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نگارخانه صفوی
جنجال/ مدیا:نقاشی ، کالژ

12 الی 24 مهر

موزه هنرهای معاصر
دیروز؛ نقاش/امروز؛ هنرمند

5 مهر الی 10 آبان

روز جهانی کودک؛
امروز می تونیم هدایای 

کوچکی برای چندتا از 
کوداکن اکر  تهیه  و در روز کودک 

خوشحالشون  کنیم!
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 نان به نرخ روز!
  گزارش »زاینده رود« از علل و چرایی اعتراض نانوایان اصفهانی به قیمت گذاری نان و سفره نارضایتی مردم از وضعیت قیمت که همچنان پهن است؛

  مدیر کل هواشناسی استان اصفهان  می گوید پاییز، بارش ها نرمال خواهد بود ولی در زمستان وضعیت بارشی چندان مطلوب نیست:

پاییز پرباران، زمستان کم باران
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7

افزایش قطارهای اربعینی 
اصفهان

مدیرکل راه آهن اصفهان خبر داد:
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 واکنش باشگاه ذوب آهن
 به شایعه تغییر منصوریان؛

کذب محض است

آمار دقیقی از خطاهای 
پزشکی استان اصفهان 

وجود ندارد

رییس سازمان نظام پزشکی استان:

5
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  بانک شیر مادر به زودی در اصفهان افتتاح خواهد شد؛ 

فرصتی برای تازه رسیده ها
پس از بانک خون، بانک ســلول های بنیادین، بانک بند ناف و حتی بانک اسپرم، 
اصفهان به زودی صاحب بانک شــیر مادر هم خواهد شد. اتفاقی که شاید بتواند 
غصه برخی از مادران در ناتوانی تغذیه نوزادان شان با شیر مادر را بر طرف کند. بانک شیر مادر البته 
در اغلب کشورهای پیشرفته جهان وجود دارد. دغدغه همیشگی فعاالن سازمان جهانی بهداشت 
برای پیدا کردن جایگزین مناسب برای شیر خشک، در ســال 1909 میالدی به تاسیس اولین 

صفحه   5»بانک شیر مادر« در شهر »وین« در کشور اتریش منتهی شد و...

نمایش شاهرخ
کارگردان: محمد رادمهر
استانداری، تماشاخانه ماه

15 مهر الی 1 آبان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
»اجرای عملیات شبکه فاضالب منطقه شهرضا«

شماره 98-3-186
1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اجرای عملیات شبکه فاضالب منطقه شهرضا )مسیرهای 
لوله گذاری شبکه فاضالب خیابان ولیعصر غربی، شهید بهشتی، صاحب الزمان و آیت اله مطهری )مرحله اول(( به شماره 

)2098001434000068( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور  و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/07/13 می باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان
تلفن: 8-36680030-031  اتاق 292

4-  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه
4-1- مرکز تماس 021-41934 

4-2- دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل/ 

تامین کننده/ مناقصه گر موجود است.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

تاریخروزساعتعنوان

98/07/18پنج شنبه 16مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

98/07/29دوشنبه 16مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

98/07/30سه شنبه 8زمان بازگشایی پاکتها

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

معاون دفتر پدافندغیرعامل و مدیریت بحران وزارت نیرو، در مراسم رونمایی از 
مرکز عملیاتی اکیپ غواصی منطقه مرکزی جنوب کشور، گفت: در سال گذشته 
از سوی وزیر نیرو دستورالعمل تشکیل اکیپ های غواصی برای شرکت های تابع 
وزارت نیرو صادر و  اکیپ های غواصی منطقه مرکزی شــمال غرب در زنجان و 
منطقه مرکزی جنوب کشور در اصفهان تشکیل شد. جهانبخشی با بیان اینکه 
تا پایان سال، 4 الی 5 اکیپ غواصی دیگر درکشور تشکیل می شود، تصریح کرد: 
دفتر پدافندغیرعامل و مدیریت بحران وزارت نیرو درصدد اســت تا پایان سال 
در 4 الی 5 منطقه دیگر در کشور اکیپ های غواصی راه اندازی کند، این درحالی 
است که همه شــرکت های تابع وزارت نیرو ملزم به تشکیل اکیپ های غواصی 
هستند. وی با اشاره به قانون جدید مدیریت بحران کشور، اعالم کرد: در قانون 
جدید مدیریت بحران، وزارت نیرو مسئول مستقیم مهار سیالب ها درکشور است، 
براین اساس تشکیل اکیپ های تخصصی غواصی برای مهار حوادث غیر مترقبه 
در وزارت نیرو الزامی است. وی گفت: تشکیل اکیپ های غواصی تخصصی برای 
مهار حوادثی که در زیر آب رخ می دهد، بســیاراهمیت دارد؛ زیرا غواصان عالوه 
برمهارت الزم در غواصی، باید آشنایی کامل بر تجهیزات وتاسیسات صنعت آب 

نیز داشته باشند.
جهانبخشی افزود: در قانون جدید مدیریت بحران کشور عالوه بر مهار سیالب ها، 
مهار تبعات خشکســالی نیز از وظایف مســئولین امر در وزارت نیرو محسوب 
می شود. همچنین تامین آب و برق مردم در هر شــرایطی بر عهده وزارت نیرو 

است.
 در ادامه این مراسم مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان، گفت: قبل 
از ابالغ دستورالعمل وزیر نیرو مبنی بر تشکیل اکیپ های غواصی در شرکت های 
تابع وزارت نیرو، آبفای اصفهان به تشکیل اکیپ 8 نفره غواصی در اصفهان اقدام 
کرد. هاشم امینی با اشاره به ضرورت تشکیل اکیپ غواصی در آبفا، خاطرنشان 
ساخت: شرکت آبفای اصفهان در ســال های اخیر با چندین حادثه سنگین در 
بخش آب و فاضالب روبه رو شد، براین اســاس اکیپ غواصی در آبفای اصفهان 
تشکیل شد. وی اعالم کرد: اکیپ غواصی آبفا  عالوه بر آموزش غواصی، در حال 
گذراندن دوره های تخصصی در صنعت آبفا هســتند. هاشــم امینی با اشاره به 
راه اندازی مرکز بحران با تجهیزات مدیریت بحــران دراصفهان، گفت: در حال 
حاضر در صدد تشکیل مرکز مدیرت بحران در اصفهان هستیم، این درحالی است 
که ماشــین بحران آبفای اصفهان مجهز به تمامی امکانات برای مهار بحران در 
کوتاه ترین زمان ممکن است. همچنین در مهار بحران از پنل های خورشیدی و 

تلفن های ماهواره ای نیز بهره مند می شویم.
در ادامه دبیر شــورای مرکزی ورزش وزارت نیرو گفت: به دنبال ابالغ وزیر نیرو 
مبنی بر تشکیل اکیپ های غواصی در شرکت های تابع وزارت نیرو، تفاهم نامه ای 

میان وزارت نیرو و فدراسیون ورزش غواصی برای آموزش غواصی منعقد شد.
حســین زاده افزود: عالوه بر آموزش غواصی به افراد واجد شرایط، آموزش دفاع 
شخصی برای نگهبانان منابع و مخازن آب در وزارت نیرو در دستور کار قرار دارد.

باحضور معاون دفتر پدافند غیر عامل و مدیریت بحران وزارت نیرو دراصفهان صورت گرفت؛

رونمایی از مرکز عملیاتی اکیپ غواصی منطقه مرکزی جنوب وزارت نیرو

فراخوان شناسایي
 کنترل کیفي و تست مربوط

 به پروژه هاي توسعه نرم افزار در شرکت فوالد مبارکه

واحد سیستم ها و فن آوري اطالعات شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد به منظور باال بردن 
سطح کیفیت ارائه سرویس ها به ســایر حوزه هاي کسب کار و بهبود روال توسعه سیستم هاي 
اطالعاتي ، فعالیت هاي کنترل کیفي و تست مربوط به پروژه هاي توسعه نرم افزار خود را برون 

سپاري نماید .
جهت شرکت در این فراخوان درصورتیکه داراي نام کاربري و رمز عبور در سامانه  SRM میباشید 
وارد سامانه شده و از منوي اطالعات مناقصه / فراخوان در فرم شرکت در فراخوانها اقدام نمایید. 
ولي چنانچه داراي نام کاربري و کلمه عبور نمي باشید از طریق درخواست عضویت روي فراخوان 

مربوطه اعالم امادگي فرمایید. ) https://www.msc.ir بخش مناقصات (
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وزرای دولت، دیروز در جلســه غیــر علنی مجلس 
برای بررسی یارانه ها شــرکت نکردند. نمایندگان 
این رفتار را نوعی بی محلــی و دهن کجی دولت به 
مجلس می دانند. رییس مجلس هم دیروز نسبت به 
این رفتار وزرا به شدت اعتراض کرد. بر اساس آنچه 
از سوی نماینده مردم مشهد در مجلس گفته شد، 
طبق برنامه بنا بود تا 5 نفــر از وزرا به همراه رییس 
سازمان بودجه در نشســت غیرعلنی امروز مجلس 
حاضر شوند که حضور نیافتند و این مسئله اعتراض 
رییس مجلس را به همراه داشت که بنا شد معاونت 
پارلمانی رییــس جمهور این موضــوع را به اطالع 
روحانی برســاند. نصرا... پژمانفر اظهار داشت: »در 
جلسه امروز)روز گذشته( مسائل مختلف اقتصادی 
از جمله بحث یارانه ها و همچنین موضوعات مختلف 
در بودجه از جمله بحث ســاختارها و ... مطرح شد 
و کمیســیون های مختلف مجلــس و میهمانان از 
دولت نکات و نقطه نظرات خود را در این باره مطرح 
کردند«. در چند ماه اخیر کشمکش های اقتصادی 
میان مجلس و دولــت زیاد بــوده و در اغلب موارد 
دولت بدون توجه به مجلس و خواست نمایندگان راه 
خود را طی کرده است مانند آنچه بر سر برنامه ترمیم 
بودجه آمد و یا برنامه اجرای ســهمیه بندی که اگر 
چه با مخالفت مجلس فعال منتفی شده؛ اما کارهای 

مقدماتی ســهمیه بندی مورد نظر دولت آرام آرام 
در حال اجرایی شــدن اســت. دولت و نمایندگاه 
مجلس شورای اسالمی در مورد روند احیای وزارت 
بازرگانی هم با هــم اختالفات اساســی دارند و هر 
دو گروه حاال چشــم به تصمیمات شورای نگهبان 
دوخت اند. ماجرای بــی توجهی دولت به اصالحات 
در بودجه امــا از این هم بدتر اســت. طی اظهارات 
یکی از نمایندگان بر اســاس گزارش های رســیده 
به مجلس، دولت در بودجه 97 تا بیش از 67 درصد 

انحراف داشته است و پیش بینی می شود این روند 
برای بودجه امســال هم به همین گونه باشــد. این 
در حالی اســت که بر اساس اعالم ســازمان برنامه 
و بودجه و بر اســاس تصمیم دولــت، بودجه آینده 
دوساالنه خواهد بود. هر چند این سازمان گفته است 
بودجه سال آینده متفاوت از ســال های قبل است 
و بیشــتر منطبق به تاکیدات مقام معظم رهبری و 
اقتصادی مقاومتی اســت؛ اما کارشناسان معتقدند 
دولت عزمی برای ترمیــم بودجه و تغییرات زیاد در 

آن ندارد. این مســئله را می توان از خالل کم کاری 
مجلس در تامین اعداد و ارقام هم فهمید. بر اساس 
تصمیم مجلس، دولت باید در پنج ماهه سال 9۸ ۳ 
هزار و 9۱۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای و هزار 
و 6۲5 میلیارد تومان تملک دارایی های سرمایه ای 
را محقق می کرد که تا به امروز دولت ۲۰۰ میلیارد 
تومان در اعتبارات هزینــه ای و ۱۰۰ میلیارد تومان 
در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پرداخت 
کرده است که فاصله زیادی با عدد وصولی دارد. در 
حالی که فرصت چهارماهه مجلس به دولت با پایان 
رســیده؛ اما دولتی ها تنها اعالم کرده اند تغییراتی 
در بودجه خواهند داد. تنهــا گذاره قابل توجهی که 
از سوی متولیان بودجه منتشر شــده »جداکردن 
بودجه جاری از نفت است«. رییس سازمان برنامه و 
بودجه کشورگفته است: در بودجه سال ۱۳99 برای 
نخستین بار نفت از هزینه های جاری جدا می شود و 
به طرح های عمرانی اختصاص می یابد. همین طفره 
رفتن دولت از خواست مجلس سه ماه مانده به ارائه 
بودجه جدید اعتراضات زیادی را از سوی نمایندگان 
به دنبال داشته است. مسئله ای که هر روز پررنگ تر 
می شود، مغلطه دولت در برابر این اعتراضات و شانه 
خالی کردن از زیر بار پاســخگویی به مجلس است 
که نگرانی ها از خودسرانه شــدن برنامه های دولت 
و امکان باال رفتن اشــتباه و ضررهــای اقتصادی را 

زیادتر کرده است.

نگرانی هیئت سازمان ملل 
نسبت به درگیری ها در لیبی

هیئت ســازمان ملل در لیبی اعــالم کرد که 
نســبت به هدف قرار گرفتن تاسیسات نفتی و 
زیر ساخت ها در این کشور نگران است. در بیانیه 
این هیئت آمده است: به دنبال انتشار اخباری 
در خصوص هدف قرار گرفتن فرودگاه مصراته 
در غرب لیبی ما نســبت به هــدف قرار گرفتن 
تاسیسات نفتی در این کشــور نگران هستیم. 
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: هدف قرار 
گرفتن این تاسیسات نفتی نقض آشکار قوانین 
بشر دوســتانه و بین المللی به شــمار می رود. 
هیئت ســازمان ملل خواهان توقف فوری این 
حمالت به ویــژه حمالت علیــه فرودگاه ها در 

لیبی شد.

افغانستان شماری از زندانیان 
طالبان را آزاد کرد

مقام های طالبان می گویند، تعدادی از اعضای 
این گروه از زندان های افغانستان آزاد شده اند. 
به گفته مقام های طالبان، افراد آزاد شده شامل 
چند تن از والی های سابق منسوب به این گروه 
هستند؛ این نخستین اقدام از زمان متوقف شدن 
توافق صلح بین آمریکا و طالبان است و چند روز 
پس از آن صــورت گرفته که فرســتاده آمریکا 
در امور افغانســتان با رهبران ارشد طالبان در 
اسالم آباد دیدار کرد. مقامات طالبان همچنین 
اعالم کردند، این گروه ســه مهندس هندی را 
آزاد کرده ؛ اما دولت دهلی نو یا کابل این مسئله 
را تایید نکرده انــد. در واقع این اتباع هندی، در 
ازای زندانیان طالبان که شمار آنها ۱۱ تن اعالم 

می شود، آزاد شده اند.

»الیک« جنجالی سفارت 
آمریکا کار دست واشنگتن داد!

اقدام صفحه توییتر سفارت واشنگتن در آنکارا 
علیه رهبر حزب »حرکت ملی« ترکیه که متحد 
رجب طیب اردوغان است، اعتراض حزب عدالت 
و توسعه را به دنبال داشــته است. اقدام خالف 
عرف حساب توییتری سفارت آمریکا در آنکارا 
به بهانه تازه ای برای اعتــراض ترکیه به آمریکا 
بدل شــده اســت. باغچلی از متحدان نزدیک 
»رجب طیب اردوغان« رییس جمهور ترکیه و 
حزب تحت رهبری وی یعنی »عدالت و توسعه« 
به شمار می آید. این اقدام سفارت آمریکا، سر و 
صدای زیادی در میــان کاربران ترکیه ای به راه 
انداخت و نهایتا موجب شــد تا این سفارتخانه 

عذرخواهی کند.

 پاکستان، هند را به مداخله
 در امور FATF متهم کرد

دولت پاکســتان با رد اظهارات وزیر دفاع هند 
مبنی بر احتمالی قوی قرار گرفتن اســالم آباد 
 ،)FATF( در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی
نســبت به آنچه که مداخله دهلی نو در اف ای 
تی اف خواند، شــدیدا ابراز نگرانی کرد. وزارت 
امور خارجه پاکســتان با صدور بیانیه ای، هند 
را به مداخله در امــور اف ای تی اف متهم کرد و 
گفت: دهلی نو تالش می کند تا با سیاسی کردن 
فعالیت های گروه ویژه اقدام مالی، به اهداف خود 
برسد. در این بیانیه آمده است: حساسیت غیر 
طبیعی هند به عنوان رییس مشترک کارگروه 
آسیا و اقیانوسیه در گروه ویژه اقدام مالی، نسبت 
به پاکستان اعتبار این گروه و اجرای برنامه های 
آن را زیر سوال قرار می دهد و این نگرانی بارها از 
سوی اسالم آباد به اعضای اف ای تی اف گوشزد 
شده اســت. گروه ویژه اقدام مالی سال گذشته 
پس از ارزیابی مکانیســم امنیتی و نحوه مقابله 
با تامین مالی تروریســم در پاکســتان تصمیم 
به قرار دادن این کشور در فهرست خاکستری 
گرفت و از آن پس اســالم آباد زیر ذره بین این 
نهاد مالی قرار دارد. با توجه به منشور گروه ویژه 
اقدام مالی، هر کشــوری برای جلوگیری از قرار 
گرفتن در فهرست سیاه نیاز به حمایت حداقل 

سه کشور عضو دارد.

کم محلی دولتی ها به مجلس مرکز فرماندهی عملیات 
پدافند هوایی خلیج فارس 

آغاز به کار کرد
مرکز فرماندهی عملیــات پدافند هوایی خلیج 
فارس با حضور فرمانــده قرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیــا )ص( آغاز به کار کــرد. این مرکز 
متکی بر آخرین فناوری روز، با قابلیت کنترل 
منطقه وســیع و هدایت مســتقیم یگان های 
پدافندی و هوایی ارتش و ســپاه مســتقر در 
سواحل جنوب کشور ایجاد شده است. در این 
مرکــز، کارکنان جــوان و متخصص پدافندی 
کشور با در اختیار داشتن به روزترین تجهیزات 
بومی، تمامی تحرکات و آمد و شدهای هوایی در 
آسمان خلیج فارس را با دقت و ریزبینی رصد، 

پایش و کنترل می کنند.

اطمینان خاطر دادن سفیر ایران 
در عراق به زائران حسینی

سفیر ایران در عراق از امنیت نسبی در این کشور 
خبر داد و ضمــن توصیه هایی به زائــران از آنان 
خواســت با نیروهای مرزی و پلیس به طور کامل 
همکاری کنند. مســجدی تصریح کرد: در حال 
حاضر زائران اربعین حسینی در حال ورود به عراق 
هستند و مشکلی در این خصوص وجود ندارد. به 
زائرین توصیه می شود که حتما مقداری پول نقد 
همراه خود داشــته باشند. ســفیر ایران در عراق 
تاکید کرد: زائــران ایرانی حتما با نیروهای مرزی 
و پلیس همــکاری کرده و آرامش و خونســردی 
خود را حفظ کنند و مشــخصات سجلی خود را 
همراه با یک شماره تلفن روی ساک و موبایل و در 
جیب خود نیز به همراه داشته باشند تا در صورت 
لزوم از آن استفاده کنند. مسجدی همچنین در 
مورد زیارت سامرا و کاظمین تاکید کرد: به طور 
کلی مشکلی برای زیارت در اماکن مقدسه وجود 
ندارد و حتی زائرین می توانند سامرا و کاظمین را 

نیز زیارت کنند.

آمریکا از خروج چین از 
 قرارداد گازی با ایران
 ابراز خرسندی کرد

واشــنگتن که تمامی تالش خود را برای »فشار 
حداکثری« به ایران به کار گرفته اســت، از خبر 
وزیر نفت ایران مبنی بر خروج شــرکت چینی از 
طرح توســعه میدان گازی »ارس جنوبی« ابراز 
خرســندی کرد. »مورگان اورتگس« سخنگوی 
وزارت امور خارجه آمریکا از کناره گیری شرکت 
»سی ان پی ســی« چین از طرح توســعه فاز ۱۱ 
میدان گازی »ارس جنوبی« ابراز خرسندی کرد. 
وی در یک پیام توییتــری در واکنش به اظهارات 
»بیژن زنگنه« وزیر نفت ایــران در این خصوص 
گفت: »این شرکت چینی و بیش از ۱۰۰۰ مورد 
دیگر، تصمیم عاقالنه ای برای توقف تجارت با ایران 
اتخاذ کردند. ارزش ندارد که دارایی های خود را با 

تحریم های آمریکا در معرض خطر قرار دهید«.

روادید سفر اتباع عراقی به 
ایران به مدت دو ماه لغو شد

روادید ســفر اتباع عراقی به جمهوری اسالمی 
ایران به مدت دو ماه لغو شد. سفارت جمهوری 
اسالمی ایران با صدور بیانیه ای در پایگاه خبری 
خود، این تصمیم را در راستای گسترش و تحکیم 
روابط دو ملت دوســت، برادر و همسایه ایران و 
عراق و در پاسخ به اقدام شایسته تقدیر عراق در 
خصوص لغو روادید برای اتباع جمهوری اسالمی 
ایران در ماه های محرم و صفر اعالم کرد. در این 
بیانیه آمده اســت: ســفارت جمهوری اسالمی 
ایــران در بغداد اعالم می کند کــه تمامی اتباع 
عراقی می توانند از تاریخ ۲5 ماه صفر لغایت ۳۰ 
ربیع الثانی سال ۱۴۴۱ هجری قمری مصادف با 
۲۴ اکتبر لغایت ۲7 دسامبر سال ۲۰۱9 میالدی 
بدون نیاز به اخذ ویزا از نمایندگی های جمهوری 

اسالمی در عراق به ایران سفر کنند.

مصباحیمقدم
عضومجمعتشخیصمصلحتنظام:

رییس مجلس شــورای اســالمی با بیــان اینکه 
مجلس هنــوز تصمیمی بــرای تغییــر وضعیت 
یارانه ها نگرفته اســت، گفت که بررسی ها در این 
زمینه تا زمان رســیدگی به بودجه ســال آینده 
ادامه خواهند داشــت. الریجانی افــزود: درباره 
سهمیه بندی بنزین مجلس هنوز تصمیمی نگرفته 
و دولت هم پیشنهاداتی دارد که در الیحه بودجه 
ارائه می دهد. وی ادامه داد: میزان یارانه پرداختی 
در کشور باید مشخص شود و این را دستگاه های 
مختلف مشــخص می کنند. رییس مجلس گفت: 
اراده مجلس بر این است تا فشاری به مردم نیاید 
و اگر تغییــری می خواهد به وجــود بیاید باید به 
سود طبقات پایین باشــد و با ید مواظب بود تا به 
تولید کشور هم آســیبی نرسد. وی درباره اصالح 
پرداخت یارانه پنهان عنوان کرد: نحوه تخصیص 
یارانه پنهان را نمی شود به سرعت تغییر داد و این 

موضوع باید یک روندتدریجی را طی کند.

هنوز تصمیمی برای تغییر 
وضعیت یارانه ها نگرفته ایم

رییس مجلس:

کافه سیاست

عکس   خبر

ترکیه اعالم کرد هر لحظه 
احتمال لشکر کشی به سوریه 

وجود دارد
کردهای سوری در شهر »رأس العین« در استان 

»حسکه« سوریه نگران از حمله ترکیه هستند.

مردم سوریه، خط قرمز ما هستند

پیشنهاد سردبیر:

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
برای ثبت نام در سایت اعالم دارایی مسئوالن 
تماس گرفتم؛ اما اعــالم کردند هنوز نوبت به 
ثبت نام اعضای مجمع نرسیده است. غالمرضا 
مصباحی مقدم اظهار کرد: من از کسانی بودم 
که در مجلس هشتم برای تصویب کردن این 
قانون تالش کردم. شــورای نگهبــان در آن 
زمان این قانــون را خالف اصــل ۱۴۲ قانون 
اساسی تشــخیص داد و به مجلس برگرداند؛ 
ما در مجلس بر آن اصــرار کردیم و این قانون 
 به مجمع تشــخیص مصلحت نظــام ارجاع
 داده شد. وی ادامه داد: ســپس خود من هم 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام شدم و 
در مجمع از این مصوبه دفــاع کردم. با وجود 
آنکه در مجمــع رای آورد؛ اما 5 ســال در قوه 
قضاییه ماند تا زمانی که آقای رییســی آمد و 

آن را احیا کرد.

هنوز نوبت اعالم دارایی 
اعضای مجمع نرسیده است

محمدجوادظریف
وزیرامورخارجه:

عضو کمیســیون امور داخلی کشــور و شوراها با 
اشــاره به ســفر اخیر رییس جمهور به نیویورک 
گفت: رییس جمهور توانست به خوبی از مواضع و 
اقتدار نظام دفاع کند؛ اما در زبان بدن اقتدار الزم 
را نداشت و نباید به روی دشــمنان کشور لبخند 
می زد.ابوالفضل ابوترابی با اشــاره به ســفر اخیر 
رییس جمهور به نیویورک به دو بخش زبان لسانی 
و زبان بدن رییس جمهور اشــاره کرد و افزود: در 
قســمت اول که زبان لســان بود آقای روحانی به 
خوبی از مواضع نظام دفاع کردند و جای تشــکر 
دارد؛ اما در بخش زبان بدن متاســفانه ایشــان 
اقتدار الزم را نداشــتند و قهقهــه رییس جمهور 
خالف شــئونات ریاســت جمهوری بود. ابوترابی 
همچنین با اشاره به درگیری های لفظی اخیر در 
مجلس گفت: آزادی بیان در مجلس وجود دارد و 
بحث و جدل هم ممکن است بوجود بیایدکه امری 

طبیعی است.

 قهقهه رییس جمهور 
خالف شئونات نظام بود

نماینده مجلس:

وزیر امور خارجه ضمن توضیح درباره آخرین 
وضعیت مجید تخت روانچی اظهار کرد: ترور 
بیولوژیــک آقای تخــت روانچــی را تکذیب 
می کنم. محمدجواد ظریف در توضیح آخرین 
وضعیت بیماری »مجید تخت روانچی« سفیر 
و نماینده ایران در سازمان ملل متحد، گفت: 
بعد از رفتن آقای تخت روانچــی به نیویورک 
بیماری سرطان تشــخیص داده شد، وی در 
ایران از بیماری خود خبر نداشــت. وی افزود: 
در صورتی که از بیماری ایشان قبل از عزیمت 
به نیویورک مطلع می شدیم، حتما درمان را در 
ایران شروع می کردیم دکتر ایشان نیز تاکید 
داشتند که فوری باید عمل شود. ظریف ادامه 
داد: با توجه به نظر دکتر، جراحی در نیویورک 
 انجام گرفت. آقــای تخت روانچــی در حال 
حاضر مراحل شــیمی درمانی را پشــت سر 

می گذارد. 

ترور بیولوژیک آقای تخت 
روانچی را تکذیب می کنم

پیشخوان

بین الملل

معاون عربیـ  آفریقای ســابق وزارت امور خارجه برای نخستین 
بار، از هشــدار رهبر انقالب به بشار اســد در آغاز بحران سوریه، 
پرده برداری می کند. ویژه نامه مسیر که به تازگی از سوی دفتر حفظ 
و نشر آثار حضرت آیت ا... خامنه ای منتشر شده است، دربرگیرنده 
ناگفته هایی از نقش رهبر معظم انقالب در پیشبرد جبهه مقاومت 
است. در این ویژه نامه، گفت وگوهایی با حجت االسالم والمسلمین 
سید حسن نصرا...، دبیرکل حزب ا...لبنان، سردار قاسم سلیمانی 

فرمانده سپاه قدس و نیز چهره هایی چون علی اکبر والیتی مشاور 
رهبر انقالب در امور بین الملل و حســین امیرعبداللهیان، معاون 
عربیـ  آفریقایی ســابق وزارت امور خارجه انجام شده است. در 
بخشــی از این ویژه نامه که روزنامه فرهیختگان منتشــر کرده 
است، حســین امیرعبداللهیان برای نخستین بار، از هشدار رهبر 
انقالب به بشار اسد در آغاز بحران ســوریه، پرده برداری می کند. 
امیرعبداللهیان می گویــد: »توجه رهبر انقالب تنها به ســطوح 

راهبردی و کالن منطقه معطوف نبود. ایشان در واقع دغدغه ملت و 
مردم سوریه را داشتند. وقتی بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ میالدی 
شروع شد، از اولین توصیه های رهبر انقالب به آقای بشار اسد که 
توسط سردار سلیمانی به ایشان ابالغ شد، این بود که می روید به 
آقای بشار اســد می گویید مردم خط قرمز ما هستند. اگر چنین 
اتفاقی بخواهد در سوریه بیفتد و نسبت به کشتار مردم بی تفاوت 

باشید،  روی حمایت ما حساب نکنید. 

پیام رهبر انقالب به بشار اسد:
مردم سوریه، خط قرمز ما هستند

 هیچ یک از وزاری دعوت شده در مجلس حاضر نشدند؛

درخواست المپیادی ها از 
دولت

البی برای حفظ وزیر صمت

مجلس  بعــدی  مجلس 
احمدی نژادهاست؟

اسراییل نگران حمله ایران است
»زهیر أندراوس« در رای الیوم نوشت: مقامات اسراییلی به شــدت نگران تحوالت منطقه پس از حمله 
به آرامکو و ترس عربســتان از قدرت ایران هستند. این رسانه با اشــاره به فراخوان های مسئوالن رژیم 
صهیونیستی برای ضرورت تامین اوضاع امنیتی مناســب جهت تشکیل »دولت وحدت ملی« گفت که 
نخست وزیر اسراییل به دنبال سوء استفاده از نیاز مبرم به داشتن اوضاع امنیتی آرام است تا در سریع ترین 
زمان ممکن حکومت وحدت را تشکیل دهد. تحلیلگران اسرییلی معتقدند مسئوالن پیش بینی می کنند 
که ایرانی ها از جرأت و جسارت خود در صحنه بین الملل، برای مقابله با اسراییل استفاده کنند. ضمن آنکه 
امکان استفاده ایران از پهپادهایش برای هدف گرفتن اســراییل وجود دارد. نتانیاهو از امکان وقوع یک 
حادثه امنیتی مهم که اوراق سیاسی را به هم بریزد، آگاه است و به همین دلیل، بازیگران یا بهتر بگوییم 

احزاب اسراییلی را به پیوستن سریع به »دولت وحدت ملی« دعوت می کند.

بازداشت یک عضو خانواده »شاپور بختیار« در لردگان
شنیده ها حاکی از آن اســت که در ماجرای اعتراض تعدادی از مردم شهرستان لردگان در استان چهارمحال و 
بختیاری یکی از اعضای خانواده شــاپور بختیار به دلیل ایفای نقش ضدانقالبی، دستگیر شده است. به گزارش 
فارس، یک منبع آگاه گفت: در ماجرای اعتراض تعدادی از مردم شهرســتان لردگان در اســتان چهارمحال و 
بختیاری یکی از اعضای خانواده شاپور بختیار دستگیر شده است. به گفته این مقام آگاه، فرد دستگیر شده اصالتا 
اهل چهارمحال و بختیاری است؛ اما مقیم خارج از کشور بوده که با هویت جعلی وارد کشور شده و با هوشیاری 
دستگاه های امنیتی در لردگان چهارمحال و بختیاری بازداشت شد. وی افزود: این شخص در ماجرای اعتراض 
مردم لردگان نسبت به شیوع ویروس HIV در یکی از روستاهای شهرستان لردگان، نقش لیدر را داشته و به کمک 
تعدادی از همراهان خود سعی در منحرف کردن اعتراضات مردمی داشت. استاندار چهارمحال و بختیاری  به 

تازگی  در مصاحبه با رسانه ها از دستگیری یک عنصر وابسته به ضد انقالب خبر داده بود.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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صنعت خودروسازی، نیازمند پوست اندازی است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

 بزرگ ترین اقتصاد اروپا 
در سراشیبی رکود

آلمان که زمانی بهتریــن عملکرد را در اقتصاد 
منطقه یورو داشت، حاال ضعیف ترین عملکرد 
را دارد و بیش از همه عــدم تعادل تجاری این 
کشور بر آن فشار می آورد. شرکت خدمات مالی 
و بانکداری »کردیت ســوئیس« که مقر آن در 
لندن است، اعالم کرد: آلمان یکی از کشورهایی 
بوده که ضعیف ترین عملکرد را در اروپا داشته و 
تولید ناخالص داخلی و قدرت خرید آن، کاهش 
قابل توجهی نشــان داده اســت، ولی به گفته 
اقتصاددانان کردیت ســوئیس، شرایط سخت 
آلمان در ســایر کشــورهای اروپایی تاثیری 
نمی گذارد؛ چون آلمان حــدود 276 میلیارد 
دالر مازاد حساب جاری دارد. این بزرگ ترین 
مازاد حساب جاری در سراسر جهان است که در 
اثر صادرات باال و واردات کم به خاطر تقاضای 

پایین داخلی به وجود آمده است.

ذخایر طالی چین به باالترین 
رقم ۶ سال گذشته رسید

در شــرایطی که کند شــدن اقتصــاد جهان، 
جنگ تجاری و کاهــش نرخ بهــره تقاضای 
ســرمایه گذاری در طال را افزایش داده است، 
ذخایر این فلز گرانبها در چین در ماه سپتامبر 
به باالترین حد، طی 6 ســال گذشــته رسید. 
چین از زمان ازسرگیری خرید طال در دسامبر 
سال گذشته، بیش از 100 تن از این فلز گرانبها 
را به ذخایــر خود اضافه کرده اســت و یکی از 
بزرگ ترین دارندگان رســمی طــال در جهان 
است. با توجه به روابط خصمانه با آمریکا، چین 
نیاز به پشــتوانه ای در مقابل دارایی های باالی 
دالر خود دارد و طــال، همین کار را برای آن ها 

انجام می دهد.

بیت کوین بیشترین سوددهی 
را در سال ۲۰۱۹ داشته است

بیت کویــن برخالف ســهام و اوراق بهادار که 
قیمت شان بستگی به تصمیمات بانک مرکزی 
و دولت دارد، مستقل از نهادهای دولتی عمل 
می کند. قیمت این ارز مجازی، سه ماهه سوم 
ســال را با حدود 8308 دالر به پایان رســاند 
که 114 درصد به صورت ســاالنه رشد داشت. 
سرمایه گذارانی که در آخرین روز 2018 خرید 
کرده بودند، دو برابر ســود کردند. تحلیلگران 
شــرکت خدمات مالــی و بانکداری»گلدمن 
ســاچز« آمریکا، ســهام فناوری اطالعات را 
کارآمدترین بخش در سال جاری با سود دهی 
31 درصد اعالم کرد و اشاره داشت که عملکرد 
آن از سایر گروه های سرمایه اوراق بهادار و طال، 
بهتر بوده است. ولی افزایش قیمت بیت کوین 
در ســال جاری میالدی تا امروز تقریبا 4 برابر 

بهترین سهام فناوری بوده است.

بازار

ظرف غذای کودک

برنامه بانک ملی برای راه اندازی 
سککوک در اصفهان

رییس امور شعب استان اصفهان، گفت: در راستای 
حمایت از تولیدکنندگان واقعــی و رونق تولید، 
راه اندازی سککوک در استان اصفهان را در اولویت 
قرار داده ایم و بانک ملی آمادگی خود را برای تامین 
مالی بنگاه ها در این پلتفرم اعالم کرده اســت. به 
گفته  محمد نــور آزادی ، ابعاد مختلف راه اندازی 
پلتفرم سککوک در نشســت با فعاالن اقتصادی 
مذاکره و قرار شد، بحث پیگیری پلتفرم در استان 
اصفهان با جدیت بیشــتری در دســتور کار قرار 
گیرد. رییس امور شعب استان اصفهان، افزود: در 
ابعاد مختلف ظرفیت های پلتفرم از جمله کاهش 
هزینه های تامین مالی، کاهــش زمان در تامین 
مالی، ابزارهای توســعه بازار، تقویت سرمایه در 
گردش بنگاه ها و تهاتر، ظرفیت های سککوک را 
معرفی کردیم که با اقبال عمومی جمع مواجه شد.

مدیر کل بحران استانداری اصفهان:
مهیار و دامنه، بیشترین فرونشست 

زمین را در استان داشته اند
مدیر کل بحران اســتانداری اصفهان با بیان اینکه 
تخلیه آب های زیرزمینی عامل مهمی در فرونشست 
زمین اســت، گفت: مهیار شــهرضا و دامنه داران 
بیشترین فرونشســت زمین را در استان اصفهان 
داشته اند. منصور شیشــه فروش با اشاره به پدیده 
فراگیر فرونشست در اثر بهره برداری بی رویه آب های 
زیرزمینی در کشور اظهار داشــت: بیش از دو دهه 
خشکسالی، تخلیه آب سفره های زیرزمینی را دربر 
داشته است که از آن به پدیده فرونشست زمین یاد 
می شود و در دشت های استان اصفهان مشهود بوده 
اســت. وی با بیان اینکه دشت های مهیار شهرضا و 
دامنه داران بیشترین فرونشست را در استان اصفهان 
داشته اند، افزود: به طور کلی پدیده فرونشست زمین 
در دشت های مهیار، دامنه، برخوار، کاشان، آران و 
بیدگل، گلپایگان، داران و اصفهان چشمگیر بوده 
است. مدیرکل بحران اســتانداری اصفهان با اشاره 
به ترک خوردگی ساختمان ها و معابر شهری در اثر 
پدیده فرونشست زمین ابراز داشت: ترک خوردگی 
منازل در شهرستان دامنه با تامین اعتبار از مدیریت 
بحران کشور و تســهیالت بالعوض از بنیاد مسکن 

توسط شهرداری اصفهان تعمیر و بازسازی شد.

سازمان خصوصی سازی اعالم کرد:
 رشد ۱۶ درصدی سود 

سهام عدالت
ســازمان خصوصی ســازی تاکنون مبلغ 3.۹۵6 
میلیارد تومان را به عنوان ســود به حساب بیش از 
41 میلیون نفر از مشمولین طرح سهام عدالت که 
شماره شبای بانکی خود را اعالم کرده بودند، واریز 
کرده است. برای هر مشــمول دارای یک میلیون 
تومان ســهام حدود 17۵ هزارتومان سود از محل 
عملکرد سال مالی 13۹6 واریز شده که این مقدار 
در سال 13۹۵ حدود 1۵0 هزار تومان بوده است و 
این موضوع حکایت از رشــد 16 درصدی پرداخت 
ســود ســهام عدالت دارد. عالوه بر این به منظور 
پرداخت مبلغ 4660 میلیارد تومان سود تخصیصی 
شرکت های سرمایه پذیر بابت عملکرد سال 13۹6 
تاکنون مبلغ 3.۹۵6 میلیارد تومان توسط سازمان 
خصوصی سازی به حساب بیش از 41 میلیون نفر از 
مشمولین طرح سهام عدالت که شماره شبای بانکی 

خود را اعالم کرده بودند، واریز شده است.

 خانه های ۲۵ ساله
 مشمول وام اوراق شدند

مقام مسئول بانک مسکن از پرداخت تسهیالت 
اوراق حق تقدم به واحدهای مسکونی 2۵ ساله 
خبر داد. پس از رشد بیش از 100 درصدی قیمت 
مســکن طی یک ســال اخیر، تقاضا برای اوراق 
مسکن به شدت کاهش یافته و به همین میزان 
قیمت هر برگ اوراق به زیر 40 هزار تومان سقوط 
کرده است. محمد حسن مرادی اظهار کرد: سقف 
انفرادی تسهیالت اوراق مسکن در شهر تهران 60 
میلیون تومان، مراکز استان ها و شهرهای بیش از 
200 هزار نفر ۵0 میلیون تومان، سایر شهرها 40 
میلیون تومان، سقف زوجین نیز در شهر تهران 
100 میلیون تومان، مراکز استان ها و شهرهای 
بیش از 200 هزار نفر 80 میلیون تومان و ســایر 
شــهرها 60 میلیون تومان است. وی یادآور شد: 
پیش از این اوراق تسهیالت مسکن به خانه هایی 
با عمر کمتر از 20 ســال تعلق می گرفت که طی 
بخشنامه جدید و در جهت آسان تر شدن شرایط 
برای خانه دار کردن اقشار جامعه این زمان به 2۵ 

سال افزایش یافته است.

ظرف غذای کودک بارک 
طرح ساندویچ 

 54,000
تومان

 ZDME95 ظرف غذای کودک کد 

 26,000
تومان

 MOS1 ظرف غذای کودک کد 

 28,000
تومان

قیمت نان حکایت عجیب و غریبی پیدا کرده است، 
قیمت ها پس از چندین سال مقاومت دولت در برابر 
اعتراض و خواست نانوایان افزایش یافت. این تغییر 
اما در نهایت موجب نارضایتی مردم از یک طرف و 
اعتراض نانواها از سوی دیگر شده  و انگار قرار نیست 
سفره نارضایتی نانوایان جمع شود. کیفیت هم که 
در میان هیاهوی گرانی گم شده است، نه نانوایی ها 
رغبت و توانی برای پخت نــان با کیفیت دارند و نه 
مردم از پولی که بابت یک قرص نان خشــک و بی 
کیفیت می دهند راضی هســتند. به نظر می رسد 
مســئله قوت الیموت مردم به بازی دو سر باخت 

تبدیل شده است. 
این گزارش حاصل گپ و گفتی با چند نانوا و جمع 
بندی اظهارات مسئوالن اســت. برخی از فعاالن 
این صنف اظهار نظری در مورد قیمت ها نکردند و 
گفتند چون اعتراض به جایی نمی رسد، پس راضی 
هستند. بخشی دیگر اما به شدت ناامید و نگران از 
این ســبک قیمت گذاری بودند. هر چند محمود 
پهلــوان زاده، رییــس اتحادیه نانوایــان اصفهان 
حاضر به مصاحبه با »زاینده رود« نشد؛ اما نانواها 
اتحادیه را به عدم رعایت مساوات و جانبدارانه بودن 

عملکرد، متهم کردند.
اما و اگرها ادامه دارد...

نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس با اعتراض 
به افزایش 1۵0 تومانی هر قرص نان، گفته اســت 
چرا این افزایش قیمت به یکباره انجام شد؟ این در 
حالی است که 7 سال اســت یارانه ها افزایش پیدا 
نکرده اســت. در حالی که همین نماینده محترم 
زمانی که کارشناسان نسبت به مقاومت دولت برای 
افزایش قیمت نان هشــدار داده و آن را کاری غیر 
اصولی می دانســتند، به طرفداری از اقدام دولت 
معتقد بود که قیمت ها در این بازار باید به هر نحو 

ثابت بماند. با باال گرفتــن اعتراضات، حاال صدای 
مسئوالن هم به گوش می رســد. در حالی که طی 
ســال هایی که دولت در برابر افزایــش قیمت نان 
مقاومت می کرد، کارشناسان هشدار می دادند که 
ثابت ماندن قیمت نان به ضرر مردم خواهد بود چرا 
که حفظ این قیمت برای زمان طوالنی ممکن نیست 
از سوی دیگر رییس اتاق اصناف نیز اعالم کرده است 
کفه قیمت گذاری نان به نفع مردم بوده نه نانوایان. 
رییس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه نرخ افزایش 
یافته نان قیمت آنالیز شــده واقعی نیست، گفت: 
افزایش قیمت نان باتوجه به شرایط مردم مطلوب 
اســت ولی نانوایان اعتراض دارنــد. وی ادامه داد: 
کمیسیون تنظیم بازار و کمیته آرد و نان اصفهان 
هم تصمیم به افزایش قیمت گرفت و در آخر با انجام 
کارشناسی های ویژه قیمت آنالیز تمام شده انواع نان 
در این کمیسیون ها ارائه شد که موارد آنالیز شده 
به دلیل قیمت های بسیار زیاد اصال قابل اجرا نبود، 
در نهایت حداقل ها در نظر گرفته شــده و افزایش 

14/۵تا 40 درصدی نان ابالغ شد که قانونی بوده و 
مورد تایید بازرسان تغییرات وزارت صنعت و معدن 

و بازرسی اصناف هم هست.
سنگکی ها در صدر معترضان

در حالی که نان تافتون 1۵0 تومان افزایش یافته، 
قیمت ســنگگ اما اندکی باالتر و تنها 200 تومان 
باال رفته اســت که ایــن به نســبت آرد مصرفی و 
هزینه های جانبی به نظر سنگکی ها عادالنه نیست. 
رضا کشــاورز، صاحب یکی از نانوایی های سنگکی 
با اعتراض نســبت به قیمت گذاری نان در اتحادیه 
به »زاینده رود« گفت: هیچ نماینده ای از نانواهای 
ســنگکی را به اتحادیه راه ندادند و پشــت درهای 
بســته به نفع نانواهای اصفهانی قیمت گذاری ها 
انجام شــده اســت. اصفهانی زاده، صاحب نانوایی 
تافتونی اما معتقد است سنگکی ها همه مهاجرانی 
از شهرهای دیگری مانند مشهد هستند و نباید در 
اصفهان انتظار حمایت داشته باشند. او در گفت وگو 
با »زاینده رود« مدعی شــد در حالی که نانواهای 

اصفهانی پس از سی سال کار هنوز مستأجر هستند 
نانواهای مشــهدی در اصفهان درآمدهای بسیار 
باالیی دارند و البته انتظارات آنهــا هم بیجا و زیاد 

است.
با این وضعیت امیدی به کیفیت نان نیست

نان با کیفیت در اصفهان، به سختی یافت می شود، 
قیمت و نوع آرد و تبحر نانوا همه دســت به دست 
هم داده تا نانی سر سفره های ما بیاید که به عقیده 
اغلب مردم به پولی که برای آن پرداخت می شــود 
نمی ارزد و دور ریز زیادی دارد. ثابت ماندن قیمت 
نان در این سال ها همواره یکی از دالیل پایین بودن 
این کیفیت بوده اســت، اما با وجود افزایش قیمت 
باز هم نانواها می گویند نمی توانند نان با کیفیتی 
بپزد. رضایی، صاحب یک نانوایی ســنگکی از این 
سیاست گذاری اتحادیه و اصناف به شدت عصبانی 
است و معتقد است این قیمت گذاری اصال عادالنه 
نبوده و نمی شود به این صورت کار کرد. وی با اشاره 
به کمبود آرد برای نانواهای آزاد پز به »زاینده رود« 
گفت: در شــرایطی که به اندازه نیــاز و فروش مان 
نمی توانیم آرد تهیه کنیم عمــال هزینه کارگر 30 
درصد افزایــش یافته؛ اما قیمت نان ســنگک 14 
درصد زیادتر شــده اســت با این وضعیت چطور 
می شــود هزینه ها را تامین کرد. محمد کشاورز از 
دیگر نانواهای سنگک پز اصفهان است که در مورد 
شرایط قیمت گذاری این نان به »زاینده رود« گفت: 
این مدل قیمت گذاری با گران نکردن نان چندان 

تفاوتی ندارد.
 وی با اشــاره به اینکــه این نــوع از قیمت گذاری 
عمــال موجب ارتقــای کیفیت نان نخواهد شــد، 
گفت: بــرای پخت نــان بــا کیفیت بایــد آرد از 
استان های دیگر مانند شــیراز و گنبد آورده شود 
چرا که آرد اصفهــان کیفیت خوبی نــدارد؛ اما به 
 دلیل تتمیــن نشــدن هزینه ها معمــوال این کار 

صورت نمی گیرد.

نان به نرخ روز!

  گزارش »زاینده رود« از علل و چرایی اعتراض نانوایان اصفهانی به قیمت گذاری نان و سفره نارضایتی مردم از وضعیت 
قیمت که همچنان پهن است؛

مدیرکل راه آهن اصفهان در حاشیه مراســم حرکت اولین قطار اربعینی اصفهان اظهار داشت: برای نخستین بار 
یک رام قطار ساعت 18:4۵ با ظرفیت 3۵0 نفر به سمت کرمانشاه حرکت کرد .سید رضا سادات حسینی افزود: 
با رایزنی های صورت گرفته توانستیم 3 رام قطار دیگر هم اضافه کنیم، حرکت این قطارها 16، 18 و 20 مهرماه 

همانند قطار اول خواهد بود، ظرفیت این قطارها در مجموع به صورت رفت و برگشت به 2 هزار نفر می رسد.
وی تصریح کرد: مردم اصفهان می توانند با مراجعه به سایت های معتبر خرید بلیت قطار، آژانس های دارای مجوز 

و باجه فروش بلیت راه آهن، بلیت تهیه کنند.

افزایش قطارهای 
اربعینی اصفهان

مدیرکل راه آهن اصفهان خبر داد:

هن
اهآ
ر

  عکس روز

نمایشگاهتوانمندیهایروستاییوعشایری
شهرستاناصفهان

مدیر امور برق جنوب شرق:
یک کیلومتر کابل روغنی در جنوب شرق اصفهان تعویض شد

 امور برق جنوب شرق به منظور برق رســانی به مشــترکین جدید، افزایش قابلیت اطمینان شبکه
 و برق رسانی پایدار پروژه های متعددی را اجرایی کرده اســت. مهندس مهران نصر، مدیر امور برق 
جنوب شرق گفت : ساماندهی و مهندسی کردن شبکه های توزیع برق و همچنین پیشگیری از تلفات 
شبکه از جمله مواردی است که برق رســانی پایدار و مطمئن را برای مشترکین میسر می کند و در 

راستای این امور، تعویض کابل های فرسوده روغنی را در دستور کار خود قرار داد. 
وی در ادامه گفت :پروژه تبدیل کابل روغنی به کراســلینگ در بلوار آیینه خانه حد فاصل پست های 
اداره تعاون و هتل اسپادانا با هزینه ای بالغ بر 1۵00 میلیون ریال انجام گرفت و در این پروژه طی 7 

شب حفاری ،768 متر کابل روغنی به کابل کراسلینگ تبدیل شد.
مهران نصر به دیگر پروژه اجرا شــده در این امور پرداخت و گفت :بیش از ۵00 متر شبکه سیمی در 
خیابان نیکبخت حد فاصل شــیخ صدوق تا مصلی به کابل خود نگهدارتبدیل شد که در این پروژه 7 

اصله پایه فرسوده تعویض و بیش از 700 
میلیون تومان هزینه شد .وی در پایان، از 
اتمام پروژه برق رســانی به منازل تعاونی 
مسکن زندان ها در بهارســتان خبر داد و 
گفت: در این پروژه نیز 4 هــزار متر کابل 
کراسلینگ به منظور تغذیه 4 پست زمینی 
احداث و 41 اصله پایه فشار ضعیف نصب 
و بیــش از 2 هزار  و 200 متــر کابل خود 

نگهدار احداث شد .

نخستین نمایشگاه توانمندی های روستایی و عشایری شهرستان اصفهان با هدف معرفی 
توانمندی های روستاییان و محورهای توسعه کسب و کار و رونق تولید، معرفی جاذبه های 

تاریخی و گردشگری در نمایشگاه بین المللی اصفهان گشایش یافت.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اصفهان:
کاهش تخلفات در حوضه زاینده رود نیازمند همکاری همه نهادهاست

مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اصفهان، گفت: همکاری همه نهادها و سازمان ها 
به کاهش تخلفات در حوضه آبریز زاینده رود، مانند تصرف و برداشت های غیرمجاز منجر می شود. احمدرضا 
صادقی افزود: جلوگیری از تخلفات مختلف، رفع تصرف و عدم اجازه به برداشت های بی رویه، تنها با تالش این 
شرکت میسر نیست و در این راستا دستگاه ها به ویژه نهادهای نظارتی باید حساسیت و همکاری خود را افزایش 

دهند. 
وی تصریح کرد: اگرچه فشــارهای اجتماعی در برخی مقاطع برای جلوگیری از طرح های ساماندهی و رفع 
تصرف های غیر قانونی افزایش می یابد؛ اما این شرکت برای پیشبرد اهداف خود که البته سود همگانی را در پی 
دارد، از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد. صادقی اضافه کرد: شناسایی ابعاد مختلف تخلفات و توجیه دستگاه های 

مختلف توانست در حدود نیمه های دهه ۹0 حجم تخلفات در این منطقه را کاهش دهد.

رییس انجمن قطعه سازان خودروی استان اصفهان:
صنعت خودروسازی، نیازمند پوست اندازی است

رییس انجمن قطعه سازان خودرو استان اصفهان با تاکید بر اینکه صنعت خودروسازی امروز نیازمند پوست اندازی 
است، گفت: در حالی که امروز دنیا به سمت خودروهای برقی می رود، صنعت خودروسازی کشور هنوز همان سیاست 
گذشته را دنبال می کند. ابراهیم احمدی با بیان اینکه صنعت قطعه سازی وضعیت خوبی ندارد، اظهار کرد: صنعت 
خودروسازی کشور بیمار و در کل صنعتی دستوری است. متاســفانه به دلیل سیاست های موجود، ایران خودرو و 
شرکت های وابسته آن در سال گذشته حدود 12 هزار میلیارد تومان زیان کردند و البته سایپا شرایط بدتری تجربه 
کرد که این موجب معضالتی برای صنعت قطعه ســازی شــد، البته اگر واردات نیز تا حدودی نداشتیم هر دو این 
شرکت ها ناچار به تعطیلی می شدند. وی با تاکید بر اینکه دولت تمام تالش خود را برای خودکفایی انجام می دهد، 
گفت: به همین منظور به ادارات مالیات، تامین اجتماعی و ... برای حمایت از تولید داخل دســتور داده؛ اما مشکل 

اساسی تمایل نداشتن افراد برای سرمایه گذاری به دلیل آینده مبهم اقتصاد و صنعت بعد از تحریم هاست.

مرضیه محب رسول
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سالمت

 درمان های طبیعی برای
 ازبین بردن چروک صورت

زیبایی و نرمی پوست می تواند نشانه ای از سالمت، 
سرزندگی و جوانی باشد. افراد بسیاری با افزایش 
سن، روش های مختلفی را برای پیشگیری از بروز 
چین و چروک روی پوست خود امتحان می کنند. 
چین و چروک هــا می توانند به واســطه افزایش 
ســن، قرار گرفتن در معرض پرتوهای فرابنفش، 
سیگار کشیدن و حرکات تکراری مانند خندیدن 
شکل  گیرند. اگرچه انواع مختلفی از محصوالت و 
روش های پزشکی مبارزه با چین و چروک پوست 
مانند کرم ها، سرم ها و مکمل ها در دسترس قرار 
دارند؛ اما به طور معمول آنها گزینه هایی پرهزینه و 
گران هستند. برای حفظ شادابی و انعطاف پذیری 
پوست می توانید برخی درمان های طبیعی که از 
پشــتیبانی علمی برخوردار هستند را نیز مد نظر 

قرار دهید.
سفیدهتخممرغ

چند ســفیده تخم مرغ را در یــک ظرف کوچک 
ریخته و به خوبی هم بزنید. پوست صورت خود را 
با این ترکیب ماساژ داده و اجازه دهید برای حداقل 
۱۵ دقیقه روی پوست باقی بماند تا خشک شود. 
پس از آن، پوســت خود را با آب گرم شست وشو 
داده و اجــازه دهید ویتامین هــای B و E معجزه 
جوان سازی خود را انجام دهند! همچنین، سفیده 
تخم مرغ سرشــار از پروتیین اســت که یک الیه 
محافظتی را روی پوست شکل می دهد. برای پرهیز 
از چین و چروک های پوست، استفاده روزانه از کرم 

ضد آفتاب با SPF حداقل ۳۰ را فراموش نکنید.
ماساژ

با استفاده از یک لوســیون مالیم می توانید برای 
چند دقیقه پوست صورت خود را ماساژ دهید. روی 
بخش های دارای مشکل مانند گردن، زیر چشم ها 
و پیشانی متمرکز شــوید. ماساژ صورت می تواند 
جریان خون به سمت پوســت را افزایش دهد که 
ارسال اکسیژن و مواد مغذی بیشتر به این اندام را 
در پی دارد. همچنین، ماساژ پوست ممکن است به 
بهبود تخلیه مایع لنفاوی که می تواند موجب پف 

صورت و زیر چشم ها شود، کمک کند.

دانستنیها

خوراکیهایخوشمزهکهازکسالتصبحگاهینجاتتانمیدهد

پیشنهادسردبیر:

زیبایی

محققانادعامیکنند؛
شناسایی رژیم غذایی 

پیشگیری از آلزایمر
محققان دانشــگاه راش شــیکاگو، رژیم غذایی 
موسوم به MIND را طراحی کرده اند که مخفف 
»مداخله رژیم غذایــی مدیترانه ای-DASH در 
 MIND تاخیر فساد عصبی« است. رژیم غذایی
تلفیقی از دو رژیم غذایی دوستدار قلب است که 
هر دو در کاهش خطر فشارخون باال، دیابت، حمله 
قلبی و ســکته تاثیر دارند. محققان در مطالعات 
اولیه دریافتند، این رژیم غذایی موجب کاهش ۵۳ 
درصدی بیماری آلزایمر در شرکت کنندگانی شد 
که به شدت در معرض ابتال به این بیماری بودند. 
مطالعات نشان داد، هر چقدر شروع پیروی از این 
رژیم غذایی زودتر باشــد، ریسک ابتال به آلزایمر 
کمتر خواهد بود. طبق این رژیم غذایی خوردن 
سبزیجات پهن برگ، مغزیجات آجیلی، بلوبری 
یا توت فرنگی، لوبیا، غــالت کامل، ماهی، مرغ و 
روغن زیتون توصیه می شود. در این رژیم غذایی 
محدود کردن مصرف گوشت قرمز، کره و مارگارین 
کمتر از یک قاشــق چای خــوری در روز، پنیر، 
شیرینی جات، موادغذایی سرخ شده یا فست فود 

به میزان یک وعده در کل هفته وجود دارد.
طریقه رژیم غذایی MIND بدین شــیوه است: 
مصرف حداقل سه وعده غالت کامل، ساالد و یک 
نوع سبزی دیگر در روز، خوردن مغزیجات آجیلی 
به عنوان میان وعده در اکثر روزها، لوبیا یک روز 
درمیان، مرغ و انواع توت ها حداقل دو بار در هفته، 

ماهی حداقل یک بار در هفته.

توصیهمحققان؛
عوامل قابل کنترل سکته را 

بشناسید
بیماری هــای قلبــی- عروقــی و در رأس آنها 
سکته های قلبی و مغزی شایع ترین علل مرگ و 
میر هســتند و عوامل پرخطر ژنتیکی و محیطی 
در بروز آنها نقش دارند. برخی از این عوامل مثل 
سن و جنس غیرقابل تغییر و کنترل هستند، ولی 
خیلی از آنها با در پیش گرفتن شیوه های مناسب 
تغذیه ای و فعالیت های ورزشی و در صورت لزوم با 
مصرف داروهای کاهنده فشار و چربی خون قابل 
پیشگیری هستند. محققان برخی عوامل پرخطر 
قابل کنترل سکته ها را، موارد زیر عنوان می کنند: 
فشارخون باال، سیگارکشــیدن، کلسترول باال، 

مصرف مشروبات الکلی و اضافه وزن.

برای خیلی از افراد پیش آمده که با وجود استراحت 
کامل شبانه، باز هم در هنگام صبح دچار احساس 
خواب آلودگی می شوند و نوشیدن قهوه را برای رفع 

این حالت انتخاب می کنند. 
در واقع انتخاب مواد غذایی نادرســت مانند قهوه 
شــیرین فرد را در تمام طول روز بی انرژی خواهد 
کرد. در عــوض برخی از مواد غذایــی وجود دارند 
که خاصیت آنها در شــاداب ماندن روزانه بیشــتر 

از قهوه است.
بلغورجو:یک خوراکی مناسب برای مبارزه با 
خستگی، بلغور جو دوسر اســت. این ماده غذایی 
حاوی کربوهیدرات های پیچیده و با کیفیت است 
که در بدن بــه عنوان گلیکوژن ذخیره شــده و به 
عنوان ســوخت برای مغز و ماهیچه ها در طول روز 
استفاده می شــود. به عالوه، بلغور جو شامل مواد 
مغذی مهــم مانند پروتییــن، منیزیم، فســفر و 
ویتامین ب ۱ اســت که به تقویت ســطوح انرژی 

کمک می کند.
سرکهسیب:مخلوط سرکه سیب همراه با آب 
و عسل نه تنها یک درمان سنتی محسوب می شود 
و برای حفظ سالمت عمومی بدن مفید است، بلکه 
اسیدآمینه ها و پتاسیم موجود در این سرکه منجر 
به رفــع خواب آلودگی و خســتگی هنــگام صبح 

می  شود.
 دانهچیا:حاوی اسیدهای چرب امگا ۳ برای 
تقویت مغز است که می تواند به افزایش هوشیاری 
هنگام صبح و رفع خستگی شبانه کمک کند؛ البته 
مزایای تخم چیا به همین جا محدود نمی شــود و 

مصرف آن منجر به هیدراته ماندن و جذب و هضم 
ســریع تر مواد غذایی و تبدیل غذا به انرژی خواهد 

شد.
آب:مصرف آب ســاده ترین راه برای کمک به 
بیدار شــدن بهتر هنگام صبح است. حتی کم آبی 
خفیف در بدن می تواند احســاس ناهوشــیاری را 
بیشتر کند، در واقع بسیاری از ما هنگام بیدار شدن 
از صبح دچار درجاتی از کم آبی بدن هســتیم. اگر 
می خواهید از آبی که می نوشید، بیشتر بهره ببرید، 
کمی لیمو به آب اضافه کنید. این کار به دســتگاه 

گوارش کمــک می کند و برخورداری از دســتگاه 
گوارشــی قوی، مهم ترین نکته در باال نگه داشتن 

سطح انرژی محسوب می شود.
نعناع:ســبزی های دارای برگ های سبز تیره از 
جمله مواد غذایی انرژی بخش، محسوب می شوند 
که در دسترس قرار دارند. این سبزی ها سرشار از 
ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها هستند. 
اگر زمانی برای تهیه یک ظرف بزرگ ساالد ندارید، 
چند سبزی را با مخلوط کن هم بزنید یا آب بگیرید 

و آن را بنوشید.

تخممرغ:شما می توانید انرژی مورد نیاز برای 
بدن و مغز را از طریق یک صبحانه کامل به دســت 
آورید؛ صبحانه ای که در آن پروتیین و چربی وجود 
داشــته باشــد؛ زیرا پروتیین و چربی برای تامین 
انرژی بدن ضروری هستند. تخم مرغ در این میان 
گزینه مناســبی اســت و اگــر می خواهید مدت 
طوالنی تــری انــرژی داشــته باشــید، کمی هم 
کربوهیدرات بــه صبحانه خود اضافــه کنید و از 
مصرف مواد غذایی شیرین و فرآوری شده در وعده 

صبحانه بپرهیزید.

خوراکیهایخوشمزهکهازکسالتصبحگاهینجاتتانمیدهد

اهمیت آهن برای بدن و سالمت انسان بر کسی پوشیده نیست. آهن 
از اجزای اساســی و ضروری در ساختمان هموگلوبین خون است 
که مسئولیت انتقال اکسیژن را به بخش های مختلف بدن برعهده 
دارد؛ بنابراین در صورت کمبود آهن، بدن در ساخت مقادیر کافی 
از سلول های خونی حامل اکسیژن با مشکل و عوارض گوناگونی 
روبه رو خواهد شد. با این وجود، نتایج یک پژوهش جدید نشان داد 

که باال بودن سطح آهن در بدن هرچقدر برای سالمت قلب مفید 
است، می تواند به همان اندازه مضر نیز باشد. به عبارت دیگر، مقادیر 
باالی آهن در بدن همان طور که می تواند از میزان گرفتگی عروق 
بکاهد، می تواند خطر ایجاد لخته خون در وریدها را نیز تشدید کند.  
 در این مطالعه جدید باال رفتن خطر بروز ترومبوز سیاهرگی عمقی
 ) Deep venous thrombosis( یا تشــکیل لخته خون در 

دیواره داخلی یک سیاهرگ عمقی که در اثر وجود سطوح بیش از 
اندازه مورد نیاز آهن در بدن ایجاد می شود، مورد بررسی قرار گرفت.

 به گفته مولفان این پژوهش، »این نتایج به دست آمده با مطالعات 
پیشــین که نشــان داده اند، باال بودن میزان آهن در بدن به رفع 
گرفتگی عــروق )atherosclerosis( کمک می کند؛ اما خطر 

بروز ترومبوز را افزایش می دهد، مطابقت دارد«.

آهن زیاد خون چه بالیی سرتان می آورد؟

مفاد آراء
7/174 آگهــي  موضوع ماده 3 و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف  اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشــهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس 
 از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند:
 1- برابــر راي شــماره 139860302013000126 مــورخ 1398/06/14 هیات اول 
 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي

 مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي حسن شیواني به شــماره شناســنامه 1173 و باکدملي 0056577184 صادره از 
تهران فرزند سیامک در شــش دانگ یکباب خانه بمســاحت 213/50 مترمربع تحت 
 پالک 147 فرعی از 246 اصلی مفروز و مجزی شــده از 11 فرعي از 246 اصلي واقع در

 فریدونشــهر، روســتای خــوش بهــار )روســتای خرســانک ســابق( ، بخش 13 
 حوزه ثبت ملــک اصفهان، خریــداري از مالک رســمي آقاي محمــد اصالنی محرز

 گردیده است.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1398/07/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1398/07/16
اســناد  ثبــت  اداره  رئیــس  مقصــودی  محســن   601158 الــف:   م 

و امالک فریدونشهر
مفاد آراء

7/173 آگهــي  موضوع ماده 3 و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف  اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشــهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس 
 از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند:
 1- برابــر برابــر راي شــماره 139860302013000124 مــورخ 1398/06/06 
هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
 ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشــهر تصرفــات مالکانه

 بالمعارض متقاضي دولت جمهوري اســالمي ایــران با نمایندگــي وزارت آموزش و 
 پرورش، اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با شناسه ملي 14002088012 در 
شــش دانگ یک باب ساختمان مدرســه بمســاحت 414/26 مترمربع، تحت پالک 8 
 فرعی از 2  اصلي مفروز و مجزی شــده از پالک 2 اصلی، واقع در فریدونشهر، روستای
 شــیخ فاضــل، بخــش 13 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان، خریــداري از مالکان 
 رســمی آقایــان عبدالعلــی کیماســی، پرویــز بخشــیانی، مالــک احمــدی محرز 

گردیده است.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1398/07/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1398/07/16
اســناد  ثبــت  اداره  رئیــس  مقصــودی  محســن   600526 الــف:   م 

و امالک فریدونشهر

فقدان سند مالکیت
7/179 شماره: 587377-98/7/13 نظر به اینکه آقای محمد علی غدیریان نجف آبادی 
فرزند حسن با ارائه یک برگ استشــهادیه محلی که هویت شهود  طی شماره 11408-
1398/07/13 دفترخانه 433 نجف آباد رســما گواهی گردیده مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت شماره 521061 صادره  بر روی پالک ثبتی 4 فرعی از 129 اصلی بخش دوازده 
ثبت اصفهان شده که به نام نامبرده در دفتر الکترونیکی 139820302016002071 ثبت 
و صادر گردیده اســت. اینک برابر ماده 120 اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده است از تاریخ انتشار 
این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه سند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند 
مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم می گردد. م الف: 619913 سید محمد حسن 

مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تیران وکرون
حصروراثت 

7/180 آقای حسین محمدی جو دارای شناسنامه شماره 38 و کدملی 1262493145 به 
شرح دادخواست به کالسه 4/415/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان حیدرعلی محمدی جو فرزند مانده علی متولد 1311/7/1 
بشناســنامه 3266 در تاریخ 98/6/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- فرهنگ نجفی فرزند میرزاعلی به شــماره ملی 
1262425719 به عنوان همسر مرحوم 2- مرضیه فرزند حیدرعلی به شماره شناسنامه 
425 و3- زهرا فرزند حیدرعلی به شماره شناسنامه  42962 و4- فاطمه فرزند حیدرعلی 
به شماره شناسنامه 10 به عنوان دختر همگی محمدی جو 5- محمد به شماره شناسنامه 
577 6-ابوالفضل به شماره شناســنامه 12 7- علی به شماره شناسنامه 772  8- حسین 
به شماره شناســنامه 38 همگی فرزند حیدرعلی محمدی جو. مرحوم دارای همسر و سه 
فرزند دختر و چهار فرزند پســر می باشد.اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شد. م الف: 619506 رئیس شــعبه چهارم دادگاه شورای حل اختالف

 آران و بیدگل 
ابالغ دادخواست وضمائم

7/181 بدینوســیله به آقاي 1- روح اله میرزاخانی  2- حســینعلی عباســی 3- مهدی 
رضایی زاده 4- جمشید رضایی 5- ابوطالب شهریاری 6- شرکت ایران خودرو نمایندگی 
مرودشت فعاًل مجهول المکان ابالغ مي گرددکه خواهان سبزه علی بابادی عکاشه فرزند 
گودرز به نشاني شهرضا اســالم آباد خ امام جنب کانال پالک 67 دادخواستي به خواسته 
انتقال سند یکدستگاه خودروی پژو 405 به شماره انتظامی 365 ل 86 ایران 73 بانضمام 
هزینه های دارایی – خالفی – عوارض – دفترخانه وهزینه های دادرســی به این شورا 
 تســلیم که بکالســه 98 / 503 ش1 ح  ثبت و وقت رســیدگي براي روز یکشنبه مورخ 
 3 / 9 / 98  ســاعت 30 / 9 صبح تعیین گردیده اینک حسب درخواســت خواهان و به 
تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار 
آگهي مي شــودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه بامراجعــه به دبیرخانه شــوراي حل 
اختالف شــماره یک شــهرضا واخذ نســخه ثاني دادخواســت و ضمائم ،آدرس کامل 
خودرااعالم وهردفاعي داریدبیان نماییدوبراي رسیدگي فوق نیزدرشوراي حل اختالف 
شماره یک حقوقي شهرضاحاضرشــویدواگربعداً احتیاج به نشــرآگهي باشد یک نوبت 
منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف: 611994  رئیس دبیرخانه شوراي 

حل اختالف شعبه یک حقوقي شهرضا
ابالغ وقت رسیدگی

7/182 شــماره: 773/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 08:45 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/08/18 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمدعلی سعیدی، 
نشانی: خمینی شــهر بلوار جمهوری خ پاکروان کوچه الله3 ؛ مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی: محمود کثیری ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ هفتاد و هشت میلیون 
و دویست و هفتاد هزار ریال وجه یک فقره فاکتور شماره 0914 مورخ 94/1/29 ، دالیل 

خواهان: کپی مصدق فاکتور و شهادت شــهود ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 620147 

رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

7/183 شــماره: 1103/98 حل11 ، مرجع رســیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای 
حل اختــالف خمینی شــهر به نشــانی: خمینی شــهرـ  بلــوار پاســدارانـ  روبروی 
کوی مهســتانـ  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 
08:45 صبح روز یکشــنبه مورخــه 1398/08/19 ، مشــخصات خواهــان: 1-نام و 
نام خانوادگــی: فاطمه رضایی ، نام پدر: اکبر، نشــانی: خمینی شــهر خ 17 شــهریور 
محله اســفریز ک ش علی اصغر فخاری ؛ مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: 
حســین بالنیان ، نام پــدر: رضاعلی ، خواســته و بهــای آن: مطالبه مبلــغ چهل و نه 
میلیون ریال حواله قرض الحســنه علی ولــی اله ، دالیل خواهــان: کپی مصدق چک 
و گواهی عــدم پرداخت ، گــردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول  المــکان اعالم و 
 تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهــی در یکی از
 روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 621703 

رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ رای

7/175 کالسه پرونده:459/98 ، شــماره دادنامه:1430 ، تاریخ رسیدگی:98/06/31 ، 
مرجع رسیدگی: شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: محمدرضا رحیمی 
به نشانی:خمینی شهر خ شریعتی شــمالی ک بهارســتان پ2 ؛ خوانده: علی محمدی 
روزبهانی نشانی: مجهول المکان ، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای محمدرضا رحیمی فرزند صدر علیه آقای علی 
محمدی روزبهانی فرزند غالمحسین به خواســته مطالبه مبلغ بیست و پنج میلیون ریال 
25/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 07-8623/218221 - 90/11/30 
به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست و مالحظه رونوشت 
مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و اینکه وجود اصول مستندات در ید خواهان ظهور 
در اشــتغال ذمه صادر کننده و متعهدین آن دارد و اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که برائت 
 ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته اند با استصحاب دین دعوی خواهان ثابت تشخیص 
می گردد با استناد به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310، 
311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی به مــاده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 
519 و 522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/352/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. این رای غیابی است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مهلت 20  روز قابل اعتراض در محاکم عمومی و 
حقوقی خمینی شهر است. م الف: 614272  ایمان بختیاری قاضی شعبه سوم شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

7/176 شماره پرونده: 98/966 ، شماره دادنامه: 1437-98/6/25 ، مرجع رسیدگی: شعبه 
4 شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: مهدی گودرزی فرزند مجید ، نشانی: خمینی 
شهر جوی آباد خ پاسارگاد129 کوچه گلشن پ6 ، خواندگان: 1-محمدرضا هارون رشیدی 
فرزند محمدرسول 2-عبدالحسین سعادت فرزند غالمعلی نشانی: هردو مجهول المکان ، 
خواسته: الزام به انتقال ، شورا با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مهدی گودرزی 
فرزند مجید به طرفیت 1- محمدرضا هارون رشیدی 2- عبدالحسین سعادت به خواسته 
تقاضای الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رســمی و انتقال سند یک دستگاه 
خودرو پژوپارس به شماره شهربانی 743 ل 84 ایران 13 مقوم به 50/000/000 ریال به 
انضمام هزینه دادرسی مستند به رونوشت مصدق قرارداد مورخ 95/10/20 و سند مالکیت 
و برگ ســبز بدین توضیح که خواهان اظهار می نماید طی قرارداد فوق الذکر مبادرت به 
خرید اتومبیل موصوف از خوانده ردیف اول نموده و کل ثمن معامله را پرداخت نموده که 
طی استعالم انجام شده متوجه گردیده خودرو بنام خوانده ردیف دوم می باشد علی ایحال 
شورا با بررسی مفاد دادخواست مالحظه رونوشــت مصدق بیع نامه عادی که حکایت از 
وقوع عقد بیع فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول دارد استعالم معموله از پلیس راهور 
که اعالم نموده مالکیت رسمی خودرو موصوف به نام عبدالحسین سعادت و هیچ یک از 
خواندگان نیز در جلسه شورا حاضر نشده و الیحه دفاعیه ای نیز ارسال و ارائه ننموده لذا 
خواهان را ثابت و با استظهار از اصل صحت و لزوم قراردادها مستندا به مواد 10 و 219 و 
220 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شورای حل اختالف مصوب 94/8/10 
خوانده ردیف دوم را به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند یک دستگاه خودرو 
با مشخصات مذکور در فوق در حق خواهان صادر و اعالم می گردد و خوانده ردیف اول را 
به پرداخت مبلغ 675/000 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم و اعالم می دارد رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و سپس ظرف 
مهلت 20 روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی خمینی شهر می باشد و در خصوص هزینه دادرسی نسبت به خوانده ردیف دوم و 
انتقال سند نسبت به خوانده ردیف اول با عنایت به عدم توجه دعوی نسبت به ایشان مستنداً 
به بند4 ماده 84 قانون فوق الذکر قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد رای صادره ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
می باشد. م الف: 614247  عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

7/177 کالسه پرونده:300/98 ، شماره دادنامه:1194 ، تاریخ رسیدگی: 98/5/26 ، مرجع 
رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: محمد رضایی فرد با 
وکالت فرهاد قصری به نشــانی:اصفهان پل فلزی بلوار ملت ساختمان110 دفتر وکالت 
آقای انوری زاده ؛ خوانده: بابک تائبی نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک 
، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای 
محمد رضایی فرد با وکالت فرهاد قصری به طرفیت آقای بابک تائبی به خواسته مطالبه 
مبلغ 10/000/000 ریــال وجه یک فقره چک به شــماره 9518/837063-12 مورخه 
96/10/20 عهده بانک ملی شعبه ذوب آهن بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک با 
توجه به اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مورخ 98/5/26 و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
98/5/26 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 
19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر 
اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت 1/185/000 
ریال هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و 
سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی 
شهر می باشد. م الف: 618789  عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر 
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آمار دقیقی از خطاهای پزشکی استان اصفهان وجود ندارد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

گزارش

 چرا مقابله با پالستیک
 شکست می خورد؟

ساالنه پنج تریلیون کیسه پالستیکی در سراسر 
جهان تولید می شــود که تجزیه آنهــا به طور 
طبیعی بیش از هزار سال طول می کشد و تنها 
میزان کمی از آنها بازیافت می شــود. در حال 
حاضر یک جنگ جهانی در مقابله با پالستیک 
وجود دارد، چرا که اســتفاده از آن، به خصوص 
کیسه ها و ظروف پالســتیکی یک بار مصرف، 
تبدیل به یک معضل فراگیر جهانی شده است. 
بنا بر گزارش جدید سازمان غیرانتفاعی منابع 
جهانی )WRI( و بخش محیط زیست سازمان 
ملل متحد، در یک بررســی موضوعی از ۱۹۲ 
کشور در سراسر جهان، حدودا ۱۲۷ مورد اقدام 
به تصویب چندین قانون به منظور کنترل مصرف 
و پیشــگیری از به کارگیری پالستیک کرده اند 
که این قوانین از ژوئیه ســال ۲۰۱۸ رســما به 
مرحله اجرا درآمده اســت. این قوانین شــامل 
سیاست هایی همچون ممنوعیت آشکار استفاده 
از پالستیک در جزایر مارشال تا توقف تدریجی 
عملیات تولید پالستیک در مولداوی و ازبکستان 
و الزام استفاده از کیسه های چند بار مصرف در 
مناطقی مانند رومانی و ویتنام می شــود. با این 
حال و با وجود افزایش مقررات و سختگیری ها 
در این زمینه، آلودگی های ناشــی از پالستیک 
همچنان یک مشکل بزرگ و اساسی در جهان 
است و ساالنه حدود هشت میلیون تن پسماند 

پالستیکی راهی اقیانوس ها می شود.
مدیریت ناکارآمد فرآیند

یکی از دالیل شکست سیاست های مقابله با مواد 
پالســتیکی، می تواند ضعف مدیریت در کنترل 
مقابله با مصرف آن و وجود نقاط ضعف متعدد در 
اجرای سیاست ها باشد که باعث می شود  با وجود 
وضع قوانین فراوان، اقیانوس های جهان همواره 
با معضل انباشت پالستیک ها مواجه باشد. این 
مشکل می تواند دالیل بسیاری داشته باشد که 

در ادامه به معرفی مهم ترین آنها می پردازیم.
ضعف کشــورها در مهار چرخه عمر 

پالستیک ها
تعداد بســیار کمی از کشــورهای دنیا قادر به 
نظارت بر چرخه کیسه های پالستیکی، چه در 
مرحله تولید، توزیع و اســتفاده و چه در هنگام 
دور انداختــه شــدن و دفع هســتند. در واقع 
تنها ۵۵ کشور از کل ۲۰۵ کشــور دنیا به طور 
جامع اقدام به محدود کردن تولید، ســاخت و 
واردات پالســتیک و در نتیجــه محدود کردن 
خرده فروشی کیسه های پالســتیکی کرده اند 
و ســایر آنها با وجود ضعف در ایــن زمینه در 
پیشــگیری از آلودگی های پالســتیکی ناتوان 

مانده اند.
ممانعت از محــدود کــردن تولید 

کیسه های پالستیکی
محدود کــردن حجــم تولید مســلما یکی از 
موثرترین اقدامات در زمینــه محدودیت ورود 
پالستیک به بازار است که کمترین میزان توجه 
را به خود اختصــاص می دهد، در واقع تنها یک 
کشــور در جهان وجود دارد که بــه طور کامال 
مشخص با تولید پالستیک به مقابله برخاسته و 
آن را محدود کرده است. کشور جزیره ای»کیپ 
ورد« در اقیانوس اطلس مرکــزی که درصدد 
کاهش چند درصدی تولیدات پالستیکی خود 
بود موفق شد که با ممنوعیت تولید آنها در سال 
۲۰۱۵ به ۶۰ درصد و در ســال ۲۰۱۶ به ۱۰۰ 

درصد کاهش تولید پالستیک دست یابد.
معافیت های بسیار از اعمال قانون

از میان ۹۱ کشــوری که قانــون ممنوعیت به 
کارگیــری کیســه های پالســتیکی را اعمال 
کرده انــد، ۲۵ مــورد دارای تبصره های فراوان 
برای معافیت از این قانون هســتند. معافیت ها 
می توانند مربوط بــه محصوالت یا فعالیت های 
خاص، حمل موادغذایی فاسد شدنی، تحقیقات 
پزشکی و علمی، انبار کردن مواد و وسایل، موارد 
امنیتی مثل به کارگیری در فرودگاه ها، مصارف 

کشاورزی و یا به عنوان کیسه های زباله شود.
مسئولیت پذیری گسترده تولیدکنندگان

در بیشــتر کشــورها دولت ها هیچ گونه بسته 
تشویقی و یا حمایتی برای استفاده از کیسه های 
چند بار مصــرف ارائــه نمی دهنــد. بعضی از 
آنها حتی سیاســتی برای تجزیه کیســه های 
پالستیکی و یا جایگزین های زیست تخریب پذیر 
آنهــا ندارند و تنها ۱۶ کشــور وجــود دارد که 
قوانینی برای استفاده از جایگزین های گیاهی 
و یا چند بار مصرف اعمــال کرده اند. از آنجایی 
که تولید پالســتیک در ۲۰ ســال گذشته دو 
برابر شــده اســت و انتظار می رود که این روند 
همچنان ادامه یابد، نیاز به کاهش فوری استفاده 
از کیسه های پالستیکی یک بار مصرف در سراسر 
دنیا به شدت احساس می شــود. بنابراین الزم 
است قوانینی طراحی و اجرا شــود که بتواند با 
عادت جهانی استفاده از پالستیک ها به مقابله 
برخیــزد و اســتفاده از گزینه هــای جایگزین 
مناســب که قابل اســتفاده مجدد و یا تجزیه 

زیستی هستند را افزایش دهد.

 خط و نشان پلیس اصفهان
 برای خودروهای دودزا

۲۶ هزار خودروی دودزا در اجرای طرح برخورد 
با عوامل ایجاد آلودگی هوا در اســتان اصفهان 
جمع آوری شدند. فرمانده انتظامی استان اصفهان 
با بیان اینکه هر خودرویی که دود مشــکوک و 
قابل مشاهده ای داشته باشد، آالینده و دودزاست 
و باید با آن برخورد شود گفت: در فصل سرما هم 
از تردد خوردوهای دودزا وآالینده در خیابان ها 
جلوگیری و عالوه بر توقیف به تعمیرگاه منتقل 

می شود. 
ســردار معصوم بیگــی افزود: در اجــرای طرح 
برخورد با عوامــل ایجاد آلودگی هــوا، در نیمه 
امســال ۱۲۰ هزار خــودرو فاقــد معاینه فنی 
شناسایی و ۶ هزار و ۵۰۰ خودرو به تعمیرگاه ها 
ارجاع داده شده است. وی گفت: داشتن معاینه 
فنی برای خودروها ضمن الزام قانونی، حق الناس 
اســت. فرمانده انتظامی اســتان اصفهان ادامه 
داد: همچنین در این مدت درراســتای مقابله با 
آلودگی هوا،۶3 هزارمورد برخورد با کامیون های 
تردد غیرمجــاز در کالن شــهراصفهان صورت 

گرفته است.

کارگاه های تولید مشروبات 
الکلی در سمیرم پلمب شد

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم گفت: چندین 
کارگاه تولید مشــروبات الکلی در شهرستان را 
شناســایی و پلمب کردیم که تاثیرات مثبت آن 
محسوس اســت. ســهراب قرقانی با بیان اینکه 
تمام فعالیت های مان را تحت عنوان طرح ظفر با 
موضوع اقدام و عمل انجام می دهیم، افزود: سال 
گذشته چندین کارگاه تولید مشروبات الکلی در 
شهرستان را شناسایی و پلمب کردیم که تاثیرات 
مثبت آن محسوس است، در حوزه خدماتی هم 
اقدامات خوبی انجام دادیم و در صنوف مختلف با 

۲۶۰ متخلف برخورد کردیم.

 گلوگاه های »جعل دیپلم«
 بسته شد

مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش 
با اشاره به بسته شــدن گلوگاه های جعل مدرک 
در آموزش و پرورش گفت: تنهــا نهاد و ارگانی 
که اجازه صدور مدرک دیپلم دارد، فقط آموزش 
و پرورش اســت و دســتگاه های دیگــر اجازه 
چنین کاری ندارند. گودرز شــاهمرادی درباره 
اقدامات انجام شــده جهت جلوگیری از صدور 
دیپلم جعلی در حوزه آمــوزش از راه دور اظهار 
کرد: صدور هرگونه مدرک جعلی توســط افراد 
ســودجو در حوزه های مختلف امکان دارد؛ اما 
ورود ســودجویان به حوزه آموزش نیز همواره با 
حساسیت هایی روبه رو بوده اســت. وی افزود: 
در سنوات گذشته ســتادی برای مبارزه با جعل 
مدرک در آموزش و پرورش تشکیل شده که به 

صورت مستمر وضعیت را رصد می کند.
 مدیــر آمــوزش از راه دور وزارت آمــوزش و 
پرورش با اشاره به بسته شدن گلوگاه های جعل 
مدرک در آموزش و پرورش گفت: تالش شــده 
اســت تا اگر نفوذ از طریق ســامانه رخ می دهد، 
از آن جلوگیــری به عمل آید و یــا نظارت روی 
 نیروی انســانی با کمک دســتگاه های امنیتی

 تقویت شود. شــاهمرادی با اشــاره به تبلیغات 
شــهری دریافت دیپلم گفت: تبلیغات بسیاری 
وجود دارد، اخیــرا یک آگهــی را دیدم که کف 
خیابان چســبانده بودند و عبــارت »دیپلم« را 
برجســته کرده بودند؛ اما دقت کــه می کردی 
یک گوشه تبلیغ نوشته شده بود »گواهی فنی و 
حرفه ای« که مشخص هم نبود مرکز مجاز است 
یا مجاز نیست. وی تاکید کرد: تنها نهاد و ارگانی 
که اجازه صدور مدرک دیپلم دارد فقط آموزش 
و پرورش است و دستگاه های دیگر اجازه چنین 

کاری ندارند.

رییس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی 
اســتان اصفهان از راه اندازی سامانه ای به منظور 
پیگیری ســریع و آســان نحوه برگ تردد برای 
متقاضیان شرکت در مراســم پیاده روی اربعین 

حسینی خبرداد.
 محمد حسن اسماعیلی اظهار داشت: به منظور 
تسریع در ارائه گذرنامه های موقت به متقاضیان و 
جلوگیری از تعلل و کندی کار تحویل گذرنامه ها 
به آنان، اداره گذرنامــه و مهاجرت پلیس امنیت 
عمومی اقدام بــه راه اندازی ســامانه ای در این 

خصوص کرده است. 
رییس پلیس امنیــت عمومی اســتان اصفهان 
افزود: براین اســاس تمامی متقاضیانی که برای 
شرکت در پیاده روی اربعین حســینی به دفاتر 
خدمات الکترونیک پلیــس +۱۰ مراجعه کرده و 
درخواســت برگ تردد اربعین کردند، می توانند 
جهت پیگیری رونــد صدور گذرنامــه موقت و 
دریافت بارکد پســتی آن، شــماره ملی خود را 
به سرشــماره ۱۱۰3۰۰۰۰۱۰ ارســال کنند تا 

از آن طریق بارکد مرســوله پســتی بــرای آنان 
ارســال شــود. وی گفت: حجم باالی متقاضیان 
گذرنامه برای شرکت در مراسم اربعین حسینی 
در دفاتــر پلیــس+۱۰ باعث ترافیــک و کندی 
کار شــده که در این خصوص ســاعات کار دفاتر 
افزایش پیــدا کرده و تا هر زمانــی که متقاضیان 
 حضور داشته باشند مســئوالن دفاتر پاسخگوی 

آنان خواهند بود.

رییس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان خبر داد:

راه اندازی سامانه ای جهت تسریع در ارائه گذرنامه های موقت
رییس سازمان نظام پزشکی استان اصفهان گفت: 
طی  سال گذشته در اســتان اصفهان بیش از ۴۰۰ 
شکایت از خطاهای پزشکی داشته ایم که حدود ۱3۰ 
شکایت به پرداخت غرامت مالی انجامیده است و به 
طور کلی آمار دقیقی از خطاهای پزشکی استان در 
دست نیست. عباسعلی جوادی تصریح کرد: آمارهای 
موجود بر اساس شکایت هایی اســت که در دست 
داریم و به طور کلی در کشور تقریبا نصف آن چیزی 
که در دنیا از خطاهای پزشکی شــکایت می شود، 
شکایت داریم، چرا که در کشور ما بیمار رابطه بهتری 
با پزشک دارد و از گذشته در ایران به پزشکان اعتماد 
زیادی داشته اند و این ذهنیت هنوز پا برجاست، به 
همین دلیل ما تعداد شکایات کمتری داریم؛ اما مانند 
تمام دنیا ما نیز خطاهای پزشکی در کارمان وجود 
دارد. رییس ســازمان نظام پزشکی استان اصفهان 
ادامه داد: در استان اصفهان آمار دقیقی از درمان های 
سرپایی و بستری شده ها به علت خطاهای پزشکی 
در دست نیست، معموال در بیمارستان ها نیز به دلیل 
تشکیل کمیسیون های پزشــکی و در نظر گرفتن 

تشخیص چند پزشــک خطاهای پزشکی کمتری 
وجود دارد. وی با اشاره به اینکه اگر پزشک خانواده 
داشته باشیم که اطالعات پزشکی الزم و صحیح را 
از بیمار داشته باشد، قطعا درصد خطاهای پزشکی 
کمتر می شود، افزود: اگر بیماران هم تجویز پزشک 
معالج خود را به طور کامل ادامه دهند و مدام پزشک 
و داروهای خود را تغییر ندهند، تا حدودی خطاهای 

پزشکی کم می شود.

رییس سازمان نظام پزشکی استان:

آمار دقیقی از خطاهای پزشکی استان اصفهان وجود ندارد

 نظام پزشکی پلیس

پس از بانک خون، بانک سلول های بنیادین، بانک 
بند ناف و حتی بانک اسپرم، اصفهان به زودی صاحب 
بانک شیر مادر هم خواهد شد. اتفاقی که شاید بتواند 
غصه برخی از مادران در ناتوانی تغذیه نوزادان شان 
با شیر مادر را بر طرف کند. بانک شیر مادر البته در 
اغلب کشورهای پیشرفته جهان وجود دارد. دغدغه 
همیشگی فعاالن سازمان جهانی بهداشت برای پیدا 
کردن جایگزین مناسب برای شیر خشک، در سال 
۱۹۰۹ میالدی به تاسیس اولین »بانک شیر مادر« 
در شهر »وین« در کشور اتریش منتهی شد و پس 
از آن،  کشــورهای دیگر هم به تدریج از این حرکت 
الگوبرداری کردند. این طــرح گرچه کمی دیر اما با 
تالش متخصصان ایرانی در کشور ما هم مجال اجرا 
پیدا کرد.در اهواز و شیراز هم این مراکز راه اندازی 
شده و قرار است تا پایان سال در شش استان دیگر 
مثل  کرمانشــاه، اصفهان، یزد، کرمــان، زاهدان و 

مشهد نیز راه اندازی شود.
بانکی که ناجی کودکان نارس می شود

 قرار است در این بانک، شیر اهدایی از سوی مادران 
پس از احراز آزمایشات سالمتی آنها نگهداری و برای 
افراد متقاضی استفاده شود. اســتفاده از شیر مادر 
برای برخی از کودکان می تواند مسئله مرگ و زندگی 
باشد. کودکان نارسی که پیش از سی و هفت هفتگی 
به دنیا می آیند، اگر با شیر مادر تغذیه شوند امکان 
زنده ماندن بیشــتری دارند؛ اما مــادران اغلب این 
نوزادان امکان شیر دهی ندارند. جالب است بدانید 

برزیل به عنوان کشوری که با ۲۱۰ مرکز بیشترین 
بانک شــیر مادر را در دنیا دارد، توانسته است تا ۷3 
درصد مرگ ومیر نوزادانش را کاهش دهد. از سوی 
دیگر چند قلوها و کودکانی که دارای مادران دیابتی و 
فشار خون باال هستند هم معموال از شیر مادر محروم 
می شوند؛ اما وجود چنین مکان های ذخیره سازی 

می تواند جان کودکان زیادی را نجات دهد.
شیر مادر چطور ذخیره سازی می شود؟

اینکه شــیر از چه کســی و چطور اهدا شود، شاید 
اصلی ترین دغدغه در این کار باشد. مادران متقاضی 
پس از غربالگری و ســنجش شــرایط، شــیر را با 
دستگاه های مکانیزه اهدا می کنند. پس از آن عمل 

پاستوریزاســیون و ذخیره کردن شیرهای اهداشده 
توسط مادران داوطلب انجام می شود. این شیرها در 
دمای منفی بیست درجه تا شش ماه قابل نگه داری 
خواهد بــود و خــواص آن به صــورت کامل حفظ 
می شــود. اصلی ترین جامعه هدف این نوع از شیر، 
نوزادان نارس و بیمار بســتری در بیمارستان های 
کودکان و بخش NICU که مادران شان شیر ندارند 
یا کم دارند. درواقع، بانک شــیر مادر به عنوان یک 
»پل«، به مادران شــیردهی که بعد از زایمان دچار 
مشکل شده اند، کمک می کند شرایط خاصی که در 
آن قرار دارند را پشت سر بگذارند. مثال مادرانی که 
فشار خون باالیی دارند یا در بخش آی سی یو بستری 

هستند وگاهی هفته ها طول می کشد تا آمادگی شیر 
دادن را پیدا کنند.

راه اندازی بانک شیر مادر تا دو ماه دیگر در 
اصفهان

اصفهان هم قرار اســت به زودی به جمع شهرهایی 
بپیوندد که فرصتی برای تغذیه کودکان با شیر مادر 
فراهم می کند. بر اســاس اعالم رییس اداره مامایی 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تا دو 
ماه آینده بانک شیر مادر در اصفهان راه اندازی خواهد 
شد. زهرا جوانمردی در مورد افتتاح بانک شیر مادر 
در اصفهان، اظهار کرد: مراحل تامین زیرســاخت 
شــامل فضای فیزیکی، تجهیزات و نیروی انسانی 
در اصفهان انجام شــد. ظرف یک ماه گذشته خرید 
تجهیزات انجام شده و به احتمال زیاد تا دو ماه آینده 

این مرکز افتتاح می شود. 
رییس اداره مامایی معاونت درمان دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهان بابیــان اینکه بانک شــیر مادر 
برای تغذیه نوزادانــی که در بخش ویژه بســتری 
می شوند بسیار موثر اســت، تصریح کرد: ثابت شده 
که استفاده از شیر مادر در رشــد نوزادان، مقابله با 
عفونت ها و ترخیص سریع تر تاثیر دارد. جوانمردی 
خاطرنشان کرد: فضایی از بیمارستان الزهرا به این 
مرکز تخصیص داده شده است. این فضا به طور کامل 
آماده شــده، اعضای گروه فوکال پوینــت علمی و 
اجرایی، پورتکل های اجرایی هم مشخص شده است. 
تنها خرید تجهیزات این مرکز که دســتگاه اصلی و 
عمده آن ، دستگاه پاک سازی کننده شیر مادر است 

باقی مانده و تا دو ماه آینده تحویل گرفته می شود.

فرصتی برای تازه رسیده ها

رییس اورژانس کشور  در مراســم اعزام نیروهای اورژانس به مرزها 
جهت ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی به زائران اربعین حسینی، 
گفت: از سال گذشته که خدمات اربعین به اتمام رسید، جلساتی برای 
بررسی نقاط قوت و ضعف برگزار و برنامه ریزی های الزم انجام شد. ما 
از مرزهای شرقی ارائه خدمات را آغاز کردیم و در این میان آنچه که 
اهمیت دارد، حفظ سالمت هموطنان است.پیرحسین کولیوند افزود: 

۱۷هزار نیروی ماهر اورژانس بدون وقفه در این مدت در مرزهای کشور 
خدمت رسانی می کنند؛ ضمن اینکه تعداد قابل توجهی از امدادگران 
نیز به عراق اعزام می شوند همچنین متخصصان مبارزه با بیماری ها، 
پزشکان و ... نیز به طوری جدی بر مسائل بهداشتی نظارت خواهند 
داشت.کولیوند با اشاره به استقرار چهار بیمارستان ویژه جهت حوادث 
بیوتروریســم در مرزها و با همراهی و همکاری ستاد کل نیروهای 

مسلح، گفت: هشت بیمارستان صحرایی نیز در مرزها برپا شده است 
همچنین گروه های بهداشتی در مرزهای کشور مستقر می شوند تا 
شرایط سالمت زائران را هنگام ورود و خروج ارز مرزها مورد بررسی 
قرار دهند. وی افزود: بالگردهای اورژانس نیز در مرزهای غربی و شرقی 
خدمت رسانی می کنند. ظرفیت بیمارستان های مرزی افزایش یافته و 
تعداد بسیاری پزشک و پرستار برای ارائه خدمات،  اضافه خواهد شد.

رییس اورژانس کشور خبر داد:
اعزام ۱۷ هزار نیروی اورژانس به مرزها

  بانک شیر مادر به زودی در اصفهان افتتاح خواهد شد؛ 

 رییس مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشــگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر 
اینکه آمار اعالم شده مبنی بر اینکه ایران در مصرف الکل در جهان رتبه نهم 
را دارد، نادرست و اشــتباه است، گفت: بر اســاس داده ها و نتایج تحقیقات 
ما، مصرف الکل در ایران بسیار کمتر از بســیاری از کشورهای جهان است. 
همچنین همان مقدار نیز در زنان که نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند، 
حدود یک دهم مردان اســت. آفرین رحیمی موقــر، در عین حال گفت که 

»بر اساس داده های موجود، به نظر می رسد مصرف الکل به ویژه در جوانان 
در ســال های اخیر افزایش یافته اســت و باید اقدامات الزم برای آموزش و 
پیشگیری از مشکالت ناشی از آن انجام شــود.« وی افزود: ما در این مورد 
مطالعات دقیقی انجام داده ایم که نشان داده است ساالنه حدود پنج تا شش 
میلیون لیتر الکل در کشور مصرف می شــود که معادل حدود۰/۱ لیتر الکل 

خالص به ازای هر فرد بالغ است. کی
زش

م پ
علو

تکذیب ادعای رتبه  
 نهمی ایرانیان

 در مصرف الکل

سمانه سعادت

رییس دانشگاه اصفهان:
امتیاز نقل و انتقال برای همه دانشجویان وجود دارد

موضوع »امتیاز فرزندان هیئت علمی در کنکور سراسری« مدتی است در رسانه ها و فضای مجازی داغ شده و 
همراه با سهمیه های کنکور، باب اعتراضات تازه ای را باز کرده است. امسال با مطرح شدن موضوع سهمیه ها پس 
از اعالم نتایج کنکور، اعتراض به این مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی نیز مطرح شد. رییس دانشگاه اصفهان 
اظهار کرد: امتیاز نقل و انتقال برای همه کنکوری ها وجود دارد. طالبی گفت: نقل و انتقال، تغییر رشته و مهمانی 
برای همه پذیرفته شدگان در کنکور سراسری وجود دارد، تنها امتیازی که برای فرزندان هیئت علمی مطرح شده 
این است که برای مهمانی و نقل و انتقال پذیرفته شدگان همان سال اول می توانند درخواست خود را برای جابه 

جایی به محل خدمت والدین به سازمان سنجش ارائه دهند.
مجید صفاری- شهردار بادرود

آگهی مزایده نوبت دوم
شهرداری بادرود در نظر دارد بر اســاس مصوبه شورای اسالمی شهر، طی تشریفات 
مزایده عمومی و حســب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها، سه قطعه زمین 
به شــماره های 3۵۶-3۴۷-3۴۶ واقع در شــهرک آزادگان با کاربری مسکونی را به 
فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست می گردد از 
تاریخ ۹۸/۰۷/۱۶ جهت بازدید از محل مورد نظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به 

شهرداری مراجعه نمایند.
 ۱- مدت قبول پیشــنهادها از تاریخ انتشــار آخرین آگهی حداکثر بــه مدت ۱۰ روز

 می باشد.

۲- هزینه انتشار آگهی و هزینه کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.
3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۴- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها 
به ترتیب ضبط خواهد شد.

۵- پیشنهاد دهندگان میبایست ۵ درصد مبلغ پایه زمین مورد نظر را تحت عنوان سپرده 
شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا فیش نقدی به حساب 
شماره ۱۰۶۶۸۲۱۹۰۰۰۱ نزد بانک ملی بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.

۶- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
م الف:622672
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آرسن ونگر؛ بین دو راهی فیفا 
و میالن

اخبار حاکی از آن است که در صورت شکست 
میالن مقابل جنوا، مارکو جامپائولو از ســمت 
خود برکنار خواهد شد 
و از آرسن ونگر نیز 
به عنــوان یکی از 
نامزدهای احتمالی 
جانشینی وی نام 
بــرده می شــد؛ اما 
میالن یکشــنبه شب 
در دیداری جنجالــی در نهایت جنوا را مغلوب 
کرد و به نظر می رسد حداقل این هفته جامپائولو 
شغل خود را حفظ خواهد کرد؛ اما کالچومرکاتو 
مدعی شــد با وجود پیروزی میالن، هنوز هم 
جایگاه مارکو جامپائولو در نیمکت روســونری 
تثبیت شده نیست و زوانمیر بوبان در مورد حفظ 
وی در ادامه فصل متقاعد نشده است. شبکه بین 
اسپورت مدعی شد، آرسن ونگر در آستانه توافق 
با فیفا برای مشغول شدن در این نهاد به عنوان 
سرپرست فنی اســت و به همین دلیل به نظر 
می رسد شانس چندانی برای حضور ونگر روی 

نیمکت میالن وجود ندارد.

ایگواین:
از نیمکت نشینی مقابل اینتر 

شاکی نیستم
گونزالو ایگواین، ســتاره آرژانتینی یوونتوس 
یکشنبه شــب در سن ســیرو، در دربی بزرگ 
ایتالیــا بیــن دو تیــم 
و  یوونتــوس 
اینترمیالن، از ابتدا 
برای بیانکونری به 
میــدان نرفته بود 
ولــی زمانی کــه به 
عنوان بازیکن تعویضی 
وارد میدان شــد، توانســت در دقیقه 80 گل 
پیروزی یوونتوس را به ثمر برســاند. ایگواین 
در پایان بازی گفت از تصمیم ســرمربی یووه، 
ساری برای نیمکت نشینی اش در ابتدای بازی 
شکایتی ندارد و علت تصمیم او را درک می کند. 
ایگواین که در شروع بازی جای خود را به پائولو 
دیباال داده بود و در ترکیب فیکس بیانکونری 
حضور نداشــت بعد از حدود یک ســاعت به 
میدان وارد شــد تا در دقیقه 80 درحالی که 
بازی 1-1 مســاوی بود، گل پیــروزی یووه را 
به ثمر برساند و ســه امتیاز شیرین به حساب 

بیانکونری واریز کند.

 اتفاق نادر برای بایرن
 و دورتموند

در هفته اخیر بوندسلیگا، هم بوروسیا دورتموند 
و هــم بایرن دو شــانس اصلی کســب عنوان 
قهرمانــی ناامید کننده 
ظاهر شدند. بایرن 
که در آلیانس آره 
نــا از هوفنهایــم 
پذیرایی کــرد با 
نتیجــه عجیب دو 
بر یک تن به شکست 
داد و از طرف دیگر هم بوروســیا دورتموند که 
به مصاف فرایبورگ رفته بود، با تســاوی دو بر 
دو متوقف شد تا برای ســومین هفته پیاپی به 
تساوی دست پیدا کند و شرایط برای سرمربی 
این تیم سخت تر شود. شکســت بایرن مونیخ 
باعث شــد تا این تیم صدر جدول رده بندی را 
از دســت دهد و به رده سوم ســقوط کند؛  اما 
 بوروسیا دورتموند هم با این تساوی به رده هشتم 

سقوط کرد.

»دمبله« در خطر از دست 
دادن ال کالسیکو

عثمان دمبله، یکشــنبه شــب در پیروزی ۴ 
بر صفر بارســلونا برابر ســویا با دریافت کارت 
قرمز مســتقیم از بازی 
اخراج شد. مهاجم 
ممکن  فرانسوی 
اســت بــه خاطر 
توهین به داور ال 
کالسیکو را از دست 
بدهــد. ماتئو الئوس 
در گزارش بازی اعالم کــرد دمبله به او گفته 
اســت »بد، خیلی بدی!«اکنــون باید کمیته 
مسابقات در این رابطه ارزش گذاری کند. اگر 
آن را توهیــن بداند، بازیکن فرانســوی چهار 
تا 1۲ جلســه می تواند محروم شــود در غیر 
این صورت بی احترامی به داور تلقی می شــود 
و او دو تا ســه بازی محروم خواهد شد و دیدار 
برابر ایبار و رئال مادرید را از دســت می دهد. 
 با این حــال بارســلونا می تواند درخواســت

 فرجام خواهی دهد.

رفتار هوشمندانه »سیدجالل حسینی«

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

خدا رحم کند، استقالل دوباره 
خارجی می خرد!

 از الحاجی گرو و ایسما و منشأ که مهاجم از آب 
در نیامدند. پیش از آنها هم استقالل حداقل 10، 
1۵ »مهاجم نما« ی خارجــی خریده بود و فقط 

یکی مثل تیام، استثنا بود.
 حاال هم خبر می رســد استقالل می خواهد یک 
مهاجم انگلیسی به نام »گری هوپر« را بخرد که 
گویا سابقه آقای گلی در لیگ اسکاتلند را دارد. 
در درجه اول بــا خواندن این خبــر باید به خدا 
پناه ببریم، چون اســتقاللی ها هر هنری داشته 
باشــند هنر خرید خارجی را ندارند )حاال بماند 
که بازیکن داخلی هم که می خرند عمدتا مصدوم 
است(. در درجه دوم باید امیدوار باشیم که جناب 
گری هوپر مصدوم نباشد و برای تهران گردی و 
چلوکباب خوردن به ایران نیامده باشد. در وهله 
ســوم باید دعا کنیم که گری هوپر مثل شــیخ 
دیاباته اینجا مصدوم نشود. در مورد شیخ دیاباته 
عده ای می گویند در بازی با نفت مسجدسلیمان 
مصــدوم شــد و عــده ای دیگــر معتقدند یک 

مصدومیت قدیمی هم داشت.

تراکتور خواهان پخش 
بازی هایش از شبکه های 

سراسری شد
 بحث پخش زنده بازی های تراکتور از شبکه های 
سراسری صداوسیما موضوعی است که از مدت ها 
پیش توسط هواداران و مســئوالن این باشگاه 

مطرح شده است.
 از این رو مدیران باشــگاه تالش های زیادی در 
این خصوص کرده اند؛ اما هنوز به نتیجه ای 
نرســیدند. حاال بعــد از پیگیری هایی که 
در گذشته انجام شــد مدیرعامل تراکتور 
با ارســال نامه ای به صداوســیما بار دیگر 
این مســئله را به جریان انداخت. غالمرضا 
صادقیان در این خصوص گفت: »بنده با مقام 
عالی صدا و ســیما در این خصوص مکاتباتی 
داشتم و به زودی با قائم مقام صدا و سیما جلسه 
برگزار کرده و برای پخــش بازی های تراکتور از 
شبکه های سراسری رایزنی می کنیم.« گفتنی 
است؛ تراکتوری ها خطاب به قائم مقام صداوسیما 
نامه ای نوشــته و خواهان پخش بازی های خود 
از شبکه های سراسری شــده اند. در حال حاضر 
بازی های تراکتور از شبکه استانی سهند پخش 
می شود و بعضی مســابقات نیز روی آنتن شبکه 

ورزش سیما می رود.

 خرید جدید تراکتور
 آماده حضور در لیگ برتر

مازوال، ســتاره گران قیمت و خارجــی تراکتور 
که در فصل نقل و انتقاالت تابســتانی به جمع 
تی تی ها پیوســت و دچــار مصدومیت شــد، 
پس از پشت ســر گذاشــتن دوران نقاهت در 
ترکیه؛ بار دیگر مهیای حضــور در میادین نبرد 
شده اســت. طبق اخبار منتشر شــده از سوی 
باشــگاه تراکتور که غالمرضــا صادقیان نیز آن 
را تایید کرده اســت، مــازوال در هفتــه هفتم 
رقابت های لیگ برتر قادر بــه همراهی تیمش 
 در لیــگ خواهــد بود تــا از او به طور رســمی 

رونمایی شود.

در حاشیه

جام جهانی والیبال؛
 تیم ملی ایران با قطار راهی 

هیروشیما شد
چهاردهمیــن دوره جام جهانــی والیبال از 9 تا 
۲3 مهر در سه شــهر فوکوکا، ناگانو و هیروشیما 
ژاپن با حضور 1۲ تیم که به صــورت دوره ای با 
هم رقابــت می کنند، برگزار می شــود. تیم ملی 
والیبال ایــران در بخش اول این مســابقات در 
شهر ناگانو حضور داشت و در این شهر ۵ مسابقه 
انجام داد که حاصل آن کســب ۲ پیروزی مقابل 
کانادا و استرالیا و ثبت 3 شکست مقابل روسیه، 
مصر و برزیل بــود. کاروان والیبــال ایران برای 
حضور در ادامه رقابت هــای جام جهانی، ناگانو را 
با قطارهای سریع السیر به مقصد هیروشیما ترک 
کرد. تیم ایران از روز چهارشــنبه در هیروشیما 
به ترتیب با تیم های آمریــکا، تونس، آرژانتین، 
ژاپن، ایتالیا و لهســتان مصاف خواهد داد. ایران 
تا کنون ســه بار در جام جهانی والیبال شرکت 
کرده است. تیم ملی والیبال ایران در سال 1991 
 یازدهــم، در جام جهانی ۲011 نهم و در ســال 

۲01۵ هشتم شد.

منهای فوتبال

 کاپیتان تیم ذوب آهن با اشاره به شکست تیمش در دربی اصفهان 
گفت: ما در این بازی به خوبی سپاهان را تحت فشار قرار داریم و چند 
موقعیت خوب داشتیم که متاسفانه از آنها استفاده نکردیم. سپاهان 
اما از فرصت ها استفاده کرد و در نهایت برنده از زمین بیرون آمد. تنها 
نقطه تفاوت ذوب آهن و ســپاهان بازیکنی مثل کی روش بود. این 
مهاجم مهم ترین آپشن سپاهان اســت که می تواند تفاوت ها را رقم 

بزند. استنلی، حتی از توپ های بی هدفی که مدافعان و هافبک های 
سپاهان دفع می کنند، موقعیت ایجاد می کند و حضور چنین بازیکن 
باکیفیتی در سپاهان قدرت این تیم را در خط حمله بیشتر کرده است. 
قاسم حدادی فر در مورد اعتراض ذوبی ها به داوری این مسابقه تاکید 
کرد: فکر می کنم از داوری ضرر کردیم، هر چند که اگر اشتباهی هم 
صورت می گیرد، عمدی نیست. ما یک گل زدیم که سالم بود و داور 

می توانست یک پنالتی هم به سود ذوب آهن اعالم کند. البته این برد 
را به سپاهانی ها تبریک می گویم. دوست دارم اگر ما قهرمان نشدیم 
تیم همشهری ام قهرمان شود. ســپاهان تیم دوم من است. کاپیتان 
تیم فوتبال ذوب آهن در ارتباط با نتایج ضعیف این تیم در شش هفته 
ابتدایی لیگ برتر خاطرنشان کرد: هدف ما این بود که لیگ را خوب 

شروع کنیم، ولی متاسفانه در امتیازگیری عملکرد بدی داشتیم.

حدادی فر:
مهم ترین امتیاز سپاهان ،کی روش است

از قبل هم پیش بینی می شد که حضور فرهاد مجیدی روی نیمکت تیم 
ملی امید، دوام چندانی ندارد. انتخاب  نه چندان مناســب فدراسیون 
فوتبال که با موافقت مســئوالن کمیته ملی المپیک همــراه نبود و از 
همان اول حاشــیه هایی برای این تیم که قرار بود رویای چهل و چند 
ساله را برآورده ســازد، ایجاد کرد و در ادامه ناکامی های تیم ملی امید 
در دیدارهای دوستانه و هم چنین اختالفات مجیدی با حمید استیلی، 
مدیرفنی تیم هم مزید بر علت شد تا سئول نشینان به همکاری سرمربی 

جوان تیم ملی امید پایان داده و حمید استیلی را جانشین او کنند.
امیدها که پروژه صعود به المپیک را از یک سال و نیم پیش و با حضور 
زالتکو کرانچار به عنوان سرمربی تیم آغاز کردند، در سال جدید شمسی 
با پایان همکاری این سرمربی اهل کرواســی، مدتی را بدون سرمربی 
سپری کردند تا فرهاد مجیدی با نظر حمید استیلی به عنوان سکان دار 

جدید تیم المپیک انتخاب شد.
 در زمــان انتخاب فرهاد مجیدی به عنوان ســرمربی تیــم ملی، او به 
تازگی ماموریت خود در اســتقالل را به پایان رســانده بود و مسئوالن 
فدراســیون فوتبال با وجود انتقادهای صورت گرفته به این انتخاب او 
را گزینه مناســبی برای هدایت تیم ملی امید می دانستند؛ اما به مرور 
زمان اختالفاتی بین او و حمید اســتیلی به وجود آمــد، از یک طرف 
مجیدی معتقد بود کــه حق دارد به عنوان ســرمربی تیم تصمیم اول 
و آخر را خودش بگیرد و از طرف دیگر اســتیلی به عنوان سرپرست و 
مدیرفنی خود را محق می دانست که مجیدی از نظرات او استفاده کند؛ 
اما سرمربی سابق آبی پوشــان تهرانی با وجود نتیجه گیری ضعیف در 
بازی های دوستانه نتوانست این دخالت را بر تابد و روز پنجشنبه با انتشار 
پستی استعفای خود را از سرمربی گری تیم امید اعالم کرد. مجیدی در 
این پست نوشت: »به خاطر دخالت های نادرست و غیر حرفه ای در امور 

سرمربی گری، تیم المپیک ایران را ترک می کنم. زمان زیادی از کارم 
در تیم امید به تالش برای حل این مشکل بزرگ گذشت؛ اما در نهایت 
ادامه این وضعیت شــرم آور را به نفع تیم امید در آستانه یک تورنمنت 
مهم نمی دانم و روش هایی که بر اســاس پست های تعریف نشده و غیر 
استاندارد توســط کمیته فنی بر تیم امید حاکم اســت مطابق اصول 

مربیگری ام نبوده و نخواهد بود«
به دنبال این استعفا همان طور که در روزهای گذشته شنیده می شد با 
اعالم کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال، حمید استیلی به عنوان 
سرمربی تیم امید انتخاب شد تا ملی پوشان امید کشورمان با هدایت این 

ملی پوش با سابقه، قدم در مسابقات انتخابی المپیک ۲0۲0 بگذارند.
در  اســتیلی 
قرار  حالــی 

روی  اســت 
نیمکــت تیم ملی 

امید بنشیند که او در 
سرمربیگری نه خوش اقبال 

بود و نه موفق. ملی پوش با سابقه کشورمان که با کوله باری از تجربه 
مربیگری در کنــار مربیان بزرگی چون علــی پروین، آری هان، 

مصطفی دنیزلی، افشین قطبی و... در سرمربی گری هیچ گاه 
به آن چه تصور می شد نرسید و او هم به این نتیجه رسیده بود 

که بهتر است در پست های مدیریتی فعالیت کند؛ اما دست 
سرنوشت بار دیگر او را سرمربی تیم ملی امید کرد، آن 

هم تیمی که قرار اســت به ســال ها عدم حضور در 
رقابت های المپیک پایان داده و راهی این فستیوال 

مهم ورزشــی شــود. اگرچه از حاال نمی توان 
درباره نتیجه گیری خوب و یا بد او صحبت 
کرد؛ اما آن چه مسلم اســت این که نباید 

امیدواری زیادی به این تیم داشــت، تیمی که در رقابت های مقدماتی 
انتخابی المپیک به ســختی مجوز حضور در مرحلــه نهایی را گرفت. 
سرمربی جدید تیم ملی امید کشــورمان بعد از انتخابش به این سمت 
علیرضا امامی فر و رضا شــاهرودی را به عنوان دستیارانش در این تیم 
انتخاب کرد و هم چنین لیست جدید 3۵ نفره تیم ملی امید برای حضور 

تیم که قرار است در این دو در اردوی ایــن 
تعطیلی  لیگ برگزار شود، از سوی هفته 

شد.او انتخــاب 

کار دشوار »استیلی« در مسیر کسب سهمیه المپیک 2020
  مدیر فنی تیم ملی امید، سرمربی جدید این تیم شد 

  اینستاگردی

خداحافظی اینستاگرامی مربی لیگ برتری
مهدی تارتار که طی روزهای گذشــته نیز به دلیل مشکالت مالی و عدم پرداخت مطالبات 
بازیکنان نفت مسجدسلیمان چندین بار به مسئوالن باشگاه هشــدار داده بود که با ادامه 
این روند از هدایت این تیم اســتعفا می دهد، با قرار دادن پستی در صفحه شخصی خود در 
اینستاگرام، خداحافظی خود از این تیم را اعالم کرد. مهدی تارتار در صفحه شخصی خود 
نوشته اســت:»بعضی وقت ها برای ماندن باید رفت. نمی دانم باید چگونه از تمام کادرفنی، 
بازیکنان با شرف و با کیفیت مان و هواداران با غیرت مان که برای ما سنگ تمام گذاشتند، 

تشکر کنم. ممنونم از همه شما«

استارت صدرنشین لیگ در نصف جهان
بعد از دو روز استراحت، دور جدید تمرینات صدرنشین لیگ  در نصف جهان استارت خورد. سپاهان بعد 
از برد شــیرین ۲-0 مقابل ذوب آهن و ادامه یکه تازی در لیگ نوزدهم دو روز برای بازیکنان استراحت 
در نظر گرفت تا زردپوشان با ریکاوری مناســب دور جدید تمرینات خود برای ادامه فصل را آغاز کنند. 
امیر قلعه نویی که خود در این مدت تعطیلی به تهران ســفر کرده بود ، به اصفهان باز گشت تا بار دیگر 
تمرینات آماده سازی تیمش را آغاز و برای بازی های پیش رو در جام حذفی و لیگ آماده شود. دور جدید 
تمرینات سپاهان در غیاب پنج بازیکن دعوت شــده به اردوی تیم ملی بزرگساالن و امید آغاز می شود و 
قرار است در مدت تعطیلی رقابت ها، صدرنشین لیگ، یک بازی تدارکاتی با یکی از تیم های دسته اول یا 

لیگ برتری برگزار کند.

رفتار هوشمندانه »سیدجالل حسینی«
کاپیتان قرمزها این روزها می تواند یک مهره باشد برای آنکه پرسپولیس به آرامش برسد یا اینکه وارد جنجال 
شود. صحبت هایی که کالدرون درباره سیدجالل بعد از بازی پدیده داشت نشان می داد او زیاد حال و حوصله 
ندارد درباره چرایی نیمکت نشین بودن بعضی بازیکنان از جمله کاپیتان تیمش صحبت کند. کالدرون گفت 

نمی تواند به بازیکن 36،37 ساله که دو هفته با تیم تمرین نکرده، در ترکیب ثابت بازی دهد.
 این اظهارات کالدرون باعث شد تا سوء تفاهمی بین او و سیدجالل پیش بیاید ولی در این بین مدیریت باشگاه 
پرسپولیس تالش کرد تا این ماجرا بیخ پیدا نکند. از سوی دیگر حسینی هم رفتار هوشمندانه ای داشت و حتی 
به تازگی در گفت وگو با رسانه ها مطرح کرد که حاضر اســت کل فصل نیمکت نشین باشد ولی پرسپولیس 

قهرمان شود.

 سرمربی تیم فوتبال بانوان سپاهان در رابطه با جدایی از تیم فوتبال بانوان ذوب آهن، اظهار کرد: قبل 
از جدایی سعید آذری از ذوب آهن در جلسه خصوصی که با او داشتم برای بستن قرار داد به توافق 
رسیدیم و برنامه هایی که داشتم را تحویل دادم؛ اما زمانی که آذری از این باشگاه جدا شد، دلسرد 
شدم و به دلیل اینکه بودجه تیم را پایین آورده بودند ادامه همکاری امکان پذیر نبود. بیان محمودی 
افزود: آذری یک مدیر فوق العاده در بخش بانوان و آقایان ذوب آهن بود که به نظر من باشگاه ذوب 

آهن یکی از مفیدترین آدم های خود را از دست داد.
 وی ادامه داد: امضای قرار دادم با ســپاهان زمان زیادی طول نکشید و تنها چند روز قبل از امضای 
قرارداد با این باشــگاه حرف زده بودم. ســرمربی تیم فوتبال ســپاهان با بیان اینکه بازیکنان تیم 
فوتبال ذوب آهن شرایط مالی خوبی نداشــتند، تصریح کرد: چند نفر از بازیکنان سپاهان همراه با 
مربی خود از این تیم جداشدند به همین دلیل تیم تقریبا خالی شده بود و مجبور به جذب بازیکن 
بودیم. بازیکنان ذوب آهن در این تیم شــرایط مالی خوبی نداشــتند و برای اینکه می خواستند با 
من کار کنند به سپاهان پیوستند. ســپاهان و ذوب آهن تفاوتی با یکدیگر ندارند و هر دو تیم های 
اصفهان هســتند. محمودی در خصوص هدف گــذاری تیم فوتبال بانوان ســپاهان در لیگ برتر 
فوتبال، خاطر نشان کرد: باشگاه انتظار بازی زیبا از تیم دارد؛ اما ما تالش خود را انجام می دهیم که 
بهترین نتایج را کسب کنیم. هیچ مقامی در لیگ دور از دســترس نیست ولی قولی برای قهرمانی 
نمی دهم. وی با اشــاره به اینکه ســپاهان و ذوب آهن از لحاظ امکانات فوق العاده هستند، اظهار 
 کرد: هر دو باشگاه به بانوان توجه ویژه ای دارند که خیلی خوب است؛اما به نظر من باشگاه سپاهان

 امکانات بهتری دارد.

سرمربی تیم فوتبال بانوان سپاهان:

سپاهان و ذوب آهن به بانوان توجه ویژه دارند

 

باشگاه ذوب آهن اعالم کرد، متاسفانه و با کمال تعجب طی چند 
هفته اخیر شاهد نشر اکاذیب و انتشار اخبار نادرستی در رابطه با 
سرمربی گری و هدایت تیم فوتبال ذوب آهن در لیگ برتر فوتبال 
باشگاه های کشور هستیم. اگرچه مجموعه ای به قدمت و سابقه 

باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان هیچ گاه تحت تاثیر 
شایعات بی اساس قرار نگرفته و هواداران با بصیرت آن نیز اخبار 
نادرست منتشر شده در این زمینه را باور نمی کنند، لذا جهت 
آگاهی افکار عمومی ضروری است واقعیت در این زمینه نیز به 
اطالع مخاطبان عزیز به خصوص هواداران تیم فوتبال باشگاه 
فرهنگی ورزشــی ذوب آهن اصفهان برسد؛ لذا ضمن تکذیب 
تمامی اخبار و افراد مطرح شــده در فضای مجازی به عنوان 

ســرمربی تیم ذوب آهن، به اطالع عالقه منــدان و هواداران 
فهیم می رساند که هیئت مدیره، مدیرعامل و مجموعه باشگاه 
فرهنگی ورزشی ذوب آهن با قاطعیت تمام از علیرضا منصوریان 
حمایت کرده و اعالم می دارد که سرمربی تیم ذوب آهن بوده و 
خواهند بود و هرگونه خبر و گمانه زنی در این رابطه کذب محض 
بوده و باشگاه ذوب آهن تعقیب قضایی کسانی که این گونه اخبار 

کذب را منتشر می کنند، حق قانونی خود می داند.

واکنش باشگاه ذوب آهن به شایعه تغییر منصوریان؛

کذب محض است

سمیه مصور
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فرش صلح کودکان نقاش، زیر پای چهارباغ
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

 برگزاری مسابقه بزرگ 
اربعین حسینی در اصفهان

مسابقه بزرگ اربعین حسینی، ویژه جاماندگان 
حماسه اربعین و زائران کربالی معلی، به همت 
سازمان فضای مجازی بســیج استان اصفهان 
و در قالب 5 محور اصلــی و 15 موضوع، برگزار 
می شــود. این رویداد، با هدف برجسته سازی 
حماسه اربعین حســینی و تالش برای از بین 
بردن حرکت دشمنان در جهت کمرنگ کردن 
حضور زائران در کربالی معلی برنامه ریزی شده 
است. محورهای اصلی این مسابقه شامل موارد 
زیر است: سبک زندگی حســینی در گام دوم 
انقالب، وحدت )#حب_الحسین_یجمعنا(، 
جهانی شــدن اربعین، اربعین و انتظار، اربعین 
و فرهنگ خدمت رسانی. بر این اساس، شرکت 
کننــدگان در 5 بخش پوســتر، عکس، فیلم 
کوتاه 60 ثانیه ای، موشــن گرافی و پادکست 
 می توانند آثــار خــود را بــه آدرس مجازی

 ghabeshamsa_admin@ ارســال 
کنند. الزم به ذکر است، خبرنگاران و روزنامه 
نگاران نیز می توانند با ارســال تیتر، مصاحبه، 
گزارش و یادداشت، در بخش رسانه این مسابقه 

شرکت کنند.

 زائر اولی های اصفهانی
 در مسیر کربال

با همت خیران، هزار و 100 مشــتاق زیارت 
عتبــات عالیــات از اصفهان راهــی عراق 
شــدند. مدیر این کاروان گفت: این زائران 
در قالب 30 دســتگاه اتوبــوس از اصفهان 
به ســمت مــرز مهران ســپس از مــرز به 
نجف اشــرف و پس از پایان پیــاده روی با 
 شــکوه اربعین از کربالی معلی به اصفهان 
بازگردانده می شوند. محســن زاده کرمانی 
افزود: خیران اصفهانــی هزینه این زائران را 
پرداخت کرده اند و از زائران خواســته اند به 
نیابت از شهدا به این ســفر معنوی مشرف 
شــوند.100 روحانی در این کاروان به نشر 
معارف اهل بیــت)ع( و ثواب زیــارت امام 
حسین )ع( در اربعین می پردازند. این کاروان 
پس از عطر افشانی و غبار روبی مزار شهدا در 

گلستان شهدا راهی مرز مهران شد.

به همت سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری صورت می گیرد؛
تربیت مربیان محله محور

رییس اداره امور اجتماعی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: 
تســهیلگر و مربــی اجتمــاع محور ســبب 
می شــود با مشــارکت مردمی، برنامه ریزی 
در راســتای بهبــود وضعیــت زندگــی در 
محالت صــورت بگیــرد و این امــر موجب 
 تصمیم گیری هــا در رفع نیاز شــهروندان در 
محالت خواهد شد. مسعود مهدویان فر، افزود: 
یکی از ارکان اصلی آموزش های اجتماع محور 
تربیت مربیان و تســهیلگران محلی است که 
به همین دلیل به جای اینکــه به صورت کلی 
آموزش های شــهروندی در شهر صورت گیرد 
تصمیم بر آن شد که در محله ها نیازگر، تسهیلگر 
و مربی محلی تربیت شــود. رییس اداره امور 
اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: اکنون در این 
مرحله بانک اطالعاتی عالقه مندان برای شرکت 
در این دوره ها تکمیل و در آینده توانمندی های 
الزم در آنها ایجاد می شــود. مسعود مهدویان 
فر ادامــه داد: عالقه مندان برای شــرکت در 
فراخوان بانک اطالعاتی مربیان و تسهیلگران 
محله محور جهت پیشــگیری از آسیب های 
اجتماعی باید حداقل مدرک کارشناسی ارشد 
رشته های روان شناسی، مشاوره، علوم تربیتی، 
مددکاری اجتماعی و جامعه شناسی در تمام 
گرایش ها را داشته باشــند. وی ادامه داد: کپی 
شناسنامه صفحه اول و دوم و کارت ملی، کپی 
آخرین مدرک تحصیلی، کپی مدارک آموزش 
و دوره های آموزش مرتبط و ۲ قطعه عکس ۴*3 
از جمله مدارک مورد نیاز برای ثبت نام است. 
وی با بیــان اینکه شــرکت در این فراخوان 
رایگان است، گفت: افراد واجد شرایط از 5 تا 
۲0 مهرماه برای ثبت نام به مرکز تخصصی 
خانواده واقع در خیابان آبشــار اول مراجعه 
کرده و یا با شماره تلفن های 3661۹3۹۲ و 

36616۷3۸ تماس حاصل کنند.

مدیر اجرای طرح خط دو قطار شهری 
خبر داد:

پیشرفت 16 درصدی تونل های 
خط دو متروی اصفهان

مدیر اجرای طرح خط دو قطار شهری اصفهان اظهار 
کرد: اجرای تونل های مکانیزه و سازه های جنبی خط 
دو مترو اصفهان حد فاصل ایستگاه دارک تا ایستگاه 
امام علی )ع( از خردادماه ۹6 آغاز شــده است. وی 
افزود: متراژ پیش بینی شده برای هر تونل مکانیزه 
هفت هزار و 1۷5 متر اســت که ۲۴6 نفر شــیفت 
 کارگر، مهندس، ناظر و... به صــورت روزانه در آن

 فعالیت می کنند. سید محسن واعظی تصریح کرد: 
برآورد هزینه پیش بینی شده برای اجرای تونل های 
مکانیزه و ســازه های جنبی خط دو مترو حدود دو 
هزار میلیارد ریال بر اساس فهارس سال ۹5 است و 
جمع هزینه های پرداختی به پیمانکار پروژه )شامل 
صورت وضعیت و تعدیل( تا شهریور ۹۸ حدود ۲۴۲ 
میلیارد ریال بوده اســت. وی از پیشــرفت 16/۹۷ 
درصدی پروژه اجرای تونل های مکانیزه و سازه های 
جنبی خط دو مترو اصفهان خبــرداد و گفت: این 
خط شامل دو تونل با قطر داخلی شش متر و تماما 
به صورت مکانیزه با دستگاه های TBM متعلق به 
کارفرما احداث خواهد شد. واعظی با اشاره به ایستگاه 
مترو حرم زینبیه، تصریح کرد: عملیات اجرایی سازه 
نگهبان، خاک برداری و سازه ایستگاه متروی حرم 
زینبیه خط دو مترو واقــع در خیابان آیت ا...غفاری 
جنب حرم مطهر حضرت زینب )س( از بهمن ماه 
۹5 در عمق ۲۹ متری زمین آغاز شــده و در حال 
حاضر 1۲۷ نفر- شیفت کارگر، مهندس، ناظر و...در 
این پروژه مشغول فعالیت هستند. وی با بیان اینکه 
برآورد هزینه پیش بینی شده برای کل پروژه حدود 
5۲۷ میلیارد ریال بر اساس فهارس سال ۹5 است، 
اظهار کرد: جمع هزینه های پرداختی به پیمانکار 
پروژه )شامل صورت وضعیت و تعدیل( تا شهریور 

۹۸ حدود ۴5۴ میلیارد ریال است.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری خبر داد:

جمع آوری بیش از یک هزار 
دست فروش از سطح شهر اصفهان

مدیــرکل پیشــگیری و رفــع تخلفات شــهری 
شــهرداری اصفهــان اظهــار کــرد: طبــق بند 
۲0 مــاده 55 قانــون شــهرداری ها، جلوگیری 
از مشــاغل مزاحم جزو وظایف شــهرداری است 
از ایــن رو بــرای پیشــگیری از تخلف آشــکار 
دســت فروشــی با هماهنگی اتحادیــه صنوف، 
 جلوگیری از ایجاد مشــاغل مزاحم در دستور کار 
قرار گرفته است. حسن محمدحسینی با اشاره به 
گزارشی از عملکرد شــش ماه نخست سال جاری 
مدیریت پیشــگیری و رفع تخلفات شهری، افزود: 
در این مدت در خصوص رفع سد معبر صنوف ۲1 
هزار و ۹1۷ تذکر و پیشــگیری از تخلف سد معبر 
ارائه، پنج هزار و 3۷۹ اخطاریه صادر و رفع تخلف 
۲1 هزار و 61 متصدی صنوف انجام شــده است. 
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان ادامــه داد: در بخــش جلوگیری از نصب 
تابلوهای غیرمجاز تعداد شش هزار و ۷۴۹ اخطاریه 
صادر و رفع تخلف دو هزار و ۴55 تابلوی غیرمجاز 
انجام شد. وی با بیان اینکه درخصوص خودروهای 
فرسوده رها شده در معابر شهر 616 اخطاریه صادر 
و جمع آوری ۲11 خودرو انجام شده است، گفت: در 
شش ماه گذشته یک هزار و ۴0 نفر دست فروش و 
۲1۲ نفر متکدی در سطح شهراصفهان جمع آوری 
شدند. محمدحســینی افزود: در شش ماه نخست 
سال جاری در بخش کنترل ساختمان در راستای 
جلوگیری از ادامه فعالیــت و تعطیلی کارگاه های 
ساختمانی متخلف و یا فاقد مجوز و پروانه )خالف 
مفاد پروانــه( جلوگیری از افزایــش طبقات ۸1۴ 
ساختمان، جلوگیری از تعمیرات داخلی پنج هزار و 
5۹۲ ساختمان، جلوگیری از تبدیل ۷63 ساختمان 
و تعطیلی ۹ هزار و ۸۴۸ کارگاه ساختمانی متخلف 
انجام شده است.وی با اشاره به اقدامات انجام شده 
در بخش کنترل ضایعات ســطح شهر )پیشگیری 
و تعطیلی کارگاه های مختلف و ســد معبر کننده 
مصالح و نخاله(، اظهار کرد: در این راستا 10 هزار و 
۴۸۴ مورد اخطاریه صادر و تعطیلی سه هزار و ۷۲1 

کارگاه ساختمانی متخلف انجام شد.

مدیرکل هواشناســی اســتان اصفهان در نشست 
خبری صبــح دیروز با اشــاره به وضعیــت جوی و 
بارشی سه ماهه پاییز سال جاری، اظهار کرد: بررسی 
تازه ترین مدل های پیش بینی فصلی هواشناســی 
بیانگر فعالیت ســامانه های جوی از اواسط مهرماه 
به ویژه روزهای پایانی مهرماه خواهد بود که سبب 
بارش های بــه هنــگام پاییزی اســت. حمیدرضا 
خورشیدی خاطرنشان کرد: مقدار بارش در سطح 
استان اصفهان طی ســه ماهه پاییز امسال نرمال و 
فراتر از نرمال است همچنین بر اساس آمار بلندمدت، 
مهرماه جزو ماه های بارشی استان محسوب نمی شود 
و سهمی بر منابع آبی ندارد و بارش های نرمال و فراتر 
از نرمال در آبان ماه پیش بینی می شــود؛ در آذرماه 
هم بارش های در حد نرمال و کمتر از نرمال انتظار 
می رود. خورشیدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
وضعیت بارش ها در زمســتان چگونه خواهد بود؟ 
گفت: بررسی الگوهای هواشناسی نشان می دهد که 
از اواخر آذرماه و در دی ماه برودت هوا افزایش پیدا 
می کند و در اسفندماه وضعیت بارش ها روند خوبی 
نخواهد داشت. وی با اشــاره به پیش بینی وضعیت 
دما در سه ماهه پاییز امســال گفت: مهرماه دمای 
بین نیم تا یک درجه ســانتی گراد باالتر از میانگین 
نرمال خواهد بود؛ اما در ماه های آبان و آذر با کاهش 
دما، برودت هوا محســوس تر خواهد بود. مدیرکل 
هواشناســی اســتان اصفهان همچنین با اشاره به 
مقایسه آمار بارشی سال آبی ۹۷-۹۸ با میانگین بلند 
مدت 10 ساله، اظهار کرد: میانگین وزنی بارش در 
استان اصفهان تا پایان سال آبی گذشته 1۹6 میلی 
متر است که نســبت به ســال زراعی ۹۷-۹6، ۸1 
درصد و نســبت به بلند مدت ۲۴.۷ درصد افزایش 
داشته اســت. وی ادامه داد: کالن شهر اصفهان نیز 
در سال آبی گذشته 1۲0 میلی متر بارش داشته که 
نسبت به سال آبی ۹6-۹۷، با افزایش ۴5 درصدی 
و در بلند مدت با افزایش ۹ درصــدی روبه رو بوده 
است. خورشیدی یادآور شد، کشــت دیم با توجه 
به پیش بینی به هنگام بارش هــای در حد نرمال و 
متمایل به فراتر از نرمال در پاییز امسال و بر اساس 

تقویم سال آبی انجام شود.

94 درصــد اســتان اصفهــان، درگیر 
خشکسالی است

مدیرکل هواشناسی اســتان اصفهان با اشار به آمار 
وضعیت خشکسالی طی 10 سال اخیر گفت: بررسی 
آمارها نشــان می دهد ۹۴ درصد مســاحت استان 
اصفهان درگیر خشکسالی است. وی افزود: براساس 
آمارها حدود 5۴ درصد از مساحت استان خشکسالی 
بسیار شدید، 1۹ درصد خشکسالی شدید، 16 درصد 
خشکسالی متوسط و پنج درصد خشکسالی خفیف 
دارد. خورشیدی با اشاره به سهم شش دهم درصدی 
استان از ترســالی، تصریح کرد: افزایش بارش های 
سال زراعی ۹۷-۹۸ از شدت خشکسالی کوتاه مدت 
کاست اما ثاثیر آن بر خشکســالی بلندمدت کمتر 
محسوس بود؛ جهت بررسی وضعیت خشکسالی و 
ترسالی نباید به بارش های سال گذشته بسنده کرد 

و به پایش های بیشتری در زمینه خشکسالی استان 
در بلندمدت نیاز است. مدیرکل هواشناسی استان 
اصفهان افزود: بررسی وضعیت 10 ساله خشکسالی 
استان نشان می دهد که اســتان اصفهان هنوز در 

وضعیت خشکسالی شدید قرار دارد.
نمی توان انتظار بارش برف در زمســتان

 را داشت
وی با اشــاره به وضعیت خشکســالی هیدرولوژی 
استان اصفهان، خاطرنشــان کرد: مدیریت جدی 
منابع آب همچنان از مهم ترین اولویت های استان 
اصفهان محسوب می شود. خورشیدی با بیان اینکه 
تغییرات اقلیمی را در ســطح جهان شاهد هستیم، 
افزود: این تغییرات شــامل خشکسالی های شدید، 
بارش های رگباری، ناگهانی و ســیل آســا و تغییر 
نوع بارش ها است، شاید یک سال بارش های خوبی 

را شــاهد باشــیم که با برودت هوا همراه است و به 
بارش برف منجر می شود. وی ادامه داد: اما بررسی 
روند تغییرات اقلیم بیانگر افزایش خشکسالی های 
مداوم و بارش های رگباری مداوم است، براین اساس 
نمی توان پیش بینی کرد که زمستان امسال بارش 
برف را نیز در استان اصفهان شــاهد خواهیم بود یا 
خیر، با وجود این در زمســتان بارش برف در نیمه 

غرب استان انتظار می رود. 
مدیرکل هواشناسی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
خشکســالی های مــداوم، کانون های گــرد وغبار 
اســتان را از ســمت شــرق به غرب افزایش داده 
اســت، گفت: کانون های گردوغبار بــه طور عمده 
در شــرق اســتان اســت، همچنین تغییر الگوی 
 جوی عامل اساســی در پدیده گرد وغبار اســتان 

محسوب می شود.

پاییز پرباران، زمستان کم باران

سخنگوی شــورای اســالمی شــهر اصفهان اظهار کرد: یکی از 
محورهای فکری شورای اسالمی شهر اصفهان که به عنوان شرط 
ضمن العقد با موکلین و شهروندان اصفهان مطرح بوده و در برنامه 
شهردار منتخب این شورا هم مورد تاکید قرار گرفت این بود که 
اوال تصمیمات شورا و شــهرداری نظر نوع متخصصین را تامین 
و خبرگان هر حــوزه را قانع کند و ثانیا ایــن تصمیمات از چنان 

شفافیت و استواری مبانی تصمیم گیری برخوردار باشد که افکار 
عمومی تصمیمات مدیریت شهری را منطبق به نیازها و باورهای 
خود بیابــد و ثالثا تا حد امکان از رقابت و مــوازی کاری با بخش 

خصوصی پرهیز شود. 
مهدی مزروعی افزود: ســنجش پذیری شعار همیشگی شهردار 
اصفهان بوده است. وی ادامه داد: در ارزیابی سه مؤلفه فوق عرض 

می کنم کــه در تغییراتی که در گذر فرهنگــی چهارباغ در حال 
وقوع است، رجوع به افکار عمومی بیش از پیش الزامی و حیاتی 
به نظر می رسد چرا که در نهایت این مردم هستند که اصلی ترین 
بهره بردار چهاربــاغ خواهند بود، لذا پیشــنهاد می کنم در روند 
 تصمیمات نهایی راهــی و جایی برای اخذ نظر مــردم اصفهان 

پیش بینی شود.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان:
نظر مردم در تصمیمات نهایی چهارباغ اخذ شود

  مدیر کل هواشناسی استان اصفهان  می گوید پاییز بارش ها نرمال خواهد بود ولی در 
زمستان وضعیت بارشی چندان مطلوب نیست:

رییس مرکــز پژوهش های شــورای اســالمی 
شــهر اصفهان اظهار کرد: در تمام مدل هایی که 
اکوسیســتم های کارآفرینی را ارزیابی و سپس 
برنامه های خود را بر اســاس آن تنظیم می کنند، 
نیروی انسانی یکی از ارکان بســیار مهم است و 

هرچه نیروی انسانی آن بهتر و باسوادتر 
عمل کند، مجموع اکوسیســتم نیز 
شایسته تر عمل خواهد کرد. کورش 
خسروی با بیان اینکه اصفهان از لحاظ 
نیروی انســانی در حوزه کارآفرینی 
نسبت به شــهرهای دیگر کشور حد 
مطلوبی را داراســت، افزود: آنچه ما 
انتظــار داریم این اســت که اصفهان 
همچون ســیلیکون ولــی در ایاالت 

متحده، در حوزه کارآفرینی منطقه غرب آسیا نقش 
آفرینی کند که البته با برنامه ریزی هفت یا هشت 
ساله قابل دســت یابی بوده و ادعای دور از ذهنی 
نیست. رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی 
شــهر اصفهان با تاکید براینکه آمــوزش نیروی 
انسانی باید در اولویت فعالیت کارآفرینی شهر قرار 
بگیرد، تصریح کرد: نهادهای مختلف مانند فنی و 
حرفه ای، آموزشگاه های خصوصی، اتاق بازرگانی 
و دیگران این آموزش را هرکــدام به نحوی انجام 
می دهند؛ اما با این حال وجود یک آموزش متمرکز 
همواره احساس شده است. وی با بیان اینکه برای 
ارتقای اکوسیســتم کارآفرینی اصفهان به مردم 
این شهر قول داده ایم، ادامه داد: بر همین اساس 

طرح »توان هفت«  شــکل گرفت تا بر مبنای آن 
آموزش ها به شکل متمرکز انجام شوند؛ بدین شکل 
هم می توان برای 100 هزار نفر هر نفر 100 ساعت 
و در مجموع 10 میلیون نفر ساعت هدف گذاری 
آموزشی کرد هم فیلم های آموزشی تهیه کرد تا 

برای افرادی که نیاز به محتوای آموزشــی دارند 
قابل دسترسی باشد. خســروی با بیان اینکه این 
آموزش ها قابل دسترســی برای تمام اقشار است 
و آنها می توانند با پرداخت هزینه ای اندک به یک 
بانک فیلم های آموزشی چند صد ساعته دسترسی 
پیدا کنند، خاطرنشان کرد: سعی بر آن است که با 
فواصل کوتاهی یک برنامه آموزشی کالن تدارک 
ببینیم تا عده ای کمی به طور حضوری و مابقی از 
طریق فیلم های آموزشی از آن استفاده کنند. وی 
اضافه کرد: آموزش ها در قالب توان ۷ اکنون شامل 
»مهندسی خالقیت« می شود و در آینده »آموزش 
مالکیت فکری« و »بازاریابــی الکترونیکی«  نیز 

مورد توجه قرار خواهد گرفت.

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر:

اصفهان به»سیلیکون ولی« غرب آسیا تبدیل می شود
رییس کمیســیون اجتماعی و محیط زیســت 
شورای اسالمی شهر اصفهان، اظهار کرد: یکی 
از مشــکالت مهم کشــور مســائل اجتماعی و 
آسیب هایی اســت که امروز در کالن شهرها با 
آن مواجه هســتیم و امروز اصفهــان به عنوان 

کالن شهر با آسیب های خاص خود مواجه است. 
کوروش محمــدی افزود: یکــی از عوامل مهم 
مشکالت به واسطه عدم انطباق کالن شهرها با 

هنجارهای آن شهرها اتفاق می افتد. 
رییس کمیســیون اجتماعی و محیط زیســت 
شورای اسالمی شــهر اصفهان ادامه داد: یکی 
از مشــکالتی که در اصفهان در خیل مســائل 
گوناگون می توانیم ببینیــم کاهش حس تعلق 
شهری اســت. امروز نیم میلیون حاشیه نشین 
داریم و اصفهان دچار مهاجرت های غیر اصولی 
شــده اســت. محمدی تصریح کرد: اصفهان از 
بیرون یک کالن شــهر برخوردار دیده می شود؛ 
اما واقعیت این است که ۹ منطقه حاشیه نشین 

و ۴00 پهنه بی دفاع دارد. باید برای این موضوع 
ورود کنیم و بر موضوع حاشیه نشینی متمرکز 
شــویم. مهاجرینی از اتباع خارجی داریم که به 
عنوان شــهروند ما حضور دارند، ایجاد انطباق 
اجتماعی و وفاق اجتماعی نیاز اساســی شــهر 

است. 
وی تاکید کــرد: امــروز نمادهایی 
را در اصفهــان نصــب می کنیــم و 
تندیس هایی تعریــف می کنیم. این 
تالش ها ارزشمند اســت ؛اما زمانی 
می شود از این تالش ها بهره برد که 
در زمینه هویت اجتماعی هم بتوانیم 
فعال باشــیم و به مردم کمک کنیم 
تا احساس تعلق داشته باشند و زیر 
پرچم هویت اصفهان شــناخته شــوند. رییس 
کمیســیون اجتماعی و محیط زیست شورای 
اسالمی شــهر اصفهان افزود: با ورود مدیریت 
شــهری، چهار دفتر تســهیل گری در مناطق 

حاشیه ای آغاز به کار کرده است.
 محمدی خاطرنشــان کرد: توجهــی که امروز 
جامعه به زنان نشــان می دهد حاکی از اتفاقات 
خوبی مثل صــدور مجوز بــرای ورود بانوان به 
استادیوم آزادی برای بازی ایران و کامبوج هست 
و از مسئوالن که موجب توســعه فضای مدنی 
شدند، تشکر می کنم.زنان دارای توانایی و قابلیت 
هستند، آنقدر توانمند هستند که بتوانند از پس 

هر مسئولیتی بر بیایند. 

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان:

کاهش حس تعلق شهری در اصفهان جدی است

مهدی قربانی  –  رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه 

 آگهی مزایده نوبت اول به شماره 98/685287 مورخ 1398/07/14

واگذاری به اجاره یک باب مغازه از موقوفه مسجد ابوالفضل )ع( 
واقع در شاهین شهر خیابان شیخ بهایی جنب مسجد به مدت 
یکسال با مبلغ پیشنهادی اجاره ماهیانه 5/000/000 ریال مهلت 

ثبت نام تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1398/07/30 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس 

حاصل فرمایند.
مهدی قربانی- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه م الف:622153

آگهی مزایده نوبت اول به شماره 98/685304 مورخ 98/7/14
واگذاری به اجاره یکباب مغازه از موقوفه مسجد امام هادی )ع( 
واقع در شاهین شهر مسکن مهر جنب مسجد به مدت یکسال 
با مبلغ پیشــنهادی اجاره ماهیانه 6/000/000 ریال مهلت ثبت 

نام تا پایان وقت اداری روز ســه شنبه مورخ 98/7/30  جهت 
 کسب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن 45247060 تماس 

حاصل فرمایند.
م الف:622156
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یادداشت

مشکل اصلی همه انســان هایی که به نوعی از یکدیگر متنفر 
هستند حرف نزدن است؛اما نمی شود گفت که حرفی بین این 
افراد ردوبدل نمی شود بلکه حرف ها یا به موقع گفته نمی شوند 
یا برای دو طرف غیر قابل درک است. قبل از هرچیز سعی کنید 
که تفاوت دیدگاه و افکار خویش و شــخصی که از وی متنفر 
هستید را درک کنید. در قدم دوم باید به دنبال زمان مناسبی 
برای گفت وگو باشید.اگر در زمانی که با فرد موردنظر گفت وگو 
می کنید وی عصبی و خسته باشد، صحبت شما تاثیر خوبی را 
به دنبال نخواهد داشت. باید سعی کنید زمانی را انتخاب کنید 
که هردو نفرتان در بهترین حالت روحی و جسمی باشد و از آن 
به بعد در خصوص مشکالت تان با یکدیگر گفت وگو کنید ولی 
برای حرف زدن بهتر است که تنها به دنبال نقاط منفی نباشید 
و حداقل یکی، دو مورد از خوبی ها و نقاط قوت شخص را در نظر 
داشته باشید. بهتر است به جای نادیده گرفتن اشخاص سعی 

در اصالح روابط مان داشته باشیم.
انعطاف پذیر باشید

فراموش نکنید که این انسان های روشن فکر و دارای ذهن باز 
هستند که کمتر از دیگران حس نفرت به دل می گیرند. هنگامی 
که ذهن خویش را به پذیرفتن دنیــای متفاوت افراد دیگر باز 
می کنید و انسان ها را همان طور که هستند می پذیرید دیگر به 
دنبال جدا کردن خویش از دیگران نیستید و تالش می کنید 
آنها را هم دوست داشته باشید.افرادی که ذهن بسته ای دارند 
و تنها به عقاید و روش های خاص زندگــی خویش پایبندند، 
متاسفانه هیچ انسانی را وارد دنیای خود نمی کنند و به همین 
دلیل خیلی زود احســاس کینه و نفرت را در خودشــان رشد 
می دهند. ممکن است در طول زندگی با افرادی برخورد کنید 
که خیلی از آنها خوش تان نیاید ولی نباید نام این احســاس را 
نفرت بگذارید. شما ممکن اســت گاهی از آنها عصبانی شوید 
ولی به دنبال پایدارکردن این احســاس و نامیــدن آن به نام 

»تنفر« نباشید.

عکس روز

دوخط کتاب

بچه هایشــان قابل تحمل تر کنند 
یا جلو ترس شان را بگیرند. اگر 
دربــاره اش حرف نزنــی مثل این 
است که پاکش کرده ای، کمی 
فراموشــش می کنی، انکارش 
می کنــی، نگفتــن یــک ماجــرا 
می تواند لطف کوچک کسی در 
حق دنیا باشــد. باید برای این کار 

احترام قائل باشی.

»قلبی به این سپیدی«
خابیر ماریاس

رازهــا  از  چــه  بــرای 
امانتداری می کنیم؟

کســانی کــه مدت هــای مدید 
رازی را حفــظ می کننــد ایــن 
کار را از سر شــرم یا صرفا به 
خاطر مراقبت از خودشان انجام 
نمی دهند، گاهــی برای حمایت 
از دیگــران یــا حفظ دوســتی، 
یــا رابطه عاشــقانه، یــا زندگی 
مشترک شان این کار را می کنند 
یا بــرای اینکه زندگــی را برای 

لذت کوه نوردی برای بعضی ها با باال رفتن تدریجی از کوه برآورده می شود و برای 
عده ای دیگر همه چیز، باالی کوه و دیدن منظره های بی نظیر از آسمان است. 
آسانســوری در چین رویای این گروه عجول را برآورده کرده است. بلندترین 
آسانسور دنیا به نام »صداژدها« کنار صخره ژانگ جیاجی ساخته شده است که 
ماجراجویان نترس را تا ارتفاع 327 متری باال می برد. این آسانسور، سه کابین 
تمام شیشــه ای دارد که می توانند در کمتر از دو دقیقه 50 بازدیدکننده را به 
باال منتقل کنند. کســی هم نگران امنیتش نیست چون آزمایش های ایمنی 

آسانسور، 10 ماه طول کشیده و همه چیز قابل اطمینان است.

بلندترین آسانسور دنیا

کشــف موجودی عجیب در انگلیس تعجب کاربران را برانگیخت. ریچارد 
اولدن انگلیسی هنگام پیاده روی در کنار ســاحل ووالکامب متوجه یک 
موجود عجیب و غیر عادی شد. ریچارد، تصاویری از این موجود عجیب را در 
صفحه شخصی خود در فیسبوک منتشر کرد و از کاربران اینترنتی پرسید: 
فکر می کنید این جانور عجیب چیست؟ به نظر طول این جانور تقریبا 3 متر 
باشد که احتماال یک نوع ماهی مرکب یا یک هشت پاست. کاربران اینترنتی 
نیز با دیدن این تصاویر در پاسخ به سوال ریچارد نوشتند این موجود عجیب 

می تواند یک مارماهی هشت پا و یا حتی یک موجود فضایی باشد.

کشف موجودی عجیب در سواحل انگلیس

یک رســتوران جالب در فلوریدای آمریکا با جمع آوری 15 هزار دالر ســقف 
رستوران خود را تزیین کرده است. دالرها همه جای رستوران دیده می شود و از 
سقف و ستون ها آویزان شده و کل فضای رستوران را پر کرده است. »کریستین 
هیل« مدیر رستوران در این باره گفت: » قرار است دالرها برای کمک به آسیب 
دیدگان توفان باهاما از رستوران جمع آوری شده و به توفان زده ها اهدا شود به 
همین خاطر کارکنان در حرکتی دسته جمعی تالش می کنند تا دالرها را از 

همه جا جمع کرده و برای توفان زده ها ارسال کنند.«

تزیین رستوران با ۱۵ هزار دالر

تصاویری از 
آرامگاه عمر خیام 

نیشابوری
تصاویر نمایی از آرامگاه 
عمر خیام نیشــابوری 
ریاضی دان،  فیلسوف، 
ستاره شــناس و رباعی 
 ســرای ایرانــی دوره 
ســلجوقی را نشــان 

می دهد.

مدیر عامل فوالد مبارکه با تاکید بر اینکه فوالد مبارکه مولود انقالب اســت و 
به برکت خون شهیدان و زیر بمباران های هوایی دشمنان ساخته شده، اظهار 
کرد: حفظ و نگهــداری و ارتقای ایــن صنعت که امــروز بزرگ ترین کارخانه 
 فوالدســازی و بنگاه اقتصادی کشــور اســت، وظیفه همه مدیران و کارکنان

 است.
مهندس عظیمیان در ادامه ســخنان خود اظهار داشــت: از ابتدای حضور در 
فوالد مبارکه، بر توجه به ارتقای ایمنی نیروی انسانی شرکت تاکید کرده ایم و 
همواره گفته ایم که باارزش ترین سرمایه فوالد مبارکه نیروی انسانی آن است. 
به  یاری خداوند و با تالش و همکاری تمامی واحدها، به ویژه مدیریت ایمنی و 
آتش نشانی، امروز شاهد این هستیم که ضریب ایمنی فوالد مبارکه در باالترین 

سطح خود قرار دارد.
مدیرعامل گــروه فوالد مبارکه در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به 

روند تولید فوالد خام در گروه فوالد 
مبارکه گفت: در سال 1397 در گروه 
فوالد مبارکه )شرکت فوالد مبارکه، 
فوالد هرمزگان و مجتمع فوالد سبا( 
9 میلیون و 20 هــزار تن فوالد خام 
تولید شده است. این در حالی است 
که برنامه شش ماهه اول سال جاری 
4 میلیون و 320 هزار تن فوالد خام 
بوده؛ اما عملکرد واقعی با 109 درصد 
تحقق برنامه، تولید 4 میلیون و 728 
هزار تن را نشــان می دهد. به تعبیر 
دیگر، با همکاری همــکاران تا پایان 
سال، به رغم همه مشکالت، ان شاءا... 
بیشتر از سال 1397 تولید خواهیم 

کرد.
وی افزود: در شش ماهه اول سال 1398 تناژ فروش داخلی به 3 میلیون و 121 
هزار تن و تناژ فروش صادراتی به 753 هزار تن رسید. این در حالی است که در 
مدت مشابه سال قبل میزان فروش داخلی 2 میلیون و 933 هزار تن و فروش 
صادراتی 664 هزار تن بوده اســت. این ارقام نشان می دهد که با تالش جمعی 
کارکنان در شــش ماهه اول ســال جاری، در فروش داخلی و صادراتی رشــد 

قابل مالحظه ای داشته ایم.
مهندس عظیمیــان تصریح کرد: درآمــد فروش کل )داخلــی و صادرات( در 
شش ماهه اول سال گذشته 98 هزار و 101 میلیارد ریال بوده است، درحالی که 
این رقم در شش ماهه اول سال 1398 به 200 هزار و 337 میلیارد ریال افزایش 
 یافته اســت. همچنین درآمد فروش صادراتی در شــش ماهه اول سال جاری، 
 به رغم همه مشــکالت در حوزه صادرات و این مهم که فــوالد مبارکه تامین 
بازار داخلی را از اولویت های اصلی خود می داند، به 311 میلیون دالر افزایش 

یافته است.
بهبود شــاخص های کیفی محصول در فوالد مبارکه همزمان با افزایش کمی 
محصول از دیگــر مباحثی بود که مدیرعامل فوالد مبارکه به آن اشــاره کرد و 
گفت: طی شش ماهه اول سال جاری در بسیاری از نواحی، شاخص های کیفی 

محصول از برنامه بیشتر است.
 وی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: برخــی از مهم ترین فعالیت های 

 شــش ماهه اول ســال 1398 عبارتند از: برگــزاری مجمع عمومی ســاالنه
 شرکت و تقســیم ســود نقدی 39000 میلیارد ریالی )این رقم در سال قبل 
18750 میلیارد ریال بود و هم اکنون بیش از دو برابر شــده اســت(؛ پیشنهاد 
هیئت مدیره برای افزایش ســرمایه از 130000 میلیــارد ریال به 210000 
میلیارد ریال، کســب رکورد کمترین میزان حادثه در شــش ماهه اول سال، 
افزایش رضایت و اشــتیاق کارکنان در یک ســال گذشته نســبت به پیش از 
آن،برگزاری پنجمین مراســم گلریزان فــوالد مبارکه و شــرکای تجاری به 
مبلغ 32 میلیارد ریال، تولید انبوه فوالد گرید API X60 جهت اســتفاده در 
صنایع نفت و گاز برای اولین بار در کشــور، ثبت رکورد تولید در کلیه نواحی 
 تولیــدی، افزایش ظرفیت تولیــد زنجیره قلع انــدود، انجام پروژه نوســازی
 )Revamp( کوره1 فوالدســازی مجتمع فوالد ســبا و اجرای پروژه بارنامه 

داخلی در ورود مواد.
مهنــدس عظیمیــان کســب این 
موفقیت ها را مرهــون خودباوری 
و تــالش همه مدیــران و کارکنان 
فوالد مبارکه دانست و گفت: برای 
ادامه این راه موفقیت آمیز در تالش 
هستیم تا مشکالت موجود در تامین 
مواد اولیه و تجهیــزات موردنیاز را 
برطرف کنیم. فوالد مبارکه به این 
نتیجه رسیده اســت که همان گونه 
که در بومی سازی قطعات، اقداماتی 
در ســطح ملی انجــام داده ایم، در 
بخــش تامین مواد اولیه و توســعه 
معادن نیز بایــد به طور جدی اقدام 
کنیم تا بزرگ ترین فوالدساز کشور 
و خاورمیانه از این بابت با مشــکل 

مواجه نشود.
وی خاطرنشان کرد: به طورقطع پشــت هر تهدید فرصتی است و هر مشکل و 
مسئله ای راهکارهای جدید در افق دید ما قرار می دهد. باید از رزمندگان دوران 
دفاع مقدس بیاموزیم که چگونه در هنگام حمالت دشــمن از تهدیدها فرصت 
می ساختند و خود را تقویت می کردند. الزم است با ارائه راهکاری نو و افزایش 
تنوع و سطح کمی و کیفی محصوالت، در این شرایط که دشمنان فشار خود را 

به حداکثر رسانده اند، در جامعه نشاط و شادابی ایجاد کنیم.
وی با تاکید بر اینکه توسعه های آتی شــرکت می تواند طی مدت 3 سال، 7 تا 
8 هزار فرصت شــغلی ایجاد کند، گفت: بهترین راه مقابله با دشــمن، افزایش 
بهره وری، تولید حداکثری و رونق تولید است. باید باور داشته باشیم که خداوند 
نیز کســانی را که تالش می کنند مورد حمایت خود قــرار خواهد داد. به یقین 
راهبرد امسال مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید بسیار هوشمندانه بوده 
است، چون اگر در کشور کار و درآمد رونق یابد، سایر کمبودها نیز قابل تحمل 

خواهد بود.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در بخش پایانی ســخنان خــود گفت: از اینکه 
همکاران پرتالش و جهادی را کنار خود دارم، احســاس شعف می کنم و یقین 
دارم با همکاری همه این عزیزان خواهیم توانست به دستاوردهای بزرگ تری 

دست یابیم.

مدیر عامل فوالد مبارکه بیان کرد:
رشد تولید در گروه فوالد مبارکه نسبت به مدت مشابه سال قبل

مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان گفت: در راستای 
ارتقای دانش و مهارت های فنی شــرکت کننــدگان در اولین دوره 
مســابقات مهارت های  فنی و تخصصی بهره برداری شرکت های آب 
و فاضالب کشور، سایت آموزشی به مســاحت 15 هزار متر مربع  در 

مجتمع آموزشی و پژوهش اصفهان ایجاد می شود.  
هاشــم امینی، ایجاد سایت آموزشــی را به منظور کسب مهارت های 
نوین برای فعاالن در بخش بهره برداری را ضروری برشــمرد و اعالم 
کرد: بهره برداری صحیح و مناسب از تاسیسات و تجهیزات صنعت آب 
و فاضالب مستلزم برخورداری از دانش سازمانی و آشنایی با تکنولوژی 
روز دنیاست بنابراین کسب مهارت های جدید برای فعاالن در بخش 

بهره برداری ضروری است.
وی ادامه داد:گاهــی به دلیل عــدم برخورداری از مهــارت الزم در 
بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات، خسارات هنگفتی به  تاسیسات در 
صنعت تحمیل می  شود. بر این اساس سایت آموزشی به صورت دائمی 

برای ارتقای دانش بهره برداران در سطح کشور در اصفهان  دایر شد.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان، پیشــنهاد تهیه 
دســتورالعملی به منظور طراحی، اجرا و نظارت بر تمام فعالیت های 
بهره برداری را عنوان کرد و اظهار داشت: تهیه و تدوین  دستورالعملی 
از سوی شرکت مهندســی آب وفاضالب کشــور در راستای افزایش 
بهره وری در تمامی فعالیت های بهره برداری از جمله  طراحی، اجرا و 

نظارت ضروری به نظر می رسد.
هاشــم امینی با اشــاره به اهداف برگــزاری اولین دوره مســابقات 
مهارت های فنی و تخصصی بهره برداری شــرکت های آب و فاضالب 
کشــور تصریح کرد: ایجاد بســتر مناســب جهت پیشــبرد اهداف 
شــرکت های آب و فاضالب، تهیه اســتانداردهای الزم بــرای انجام 
فعالیت های حوزه صنعت آب و فاضالب، توســعه مشــارکت جمعی،    

انتقال تجربیات اجرایی و عملیاتی همکاران در سطوح مختلف ، ارتقای 
دانش و مهارت فنی اکیپ های عملیاتی،   شناخت دقیق نقاط ضعف و 
قوت عملیات اجرایی،    توســعه کار تیمی و یافتن استعدادهای ویژه،    
ارتقای وضعیت ایمنی کارگاه هــا،    آموزش های عملی جهت افزایش 
سرعت، دقت و کیفیت انجام کار، شناســایی میزان قابلیت تیم های 
واکنش سریع، استفاده از مسابقه مهارت فنی به عنوان کارگاه آموزشی 
و به کارگیری و معرفی تجهیزات نوین بهره برداری از مهم ترین اهداف 

برگزاری این دوره از مسابقات است.
وی، داشــتن گواهی نامه مهارت در بخش های  مختلف بهره برداری 
را برای افرادی که در این قســمت مشــغول به فعالیت هستند مهم 
برشمرد و بیان داشت: به نظر می رسد داشتن گواهی نامه مهارت برای 
بهره برداران الزامی است زیرا رضایت مندی بیش از پیش مشترکین، 
خدمات رســانی مطلوب، افزایش راندمان از منابع و تجهیزات ارتباط 

مستقیمی با میزان مهارت بهره برداران در صنعت آبفا دارد.
امینی، به اهمیت رعایت  مباحث HSE در حوزه بهره برداری پرداخت 
و تصریح کرد: رعایت مباحث HSE   در حین کار باعث می شود ایمنی 
مطابق با استانداردهای تعریف شــده مدنظر قرار گیرد که این مهم از 

وقوع بسیاری از حوادث ناگوار جلوگیری می کند.
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان با اشاره به چالش های موجود 
در حوزه بهره برداری صنعــت آب و فاضالب گفــت: نهادینه نبودن 
ارزش آب، نبود دستورالعمل های جامع اســتاندارد، نبود سایت های 
آموزشــی تخصصی، فقدان اهمیــت مباحــث HSE در حین انجام 
عملیات، عدم توجه به مدیریت زمان در رســیدگی به حوادث اتالف 
هزینه و دارایــی فیزیکی به واســطه نبود مدیریــت دانش و مهارت 
 ســازمانی از جمله چالش های حوزه بهره برداری صنعت آبفا به شمار 

می رود.

 ایجاد سایت دائمی آموزشی ۱۵ هزار مترمربعی
 دوره مهارت های بهره برداری در اصفهان

رهایی از احساس تنفر نسبت به دیگران)3(

مهسا احمدی
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