و محصوالت از جمله راهبردهاى 

مهم در بانک توسعه تعاون به شمار مى آید.
حجت ا... مهدیــان اظهار کــرد: حفظ دســتاوردها و 
ارزش هاى انقالب کــه حاصل مجاهدت و رشــادت 
شــهیدان عزیز و گرانقدر این ســرزمین است، یکى از 
تکالیف جدى و اساسى براى همه خدمتگزاران و خادمان 
این مردم محسوب مى شود.  وى انقالب اسالمى را ثمره 
خون بهترین و واالترین فرزندان این مرزوبوم دانست و 
تالش براى پاسداشت و صیانت از این خون هاى مقدس 
را در همه عرصه هاى خدمات رســانى به صورت کّمى و 
کیفى یکى از وظایف ذاتى دســتگاه هاى اجرایى خواند 

و در همین رابطه افزود: بانک توسعه تعاون که به عنوان 
تنها بانک توســعه اى-تخصصى و 100 در صد دولتى 
بخش تعاون که امروز عهده دار حمایت و پشــتیبانى از 
فعالیت اقتصادى تعاونگران اســت و در ســال 88 پا به 
عرصه فعالیت گذاشته، موظف و مکلف به بهره گیرى از 
همه ظرفیت ها و قابلیت هاى موجود براى ارائه خدمات و 

محصوالت باکیفیت به جامعه هدف است.
مهدیان توفیقات بانک توســعه تعاون را مرهون تالش 
همه کارکنان در سطح صف و ستاد دانست و دراین باره 
گفت: در فاصله دهه فجر سال 97 تا 98 ما شاهد ارتقاى 
کّمى و کیفى در سطح این بانک و ارائه خدمات قابل توجه 

در عرصه هاى مختلف بوده ایم.

ابراهیم عزیزى، رئیس سابق بســیج سازندگى، استاندار 
اسبق هرمزگان و فرماندار اسبق شیراز در گفتگویى براى 
بیان مشکالت مدیریتى در استان فارس، مثال جالبى زده 

است. او گفته:
«بى ثباتــى در حوزه مدیریتى خصوصــًا مباحث صنعتى 

مشکالت فارس را به بحران تبدیل کرده است. ما در استان 
اصفهان شاهد ثبات مدیریتى هستیم و در فارس از ابتداى 
دولت هاى نهم و دهم 9 اســتاندار عوض شده است و در 
اصفهان دو استاندار! یعنى در فارس طول مدت مسئولیت 
هر استاندار حدود یکســال بوده و در این فرصت چگونه 
مى توان انتظار داشت کارها روى ریل مراد بیا فتد؟ جالب 
آنکه وقتى موضوع را پیگیرى مى کنید در ســطح وزارت 
کشــور به شــما مى گویند عدم ثبات مدیریت در فارس 
متوجه نمایندگان استانى است چرا که 18 نماینده براى 
انتخاب استاندار نام 23 نفر را مى دهند و با فشار سیاسى 
دنبال کار مى افتند تا فالنى استاندار شود و این عدم اتفاق 

نظر کار را سخت و غیرقابل قبول مى کند.»/1273

راهبرد مهم در بانک توسعه تعاون  مقایسه ثبات مدیریت در اصفهان با فارس

کنایه مجرى تلویزیون
 به لیست اموال 

مجرى دیگر تلویزیون!

پلیس اســتانبول روز 15 بهمن مــاه 16 نفر از اعضــاى یک بانــد کالهبردارى را 
در شهر اســتانبول ترکیه دســتگیر کرده که سردســته و غالب افراد این باند ایرانى

 هستند.
سردســته این باند 30 نفره که «م.ج» نام دارد ســال ها پیش پــس از کالهبردارى 
مبالغى کالن از 12 هزار نفر در ایران در قالب یک شــرکت هرمى به ترکیه گریخته 
اســت. او به همراه چهار فرزند خود یک شــرکت خانوادگى در ترکیه تشــکیل داده 
و در شــهر آنتالیا اقامت داشــت. این باند کالهبردارى پارســال به شــهر استانبول

 نقل مکان کــرده و در ویالهــاى لوکس در مناطــق گرانقیمت اســتانبول اقامت 
گزیدند.

پلیس اســتانبول پس از طرح شــکایات فراوان مالباختگان ایرانى و ترکیه اى از این 
باند، اقدام به دســتگیرى 16 نفر از اعضاى این باند کرده است. 14 نفر دیگر این باند 

متوارى هستند.
هنــوز هویت کامل سردســته و اعضــاى این باند فاش نشــده اما گفته شــده این 
باند با فریب پرداخت ســودهاى باالى 10 درصد از صدها نفــر کالهبردارى کرده 
اســت. دادســتانى اســتانبول رقم کالهبردارى این باند را 50 میلیــون دالر اعالم 

کرده است.
این باند به سرمایه گذاران (سهامداران) خود گفته که آنها در ارزهاى دیجیتالى (از جمله 

بیت کوین) و بازار انرژى در کشورهاى مالزى، امارات، اوکراین و شیلى سرمایه گذارى 
مى کنند. آنها با دادن وعده سود 10 درصد ماهانه طعمه هاى خود را فریفته و از ایرانیان 
ثروتمند ساکن ترکیه و شهروندان ترکیه براى خرید سهام شرکت شان پول مى گرفتند 

و به آنها سودهاى کالنى پرداخت مى کردند.

دستگیرى یک باند ایرانى کالهبردارى در استانبول 

روزنامه «خراسان» نوشت: چند وقت پیش جواد خیابانى 
در یکى از گزارش هایش شــعرى از حافظ را به اشتباه 

خواند و توجیهى غیرمنطقى براى اشــتباهش ارائه کرد 
که با انتقادات زیادى رو به  رو شد و هنوز هم ادامه دارد.

او در توجیه شعر غلطى که از حافظ شیرازى خوانده بود، 
در یک برنامه تلویزیونى حاضر مى شود و مى گوید: «در 
یکى از نسخه هاى دیوان حافظ نوشته شده نگار من که 
به مکتب نرفت و مشق ننوشت، به جاى خط ننوشت.» 

که با واکنش هاى زیادى هم همراه بود.
امــا بــه تازگــى دکتــر امینــى، دبیــر علمــى 
دهمیــن دوره جشــنواره شــعر فجــر در برنامــه 

موضــوع ایــن  دربــاره  بپــرس»  مــن  «از 
 مى گوید: «هر کس آن کتاب حافــظ را که مى گویید، 

بیاورد، کتابخانه شخصى ام را هدیه مى دهم.»
کاربرى در فضاى مجازى در این باره نوشت: «اگه یک 
کم با وزن آشنایى داشته باشیم مى فهمیم که نمى شه به 

جاى خط نوشت مشق!»
کاربر دیگرى نوشــت: «وقتى مرجع همه چى بشــه 
کانال هاى تلگرامى و صفحه هاى اینستاگرامى از این 

بهتر نمى  شه!»

دلیل ناموجه جواد خیابانى براى یک اشتباه
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شهر بدون متکدى
شهردار باغبادران گفت: به دلیل بافت طایفه اى و بومى 
شهر باغبادران حضور متکدیان در شهر باغبادران بسیار 
انگشت شمار است و براى ساعت هاى محدود و در ایام 
پیک و افزایــش حضور گردشــگران فعالیت مى کنند. 
حجت ا... امینى باغبادرانى تصریح کرد: به دلیل محیط 
بومى شهر باغبادران، متکدیان عمدتاً از دیگر مناطق در 
این شهر حضور مى یابند، اما وقتى مى بینند نه تنها مردم 
شهر باغبادران بلکه گردشگران نیز پذیرش این موضوع 
را ندارند و فضا را براى فعالیت ناامن مى بینند، شــهر را 

ترك مى کنند.

اهداى نهال رایگان 
در شاهین شهر

رئیس سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى 
شاهین شهر گفت: امسال به مناســبت روز درختکارى 
8000 نهال مثمر و غیر مثمر رایگان به شهروندان اهدا 
مى شود. على عرب  افزود: شــهروندان عزیز مى توانند 
تا تاریخ 30 بهمن سال جارى با مراجعه به سایت سازمان 
سیما، منظر و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر به آدرس
WWW.SHAHINSHAHR-SABZ.  IR 

نهال مورد نظر خود را انتخاب و ثبت نام کنند. 

زیباسازى اداره 
آب و فاضالب دهق 

در راستاي بهســازي اماکن و تأسیسات آب و فاضالب 
در اســتان، اداره آبفا شهر دهق زیباســازي شد. با توجه 
به فرســودگی ابنیه ســاختمان اداري آبفا شهر دهق در 
منطقه نجف آباد، بهســازي این ساختمان در دستور کار 
قرار گرفت که نسبت به زیباسازي اداره با انجام عملیات 
نقاشی ساختمان و محوطه بیرون با هزینه اي بالغ بر 121 
میلیون ریال با اعتبار جاري در راستاي تکریم ارباب رجوع 

اقدام شد.

اعزام 250 مددجو به مشهد 
معاون فرهنگــى کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان 
اصفهان با اشاره به قرار داشتن در دهه فرخنده فجر انقالب 
اسالمى به تشریح برنامه هاى فرهنگى این نهاد پرداخت 
و گفت: 250 نفر از جامعه تحت حمایت این نهاد در این ایام 
به سفر زیارتى مشهد مقدس اعزام مى شوند. آرش محمد 
حسینیان افزود: اعزام این مددجویان از ابتداى دهه فجر 

آغاز شده و تا 22 بهمن ادامه خواهد داشت.

کود شیمیایى توزیع نمى شود
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
یکى از مشکالت کشاورزان، توزیع نشدن کودشیمیایى 
سهم مصوب آنها طبق سال هاى گذشته به بهانه کمبود 
است. ناهید تاج الدین افزود: این درحالى است که در بازار با 
قیمت هنگفت کودهاى شیمیایى یافت مى شود ولى سهم 
مصوب کشاورزان به آنها نمى رسد که این مهم نیازمند 

توجه وزارت جهاد کشاورزى است.

گازگرفتگى درساختمان 3 طبقه 
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان از احتمال گاز گرفتگى در ساختمان سه طبقه و 
مرگ زن 42 ساله در یکى از طبقات این ساختمان خبر داد. 
فرهاد کاوه آهنگران گفت: این حادثه ساعت 8 و 34 در 
خیابان کاوه خیابان مخابرات اتفاق افتاده است. وى افزود: 
در این حادثه سه نفر مســموم و یک خانم 42 ساله فوت 

کرده است.

نورپردازى تخت فوالد اصفهان
مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه قبور بسیارى از علما و بزرگان در تخت فوالد قرار 
دارد گفت: سیاست این مجموعه این بود که این قبور به 
مرور نورپردازى شود. حسن مؤذنى اظهار کرد: نورپردازى 
ده تکیه و بقعه تخت فوالد انجام شده و با توجه به تاریخى 
بودن این قبرستان، نورپردازى از طریق چراغ هاى َدفنى 
انجام شده است و تجهیزاتى بر روى زمین دیده نمى شود.

خبر

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معدن و کشاورزى اصفهان 
گفت: باوجودى که اصفهان، اســتانى صنعتى شناخته 
مى شود، اما اساس اقتصاد اصفهان، اقتصاد کشاورزى 
است و اگر توسعه کشــاورزى را در دستور کار قرار داده 

بودیم، با مشکالت زیستى مواجه نبودیم.
مسعود گل شیرازى، صبح دیروز (چهارشنبه) در نشست 
هم اندیشــى در خصوص پروژه هاى ملى پیشنهادى 
کمیسیون کشاورزى اتاق بازرگانى اصفهان، این استان را 
یکى از استان هاى مهم کشور در زمینه تولید محصوالت 
کشــاورزى دامى و پروتئینى اعالم کرد و افزود: استان 
اصفهان در تولید سبزى، برخى صیفى جات گلخانه اى،

 تولید شــیرخام، صنایــع تبدیلى کشــاورزى افزایش
بهــره ورى در گاودارى هاى صنعتى و تولید گوشــت 

شترمرغ در جایگاه نخست کشور قرار گرفته است.
وى اتاق بازرگانى اصفهان را اتاق نسل دوم معرفى کرد 
و گفت: نسل یک اتاق، البى گر بود، اما در نسل دو هدف  
رونق کسب و کار است و موضوع اصلى این است که چه 
کنیم تا اعضا و فعالین اقتصــادى بتوانند در فعالیت خود 
تسهیل کنند. یکى از این راه ها انتقال آب از خلیج فارس 
اســت و به همین منظور مرکز انتقال آب خلیج فارس با 
هفت سهامدار اصلى که یکى از آنها اتاق اصفهان است در 
نظر گرفته شده و مراحل انتقال سرمایه انجام شده است.

پاتیل حمل ســرباره شــرکت فوالد مبارکــه به همت 
تالشگران شرکت مهندسى و پویش ساخت ذوب آهن 

اصفهان، ساخته و تحویل شد.
مدیرعامل شرکت مهندسى و پویش ساخت ذوب آهن 
اصفهان با اعالم این خبر گفت: با توجه به نیاز کارخانه 
به قطعات استراتژیک پاتیل هاى ســرباره (کنورتور و 
کوره بلند) با مساعدت مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و 
پیگیرى هاى صورت گرفته، کارگاه ریخته گرى سنگین 
شرکت مهندسى و پویش ساخت در بخش شمالى کارگاه 
ریخته گرى فوالدســازى از فروردین ماه ســال جارى 
آغاز به کار نمود. امیر ایرانپور افزود: اولین پاتیل سرباره 

کنورتور ذوب آهن در این کارگاه در تاریخ 31 فروردین به 
وزن 30 تن چدن مذاب ریخته گرى شد.

ایرانپور تصریح کرد: این واحد قابلیت تولید انواع قطعات 
سنگین و فوق سنگین جهت صنایع فوالدسازى، سیمان، 

مس و نیروگاه ها را در کل کشور داراست.
مســئول کارگاه ریخته گرى شرکت مهندسى و پویش 
ساخت ذوب آهن بیان کرد: تعداد 10  عدد پاتیل سرباره 
کنورتور و یک عدد پاتیل سرباره کوره بلند ذوب آهن در 
این کارگاه از ابتداى سال جارى با موفقیت ساخته شده 
است و تعداد دو عدد پاتیل ســرباره نیز در دست ساخت 

قرار دارد.

ذوب آهن اصفهان پاتیل حمل 
سرباره فوالد مبارکه را ساخت

اساس اقتصاد اصفهان 
کشاورزى است

رئیس انجمن صنفى راهنمایان گردشــگرى اســتان 
اصفهان با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهى از تورهاى 
اروپایى ســفر خود را به ایران تا بعــد از ماه مارس لغو 
کرده و یا به تعویــق درآورده اند، گفت: گردشــگران 
چینــى در ایــران بــه محــض دیــدن یــک گروه 
گردشگر چینى دیگر، ماســک مى زنند یا تغییر مسیر 

مى دهند.

مریم هدائیان در گفتگو با «ایســنا» اظهار کرد: رئیس 
بهداشت استان اصفهان به همه نهادها از جمله میراث 
فرهنگى نامه زده و درخواســت کرده بــود که هتل ها 
و آژانس هــا در خصــوص مهمانان خارجــى به ویژه 
چینى زبان ها، نســبت به وجود بیمارى هاى تنفســى 
هوشیار باشند و اگر مورد مشکوکى دیدند اطالع بدهند.
وى ادامه داد: در این نامه 20 مورد نیز در قالب آموزش 

براى پیشگیرى از ابتال به کرونا و مراقبت هاى بهداشتى 
ذکر شده بود که البته ما منتظر ابالغ این نامه نبودیم و 
از همان روزهاى ابتداى شیوع بیمارى، مطالبى را آماده 
کرده و هر آنچه باید راهنمایان گردشگرى در رابطه با 

کرونا مى دانستند به آنها گفتیم.
رئیس انجمن صنفى راهنمایان گردشــگرى اصفهان 
خاطرنشــان کرد: برخى از همکاران کــه این روزها 

راهنماى تورهاى چینى بودند، تعریف مى کردند که همه 
چینى ها بالاستثنا براى خود ماسک خریدند و خودشان 
نیز بسیار نگران این بیمارى بودند چون با دیدن دیگر 
گردشگران هموطن خود، یا سریع ماسک مى زدند و یا 

تغییر مسیر مى دادند!
هدائیان با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهى از تورهاى 
اروپایى ســفر خود را به ایران تا بعــد از ماه مارس لغو 
کرده و یا به تعویق درآورده اند، گفت: عمده گردشگران 
فرهنگى تاریخى ایران چینى زبان ها هســتند که طى 
ماه هاى اخیر براى حضور آنها به مناسبت سال نو چینى 
در ایران تبلیغ  و بازاریابى شده بود اما با بروز این بیمارى 
و شنیدن خبر تعطیلى پروازها بسیارى از آنها برنامه هاى 
دو سه روز آخر تورشــان را لغو کردند تا پیش از تعطیل 

شدن پروازها به کشورشان برگردند.
در همین حال مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى اصفهان گفت: تاکنون مورد مشکوك ابتال 
به ویروس کرونا بین گردشــگران چینى حاضر در این 

استان مشاهده نشده است.
فریدون اللهیــارى در گفتگو با «ایرنــا» اظهار کرد: 
تمهیدات الزم براى رصد شــرایط فعلى با کمک مرکز 
بهداشت اتخاذ شده و تاکنون وضعیت عادى بوده است. 
وى ادامه داد: قرار بود برنامه هاى گردشگرى این استان 
در ماه جارى همزمان با ســال جدید چینى و به منظور 
جذب بیشتر گردشگران این کشور آسیایى انجام شود 

که به دلیل شیوع ویروس کاهش یافت.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اصفهان اضافه کرد: بدون تردید حوادث اخیر همچون 
سرنگونى هواپیماى اوکراینى در ایران و شیوع ویروس 
مذکور در بســیارى از کشــورها بر صنعت گردشگرى 
کشور و هم اصفهان تأثیر داشــته است اما این شرایط 
موقتى خواهد بود و در آینده اى نزدیک شــرایط عادى 

خواهد شد. 

آلودگى هوا معضلى است که هر سال گریبان کالنشهر 
اصفهان و شــهرهاى صنعتى اطراف اصفهان را گرفته، 
این معضل اما این روزها با افزایش شاخص آالیندگى در 

شب ها، پیچیده تر شده است.
جمشــید نادر تهرانى، عضو هیئت مدیره جمعیت امید 
دوســتداران زاینده رود در گفتگو با «ایسنا»، با اشاره به 
افزایش آلودگى شــبانه در اصفهان، اظهارکرد: اگرچه 
افزایش حالت وارونگى هوا در شــب ها به عنوان یکى 
از علت هاى آلودگى شبانه در اصفهان مطرح مى شود، 
اما در تهران و اغلب کالنشهرها اینگونه نیست و به نظر 
مى رسد استقرار صنایع آالینده بى شــمار در کنار شهر 
اصفهان قطعًا در این شــکل متفــاوت از آلودگى هوا 
در اصفهان بى تأثیر نباشــند. این فعال محیط زیســت 
گفت: عالوه بر فعالیت صنایــع آالینده، دودکش هاى 

کارخانجاتى که با سوءاســتفاده از تاریکى شب به کار 
مى افتند، مى توانند در این افزایش آلودگى شــبانه مؤثر 

باشند.
اما محمود مزارع، کارشــناس مسئول آزمایشگاه هواى 
اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان در 
خصوص آلودگى شبانه گفت: در چند شب گذشته شاهد 
آلودگى شــبانه نبوده ایم ولى به طور کلى آلودگى شبانه 
در مواقعى که شــاهد سکون و ســرماى هواى هستیم 
رخ مى دهد، چراکه سردى و سنگینى هوا باعث انباشت 
آالینده ها شده و افزایش آلودگى در نیمه شب رخ مى دهد. 
وى تصریح کرد: اگر شرایط پایدارى هوا را داشته باشیم و 
جابه جایى افقى نباشد، سرما باعث سنگینى هوا مى شود. 
در این شرایط آالینده ها مانند اینکه درون قفس بمانند 
به سطوح پایین تر مى آیند، این درحالى است که در طول 
روز تخلیه عمودى بیشتر است و هوا منبسط مى شود، به 

همین دلیل آالینده ها باالتر مى روند.
این کارشــناس اداره کل  حفاظت محیط زیست استان 
با بیان اینکه عوامل طبیعى بر آلودگى شــبانه تأثیرگذار 
هستند و نه عوامل انسان زا، ادامه داد: نیروگاه ها همان 
مصرفى که در روز دارند، در شب هم دارند و در طول شب 

آالینده جدیدى اضافه نمى شود.

چینى ها زیر نظرند، تورها کنسل مى شود 

تأثیر کرونا بر گردشگرى در اصفهان
مدیرعامل شــرکت عمران بهارستان گفت: طرح 
قطار شهرى بهارستان شامل زیرسازى، روسازى، 
احداث ایســتگاه ها، تأمین تأسیســات، تجهیزات 
و بهره بــردارى در مجموع 35 درصد پیشــرفت 

فیزیکى دارد.
محمدرضا احمدى در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
قطار شــهرى بهارســتان ادامه خط یک متروى 
کالنشهر اصفهان است که اســفند سال 90 کلید 
خورد و اکنــون براى نخســتین بار در کشــور از 
ریل تولید ملى در اجراى این طرح مهم اســتفاده 
مى شــود. وى بیان کــرد: زیرســازى و ابنیه این 
طرح کالنشــهرى  با 14/1 کیلومتــر در دو قطعه 
اول و دوم شــامل ســه ایستگاه ســپاهان شهر، 
راه آهــن و بهارســتان در دســت اجراســت که 
قطعه اول با 4/7 کیلومتر مســیر ایستگاه صفه تا 
راه آهــن و قطعه دوم بــا 9/4 کیلومتر ایســتگاه 
راه آهــن را به شــهر جدیــد بهارســتان متصل 

مى کند.
به گفتــه وى 4/7 کیلومتر از ایســتگاه صفه تا راه 
آهن در قطعه اول به صورت زیرگذر و گالرى و 5/4 
کیلومتر از 9/4 کیلومتر قطعه دوم از مسیر قلعه شور 
تا راه آهن به صورت روگذر و بقیه به صورت زیرگذر 

و اجراى گالرى احداث شده است.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان گفت: تاکنون 
2 کیلومتر از مســیر بهارســتان تا قلعه شور با 20 
درصد پیشــرفت فیزیکى ریل گذارى شده است.
وى با اشــاره بــه اینکه متــروى بهارســتان با 
در اختیــار قــرار دادن هشــت رام قطــار امکان 
جابه  جایى شهروندان بهارســتانى را به اصفهان 
و بالعکــس را فراهــم مى کنــد تصریــح کرد: 
پیش بینى مى شــود قطار شــهرى بهارســتان 
تا ســال 1400 بر روى ریل ملــى حرکت خواهد

 کرد.

طرح قطار شهرى 
بهارستان 35 درصد 
پیشرفت فیــزیکى دارد

چرا هواى اصفهان شب ها آلوده مى شود؟ 

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندار اصفهان گفت: 
در این دوره از انتخابات مجلس شــوراى اسالمى  تعداد 
داوطلبان نسبت به دوره دهم مجلس20 درصد افزایش 
یافته اســت و از مجموع 1242 نفر داوطلب در ســطح 
استان اصفهان نهایتًا 372 نفر تأیید صالحیت شده اند و 
همچنین تا 22 بهمن براى تجدید نظر شوراى نگهبان 
پیرامون نتایج تأیید صالحیت شده ها فرصت باقى است 
و نهایتاً 23 بهمن کاندیداهاى نهایى توسط فرماندارى ها 
اعــالم و از 24 بهمــن مــاه تبلیغــات انتخاباتى آغاز 

خواهد شد.
حیدر قاسمى شــامگاه سه شنبه در نشســت با احزاب 
سیاســى ادامه داد: در حال حاضر با توجه بــه اینکه تا 
انتخابات دو هفته زمان باقى اســت متأسفانه تحرك و 
شور انتخاباتى را در جامعه شاهد نیســتیم زیرا تعداد و 
تکثرى که از ســالیق قومى الزم بود با محدودیت رو 
به رو شد و همچنین عدم استقبال فرهیختگان و برخى 
رد صالحیت هــا باعث ایجاد فضاى موجــود انتخابات 

شده است.

سرپرســت فرماندهى نیــروى انتظامى شهرســتان 
کاشــان با بیان اینکه بیش از 69 کیلوگــرم تریاك از 
یک خــودروى واژگون شــده در یکى از جــاده هاى 
اطراف کاشان کشــف شــد، گفت: راننده این خودرو 

جان باخته بود.
ســرهنگ پاســدار على قربانى در گفتگــو با «مهر» 
با اشــاره به مشــاهده مأمــوران گشــت انتظامى از
 خــودروى واژگــون شــده در یکــى از محورهاى 
مواصالتى شــهر برزك از توابع شهرســتان کاشان 
اذعــان کرد: بــا بررســى هاى انجــام شــده از این

 خودروى دنا بیــش از 69 کیلوگرم تریاك کشــف و 
ضبط شد.

وى افزود: راننده این خودرو کــه در دم جان باخته بود 
توســط مأ موران امدادى و پزشــکى به مراکز مربوطه 

انتقال داده شد.

سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: دى ماه 
سال جارى 481 نفر از شهروندان استان اصفهان به دلیل 

حادثه سقوط از ارتفاع آسیب دیدند.
عباس عابدى در گفتگو با «ایمنا» بــا بیان اینکه اکثر 
مأموریت هاى دى مــاه 98 مربوط بــه مأموریت هاى 
غیرتصادفى است، اظهار کرد: در دى ماه حدود 13 هزار 
و 408 مأموریت شهرى غیرتصادفى و 2639 مأموریت 
جاده اى غیرتصادفــى و در کل 16 هزار و 47 مأموریت 
غیرتصادفى داشــته ایم و 4764 مأموریــت مربوط به 

تصادفات جاده اى و شهرى استان است. وى ادامه داد: 
در دى ماه امسال بیشترین تماس ها با مرکز اورژانس در 
خصوص مشکالت قلبى بوده و حدود 1885 تماس در 
این زمینه با مرکز داشته ایم و بعد از آن مشکالت تنفسى 
با 877 تماس در این مورد بیشترین آمار تماس ها به مرکز 

اورژانس استان بوده است.
سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اینکه 
مسمومیت با گاز کربن دى اکسید نیز آمار قابل توجهى 
دارد، افزود: مسمومیت با گاز کربن دى اکسید در دى ماه 
حدود 114 نفر در استان را نیازمند مراقبت هاى اورژانسى 
کرد و ســایر تماس ها با مرکز اورژانس استان مربوط به 
حوادث سقوط با آمار 481 نفر و زنان  و زایمان با 37 مورد 
بوده است.  وى خاطرنشان کرد: تعداد اعزام هاى شهرى 
با آمار ده هزار و 974 بیشتر از تعداد اعزام هاى جاده اى با 
2555 اعزام بوده است که 13 هزار و 529 اعزام به انتقال 
افراد به بیمارســتان انجامیده و 3837 نفر در اســتان با 

درمان هاى سرپایى مشکلشان حل شده است.

481 اصفهانى در حوادث سقوط از ارتفاع آسیب دیدند

2 هفته مانده تا انتخابات
 شور انتخاباتى

 به چشم نمى خورد

کشف 69 کیلو تریاك 
از خودروى واژگون شده 

فقط چند ســاعت بعد از آنکه وزیر میــراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى گفت که مرمت گنبد مسجد 
شیخ لطف ا... بر اساس شــاخص هاى استاندارد است، 
خبرگزارى «ایرنا» - رســانه رسمى دولت- گزارشى را 
منتشر کرد که در آن از نحوه مرمت آثار تاریخى اصفهان 

انتقاد شده بود.
بنا بر این گــزارش، على اصغر مونســان، وزیر میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى شامگاه سه شنبه در 
جمع خبرنگاران کاشانى اظهار کرد: مدیران و کارشناسان 
این وزارتخانه ســابقه فراوانى در مرمت آثار فرهنگى و 
تاریخى دارند به طورى که برخى از آنها سابقه مرمت آثار 
بین المللى هم دارند. در مورد مرمت گنبد مســجد شیخ 
لطف ا... هم باید متذکر شــد که این عملیات بر اساس 
شاخص هاى اســتاندارد به وسیله کارشناسان خبره این 

سازمان انجام مى شود.
وزیر میــراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دســتى 
با اشــاره به دو رنگ بودن گنبد مسجد شــیخ لطف ا... 
اصفهان تصریح کرد: ان شــاءا... با پایان مرمت این اثر 
فاخر فرهنگى و مذهبى مردم شاهد یکرنگ بودن گنبد 

خواهند بود.
وى با بیان اینکه یکى از اســتادکارهاى نامى و باسابقه 
وظیفه مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا... را بر عهده دارد، 
خاطرنشــان کرد: 95 درصد مصالح به کار رفته در گنبد 
مشابه مصالح قبلى اســت و همچنین جمعى از استادان 

دانشگاه نیز بر روند مرمت نظارت دارند.
این در حالى است که صبح دیروز و به فاصله چند ساعت 
بعد از اظهارات وزیر میراث فرهنگى،  خبرگزارى رسمى 
دولت در گزارش که منتشر کرد از جمله نوشت: «برآیندها 
نشان مى دهد که در سال هاى اخیر به مرمت هاى انجام 
شده در آثار تاریخى کشور به ویژه اصفهان انتقادات مطرح 
است که اگر مشورت با صاحبنظران مبناى هر اقدام مهم 

این بخش باشد به طور قطع از نگرانى ها مى کاهد...»
در همین گزارش، مرتضى فرشته نژاد، یکى از اعضاى 
سابق شوراى فنى میراث فرهنگى اصفهان به «ایرنا» 
گفت: تصمیمات نادرســتى که براى آثار تاریخى شهر 
اصفهان گرفته مى شود خیانت به آثار تاریخى و مملکت 

است.
این کارشــناس افزود: بارها گفته ایم که کســانى که 

مى خواهند در مورد بناهاى تاریخى به خصوص بناهاى 
خیلى مهمى مثل مسجد شیخ لطف ا...، پل هاى تاریخى 
و چهارباغ نظر بدهند باید کسانى باشند که از این کار 100 
در صد سررشته داشته و چند پروژه موفق اجرا کرده باشند 
نه به استناد کارمند اداره میراث بودن و یا مدرك داشتن.

فرشــته نژاد در این رابطه توضیح مى دهــد: در آخرین 
جلســه اى که در شــوراى فنى بودم و دیگر هم نرفتم 
به طور رســمى البى گرى را دیدم، اعتــراض کردم و 
براى رفع این مشکل هیچ کارى انجام نشد و من چون
 دیدم دست آخر من هم باید امضا کنم به کارم در شورا 

ادامه ندادم.
این استاد دانشگاه هنر اصفهان نقبى به گذشته مسجد 
شیخ لطف ا... و مرمت هایش زد: در دوران مشروطیت 
و جنگ هاى آن زمان، تیراندازى ها موجب از بین رفتن 
مقدارى از کاشى ها شده بود که استاد حسین معارفى با 
روش استادانه اى گنبد را خیلى خوب مرمت و درست کرده 
بود. اما کارى که حاال روى گنبد انجام شده درست مثل 
این است که یک متخصص مغز و اعصاب قالبى بخواهد 
بر اساس آزمون و خطا مغز بیمارى را عمل کند. وى معتقد 
است مرمت گنبد شیخ لطف ا... بر اساس آزمون و خطا 
انجام شــده و این براى گنبدى با اهمیت ملى و جهانى 

جاى تأمل دارد.

مطابق با شاخص هاى استاندارد یا آزمون و خطا؟

مواجهه وزیر  با چالش مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا...
آرمان کیانى



0404ویژهویژه 3692پنج شنبه  17 بهمن  ماه   1398 سال شانزدهم

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان در نشست خبرى چهل و 
یکمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى با اشاره به ارزش پروژه هاى 
انجام شده در سال جارى گفت: در بخش توسعه که شامل برق رسانى به 
28 هزار مشترك جدید با مبلغى بالغ بر 43 میلیارد تومان بوده و همچنین 
در حوزه روشنایى شامل توسعه و سرویس هاى مرتبط با روشنایى معابر 
شهرى و روستایى با مبلغى بالغ بر 19 میلیارد تومان پروژه هاى جدید در 

استان افتتاح شده است.
حمید عالقمندان تصریح کرد: با انجام بیش از 550 کیلومتر شبکه فشار 
ضعیف و هزینه 40 میلیارد تومانى رکورد بى سابقه اى در شرکت توزیع 
برق به جا گذاشته ایم. وى همچنین در ارتباط با حوزه هوشمندسازى 
کنتورها افزود: در حوزه هوشمندسازى با تبدیل 32 هزار کنتور به کنتور 

فهام هوشمند، نخستین شرکت کشور در این راستا هستیم.
عالقمندان ادامه داد: تعمیرات و بهینه سازى هاى انجام شده تأسیسات 
با رقمى بالغ بر 47 میلیارد تومان باعث شــده تا بتوانیم به کاهش 200 
دقیقه خاموشى در سال دست پیدا کنیم که این رقم نسبت به پنج سال 

قبل کاهش 75 درصدى داشته است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان در خصوص رونمایى 
از طرح «هما» اظهار کرد: رویه هاى اجرایــى و فرایندهاى جارى در 
دیسپاچینگ و فوریت هاى برق شرکت هاى توزیع برق در جهت پایدارى 
و کیفیت برق رسانى به مشترکین تعریف شده که یکى از رسالت هاى 
اصلى شرکت توزیع برق استان است. وى اضافه کرد: مدیریت کاهش 
زمان خاموشى، رفع خطر و ایمن سازى مسیر تغذیه برق بر عهده امور 

دیسپاچینگ و اتفاقات برق است.

عالقمندان با اشاره به اینکه بخش بزرگى از اشکاالت شبکه توزیع برق 
بر پایه گزارشات ارسالى از مشترکین و همچنین تجهیزات مانیتورینگ 
از راه دور قابل شناسایى است بیان کرد: استفاده از الگوریتم هاى هوش 
ماشین مى تواند باعث افزایش دقت و سرعت در خدمات رسانى واستفاده 
بهتر از منابع شود. وى با بیان اینکه در کنار این طرح، سامانه اى سبز با 
نام «نیرونگار» در دستور کار دفتر فناورى اطالعات و ارتباطات شرکت 
توزیع برق با استفاده از پتانسیل شرکت هاى بومى استان اصفهان قرار 
گرفت، اذعان کرد: «نیرونگار» سامانه اى تعاملى براى ارتباط دو سویه 
و شخصى سازى شده با مشترك در جهت سهولت دسترسى به خدمات 

شرکت توزیع برق استان اصفهان است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان ادامه داد: این سامانه 
همزمان با حذف قبوض کاغذى با ارائه آخرین بدهى با امکان مشاهده 
تصویر قبض و پرداخت درون برنامه اى آنالین، نیاز مشترکین در جهت 

اطمینان از صحت صورت حساب برق را فراهم کرده است.
وى تصریح کرد: «نیرونگار» مطابق با تمام دستگاه هاى تلفن همراه 
هوشمند اندرویدى، IOS ، ویندوزى و... با نسخه هاى متفاوت بر اساس 
جدیدترین تکنولوژى هاى روز دنیا آماده سازى شده است تا بتواند به 

طیف باالیى از مشترکین ارائه خدمت کند.
عالقمندان خبر داد: در آینده نزدیک با تکمیل زیرساخت «نیرونگار»، 
مشترکین، همکاران و پیمانکاران توزیع برق استان اصفهان شعبه اى 

از اداره برق را به صورت کامًال الکترونیکى در دسترس خواهند داشت.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با اشاره به افتتاح سامانه 
«سمیع» (مکالمه به جاى مراجعه) در دو سال گذشته، خاطر نشان کرد: 
سامانه «سمیع» منحصر به فرد است و در 23 شهرستان از استان برقرار 
بوده و همه درخواست هاى مردم در خصوص شرکت برق را با شماره 
38121 در شهر اصفهان و 37121 در شهرستان ها به این شرکت منتقل 
مى کند. وى با بیان اینکه سال 1398 پایان برنامه پنج سال شرکت توزیع 
برق استان خواهد بود، ابراز کرد: این برنامه پنج ساله طى برآورد حدود 
85 درصد تحقق اهداف را در بر داشته است و برنامه پنج سال دوم این 

شرکت از سال 1399 تا 1404 خواهد بود.
عالقمندان افزود: شرکت توزیع برق استان اصفهان به جز مرکز شامل 
230 شهرستان است که در مجموع با یک میلیون و 500 هزار مشترك 
و فروش ساالنه 10/2 میلیارد کیلووات ساعت انرژى این شرکت را به 

بزرگ ترین شرکت تولید برق مرکز کشور تبدیل کرده است.
وى از افزایش 13 درصدى میزان مصرف برق نسبت به سال گذشته خبر 
داد و اضافه کرد: افزایش مصرف برق در سال هاى گذشته تنها محدود به 

فصل تابستان بود اما امسال در پاییز هم 13 درصد افزایش مصرف برق 
مشترکان را شاهد بوده ایم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان در پاسخ به سئوال «نصف 
جهان» در خصوص انشعابات شــبکه برق در محدوده رینگ چهارم 
حفاظتى شــهر اصفهان گفت: در محدوده رینگ چهارم در بعضى از 
محل ها با تقاطع شبکه برق رو به رو بودیم و در این محدوده حدود 10 
تا12 نقطه تقاطع داشــتیم و امروز تنها یک نقطه باقى مانده است که 
مشکل این یک نقطه هم تا پایان بهمن ماه حل خواهد شد و بیشترین 
میزان گذر رینگ چهارم در منطقه شــهر اصفهان اســت و وجود این 

تقاطع ها بیشتر در مناطق شاهین شهر و دولت آباد بوده است.
■■■

در ادامه این نشست مدیر روابط عمومى برق استان اصفهان با اشاره به 
آغاز پویش به نام « # الف-ب-ایران» که در اوایل مهر ماه سال جارى 
رونمایى شده است، توضیح داد: این پویش با هدف افتتاح و آغاز به کار 
227 پروژه راهبردى صنعت آب و برق  در 13 استان کشور و با بودجه اى 

بالغ بر 33 هزار میلیارد تومان آغاز شده است.
امیر رمضانى افزود: برگزارى این پویش به صورت هفتگى در هر استان 
امکان همدلى میان مردم و متخصصان صنعت آب و برق را فراهم کرده 
است و همچنین مى تواند نشانگر گوشه اى از چگونگى ارائه خدمات 
زیربنایى وزارت نیرو به مردم و بخش هاى مختلف اقتصادى کشــور 
باشد. وى در همین راستا تأکید کرد: این پویش قطعاً مى تواند زمینه ساز 

پیشرفت و آبادانى کشور عزیزمان ایران باشد.
وى با اشاره به یکى از رویکردهاى مهم وزیر نیرو در روز اجراى این پویش 
خاطرنشان کرد: تمرکز بر نگاه مردمى خدمات همکاران صنعت آب و 
برق اســت و توجه به این نکته که عدم ارائه خدمات زیربنایى از سوى 
صنعت آب و برق به آحاد جامعه مى تواند باعث بروز صدمات فراوان به 

خصوص صدمات اقتصادى شود.
سخنگوى توزیع برق استان در ادامه با تشکر از همکارى مردم استان 
که با توجه به کاهش دما و افزایش مصرف گاز در سطح کشور و کمبود 
سوخت نیروگاه هاى تولید برق همکارى هاى الزم را کرده اند، اظهار 
داشت: در راستاى پایدارى شبکه هاى برق و گاز، بار وسایل گرمایشى 
و تجهیزات برقى خود را کاهش دهند و همچنین از طرف شرکت توزیع 
برق استان به مشترکینى که مصرف انرژى خود را کاهش دهند پاداش 

خوش مصرفى تعلق خواهد گرفت.
رمضانى در ادامه با اشاره به درگاه هاى ارتباطى غیرحضورى دریافت 
خدمات برق در شرکت توزیع برق اســتان، عنوان کرد: سایت شرکت 

توزیع برق استان اصفهان به آدرس epedc.ir  ، اپلیکیشن «نیرونگار» 
به آدرس  niroonegar.epedc.ir ، سایت شرکت توانیر به آدرس 
www.saapa.ir  و آپ هاى صنعت برق و آپ هاى بانکى، تماس 
با مرکز «سمیع» با شماره 37121 (031) و شماره 1512 و بهره گیرى 
از قابلیت تلفــن همــراه «#1521*733*» و «#1521*741*» از 

راه هاى دریافت خدمات غیرحضورى خدمات برق است.
■■■

همچنین در ادامه این نشست معاون هماهنگى شرکت توزیع برق استان 
اصفهان پیرامون کاهش زمان خاموشى ها در استان گفت: در این پنج 
سال خاموشى ها به یک چهارم کاهش یافته است و پیک بار از 1760 به 

1860 مگاوات رسیده است.
رسول روستایى با اشــاره به هدف گذارى براى شاخص هاى کلیدى 
سال 1405 شرکت توزیع برق اســتان اصفهان عنوان کرد: اولویت در 
هدف گذارى ها رسیدن به 40 دقیقه خاموشى در سال و به صفر رسیدن 
مراجعه هاى حضورى است که شرکت توزیع برق استان اصفهان براى 
رسیدن به این اهداف تالش مى کند. وى در همین راستا افزود: تلفات 
شبکه را به 5 درصد برسانیم و بتوانیم در انتهاى برنامه به 1405 روز بدون 

حادثه دست یابیم.
■■■

در ادامه این نشست مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان 
اصفهان در خصوص برنامه هاى پیک بار مصرف در تابستان سال آینده 
در بخش صنایع، تصریح کرد: تالش و برنامه ریزى جهت جذب هر چه 

بیشتر صنایع در طرح هاى کاهش بار در تیرماه و مرداد ماه  1399 طرح 
تعیین ساعت کار از 6 صبح تا 13 و تعطیلى در ساعت 13 تا 17.

مهدى ثقفــى ادامه داد: ممیــزى انرژى صنایع به منظور آشــنایى با 
راهکارهاى کاهــش مصرف انرژى و کاهش شــاخص مصرف ویژه 
انرژى (SEC)، شناسایى مصرف کنندگان غیرمجاز برق بیت کویین 
و قطع برق آنها مطابق قانون جدید و همچنین نظارت بر عدم فعالیت 
مراکز تولید بیت کویین داراى مجوز در ماه هاى تیر و مرداد طبق آیین 
نامه از برنامه هاى تابســتان آینده خواهد بود. وى در همین راســتا در 
ارتباط با بخش ادارى- تجارى افزود: همکارى مشــترکین از طریق 
کاهش مصرف در ســاعات 11 تا 15 در تیرماه  و مرداد ماه و همچنین 
افزایش ظرفیت دیزل هاى برق توسط مشترکین و همکارى متقابل با 
سازمان هاى نظامى و انتظامى استان، ممیزى انرژى ساختمان هاى 
عمومى و ادارى، امکان رؤیت پذیرى و همچنین کنترل وسایل پرمصرف 

برقى با رویکرد اینترنت اشیا از اقدامات در دست اجراست.
ثقفى از طرح ویژه اى در مصرف خانگى خبر داد و افزود: طرح افزایش 
مشارکت مشــترکین خانگى و تجارى در مدیریت بار توسط نهادهاى 
تجمیع کننده و پاســخگویى بار در ســال آینده اجرایى خواهد شد که 
پاداش مشــترکین مى تواند به خیریه ها تخصیص یابــد. مدیر دفتر 
مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان با اشاره به برنامه هاى 
بخش کشاورزى اظهار کرد: خاموش کردن موتور چاه آب در ساعت 12 
تا 16 تابستان از سرى برنامه هاى شرکت برق است که در ازاى آن برق 

مشترکینى که در طول دوره همکارى کنند رایگان خواهد بود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اعالم کرد

آغاز برنامه 5 ساله دوم شرکت توزیع برق استان اصفهان از سال 1399

محیا حمزه

نیروگاه اصفهان که اولین واحدهاى بخارى مولد برق آن درسال 1348 راه 
اندازى شده است همچنان با حداکثر توان، برق تولید مى کند. 

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان با بیان اینکه نیروگاه اصفهان 
حدود دو سوم برق کالنشهر اصفهان را تأمین مى کند گفت: درحالى که نیم 
قرن از راه اندازى اولین واحدهاى بخارى تولیــد برق این نیروگاه و حدود 
30 سال از عمر دو واحد مولد برق 320 مگاواتى آن مى گذرد، این نیروگاه 
همچنان با ظرفیت نامى، برق تولید مى کند و از ابتداى سال جارى تاکنون 
بیش از 2 میلیارد و700 میلیون کیلووات ســاعت برق تولیدى را به شبکه 

سراسرى برق کشور تحویل داده است.
به گفته مهندس امیر نریمانى، این میزان تولید برق، 23 درصد بیش از تولید 
مدت مشابه سال قبل است و با لحاظ متوسط مصرف ماهیانه 200 کیلووات 
ساعت براى هر خانوار، معادل مصرف برق سالیانه بیش از یک میلیون و 125 

هزار خانوار است.
نیروگاه اصفهان با پنج واحد مولد برق حرارتــى، بخارى به ظرفیت هاى 
متنوع، با مجموع ظرفیت نامى 835 مگاوات در جنوب غربى شهر اصفهان و 

در حاشیه رودخانه زاینده رود واقع شده است.

   به رغم نیم قرن قدمت؛

نیروگاه اصفهان همچنان با 
ظرفیت اسمى برق تولید مى کند
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مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان تشریح کرد

برنامه هاى شرکت شهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان در گام دوم انقالب

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان ضمن تبریک 
ایام ا... دهه فجر با تشریح برنامه هاى این شرکت در گام دوم انقالب، 
توسعه شهرك هاى تخصصى، تکمیل زنجیره تأمین صنایع معدنى، 
توسعه صنایع سنگ و نساجى و همچنین توسعه صنایع دانش بنیان 
را از مهمترین برنامه هاى این شرکت در سال هاى آینده به منظور 
کمک به افزایش اشتغالزایى و ایجاد ارزش افزوده در استان و کشور 

عنوان کرد.  
محمد جواد بگى با اشــاره به نقش پر رنگ اقتصاد دربیانیه گام دوم 
انقالب، که پس از 40 سالگى انقالب توســط مقام معظم رهبرى 
تبیین شد، گفت: بخش هاى صنعتى و تولیدى به دلیل ایجاد ارزش 
افزوده، اشتغالزایى و ارزآورى مناسب، نقش مؤثر و بسزایى در توسعه 

اقتصادى کشور دارند.
    شــرط افزایش رقابت پذیرى و کاهش بهاى تمام 

شده محصوالت 
وى دنیاى امروز را دنیاى رقابتى دانست و تصریح کرد: بدون تردید 
در فضاى رقابتى کنونى، بهره گیرى از مزیت ها و ظرفیت هاى ویژه 
صنعت کشور و استان مى تواند نقش بسیار مؤثرى در افزایش رقابت 

پذیرى و کاهش بهاى تمام شده محصوالت و خدمات ایفا نماید. 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با بیان اینکه 
اگر زیر بناى صنعت کشور بر اساس مزیت ها وپتانسیل هاى موجود 
درکشور برنامه ریزى شود، نقش بیشترى در رشد اقتصادى کشور 
نیز خواهد داشت، تصریح کرد: یکى از این مزیت ها و پتانسیل ها، 
وجود ذخایر هیدروکربنى شــامل نفت خام و گاز طبیعى است که 
متأسفانه در حال حاضر بسیارى از این ذخایر به صورت خام و بدون 
ایجاد ارزش افزوده از کشور صادرمى شود، درصورتى که مى توان با 
ایجاد و تکمیل زنجیره تولید صنایع نفت، گاز و پتروشیمى و ساخت 
تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز این صنایع از ارزش افزوده باالیى 
که این صنعت ایجاد مى کند در راستاى رشد تولید ناخالص داخلى 

استفاده نمود.
    لزوم ایجاد شیمى پارك هاى نفتى وتکمیل زنجیره 

تولید صنایع پتروشیمى
وى افزود: با توجه به مزیت هاى موجود کشور، صنعت پتروشیمى نیز 
یکى دیگر از صنایعى است که ارزش افزوده باالیى ایجاد مى کند اما 
متأسفانه به دلیل کامل نبودن زنجیره تولید، بسیارى از فرآورد ه هاى 
مجتمع هاى پتروشیمى نیز به صورت خام از کشور صادر مى شوند. در 
حالى که اگر در زمینه ایجاد شیمى پارك هاى نفتى وتکمیل زنجیره 
تولید صنایع پتروشــیمى، سرمایه گذارى مناســبى صورت گیرد، 
اشتغالزایى و ارزش افزوده مناسبى براى کشور ایجاد خواهد کرد که 
عالوه بر ارز آورى مناسب، امکان تحریم اقتصاد کشور را نیز به شدت 

کاهش خواهد داد و عمًال به سدى در برابر تحریم ها و جنگ اقتصادى 
تحمیل شده بر اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.  

وى ایجاد نخستین شیمى پارك کشــور در شهرك صنعتى رازى را 
یکى از مهمترین اقدامات و برنامه هاى شرکت شهرك هاى صنعتى 
اســتان براى تحقق این منظور و عمل به توصیه هاى مقام معظم 

رهبرى در بیانیه گام دوم انقالب دانست.
    ضرورت تکمیل زنجیره تأمین صنایع معدنى 

محمد جواد بگــى با بیان اینکه معــادن و صنایع معدنــى از دیگر 
مزیت هاى صنعتى کشور و به ویژه استان اصفهان است که به دلیل 
توان صادراتى مناسب، مى تواند عالوه بر اشتغالزایى و ایجاد ارزش 
افزوده، ارزآورى مناسبى نیز براى کشور ایجاد نماید، گفت: درحال 
حاضرخام فروشى مواد معدنى نیز یکى از آسیب هاى جدى اقتصاد 
کشور است که متأسفانه شاهد آن هستیم بســیارى از مواد معدنى 
ازجمله سنگ آهن، کانى هاى روى و مس و... به صورت خام از کشور 
صادر مى شوند و پس از تبدیل به محصوالت صنایع پایین دستى، با 

خروج ارز، مجدداً به کشور وارد مى شوند. 
وى افزود: براى ایجاد و تکمیل زنجیره تولید معادن از جمله صنایع 
پایین دستى فوالد، صنایع فلزى، ماشین آالت و تجهیزات، فلزات 
اساسى و... برنامه ریزى مناســبى در شرکت شهرك هاى صنعتى 
استان انجام شده و ایجاد شهرك تخصصى صنعت سنگ و همچنین 
شــهرك تخصصى فرآورى عناصر راهبردى در نایین بخشــى از

 برنامه هاى این شرکت است. 
    جایگاه ویژه صنایع نساجى در ایجاد ارزش افزوده و 

اشتغالزایى استان
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با اشاره به 
ظرفیت هاى ویژه استان اصفهان در صنایع نساجى، پوشاك و چرم 
تصریح کرد: این صنایع با توجه به سابقه و ظرفیت هاى ویژه آن در 
استان، از دیگر مزیت هاى اصفهان است که به دلیل نیاز به سرمایه 
گذارى کمتر نسبت به صنایعى همچون صنعت نفت، گاز، پتروشیمى  

و... ، از بسترهاى مناسب براى توسعه سرمایه گذارى استان است.
وى ایجاد شهرك هاى تخصصى پوشاك و نساجى و به روزرسانى 
فناورى تولیدى این بخش را از مهمترین برنامه هاى این شرکت نام 
برد که عالوه بر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، نقش پر رنگى در کاهش 

واردات پوشاك کشور ایفا خواهد کرد. 
    گام هاى بزرگ شرکت شهرك هاى صنعتى در توسعه 

اقتصاد دانش بنیان استان
مدیرعامل شــرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان، توسعه 
فراصنعتى و اقتصاد دانش بنیان را راه نجات کشور از اقتصاد متکى به 
نفت دانست و گفت: استان اصفهان ظرفیت مناسبى براى توسعه پایدار 

و اقتصاد دانش بنیان و دستیابى به نسل چهارم صنعت دارد و شرکت 
شهرك هاى صنعتى استان نیز تاکنون برنامه ویژه اى براى حمایت 
از شرکت هاى دانش بنیان داشته اســت. محمد جواد بگى با اشاره 
به توانمندى هاى باالى استان اصفهان در بخش صنعت و رویکرد 
جدید حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان در این استان، تصریح کرد: 
اصفهان به عنوان صنعتى ترین استان کشور،  مى تواند به عنوان الگو و 

پایلوت صنایع کوچک دانش بنیان در کشور مطرح شود. 
وى افزود: این اســتان هم اکنون به ســمت اســتان فرا صنعتى با 
مزیت هاى دانش بنیان بودن، صادرات گرایى، رقابت پذیرى و... در 
حال حرکت است. مدیرعامل شــرکت شهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان، شهرك فناورى اصفهان را یکى از بسترهاى مناسب میزبانى 
از شرکت هاى دانش بنیان استان دانست و افزود: توسعه این شهرك به 
همراه گسترش فعالیت کلینیک هاى کسب و کار مى تواند گام مهمى 
در حمایت از اقتصاد دانش بنیان وکمک به رفع چالش هاى مدیریتى 

و فناورى شرکت هاى تولیدى و صنعتى استان باشد. 
    توسعه شــهرك هاى تخصصى استان در گام دوم 

انقالب
محمد جواد بگى با اشــاره به ضرورت افزایش رقابت پذیرى صنایع 
استان،  توسعه شهرك هاى تخصصى استان را نیز راهکار مناسبى 
براى توســعه صنعتى اســتان در گام دوم انقالب ارزیابى و تصریح 
کرد: شهرك هاى صنعتى تخصصى نظیر شهرك فناورى اصفهان، 
شــهرك هاى صنعتى برق و الکترونیک و حوله بافى خمینى شهر، 
ســنگ رضوان  شــهر، تیران، نگین میمه و محمود آباد اصفهان، 
شیمیایى رازى و صنایع دستى شهرضا، نســاجى راوند و امیر کبیر 
کاشان، فلزى اشــترجان، فالورجان و صنایع غذایى خمینى شهر، 
ده ســرخ، مبارکه، ســروش اصفهان و داروســازى صفه اصفهان 
فعالیت بسیار مناسبى دارند و باید توجه ویژه اى به توسعه آنها داشته 
باشیم.  وى احداث سه شهرك تخصصى دیگر را از اهم برنامه هاى 
این شــرکت در آینده اعالم کرد و افزود: احداث شهرك تخصصى 
تولید دارو، شهرك صنایع پایین دستى پتروشیمى، تبدیالت گازى، 
تولید کاتالیست ها و احداث اولین شهرك تخصصى فرآورى عناصر 
راهبردى در نایین مى تواند گام مؤثرى جهت توسعه فراصنعتى استان 
و کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى و حمایت از تولید و اشتغال 

فارغ التحصیالن دانشگاهى در صنایع دانش بنیان باشد. 
بگى افزود: درحوزه صنایع دانش بنیان نیز شهرك فناورى با مساحت 
600  هکتاردر نظر گرفته شده که در حال حاضر60 هکتارآن تکمیل 
و آماده واگذارى است. ضمن اینکه ایجاد شهرك هاى تخصصى در 

شهرضا و برخوار نیز از دیگر برنامه هاى این شرکت است.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان افزود: عالوه 

براین موارد، مرکزخدمات کســب و کار وفناورى اصفهان با وسعت 
بیش از 10 هزارمترمربع و با قابلیت اســتقرار 30 مشاور براى ارائه 
خدمات مشاوره رایگان به ســرمایه گذاران و صاحبان ایده درحوزه 

فناورانه در سطح استان ایجاد شده است.
    ارائه مشاوره رایگان به صاحبان صنایع

وى با بیــان اینکه هــدف ازایجاد مراکز مشــاوره کســب و کار، 
فرهنگسازى براى مدیران و صاحبان صنایع است، گفت: در این مراکز 
در زمینه هاى مختلف ازجمله نحوه انعقاد قراردادهاى خدمات مشاوره 
فنى ومهندسى، مشــاوره کســب و کار، انتقال فناورى و... خدمات 

مشاوره اى رایگان به صاحبان صنایع ارائه مى شود.
محمد جواد بگى با اشاره به ضرورت ایجاد واحدهاى تحقیق و توسعه 
در مراکز صنعتى، تأکید کرد: باید ارتباط مســتمرى بین واحد هاى 
صنعتى و مراکز علمى وپژوهشــى ایجاد شــود تا صنایع به سمت 
تولیدات با کیفیت باالتر و منطبق با استاندارد هاى جهانى گام بردارند.

    خوشه هاى کسب و کار 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با اشار ه به 
خوشه هاى کســب وکار، گفت: در حال حاضر خوشه هاى صنعتى 
درحوزه نساجى و فرش در شهر هاى دهق، کاشان ونایین، درحوزه 
سنگ در محمودآباد و درحوزه گالب،عرقیات واسانس نیز درکاشان 
ایجاد شده است. بگى افزود: درحوزه هاى فناور ى و دانش بنیا ن نیز 
تأســیس انجمن صنایع دانش بنیان ازدیگر برنامه هاى این شرکت 

است.
وى با بیان اینکه درحوزه خوشه هاى کســب و کار، استان اصفهان 
فعال ترین خوشه هاى صنعتى را در بین استان هاى کشور دارد، گفت: 
ازدیگر برنامه ها و سیاست هاى این شرکت، ایجاد خوشه هاى صنعتى 
درکلیه شهرستان هایى است که صنایع همگن به صورت متمرکز دارند 
تا ازاین طریق زمینه هم افزایى واحد هاى صنعتى دررفع مشکالت، 

فناورى و تبادل تجربیا ت، میان آنها ایجاد شود.
    فن بازار منطقه اى اصفهان 

مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتــى اســتان اصفهان به 
فن بازارمنطقه اى اصفهان اشــاره کرد و گفت: در حــوزه فن بازار 
منطقه اى بین صاحبان ایده و فن وصاحبان سرمایه ارتباط برقرار مى 
 شود و هزینه پروژه هاى تحقیقاتى واحد هاى صنعتى درحوزه فناورى 
توسط شرکت شهرك هاى صنعتى استان متقبل و پرداخت مى شود.

وى تصریح کرد: هــدف ازایجاد فن بازارمنطقــه اى، مدیریت بازار 
فناوري درسطح استان و ارتباط با سایر بازارهاي فناوري درسطح سایر 
اســتان ها، رفع نیازهاي اطالعاتی افراد در خصوص مقوله تجاري 
سازي دانش فنی و مبادله آن، کمک به رفع مشکالت تجار ى ساز ى 

و نوآور ى هاست.

    نظام توسعه پیمانکارى فرعى 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در ادامه به 
نظام مبادالت پیمانکاران فرعى (SPX) اشاره کرد و افزود: یکى از 
استراتژى هاى توسعه صنعتى سازمان یونیدو در دو دهه اخیر، گسترش 
پیمانکارى فرعى صنعتى و مبادله هاى مشــارکتى درسطح جهانی 
بوده است که این استراتژي، یکی ازعوامل پیوند بین صنایع کوچک 
وبزرگ وموجب تداوم تولید وهمچنین افزایش تقاضا براى کاالهاى 
تولیدي واحدهاى صنعتى کوچک وتأمین قطعه هاي مورد نیاز صنایع 
بزرگ است.  وى تأکید کرد: شرکت شهرك هاى صنعتى از زنجیره 
ارتباطى بین صنایع پیمانکارى که درساخت تجهیزات، ماشین آالت، 
صنایع نفت، گاز، پتروشیمى، سیمان وسایرصنایع فعالیت مى کنند، 

حمایت مى کند.
    انتخاب این شرکت به عنوان شرکت سبز

محمد جواد بگى تصریح کرد: شــرکت شهر ك هاى صنعتى استان 
اصفهان، پروژ ه هــاى بزرگى در راســتاى تأمین آب، بــرق و گاز 
شرکت هاى صنعتى و اتصال شرکت هاى صنعتى  به فیبرهاى نورى 

وتکنولوژى اف تى پى اچ را آغاز نموده است. 
وى سیاست فعلى شرکت شهر ك ها را تکمیل شرکت شهرك ها ى 
ایجاد شــده عنوان کرد و افزود: شرکت شهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان درحال حاضر برنامه اى براى توســعه وایجاد شهرك هاى 
صنعتى جدید به غیر ازایجاد شهرك هاى تخصصى با رویکرد تقاضا 

محوربودن وایجاد توازن منطقه اى ندارد.
محمد جواد بگى با بیان اینکه شهرك هاى صنعتى استان اصفهان، 
طى چهار ســال گذشــته درزمینه حفــظ محیط زیســت و ایجاد 
شهرك هاى صنعتى سبز، هم درسطح اســتانى وهم درسطح ملى 
به عنوان شرکت سبز انتخاب شده است، ابراز امیدوارى کرد که این 
موفقیت  با همکارى مســئولین و صنعتگران این سیاست همچنان 

استمرار یابد. 
    برنامه هاى حمایتى این شرکت از صنایع کوچک و 

متوسط
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان اظهار کرد: 
این شرکت براى ارتقاى ســطح علمى و مهارتى مدیران و کارکنان 
واحد هاى صنعتى، 85 درصد هزینــه دوره ها ى آموزش حضورى و 
100درصد هزینه دوره هاى آموزش غیر حضورى را پرداخت مى نماید.
وى تصریح کرد: همچنین شرکت شهرك هاى صنعتى درراستاى 
حمایت از شرکت هاى صنعتى، هزینه  شرکت در تور ها ى صنعتى، 
تجارى و نمایشــگاه هاى بین المللى را تا سقف 50 درصد هزینه تور 
درراستاى توسعه بازار و انتقال تکنولوژى واحد هاى صنعتى پرداخت 

مى نماید.
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 963161 ج/4 له 1- محمدرضا محمدى 2- غالم رضا محمدى و علیه 
1- زهرا محمدى 2- عفت توکلى 3- عبدالرضا محمدى مبنى بر دســتور فروش پالك 
ثبتى به شــماره 11481- 4999 بخش 5 در تاریخ 1398/12/06 ســاعت 8:30 صبح در 
محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین خ شهید نیکبخت شش دانگ ملک 
با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شــده است ملکى طرفین و اکنون 
در تصرف مالکانه طرفین (خالى از سکنه) مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به 
شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد 
گرفت. اوصاف ملک مورد مزایده: در خصوص ارزیابى یــک باب مغازه تجارى به آدرس: 
اصفهان- شهرك امیریه- خیابان آزادى فرعى سوم مجتمع تجارى امیریه روبروى آب نما 
اینجانب کارشناس منتخب به همراه خواهان (آقاى محمدرضا محمدى) از محل موردنظر 
بازدید- اندازه گیرى و معاینه محلى بعمل آورده که گزارش به شــرح زیر ارائه مى گردد. 
مشخصات: محل مورد نظر یک باب مغازه تجارى به شماره پالك ثبتى 11481- 4999 
بخش 5 اصفهان- کدپســتى 8174984174- نماى خارجى آجر- کف ســنگ- درب و 
پنجره شیشه- و پرفیل آهن- سطوح داخلى گچ- مساحت 12/45 مترمربع با قدرالسهم از 
عرصه مشاعى و سایر مشاعات و مشترکات مجتمع تجارى بر اساس قانون تملک آپارتمان 
ها مى باشد. نتیجه: با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده و درخواست خواهان مساحت واحد 
تجارى فوق به مساحت حدود 12/45 مترمربع- میزان عرضه و تقاضا- قدمت ساخت- نوع 
مصالح- کاربرى قیمت ملک فوق جمعا به مبلغ 1/800/000/000 ریال برآورد مى گردد. 
سهم آقایان غالمرضا- محمدرضا- عبدالرضا محمدى هر کدام بیست حبه و چهار هفتم 
حبه و خانم زهرا محمدى 10 حبه و دو هفتم حبه سهم مى برند بر این اساس سهم هر پسر 
514/250/000  ریال و ســهم یک دختر 257/125/000 ریال مى باشد. م الف: 757158 
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980555 ج/12 له خانم نازیال طیار اســدیان و علیه 1- راحیل کاظم زاده 
عطوفى 2- کوثر کاظم زاده عطوفى 3- جاوید کاظم زاده عطوفى 4- مهرانگیز عشقى مبنى 
بر مطالبه مبلغ 1136756990 ریال/ بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 98/12/7 ساعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 20/134 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك 
ثبتى شماره 29306 فرعى از 2187 اصلى بخش 6 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذیال درج شده اســت ملکى مرحوم احمدعلى کاظم زاده و اکنون در تصرف 
مالکانه ورثه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه 
وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 
10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن ظرف حداکثر یکماه پرداخت واال 
ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک واقع در 
اصفهان بهارستان محله میالد بلوك 227 بلوار اردیبهشت (انتهاى بلوار) جنب مساکن مهر 
مجتمع شفق 1 بلوك سوم طبقه آخر (پنجم) واحد سمت شمال غربى بازدید و معاینه به عمل 
آمد که با بررسى الزم، معاینه محل و مالحظه اسناد و مدارك مربوطه به استحضار میرساند. 
الف- مستند مالکیت مطابق با تصویر سند مالکیت ابرازى خواهان براى آپارتمان معرفى 

شده و همچنین تصویر برگ خالصه معامله امالك به شماره 350822 دفتر اسناد رسمى 
شماره 136 اصفهان ارائه شده توسط خواهان مطابق با تصویر سند تک برگى ارائه شده به 
شماره 190562 الف/91 ششدانگ یک دستگاه آپارتمان شماره 29306 فرعى مفروز و مجزا 
شده از 10931 باقیمانده شماره 2187 اصلى قطعه شماره 57 بخش 6 ثبت اصفهان واقع در 
بلوك سوم طبقه پنجم به نشانى فوق الذکر و مساحت 125/03 مترمربع قدرالسهم از عرصه 
مشاعى و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائى آن مورد 
ثبت شماره 68232 دفتر 328 صفحه 57 که مطابق با تصویر سند مالکیت مزبور ششدانگ 
عرصه و اعیان آپارتمان ملکى دولت جمهورى اسالمى ایران به نمایندگى شرکت عمران 
بهارستان مى باشد که مطابق با تصویر برگ خالصه معامله امالك به شماره 350822 دفتر 
اسناد رسمى شماره 136 اصفهان ارائه شده توسط خواهان مورد ثبت سند چاپى 190562 
الف/91 با منضمات پارکینگ و انبارى آن به نام آقاى احمدعلى کاظم زاده حسب االظهارات 
خواهان مرحوم شده اند انتقال قطعى گردیده و در آن ذکر گردیده است مورد معامله در رهن 
مى باشد اخذ استعالم ثبتى براى مالکیت نقل و انتقاالت ترهین، وثایق و بازداشت پالك 
ثبتى از اداره ثبت اســناد و امالك مربوطه ضرورى مى باشد. ب وضعیت موجود: آپارتمان 
معرفى شــده در طبقه پنجم (آخر) و سمت شــمال غربى از یک بلوك ساختمانى 5 طبقه 
واقع است که این بلوك ساختمانى به نام شفق 1 (c) مشمل است بر طبقه زیرزمین براى 
پارکینگها و انبارى ها همکف با 4 واحد مذکور و طبقات فوقانى هر طبقه 5 واحد مسکونى 
با مجموعًا 29 واحد مسکونى که در کنار سه بلوك دیگر به نامهاى a با 32 واحد و b با 29 
واحد و c با 32 واحد واقع است (مجموعه 122 واحدى) اســکلت ساختمان از نوع بتنى و 
قدمت ساختمان حدود 9- 10 سال مى باشد که بلوك ساختمانى داراى موتور خانه مرکزى 
آسانسور، اعالم حریق و نماسازى از نوع آجر و سنگ است و آب و گاز بلوك ساختمانى به 
صورت اشتراکى و برق آپارتمانها مجزا مى باشد و در فضاى خصوصى آپارتمان کف ها از 
پوشش پارکت و کف آشپزخانه از کف پوش دیوار آشــپزخانه تا حدود 1/6 متر از سرامیک 
کابینتها از جدار فلزى با دربهاى چوبى ام دى اف دیوارهاى سالن و اتاقها و سقوف از گچ و 
رنگ دربهاى داخلى از نوع چوبى پنجره ها از نوع آلومینیومى با شیشه دو جداره سرمایش 
از کولر آبى و گرمایش از موتورخانه مرکزى با نصب رادیاتورها مى باشــد. آپارتمان داراى 
یک واحد پارکینگ در زیرزمین و یک واحد انبارى در بام مى باشد. النهای ه با عنایت به موارد 
فوق الذکر موقعیت و محل استقرار مجموعه آپارتمانى و آپارتمان موضوع، مساحت آپارتمان 
مشخصات و قدمت ســاخت امتیازات پارکینگ و انبارى مشترکات و منضمات آپارتمان و 
قدرالسهم از عرصه مشاعى و سایر مشاعات و مشترکات مطابق با قانون تملک آپارتمانها 
و آئین نامه اجرائى آن شــرایط عرضه و تقاضاى فعلى بازار و با در نظر گرفتن سایر عوامل 
مؤثر دیگر در قیمت گذارى ارزش ششدانگ آپارتمان موضوع با کلیه منضمات مشترکات و 
متعلقات آن و بدون احتساب دیون احتمالى به ادارات و سازمانها و مؤسسات و بانکها به مبلغ 
4/065/000/000 ریال معادل چهارصد و شش میلیون و پانصد هزار تومان برآورد و اعالم 
مى گردد. (اخذ استعالم ثبتى در خصوص وضعیت مالکیت نقل و انتقاالت ترهین، وثایق و 
بازداشت ششدانگ ملک از اداره ثبت اسناد و امالك مربوطه ضرورى مى باشد.) در نتیجه 
میزان 20/134 حبه مشــاع آن به بملغ 1136716990 ریال ارزیابى که مقدار 929 هزارم 
حبه مشاع آن به مبلغ 52/500/000 ریال بابت حق االجراى دولتى و مقدار 19/205 حبه 
مشاع آن به مبلغ 1084256990 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابى مى گردد و توقیف 
شوراى حل اختالف نیز مربوط به درخواست مهر و موم ترکه توسط محکوم له مى باشد. م 

الف: 758173 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/11/238

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 961903 ج/1 له آقاى اکبر مظفر و علیه آقاى فریدون زمانى مبنى بر مطالبه 
مبلغ 2/068/165/022 ریال بابت محکوم به و هزینــه اى اجرایى و حق االجراى دولتى 
در تاریخ 98/12/7 ســاعت 10:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 69/259 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك 
ثبتى شماره 3524/76 بخش 5 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال 

درج شده است ملکى آقاى عباس عسگرزاده شاهى که در پرونده دیگر نامبرده محکوم به 
انتقال رسمى بنام محکوم علیه شده است و اکنون در تصرف محکوم علیه (خالى از سکنه) 
مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد 
یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع 
دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک واقع در اصفهان، خیابان هاتف، 
مقابل پمپ بنزین، نبش بن بســت نور، مجتمع تجارى نور (هاتف) به شماره فرعى ملک 
76 از شماره اصلى 3524 و شماره چاپى سند 222869 95/الف و شماره دفتر الکترونیکى 
139620302023008626 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به نام آقاى عباس عسگرزاده 
شاهى اینجانبان کارشناسان منتخب از محل فوق بازدید بررسى و معاینات الزم را انجام داده 
که نتیجه به شرح ذیل اعالم مى گردد. ملک مورد نظر یک باب مغازه تجارى به مساحت 
16/3 مترمربع به انضمام یک باب پارکینگ به مســاحت 11/5 مترمربع با قدمت ساخت 
حدود 10 سال که در طبقه همکف و تقریباً در انتهاى مجتمع تجارى فوق قرار گرفته و داراى 
اسکلت بتنى، سقف تیرچه بلوك، درب شیشه اى سکوریت، پوشش کف موزاییک، پوشش 
دیوارها گچ و داراى انشعابات برق مجزى و آب اشــتراکى مى باشد. با توجه به موارد فوق، 
موقعیت محل، محل، نوع و قدمت ساخت، انشعابات، امتیازات و متعلقات ارزش شش دانگ 
از پالك ثبتى فوق از قرار 2150000000 ریال (دو میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال) 
معادل 215 میلیون تومان برآورد و ارزیابى گردید. در نتیجه ارزش 69/259 حبه مشاع آن به 
مبلغ 2068165022 ریال ارزیابى که مقدار 3/298 حبه مشاع آن به مبلغ 98484068 ریال 
بابت حق االجراى دولتى و نیز مبلغ 65/961 حبه مشاع آن به مبلغ 1/969/680/974 ریال 
بابت مطالبات محکوم له ارزیابى مى گردد. م الــف: 758176 مدیر و دادورز اجراى احکام 

مدنى دادگسترى  اصفهان/11/239

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى فاضل کرمى دادخواستى به مبلغ 
45/000/000 ریال بطرفیت آقاى بانیان میعاد همراه که اعالم شده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 538/98 در شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و 
به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز 98/12/19 مورخ ساعت 17:00 در 
جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 748283 شعبه ســوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجا ن (مجتمع شماره یک) /11/254

اخطار اجرایى
شماره: 386/97 به موجب رأى شماره 736 تاریخ 97/12/27 حوزه هشتم حقوقى شوراى 
حل اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمدتقى ناجى فرزند 
محمود نشانى: مجهول المکان محکوم است به: حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال 
رسمى خودرو موضوع خواسته به خانم بى بى الل ســلطان پورقلعه فرزند نادرقلى نشانى: 
زرین شهر خ سجاد ك ثاراله جمیل 2 پ 13 صادر و نیز محکومیت وى به پرداخت سیصد و 
هفتاد و پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسى در حق خواهان. ماده 34 قانون اجراى احکام: 
همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 754631 شــعبه هشتم  شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک) /11/256

اخطار اجرایى
شــماره: 98- 138 به موجب رأى شــماره 310 تاریخ 98/6/16 حوزه هفتم شوراى حل 
اختالف شهرستان لنجان (به موجب رأى شماره 9809973640701181 تاریخ 98/9/13 
شــعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى زرین شهر) که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 
1- محمد ســلطانى فرزند على نشــانى: درچه تیرانچى روبروى تقاطع جنب کارخانه قند 
2- اسماعیل فقیهى فرزند محمدحسین نشانى: فوالدشهر C 3- پمپ گاز ساختمان امود 
دى شرقى طبقه 1 واحد 3 محکوم است به: الزام خوانده ردیف دوم به حضور در یکى از دفاتر 
اسناد رسمى و انتقال و تنظیم سند خودرو ســوارى پراید به به شماره انتظامى 491 س 99 
ایران 53 به نام خواهان و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 775/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى در حق خواهان سارا بلندگرامى فرزند محمدرضا نشانى: فوالدشهر مسکن 
مهر E 1 بیمارستان مهر 101- بلوك طبقه 4 و نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت. 
ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 754626 بهمن شریفى- قاضى 

شعبه 7 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /11/257

مزایده اموال غیر منقول
شماره آگهى : 9810463656000008 شــماره پرونده  : 9309983642400891 شماره 
بایگانى پرونده : 970452 – شــعبه اول اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب 
فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 970452 اجرائى موضوع علیه آقاى محمد عشورى 
و له آقا/خانم صمد مردانى در تاریخ 1398/12/06 به منظور فروش زمین و منزل مسکونى 
داراى 304/69 مرمربع عرصه و اعیانى 326 مترمربع در ســه طبقه با اسکلت بتن سقف 
تیرچه بلوك کف سرامیک و موزاییک بدنه سرامیک و گچ سفید درب و پنجره ها خارجى 
آلومینیومى و دربهاى داخلى چوبى آشژزخانه کاشى و سرامیک با کابینت فلزى حیاط کف 
موزاییک . نما آجر داراى انشــعابات آب و برق و گاز با قدمت حدود 13 سال آقا/خانم اکرم 
اسدى واقع در فالورجان روستاى مهرنجان اتراك خیابان امام بن بست الله 593 کدپستى  
98393-84641 که داراى سابقه ثبتى به شماره 160 فرعى از 397/1 اصلى واقع در بخش 
9 ثبت اصفهان به شــماره 54350 صفحه 533 دفتر 374 مى باشد و ملک مذکور مشاع/
مفروز و متعلق حق غیر نمى باشد از ساعت  10 الى 11 صبح مورخ 1398/12/06 اطاق 124 
برگزار  ملک توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ دو میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون 

ریال ارزیابى شده است .متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل 
این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود 
و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  
به همراه داشته باشند  م/الف : 759267  شعبه اول اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى 

و انقالب شهرستان فالورجان/  11/248 

تحدید حدود اختصاصى
شماره نامه : 139885602007004435- تاریخ ارسال نامه : 1398/11/15 نظر به اینکه 
تحدید حدود ششدانگ انبار پالك شماره 26/567 واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى محمد على نقیان الیادرانى فرزند حسین در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز سه شنبه 
مورخ 1398/12/13  ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد ، لذا به موجب این 
آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهى در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار :1398/11/17- م الف 

/ 760401 -  مدیر واحد ثبتى ملک فالورجان/ 11/249 

تحدید حدود اختصاصى
شماره نامه : 139885602007004428- تاریخ ارسال نامه : 1398/11/15 نظر به اینکه 
تحدید حدود ششدانگ خانه پالك شماره 19/1195 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى رسول حاتمى کلیشادى فرزند غالمعلى در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حــدود پالك مرقوم در روز یک 
شنبه مورخ 1398/12/11  ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد ، لذا به موجب 
این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار :1398/11/17 - م الف 

/ 760398 -  مدیر واحد ثبتى ملک فالورجان/ 11/250 

ابالغ وقت دادرسى
خواهان سید حسین حسینى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 
علیرضا ذوالفقارى به شوراى حل اختالف شــعبه ششم حقوقى ویالشهر شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 735/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/12/21 ساعت 3 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد. 759548/ م الف شعبه ششم حقوقى ویالشهر شوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 11/252

 حصروراثت 
حجت اله حسن پور فراموشجانى داراى شناسنامه شــماره 17142 به شرح دادخواست به 
کالسه 1753/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان جعفر قلى حسن پور فراموش جانى بشناسنامه 9 در تاریخ 98/7/12 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مهتاب حسن پور 
ش ش 26 ، 2. رضا حسن پور ش ش 18254 ، 3. حجت اله حسن پور فراموشجانى ش ش 
17142 ، 4. سهیال حسن پور فراموشجانى ش ش 15347 ، 5. لیال حسن پور فراموشجانى 
ش ش 1185 ، 6. مهدى حسن پور 1741726689(فرزندان متوفى)، 7. گل بهار شجاعى 
پور ش ش 1911 (همســر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 759559م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /11/253

 اخطار اجرایى
شماره: 1137/98 به موجب رأى شــماره 1140 تاریخ 98/8/21 حوزه چهارم  شوراى حل 
اختالف شهرستان زرین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه منصور ظاهرى کهرویى 
نشانى: مجهول المکان محکوم است به: (محکوم علیه: منصور ظاهرى) محکوم است به 
انتقال سند خودروى سمند به شــماره انتظامى 191/53 ج 96 بنام خواهان (با حفظ حقوق 
رهن) و پرداخت مبلغ 1/690/000 ریال بابت خســارات دادرســى در حق خواهان سجاد 
صادقى نشانى: زاینده رود- کله مســلمان- خ منظریه پ 9. ماده 34 قانون اجراى احکام: 
همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 752523 شــعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان /11/255

تحدید حدود اختصاصى
شماره نامه : 139885602007004432- تاریخ ارسال نامه : 1398/11/15 نظر به اینکه 
تحدید حدود ششدانگ مغازه پالك شماره 19/1196 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى احمد صفرى فرزند غالمعلى در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده اســت . اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز دو شنبه مورخ 
1398/12/12  ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى به 
کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشــار :1398/11/17 - م الف / 760400 

-  مدیر واحد ثبتى ملک فالورجان/ 11/251 

شــرکت خدماتى درمانــى یکتا محبوب 
ســالمت شــرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 45160 و شناســه ملى 
10260630780 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ1397/08/12 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : آقاى 
منصورمحمدى هفشــجانى به شــماره 
ملى4622627418 به سمت مدیر عامل و 
عضوهیئت مدیره وآقاى سید حمزه صدیقى 
رنانى به شــماره ملى 1290531544 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره وخانم الهام 
کاظم پور به شماره ملى 1755095074 
به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره براى 
مدت دو سال تعیین شــدند. کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى 
و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل 
منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (760199)

شرکت پیشــرو اســکان شــباهنگ سهامى 
خاص به شــماره ثبت 63856 و شناســه ملى 
14008687411 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ1398/11/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : موارد زیر به موضوع شرکت اضافه 
و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید: ثبت 
موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمیباشد برگزارى دوره هاى آموزشى کوتاه مدت 
در حوزه انفورماتیک ســخت افزار و نرم افزار و 
امالك و مستغالت – ارائه کلیه خدمات دیجیتال 
مارکتینگ – مدیریت و توسعه کسب و کار – تحلیل 
و آنالیز انواع کسب و کار – فعالیت در حوزه بانک 
اطالعاتى مشاغل – مشاوره، طراحى، راه اندازى و 
پیاده سازى مدل کسب و کار و اتوماسیون صنعتى 
– ارائه خدمات فروش، توسعه، مشاوره، تجزیه 
و تحلیل، نظارت فنى، پیاده ســازى و پشتیبانى 
سیستم هاى کسب و کار – امور مربوط به تجارت 
الکترونیک، بازاریابى، بازارسنجى و بازار مدارى 
(به استثناى بازاریابى هاى شبکه اى و هرمى) – 
برگزارى کالس هاى آموزشى کوتاه مدت در حوزه 
 DBA و MBA ،مدیریت و راه اندازى کسب و کار
– تدوین دســتورالعمل هاى آموزشى در راستاى 
تحقق اهداف شرکت در صورت لزوم پس از کسب 
مجوز از مراجع ذیصالح اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (760138)

 شرکت پیشــرو اسکان شــباهنگ شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 63856 و 
شناســه ملى 14008687411 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ1398/11/03 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : رضا شــیر محمدى به شــماره 
ملــى 1171039336 بــه ســمت رئیس 
هیــات مدیره و مریــم نعمتــى چرمهینى به 
شــماره ملى 1170725120 به سمت نایب 
رئیس هیئــت مدیره و على حیدرى بشــماره 
ملــى 1171079095 بســمت مدیر عامل و 
عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شــرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و 
عقود اســالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیئــت مدیره متفقاً همراه 
با مهر شــرکت معتبر است. ســمانه صالحى 
به شــماره ملــى 1272058662 به عنوان 
بازرس اصلى ، مهنوش بهاران به شماره ملى 
1755719051 به عنوان بازرس على البدل 
براى یک سال مالى انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (760134)

آگهى تغییرات  آگهى تغییرات  آگهى تغییرات

شــرکت ســهامى خاص خدمات مســافرت هوایى و جهانگردى رز پرواز 
آپادانــا درتاریخ1398/11/14 به شــماره ثبت 64049 به شناســه ملى 
14008964252 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیــل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :شرکت خدمات 
مسافرت هوایى و جهانگردى فعال در زمینه هایى از قبیل تنظیم برنامه هاى 
مسافرتى، فروش بلیط، خدمات مســافرتى و رزرو و ذخیره مکان و هرگونه 
اقدام مقتضى در خصوص خدمات ترابرى هوایى مســافر به طور مستقیم و 
غیر مستقیم با رعایت قوانین و مقررات سازمان هواپیمایى کشورى شرکت 
خدمات مســافرت هوایى و جهانگــردى فعال در زمینه تصــدى به انجام 
خدمات مربوطه به ایرانگردى و جهانگردى از قبیل تنظیم مسافرت گروهى و 
گشتهاى داخلى و خارجى و به طور کلى هرگونه فعالیت و خدمات ایرانگردى 
و جهانگردى و طرحهاى گردشگرى با مجوز سازمان میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى شرکت خدمات مسافرت هوایى و جهانگردى با فعالیت 
در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت هاى گروهى داخلى و خارجى، 
ذخیره مکان و هرگونه خدمات گردشگرى با رعایت قوانین و مقررات سازمان 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى 
، شــهر اصفهان، آپادانا دوم ، کوچه بهمن شمالى [مسجد کاظمیه] ، خیابان 
آپادانا دوم [پانزدهم خرداد] ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8166776681 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم 

به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 500000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 258 مورخ1398/05/02 
نزد بانک ملى ایران شعبه آپادانا با کد 3018 پرداخت گردیده است والباقى 
در تعهد صاحبان سهام مى باشــد اعضا هیئت مدیره خانم مریم قاسمى به 
شماره ملى 1288203837و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
امیر اتحادى به شماره ملى 1289623392و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى حمیدرضا اتحادى به 
شماره ملى 1291575200و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمى و نیز سایر نامه هاى عادى و ادارى 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا اتحادى به شماره ملى 1271454343 به 
سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم نسرین غالمى به شماره 
ملى 5579933983 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. بموجب 
مجوز شماره 982/123/3268مورخ1398/04/02 سازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى تاسیس گردید. و به موجب نامه شماره54763 
مورخ1398/11/06 ســازمان هواپیمایى کشــورى ثبت و تاسیس گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (760137)

تاسیس

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش زمین واقع در منطقه صنعتى شهر دولت آباد از طریق برگزارى مزایده 
عمومى اقدام نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز دوشنبه مورخ 98/12/05
گشایش پاکات: روز سه شنبه مورخ 98/12/06

محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى- پایگاه اینترنتى www.dolatabadcity.ir تلفن: 45822010- 031
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

م الف: 762519

آگهى مزایده عمومى

حسن حجتى- شهردار دولت آباد

نوبت اول
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شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 570 مورخ 98/10/09 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى 
اتاقک و قسمتى از محوطه جنب سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در بلوار جانبازان زرین شهر جهت 
اغذیه فروشى و پارکینگ به صورت اجاره براى مدت دو سال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت 
به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 98/12/03 

به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 
م الف: 763044

آگهى مزایده

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

نوبت اول

هفته نوزدهم رقابت هاى لیگ برتــر فوتبال، جام خلیج 
فارس، امروز پنج شــنبه 17 بهمن ماه بــا برگزارى دو 
دیدار ادامه مى یابد که در یکى از این رقابت ها ســپاهان 
اصفهان در ورزشگاه شــهید بهنام محمدى به مصاف 
نفت مسجدسلیمان خواهد رفت. این دیدار بنا به دالیل 
بسیار از حساسیت و هیجان باالیى برخوردار است و کسب 
پیروزى در آن مى تواند 3 امتیاز با ارزشى را به حساب تیم 

برنده واریز کند.
نتیجه این دیدار عالوه بر دو تیم سپاهان و نفت مسجد 
ســلیمان براى تیم هاى تراکتور، استقالل و به خصوص 
پرسپولیس حائز اهمیت است و مى تواند معادالت قهرمانى 
را پیچیده تر کند. سپاهانى ها که با کسب 35 امتیاز در 18 
بازى قبلى در رده دوم جدول قرار دارند، با کسب 3 امتیاز 
این دیدار و با توجه به نتیجه شهرآورد تهران، مى توانند 
فاصله خود را بــا صدر جدول کاهش دهند. در آن ســو 
نفتى ها نیز که فصل جارى رکورددار تساوى در لیگ بوده 
و با پنج برد، 11 مساوى و دو شکست 26 امتیاز به دست 
آورده و در رده هفتم جدول جاى دارند، با توجه به فاصله 
2 امتیازى با فوالد و نتیجه بازى این تیم با شهر خودرو، 
براى حفظ جایگاهشان در جدول چاره اى جز پیروزى در 

این دیدار ندارند.
تقابل سپاهان و نفت مسجدســلیمان را مى توان ابتداى 
پیچ خطرناك لیگ براى زردپوشان دانست. سپاهان در 
هفته هاى پنجم تا دهم، پنج بازى سنگین مقابل تیم هاى 

پرسپولیس، ذوب آهن، سایپا، پارس جنوبى و تراکتور در 
پیش دارد و بازى با تیم گل گهر سیرجان تنها تقابل تقریبًا 
آسان آنها در این مدت به شمار مى آید. از طرف دیگر از سه 
شنبه هفته آینده مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا آغاز 
مى شود و سپاهان باید در فاصله 22 بهمن تا 13 اسفند ماه 
مقابل تیم هاى العین امارات، السد قطر و النصر عربستان 
در مرحله رفت گروهى و خارج از خانــه به میدان برود. 
فشردگى بازى ها در کنار رقابت نزدیک تیم هاى نخست 
تا پنجم جدول در کنار حضور پنج مدعى جدى در لیگ 
نوزدهم فرصت کوچک ترین اشــتباهى را از سپاهانى ها 
گرفته و همین امر، مى تواند کار را براى آنها تا حد زیادى 
ســخت کند، اما قلعه نویى نشــان  داده که به سادگى از 
موقعیت پیش آمده براى رسیدن به صدر جدول نمى گذرد.
سپاهانى ها در حالى آماده این دیدار مى شوند که پس از دو 
هفته ناکامى در بازى آخرشان نمایش خوبى را ارائه کرده 
و 3 امتیاز با ارزش را به دست آوردند. زردپوشان اصفهانى 
در فاز دفاعى عملکــرد خوب و بدون نقصى داشــته و 
دروازه بان و مدافعان این تیم به خوبى تفکرات قلعه نویى 
را پیاده کردند. در فاز تهاجمى و خلق موقعیت، سپاهانى ها 
بازگشت پرشکوهى داشتند و براى بازى حساس مقابل 

نفت مسجدسلیمان در اوج قرار دارند.
شاگردان قلعه نویى در این دیدار مقابل تیمى قرار مى گیرند 
که طى هشت هفته گذشته سه برد، ســه مساوى و دو 
شکســت به دســت آورده و این فصل در زمین خودى 

تاکنون شکست نخورده است. شــاگردان تارتار در خط 
دفاعى شرایط خوبى داشــته و با ده گل خورده به همراه 
شهرخودرو پس از پرســپولیس، دومین خط دفاعى برتر 

لیگ را در اختیار دارند.
نقطه قوت شاگردان تارتار، در خط دفاعى آنهاست. سبک 
بازى تخریبى و دفاع تیمى و منظم آنها موجب مى شود 
که به راحتى گل نخورند و بهترین خط حمله ها را زمینگیر 
کنند. آنها با همین شیوه در بازى رفت، یک امتیاز با ارزش 
را از ســپاهانى ها در نقش جهان گرفتند. بازیکنان نفت 
مسجد سلیمان در فاز تهاجمى سعى دارند که با ارائه یک 
بازى مستقیم و ارســال هاى بلند، ضربات ایستگاهى و 

کرنرها به گل برسند.
از طرفى  شکست تلخ شاگردان تارتار مقابل استقالل در 
هفته گذشته مى تواند همان شوك الزم براى بازگشت 
به لیگ این تیم باشــد و براى جبران، انگیزه مضاعفى 
به شاگردان تارتار ببخشــد. از طرف دیگر بازى در زمین 
خودى و حضور هواداران نفت مى تواند به بازیکنان این 

تیم براى کسب نتیجه انگیزه مضاعفى ببخشد.
برد باارزش هفته گذشته سپاهان مقابل فوالد این تیم را از 
نظر روحى و روانى در شرایط مطلوبى قرار داده و شاگردان 
قلعه نویــى در دو فاز هجومى و دفاعــى در اوج آمادگى 
هستند. بزرگ ترین چالش قلعه نویى در این دیدار، مقابله 
با زمین بى کیفیت ورزشــگاه و انگیزه باالى شاگردان 

تارتار است.

هفته نوزدهم رقابت هاى لیگ برتــر فوتبال، جام خلیج  
فارس، فردا جمعه 18 بهمن ماه با برگزارى پنج دیدار پایان 
مى یابد که در یکى از این رقابت ها تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان در ورزشگاه فوالدشهر میزبان تیم صنعت  نفت 

آبادان است.
ذوب آهن اصفهان باید در یکــى از مهمترین بازى هاى 
هفته نوزدهم لیگ، به مصــاف صنعت  نفت آبادان که به 
برزیلى هاى ایران معروف اند برود، دیدارى 6 امتیازى که 
نتیجه آن عالوه بر ذوب آهن و صنعت  نفت، براى ســایر 
مدعیان به ویژه شهرخودرو و استقالل از اهمیت باالیى 

برخوردار است.
ذوب آهن که با پیروزى مقابل پارس جنوبى نیم فصل دوم 
را خوب شروع کرده بود، هفته گذشته مقابل تراکتور تن به 
شکست داد و براى بازگشت به لیگ محکوم به کسب 3 
امتیاز مقابل صنعت  نفت است. صنعت  نفتى ها نیز که هفته 
گذشته مقابل پرسپولیس شکست تلخى را پذیرا شدند، 
براى باقى ماندن در جمع مدعیان چاره اى جز پیروزى در 

این دیدار ندارند.
ذوبى ها در حالى آماده نبرد با صنعت  نفت مى شوند که در 
18 هفته گذشته چهار برد، شش تساوى و هشت شکست 
کســب نموده و با 18 امتیاز در رده دوازدهم جدول جاى 
دارند. شــاگردان رادولوویچ این هفتــه باید مقابل تیمى 
به میدان بروند که در نیم فصل دوم دو شکســت پیاپى را 
تجربه کرده  و از نظر روحى و روانى در شــرایط خوبى به 

سر نمى برد.
ذوب آهن در بهترین شــرایط ممکن به مصاف صنعت  
نفت مى رود؛ جدایى دراگان اســکوچیچ از صنعت  نفت، 
قطعى شد تا این تیم عمًال بدون سرمربى و تحت هدایت 
موقت بهنام ســراج به مصاف ذوب آهن بیاید. اتفاقى که 
قطعاً طالیى پوشــان آبادان را از نظر روحى و روانى دچار 
تزلزل کرده و فرصت خوبى در اختیار ذوبى ها قرار مى دهد. 
از طرف دیگر بازگشــت حدادى فر به تمرینات ذوب آهن 
و بهبود مصدومیــت هافبک خالق ذوبى هــا، بهترین 
خبر ممکن براى رادولوویچ محســوب شده و سرمربى 
مونته گرویى ذوبى ها با خیال راحت ترى ترکیب دلخواهش 

را به میدان مى فرستد.
با این حال ذوب آهن کار ســختى را مقابل صنعت  نفت 
پیش رو دارد. آنها مقابل تیمى به میدان مى روند که فوتبال 
مالکانه و هجومى را به  نمایش مى گــذارد و از بازیکنان 
باکیفیت و زهردارى در فاز هجومى بهره مى گیرد. صنعت  
نفت در فاز تهاجمى شرایط بســیار خوبى داشته و در ضد 
حمالت بسیار زهردار و خطرناك ظاهر مى شود. حضور 
آقاى گل فعلى لیگ، عیسى آل  کثیر در خط حمله این تیم 
شرایط صنعت  نفتى ها را در فاز هجومى بهبود بخشیده و 
خط حمله طالیى پوشان آبادان را زهردار کرده است. در 
فاز دفاعى اما صنعت  نفتى ها شرایط خوبى نداشته و خط 

دفاعى این تیم، پاشنه آشیل طالیى پوشان آبادان است.
با وجود این ذوبى ها توانایــى نتیجه گیرى مقابل صنعت  

نفت را دارند. ذوب آهن تیمى است که سرعت انتقال توپ 
مناســبى دارد و همین نکته در کنار قدرت حمل توپ و 
جنگندگى باالى هافبک ها و حضور بازیکنان پرسرعتى 
مانند اسماعیلى فر، منظمى و مهدى پور، به تیم رادولوویچ 
این اجازه را مى دهد که از خألهاى موجود در خط دفاعى 

صنعت  نفت استفاده کند.
نمایش هفته  گذشته ذوب آهن نشان داد که تیم رادولوویچ 
به مرور آمادگى قبلى خود را باز یافته و بازیکنان این تیم 
با تفکرات سرمربى جدید ذوب آهن تقریبًا به هماهنگى 
رسیده اند. ذوبى ها با توجه به داشته هایشان سعى در ارائه 
یک فوتبال واکنش گرایانه دارند و تالش مى کنند تا با پرس 
سنگین حریف در میانه میدان، اجازه خلق موقعیت خاصى 
را به تیم مقابل ندهند و با حمالت سریع و برق آسا به ویژه از 
جناح راست، از خألهاى خط دفاعى تیم مقابل سود ببرند.

سبزپوشان از خط میانى قدرتمندى برخوردار هستند و در فاز 
تهاجمى، موقعیت هاى بسیارى به وجود مى آورند، اما عمده 
مشکل این تیم، فقدان مهاجم تراز اول در پیکان خط حمله 
ذوب آهن است که موجب شده تا ذوبى ها بهره چندانى از 
فرصت هاى به وجود آمده نبرده و به راحتى امتیازات را از 

دست بدهند.
ذوب آهن در فاز دفاعى شرایط قابل قبولى دارد. ذوبى ها که 
در نیم فصل نخست اشتباهات زیادى در فاز دفاعى مرتکب 
شدند، در دو  هفته گذشته شــرایط بهترى پیدا کرده و به 

هماهنگى مناسبى دست پیدا کرده اند.

امروز مصاف سپاهان و نفت مسجدسلیمان

مراقب بازى تخریبى نفتى ها باشید
فردا مصاف ذوب آهن و صنعت  نفت آبادان

دراگان نیست، برزیلى ها را ببرید

این خبر را احتماًال بارها و بارها شنیده اید 
که از دید بسیارى از ملى پوشان، على 
دایى بهترین گزینه داخلى براى هدایت 
تیم ملى است منتهى بخاطر موانعى که 
در راه انتخاب دایى به عنوان سرمربى 
تیم ملى وجود دارد (احتماًال همان حرف 
هاى جنجالى دایى در کنفرانس خبرى 
بعد از بازى ذوب آهن و سایپا) حضور او 
در تیم ملى منتفى شد تا امیر قلعه نویى 
گزینه اصلى فدراســیون براى هدایت 

تیم ملى باشد.
اگر چه هنوز حضــور امیر در تیم ملى 
قطعى نشــده اما یکى از روزنامه هاى 
ورزشى در شماره اخیرش مدعى شده 
اگر یکى از مربیان ایرانى ســرمربى 
تیم ملى شود، احتماًال سه ملى پوش 
سرشــناس از تیم ملــى خداحافظى 
خواهند کرد. بازیکنانى که البته ســن 
و سالشان به جام جهانى هم نمى خورد.

این روزنامه در ادامه گزارشش به این 
نکته اشاره کرده چندى قبل که ملى 
پوشان در حضور ساکت درباره سرمربى 
تیم ملى صحبت کردند، بین برانکو و 
على دایى به نفر دوم رأ ى دادند اما حاال 
شرایط به طور کلى عوض شده و ملى 
پوشان مى دانند که دایى شانس بسیار 

کمى براى هدایت تیم ملى دارد.

در خبرها آمده بود که روز سه شنبه سرمربى تیم فوتبال 
سپاهان براى تصمیم گیرى براى قبول پیشنهاد فدراسیون 
فوتبال فرصت 24 ساعته خواسته اســت که ظاهراً این 
فرصت دیروز چهارشنبه به پایان رســید. اخیراً کارخانه 
فوالد مبارکه در بیانیه اى قابل ســتایش، تداوم حضور 

قلعه نویى در اردوگاه زرد را الزم و یک الزام دانســته بود. 
هیئت مدیره و مدیرعامل باشــگاه هم کــه قاطع ترین 
مخالفت ها را با مبحث جدایى اعالم کرده و ذره اى کوتاه 
نیامدند. سرمربى بزرگوار! کارخانه فوالد مبارکه و باشگاه 
سپاهان به عنوان کارفرماى پروژه اى که شما مسئول فنى 
اجراى آن هستید و بخاطر این پروژه با قراردادى عالى و کم 

نظیر در طول عمر مربیگرى تان، متعهد شده اید که تا پایان 
تاریخى که در قرارداد آمده با همه وجود و تمرکز در خدمت 
سپاهان باشید، با جدایى تان مخالفند و این مخالفت را با 
انواع و اقسام شیوه ها ابراز داشته اند. دیگر این 24 ساعت 
زمان خواستن براى چیست؟ دقیقاً مفهوم حرفتان که گفتید 
اولویت اول، دوم و سوم تان سپاهان هست و همه چیز را در 

بحث پیشنهاد تیم ملى به مدیران باشگاه و کارخانه واگذار 
کردید چه بود؟ نکند اولویت چهارم در حال سبقت گرفتن 
از سه اولویت اول اســت! مدیران که مخالفند. چرا براى 

پایبندى به قرارداد قرص و محکمتان تردید دارید؟
 برخى از دوستان هوادار معتقدند که وقتى کسى دلش با 
تیم نیست بگذارید برود! نمى شود دوستان، نمى شود! حتى 

اگر هوادار سپاهانید و در عین حال منتقد آقاى قلعه نویى 
از این جدایى احتمالى خوشــحال نشوید. کارخانه فوالد 
مبارکه در مسیر قهرمانى این همه هزینه و حمایت نکرد 
تا آقاى سرمربى که تیم صفر تا صد طبق نظرات او بسته 
شده کار را رها کند. ما لطف ویژه اى نمى خواهیم، از آقاى 
سرمربى مى خواهیم طبق تعهدى که داده، عمل کند. شاید 

اگر وى تحت قرارداد نبود و یا قراردادش به پایان رسیده 
بود درخواستى نداشتیم، اما حاال فقط مى خواهیم پروژه اى 
که با این همه حمایت در جریان است را تا پایان همراهى 
کند و دست آخر نیز پاسخگوى عملکردش باشد. پروژه اى 
که در آغاز حضور در آن مى گفت براى ورود به سپاهان با 

خدا معامله کردم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اعالم کرد حضور امیر قلعه نویى در تیم 
ملى فوتبال به طور قطع منتفى است.

مسعود تابش در گفتگویى در پاسخ به این پرسش که وضعیت امیر 
قلعه نویى و احتمال حضور او در تیم ملى به کجا انجامید، بیان کرد: با 
توجه به اطالعیه اى که شرکت فوالد مبارکه سپاهان صادر کرد، از 

نظر ما بحث جدایى آقاى قلعه نویى کامًال منتفى شده است.
وى ادامه داد: فوالد مبارکه مقام باالســرى باشگاه سپاهان است و 
شما دیدید که در اطالعیه این شــرکت به صراحت آمد که به هیچ 
وجه راضى به جدایى آقاى قلعه نویى نیستیم. این اطالعیه به نوعى 
فصل الخطاب بود. شــما مى دانید که ما هم قبًال مخالفت خود را با 

این موضوع اعالم کرده بودیم.
مدیرعامل ســپاهان در توضیح دالیل تصمیم خودش تأکید کرد: 
شرایط سپاهان بسیار سخت است. ما در ســه جام مدعى هستیم. 
در جام حذفى هســتیم، در لیگ شــانس قهرمانى داریم و در لیگ 

قهرمانان بازى هاى دشوارى را باید برگزار کنیم. بیستم بهمن ماه 
باید به امارات برویم و از حیثیت مملکتمان دفاع کنیم. هر چهار روز به 
چهار روز بازى داریم و مدام باید به خارج از کشور برویم و برگردیم. 

در این شرایط طبیعى نیست که سرمربى مان را از دست بدهیم.
تابش همچنین گفت: ما هرطور فکر مى کنیم باشــگاه سپاهان از 
جدایى قلعه نویى متضرر مى شود. ان شاءا... فدراسیون فوتبال هم 
زودتر در این خصوص اعالم رسمى خواهد داشت. ضمن اینکه آقاى 
قلعه نویى االن سر تیمش است و تمرینات را با قدرت ادامه مى دهد.
وى در پاسخ به این پرسش که آیا سرمربیگرى همزمان قلعه نویى 
در سپاهان و تیم ملى نیز منتفى است، افزود: سرمربیگرى همزمان 
به نظر من یک کار غیرحرفه اى است. درست است که تیم ملى تا 
فروردین بازى ندارد اما از هر نظر حاشــیه درست مى شود. اگر دو 
بازیکن از سپاهان دعوت شــوند، مى گویند پارتى بازى شده، اگر 
دعوت نشوند بازیکنان خودمان ناراحت مى شوند. از طرفى انگیزه 

بازیکنان سایر تیم ها جلوى سپاهان زیاد مى شود 
تا خود را به سرمربى تیم ملى نشان بدهند. به 

همین دلیل این کار شدنى نیست.
تابش در پایان افزود: خوشــبختانه 

تمرکز آقاى قلعــه نویى هم روى 
سپاهان است و ان شاءا... از این 
پس دیگــر هم بحثــى درباره 
جدایى ایشــان پیش نمى آید. 
هرچند که مربیگــرى تیم ملى 
براى هر کســى افتخار است اما 

همانطور که گفتــم هرطور به این 
ماجرا فکر مى کنیم، جدایى ایشــان 

به ضرر باشگاه سپاهان به عنوان نماینده 
ایران در آسی است.

اولویت چهارم از 3 اولویت اول سبقت نگیرد؟
مرتضى رمضانى راد
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ادعاى یکى از روزنامه ها

قلعه نویى بیاید
 3 نفر وداع مى کنند

تابش: فوالد مبارکه حرف آخر را زد

عربستان سعودى متقاضى برگزارى جام ملت هاى آسیا در سال 2027 
شد. با توجه به سیاست هاى  AFC جام ملت هاى آسیا 2023 به میزبان 
شرق آسیا برگزار خواهد شــد و چین امتیاز برگزارى این رقابت بزرگ را 
دارد. اما جام ملت هاى آسیا 2027 طبق روال کنفدراسیون فوتبال آسیا 
به غرب آسیا خواهد رسید و شانس کشورهاى عربى براى برگزارى این 
رقابت بزرگ بیشتر است. در همین خصوص فدراسیون فوتبال عربستان 
اعالم کرد که درخواست رسمى خود را براى میزبانى جام ملت هاى آسیا 
2027 به AFC ارائه داده است. یاسر المسحل، رئیس فدراسیون فوتبال 
عربستان گفت: «ما پیشینه اى درخشان چه از نظر باشگاهى و چه از نظر 
ملى در آسیا داریم. این توانایى را داریم که بزرگ ترین رقابت آسیایى را 

میزبانى کنیم و درخواست رسمى خود را ارائه کرده ایم .

سعودى ها میزبانى مى خواهند



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

بر شــما باد به تالش و کوشــش، آمادگى و آماده شــدن و جمع آورى زاد و 
توشــه آخرت در دوران زندگى دنیا. دنیا شــما را مغرور نسازد، چنانکه 
گذشتگان شما و امت هاى پیشــین را در قرون سپرى شــده مغرور ساخت. 
آنان که دنیا را دوشیدند، به غفلت زدگى در دنیا گرفتار آمدند، فرصت ها را 
از دســت دادند و تازه هاى آن را فرســوده ساختند، ســرانجام خانه هایشان 
گورســتان و ســرمایه هایشــان ارث این و آن شــد، آنان که نزدیکشــان را 

موال على (ع)نمى شناسند و به گریه کنندگان خود توجهى ندارند.
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کالنشهر اصفهان یکى از پرجمعیت ترین شهرهاى کشــور است که همواره با 
مشکالت متعدد ترافیکى در طول سالیان متمادى مواجه بوده است. در این رابطه 
طرح هاى ترافیکى مختلفى براى توزیع ترافیک در اصفهان اجرایى شــده اما تا 
همین چند وقت پیش شرق اصفهان به عنوان یکى از مبادى و مسیرهاى پرتردد و 

ورودى هاى مهم اصفهان از یک طرح بزرگ و اثرگذار محروم بود.
پروژه بزرگ مجموعه  پل هاى سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى که بخشى از رینگ 
حفاظتى اصفهان و یکى از پروژه هاى امیدبخش براى بهبود شــرایط ترافیکى و 
کاهنده آلودگى هوا در محدوده شرق اصفهان و در ورودى این شهر در منطقه 15 

است با پنج پل در چهار سطح قرار اســت هواى تازه اى را براى اصفهان رقم زده 
و گره گشاى بخشى از مشکالت ترافیکى و تردد خودروهاى سنگین و سبک از 
ورودى شرقى اصفهان باشد. معمارى پیچیده، کم نظیر و به روز و همچنین طراحى 
هوشمندانه، از ویژگى هاى پروژه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى است، طرحى که 
در میان ستون هاى بزرگ و پیچ و خم هاى متعدد آن مى توان ساعت ها گشت و گذار 
کرد و تالش و زحمت نیروى کار زحمتکش ایرانى و طراحى بومى آن را مشاهده 
کرد. انبوه تجهیزات، ماشین  آالت سنگین و نیروهاى متخصص و کارگران تالشگر 
در این پروژه و روند رو به رشد و مثبت پیشرفت آن، روزهاى خوبى را براى توسعه 
و تسهیل حمل و نقل اصفهان نوید  مى دهد، به ویژه اینکه این پروژه در محدوده 

ورودى شرق اصفهان که از مناطق پرتردد و داراى مشکالت ترافیکى است قرار 
گرفته و به همین دلیل است که مورد توجه ویژه مدیران شهرى واقع شده و امیدهاى 
بسیارى براى حل مشکالت ترافیکى اصفهان به ویژه در منطقه شرق اصفهان با 
این پروژه زنده شده است، ضمن اینکه این طرح بزرگ یک سنجش مهم در توانایى 

نیروهاى بومى براى اجراى پروژه هاى بزرگ است.
«نصف جهان» به منظور آشنایى هر چه بیشتر شهروندان اصفهانى با مشخصات 
این پروژه عظیم، گفتگویى را با مهندس ایرج مظفر، معاون عمرانى شــهردارى 
اصفهان و مهندس بابک حقیقى، مدیر این پروژه انجام داده است که در این گفتگو 

جزئیات کاملى از این طرح و نقش آن در توسعه شهر اصفهان را ارائه داده اند.

نقش پروژه بزرگ مجموعه  پل هاى سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى در توسعه شهر

شرایط ترافیکى در شرق اصفهان متحول مى شود

   روند اجرایى پروژه هاى عمرانى شــهردارى اصفهان نســبت به دیگر 
کالنشهرها چگونه است؟

در مدیریت جدید شهرى و شوراى شهر پنجم  با سیاست تکمیل پروژه هاى نیمه تمام و پروژه هاى 
تأثیرگذار با استفاده از تمام پتانسیل هاى موجود در شهر، تنها در بخش عمرانى عالوه بر اجراى 
ابَرپروژه هاى خط 2 قطار شــهرى، حلقه حفاظتى، مرکز همایش هاى بیــن المللى اصفهان، 
تقاطع هاى غیرهمسطح، سالن اجتماعات گلستان شهدا و پایانه هاى مسافربرى، نسبت به اجراى 
حدود 330 پروژه در سطح مناطق با مبلغ قراردادهاى منعقد شده بالغ بر 1000 میلیارد تومان در 
خط 2 پروژه قطارشــهرى و 736 میلیارد تومان در مناطق مختلف شهردارى اقدام شده که این 
حرکت در وضعیت اقتصادى فعلى، ثبات نداشتن قیمت ها، همخوان نبودن قوانین براى گرفتن 
تصمیمات مناسب در برخى بخش ها، ایرادات بخش هاى نظارتى، محدودیت هاى ترافیکى و 
معارضات ملکى و تأسیساتى صرفاً به همت و عزم جدى، حضور و پیگیرى مستمر مدیران شهرى 

و همراهى مدیران استانى میسر شده است.
   یکى از مهمترین پروژه هاى عمرانى شــهردارى اصفهان، تقاطع بزرگ 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى است. فکر احداث این تقاطع از کجا نشأت 

گرفته است؟
یک معضل 20 ساله در شمال شرق اصفهان 
و در خیابان هایى مانند بعثت، چهارراه عاشق 
اصفهانى و میــدان جوان وجود داشــت که 
تصادفات زیاد، ترافیک سنگین و آالیندگى 
زیادى به بار آورده بود. بر همین اساس طرح 
حلقه حفاظتى، اولویت بندى و ساخت حلقه 
حفاظتى در این بخش شهر از اولویت مصوب 
برخوردار شد و ساخت ادامه بلوار فرزانگان و 
اتصال به حلقه حفاظتى در منطقه 14 که 1/5 
کیلومتر از حلقه حفاظتى در این منطقه واقع 
شده تا بزرگراه شهید اردستانى، در دستور کار 
قرار گرفت و احداث تقاطع آفتاب در بزرگراه 
شهید اردستانى و ادامه مســیر بین بزرگراه 
شهید اردســتانى و خیابان جى در مجاورت 
کارخانه قند شامل تقاطع بزرگ سپهبد شهید 

حاج قاسم سلیمانى، مجموعاً حدود 9 کیلومتر از حلقه حفاظتى است که از مهمترین پروژه هاى 
عمرانى محسوب مى شود.

   اهمیت رینگ چهارم در چیست؟
رینگ چهارم براى حفاظت از حریم شهر و اراضى کشاورزى و نیز جلوگیرى از توسعه ناموزون شهر 
در دستور کار قرار گرفته است. با اجرایى شدن این طرح، مشکل تردد خودروهاى سنگین در داخل 
شهر به صورت زیربنایى برطرف مى شود. حلقه چهارم حفاظتى پنج اولویت دارد که مراحل مصوب 
آن در شوراى معاونین انجام شده است. اولویت اول در این پروژه، دو تقاطع بزرگ آفتاب و سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانى و اتصال به بلوار فرزانگان است که به بهره بردارى رسیده است اما ادامه 
بلوار فرزانگان و 1/5 کیلومتر از رینگ، در منطقه 14 و تقاطع آفتاب تا پایان سال جارى بهره بردارى 
مى شود. همچنین تقاطع آفتاب شامل دو بخش است؛ بخش بتنى و مسیر اتصال تقاطع به بلوار 

فرزانگان که در واقع همان 1/5 کیلومتر از رینگ است و تاکنون 51 درصد پیشرفت داشته است. 
   رشد انجام پروژه از نظر کّمى و کیفى در چه شرایطى است؟

پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح پروژه سپهبد شهید سلیمانى 47 درصد پیشرفت داشته 
و بر اساس برنامه زمانبندى شده در حال اجراست.

   این پروژه قرار بود بعد از 24 ماه به پایان برسد. بعد قرار شد 20 ماهه و االن 
گفته مى شود 18 ماهه به اتمام مى رسد. با در نظر گرفتن سرعت باالى کار روى 

این پروژه، چگونه کیفیت آن را تضمین مى کنید؟

اینکه قرار باشد زمان کار را کوتاه کنیم و کیفیت را زیر سئوال ببریم چنین چیزى نیست.کارگاهى 
که در اختیار ما قرار دارد حدوداً 1/5 کیلومتر در 2 کیلومتر است. این مساحت بسیار بزرگى بوده و 
داراى  جبهه هاى مختلف کارى است. این هنر ماست که بتوانیم برنامه ریزى و هماهنگ کنیم و 
در تمام جبهه هاى کارى، همزمان پیش برویم. در این راستا مى توان به زیاد کردن شیفت کارى 
اشاره کرد. اما باید مطمئن بود ما کنترل هاى الزم را طبق استانداردها پیش برده و بررسى هاى 
الزم را انجام مى دهیم و جاى هیچ نگرانى بابت کیفیــت وجود ندارد. من این اطمینان خاطر را 
به همه همشهریان عزیز مى دهم کارهایى که دارد انجام مى شود طبق آخرین استانداردهاى 

ابالغ شده است.
   در ساخت سازه ها از چه استانداردهایى استفاده مى شود؟

طبق آیین نامه هایى است که ابالغ مى شــود. البته آیین نامه هاى ابالغیه ایران از نظر ضریب 
اطمینان بیشــتر از آیین نامه هاى خارجى اســت. بعضى اوقات هم اگر مهندســین مشاور ما 
بخواهند یک مقدار اقتصادى عمل کنند از آیین نامه هاى خارجى استفاده مى کنند؛ همچنین

 آیین نامه هاى ما ترجمه شده آیین نامه هاى خارجى است با این تفاوت که آیین نامه هاى ما بومى 
سازى شده است و به این دلیل ضریب اطمینان را باال مى برد.

   معاونت عمرانى شــهردارى چه 
خواســته ها و انتظاراتى از دولت و 
استاندارى براى تکمیل این طرح و 

طرح هاى مشابه در اصفهان دارد؟
پروژه ســالن اجالس، یک پروژه در مقیاس 
ملى و بین المللى اســت و باید بپذیریم انجام 
چنین هزینه هایى براى شــهردارى بســیار 
سنگین است. براى شــروع کار قرار این بود 
که بودجه هاى دولتى به ما برسد که متأسفانه 
نشد. مدیریت قبل هم سیاستش این بود که به 
تدریج پروژه را پیش ببرد در حالى که با توجه 
به تورم و گرانى و از بین رفتن تجهیزات، این 
نوع سیاست درست نبود و سیاست مدیریت 
جدید درســت تر اســت که این پروژه به هر 
حال باید تمام بشود. انتظار ما این است ردیف 
بودجه دولتى که پیش از این براى این پروژه 
تخصیص پیدا کرده بود را به ما بدهند. قرار بود 100 میلیارد تومان پرداخت شود که از این مبلغ، 
20 میلیارد تومان پرداخت شد و  80 میلیارد تومان دیگر آن باید پرداخت شود. حداقل همان 80 
میلیارد سال 90 را پرداخت کنند تا کمکى باشد به اتمام این پروژه چرا که این پروژه از نظر فنى 
سطح بسیار باالیى دارد و از نظر مالى هم حجم زیادى به خود اختصاص داده است. در صورتى که 
بودجه دولتى تزریق شود ما توانایى تمام کردن این پروژه را داریم. در ضمن دغدغه بهره بردارى را 
نیز داریم؛ اینکه بهره بردار این پروژه چه کسى خواهد بود؛ دولت، شهردارى و یا بخش خصوصى. 

اینها سئواالتى است که باید به آنها پاسخ داده شود.
   هزینه هایى که تا االن براى پروژه سپهبد شهید سلیمانى و سالن اجالس 

شده چقدر است؟
پروژه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى بحث آزادسازى داشت که 24 میلیارد تومان در این بخش 
هزینه شده است و قرارداد اجرایى اش 97 میلیارد تومان اســت که تا االن 45 میلیارد تومانش 
صورت وضعیت شده است. فکر مى کنیم این 97 میلیارد تومان با توجه به تورم با 130 میلیارد 
تومان به اتمام برسد. در پروژه مرکز همایش ها با توجه به تورم و تغییر قیمت ها رقم اولیه براى 
ساخت این پروژه 450 میلیارد تومان بود که قرار شد 100 میلیارد تومان آن را دولت پرداخت کند. 
اما حدود هزینه هایى که تا االن انجام داده ایم 280 میلیارد تومان اســت و تا این پروژه به اتمام 
برسد حدود 650 تا 700 میلیارد تومان هزینه خواهد برداشــت و ما بقى را باید به مرور پرداخت 

کنیم تا تمام شود.

   اهمیت پروژه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى براى شهر 
اصفهان بیشتر در چه عواملى خالصه مى شود؟

این طرح در واقع قسمتى از یک آزادراه است که دورتادور شهر اصفهان کشیده 
شده و احداث آن مى تواند بار سنگین ترافیک در نقاط مختلف شهر اصفهان 
را کاهش دهد. پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانى شامل پنج پل است که طول پل اول 495 متر و طول پل هاى 
دوم، ســوم و چهارم 500 متر و طول پل پنجم 130 متر است. مساحت پروژه 
مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى 260 
هزار مترمربع اســت و مى تواند عامل مهمى در توسعه منطقه 15 شهردارى 
اصفهان به شمار آید. طول حلقه حفاظتى در این محدوده 1/5 کیلومتر است 
که داراى 3500 متر مسیر تندرو شامل رفت و برگشت است و عرض کل پل 
نیز در سه تیپ 18، 16 و 14/2 متر خواهد بود. پروژه مجموعه پل هاى تقاطع 
غیر همسطح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى داراى 1400 متر مسیر کندرو 
همچنین داراى 53 هزار مترمربع فضاى ســبز و 153 هزار مترمربع مساحت 
آسفالت است. طبق برنامه زمانبندى، پیشرفت کارى 48 درصد را نشان مى دهد 

که در حال حاضر پیشرفت واقعى ما 45 درصد است.
   علت این 3 درصد تفاوت در پیشرفت پروژه چیست؟

دلیلش این است که در چنین پروژه هاى بزرگى بحث آزادسازى و تأسیسات 
مطرح است. قسمت اعظمى از  تأخیرات ما بابت آزادسازى دیوار کارخانه قند بود 
و غیر از آن هم بحث هاى کارگاهى و  فصل سرماست که در روند اجرایى تأثیر 
مى گذارد و همچنین بحث هاى ریالى هم بى تأثیر نیست. باید توجه داشت که 

تا انتهاى پروژه احتمال اینکه هزینه ها بیشتر شود با توجه به تورم وجود دارد.
   پیرامون ویژگى هاى طراحى و معمارى پروژه توضیح دهید.

در خصوص معمارى و زیباسازى بصرى المان هایى براى ورود به شهر پیش بینى 
شده است تا این بخش از پروژه از زیبایى بصرى بهره ببرد و معرف ویژگى هاى 
فرهنگى اصفهان باشد و در حال حاضر دو المان الحاقى در حال تکمیل است. از 
ویژگى هاى این پروژه مى توانیم طرح معمارى خاص آن را ذکر کنیم که براى این 
پروژه دیده شده است. این طرح شامل معمارى ایرانى اسالمى است که مى تواند 

باعث شکل گرفتن یک ورودى بسیار زیبا در این قسمت از شهر شود.
   طراح این پروژه بر عهده چه شــخص یا اشخاصى بوده 

است؟
طراح و نظارت و اجراى این پروژه کامًال بومى است و توسط بچه هاى اصفهان 
انجام مى شود. همچنین مصالح از  معدن ســازمان عمران و نیز بحث هاى 
زیرسازى هم از همین سازمان تأمین مى شود. همچنین بحث آسفالت  هم به 

همین شکل تأمین مى شود.
   آیا در آزادسازى ها مشکلى وجود داشته است؟

سخت ترین قسمت هر پروژه مباحث آزادسازى است. البته خوشبختانه در رابطه 
با کل اراضى که نیاز داشتیم طرف مقابل ما بنیاد مستضعفان بود که به خوبى 
هدایت شد. جزو آزادسازى هاى ما بخشى از دیوارها و داخل کارخانه قند هم 
بود که باید تعامالتى صورت مى گرفت که توسط شهردارى مرکزى و منطقه 
15 این تعامالت و توافق ها به خوبى انجام شد توانستیم این قسمت از معارض 

را هم رفع کرده و در اختیار بگیریم و شروع به کار کنیم.
   آیا این شایعه که قرار است کارخانه قند بخاطر اجراى این 

پروژه جابه جا شود حقیقت دارد؟
خیر. کارخانه قند سر جاى خودش قرار دارد و مشغول کار است و اصًال بحث 
جابه جایى کارخانه قند را نداریم. اراضى بود که در کنار کارخانه قند قرار داشت 

که در اختیار گرفتیم و این پروژه در حال احداث است.
   دلیل اینکه شهردار اصفهان این پروژه را براى اصفهان 

حیاتى دانسته چیست؟
این پروژه مى تواند به کاهش ترافیک و تصادفات منجر شود. با بهره بردارى از 
آن قطعاً ترافیک ورودى در خیابان هاى جى، سلمان، ابوذر و بزرگراه هاى شهید 
صیاد شیرازى، آقابابایى و اردســتانى روان تر خواهد شد. این پروژه همچنین 
مى تواند یک پروژه محیط زیستى هم باشــد و به کاهش آلودگى هوا در پى 
کنترل ترافیک منجر  شود چرا که مساحت فضاى سبز مجاور این پروژه هم به 
حد کافى درنظر گرفته شده است. این پروژه سهولت دسترسى را نیز در پى دارد 
و مسافرین و کسانى که به سمت اصفهان تردد مى کنند از مزایاى این پروژه 

منتفع مى شوند و دسترسى راحت ترى به شهر خواهند داشت.
   آیا این پروژه در مصرف سوخت هم تأثیرى دارد؟

قطعاً مثمر ثمر خواهد بود. با کاهش 7 درصدى زمان سفر در کل شبکه راه هاى 
کالنشهر اصفهان، کاهش 4/2 درصدى مصرف سوخت وسایل نقلیه و کاهش 
6/5 درصدى آالیندگى هوا را خواهیم داشت که مى تواند به عنوان مزایاى راه 

اندازى رینگ چهارم ترافیکى اصفهان به شمار آید.
   آیا زمان بهره بردارى از پروژه قطعاً آبان ماه ســال 99 

خواهد بود؟
تمام برنامه ریزى و هدف ما این است که این کار بزرگ را ظرف 18 ماه به اتمام 
برسانیم. البته در پروژه هایى به این بزرگى خیلى از عوامل هست که مى تواند 
برنامه را به انحراف بکشاند ولى در جلســات هفتگى متعددى که با معاونین 
مناطق و شخص معاونت عمرانى و همچنین با خود شهردار و کلیه مدیران و 
معاونین شهرى داریم، مواردى که باعث سرعت بیشتر اجراى پروژه مى شود را 
بررسى کرده و همچنین اگر موانعى در پیشرفت کار  مطرح شود مورد بحث قرار 
مى گیرد. البته بحث هاى مالى پروژه  نیز در این جلسات مطرح مى شود. به طور 

کلى این جلسات هفتگى کمک بزرگى به اجراى پروژه کرده است.
   نقش مالى بخش خصوصــى در این پروژه به چه صورت 

بوده است؟
بحث مالى این پروژه 50 درصد نقد و 50 درصد غیر نقد است که کامًال با خود 
شهردارى مرکزى در ارتباط هستیم و صورت وضعیت هاى پیمانکاران را خود 

شهردارى مرکزى تأمین مى کند.
   در مقام مقایسه، تفاوت ها و تشابه هاى پروژه بزرگ سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانى با پروژه میدان استقالل در چیست؟

هر دو پروژه جزو پروژه هاى رینگ چهارم حفاظتى هستند. پروژه میدان 
استقالل ورودى غربى شهر بود و پروژه سپهبد شــهید سلیمانى پروژه 
ورودى شرقى شهر است و هر دو پروژه از نظر اجرایى شامل پنج دستگاه 
پل هستند که در چهار تراز اجرا شدند. از نظر ابعادى هر دو ابرپروژه هستند. 
تنها تفاوت در پروژه سپهبد شهید قاسم سلیمانى بحث معمارى آن است 
که به شکل خاصى دیده شده وگرنه هر دو پروژه، بزرگ و جزو پروژه هاى 

هم رینگ و ورودى هاى شهر هستند.

مهندس ایرج مظفر، معاون عمرانى شهردارى اصفهان:

احداث پروژه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى 
طبق آخرین استانداردهاست

مهندس بابک حقیقى، مدیر پروژه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى:

پروژه سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانى به کاهش 

تصادفات منجر مى شود

محیاحمزه


