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رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

تقاضایی برای سکه و طال 
در ایران نداریم

گزارش

رییــس اتحادیه طال و جواهــر اصفهان 
گفت: بــا وجــودی کــه بــازار طالی 
جهانی تحت تاثیــر نگرانی هــای بین 
المللی درباره وضعیت خــروج انگلیس 
از اتحادیه اروپا با افزایش روبه رو شــده؛ 
اما در بــازار ایران قیمت طال و ســکه رو 
به کاهش رفته و ارزان تــر از بازار جهانی 
است. هوشنگ شیشه بران با تحلیل بازار 
طال، اظهــار کرد: قیمت طــالی جهانی 
در روز چهارشــنبه تحت تاثیــر نگرانی 
های بین المللی دربــاره وضعیت خروج 
 انگلیــس از اتحادیــه اروپا بــا افزایش

 روبه رو شد. وی با بیان اینکه بریتانیا قصد 
دارد ۳۱ اکتبر رسما از اتحادیه اروپا خارج 
شود و هنوز به درستی مشخص نیست که 
وضعیت برگزیت چگونه پیش خواهد رفت 
و این مسئله به بزرگ ترین بحران سیاسی 
این کشور پس از جنگ جهانی دوم تبدیل 
شده است، افزود: قرار است امروز نشست 
رهبران اتحادیه اروپا برگزار شود و هنوز 
معلوم نیســت که آیا مقامــات لندن و 
بروکسل می توانند به توافق نهایی بر سر 
برگزیت دست یابند یا خیر. رییس اتحادیه 
طال و جواهر اصفهان اضافــه کرد: ادامه 
تنش تجاری بیــن آمریکا و چین نیز می 
تواند عامل مهمی برای نوسانات بازارهای 
بین المللی به خصوص بازار طال باشــد، 
البته هنوز جزییات مربوط به توافق اولیه 
تجاری بین دو کشور فاش نشده است. وی 
با اشاره به عامل سوم و تاثیرگذار بر طال، 
گفت: نشست بعدی فدرال رزرو آمریکا نیز 
اواخر اکتبر برگزار خواهد شد و احتمال 
کاهش نرخ بهره وجود دارد. شیشه بران 
با تحلیل بازار طال در ایران، گفت: با وجود 
اتفاقات ذکر شــده بر روند انس جهانی، 
در ایران قیمت طال و ســکه رو به کاهش 
رفته به طوری که قیمت این فلز گرانبها 
در ایران ارزان تر از بازار جهانی شده است.

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مطرح کرد:

گردش مالی 1400 میلیارد تومانی شرکت های فناور اصفهانی
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: گردش مالی شرکت های حاضر در شهرک در سال گذشته 
بیش از ۱400 میلیارد تومان بوده است که اگر صنایع اعتماد کنند و حضور بیشتری داشته باشند، امکان 5 

برابر کردن این گردش مالی وجود دارد.

سرپرست پلیس آگاهی استان خبر داد:

کشف کاالی قاچاق در اصفهان
سرهنگ ترکیان، سرپرست پلیس آگاهی استان از کشف یک محموله واکس خودرو و سیخ چوبی قاچاق به 

ارزش یک میلیارد ریال خبر داد. 

  واکنش مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری
 به شائبه آسیب درختان چهارباغ در اثر شیرابه های سیمانی؛

این موضوع صحت ندارد
چند روز پیش بود که خبرگزاری ایسنا در گزارشی از وارد شدن آسیب جدی به ریشه درختان چهارباغ عباسی 

در پی اجرای پروژه صفوی سازی چهارباغ و هم چنین...

صفحه 3

صفحه 5

صفحه 7

مدیرعامل شرکت ساخت و نگهداری آزادراه اصفهان - کاشان می گوید رشد چند برابری 
هزینه نگهداری آزادراه دلیل افزایش عوارض بوده است؛

3آزادراه یکطرفه!

فرا رسیدن  اربعین حسینی تسلیت باد

  میزان زائران اربعینی استان اصفهان
 از مرز 300 هزار نفر گذشت؛

قدم قدم با یه َعَلم

  سهم اصفهان از طرح جدید مسکن 
2500 واحد است؛

اقدام برای مسکن ملی!

5 3

سالم آقا که االن
»غیرقابل پیش بینی بود.« این را مسئوالن می گویند. آمارها از وصف یک حماسه  روبروتونم

باشکوه حکایت دارد؛حماسه ای میلیونی که بزرگ ترین مانور عشق شیعیان جهان 
را رقم می زند... و »حسین« )ع( نوری ست که خاموش نمی شود... خدا خیر هرکسی 
را بخواهد ، حب حســین را در قلب او قرار می دهد و چه خوشبختیم ما که خدا 

خیرمان را خواسته و ما را عاشق تو کرده ... سالم آقا که االن روبروتونم 

بیش از
 3 میلیون

63 هزار 
نفر

 305
هزار نفر

 150
هزار نفر

بیش از
305 هزار  زائرین کل کشور تا کنون

تعداد زائرین استان اصفهان در سال 1396

تعداد زائرین استان اصفهان در سال 1398

تعداد زائرین استان اصفهان در سال 1397

پس از تهران و خوزستان، اصفهان بیشترین تعداد زائر را داشته است

بیشترین زائرین استان 
اصفهان  از شهرستان های:

1- اصفهان
2-خمینی شهر

3- نجف آباد

تعداد فوتی های امسال: 65 نفر

زائرین استان اصفهان تا کنون

عکس: ایسنا



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2820 | پنجشنبه 25 مهر 1398 | 18 صفر 1441

حجت االسالم و المسلمین حسن   
روحانــی در مراســم آغاز ســال 
تحصیلی دانشــگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری 
کشــور، گفت: من خودم را فرزند حوزه و دانشگاه 
می دانم. خوشحالم درس های حوزوی ام در حوزه 
علمیه قم که باالترین مرکز دینی حال حاضر است 
و درس علمی ام در دانشگاه تهران که همواره یک 
مرکز علمی بــا اعتبار اســت را در کنار اســاتید 

دانشگاهی ممتاز خوانده ام.
در ادامه گزیده ای از سخنان رییس جمهور در این 

مراسم را می خوانید:
  زمین ورزشــی فوتبالی که ما می آمدیم ورزش 
می کردیم، االن به محل نماز تبدیل شــده است؛ 
الحمدا... برای نماز یک مصالی خوب درست شده 
است. البته تاکید می کنم به وزرای مربوطه به همان 
اندازه که برای علــم جوان ها وقت می گذاریم برای 
ورزش آنهــا هم باید وقت بگذاریــم. باید همه این 
موارد برای دانشجو در کنار هم قرار بگیرد تا ما هم 
بتوانیم بگوییم به وظیفه خود به خوبی عمل کردیم.

  دانشــگاه ما باید به دانشگاه مهارت محور تبدیل 
شود. علم پایه مهارت و پیشرفت است در تمام امور؛ 
اما علم باید در کنار مهارت و نیازمندی های جامعه 

برای به دوش گرفتن بار مسئولیت و اشتغال باشد.
  شما ممکن است بگویید شــغل کافی برای فرد 
تحصیل کرده وجود ندارد، در جای خود درســت 
است؛ اما یک فارغ التحصیلی که مهارت دارد زودتر 
به شغل می رسد تا عالمی که علم را خوب می داند 

و در مغزش مطالب علمی 
انباشته شده است.

  فضای دانشگاست که 
انتخابات را گرم می کند. 
عمدتا در زمان انقالب هم 
دانشگاه و حوزه فضا را گرم 
می کردند. سرنوشت آینده 
کشــور ما را انتخابات ها 

روشــن می کند. با همه نقص و اشکال بهترین کار 
صندوق اســت. برای اصالح، شایســته ساالری و 
حاکم شدن افکار بحق مردم به صندوق نیاز داریم. 

ما راه دیگــری جز فضای 
پرشکوه انتخابات نداریم 
ولو اینکه بگویید اشــکال 
و ایرادی هست. با وجود 
همه اینهــا تنها راه آینده 
کشور انتخابات است. هر 
کســی عاقل تر و فهیم تر 
است و برای کشور آماده 
فداکاری اســت مرد یا زن، برگزینیم. هر کسی که 
خودش را شایسته می داند خودش را کاندیدا کند، 
چه انتخاب شود و چه نشود، چه بگویند تو صالحی 

و چه بگویند صالح نیستی.
   اگر یک انتخابات باشــکوه و پــر رونق با حضور 
اکثریت مردم را شــاهد باشــیم قدرت سیاسی ما 
باال می رود. دشــمنان می فهمند مردم به کشور و 
نظام و آینده امید دارند، همه چیز ما با امید درست 

می شود.
  در کشور مسائلی داریم که  حل و فصل آن طول 
نمی کشد. مشــکل آب، محیط زیست، راه و امثال 
آنها با چند سال تالش برطرف می شود؛ اما یکسری 
مسائل داریم بلند مدت است و اساتید و دانشگاه ها 
در آن نقش بیشتری دارند و آن استراتژی پیشرفت 

کشور است.
   پیشرفت و آینده کشور در سایه تقابل با دنیاست 
یا تعامل؟ این مســئله راهبردی اساســی اســت. 
۴۱ سال است به جواب این ســوال نرسیدیم. یک 
عده می گویند تعامل ســازنده یک عده می گویند 
تقابل. یک عده می گویند دشــمن ما خبیث است 
و اینجا دوئل اســت و باید آن را بشــکنیم. عده ای 
هم می گویند اکثر مشــکالت را با تعامل می شود 

حل کرد.
   می گویند در اقتصاد روی پای خود بایســتیم، 
درست است؛ اما می شود بدون تعامل با دنیا اقتصاد 
را پیش برد؟ رشد و توســعه بدون تعامل با دنیا با 
قفل بودن بانک ها و واردات و صادرات قفل می شود. 
همین االن هم باید از برخی کشورهای همسایه و 
دوستان مان در دنیا تشکر کنیم که به تحریم آمریکا 

بی توجه بودند.  

توئیت عجیب »مهناز افشار« 
خطاب به روح ا... زم

مهناز افشار در توئیتر خود به بازداشت روح ا... زم 
واکنش نشان داد.

این بازیگر ســینما در توئیتر خطاب به روح ا... زم 
نوشت:» ســالم آقای روح ا... زم! اولین بار موضوع 
شیر خشک فاسد از طرف ســایت سحام نیوز که 
به گفته برخی متصل به شخص شماست، حدود 
۵ سال پیش مطرح شد! آیا این موضوع زاییده ذهن 
شما بود یا نقشه آقای »الف« یا سازمان خاص برای 
تالفی این وصلت؟ ممنون میشــم برای عزیزان 

پیگیر این مورد رو هم شفاف سازی کنین!«

آتش بس اعالم نمی کنم
منابــع خبــری گــزارش داده اند »رجــب طیب 
اردوغان«، رییس جمهور ترکیه به »دونالد ترامپ«، 
رییس جمهور آمریکا گفته که قصد اعالم آتش بس در 
شمال سوریه ندارد.طبق گزارش خبرگزاری رویترز، 
اردوغان به همتای آمریکایی خود گفته در شــمال 
سوریه آتش بس اعالم نخواهد کرد. این رسانه نوشته 
اردوغان این سخنان را سه شنبه هنگام بازگشت از 
باکو در جمع خبرنگاران مطرح کرده اســت. طبق 
این گزارش، رییس جمهور ترکیــه عالوه بر این به 
ترامپ گفته از تحریم های آمریکا علیه ترکیه به دلیل 
عملیات این کشور در شرق سوریه هم نگران نیست.

استیضاح ترامپ تعلیق شد
تصمیم برای اســتیضاح دونالد ترامپ در مجلس 
نمایندگان آمریکا به صورت موقت به حالت تعلیق 
درآمد.به گزارش هیل، »نانســی پلوسی«، رییس 
مجلس نمایندگان آمریکا و رهبــر دموکرات های 
این مجلس اعالم کرده در حال حاضر تصمیم برای 
رای گیری عمومی در ارتباط با تحقیقات پیرامون 
اســتیضاح ترامپ را به حالت تعلیق درآورده است. 
گفته شــده این تصمیم پلوســی پس از برگزاری 
جلســات متعدد با رهبــران و کمیته های حزبی 

دموکرات ها اتخاذ شده است.

فقط تا 10 کیلومتر و نه بیشتر!
نماینده ویژه پوتین در امور سوریه گفت که ارتش 
ترکیه تنها می تواند بین پنج الی ده کیلومتر در داخل 
خاک سوریه پیشــروی کند نه بیشتر.»الکساندر 
الورنتییف«، گفت که مسکو موافق عملیات ترکیه 
در سوریه نیســت و با آنکارا در این مسئله مذاکره 
نکرده اســت. وی گفت: دولت ترکیه قول داده بعد 
از پایان عملیات نظامی خود در شمال سوریه، از این 

کشور خارج شود.

»عباس«  به عربستان سفر کرد
رییس تشکیالت خودگران فلسطین برای دیداری 
دو روزه وارد عربســتان ســعودی شد.»محمود 
عباس« بناست با »سلمان بن عبدالعزیز آل سعود«، 
پادشاه عربســتان، دیدار کند. دو طرف قرار است 
درباره همکاری های مشترک و اقدامات سیاسی 
مشــترک با یکدیگر گفت وگو کنند.منابع خبری 
ســعودی گزارش دادند که عباس در بدو ورود به 
ریاض مورد اســتقبال »فیصل بن بنــدر«، امیر 

منطقه ریاض، قرار گرفته است.

دو کشته در پاالیشگاه آرامکو
به گزارش رویترز، شــرکت نفتــی آرامکو اعالم 
کرد در پی وقوع حادثه ای در پاالیشــگاه نفتی 
این شرکت در شهر جبیل در شرق عربستان، دو 

کارگر کشته و شماری دیگر زخمی شدند.
پاالیشگاه جبیل وابسته به شرکت آرامکو اعالم 
کرد، در پــی وقوع حادثــه ای در خالل عملیات 
تعمیر و نگهــداری، دو نفــر از پیمانکاران جان 
باختند و دو نفر دیگر زخمی شــدند. همچنین 
در این بیانیه آمده که عملیات تعمیر و نگهداری 
طبق آنچه برنامه ریزی شده است، انجام خواهد 

شد.         

با وجود همه نقص ها، رای بدهید زم زم!
روح ا... زم بازهم ســوژه شــده است؛ اما 
این بار او نیست که ســوژه سازی کرده 
 بلکه خودش به تور ســوژه خبری افتاده

 اســت. زم، بازداشت شــد در حالی که 
خودش هم باور نمی کرد بــه دام افتاده 
باشد و حاال این روزها چهره اصلی اخبار 
اســت. در ادامه به تازه ترین واکنش ها و 
اظهارنظرها درباره ادمین کانال آمدنیوز 

اشاره می کنیم:

یک مقام دفتر آیت ا... سیستانی:
هر گونه ارتباط و یا دیدار  
»زم« با آیت ا... سیستانی و 
یا دفتر ایشان دروغ است

هر گونه دیدار حضرت آیت ا... سیستانی 
و یا هر نوع ارتباط دفتر ایشــان با روح ا... 
زم تکذیب شــد.در پی طرح شایعات در 
فضای مجازی و برخی رسانه های رسمی 
مبنی بر احتمال دیدار روح ا... زم با آیت ا... 
سیســتانی یک مقام مســئول در دفتر 
مرجعیت عالی شــیعیان در نجف اشرف 
گفت: ادعای منتشر شــده در بعضی از 
رسانه ها مبنی بر حضور روح ا... زم در دفتر 
حضرت آیت ا... سیستانی و دیدار معظم 
له با وی کامال دروغ وبی اســاس است، 
نامبرده هیچگاه ارتباطی مســتقیم ویا 
غیر مستقیم با این دفتر نداشته و کسی 
درخواســت مالقات برای او نکــرده و از 
آمدن ویا نیامدنش به عراق نیز هیچ گونه 

اطالعی نداریم.

ادعای لوفیگارو:
روح ا... زم 

در نجف دستگیر شده است
روزنامــه لوفیگارو چــاپ پاریس از قول 
»منابعی« جزئیاتی از نحوه دســتگیری 
روح ا... زم، موســس کانــال ضدانقالب 
منتشر کرده است. به ادعای این نشریه، 
ایران یک فرد جوان را برای دیدار با روح 
ا... زم به پاریس، محل اقامــت او، اعزام 
کرده است.این فرد، زم را متقاعد می کند 
تا برای دیدار با آیت ا... سیستانی به نجف 
عراق سفر کند. وی پس از ورود به نجف 
در دام نیروهــای امنیتی ایــران افتاده، 
دستگیر و به داخل کشور منتقل می شود.

این گزارش می افزاید که نیروهای امنیتی 
ایران تلفن همراه و رایانــه وی را نیز در 
اختیار گرفته اند و از این طریق توانسته اند 
اطالعات مهمی درباره »منابع خبری« زم 

به دست بیاورند.

شرکت هواپیمایی فالی دوبی:
 روح ا... زم 

مسافر پرواز ما نبود
شــرکت هواپیمایی »فــالی دوبی« در 
پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا روح ا... 
زم، موســس کانال تلگرامی آمدنیوز در 
پرواز شماره ۷۱۰ روز ۱۱ اکتبر )۱۹ مهر( 
بین باکو و دوبی بوده یا نه، گفته است که 
مســافری با این نام در آن پرواز نبوده و 
همه مسافران تا مقصد نهایی به سفر خود 
ادامه دادند.هواپیمای این شرکت روز ۱۹ 
مهر به دلیل نقص فنــی مجبور به فرود 
اضطراری در شیراز شــد.اخیرا شایعاتی 
درباره احتمال فرود اضطراری پرواز باکو- 
دوبی شــرکت هواپیمایی فالی دوبی در 
شیراز و رابطه اش با دســتگیری روح ا... 
زم در شبکه های اجتماعی دست به دست 
می شــد که شــرکت هواپیمایی فالی 
دوبی در پاســخ تاکید کرد که مسافری 
 بــه نــام روح ا... زم در آن پــرواز نبوده

 است.

محمد هاشمی
عضو حزب کارگزاران سازندگی:

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با تایید نظر 
معاون حقوقی رییس جمهوری درباره الیحه پالرمو 
اظهار کرد: رییس جمهور می توانــد الیحه پالرمو 
را ابالغ کند.»ســید محمد صــدر« درباره آخرین 
وضعیت بررسی لوایح پالرمو و سی اف تی در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: مدت هاست که این 
مسائل در مجمع تشــخیص مصلحت نظام مطرح 
نشده اند. تنها در یک مقطع این مسئله مطرح شد 
و سواالتی درباره سی اف تی و پالرمو به وجود آمد. 
اکنون پاسخ این سواالت آمده؛ اما هنوز در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام مطرح نشده است.
وی با اشــاره بــه اظهــارات اخیر لعیــا جنیدی، 
معاون حقوقــی رییس جمهور اظهار داشــت: »از 
لحاظ حقوقی، حرف خانم جنیدی مالک اســت 
چون ایشان هم حقوقدان اســت و مسائل حقوق 
بین المللــی را به صورت دقیــق می داند و در عین 

حال، معاون حقوقی ریاست جمهوری هستند«. 
 لعیا جنیدی گفته بود، مبانــی حقوقی برای ابالغ 

الیحه پالرمو از سوی رییس جمهور وجود دارد.

 رییس جمهو می تواند
 الیحه پالرمو را ابالغ کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت:

کافه سیاست

عکس  روز 

»اون« سوار بر اسب سفید!
خبرگزاری رسمی کره شمالی موسوم به 
کی ســی ان ای، تصویری از اسب سواری 
کیم جونگ اون در کوهستان پکتو منتشر 

کرد.

درخواست ترامپ از عمران خان در مورد ایران

پیشنهاد سردبیر:

یک فعــال سیاســی معتقــد اســت: جناح 
اصالح طلب و اعتدالیون مشــترکات بیشتری 
دارند و به هم نزدیک ترند و طی دو سه انتخابات 
گذشــته که با هم به میدان آمدنــد پیروزی 
چشمگیری نصیب شان شد. این دوره هم جز 
این نیست و اصالح طلبان و اعتدالیون با ائتالف 
می آیند.محمد هاشمی، عضو حزب کارگزاران 
سازندگی در پاسخ به این سوال که پیش بینی 
شما در مورد آرایش سیاســی انتخابات آتی 
مجلس شورای اسالمی چیست؟  گفت: برخالف 
اینکه برخی ادعا می کننــد این دوره به اجماع 
نمی رســیم ولی من عکس ایــن موضوع فکر 
می کنم. در کشــور ما تجاربی که در سال های 
گذشته داشتیم نشــان می دهد هیچ حزب و 
گروه و تشکلی را در کشور نداریم که ضریب 
نفوذ اجتماعی ۵۰ درصدی داشته باشد که 

بتواند به تنهایی برنده انتخابات باشد.

 باز هم ائتالف
 می کنند

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه:

 نماینده تهران در مجلس با بیــان اینکه مردم در 
انتخابات مجلس بــه شــعارها رای نخواهند داد 
و فرق عمل و شــعار را به خوبــی درک می کنند، 
گفت: حزبی شدن انتخابات منجر به ایده محوری 
می شــود.پروانه مافی درباره اســتراتژی و راهبرد 
رقابت های انتخاباتی برای تشکیل مجلس کارآمد 
از سوی جریان ها و گروه های سیاسی، گفت: مردم 
ایران همواره نشــان داده اند که مردمانی سیاسی 
هستند و البته ملت ایران سیاست های حق طلبانه و 
آزادی خواهانه را بیشتر می پسندند؛ اما اگر از دل این 
سیاست ها و آن مفاهیم ارزشمند کار درستی برای 
مشــکالت مردم بیرون نیاید، قطعا رویکرد آنها به 
سمت آن سیاست ها نخواهد رفت. وی تصریح کرد: 
هر گروهی اعم از اصولگــرا و اصالح طلب یا جریان 
ســوم بتوانند در انتخابات آتی این خواســته ها را 
سازماندهی کنند و برای حل آن راهکار ارائه  دهند، 
طبیعتا مورد اقبال مردم قرار خواهند گرفت و رای 
مردم به سمت آنها خواهد رفت چون مردم دیگر به 

شعارها توجه نمی کنند.

مردم در انتخابات مجلس به 
شعارها رای نخواهند داد

 نماینده تهران:

وزیر امور خارجه کشورمان درباره حمله به 
نفتکش ایرانــی SABITI در نزدیکی بندر 
جده عربســتان، گفت: براســاس اطالعات 
دریافتی حمله به نفتکش ایرانی توسط یک 
یا چند دولت انجام شده، البته بررسی ها در 
حال انجام اســت؛ اما تا زمانــی که به نتایج 
متقن در این باره دست نیابیم، دولتی را متهم 
نخواهیم کــرد. محمدجــواد ظریف افزود: 
حمله به نفتکش ایرانی اقدامی پیچیده بوده 
که حامی دولتی داشته و اقدامی دولتی بوده 
 FATF است. وی، درباره پایان مهلت ۴ ماهه
 FATF به ایران، افزود: بــرای اجالس آینده
اقدامات بســیار خوبی در کشور انجام شده 
اســت، البته گروه ویژه اقدام مالی در دوره 
گذشــته مصوبه ای داشــته؛ اما وزارت امور 
خارجه حداکثر تالش خود را به کار می گیرد 

تا حداقل ضرر به کشور وارد شود.

حمله به نفتکش ایرانی توسط 
چند دولت انجام شده است

پیشخوان

فضای مجازی

بین الملل

به نوشته رویترز، آمریکا یک عملیات سایبری مخفیانه علیه ایران 
پس از حمله های چهاردهم سپتامبر به تاسیسات نفتی عربستان 
به راه انداخته است. دو تن از مقامات آمریکا گفتند که این عملیات 
در اواخر سپتامبر صورت گرفته است. یکی از این مقامات مدعی 
شــد این حمله بر ســخت افزارها تاثیر گذاشــته، ولی جزییات 
بیشتری ذکر نکرد.به نظر می رسد این حمله بسیار کوچک تر از 

عملیات های قبلی علیه ایران پس از سقوط پهپاد آمریکایی در ماه 
ژوئن و حمله به نفتکش ها در خلیج فارس در ماه می بوده است که 

آن را به سپاه پاسداران ایران نسبت می دهند.
آمریکا، عربستان، انگلیس، فرانســه و آلمان علنا ایران را مقصر 
حمالت چهاردهم سپتامبر می دانند ولی تهران همواره این اتهام 
را رد کرده است. گروه حوثی های یمن مســئولیت این حمله را 

قبول کرده است.الیسا اسمیت، ســخنگوی پنتاگون گفت: »به 
خاطر مسائل سیاسی و امنیتی، ما در مورد عملیات های مربوط 
به فضای سایبری، عملیات های جاسوسی و برنامه ریزی ها چیزی 
نمی گوییم«. اگر حمله ای در کار بوده باشد، ماه ها طول می کشد 
تاثیر آن مشخص شود ولی حمله های سایبری در آستانه جنگ 

کمتر تحریک کننده هستند.

ادعای رویترز:
آمریکا پس از وقوع حمله به آرامکو، حمالت سایبری مخفیانه ای علیه مراکز ایران انجام داده است

 رییس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها تاکید کرد:

مدیران ارشد هواپیمایی 
پای میز محاکمه

اروپا؛ آسان ترین مقصد 
داعشی ها

به سمت خودکفایی کامل در 
تولید دارو و تجهیزات پزشکی 

حرکت می کنیم

  می گویند در اقتصاد روی 
پای خود بایستیم، درست است؛ 

اما می شود بدون تعامل با 
دنیا اقتصاد را پیش برد؟ 

اعتراف »اولمرت« به شکست اسراییل در برابر ایران
نخست وزیر سابق اسراییل با انتقاد شدید از سیاست های نتانیاهو، گفت عملکرد وی در قبال ایران موجب 
شده تا تل آویو متحمل شکستی راهبردی شود.»ایهود اولمرت« نخست وزیر سابق اسراییل در مصاحبه ای 
که به تازگی منتشر شد، به شدت از سیاست های »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر کنونی این رژیم در قبال 
ایران انتقاد کرده و گفته اســت که نتانیاهو با تمرکز بیش از حد بر برنامه هسته ای ایران، از فعالیت های 
منطقه ای جمهوری اسالمی از جمله گســترش حضور در سوریه غفلت کرده اســت.وی که با روزنامه 
»جروزالم پســت« صحبت می کرد، گفت: »بزرگ ترین شکست امنیتی-دفاعی اسراییل، بزرگ ترین در 
پنجاه سال گذشته، از زمان جنگ »یوم کیپور«، این بوده است که به ایران اجازه داد در سوریه نفوذ کند.«

اولمرت در این مصاحبه گفته است در حالی که نتانیاهو اصرار داشت در داخل خاک ایران با برنامه هسته ای 
ایران مقابله کند، ایران شروع به نفوذ در سوریه کرد و به حمایت از نظام این کشور پرداخت.

درخواست ترامپ از عمران خان در مورد ایران
نخست وزیر پاکستان در گفت وگو با یک رسانه آمریکایی گفت که رییس جمهور آمریکا از او خواسته گفت وگو 
با ایران را تسهیل کند. عمران خان اظهار کرده ، در سفر به تهران با »حسن روحانی«، رییس جمهور ایران در 
این خصوص گفت وگو کرده است. وی در پاسخ به سوال مجری سی ان ان گفت: »وقتی من در نیویورک بودم 
رییس جمهور ترامپ به من گفت که باید تالش کرده و بین ایران و ایاالت متحده، میانجی باشم؛ من وقتی در 
ایران بودم با رییس جمهور روحانی درباره پیشنهاد آمریکا گفت وگو کردم؛ در وضعیتی قرار داریم که تحوالت 
جدید به آن اضافه می شوند، بنابراین باید منتظر باشیم ببینیم که میانجی گری ها به جایی می رسند یا خیر.« 
نخست وزیر پاکستان به سوالی درباره اینکه آیا می تواند به روحانی بگوید که در برهه ای شاهد ژست های مثبت 
از سوی آمریکا خواهیم بود، اینطور پاسخ داد: »آمریکا، قدری پیچیده تر است، بنابراین من تا وقتی که پاسخی 

از هر دو طرف وجود نداشته باشد، وارد جزییات بیشتر نمی شوم.«

چهره ها
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 معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی
 و آبخیزداری اصفهان:

تکمیل طرح های آبخیزداری 
مستلزم تامین اعتبارات است

معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری اصفهان گفت: تکمیل طرح های مصوب 
و در حال اجرای آبخیزداری استان در سال ۹۸ در ۱۲ 
شهرستان مستلزم تامین اعتبارات است.ابوطالب 
امینی اظهار داشــت: این طرح ها در ۱۲ شهرستان 
استان شامل اصفهان، آران و بیدگل، تیران و کرون، 
خوانسار، سمیرم، شاهین شــهر و میمه، شهرضا، 
فریدون شهر، کاشــان، گلپایگان، لنجان و برخوار 
به طور میانگین تاکنون ۴۵ درصد پیشرفت داشته 
است.وی افزود: ســه میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال 
سهم اعتبار استانی و ۱۸۷ میلیارد ریال سهم صندوق 
توسعه ملی این طرح هاست که در صورت تخصیص 

به موقع می توان شاهد اتمام آنها تا پایان سال بود.

فرصت خوب برای عرضه 
فرآورده های نفتی شرکت نفت 

در بورس انرژی
اقبال معامله گران و تجار بین المللی از عرضه انواع 
فرآورده های نفتی پاالیش و پخش در بورس انرژی 
فرصت طالیی برای شرکت ملی نفت ایران به وجود 
آورده تا گازوییل و نفت کوره خــود را نیز روانه این 
بازار کند.در چهارمیــن روز معامالتی در این هفته 
رینگ صادراتی بورس انرژی ایران شاهد عرضه انواع 
فرآورده های نفتی شامل بنزین، گازوییل، گاز مایع، 
رافینیت و حالل ۴۰۲ با حضــور تجار بین المللی 
این بازار بود.در این روز ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن نفت گاز 
)گازوییل( به ارزش ۴ میلیــون و ۹۱۲ هزار و ۵۰۰ 
ریال با هدف صادرات به آن ســوی مرزهای کشور 
 )LPG( معامله شد. همچنین ۳۰۰۰ تن گاز مایع
پاالیش نفت الوان به ارزش یک میلیون و ۵۱ هزار و 
۵۰۰ دالر در این بازار صادراتی معامله شد. پاالیش 
نفت تهران نیــز در این روز ۲۵۰۰ تــن گاز مایع را 
به ارزش ۹۲۷ هــزار و ۵۰۰ دالر فروخت.در نهایت 
۵۰۰ تن رافینیت پتروشیمی بیســتون به ارزش 
۲۶۰ هزار دالر به مقصد بازارهای بین المللی مورد 

معامله قرار گرفت.

تسویه بدهی ۸۰ میلیارد ریالی 
ارزش افزوده سازمان خدمات 

موتوری
مدیرعامل ســازمان خدمات موتوری شــهرداری 
اصفهان گفت: سال گذشته بدهی های ارزش افزوده 
به میزان ۸۰ میلیارد ریال با همکاری شــهرداری 
مرکزی و اداره دارایی تســویه شد. حسن نظام زاده 
اظهار کرد: بخشــودگی مبلــغ ۱۹ میلیارد و ۱۰۰ 
میلیون ریال جرائم مالیات بر ارزش افزوده در سال 
۹۷ و کاهش ۴۰ میلیــارد ریالی عملکرد مالیاتی از 
ســال های ۸۳ تا ۹۶ از طریق رایزنی با اداره دارایی 
همچنین تسویه مبلغ ۱۲ میلیارد ریال بدهی به بیمه 
تامین اجتماعی از دیگر اقدامات صورت گرفته در 
یک سال اخیر بوده است. وی با اشاره به ارائه گزارشی 
از عملکرد یک ساله سازمان خدمات موتوری افزود: 
بازسازی و بهینه ســازی تعداد ۱۰ دستگاه جاروب 
خیابانی به منظور افزایش کیفی خدمات ماشین آالت 
و استفاده از پوشش های عایق در مخازن جمع آوری 
شیرابه مکانیزم ها جهت به حداقل رسیدن خورندگی 
مخازن و کاهش هزینه تعمیــرات دوره ای از جمله 

اقدامات انجام شده در این سازمان است.

اتاق بازرگانی

عزم جدی اتاق بازرگانی اصفهان 
بر کمک به توسعه صنعت توریسم

سید حســن قاضی عســگر، معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتانداری اصفهان در  نشست 
کمیســیون گردشــگری و برند اتاق بازرگانی با 
موضوع بررســی مدل های اقتصادی تامین مالی 
پروژه برند گردشگری اصفهان بر ایجاد یک تشکل 
قوی در حوزه گردشــگری به منظــور پیگیری 
مشــکالت این صنعــت تاکید کــرد. همچنین 
محمدرضــا رجالــی، نایب رییس کمیســیون 
گردشــگری و برند اتاق بازرگانی اصفهان تعامل 
هرچه بیشتر صدا و ســیما را در شناساندن برند 
اصفهان به افراد و افزایش تعداد گردشگران بسیار 

مهم ارزیابی کرد.

بیش از 100 هزار قطعه و تجهیز در فوالد مبارکه بومی سازی شده است
پیشنهاد سردبیر:

منابع طبیعی

بورس

مالیات

اصناف

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:
مردم تمایل کمتری به خرید 
گوشت های وارداتی دارند

رییس اتحادیه گوشــت قرمــز اصفهان گفت: 
گوشت های وارداتی در تنظیم بازار این محصول 
تاثیرگذار اســت؛ اما به دلیــل اینکه کیفیت 
گوشت کشتارگاه ایران با خارج متفاوت است، 
مردم تمایل به خرید گوشت کشتار داخل دارند. 
اصغرپورباطنی در خصوص وضعیت گوشــت 
قرمز با توجه به کاهش دمای هوا، اظهار کرد: از 
آینده بازار گوشت قرمز خبر ندارم، البته همانند 
سال های گذشته کاهش دما بر بازار و افزایش 

قیمت گوشت تاثیر می گذارد.
وی افزود: نرخ گوشت قرمز از آذر سال ۱۳۹۷ تا 
فروردین امسال روند صعودی داشت؛ اما بعد از 

آن تاکنون قیمت ها اندکی کاهش یافته است.
رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان با اشاره 
به رکود بازار گوشت، گفت: رکود بازار گوشت 
همانند دیگر صنف هاست؛ اما در صنف گوشت 
به دلیل کاهش توان خرید مــردم، این رکود 
بیشــتر به چشــم می خورد. وی در خصوص 
تفاوت نرخ گوشت اعالمی اتحادیه و مغازه ها، 
گفــت: در اتحادیه با درجه بندی حدود ســه 
نرخ را برای گوشــت اعالم می کنیــم. براین 
اســاس نرخ گوشــت درجه یک با ۱۵۰ گرم 
دنبه ۹۳ هزار تومان اســت؛ اما اگر درخواست 
مشتری گوشت بدون دنبه و چربی یا ران خالص 
باشد، طبیعتا قیمت آن متفاوت و بیشتر است.

پورباطنی افــزود: با وجودی کــه نرخ مصوب 
اتحادیه برای گوشت قرمز ۹۳ هزار تومان است؛ 
اما گوشت فروشان بســته به کیفیت و میزان 
دنبه، قیمت گوشــت را بین ۸۵ تــا ۹۳ هزار 
تومان تعیین می کنند.وی با اشــاره به آخرین 
قیمت گوشــت در اصفهان، گفت: نرخ گوشت 
گوســفند درجه یک ۹۳ هزار تومان، گوشت 
درجه دو بــه همراه ۱۵۰ گرم دنبــه ۸۷ هزار 
تومان اســت، همچنین نرخ گوشت بز و میش 
که دیر پز است ۸۷ هزار تومان تعیین شده؛ اما 
اگر مغازه داری با نرخ ۹۰ هزار تومان نیز عرضه 
کند، ایرادی ندارد. رییس اتحادیه گوشت قرمز 
اصفهــان همچنین در خصوص گوشــت های 
وارداتی و تاثیر آن بر تنظیم بازار این محصول، 
اظهار کرد: گوشت های وارداتی در تنظیم بازار 
این محصول تاثیرگذار است؛ اما به دلیل اینکه 
کیفیت گوشت کشتارگاه ایران با خارج متفاوت 
است، مردم تمایل به خرید گوشت کشتار داخل 
دارند.وی با اشاره به اینکه گوشت های وارداتی 
به ایران عمدتا از قرقیزستان و ارمنستان است، 
ادامه داد: گوشــت های وارداتی به اصفهان نیز 
بعضا مربوط به قرقیزستان، ارمنستان، روسیه، 

رومانی و بلغارستان است.

بازار

ماوس

KM-902 ماوس وتره مدل

 20,000
تومان

ماوس بی سیم ای 
G-211 نت مدل

 37,500
تومان

ماوس بی سیم جنیوس 
NX-7005 مدل

 98,400
تومان

اسم ها عوض می شــود و اال در مقام عمل، آنها که 
خانه ندارنــد، حاال دیگر اجاره خانه هم برایشــان 

سخت شده چه برسد به خرید خانه.
این بار نام طرح را گذاشــته اند »اقــدام ملی برای 
ساخت مســکن«. دولت دوازدهم کال با »مسکن 
مهر« مشکل داشت. مســکن مهر خوب بود یا بد، 
دولت روحانی و وزرای مربوطه آن را نمی پسندیدند 
و این بی میلی آن قدر کش پیــدا کرد که واکنش 
جالب توجه یکی از اعضای بیت رهبری در جریان 
سفر به کرمانشاه )در زلزله ســال ۹۶( در پاسخ به 
انتقادات و گالیه های معاون رییس جمهور )اسحاق 

جهانگیری( را به دنبال داشت.
در قیاس بین دو طرح مســکن مهــر و اقدام ملی 
مسکن گفته می شــود که طرح اقدام ملی مسکن 
در ابعاد کوچک تر، در زمان کوتاه تر و بدون مداخله 
دولت و با مشــارکت بخش خصوصی اجرا خواهد 

شد.
»اقتصاد آنالین« در توضیح تفاوت ها میان دو طرح 
نوشته است: »طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن 
بیشتر متکی به منابع بخش خصوصی و تسهیالتی 
است که به صورت معمول سیستم بانکی پرداخت 
می کند. برای مســکن مهر حدود ۳۹ تا ۴۵ هزار 
میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استفاده شد که 
سود آن به طور متوسط ۹ درصد بود؛ اما منابع مالی 
برای طرح اقدام ملی ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد 
شده است که تسهیالت آن به سازندگان پرداخت 

می شود و قابل انتقال به خریداران است.«
همچنین در طرح مسکن مهر ساخت ۲ میلیون و 
۲۰۰ هزار خانه در برنامه قرار داشته و دارد که ۶۵ 
درصد از مسکن مهر در دولت تدبیر و امید تکمیل 
و واگذار شــده و همچنان ادامه دارد. اما در طرح 
»اقدام ملی برای مســکن« قرار است که عالوه بر 
تکمیل واحدهای مســکن مهر معادل ۴۰۰ هزار 
واحد اجرا شود که با تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن 
مهر و احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در 
کل، دولت دوازدهم، معادل یــک میلیون و ۱۰۰ 

هزار واحد مسکن احداث خواهد کرد.
مدیرکل مسکن انقالب اســالمی استان اصفهان 

درباره تفاوت این طرح با طرح هایی مانند مســکن 
مهر می گوید: »در طرح مسکن مهر ۲۸ هزار واحد 
مسکونی در شــهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر 
در استان اصفهان ساخته و تحویل مردم شد و تنها 
۱۰۰ واحد در نوش آباد مشکل داشت که متقاضی 
ندارد، وگرنه درباره سایر واحدها حتی سند مالکیت 
نیز به مالکان تحویل شده و راضی هستند. در طرح 
اقدام ملی کمتر با زمین های حاشیه شهرها سر و کار 
داریم و تمرکز بر ساخت مسکن در شهرهای جدید 
مانند بهارستان، مجلســی و ... است که از امکانات 

زندگی برخوردار هستند.«
این طرح در حالی استارت خورده که بعد از رفتن 
دولت های نهــم و دهم، گفته می شــد حجم قابل 
توجهی از واحدهای مســکن مهر بدون متقاضی 
روی دست دولت بعد ماند و سال ۱۳۹۵ این تعداد 
از ســوی قائم مقام وزیر در طرح مسکن مهر ۱۱۰ 

هزار واحد اعالم شــد که البته با توجه به برداشتن 
محدودیت و شرایط فروش مسکن مهر این تعداد 

احتماال در حال حاضرکاهش یافته است.
۲۵۰۰ واحد مسکونی سهم اصفهان است

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان 

می گویــد: در طرح اقدام ملی کمتــر با زمین های 
حاشیه شهرها ســر و کار داریم و تمرکز بر ساخت 
مسکن در شهرهای جدید مانند بهارستان، مجلسی 
و... اســت که از امکانات زندگی برخوردار هستند.

غالمحسین خانی اضافه کرد: در این طرح به چند 
صورت عمل می شــود یا اینکه فرد زمین دارد و از 
تســهیالت طرح اقدام ملی برای ســاخت مسکن 
اســتفاده می کند و یــا اینکه ما زمیــن در اختیار 
مردم و انبوه سازان قرار می دهیم تا اقدام به ساخت 
واحدهای مســکونی کنند.به گفتــه خانی، برای 
اجرای این طرح در اصفهان ۳ قرارداد با شهرهای 
 جدید بهارســتان و مجلسی منعقد شــده و فعال

 ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی سهم استان اصفهان 
اســت. ثبت نام در طرح اقدام ملی از طریق سامانه 
انجام می شود و به افرادی تعلق می گیرد که مالک 

مسکن نباشند.

اقدام برای مسکن ملی!
 سهم اصفهان از طرح جدید مسکن، ۲۵۰۰ واحد است

رییس بومی سازی فوالد مبارکه با اشــاره به اینکه فوالد مبارکه در زمینه بومی سازی از سال ۱۳۸۰ به صورت 
ساختار یافته و قوی شرکت کرده و روی قطعات مکانیکی و بازارهای سازمان یافته برنامه ریزی کرده است، گفت: 
این شرکت در زمینه برق و تجهیزات، بومی ســازی را دنبال کرده است. فروغی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 

۱۰۰ هزار قطعه و تجهیز در فوالد مبارکه بومی سازی شده است.
 وی با تاکید بر اینکه در حوزه تامین ســعی کرده ایم که نیاز داخل را تهیه کنیم، تصریح کرد: با اقداماتی که در 
حوزه بومی سازی برای تولید اقالمی که نیاز داشته ایم انجام شده، توانسته ایم بیش از ۷۰ درصد تولید داخلی را 

در دست بگیریم که مبلغ قابل توجهی را هم شامل می شود.

بیش از 1۰۰ هزار قطعه و 
تجهیز در فوالد مبارکه 
بومی سازی شده است

رییس بومی سازی فوالد مبارکه:

عت
صن

 

مدیرعامل شرکت ساخت و نگهداری آزادراه اصفهان - کاشان می گوید رشد چند برابری هزینه نگهداری آزادراه دلیل افزایش عوارض بوده است؛

آزادراه یکطرفه!

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: گردش مالی شرکت های 
حاضر در شهرک در سال گذشته بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان بوده است 
که اگر صنایع اعتماد کنند و حضور بیشتری داشته باشند، امکان ۵ برابر 
کردن این گردش مالی وجود دارد.جعفر قیصری اظهار کرد: در دنیای امروز 
توسعه مبنی بر دانش یا اقتصاد دانش بنیان بیش از دو دهه است رواج پیدا 
کرده که چند مولفه اساسی دارد و از آموزش آغاز و در ادامه با پژوهش تداوم 
پیدا می کند، در گام بعدی توســعه فناوری است و در پایان تجاری سازی 
فناوری قرار دارد.رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مطرح کرد: 
از ابتدا تا دهه ۷۰ وظیفه دانشــگاه ها بیشتر توسعه علمی بود که معتقدم 

آموزش عالی این دوره را به خوبی سپری کرد و مدیران و مهندسان موفق 
امروز محصول کار دانشگاه ها هســتند.وی ادامه داد: ماموریت دیگری در 
دهه ۷۰ برای دانشگاه ها تعریف شد و نتیجه آن رشد مقاله نویسی است که 
در دنیا جایگاه خوبی پیدا کردیم و از بسیاری از کشورهای پیشرفته جلوتر 
هستیم. قیصری با بیان اینکه از دهه ۹۰ کارآفرینی و توسعه در دستور کار 
قرار گرفت، ادامه داد: رشد آموزش عالی به صورت تدریجی است و تولیدات 
مقاالت الزمه توســعه فناوری است.رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان عنوان کرد: افزایش هزینه های پژوهشــی و فناوری، افزایش نرخ 
رشد ساالنه خرید نرم افزارهای رایانه ای و رشد خدمات دانش بنیان به همراه 

افزایش خرید و فروش خدمات فنــاوری و افزایش تقاضا برای نیروی کار 
متخصص از ویژگی های اقتصاد دانش بنیان است.وی مطرح کرد: بیکاری 
درحال حاضر بیکاری مدرک تحصیلی است و بسیاری از شرکت های اینجا 
برای جذب نیروی ماهر بعضا دچار مشکل هستند. قیصری با بیان اینکه 
از ۵۱۹ واحد فناور که در شــهرک مستقر هســتند، ۲۱۳ واحد در پارک 
مستقر هستند، عنوان کرد: بیش از ۷۱۰۰ نیروی فارغ التحصیل در این 
شرکت ها کار می کنند که از این تعداد حدود ۵۰۰ نفر دانش آموخته دکترا 
در مجموعه حضور دارند و پارک های علم و فناوری می توانند نقش کلیدی 

در جذب دانش آموختگان با مدارج عالی را جذب کنند.

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مطرح کرد:
گردش مالی 14۰۰ میلیارد تومانی شرکت های فناور اصفهانی

مدیرعامل شــرکت ســاخت و نگهداری آزادراه اصفهان - کاشان 
گفت: هزینه های نگهــداری آزادراه و تامین مواد اولیه آن بســیار 
فراتر از درآمدها رشــد کرده و برای مثال، قیمت قیر در یک ســال 
حدودا ۳ برابر شده اســت.محمد کاظم زاده درباره برخی انتقادات 
نسبت به افزایش قیمت عوارض آزادراه اصفهان - کاشان اظهار کرد: 
نرخ عوارض آزادراه ها هر ســاله در هیئت وزیران با نظر به شرایط 
هزینه های نگهداری، بازســازی و برنامه های توسعه راه ها، تعدیل 
می شود و در سال جاری نیز این اتفاق برای ۱۸ آزادراه بزرگ کشور 
رخ داد که آزادراه اصفهان-کاشــان نیز یکی از آنها بود.مدیرعامل 
شرکت ساخت و نگهداری آزادراه اصفهان-کاشان در ادامه افزود: هر 
ساله این نرخ ها در اردیبهشت ماه تعدیل می شد؛ اما در سال جاری 
به دلیل رعایت وضعیت اقتصادی مردم، این اقدام در شــهریور ماه 
صورت گرفته و برای خودروهای عمومی نظیر ون، تاکسی، اتوبوس 
و مینی بوس در حد ۵ درصد و برای سایر وسایل نقلیه به طور متوسط 
۱۶ الی ۱۸ درصد بوده است. وی یادآور شد: این در حالی است که 
هزینه های نگهداری آزادراه و تامین مواد اولیه آن بسیار فراتر از این 
اعداد رشد کرده و برای مثال، قیمت قیر در یک سال حدودا ۳ برابر 
شده است و آسفالت، گارد ریل، برچسب های شب نما و روشنایی نیز 

همگی رشد قیمت قابل توجه داشته اند.کاظم زاده یادآور شد: تصور 
اشتباهی که وجود دارد این است که چون بخش خصوصی در این 
آزادراه ها ســرمایه گذاری کرده، تمامی درآمد آن به حساب بخش 
خصوصی واریز می شود و ســرمایه گذاران در افزایش نرخ ها دخیل 

هســتند؛ اما واقعیت این اســت که ۷۵ درصد از این درآمد توسط 
دولت برداشت شــده و به حساب استهالک ســرمایه سرمایه گذار 
منظور می شــود و قاعدتا همه این درآمد نمی تواند صرف بازسازی 
راه شود.وی ادامه داد: سود مشارکت ســرمایه گذار در این پروژه ها 
مشخص است و قرارداد مشــارکت نیز بلندمدت تنظیم شده و این 

افزایش نرخ عوارض بیشتر به نفع وزارت راه و شهرسازی است تا با 
پوشش سریع تر استهالک سرمایه، شرایط را برای انجام پروژه های 

جدید خود مهیا سازد.
کاظم زاده خاطرنشــان کرد: درآمد بخش خصوصی از عوارض این 
آزادراه ساالنه ۷ میلیارد است که کفاف هزینه ها را نمی دهد و همین 
امسال برای آسفالت ۱۲ کیلومتر از این راه، ۸ میلیارد تومان قرارداد 
امضا شده است و اگر همکاری دولت در تامین قیر و تهاتر بدهی ها 
نبود، این بازسازی ها قابل انجام نبود. وی تاکید کرد: در حال حاضر 
۱۰ درصد از این درآمدها صــرف هزینه های جاری و ۱۵ درصد آن 
صرف نصب تابلو، بهبود روشنایی و نگهداری می شود که این هزینه ها 
در سال جاری به شدت رشد داشته و برای مثال هر متر تابلوی شب 

رنگ از ۴۰۰ هزار تومان به ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
همه این توضیحات در حالی صــورت می گیرد که مردم می گویند 
آزادراه اصفهان-کاشــان به لحــاظ کیفیت در رتبــه خوبی قرار 
نمی گیــرد و اتوبان ناهمــوار و ناایمنی اســت که از قضــا میزان 
تصادفات جاده ای در این آزادراه هم کم نیســت که یکی از علل آن 
می تواند کمبود خدمات و امکانات در این آزادراه باشد. با این حال 

هرچندوقت یک بار میزان عوارضی افزایش می کند.

سها ساالری

وام طرح اقدام ملی مسکن، ۷۵ میلیون 
تومان است و نرخ ســود بازپرداخت این 
وام ۱۸ درصد در نظر گرفته شده. بر اساس 
اعالم ســامانه آباد، دوره ساخت خانه ها 
حداکثر دو سال است و بعد از آن پرداخت 
اقساط شروع می شود. دوره بازپرداخت 
اقســاط وام طرح اقدام ملی مســکن، 
حدود ۱۰ سال اســت و اقساط ماهانه آن 
حداقل یک و نیم میلیون تومان خواهد 
بود.این طرح فعال بــه صورت پایلوت در 
استان کرمان در حال اجراست و احتماال 
دستورالعمل این طرح در یکی دو ماه آینده 

به سایر استان ها نیز ابالغ شود.
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 راه های خانگی و ساده
 برای درمان موخوره

یکی از دشــمنان اصلی موهای بسیاری از خانم ها، 
موخوره ها هستند. داشتن موی سالم، مستلزم حفظ 
و تعادل رطوبت و پروتئین در مو اســت. در ادامه با 
روش های خانگی ساده و کاربردی برای از بین بردن 

موخوره های خود آشنا خواهید شد.
استفاده از سرکه سیب

یکی از روش های ساده برای از بین بردن موخوره، 
استفاده از سرکه سیب است. استفاده از سرکه سیب 
سبب متعادل شــدن میزان تولید چربی در پوست 
سر می شــود. عالوه بر آن، آلودگی های باقی مانده 
روی سر را از بین برده و ساقه موها را قوی می کند. 
برای استفاده از این ماده تنها کافی است تا دو قاشق 
غذاخوری سرکه ســیب را با دو فنجان آب مخلوط 
کنید. محلول را کنار گذاشــته و موهای خود را به 
صورت طبیعی و روتین همیشــگی خود بشویید و 
نرم کننده بزنید. پس از اینکه نرم کننده را از موهای 
خود پاک کردید، محلولی که تهیه کرده بودید را به 

موهای خود بزنید.
استفاده از ژل آلوئه ورا

ژل آلوئه ورا، خواص آنتی اکسیدانی داشته و از این 
رو به سالمت مو کمک بسیار زیادی می کند. عالوه 
بر آن، سبب نرمی و لطافت موها شده و موها را تغذیه 
می کند. برای اســتفاده از این ماده تنها کافی است 
موهای خود را شســته، نرم کننده بزنید. سپس دو 
قاشق غذاخوری از ژل آلوئه ورا را از برگ آن خارج 
کرده و به موها و پوست سرتان بزنید. بگذارید این 
ماده ۱۰ تا ۱۵ دقیقه روی سرتان بماند و سپس آن 

را بشویید.
استفاده از مایونز

مایونز، حاوی اسیدهای چرب است که باعث می شود 
موهای شما تغذیه شــود. مایونز را به تمام موهای 
خود، به خصوص نــوک موها بزنیــد؛ چراکه این 
قسمت ها اصلی ترین قســمت های تجمع موخوره 
هستند. بگذارید مایونز برای حدود نیم ساعت روی 
موهایتان بماند و ســپس با یک شامپوی مالیم، 
موهای خود را شست و شو دهید. پس از شستن 
مایونز می توانید به موهای خود نرم کننده بزنید.

دانستنی ها

راه های خانگی و ساده  برای درمان موخوره

پیشنهاد سردبیر:

ترفند

تاثیر دوپامین مغز بر بدن
دوپامین، همانند یک انتقال دهنده شیمیایی 
در مغز عمل می کند کــه در عملکرد حافظه، 
تمرکز، پــاداش دهی و تنظیم حــرکات بدن 
مفید است. با ترشــح دوپامین در بدن، حس 
لذت و سرزندگی ایجاد می شــود که به ایجاد 
انگیزه در فرد کمک می کنــد. کاهش میزان 
دوپامین با کاهش انگیزه، شور و هیجان مرتبط 
است و احتماال می تواند موجب حس گرفتگی 
و کسلی در فرد شــود. با وجودی که دوپامین 
در مغز تنظیم می شــود؛ اما انجام برخی کارها 
می تواند موجب افزایش طبیعــی آن در بدن 
شــود. پروتئین ها متشکل از اســیدآمینه ها 

هستند. 
۲۳ اســیدآمینه وجود دارد که یکــی از آنها 
مســئول افزایش میــزان دوپامیــن در مغز 
اســت. با مصرف پروتئین، بدن درصدد سنتز 
 اســیدهای آمینه در جهت تولیــد دوپامین 
برمی آید. این اسیدهای آمینه در مواد خوراکی 
سرشــار از پروتئین همچون تخم مرغ، سویا و 
لبنیات یافت می شوند. افزایش میزان دوپامین 
می تواند موجــب تقویت فکر کــردن و بهبود 
قدرت بازیابی شــود. برخی تحقیقات نشــان 
داده اند که چربی های اشباع شده موجود در کره 
و روغن نارگیل می تواند موجب بروز اختالل در 

عملکرد دوپامین مغز شود. 

 تاثیر استرس در بارداری
 بر رشد مغز جنین

یک مطالعه جدید نشان می دهد، استرس مادر 
در زمان بارداری یا حتی قبل از بارداری می تواند 
بر رشد مغز جنین تاثیر بگذارد. در این مطالعه، 
۲۵۱ کودکی که زودهنگام متولد شده بودند مورد 
بررسی قرار گرفتند. شواهد نشان داد مادرانی که 
در دوره بارداری شان استرس بیشتری تجربه کرده 
بودند، مجرای ماده سفید مغزشان رشد معیوبی 
داشت. مادران پرسشــنامه ای را تکمیل کردند 
که از آنها در مورد تجربه شان از وقایع استرس زا 
پرسیده شده بود. محققان با استفاده از تکنیک 
تصویربرداری پزشکی به بررســی ساختار ماده 
سفید مغز هم پرداختند. سالمت روانی بد مادران 
در طول بارداری پیامدهای نامساعدی برای نوزاد 
دارد که از آن جمله می توان به تولد زودهنگام یا 

وزن کم در زمان تولد اشاره کرد.

غذاهای ممنوع در زمان حساسیت!

مفاد آراء
7/283 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک اردستان
آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد 
و امالک اردســتان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 
روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به 
آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ  اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک اردستان تسلیم و رســید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي 
تقدیم دادخواست را اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، ثبت اردستان 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. ضمنًا صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر 

به دادگاه نیست:
1- رای شماره 139860302032000069 مورخ 98/7/2 آقای جابر پویان فرزند یوسف به 
کدملی 1180016572 صادره از اردستان ششدنگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
پالک 101 اصلی علیا واقع در اردستان مزرعه سیاالن بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 

376/75 متر مربع مالک رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/7/10                                                                                                                            

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/7/25          
م الف:  613857  ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

مفاد آراء
7/284  آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی« 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد و 
 امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکــور در دو نوبت به فاصله ی 15 
روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشــار و محلی آگهی می شــود ودر روستاها عالوه بر 
انتشار آگهی، رأی هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد 
تا شخص یا اشــخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شــهرها از تاریخ انتشار اولین 
آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
 اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف

 یکماه مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل نمــوده و گواهي تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تســلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت  موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض،گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل را ارائــه نکند،اداره ثبت 
 مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید. صدور ســند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به 

دادگاه نیست:
1- رای شــماره 139860302021000091 مورخ 98/07/20- آقای امین اله عسکری 
تورزنی فرزند علی مراد بشماره ملی 1189720991 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی 
قسمتی از مزرعه تورزن 60 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 157/92 

متر مربع موروثی و خریداری عادی از ورثه علیمراد عسکری تورزنی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/07/25                                                                                                                            

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/08/11          
م الف:  631138  خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

ابالغ وقت رسیدگی 
7/285 نظر به اینکه خواهان روح اله صالحی راد به طرفیت اســمعیل قاسمی به خواسته 
مطالبه وجه چک دادخواستی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم نموده 

است که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی آران و بیدگل به کالسه پرونده 2/298/98 ثبت 
و برای تاریخ 98/9/16 ساعت 10 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده، از آنجاییکه خوانده 
فوق مجهول المکان بوده لذا با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب به نامبرده 
ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به شعبه دوم حقوقی شورای حل 
اختالف آران و بیدگل مراجعه نماید. م الف: 630918 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان آران و بیدگل  
ابالغ رای

7/286 به تاریخ 1398/7/6 در وقت فوق العاده جلســه شعبه چهارم شورای حل اختالف 
آران و بیدگل به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 872/97 تحت نظر است با 
عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می گردد: رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست آقای جواد محمدی به 
طرفیت آقای محمدرضا رفیعی تیک اوالد فرزند باقر دائر بر مطالبه مبلغ هشت میلیون و 
هفتصد و پنجاه هزار تومان وجه دو فقره چک به شــماره 866/721394 مورخ 97/4/1 و 
866/721378 مورخ 97/2/5 همه عهده بانک مسکن به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه، با عنایت به  جمیع اوراق و محتویــات پرونده به ویژه تصویر مصدق چکهای مذکور 
و گواهینامه های عدم امکان پرداخت بانک محال علیه و با توجه به وجود چکهای مستند 
دعوا در ید خواهان و امضای خوانده در ذیل چکها و نظر به اینکه امضای مذکور از تعرض 
مصون مانده و با التفــات به حاکمیت  وصف تجریدی بر اوراق تجــاری و اماره مدیونیت 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با اســتظهار از اصل استصحاب- در 
مورد اشتغال ذمه خوانده- و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خوانده ارائه اقامه و یا تحصیل 
نگردیده است و خوانده نیز علی رغم وصف ابالغ در جلسه دادرسی حاضر نشده و به نحو 
دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده است. النهایه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا 
به مواد 310 و 311 و 313 و 320 قانون تجارت و تبصــره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی و مواد 9 و 18 و 
19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1394 حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد و 
سی و هشت هزار و هفتصد و پنجاه ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید چکهای مذکور لغایت زمان اجرای حکــم بر مبنای نرخ اعالمی 
تورم بانک مرکزی در حق خواهــان صادر و اعالم می گردد رای صــادره غیابی و ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت بیست 
 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرســتان می باشد. 
م الف: 628421 زهره گرامی نوش آبادی قاضی شــعبه چهارم شورای حل اختالف 

آران و بیدگل 
حصروراثت 

7/287 آقای محمد دهقانی یزدلی دارای شناســنامه شــماره 6199860713 به شــرح 
دادخواست به کالسه 4/430/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عباس دهقانی یزدلی فرزند حسن متولد 1312/1/6 بشناسنامه 
76 در تاریــخ 1398/7/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- علی دهقانی یزدلی فرزند عباس، ش.ش 13 پسر 2- محمد 
دهقانی یزدلی فرزند عباس، ش.ش 26 پســر 3- مصطفی دهقانی یزدلی فرزند عباس، 
ش.ش 1009 پســر 4- مرتضی دهقانی یزدلی فرزند عباس، ش.ش 1098 پسر ، مرحوم 
دارای چهار فرزند پسر می باشــد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 628417 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل 
حصروراثت 

7/288 آقای محمد داداشــی دارای شناسنامه شماره 57 به شــرح دادخواست به کالسه 

525/98 از این دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان اشرف داداشی بشناســنامه 102 در تاریخ 98/4/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- آقای علی یوسفیان آرانی، 
ش.ش 1 همسر متوفی 2- خانم اکرم داداشی، ش.ش 274، 3- فاطمه داداشی، ش.ش 
265 ، 4- زهرا داداشی آرانی، ش.ش 184، 5- اعظم داداشی آرانی، ش.ش 589 همگی 
خواهران آن مرحومه 6- ناصر داداشی آرانی، ش.ش 291، 7- محمد داداشی، ش.ش 57، 
8- رحمت اله داداشی، ش.ش 191 همگی برادران آن مرحومه می باشند و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 628402 شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف آران و بیدگل 
ابالغ وقت رسیدگی 

7/289 نظر به اینکه خواهان مصیب مرشدی وکیل رضا شبان قمصری آرانی دادخواستی  
به خواسته مطالبه وجه چک به طرفیت سعید میر آخورلو به مجتمع شوراهای حل اختالف 
آران و بیدگل واقع در خیابان نواب صفوی تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم به کالسه 
3/383/98  ثبت و برای تاریخ ســه شنبه 98/9/5 ســاعت 10:30 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده و از آنجاییکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورمدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد 
که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شــوند، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید. 
انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور، شورا تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود. م الف: 629025 مهدی عموزاده رئیس شورای حل اختالف شعبه 

سوم حقوقی آران و بیدگل  
ابالغ رای

7/290 به تاریخ 1398/7/17 در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول شورای حل اختالف آران 
و بیدگل به تصدی امضا کننده ذیل تشــکیل و پرونده کالسه 864/97 تحت نظر است با 
عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می گردد: رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست آقای روح اله صالحی 
راد فرزند حبیب اله به طرفیت آقای مراد فردوسی فرزند محمد دائر بر مطالبه مبلغ بیست 
میلیون ریال وجه یک فقره چک به شــماره 1484/393517/26 مورخ 96/12/25 عهده 
بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، با عنایت به  جمیع اوراق و محتویات 
پرونده به ویژه تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت بانک محال علیه 
و با توجه به وجود چک مســتند دعوا در ید خواهان و امضای خوانده در ذیل چک و نظر به 
اینکه امضای مذکور از تعرض مصون مانده و با التفات به حاکمیت  وصف تجریدی بر اوراق 
تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از 
اصل استصحاب- در مورد اشتغال ذمه خوانده- و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خوانده 
ارائه اقامه و یا تحصیل نگردیده است و خوانده نیز علی رغم وصف ابالغ در جلسه دادرسی 
حاضر نشده و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده است. النهایه دعوی خواهان را وارد 
تشخیص و مستندا به مواد 310 و 311 و 313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 
قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 9 
و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1394 حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد 
و شصت و پنج هزار ریال بابت خسارات دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک مذکور لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرستان می باشد. م الف: 628982 زهره گرامی 

نوش آبادی قاضی شعبه اول شورای حل اختالف آران و بیدگل 

ابالغ رای
7/277 کالسه پرونده:501/98 ، شــماره دادنامه:1053 ، تاریخ رســیدگی:98/05/12 
 ، مرجع رســیدگی: شــعبه ســوم شــورای حــل اختــالف خمینــی شــهر خواهان: 
مجید غفوری به نشانی:خمینی شهر منظریه خ پیمان ،وکیل: خانم مریم مشتاقی نشانی: 
خمینی شهر خ بوعلی جنب داروخانه دکتر گلتسانه طبقه 14 واحد13 ؛ خوانده: سعید رضایی 
نشانی: مجهول المکان ، خواسته: 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 رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
 شــورا: در خصوص دعوی آقای مجید غفوری علیه آقای سعید رضایی به خواسته مطالبه 
مبلغ پنجاه میلیون ریال 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 206/686907 
 - 95/4/31 به انضمام خســارات دادرســی و تاخیر تادیــه نظر به مفاد دادخواســت و 
مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و اینکه وجود اصل 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 تشــخیص می گردد با اســتناد به مــواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای 
حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصــره الحاقی به ماده 2 قانون 
 صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکــم به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلــغ 50/000/000 ریال بابت 
 اصل خواســته و پرداخت مبلغ 770/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت
  تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اســتهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای 
کاال و خدمــات مصرفــی در حق خواهان صــادر و اعالم مــی گردد. ایــن رای غیابی 
اســت و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و ســپس ظرف 
 مهلــت 20  روز قابــل اعتــراض در محاکــم عمومی و حقوقی خمینی شــهر اســت. 
م الف: 627058  مصطفی زیبایی فر قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر 
ابالغ رای

7/278 کالســه پرونده:500/98 ، شــماره دادنامه:1052 ، تاریخ رسیدگی:98/05/12 ، 
مرجع رسیدگی: شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: حمید غفوری به 
نشانی:خمینی شهر منظریه خ پیمان ،وکیل: خانم مریم مشتاقی ؛ خوانده: سیدمسلم حسینی 
نشانی: مجهول المکان ، خواسته: 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 حمید غفوری علیه آقای سیدمســلم حسینی به خواسته مطالبه 
مبلغ یکصد میلیون ریال 100/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 564240 
- 95/7/25 به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست و مالحظه 
رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و اینکه وجود اصل مستندات در ید خواهان 
ظهور در اشتغال 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 ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 
از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/280/000 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: 627059  مصطفی زیبایی فر قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر 

آیا غذاهایی که باعث تشدید حساسیت می شوند می توانند موجب وخامت آلرژی شوند؟ بدترین اتفاق ممکن در فصول گرده افشانی خوردن غذاهایی است که موجب تشدید حساسیت می شوند. بر 
اساس گفته های دکتر تانیا الیوت، متخصص سخنگوی کالج آمریکایی آلرژی، آسم و ایمنی شناسی، با خوردن و نوشیدن غذاهایی که باعث تشدید حساسیت می شوند، مشکالت آلرژی بیشتر می شود. 

لیست زیر غذاهای تهدید کننده ای است که در فصل های آلرژی زا باید از بشقاب خود حذف کنید.

پنیر کهنه شده
پنیر کهنه شده از جمله غذاهایی است که باعث تشدید حساسیت می شوند. بر اساس گفته های دکتر 
الیوت، اگر پس از خوردن انواع پنیرهای کهنه مانند گودا، پارمیزان و ناچو دچار گرفتگی و آبریزش بینی 
شده اید، رویا پردازی نکرده اید. علتش هیســتامین های موجود در پنیر است نه لبنیات. این مسئله که 

لبنیات موجب غلیظ تر شدن مخاط و موکوز 
می شود، هرگز ثابت نشده است.

گوشت قرمز
گوشت قرمز از غذاهای حساسیت زا در رژیم غذایی شماست. آلفا گل یک نوع حساسیت ناگهانی به گوشت 
قرمز است. این حساسیت به وسیله کنه و سایر حشرات منتقل می شود. کنه ها مولکول های شکر موسوم به 
آلفا گل را از طعمه می گیرند. در مرحله بعدی به قربانی منتقل می کنند. اگر آن قربانی شما باشید بدن شما 
به آلفا گل واکنش نشان می دهد. شما به گوشت قرمز حساسیت پیدا می کنید. حساسیت غذایی معمولی از 
چند دقیقه تا چند ساعت طول می کشد، حساسیت غذایی آلفا گل تا چند ساعت و حتی روزهای بعد به طول 
می انجامد. این نوع حساسیت در حال زیاد شدن است. ابتال به این بیماری نه تنها در آمریکا بلکه در اروپا و 
استرالیا هم گزارش شده است. تحقیقات انجام شده توسط متخصصین کالج پزشکی و سالمت تنسی به این 
نتیجهایج زیر رسیده اســت. آلفا گل عامل درصد زیادی از حساسیت های شناخته نشده به پروتئین است. 
اگر پس از خوردن گوشــت قرمز عالئمی مانند تجمع توده، 
استفراغ و مشکالت تنفسی دارید حتما به پزشک متخصص 

مراجعه کنید.

چای گیاهی
آیا می دانید چه موادی در این ترکیب خوش بو وجود دارد؟ گل و گیاهانی که موجب 
می شوند عطسه کنید. خیلی ها تفاوت بین طبیعی و غیر حساسیت زا را نمی دانند. 
چای گیاهی از گیاهان به دســت می آید. گیاهان و درختانی که موجب بروز تب 

می شوند هم از همین دسته هســتند. بنابراین اگر چای گیاهی مصرف می کنید ممکن است برگ های آن پر از گرده های 
گیاهی باشند. برای مثال آویشن و بابونه پر از گرده های گیاهی مگوورت است. گونه دیگری از گرده ها که موجب آلرژی زایی 
می شوند اکیناسه ها هستند. اگر لیوان چای شما موجب ایجاد عالئم حساسیت می شوند از نوشیدنی دیگری استفاده کنید.

غذاهای پر ادویه
تا به حال متوجه شده اید که پس از خوردن فلفل تند چهار آتیشه آبریزش بینی می گیرید؟ 
بر اســاس گفته های دکتر الیوت، خوردن غذاهای پر ادویه موجب تمیز کردن سینوس ها 
می شود. مجاری بینی را تمیز کرده و باعث رقیق شدن موکوز خواهد شد. این بسیار خوب 
است، ولی اگر عالئم شما زیاد و آزار دهنده هستند ممکن اســت مسئله دیگری در میان 
باشد. سندروم چششی ورم غشا بینی در کســانی که غذاهای ادویه دار می خورند موجب 
ایجاد عالئم ناراحت کننده آلرژی می شود. از جمله این عالئم عطسه و آبریزش بینی است، 

بهترین راه حل مشکل برای این افراد کنار گذاشتن مواد غذایی تند است.

میوه های تازه
میوه ها از جمله غذاهایی هستند 
که باعث تشــدید حساســیت 
می شــوند. ممکن اســت پس از 
خوردن حتی مقــدار کمی هلو، 
سیب یا یک مشت آلبالو ناگهان 
احساس خارش در دهان داشته باشید. علت چیست؟ آیا این یک حساسیت 
غذایی است؟ امکان دارد شــما به سندروم حساســیت دهانی مبتال باشید. 
این حساسیت واکنشــی به پروتئین های موجود در پوســت میوه است که 
عملکردی مشابه گرده ها دارند. مثال ابتال به حساسیت خارش دهانی درست 
مانند جویدن برگ درخت اســت. این همان اتفاقی است که برای افراد مبتال 
به این بیماری پس از خوردن میوه ها رخ می دهد. خوشبختانه پختن میوه ها 
پروتئین ها را می شکند. به شما امکان می دهد بدون حساسیت میوه بخورید. 
این روشی تشــخیصی برای این بیماری است. بســیاری گفته اند وقتی هلو 
می خورند احســاس خارش دهان دارند، ولی وقتی کمپــوت هلو می خورند 
این عالئم را ندارند. اگر شما هم همین گونه هستید حساسیت غذایی ندارید. 
نیازی نیست نگران واکنش های شدید حساسیتی باشید، هرچند دکتر الیوت 

پیشنهاد می کند با پزشک متخصص آلرژی مشورت کنید.
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ممنوعیت تردد از اتوبان فرودگاه تا پل شهید »طیاره«

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

ناجا

ممنوعیت تردد از اتوبان 
فرودگاه تا پل شهید »طیاره«

 رییس پلیس راه اســتان از اعمــال محدودیت 
ترافیکی از اتوبان فرودگاه تا پل شهید »طیاره«و 
بالعکس در روز شــنبه همزمان با اربعین سرور 
و ساالر شــهیدان خبر داد. ســرهنگ »حسین 
پورقیصری«اظهار داشــت: مردم مومن، انقالبی 
و والیت مدار شــهر اصفهان که توفیق شــرکت 
در همایش بزرگ پیاده روی اربعین حســینی را 
نداشتند روز شنبه همزمان با اربعین سرور و ساالر 
شهیدان در همایش جاماندگان اربعین به زیارت 
امامزاده شاه کرم)ع( مشرف می شوند. وی افزود: 
از این رو پلیس اصفهان برای اجرای هر چه بهتر 
همایش جاماندگان اربعین یکسری محدودیت ها 
را اجرایی می کند. ســرهنگ پورقیصری اظهار 
داشت: از 6 صبح تا 9 شب روز شنبه 27 مهر ماه، 
تردد انواع کامیون و تریلر از اتوبان فرودگاه تا پل 
شهید »طیاره« و بالعکس ممنوع است. این مقام 
انتظامی بیان داشــت: رانندگانی که قصد سفر از 
این محور را دارند می توانند از مســیر جایگزین 
»خاتون آباد«، »شــش راه « و بزرگراه »شــهید 

خرازی« عبور کنند. 

دستگیری 34 معتاد و خرده 
فروش افیونی در اصفهان

 فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از اجرای 
طرح جمــع آوری معتادان متجاهــر و خرده 
فروشان افیونی و دستگیری 34 معتاد و خرده 
فروش مواد مخدر خبر داد. سرهنگ محمدرضا 
خدادوست اظهار داشــت: روز سه شنبه طرح 
جمع آوری معتادان متجاهر و خرده فروشــان 
افیونی اجرایی شد. وی افزود: در نتیجه اجرای 
این طرح 23 نفر معتاد تابلو و متجاهر و 11 نفر 
خرده فروش مواد مخدر دستگیر و برای اقدامات 

قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

سرپرست پلیس آگاهی استان خبر داد:
 کشف کاالی قاچاق 

در اصفهان
سرپرســت پلیس آگاهی اســتان از کشف یک 
محموله واکس خودرو و ســیخ چوبی قاچاق به 
ارزش یک میلیارد ریال خبر داد. سرهنگ حسین 
ترکیان اظهار داشــت: کارآگاهان پلیس آگاهی 
استان اصفهان مطلع شدند فردی اقدام به دپوی 
یک محموله کاالی قاچاق در انبــاری کرده که 
کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی وارد 
عمل شدند. وی افزود: پس از هماهنگی های الزم 
از محل بازرسی 12 هزار بسته سیخ چوبی و 16 
کارتن واکس خودرو خارجی همگی فاقد مدارک 
گمرکی کشف شــد. این مقام انتظامی با اشاره 
به دســتگیری یک نفر در این رابطه بیان داشت: 
ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان یک 
میلیارد ریال اعالم شــده است. سرپرست پلیس 
آگاهی اصفهان خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی 
با قاچاقچیان کاال و برهم زنندگان نظم اقتصادی 

جامعه برخورد قاطع و قانونی می کند.

فراخوان ملی »کودک و 
اورژانس« در اصفهان

نخســتین فراخوان ملی »کــودک و اورژانس« 
برای ســاخت کلیپ از اقدام کمک هــای اولیه 
کودکان دراصفهان منتشر شــد. عباس عابدی، 
مســئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشکی اســتان اصفهان، آخرین 
مهلت ارســال آثار را به این فراخوان تا 13 آبان 
بیان کرد و گفت: عالقه مندان به شرکت در این 
فراخوان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و 
جزییات فراخوان به پایگاه اینترنتی اورژانس به 
نشانی www.ems.mui.ac.ir مراجعه کنند. 

داوران جشنواره ملی معلوالن 
در اصفهان مشخص شدند

دومین جشــنواره ملی معلوالن با مشخص شدن 
داوران در مرحلــه ارزیابــی آثار برتر قــرار گرفت. 
مســئول کمیته داوران این رویداد ملی رسانه ای 
گفت: در دومین جشــنواره داوران آثار رســیده را 
در زمینه های مقاله، خبــر ،مصاحبه ،فیلم وکلیپ 
،گزارش تصویری ،فن بیان ،عکس ، طنز و کاریکاتور 
و مســتند ارزیابی و آثار برتر برگزیده خواهند شد. 
صادق هــادی، آثار رســیده بــه دبیرخانه دومین 
جشــنواره ملی رســانه های معلوالن در مقایسه با 
دور اول را از نظــر کیفی مطلوب تر توصیف و خاطر 
نشــان کرد: با توجه بــه اضافه شــدن بخش های 
گزارش تصویــری، طنز وکاریکاتور، مســتند، فن 
بیان و فیلــم و نماهنگ در این دوره از جشــنواره 
 انتظاراســت آثار فاخــری را در بخش ها شــاهد 

باشیم.  

از حدود 150 هزار نفر در ســال گذشــته به 300 
هزار نفر در سال جاری رســید؛ آمار زائران اربعین 
حسینی از استان اصفهان را می گوییم. سال گذشته 
به گفته مسئوالن حج و زیارت استان، آمار زائران 
رشد2/5برابری داشت )سال 96 آمار زائران 63 هزار 
نفر بود( و امسال نیز به نسبت سال گذشته رشد دو 

برابری زائران را شاهد بودیم.
تعداد زائرانی که سال گذشته از استان اصفهان به 
کربال اعزام شدند 149 هزار و 147 نفر بودند،این 
رقمی است که »غالمعلی زاهدی« اعالم کرده بود. 
این رقم امسال و تا روز گذشته طبق اعالم مدیرکل 
حج و زائران استان، 272 هزار نفر )بدون احتساب 
کاشان( و 305 هزار نفر )با احتساب کاشان( بوده 

است.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان می گوید: چه 
در کشور چه در استان تصور این میزان از استقبال 
از ســفر اربعین نمی شــد، با توجه به شور و شوق 
مردم آمار از پیش بینی هایی که بر اساس سال های 

گذشته صورت گرفت، فراتر رفت.
غالمعلی زاهدی تاکید کــرده که این آمار در حال 
افزایش است و تا دو سه روز آینده نیز ادامه دارد؛ اما 

دیگر از شیب افزایشی آن کاسته شده است.
آمار زائران اربعین حسینی از ایران اسالمی در حالی 
رکوردشــکنی کرده و فراتر از تمام پیش بینی ها 
بوده که بــه گفته مدیــرکل برنامه ریزی و نظارت 
عتبات ســازمان حج و زیارت و مســئول سامانه 

سماح تا روز 14 مهرماه، 
اصفهان در رتبه سوم ثبت 
نــام در این ســامانه قرار 
داشت. رحمانی گفت که 
338 هزار نفر از اســتان 
تهران و بعدازآن اســتان 
خوزســتان با 219 هزار 

نفر، بیشــترین زائر ثبت نام کننده را داشــته اند و 
بعد از اســتان خوزستان، اســتان اصفهان با 184 
هزار نفر رتبه سوم، استان خراسان رضوی با 178 

هزار نفر رتبــه چهارم و 
استان فارس با 150 هزار 
نفر رتبه پنجــم در تعداد 
زائریــن اربعین را به خود 
اختصــاص داده بودند.از 
184 هــزار نفــری که تا 
نیمه مهرماه در ســامانه 
ثبت نام کرده بودند، در فاصلــه ده روز، این رقم به 
272 هزار نفر رسید.بیشــترین ثبت نام کنندگان 
اربعین حسینی در استان اصفهان هم از شهرهای 

اصفهان، خمینی شهر و نجف آباد بوده اند.
آمار زائرانی که سال گذشــته در ایام اربعین از پنج 
محور وارد شهر کربال شــدند، 15 میلیون و 322 
هزار نفر بوده است. ســال 96 این رقم 14 میلیون 
نفر )از جمله دو میلیون 350 هزار ایرانی( بود. سال 
97 تعداد زائران ایرانی دو میلیون نفر اعالم شد، این 
در حالی است که آمار ثبت نام کنندگان در سامانه 
سماح از ابتدای شهریور ماه تا 18 مهرماه امسال از 
سه میلیون نفر هم گذشت و مسئوالن پیش بینی 
کردند که تا پایان ماه صفر ایــن رقم به 5 میلیون 
نفر هم خواهد رسید. به طور کلی »غیرقابل پیش 
بینی« های اربعین امســال که با حذف روادید هم 
همراه شده، زیاد بود. به طوری که در برخی روزها 
هم زائران و هم مسئوالن با مشکالتی از پیش تعیین 
نشده مواجه شدند. مثال خدمات حمل و نقل کافی 
نبود. کشــور عراق در جابه جایی زائــران ایرانی با 
کمبود وسیله نقلیه روبه رو شد و ناوگان های حمل 
و نقل از ایران اعزام شدند. به خاطر همین مشکل 
برخی مرزها از جمله خســروی، چذابه و شلمچه 
به طور موقت بســته شدند و مســئوالن از زائران 

خواستند سفر خود را به تعویق بیندازند.
البته متاســفانه حوادث هم کم نبود، آخرین آمار 
از زائرانی که جان خود را در راه این ســفر ازدست 
دادند، بــه نقل از ناجــا، 65 نفر بود؛ امــا به گفته 
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان در خاک عراق 
هیچ یک از زائران استان اصفهان دچار حادثه نشده 
و جزو مصدومان و فوتی ها نبوده، تنها تصادفی در 

شلمچه رخ داد که یک زائر از فالورجان فوت کرد.

قدم قدم با یه َعَلم
 میزان زائران اربعینی استان اصفهان از مرز 300 هزار نفر گذشت؛

بیشترین ثبت نام کنندگان اربعین 
حسینی در استان اصفهان 
هم از شهرهای اصفهان، 
خمینی شهر و نجف آباد بوده اند

ابالغ وقت رسیدگی
7/291  بدینوسیله اعالم می دارد که آقای عباس نادی فرزند امامقلی دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال سند خودرو به طرفیت خانم نگین رنجبر حمزه به این شعبه تقدیم نموده 
است که به کالسه 261/98 شــعبه اول شــورای حل اختالف فریدونشهر ثبت گردیده 
است و در تاریخ 98/8/26 وقت رسیدگی تعیین گردیده اســت لذا به خانم نگین رنجبر 
 حمزه فرزند حمید ابالغ می گردد که جهت رســیدگی به پرونده 261/98 در روز یکشنبه

 مورخه 98/8/26 ساعت 3 در شعبه اول شــورای حل اختالف فریدونشهر حاضر شوید 
 این آگهی بعنوان ابالغ قانونی تلقی و در صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام می گردد. 
 م الــف: 633717 شــعبه اول حقوقــی شــورای حــل اختــالف شهرســتان

 فریدونشهر
حصر وراثت

7/292  آقای امیر باتوانی دارای شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسه  356/98 
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طال 
کیماسی به شناسنامه 2 در تاریخ 1398/6/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج فرزند ذکور به نام های 1- امیر باتوانی، ش.ش 
4 متولد 1341/3/2، 2- حســین باتوانی، ش.ش 313 متولــد 1347/4/1، 3- امامقلی 
باتوانی، ش.ش 312 متولد 1344/7/3، 4- رضا باتوانی، ش.ش 348 متولد 1351/7/8، 
5- رضا علی باتوانی، ش.ش 58 متولد 1354/3/8 و سه فرزند اناث به نام های 1- جهان 
باتوانی، ش.ش 165 متولد 1336/10/2، 2- بهنــاز باتوانی آخوره علیایی، ش.ش 190 
متولد 1356/6/22، 3- شــهناز باتوانی آخوره علیائــی، ش.ش 23 متولد 1361/1/3 و 
غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شد. م الف: 633714 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان

 فریدونشهر
ابالغ دادخواست وضمائم

7/293 بدینوســیله به رســتم طاهری فعال مجهول المکان ابالغ مي گرددکه خواهان 
فرامرز حاتمی به نشاني شهرضا پاسداران فرعی 28 نبش مالصدرا پ 93 دادخواستي با 
موضوع انتقال سند به این شورا تسلیم که به کالسه  403/98 ثبت و وقت رسیدگي براي 
روز دوشــنبه مورخ  27 / 8 / 98  ســاعت 4 عصر تعیین گردیده اینک حسب درخواست 
خواهان و به تجویزماده 73 ق0آ0د0م مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشــار 
آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف 
شعبه سوم حقوقي شهرضا حاضرشــویدواگربعداً احتیاج به نشــرآگهي باشد یک نوبت 
منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف: 633706 عکاشه رئیس دبیرخانه 

شوراي حل اختالف شعبه سوم حقوقي شهرضا 

آگهی تغییرات شــرکت پارتاک داروی سپاهان با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 62205 و شناسه ملی 14008262182

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1398/06/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :محمد اقبالی به شــماره ملی 1263497081 با 
پرداخت5000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را افزایش داد. 
سید احسان صالحی ابری به شماره ملی 1270241771 با پرداخت5000000 
ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را افزایش داد و در نتیجه سرمایه 
از 1.000.000 ریال به 11.000.000ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه به 
نحو مذکور اصالح گردید. نام شرکاء بعد از افزایش سهم الشرکه: محمد اقبالی 
به شماره ملی 1263497081 دارنده 5340000 ریال سهم الشرکه - سید 
احسان صالحی ابری به شماره ملی 1270241771 دارنده 5340000 ریال 
سهم الشرکه - امین یاری به شــماره ملی 3934536379 دارنده 320000 
ریال سهم الشرکه./ اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )630132(

آگهی تغییرات انجمن خیریه سلمان حسین آباد موسسه غیر 
تجاری به شماره ثبت 654 و شناسه ملی 10260123009 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/03/25 و نامه شماره 
1414/1303/1885 مورخ 1398/04/12 پلیس اطالعات و امنیت عمومی 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حسین 
شالبافیان حسین آبادی به شماره ملی بسمت 1288521162رییس هیات 
مدیره و حسن جوادی حسین آبادی به شماره ملی 1288595859 بسمت 
نایب رییس هیات مدیره و محمد دهقان حســین آبادی به شــماره ملی 
1288688997 بسمت مدیر عامل ومجتبی ماجد حسین آبادی به شماره 
ملی 1288576706 بسمت خزانه دارو مهدی دهقان حسین آبادی به شماره 
ملی 1288571569 به سمت منشی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر خزانه دارـ  مدیرعاملـ  
رییس هیات مدیره یا نایب رئیس متفقا" و با مهر خیریه معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )630108(

آگهــی تغییرات شــرکت فنی مهندســی دانــا صنعت 
 اردســتان ســهامی خــاص به شــماره ثبــت 754 

و شناسه ملی 10861907160 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/06/08 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - احسان اله مرزبان به شــماره ملی 1189360063 به سمت 
رئیس هیئت مدیره، میثم دیان اردستانی به شماره ملی 1189359251 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، محسن یزدانیان به شماره 
ملی 1189362554، مهران همایونفر به شــماره ملی 1189360527 و 
فاطمه شهیدانی به شماره ملی 1209881179 به سمت اعضای هیئت 
مدیره برای بقیه مدت هیئت مدیره )تا تاریــخ 1399/01/20( انتخاب 
گردیدند. - کلیه اوراق و اســناد مالی و بهادار و تعهدات شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، عقود اســالمی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر خواهد بود. - ضمنًا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت 
مدیره می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )629889(

آگهــی تغییرات شــرکت فنی مهندســی دانا صنعت 
 اردســتان ســهامی خاص به شــماره ثبــت 754 

و شناسه ملی 10861907160 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/06/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 33 اساسنامه بدین شرح اصالح شد:هر 
یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل 5 سهم از سهام 
شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی 
که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد 
شود، به صندوق شرکت بســپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده 
مدیر از حقوق ناشــیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد 
ولی مادامی که مدیر مفاصاحســاب دوره تصدی خود را از شــرکت 
دریافت نکرده ســهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی 
خواهد ماند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )629967(

آگهی تغییرات شرکت چکاوک داروی آریانا شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 115 و شناسه ملی 14003767542 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/06/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : . مواردفوق به موضوع فعالیت شرکت ماده 2 
اساســنامه اضافه گردید صادرات و واردات کلیه :مواد ویتامینه برای دام و 
طیور و در نتیجه ماده 2 به شــرح ذیل اصالح گردید : تولید و توزیع مکمل 
های غذایی و دارویی دام -طیــورو آبزیان- تولید و توزیــع افزودنیهای 
خوراک دام طیور و آبزیان پخش دارو-واکســن و مواد بیولوژیک- تولیدو 
فراوری کود ارگانیک- رقیق سازی آنزیم و افزودنیهای خوراک دام و طیور 
و آبزیان اخذ نمایندگی از شــرکتهای مرتبط با صنعت دام و طیور و آبزیان 
-صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی - صادرات و واردات کلیه 
:مواد ویتامینه برای دام و طیور -ترخیص کاال از گمرکات کشور شرکت در 
مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از 
موسسات و بانکهای خصوصی و دولتی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت 
ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور مجوز نمیباشد و در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذی صالح. مرکز اصلی شرکت در واحد 
ثبتی اردستان به نشانی استان اصفهان ، شهرستان اردستان ، بخش زواره ، 
شهر زواره، محله شهرک صنعتی ، جاده )5 کیلومتری زواره( ، خیابان )قطب 
صنعتی چهارم( ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپســتی 8441613804 تعیین 
گردید و ماده مربوطه اساسنامه به شــرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زواره )617188(

آگهی تغییرات شرکت کیمیا پرداز کیهان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 1892 و شناسه ملی 10260627306 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/07/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شــرکت به واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله شهرک آبشــار اسپادانا ، خیابان گلستان 3 ، 
کوچه )شقایق 2( ، پالک 8 ، ساختمان شقایق 8 ، بلوک 8 ، طبقه چهارم ، واحد 16و 
کد پستی 8169311643 تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری خمینی شهر )623996(

نمایندگی اوقاف و امورخیریه_  بخش امامزاده)بادرود(  
 هیات امناء آستان مقدس_ امامزادگان آقاعلی عباس و سید محمد)ع(

  آگهی مزایده حضوری  
بدینوســیله به اطالع میرســاند نمایندگی اوقاف و امور خیریه بخش امامزاده)بادرود( و 
هیات امناء آســتان مقدس امامزادگان آقاعلی عباس و سید محمد علیهماالسالم در نظر 
دارند محصول بِه متعلق به باغ آســتان مقدس را به شــرح ذیل از طریق آگهی مزایده به 

فروش برسانند:

شروط و تعهدات
1(پیشنهاد دهندگان بایستي 10% مبلغ مورد مزایده را بعنوان سپرده طي فیش بانکی 
در وجه نمایندگی اوقاف و امورخیریه بخش امامزاده)بادرود( به واحد حسابداری تحویل 

و رسید دریافت نمایند.
2(پیشنهاد دهندگان مي توانند تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 1398/08/11  تقاضاي 

خود را به دبیرخانه نمایندگی اوقاف و امور خیریه تحویل و رسید دریافت نمایند.
3(مزایده راس ساعت 10 صبح روز یک شــنبه مورخ 1398/08/12  در محل نمایندگی 

اوقاف و امورخیریه برگزار خواهد شد.
4(به پیشــنهادهای مبهم و فاقد ضمانت نامه یا فیش بانکی و یا آنهایی که خارج از موعد 

مقّرر واصل شده باشد و یا مخالف با شــرایط آگهی مزایده و یا مخدوش باشد ترتیب اثر 
داده نخواهد شد.

5(مبلغ پیشنهادی برنده مزایده به صورت نقدی وصول و سپس مجوز برداشت محصول 
صادر خواهد شد.

6(در صورت انصراف برنده مزایده بعد از تنظیم صورتجلسه، ضمن ضبط سپرده وي به نفع 
آستان مقدس، مورد مزایده با حفظ ترتیب به نفر بعدی واگذار خواهد شد.

7(سپرده نفرات دوم و سوم پس از وصول مبلغ پیشنهادی برنده مزایده مسترد خواهد شد.
8(کلیه هزینه های مزایده از قبیل دستمزد کارشناس، چاپ آگهی و غیره به عهده برنده 

مزایده خواهد بود.
9(لغو ویا تجدید مزایده برابر ماده 24 قانون برگزاری مناقصات و مزایده می باشد.

10(  این مزایده حضوري بوده و حضور شــخص متقاضي در روز وســاعت جلسه الزامی 
مي باشد.

11(کمیسیون در رد ویا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
12(متقاضیان می توانند با هماهنگی این نمایندگی و یا هیات امناء آســتان مقدس در 
ســاعات اداری از محصول مورد مزایده بازدید و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 8-54347777 تماس حاصل نمایند.

م الف:635522

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری 
اصفهان اظهار داشــت: تاکنون حــدود 14 هزار 
نفر از اتباع خارجی اســتان فرآینــد ثبت نام را به 
اتمام رســانده اند که 90 درصد آنهــا از مهاجران 
اهل تشــیع و 10 درصد از مهاجران اهل تســنن 
هستند. مهدی ســلیمانی افزود: سعی می کنیم 
تا خدماتی که به زائرین ایرانی ارائه می شــود به 
زائران مهاجر نیز ارائه شود و این زمینه فراهم شده 
است تا مهاجران بدون پرداخت هزینه روادید در 
این مراسم باشکوه شرکت کنند. وی با بیان اینکه 
محبان اهل بیت )ع( فارغ از هرگونه مذهب، دین، 
نژاد و تابعیت در این همایش شــرکت می کنند، 
از زائران خواست تا به مســائل بهداشتی و فردی 
و کوتاه کردن مدت ســفر خود به کربالی معلی 

به دلیل ازدحام جمعیــت و محدود بودن امکانات 
و فراهم آوردن امکان ســفر برای دیگــر زائران، 
توجه ویژه داشــته باشند. ســلیمانی اضافه کرد: 
برای اعزام این افراد با اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان هماهنگ شده است و موکب 
اتباع خارجی در مرز شلمچه مستقر خواهد شد که 
از ظرفیت اتباع خارجی برای خدمات رســانی در 
بخش های مختلف آن استفاده می شود. سلیمانی 
ادامه داد: ســتاد مردمی اربعین حسینی با هفت 
کمیتــه فعالیت دارد که چند ســالی اســت این 
ســتاد در زمینه اتباع خارجی فعالیت دارد. اتباع 
خارجی مقیــم اصفهان برای عزیمــت به زیارت 
 اربعین، تنها اجازه خروج از مرز شلمچه را خواهند 

داشت.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اعالم کرد:

ثبت نام حدود ۱4 هزار نفر از اتباع خارجی استان برای 
راهپیمایی اربعین

1(محصول بِه: کل محصول یک سال باغ آستان مقدس واقع در روستای سرآسیاب،  به 
قیمت پایه کارشناسی 851/750/000 ریال 

تاریخ : 1398/07/24
شماره :  98/721924

زینب ذاکر
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تاتنهام برای جانشینی پوچتینو 
به سراغ مورینیو رفت

 تاتنهام در ایــن فصل با هدایت مائوریســیو 
پوچتینو خــوب عمل 
نکرده اســت و این 
تیــم در رده نهم 
جدول رده بندی 
قــرار دارد. ایــن 
نتایج ضعیف سبب 
شده که ســران تیم 
تاتنهام به دنبال جذب جانشــینی برای مربی 
خود باشند. ژوزه مورینیو به دالیل زیادی گزینه 
مورد عالقه تاتنهام است. خانواده مورینیو هنوز 
در لندن زندگی می کنند و فرزندان او در این 
شهر مشغول تحصیل هستند و خود مورینیو 
نیز تمایل خود را به مربیگری در تیمی خوب و 
لیگ برتری ابراز داشته است. به همین خاطر 
مسئوالن تیم اســپرز خواستار جذب مورینیو 
شدند و تماس های اولیه خود را نیز با این مربی 
برقرار کردند. تاتنهام این هفته باید در لیگ برتر 
در خانه به دیدار واتفــورد برود و هر نتیجه ای 
غیر از برد ممکن است پایانی بر حضور پوچتینو 

در این تیم لندنی باشد.

 »راموس« دوست دارد 
در المپیک بازی کند

چند روز است که شایعات زیادی درباره حضور 
سرخیو راموس، ستاره 
باشگاه رئال مادرید، 
مســابقات  در 
المپیــک 2020 
توکیو و همراهی 
این بازیکــن با تیم 
ملی امید اســپانیا در 
این رقابت ها شنیده می شود. سرخیو راموس 
نیز طی هفته های اخیر احتمال حضورش در 
مسابقات المپیک را رد نکرده است. رنه راموس، 
برادر و مدیر برنامه های ســرخیو راموس، در 
همین رابطه مصاحبه ای انجام داده اســت. او 
گفت: سرخیو هنوز به شکل جدی به حضور در 
رقابت های المپیک فکر نکرده؛ اما هر بازیکنی 
دوست دارد در این رقابت بزرگ حاضر شود و 
فکر می کنم برادر من هم از این قاعده مستثنی 
نیســت. اگر بگویم سرخیو دوســت ندارد در 
مســابقات المپیک شــرکت کند، قطعا دروغ 
گفته ام؛ اما هنوز زمان زیادی تا المپیک باقی 
مانده اســت و باید دید تا آن موقع چه اتفاقی 

رخ می دهد.

رکورد منحصر به فرد تیم ملی 
فوتبال اسپانیا

تیم ملی فوتبال اسپانیا در انتخابی یورو 2020 
در لحظات پایانی با گل 
رودریگو برابر سوئد، 
مســاوی کرد تا 
جواز حضــور در 
مرحلــه نهایــی 
را کســب کنــد. به 
نوشــته میسترچیپ 
)کارشــناس اســپانیایی( الورخا در 2۵ سال 
اخیر در تمام مراحل نهایی یورو و جام جهانی 
حضور داشــته اســت. در اروپا تنها آلمان در 
چنین شرایطی قرار دارد. در آمریکای جنوبی 
برزیل در تمام مراحل نهایی شرکت کرده است 
)آرژانتین در کوپا آمه ریکا 200۱ بازی نکرد(. 
در آسیا کره جنوبی چنین ویژگی دارد. اسپانیا 
با پیروزی سه شنبه شــب توانست رکورد 2۶ 
بازی پیاپی بدون شکســت در انتخابی یورو و 
جام جهانــی را به ثبت برســاند و این بهترین 
رکورد در میــان تیم های اروپایی محســوب 

می شود.

برنامه ریزی رئال مادرید برای 
جذب »امباپه« در سال 2021

رئال مادرید تصمیــم دارد در یک برنامه ریزی 
طوالنی مدت و در سال 
202۱ برای جذب 
امباپه،  کیلیــان 
ســتاره فرانسوی 
پاریســن ژرمن، 
اقدام کنــد. کیلیان 
امباپه تا سال 2022 
با پاریســن ژرمن قــرارداد دارد و مدیران رئال 
مادرید تصمیم دارند تا یک سال پیش از پایان 
فرصت این قرارداد برای جذب این بازیکن صبر 
کنند. روزنامه اســپانیایی مــارکا خبر داده که 
فلورنتینو پرز عالقه بسیاری به انتقال ستاره تیم 
ملی فرانسه به سانتیاگو برنابئو دارد. رئال پیش 
از این نیز با استفاده از این استراتژی موفق شده و 
توانسته بازیکنانی چون ادن هازارد و تیبو کورتوا 

را با پرداخت مبلغ کمتری به خدمت بگیرد.

واکنش جالب باشگاه فجر سپاسی به تغییر داور

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

رضا اســدی که به عنوان هافبــک تدافعی به تراکتور پیوســته، در 
بازی های گذشته در پی مصدومیت محمدرضا خانزاده به پست دفاع 
وســط رفت و حاال که این مدافع وسط به تمرینات گروهی برگشته، 
خودش دچار آسیب دیدگی شد. پزشــکان تراکتور هنوز اظهارنظر 
رسمی درباره وضعیت اســدی انجام ندادند و مشخص نیست آیا او 
می تواند تراکتور را در بازی با نساجی مازندران همراهی کند یا خیر.

بدشانسی دنیزلی؛ هافبک تراکتور مصدوم شد

 براندائو در تمرین روز گذشــته پرســپولیس غایب بود. جونیور 09
براندائو، مهاجم برزیلی پرســپولیس همراه بــا محمد امام وردی 
مدیر امور ورزشــی باشگاه، راهی کیش شــد. هدف از این سفر، 
اخذ روادید کار این بازیکن برزیلی اســت. با این اقدام تمام اتباع 
 خارجی حاضر در تیم فوتبــال پرســپولیس، دارای روادید کار

 خواهند بود.

سفر مهاجم پرسپولیس به کیش
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واکنش فتحی به شایعه استعفا؛
با قدرت به کارم در استقالل 

ادامه می دهم
بعد از صحبت های کاظم اولیایی درباره استعفای 
فتحی از مدیرعاملی باشگاه استقالل، همه منتظر 
واکنش فتحی درباره این ماجرا بودند و مدیرعامل 
باشگاه به مانند دفعات گذشته، شایعه کناره گیری 
از استقالل را تکذیب کرده است. فتحی اعالم کرد: 
بنده نه استعفایی داده ام و نه جلسه ای با وزیر یا فرد 
دیگری در این خصــوص در وزارت ورزش برگزار 
کرده ام. هدف از این شــایعات را نمی دانم و برایم 
عجیب است چرا تا لیگ تعطیل می شود و خبری 
از اتفاقات فوتبالی نیســت، شایعه سازان چنین 
شایعه ای را منتشر می کنند، آن هم در برهه فعلی 
که استقالل نسبت به ابتدای فصل موفق عمل کرده 
و روی غلتک افتاده است. ان شاءا... با قدرت به کارم 

در استقالل ادامه می دهم.

 »مجید جاللی« 
در گل گهر سیرجان

مســئوالن باشگاه گل گهر ســیرجان که پس از 
جدایی وینگــو بگوویچ برای انتخاب ســرمربی 
جدید با گزینه های مختلفــی مانند علی دایی و 
رضا مهاجری وارد مذاکره شدند، با مجید جاللی 
برای هدایت این تیم تا پایان فصل جاری به توافق 

رسیدند.

باز هم خودروی کمیته المپیک 
به سرقت رفت

کمیته ملی المپیک مانند هر نهاد دیگری اموالی را 
در اختیار برخی کارکنان قــرار می دهد که خودرو 
یکی از آنهاست؛ اما شنیده شــده اخیرا خودروی 
یکی از کارکنان این کمیته به ســرقت رفته است. 
این خودرو بیمه بدنه داشته و خسارت آن پرداخت 
شده است. البته، خودروی سرقتی هنوز پیدا نشده و 
موضوع از سوی کمیته ملی المپیک در حال پیگیری 
است. این برای دومین بار است که چنین اتفاقی رخ 
می دهد. پیش از این خودروی آکادمی ملی المپیک 

دزدیده شده بود.

در حاشیه

  حضور تیم والیبال سپاهان 
در مسابقات چهار جانبه یزد

تیم والیبال سپاهان پیش از آغاز لیگ برتر والیبال 
کشور در مسابقات چهار جانبه ای در یزد شرکت 
می کند. در این مســابقات تیم های لیگ برتری 
والیبال سپاهان، شهداب یزد، خاتم اردکان و فوالد 
ســیرجان به مصاف یکدیگر خواهنــد رفت. این 
رقابت ها از 2۴ تا 2۶ آبان به میزبانی شهداب یزد به 
منظور محک جدی تیم ها پیش از آغاز رقابت های 

لیگ برتر والیبال کشور برگزار می شود.

والیبالی ها علیه »کوالکوویچ«
عملکرد تیم ملــی والیبــال در رقابت های جام 
جهانــی می تواند زمینــه را برای اخــراج ایگور 
کوالکوویــچ فراهم کند.پــس از اینکه تیم ملی 
والیبال نتایــج ضعیفی در جام جهانی کســب 
کرد اهالی والیبــال ایران به شــدت علیه ایگور 
کوالکوویچ موضع گیری کردند و شــاید همین 
موضع گیری ها کار را برای ادامه ســرمربیگری 
این مربی در تیم ملی ســخت کند. اگر قرارداد 
کوالکوویچ مثل دو دســتیار خارجی اش ۶ ماهه 
بود فدراســیون والیبال دیگر قرارداد او را تمدید 
نمی کرد؛ اما مشکل اینجاســت که قرارداد این 
مربی در زمان سرپرستی افشین داوری و تا پایان 

رقابت های المپیک تمدید شد.    

منهای فوتبال

لیگ برتر فوتسال بانوان در حالی به پایان نیم فصل نخست خود 
نزدیک می شود که ســایپا همچنان صدر جدول رده بندی را در 
اختیار دارد. هفته دهم این رقابت ها امروز برگزار می شود و تنها 
نماینده فوتســال بانوان اصفهان، یعنی نامی نو باید در شیراز به 
مصاف پارس آرا برود. شاگردان میترا چین سری در تیم فوتسال 
نامی نو پس از پیروزی ۵ بر ۴ برابر دریژنو فرخ شهر در هفته پنجم 

لیگ برتر دیگر شکســتی در کارنامه خود ندارند. نامی نو پس از 
متوقف کردن تیم مدعی هیئت فوتبال خراســان رضوی و پشت 
سر گذاشتن یک هفته با قرعه استراحت، دو بازی بعدی خود را 
نیز با پیروزی 3 بر صفر برابر پاالیــش نفت و برد پرگل 8 بر صفر 
برابر ستارگان دشت ورامین پشت سر گذاشته و با ۱۴ امتیاز تا رده 
پنجم جدول رده بندی باال آمده و امیدوار است با شکست فرش آرا 

روند رو به رشد خود را ادامه دهد. فرش آرای شیراز حریف هفته 
دهم نامی نو،  نتایج متوســطی کســب کرده و با 9 امتیاز در رده 
دهم جدول رده بندی جای دارد. این تیم هفته گذشته برابر مس 
رفسنجان تن به شکست 9 بر صفر داد. ســالن پهلوانان نصیری 
شیراز از ساعت ۱۱ امروز میزان جدال تیم های فرش آرا و نامی نو 

اصفهان است.

هفته دهم لیگ برتر فوتسال بانوان؛
 نامی نو،  به دنبال ثبت پنجمین هفته بدون شکست

تصور بازی پــرگل برابر بحرین همچــون دیدار با 
کامبــوج را نداشــتیم ولــی اصال فکــرش را هم 
نمی کردیم کــه این تیــم درجه دو آســیا بتواند 
شکســت را به ما تحمیل کند. این اتفــاق افتاد و 
ملی پوشان کشورمان در ســومین دیدار از جریان 
رقابت های مقدماتی انتخابــی جام جهانی 2022 
قطر نتیجه بازی را به بحریــن واگذار کردند تا تیم 
ایران به رده سوم گروه C این رقابت ها سقوط کند. 
شکست شــاگردان ویلموتس در این دیدار آن قدر 
غیر منتظره بود که ســایت فیفا و کنفدراســیون 
فوتبال آســیا نســبت بــه آن با انتشــار پســتی 
واکنش نشــان دادند. سایت رســمی فدراسیون 
جهانــی فوتبال در این بــاره نوشــت: »نتایج روز 
چهــارم انتخابی جام جهانی 2022 در قاره آســیا 
ســورپرایز و ناراحت کننده بود. جایــی که ایران و 
امارات شکست های غیرمنتظره ای متحمل شدند 
و عربســتان ســعودی، کره جنوبی و چین هم در 
خارج از خانه به تساوی رســیدند«. فیفا در ادامه 
این پســت به پیروزی تیم ملی عراق اشــاره کرد 
و نوشــت: »عراق و بحرین موفق شــدند حریفان 
خود را شکســت دهند تا بــا امتیاز برابــر به صدر 
جدول گروه C برســند. عراق موفق شد کامبوج را 
با چهار گل شکســت دهد و بحرین هم با تک گل 
 محمد الحردان در دقیقــه ۶۵، ایران را حیرت زده

 کرد«. کنفدراســیون فوتبال آســیا نیــز پس از 

شکســت تیم ملی ایران مقابل بحرین در منامه به 
ارائه گزارشــی از این بازی پرداخت و نوشت: »گل 
محمد الحردان در ورزشگاه ملی بحرین باعث شد 
تا تیم ملی این کشور مقابل ایران به پیروزی یک بر 
صفر برسد. اولین فرصت برای گلزنی در این دیدار را 
مهدی طارمی برای احسان حاج صفی مهیا کرد؛ اما 
شوت کاپیتان تیم ملی ایران از کنار دروازه بحرین 
گذشت. تیم ملی ایران بر فضاهای بازی مسلط بود؛ 
اما این تیم میزبان بود که فرصت های خطرناکی را 

ایجاد می کرد. با وجود حضور بازیکنانی مثل سردار 
آزمون اما حاج صفی دوبار خطرناک ترین موقعیت را 
داشت و باز هم ایران به گل نرسید. بعد از گذشت ۱0 
دقیقه از نیمه دوم بازی، ایران از کناره ها زمین حمله 
کرد و به وســیله رامین رضاییان یک توپ را روی 
دروازه بحرین ارسال کرد؛ اما طارمی، مهاجم ریوآوه 
در تبدیل آن به گل موفق نبود. در نهایت بحرین در 
داخل محوطه جریمه در دقیقه ۶۵ بازی یک پنالتی 
گرفت و به وســیله الحردان دروازه ایران را باز کرد. 

بحرین با این برد 7 امتیازی شد و با تفاضل گل کمتر 
در رده دوم ایســتاد و عراق با این امتیاز صدرنشین 
گروه سوم ماند. ایران نیز با این شکست ۶ امتیازی 

ماند و به رده سوم سقوط کرد.«
اگرچه سایت های رســانه های خارجی نیز به این 
باخت غیر منتظره واکنش نشان دادند؛ اما باید گفت 
شکست شاگردان ویلموتس در این دیدار واقعیت 
فوتبال کشورمان را مشــخص کرد. واقعیت فوتبال 
ایران، باخت ۱- صفــر مقابل آرژانتین و اســپانیا 
نبود، تســاوی با پرتغال نبود، تحمیل شکست های 
تاریخی به کره جنوبی نبود، مچاله کردن بحرین با 
۶ گل در ورزشگاه آزادی نبود. حقیقت این فوتبال 
همان چیزی بود که در جام ملت های آســیا برابر 
ژاپن دیدیم. حقیقت آشکار، همین بازی ضعیف و 
قابل پیش بینی با بحرین بود که منجر به شکست 

ایران شد.
چند بازی تدارکاتی و یک برد رویایی مقابل کامبوج، 
هوش و حواس ها را به سمتی برد که دوباره قدم در 
راهی آسان گذاشــته ایم و بار دیگر )این بار به زعم 
بعضی ها با فوتبال هجومی( قرار است تمام حریفان 
ایران در راه صعود به جام جهانی 2022 را تار و مار 
کنیم. اما حقیقت فوتبال ایران همین چیزی است 
که در بازی ملی پوشان کشورمان در مقابل بحرین 
به نمایش درآمد، تیم هــای درجه 2 عربی باید این 
چنین مقابل ما خوش رقصی کنند تا نه تنها بحرین 
بلکه عراق همیشه دردسرساز برای تیم ملی تبدیل 

به یک اتفاق ویژه شود.

 واقعیت فوتبال مان را بپذیریم
 تقصیر از خود ماست؛ بیش از اندازه خوش باور بودیم

  عکس روز

»شکوری« تماشاگر دیدار نیمه نهایی فوتبال ساحلی
 ابراهیم شکوری، سرپرست دبیرکلی فدراســیون فوتبال وارد دوحه شد تا در مرحله نیمه 
نهایی تماشاگر ویژه دیدار ســاحلی بازان ایران و روسیه باشد. این بازی دیروز بین تیم های 

ایران و روسیه برگزار شد.

سرنوشت »برانکو« در انتظار کی روش
 تیم ملی فوتبال کلمبیا در دومین دیدار دوســتانه خود در ماه جاری میالدی نیز نتوانست به برد برسد و برابر 
الجزایر با 3 گل شکســت خورد. هواداران تیم ملی فوتبال کلمبیا از این نتیجه اصال راضی نیستند. آنها انتظار 
داشتند نتایج تیم شان بعد از حضور کی روش به جای پکرمن در رأس کار هدایت تیم ملی کلمبیا بهبود یابد ولی 
این اتفاق رخ نداد و به همین خاطر این هواداران خواستار اخراج کی روش و بازگشت پکرمن به تیم ملی فوتبال 
کلمبیا شدند. این مربی پرتغالی پیش تر نیز با خبرنگاران این کشور درباره حضور خامس رودریگس در این تیم و 
موضوع مصدومیت او دچار درگیری لفظی شده بود. به نظر می رسد اتفاقی که برای برانکو در عربستان رخ داد و 
بعد از چند سال موفق با پرسپولیس از هدایت این تیم اخراج شد، این بار برای کی روش در کلمبیا رخ داده است و 

نتایج ضعیف در کوپا باعث شده تا زمزمه های برکناری این مربی پرتغالی نیز به گوش برسد.

واکنش جالب باشگاه فجر سپاسی به تغییر داور
فدراسیون فوتبال داور دیدار اســتقالل-  فجر سپاسی را تغییر داده اســت و دراین بین واکنش باشگاه فجر 
سپاسی در نوع خود جالب است. شــیرازی ها نه تنها به این موضوع معترض نیستند بلکه به تصمیم کمیته 
داوران احترام می گذارند. در حالی که تغییر داور در خیلی از دیدارها با اعتراض شدید تیم های میزبان و میهمان 
همراه می شود. رسول فالح، مدیرعامل باشگاه فجرسپاسی شــیراز در این باره می گوید: ما هیچ اعتراضی به 
انتخاب وحید کاظمی نداشــتیم و اکنون هم که داور تغییر کرده است بازهم اعتراضی به این تصمیم کمیته 
داوران نداریم. همه داوران فوتبال ایران برای ما قابل احترام هســتند و به تصمیم کمیته داوران در این مورد 
نیز احترام می گذاریم. دیدار دو تیم از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی امروز ساعت ۱۶:۵0 در استادیوم 

آزادی برگزار می شود.

بازیکن تیم فوتسال گیتی پسند:

نزدیکی بازی ها در نیم فصل دوم تنها مشکل ماست
بازیکن تیم فوتسال گیتی پســند در خصوص آخرین وضعیت خود اظهار داشت: بعد از یک دوره 
ســه ماهه، مصدومیت حاد برای عضله چهارسر رانم ایجاد شد و نتوانســتم تمرین کنم. مهران 
عالیقدر ادامه داد: با نظر کادر پزشکی و فنی اســتراحت طوالنی مدت داشتم. در حال حاضر به 
شرایط نزدیک بازی رســیده ام؛ اما هنوز دوره زمانی کوتاهی را باید پشت سر بگذارم تا بتوانم به 
هم تیمی هایم کمک کنم. وی با اشــاره به اینکه طبق گفته کادر پزشکی فکر می کنم از نیم فصل 
دوم برای گیتی پســند بازی کنم، گفت: باید از تمام بازیکنان تیم کــه در نیم فصل اول با وجود 
همه مشکالت از جان و دل مایه گذاشــتند و بازی کردند، تشــکر کنم. عالیقدر در ادامه عنوان 
داشت: کادر فنی با اســتراحتی که به بازیکنان مصدوم داد سبب شد آنها با بهبودی کامل به تیم 
بازگردند. بازیکن تیم فوتسال گیتی پســند اصفهان با بیان اینکه از شروع تمرینات پیش از لیگ 
برتر برای هدف قهرمانی در لیگ برتر کار کردیم، یادآور شــد: با قــدرت روی تمرینات و بازی ها 
تمرکز می کنیم و تنها مشکل ما نزدیکی بازی ها در نیم فصل دوم خواهد بود. وی افزود: تمرینات 
را زیر نظر کادر فنی ادامه می دهیم و امیدوارم در نیم فصل دوم نتایج بهتری کسب کنیم. عالیقدر 
همچنین تصریح کرد: اصفهان از قطب های اصلی فوتســال کشور است و به دلیل امکانات خوب 
بازیکنان زیادی در این شــهر رشــد کرده اند؛ هایپر شاهین شهر موفق شــد به لیگ برتر بیاید و 
بازیکنان و کادر فنی خوبی دارد، هایپر را به عنوان دوست می دانیم اما در زمین با یکدیگر رقیب 
هستیم. بازیکن تیم فوتســال گیتی پســند اصفهان در پایان گفت: تیم ملی شرایط خوبی دارد، 
برنامه های تیم ملی از پیش تعیین شده اســت، افتخار می کنم به عنوان یک سرباز کنار تیم ملی 

باشم و امیدوارم بعد از رفع مصدومیت بتوانم  به تیم ملی کمک کنم.

استقالل فوتبال
 -

فجر سپاسی
ساعت 
16:50

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

نیس -فوتبال
 پاری سن 

ژرمن
ساعت 
22:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

پنجشنبه 

25 مهر

جمعه 
26 مهر

سمیه مصور
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رضایت ۶۳ درصدی مسافران از خدمات اتوبوسرانی اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

پیاده روی جاماندگان حسینی 
در اصفهان

مدیر روابط عمومی سازمان تبلیغات اسالمی 
اســتان اصفهان اظهار داشــت: بــا توجه به 
فرارسیده اربعین حسینی ســازمان تبلیغات 
اســالمی اســتان اصفهان بنــا دارد چندین 
برنامه فرهنگی را در قالــب پیاده روی اربعین 
حسینی در ســطح شــهر اصفهان اجراکند. 
محمد ابراهیمی افزود: برنامه های نمایشــی 
ویژه ماه صفر در قالب شهادت امام حسین )ع( 
در میدان امام علی )ع(، برپایی نمایشگاه های 
فرهنگی، برپایی گالری های عکس و نقاشی و 
طراحی در گلستان شــهدای اصفهان از جمله 
این برنامه هاست. مدیر روابط عمومی سازمان 
تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان تاکید کرد: 
عالوه بر آن برگزاری هیئت های مذهبی ویژه 
چهلم شهادت امام حسین )ع( در میدان امام 
خمینی )ره( از جمله دیگر برنامه های سازمان 
تبلیغات اسالمی اســت. ابراهیمی اضافه کرد: 
یکی از برنامه هــای اصلی ســازمان تبلیغات 
اســالمی برگزاری پیاده روی ویژه جاماندگان 
اربعین حسینی در ســطح شهر اصفهان است. 
وی در پایان یاد آور شد: برگزاری این پیاده روی 
در مکان هایی مانند امامزاده شاه کرم و امامزاده 
سید محمد)ع( شهرستان خمینی شهر و حرم 

حضرت زینب)س( »زینبیه« است.

خدمت رسانی مواکب بقاع 
متبرکه استان به زئران اربعین

معــاون پشــتیبانی اداره کل اوقــاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان با اشــاره بــه برپایی 
مواکب امامزادگان اســتان اصفهان در عراق 
اظهار داشــت: در ســال جاری امامــزادگان 
شهرستان های کاشــان، آران و بیدگل، بخش 
جلگه و جرقویــه و... برای خدمت رســانی به 
زوار اربعین حســینی اعــالم آمادگی کردند. 
خطیبی افــزود: در این مواکب عــالوه بر ارائه 
خدمات فرهنگی از جملــه برپایی خیمه نماز 
و سخنرانی های مناســبتی و مذهبی با حضور 
روحانیــون و مبلغــان مذهبــی، برنامه های 
دیگری در حوزه هــای فرهنگــی، همچنین 
مراسم عزاداری و نوحه خوانی برگزار می شود. 
وی با اشاره به تبدیل بقاع متبرکه به قطب های 
فرهنگی گفت: موکب امامزاده محمد هالل بن 
علی )ع( در عمود ۱۱۲۴ کربال، موکب امامزاده 
قاســم بن علی النقــی )ع( در عمــود ۱۴۳۱ 
برپا هســتند و در کنار برنامه های فرهنگی و 
پذیرایی، پزشک و پرســتار نیز در این موکب 
آماده خدمت رسانی به زوار است. خطیبی بیان 
کرد: همچنین موکب امامزاده قاســم بن علی 
النقــی )ع( در عمود ۱۴۳۱، موکــب امامزاده 
عباس و ســکینه خاتون )س( علی آباد آران و 
بیدگل در عمود ۱۱۱۹، موکب امامزاده محمد 
)ع( نوش آباد در عمــود ۲۸۵، موکب امامزاده 
اســحاق )ع( جلگه و جرقویه سفلی در خیابان 
میثم تمار کربال، موکــب امامزاده علی بن باقر 
)ع( مشهد اردهال در شــارع روضتین کربال و 
موکب امامزاده، ولی بن موسی )ع( راوند کاشان 
در عمود ۱۴۳۵ از زائران پذیرایی می کنند. وی 
درباره زمان فعالیت این موکب ها خاطرنشان 
کرد: این موکب ها به مدت ۱۰ روز برپا هستند و 
هزینه آنها توسط خیران و اعضای هیئت امنای 

بقاع متبرکه استان اصفهان تامین می شود.

»گلزار مقدس« سرگذشت 
مشاهیر مدفون در تخت فوالد

کتاب »گلزار مقدس« سرگذشت تنی چند از 
مشاهیر مدفون در تکایای گلزار و مقدس تخت 
فوالد اصفهان است. مزار مقدس تخت فوالد با 
قدمتی کهن پس از قبرستان وادی السالم در 
نجف اشرف، شریف ترین و شکوهمندترین مزار 
جهان تشیع به شــمار می آید. این گورستان 
آرامگاه بیش از دوهــزار و ۵۰۰ نفر از مفاخر و 
مشاهیر علمی، فرهنگی، ادبی و هنری، عالمان 
و صالحان، حکیمان و عارفــان، هنرمندان، و 
شــاعران، مومنین و متقین و هزاران شــهید 
گلگون کفن دفاع مقدس بوده است. تخت فوالد 
در سال ۱۳۷۵ به شماره ۱۷۳۵ در لیست آثار 
ملی به ثبت رسید. در میان هر یک از قطعه های 
تخت فوالد آرامگاه یک یا چند تن از مشــاهیر 
نامدار قرار دارد و آن قطعه به عنوان تکیه و به 
نام آن فرد نامیده می شود. نگارنده کتاب »گلزار 
مقدس«  به معرفی و ارائه سرگذشت نامه تنی 
چند از مشاهیر مدفون در تکیه »گلزار مقدس 
تخت فوالد اصفهان« پرداخته است. از میان این 
مشاهیر می توان به »آقا رجبعلی گلزار«، »شیخ 
محمدرضا نجفی جزن آبادی«، »ســیدمحمد 
صدرالواعظین شهشهانی«، آیت ا... میرسیدعلی 
حسینی برزانی و ســیدمرتضی ظهیراالسالم 

اشاره کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان:
 وابستگی مالی مراکز فرهنگی
 به دولت چالش ساز شده است

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اصفهان در 
نشست با مســئوالن شهرســتان تیران و کرون 
اظهار کرد: وابستگی مالی مراکز فرهنگی و قرآنی 
به بودجه های دولت چالش ساز شده و در شرایط 
اقتصادی فعلی موجب توقف برخی از فعالیت ها 
شــده که این موضوع خســارت های زیادی را 
 به جامعه بــه دلیــل تعطیلی ایــن مراکز وارد 

می کند.
 

حجت االسالم و المســلمین محمدعلی انصاری 
با اشــاره به اینکه دولت جمهوری اسالمی باید 
از فعالیت های فرهنگی و قرآنــی حمایت کند، 
تصریح کرد: ایــن ضرورت حمایــت به معنای 
وابستگی های مالی زیاد موسســات و نهادهای 
فرهنگی و دینی به اعتبارات دولتی نیســت. وی 
اضافه کرد: چنین تفکری که در ۴۰ ساله انقالب 
اسالمی در کشور ایجاد شــده در دوران گذشته 
مشــکلی ایجاد نکرده؛ اما امسال و سال گذشته 
به دلیل مشــکالت مالی دولت، فعالیت های این 
حوزه ها منتظر توزیــع بودجه های دولتی مانده 
و بخشــی از فعالیت های فرهنگی کشور متوقف 
مانده است. حجت االســالم انصاری این وضع را 
ناشی از نگاه نادرست به اقتصاد فرهنگ دانست 
و گفت: باید به جای هزینه های زیاد در بخش ها، 
نذر فرهنگی در جامعه فرهنگ سازی شود و اگر در 
گذشته چنین اتفاقی رقم خورده بود امروز نتایج 
آن را می دیدیم. وی، وقــف را از دیگر راهکارها 
برای تامین منابع مالی در حوزه فرهنگی، هنری و 
قرآنی بیان کرد و یادآورشد: چنین سنت های ناب 
اسالمی در جامعه نباید کم رنگ شود و خیرین 
و افراد خیراندیش به این موضوعات بیندیشند و 

همکاری کنند.

دیدار استاندار اصفهان با جمعی 
از خانواده شهدا و جانبازان

استاندار اصفهان با جمعی از جانبازان، ایثارگران 
و خانواده شــهدا، در اســتانداری اصفهان دیدار 
کرد و از نزدیک در جریان مســائل و مشــکالت 

آنها قرار گرفت. 
عبــاس رضایــی در این دیــدار کــه جمعی از 
معاونین وی نیز حضور داشــتند، اظهار داشت: 
هم اکنون بیمه هــای مکمــل و دارو مهم ترین 
مشکالت جانبازان اســت که از طریق استان و 
دولت در حال پیگیری اســت اگرچــه برخی از 
داروها کمیاب اســت؛ اما رایزنی های خوبی در 
این خصوص انجام داده ایم. وی ادامه داد: اشتغال 
فرزندان، تسهیالت و شــرایط انتقال مستمری 
 از دیگر مســائل جانبــازان و خانواده های آنان

 است. 
اســتاندار اصفهان عنوان کرد: برخــی از قوانین 
باید اصالح شــوند تا بتوان بخشــی از مشکالت 
جانبازان را مرتفع کــرد و از طرفی کارگاه های 
آموزشی در خصوص قوانین مرتبط با جانبازان و 
ایثارگران باید برگزار شود. وی خاطرنشان کرد: 
جامعه ایثارگران و شــهدا حق بزرگی بر گردن 
نظام مقدس جمهوری اسالمی دارند و اینجانب 
به همراه تمامی مدیران دســتگاه های اجرایی، 
 تالش خود را برای رفاه حال و آرامش آنها انجام

 می دهیم.

 بازدید فرماندار از پروژه
 تصفیه خانه نیروگاه اصفهان

حسین سیســتانی، معاون اســتاندار و فرماندار 
اصفهان از پــروژه در حال احــداث تصفیه خانه 
و اســتصحال آب صنعتــی نیــروگاه اصفهان و 
همچنین از مادی برداشت آب کشاورزان منطقه 
رهنان، بازدید کرد. گفتنی است؛ هدف از احداث 
پروژه، تصفیــه خانه و اســتصحال آب صنعتی 
نیروگاه اصفهان، صرفه جویــی از ۵ میلیون متر 
مکعب آب در سال از رودخانه زاینده رود جهت 
استفاده بهینه کشاورزان بوده که اعتباری معادل 
یک هزار میلیارد ریال در این خصوص پیش بینی 

شده است. 
الزم به ذکر است، تاکنون ۷۵ درصد از این پروژه، 

از لحاظ فیزیکی پیشرفت داشته است.

چند روز پیش بود که خبرگزاری ایسنا در گزارشی 
از وارد شــدن آســیب جدی به ریشــه درختان 
چهارباغ عباسی در پی اجرای پروژه صفوی سازی 
چهارباغ و هم چنین بالیی که شیرابه های سیمانی  
بر ســر درختان این منطقه وارد کرده است، خبر 
داد؛ اما حاال مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شــهرداری اصفهان این موضوع را کامال رد 
کرده و به مردم اطمینان داده است که در عملیات 
عمرانی چهارباغ، آســیبی به درختان وارد نشده 

است.
خیابــان چهارباغ صفــوی اصفهان، ۴۲۸ ســال 
قبل در دوره شــاه عباس اول صفوی احداث شد 
و حاال چند ســالی است که شــهرداری اصفهان 
در حال اجرای پروژه حذف خودرو از این خیابان 
تاریخی و ســنگفرش آن برای تبدیل به پیاده راه 
اســت؛ پروژه ای که به علت قرارگیری آن در یک 
محدوده تاریخــی و جایی که هویــت اصفهان با 
آن گره خورده اســت، دغدغه زیادی برای عالقه 
مندان بــه میــراث فرهنگی در ســال های اخیر 
داشته و در همین راستا مسئوالن میراث فرهنگی 
اصفهــان در مصاحبه های متعــدد از نظارت این 
اداره کل بر اجــرای این پروژه خبــر دادند تا در 
روند اجــرای عملیات پیاده راه ســازی چهارباغ 
خللی ایجاد نشــود؛ اما مســئله ای که شــاید از 
نظر آنها دورمانده وضعیــت درختان این محدوه 
تاریخی اســت، درختانی که قدمت چندین ساله 

داشته و بخشی از هویت 
تاریخی اصفهان محسوب 
می شوند؛ اما طی دوران  
مختلف مدیریت شهری 
مــورد بی مهــری قــرار 
گرفتــه و بر اثر شــرایط 
و  زیســتی  نامناســب 
طرح هــای عمرانی دچار 

آسیب شده اند. ایســنا در گزارشی به این موضوع 
مهم اشاره کرد و نوشــت: »در حالی که در دوره 

مدیریت شــهری جدید 
عملیات مختلف عمرانی 
بــه خصــوص در محور 
چهاربــاغ تمام شــدنی 
نیست، امروز ریشه بیرون 
زده از خاک درختان که 
حاال قربانی صفوی سازی 
ند،  شــده ا چهاربــاغ 
خودنمایی می کنند، ریشــه هایی که تحت تاثیر 
ورود شیرابه های سیمانی قرار گرفته و در معرض 

نابودی اند«. به دنبال انتشار این گزارش مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری نسبت به 
این موضوع واکنش نشان داد و در مورد شائبه ورود 
شیرابه سیمان ناشی از فعالیت پروژه های عمرانی 
در محور میانی چهارباغ بــه درختان این خیابان، 
اظهار کرد: این پروژه با هماهنگی و نظارت سازمان 
پارک ها و فضای سبز پیش می رود و برنامه در این 
پروژه، نگهداشت و مراقبت از تک درختان چهارباغ 
اســت. فروغ مرتضایی نژاد با بیان اینکه به همین 
منظور دستورالعمل نگهداری از تک درختان در 
چهارباغ ابالغ شده افزود: در نزدیکی حوض خرگاه 
در برخی موارد پــروژه را برای مراقبت از درختان 
تعطیل کرده ایم و با حفظ اصول نگهداری، پروژه 

مجددا ادامه پیدا کرده است.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان ادامه داد: در مســیر ایجاد آبراهه محور 
میانی، برای هر درخت حائلــی به فاصله یک متر 
و ۶۰ ســانتی متر ایجاد می شــود تا اتفاقی برای 

درختان چهارباغ نیفتد.
وی با تاکید بــر اینکه نظارت کافی بــر نحوه کار 
پیمانــکار عمرانی در ایــن محور وجــود دارد، 
خاطرنشان کرد: نظارت به صورت روزانه از سوی 
یک کارشناس خبره انجام می شود و هر هفته نیز 
نظارت از ســوی دیگر کارشناسان فضای سبز در 
این محور صورت می گیــرد. مرتضایی نژاد عنوان 
کرد: حتی اگر ریشه برخی درختان از خاک بیرون 
زده شود با روش های نگهداری پوشانده شده و از 

آنها محافظت می شود.

این موضوع صحت ندارد

مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان گفت: حــدود ۳.۵ میلیارد 
تومان برای پیاده رو سازی و مناســب سازی معابر سطح منطقه 
۱۰ اصفهان طی دو سال گذشته هزینه شده است. حمید شهبازی 
اظهار کرد: در سال جاری با اعتبار دو میلیارد تومان پیاده روسازی 
خیابان های پروین، صباحی و ضلع شــمالی میدان قدس انجام 
می شــود. شــهبازی گفت: پیاده روســازی خیابان های شهید 

حیدری، امامزاده ابراهیم، حکیم اســدی، جی، شهروند، میرزا 
نصیر و شهید حسین صفوی نژاد بخشی از اقدامات منطقه ۱۰ در 
راستای مناسب سازی تردد شهروندان بوده است. وی با اشاره به 
نارضایتی شهروندان از عملیاتی نشدن پیاده روسازی خیابان معلم 
واقع در خیابان حکیم شــفاهی دوم، گفت: در بودجه سال آینده 
اعتبار الزم برای پیاده روسازی این خیابان پیش بینی خواهد شد. 

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه خیابان معلم به 
طول حدود ۸۰۰ مترمربع دارای مسیر پیاده روی دو طرفه است 
که عرض هر کدام از آنها یک متر و ۶۰ سانت است، اظهار کرد: این 
خیابان نیاز به ۱۶۰۰ متر جدول گذاری دارد که اعتبار مورد نیاز 
برای اجرای آن حدود ۴۰۰ میلیون تومان است و در بودجه سال 

آینده لحاظ خواهد شد.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان اعالم کرد:
هزینه ۳.۵ میلیارد تومانی پیاده روسازی معابر منطقه ۱۰ اصفهان

 واکنش مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری به شائبه آسیب درختان چهارباغ در اثر شیرابه های سیمانی؛

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان از تجهیز اماکن 
گردشــگری اصفهان به زیرســاخت های تفکیک از مبدأ شامل مخازن 
ذخیره سازی پسماندهای خشــک خبرداد. علی دهنوی از برپایی دوره 
آموزش های مدیریت پسماند ویژه مشــاغل مرتبط با حوزه گردشگری با 
همکاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد و 
اظهار کرد: با توجه به رویکرد سازمان برای توسعه فراگیر برنامه ها و فعالیت

 های آموزشی متناسب با نیازهای اقشار مختلف جامعه و ارائه آموزش  های 
تخصصی زیست محیطی به طیف های مختلف، برنامه آموزشی ویژه مدیران 

تاسیسات گردشگری شهر اصفهان شامل هتل داران، سفره خانه داران و 
مهمان پذیر داران با رویکرد مدیریت پســماند تدوین و اجرا می شود. وی 
ادامه داد: هدف از اجرای این دوره آموزشی افزایش آگاهی های این قشر در 
راستای مدیریت صحیح پسماند و به تبع آن تغییر نگرش و بهبود رفتار در 
مواجه با پسماند است تا از این طریق بتوان شاخص هایی مانند تفکیک از 
مبدأ را افزایش داد. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
با اشاره به تجهیز اماکن گردشگری اصفهان به زیرساخت های تفکیک از 
مبدأ شامل مخازن ذخیره سازی پسماندهای خشک، افزود: در این برنامه 

مدیران تاسیسات گردشــگری اصفهان، آموزش هایی در زمینه ماهیت و 
انواع پسماند، قوانین مدیریت پسماند، هرم استراتژیک مدیریت پسماند 
و مســئولیت اجتماعی دریافت می کنند و در پایان نیز می  توانند پاســخ 
پرســش  های خود را با کارشناســان مربوطه عنوان کنند. وی با اشاره به 
جزییات اجرایی این طرح نیز تصریح کرد: در این طرح طی یک برنامه دو 
ساعته، حدود ۱۲۰ نفر از مدیران و مسئوالن هتل ها، مسافرخانه  ها، سفره 
خانه ها و ... توسط اساتید و کارشناسان آموزش داده می  شوند و پس از پایان 

برنامه آموزشی، اقدامات الزم انجام می گیرد.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری 
اصفهان گفت: ســال گذشته بدهی های ارزش 
افزوده به میزان ۸۰ میلیــارد ریال با همکاری 
شــهرداری مرکزی و اداره دارایی تسویه شد. 
حســن نظام زاده اظهار کرد: بخشودگی مبلغ 

۱۹ میلیــارد و ۱۰۰ میلیــون ریال 
جرائم مالیات بــر ارزش افزوده در 
سال ۹۷ و کاهش ۴۰ میلیارد ریالی 
عملکرد مالیاتی از ســال های ۸۳ تا 
۹۶ از طریق رایزنی بــا اداره دارایی 
همچنین تســویه مبلغ ۱۲ میلیارد 
ریال بدهی به بیمه تامین اجتماعی 
از دیگر اقدامات صــورت گرفته در 

یک سال اخیر بوده اســت. وی با اشاره به ارائه 
گزارشــی از عملکرد یک ساله سازمان خدمات 
موتوری افزود: بازسازی و بهینه سازی تعداد ۱۰ 
دستگاه جاروب خیابانی به منظور افزایش کیفی 
خدمات ماشین آالت و استفاده از پوشش های 
عایق در مخازن جمع آوری شیرابه مکانیزم ها 
جهت به حداقل رســیدن خورندگی مخازن و 
کاهش هزینه تعمیرات دوره ای از جمله اقدامات 
انجام شــده در این سازمان اســت. مدیرعامل 
سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه مخازن جمع آوری شیرابه از جنس 
پلی اتیلن با عمر مفید باال و قابلیت شست و شو 
و نظافت به جای مخــازن فلزی جهت کاهش 
هزینه تعمیــرات دوره ای و تعویــض مخازن 

فلزی استفاده شده اســت، تصریح کرد: قیمت 
مخازن فلزی یک میلیــون تومان و پلی اتیلنی 
۲۵۰ هزارتومان بوده است. وی ادامه داد: نصب 
ســاعت کارکرد موتور مکانیزم ها برای کنترل 
زمــان کارکرد موتور و ســرویس های به موقع 

جهت کاهش خســارات احتمالی بــه موتور و 
زمان بندی دقیق ســرویس های روغن باتوجه 
به هزینــه زیاد تعویض سنســورهای کیلومتر 
به علت خرابی و نامرغوب بودن سنســورها و 
کاهش مقدار روغن ســرریز مکانیزم ها از دیگر 
اقدامات انجام شده به شمار می رود. نظام زاده 
گفت: طی یک ســال اخیر نصب بیش از ۵۸۰ 
المان در سطح شهر، اجرای پنج پروژه در هفته 
فرهنگی، سه پروژه در جشنواره فیلم کودک و 
نوجوان، ۱۶ پروژه در ایام محرم، ۱۲ پروژه در 
هفته دفاع مقدس، دو پروژه در روز ۲۵ آبان، ۷۹ 
پروژه روز اصفهان، ۱۳ پروژه در ایام دهه فجر و 
 ۲۶۴ پروژه برای نوروز سال ۹۸ نیز انجام شده

 است.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری خبر داد:

تسویه بدهی ۸۰ میلیارد ریالی ارزش افزوده سازمان خدمات موتوری
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان 
و حومه اظهــار کرد: بــا نصب فیلتــر ترابولد، 
کاهش هزینه یک میلیارد تومان مصرف روغن 
در یک ســال گذشــته رقم خورده است. قدرت 
افتخاری با اشــاره به اقدامات انجام شده شرکت 

واحد اتوبوســرانی به منظور بهبود شاخص ها، 
تصریــح کــرد: کاهــش ۱۴ درصــدی تعداد 
نیروی انســانی به تعداد ۲۴۱ نفر، کاهش ســه 
دقیقه ای زمــان انتظار مســافران )از ۱۵ دقیقه 
 بــه ۱۲ دقیقــه(، افزایش ۳۰ درصــدی تعداد
 جابه جایی مســافران در تمامی خطوط تندرو 
)BRT ۳۲۱(، کاهــش تعــداد مراجعات به 
تعمیــرگاه و بهبــود فرآیندهــای تعمیرگاهی 
)۳۱۲۴۸ دفعــه(، کاهش تعــداد تصادفات به 
تقصیر از ۴۹۴ به ۴۲۴ تصادف، افزایش ســرانه 
آموزشی برگزار شده به ازای هر نفر )راهبر دولتی 
و خصوصی( ۹.۲ ساعت از جمله اقدامات انجام 
شده این سازمان در راستای بهبود شاخص ها بوده 
است. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 

و حومه، از افزایش ۹ درصدی رضایت مسافران از 
خدمات اتوبوسرانی از ۵۴ درصد به ۶۳ درصد خبر 
داد و تصریح کرد: افزایش مسافر جابه جا شده به 
ازای هر دســتگاه ۴۴ نفر )از ۴۴۹ نفر به ۴۹۳( و 
افزایش مسافران مترو ناشی از اصالح خطوط و 
توسعه پایانه های قدس )پاسداران( 
به میزان ۵۷ درصد، پایانه علیخانی به 
میزان ۳۵ درصد نیز انجام شده است. 
وی با اشاره به مهم ترین شاخص های 
عملکرد در سال جاری، گفت: در حال 
حاضر ۱۶۷۸ دستگاه اتوبوس )۱۱۵۴ 
دولتــی و ۵۲۴ خصوصی( به صورت 
روزانه در ۶۳ خــط دولتی، ۳۵ خط 
خصوصی و سه خط تندرو در مجموع با ناوگانی 
که متوسط عمر آن ۹.۲ سال است، نسبت به جابه 
جایی مسافران در شهر اقدام می کند. افتخاری با 
بیان اینکه تعداد ۲۸۰۰ دستگاه اتوبوس و ۲۳۸۰ 
کیلومتر طول خطوط تحت پوشش اتوبوسرانی 
اصفهان است، افزود: کســب سهم ۱۷ درصدی 
از کل سفرها و جابه جایی ۱۶۳ هزار و ۸۴۰ نفر 
مسافر در شهر یکی از شــاخص های عملکردی 
شرکت واحد اتوبوسرانی به شــمار می رود. وی 
با اشاره به بازسازی ۴۷ دستگاه اتوبوس فرسوده 
در سال گذشته، گفت: در سال جاری نیز عملیات 
بازسازی ۱۵۰ دستگاه در دستور کار قرار گرفته و 
بهبود ناوگان با خروج ۶۰ دستگاه اتوبوس فرسوده 

و آاالینده از چرخه خدمات صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه بیان کرد:

رضایت ۶۳ درصدی مسافران از خدمات اتوبوسرانی اصفهان

این پروژه با هماهنگی و نظارت سازمان 
پارک ها و فضای سبز پیش می رود 
و برنامه در این پروژه، نگهداشت و 
مراقبت از تک درختان چهارباغ است

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبرداد:
تجهیز اماکن گردشگری به زیرساخت های تفکیک از مبدأ

 نرگس طلوعی
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

موفقیت به افــراد برگزیده تعلــق ندارد؛ موفقیــت متعلق به 
شماست، فقط باید به دنبال آن بروید و برای رسیدن به موفقیت 
تالش کنیــد. در این مطلب با برخــی از کلیدهای موفقیت که 

زندگی انسان را تغییر می دهند آشنا می شوید. 
جرأت انجام کار را داشته باشــید: دیل کارنگی می گوید: 
»کسی به بعیدترین نقطه می رسد که می خواهد کاری را انجام 
دهد و جرأت انجامــش را دارد. قایق اطمینان از ســاحل دور 
نمی شــود«. آیا جرأت انجام کارهای غیرممکن را دارید؟ هیچ 
وقت نباید در زندگی تان زمانی باشــد که شــما سعی بر انجام 
غیرممکن نداشته باشید. غیرممکن ها هستند که شما را پرورش 
می دهند و آن چیزی را نشــان می دهند که باید به آن تبدیل 
شوید. شهامت داشتن به معنای فقدان ترس نیست، نمی گوییم 
نترس، بتــرس و اقدام کن! افراد با جرأت هم می ترســند، ولی 
هرگز تسلیم نمی شــوند و نمی گذارند ترس آنها را فلج کرده و 
از اقدام کــردن منع کند. وقتی افراد از انجــام کارهای بزرگ و 
چالش برانگیز فرار می کنند و ترجیح می دهند در محدوده امن 
خود بمانند، پیشرفتی هم حاصل نمی شود. شروع کنید و جرأت 

داشته باشید.
نرخ شکســت خود را دوبرابر کنید: توماس جی. واتسون 
می گوید: »می خواهید فرمولی برای موفقیت به شــما بدهم؟ 
خیلی ساده است. نرخ شکســت خود را دو برابر کنید. شما به 
شکست به عنوان دشــمن موفقیت می نگرید. ولی اصال اینطور 
نیست. شاید شکست شما را دلســرد کند یا شاید از آن چیزی 
یاد بگیرید. پس پیش بروید و اشتباه کنید. هر کاری می توانید 
بکنید، چون باید به یاد داشته باشــید که آنجا جایی است که 
موفقیت را خواهید یافت«. شکســت به هیچ وجه نقطه مقابل 
موفقیت نیست بلکه بخشی از آن بوده و در مسیر موفقیت قرار 
دارد. شما نمی توانید بدون گذر از شکست ها به موفقیت برسید. 
وقتی در کاری شکست رو تجربه می کنید به این معنی است که 
هنوز موفق نشده اید، هیچ دلیلی ندارد که آن را دوباره امتحان 
نکنید فقط به این دلیل که قبال امتحان کرده و موفق نشده اید.

با کلیدهای جدید برای رسیدن به موفقیت آشنا شوید

 مهسا  احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

خونیــن، در ســخت ترین 
شــهامتی  مصیبت هــا! 
بســیار بایــد تــا بتــوان در 
شرایط سخت و غم انگیز 
بی معنایــی را باز شــناخت 
و به اســم صدایش زد... 
اما بــاز شــناختنش کافی 
دوســت  بایــد  نیســت، 

داشتنش را یاد گرفت...

»میالن کوندرا«
جشن بی معنایی

بــی معنایــی جوهــر 
زندگی است!

بی معنایــی دوســت مــن، 
جوهــر زندگــی اســت. 
همیشــه و همــه جــا بــا 
جایــی  حتــی  ماســت... 
کــه کســی نمی خواهد 
ببینــدش، حــی و حاضــر 
اســت: در فجایع گوشــه 
و کنار دنیــا، در جنگ های 

الک چایلدرس، مامور رد کردن بچه های یک مدرسه از عرض خیابان در ایالت 
ایلینویز، وقتی به محل کارش رفت، با دیدن جمعیتی که آن جا بودند، غافلگیر 
شــد. بیش از 100 دانش آموز به همراه والدین شان، خانواده و اعضای کلیسا، 
برای تبریک تولد 80 سالگی الک به آن جا آمده بودند. آنها روی ده ها تابلو نوشته 
بودند: »تولدت مبارک الک«. الک می گوید »این شادی و خوشی وصف ناپذیر 
بود. فقط می توانســتم بگویم ممنونم.« خانواده هایی که برای این غافلگیری 
برنامه ریزی کرده بودند گفته اند، همه روزشان را به خوبی شروع می کنند، چون 

الک همیشه با اخالق خوب و لبخندش سر چهارراه ایستاده است.

سورپرایز در تولد 80 سالگی

 یک مرد 61 ســاله ژاپنی به تازگی به خاطر دزدی های عجیب دســتگیر 
شده اســت. این پیرمرد حدود 159 صندلی دوچرخه را به انتقام صندلی 
دوچرخه ای که روزی از او دزدیده شده بود، دزدیده است. در فیلم دوربین 
مداربسته خیابان، آکیو هاتوری خیلی راحت و بی خیال به یک دوچرخه 
نزدیک می شــود، صندلی آن را باز می کند و در ســبد دوچرخه خودش 
می گذارد و رکاب زنان دور می شود. وقتی صاحب دوچرخه به پلیس زنگ 
زد، این فیلم بررسی و هاتوری شناسایی شــد. با این حال پلیس ها انتظار 

نداشتند در خانه او 158 صندلی دوچرخه دیگر هم پیدا کنند. 

صندلی دزد پیر

محققان دانشــگاه کیوتو با همکاری محققان دانشــگاه توکیو ژاپن و دانشگاه 
جیانگسو واقع در چین، ماده جدیدی را تولید کردند که قادر است مولکول های 
دی اکســید کربن را جذب کند. این ماده جدید نوعی پلیمــر متخلخل از نوع 
چهارچوب های فلز- ارگانیک است که درون آن یون های روی وجود دارند. این 
ماده قادر است مولکول های دی اکسید کربن را با 10 برابر کارآیی سایر مواد مشابه، 
جذب کند. ساختار مولکولی آن شبیه به یک ملخ هواپیما بوده و در زمان برخورد 

با مولکول های دی اکسید کربن، این ساختار تغییر   می کند.

تولید ماده جدید برای جذب دی اکسید کربن

موج زائران اربعین 
به سامرا رسید

 شــمار زیادی از زائران 
اربعین که این روزها خود 
را به عراق رســانده اند، 
چند روز مانده به  اربعین 
سید و ســاالر شهیدان 
امام حسین )ع( با حضور 
در شهر ســامرا، اماکن 
مقدسه در این شهر را 

زیارت کردند.

معاون تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکه گفت: شــرکت فوالد مبارکه برای حل 
مسائل خود با الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته، واحد بومی سازی و تحقیق و 
توسعه را کنار هم قرار داده است و درعین حال در این راه دانشگاه ها، انجمن های 
علمی، تخصصی و کارشناســان واحدهای مختلف تولید و تعمیرات شــرکت را 
نیز با خود همراه کرده است تا بتواند به راهکارهای حل مسائل خود دست یابد. 
سید مهدی نقوی با اشاره به اینکه دانش فنی که در طول سال های متمادی در 
فوالد مبارکه کسب و نهادینه شده در حال طی مراحل رشد فزاینده خود است، 
ادامه داد: شــرکت فوالد مبارکه در زمینه دانش افزایی و همگرایی هرچه بیشتر 
صنعت با دانشگاه ها و مراکز دانش بنیان بســیار خوب عمل کرده و در این حوزه 
بسیاری از دانشگاه ها و بیش از هشت شرکت اســتارت آپ را با خود همراه کرده 
است، در همین راســتا چند روز پیش اولین رویداد فرصت سازی کسب وکار در 
مســائل صنعتی به همت فوالد مبارکه و با همکاری انجمن مهندسی متالورژی 
و فوالد ایران و پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران برگزار شد. معاون تکنولوژی 
شرکت فوالد مبارکه افزود: این حرکتی است بزرگ برای حفظ سهم 50 درصدی 
گروه فوالد مبارکه در تولید فوالد کشــور تا افق 1۴0۴ و رسیدن به راهکارهای 

مناسبی که در کل فوالدسازی های کشور به آنها نیاز است. تقوی با تاکید بر اینکه 
با همکاری نهادهای یادشده، به ایجاد ارزش افزوده بیشتر در حوزه صنعت فوالد 
خواهیم رســید، بیان کرد: در جریان اجرای این فرآیند و رفع مشــکالت فوالد 
مبارکه با همکاری انجمن های مذکور و دانشــگاه های کشور، افرادی در سراسر 
کشور تربیت خواهند شد تا مشکالت فوالد مبارکه را ریشه یابی و برای حل آنها 
اقدام کنند.وی گفت: به طور قطع در این فرآیند دانش تکنولوژیکی صنعت فوالد 
کشور ارتقا می یابد و برای فوالد مبارکه و صاحبان اندیشه نیز ارزش افزوده ایجاد 
خواهد شد. معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: از جمله راهکارهای 
حل چالش های صنعت فوالد که در اولین رویداد فرصت ســازی کسب وکار در 
مســائل صنعتی، مورد واکاوی قرار گرفته می توان به ایجاد ارزش افزوده بیشتر 
برای ضایعات سنگ آهنی ناحیه آهن سازی فوالد مبارکه،تولید کلسیم آلومینات 
)pre Melted( برای واحد فوالدســازی، ایجاد ارزش افزوده برای لجن خطوط 
نورد سرد، ایجاد ارزش افزوده برای اکسیدآهن موجود در خروجی بازیابی واحد 
اسیدشــویی، بازیابی قلع از ضایعات ورق های قلع اندود و لجن خط قلع اندود و 

بازیابی روی از سرباره حوضچه روی خط گالوانیزه اشاره کرد.

ذوب آهن اصفهان که هفته گذشته در مراسمی با حضور معاون اول رییس جمهور، 
برای هفتمین بار به عنــوان تنها واحد فوالدی لوح و تندیــس واحد نمونه ملی 
استاندارد را دریافت کرده بود، در اصفهان نیز با حضور مسئولین این استان مورد 
تجلیل قرار گرفت و لوح تقدیر واحد نمونه ملی اســتاندارد به منصور یزدی زاده، 
مدیرعامل این شرکت اهدا شد. گرامیداشــت روز جهانی استاندارد و تجلیل از 
برگزیدگان واحدهای ملی و اســتانی با حضور عباس رضایی استاندار، جمعی از 
مقامات اســتانی، مدیران صنعتی و فعاالن بنگاه های اقتصادی استان اصفهان 
دوشنبه 22 مهرماه در سالن همایش سیتی سنتر اصفهان برگزار شد. در این آیین 
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه در دوران سخت تحریم آنچه دشمنان را مأیوس 
می کند، افزایش تولید است گفت: کاروان علمی جهان با شتاب در حرکت است و 
بر همه ما الزم است امکانات مورد نیاز برای همراهی با این کاروان را فراهم کنیم. 
دکتر رضایی افزود: بهره گیری از فناوری های نوین در دنیا یک تکلیف ملی است 

و برای رقابت در عرصه جهانی باید از این فناوری ها بهره مند بود.
وی به انتخاب ذوب آهن اصفهان به عنوان واحد نمونه ملی اشــاره کرد و گفت: 
امروز ذوب آهن با مطرح شدن در سطوح استاندارد ملی، نشان داد فرهنگ تولید 
و توسعه در این سازمان ساری و جاری است و به تعهد رقابت پذیری محصوالت 
خود پایبند است. اســتاندار اصفهان خاطر نشان کرد: ذوب آهن اصفهان به رغم 
فشــار تحریم ها و محدودیت های ناشی از آن، الزامات اســتانداردهای مرتبط با 
محصوالت خود را با دقت کامل رعایت کرده اســت. مسلم بیات، معاون ارزیابی 
کیفیت ســازمان ملی اســتاندارد نیز با بیان اینکه تشکیل ســازمان استاندارد 
پاسخی بود به این ســوال که بهترین روش کار چیســت؟ گفت: استانداردها، 
قابلیت و امکانات پیشــرفته را برای زندگی بهتر فراهم کرده اســت. بیات، تهیه 
و تنظیم استانداردها را بر اســاس نظر مصرف کننده و ذی نفعان دانست و افزود: 

استانداردها بر اساس آخرین یافته های علمی، فنی و تحقیقاتی جهان، بازبینی 
و اصالح می شود. وی، استانداردها را زبان فنی مبادله کاال و تجارت اعالم کرد و 
گفت: استاندارد به عنوان ابزاری استراتژیک خیلی از الزامات غیر ضروری را حذف 
می کند. سید حسین دیباجی، مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان در حاشیه 
این آیین، انتخاب این شرکت به عنوان واحد نمونه ملی استاندارد را حاصل تالش 
جمعی یکایک همکاران دانست و گفت: ذوب آهن اصفهان تنها شرکت فوالدی 
است که موفق شد لوح واحد نمونه ملی اســتاندارد را دریافت کند. وی افزود: با 
بازرسی مستمر و تاکید سازمان ملی استاندارد بر کیفیت محصوالت ذوب آهن 
به ویژه انواع تیر آهن های بال پهن، این شرکت به عنوان واحد نمونه ملی برگزیده 

و معرفی شد.

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه  مطرح کرد:

همگرایی صنعت و دانشگاه در فوالد مبارکه اصفهان

استاندار اصفهان در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد:

فرهنگ تولید و توسعه در ذوب آهن اصفهان نهادینه شده است

در نشست بزرگداشت روز لسان الغیب مطرح شد:

»حافظ« از سیاره دیگری نیامده است
یک استاد ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان گفت: باید بدانیم که حافظ از سیاره 
دیگری نیامده است. او پس از تحصیل و مطالعه، آگاه شده و بر اساس این آگاهی 
شعر سروده است. دورهمی های عصرگاهی عمارت هنرمند این بار به مناسبت 
روز بزرگداشت حافظ به گفتن و شنیدن از لسان الغیب گذشت.عمارت هنرمند 
وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، در این برنامه 
میزبان جمعی از شــاعران و نویســندگان، اعضای انجمن چکامه سرایان ادب 
اصفهان و عالقه مندان به حافظ بود؛ حافظی که با دیوان خود در هر خانه ایرانی 
حضور دارد و شاید به جرأت بتوان گفت شاعری است که مردم بیشترین نزدیکی 
را با اشعار او دارند و عاشقی را شیوه رندان بالکش می دانست. شاعر سده هشتم 
هجری که هیچ گناهی را سنگین تر از مردم فریبی و ریاکاری نمی دانست و یکی 
از برجسته ترین شاعرانی بود که بیشــترین اثر را بر شاعران پس از خود داشت.

این مراسم در حضور ســهیال جورکش، قربانی اسیدپاشی اصفهان برگزار  شد. 
جورکش، پنج سال پیش و در نهم مهرماه 93 زندگی اش دستخوش اتفاقی شد 

که طعم شیرین زندگی را برایش تلخ کرد.
او از 3 ماه کما، 3 سال نابینایی و بیش از 90 عمل جراحی پس از اسیدپاشی گفت 
و اینکه پس از تحمل رنج بسیار، حاال کمی از بینایی چشم چپ خود را به دست 
آورده است.جورکش گفت: عمل جراحی که در آمریکا روی چشم من انجام شد 
برای اولین بار در دنیا روی چشمم آزمایش می شد که 30 درصد بینایی را به من 

بازگرداند و تمام تالش من حفظ این بینایی است.
قربانی اسیدپاشی اصفهان با بیان اینکه متاسفانه عامالن این اتفاق رسوا نشدند، 
تفکر و اندیشه ظلم را عامل اصلی رخ دادن چنین اتفاقاتی دانست و ابراز امیدواری 
کرد ریشه ظلم از بین برود. وی ادامه داد: جامعه و دنیا به سمت خشونت می رود 
چون هر کســی گمان می کند تفکر خودش درست اســت؛ اما باید بدانیم که 

اعتقادات هر انسانی درست است چون ما انسان ها اشرف مخلوقات هستیم.
»عیب رنــدان مکن ای زاهد پاکیزه سرشــت/ که گناه دگران بــر تو نخواهند 
نوشت/ من اگر نیک ، وگر بد تو برو خود را باش/ هرکسی آن درود عاقبت کار که 
کشت«؛ جورکش با خواندن این شعر از حافظ افزود: حافظ می گوید »مباش در 

پی آزار و هرچه خواهی کن، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیســت«. باید 
بدانیم که آسیب زدن به دیگران تنها آسیب جسمی نیست و گاهی می توانیم 
با زبان و قضاوت خود به دیگران آسیب برســانیم. وی در پایان ابراز امیدواری 
کرد جای ظلم، ستم، خشم و خشــونت در دنیا را عشق، محبت و صلح جهانی 
بگیرد.در ادامه، عباس شاهزیدی شــاعر و دبیر انجمن شعر جوان حوزه هنری 
اصفهان حاضران را مهمان دو غزل کرد.مرتضی رشیدی، استاد ادبیات فارسی 
دانشگاه اصفهان دیگر سخنران مراسم بزرگداشت حافظ بود که اظهار داشت: 
عرفا برخالف فالسفه که اعتقاد دارند نخستین خلقت خداوند عقل بود، معتقد 
هستند که نخستین چیزی که خداوند خلق کرده عشق است که بهانه آفرینش 
بوده است. وی با اشاره به تجلی عشق در شعر شاعران از جمله حافظ افزود: نیاز 
است به خود یادآوری کنیم که حافظ عارف نیست و در درجه اول شاعر است. 
تقریبا 99 درصد اندیشــه هایی که در دیوان حافظ آمده از خود او نیست و قبل 
از او هم گفته شده اســت و حافظ تنها آنها را به زبان دیگری بیان کرده است.

رشیدی با بیان اینکه حافظ از سیاره دیگری نیامده و نباید او را از سایر انسان ها 
جدا کنیم، گفت: حافظ پس از تحصیل و مطالعه، آگاه شده و بر اساس این آگاهی 
شعر سروده است.این اســتاد دانشــگاه تاکید کرد: لقب حافظ عالوه بر حافظ 
قرآن بودن، در زمان او به کسانی که حدیث و البته موسیقی می دانستند اطالق 
می شده و افرادی هم عصر حافظ هســتند که به آنها نیز این لقب منتسب شده 

که موسیقیدان بوده اند.

برگزاری نمایشگاه مشق مهر در شهرکرد
رییس انجمن خوشنویسان استان چهارمحال و بختیاری از برگزاری نمایشگاه 
خوشنویسی تحت عنوان »مشق مهر« توســط انجمن خوشنویسان شهرکرد 
خبرداد.محمد ابراهیمیــان افزود: در این نمایشــگاه که بیــش از ۴0 نفر از 
هنرجویان انجمن خوشنویســان در مقطع عالی، ممتاز و فوق ممتاز شــرکت 
داشتند، بیش از 60 اثر در خطوط نستعلیق، شکسته ،ثلث و نسخ در معرض دید 
بازدید کنندگان از نمایشگاه قرار گرفت.ابراهیمیان افزود: همزمان با نمایشگاه 
بزرگ ناشران کتاب در استان، غرفه ای نیز به انجمن خوشنویسان تعلق داشت 
که با برگزاری کارگاه آموزشــی و نگارش خط مراجعه کنندگان را از آموزش 
این هنر بهره مند کردند. وی ادامه داد:در آینده کارگاه های مختلف با موضوع 

خطوط مختلف و پژوهش در خط جهت هنرجویان برگزار خواهد شد.الزم به ذکر است؛ در حاشیه  این نمایشگاه  که همزمان با آغاز هفته خوشنویسی 21 
لغایت 28 مهرماه برگزار شد،کالس قطعه نویسی در خط شکسته با حضور آقای محمد ابراهیمیان، سرپرست و مدرس انجمن خوشنویسان شهرکرد برگزار 

شد که بیش از 30 هنر جو در این کارگاه حضور یافتند.
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