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رییس اتحادیه میوه و تره بار استان اعالم کرد:

کاهش نرخ میوه پاییزه در اصفهان
رییس اتحادیه میوه و تره بار اســتان اصفهان گفت: پاییز امسال برداشــت باغداران اصفهانی نسبت به سال گذشته ۳۳ 

درصد رشد داشته است.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان خبر داد:

واکسیناسیون بیش از 280 هزار رأس دام سنگین استان اصفهان
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: واکسیناسیون بیش از ۲۸۰ هزار رأس دام سنگین استان علیه 

بیماری تب برفکی در استان اصفهان آغاز شد.

شهردار اصفهان:

سیاست شهرداری باعث پیشرفت در پروژه های شهری شده است
شهردار اصفهان در جلسه بررسی روند پیشرفت پروژه های عمرانی شهر اظهار کرد: اعضای شورای شهر در این جلسات 

با هدف در جریان قرار گرفتن نسبت به مسائل عمرانی شهر دعوت می شوند.
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باحضورشهرداراصفهانومدیراندستگاههایاجرایی
امضایسندجامعاطالعاتوخدماتمکانیSDlانجامشد؛

نصف جهان در مسیر توسعه

نجارباشی خیابان بیدآباد
در گذر از پیچ و خم کوچه های قدیمی بیدآباد اصفهان که شهره اســت به آذین بندی شــاخه های رقصان و لرزان بید، در کنار بازارچه و موزه حمام 
علی قلی آقا، مغازه نجاری با سه لنگه در،که سردرش آذین شــده با تابلویی از قرائت قرآن،به چشــم می خورد. اهل محل صاحبش را به نام حاج اکبر 
نجارباشی می شناسند. حاج اکبر خبوشانی، راوی قصه هایی است که سالیان سال و در محله ای قدیمی بر او گذشته است.او تا به حال درهای زیادی 

برای حرم امیرالمومنین)ع( در نجف ساخته و تعداد منبرها و درهایی که تا به حال ساخته از دستش در رفته است.

عکس نوشت

ذوب آهن یکی از 
مشتریان بزرگ حوزه 
حمل و نقل ریلی است

سه امتیاز 
 واجب تر
 از نان
6 8

عکس: ایمنا
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شرکتآبوفاضالباستاناصفهان

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای
)اجرایعملیاتشبکهفاضالبمنطقهشهرضا(شماره98-3-186/2

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اجرای عملیات شبکه فاضالب منطقه شهرضا )مســیرهای لوله گذاری شبکه فاضالب خیابان ولیعصر 
غربی، شهید بهشتی، صاحب الزمان و آیت اله مطهری)مرحله اول(( به شماره )۲۰9۸۰۰14۳4۰۰۰۰74( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
۲- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس:www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخانتشارمناقصهدرسامانه:تاریخ98/08/01میباشد.

۳- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
۳-1-آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن: ۸-۳66۸۰۰۳۰-۰۳1    اتاق )۲9۲(

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1-مرکز تماس: ۰۲1-419۳4

4-۲-دفتر ثبت نام: ۸۸9697۳7 و ۸519۳76۸
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir ( بخش ثبت نام / پروفایل/ تامین کننده/ مناقصه گر موجود است.

نوبتاول
شرکتآبوفاضالب
استاناصفهان

تاریخروزساعتعنوان

98/08/08چهارشنبه16:00مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصه

98/08/18شنبه16:00مهلتزمانیارسالپیشنهاد

98/08/19یکشنبه08:00زمانبازگشاییپاکتها

نامروزنامه:زایندهرود
تاریخانتشار:98/08/2
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گشت زنی روس ها در منبج 
آغاز شد

یک نماینده پلیس نظامی روسیه اعالم کرد: نیروهای 
این واحد نظامی که در استان حلب سوریه مستقر 
هستند گشــت زنی های خود در شمال شرق شهر 
منبج را آغاز کردند. به گفته وی، این منطقه پیش 
از این از سوی نظامیان آمریکایی که به دنبال آغاز 
عملیات »چشــمه صلح« از جانب ترکیه به سمت 
مرز عراق عقب نشینی کردند مورد گشت زنی قرار 
می گرفت. والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه 
و رجب طیب اردوغان همتای ترکیه ای وی روز سه 
شنبه توافق کردند پلیس نظامی روسیه و نیروهای 
سوری در منطقه قرار گرفته و در طول مرز سوریه با 

ترکیه گشت زنی کنند.

تشدید تحرکات نظامی 
صهیونیست ها در مرزهای لبنان

خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که با سرنگونی 
یک پهپاد رژیــم صهیونیســتی در منطقه مرزی 
جنوب لبنان، تحرکات نیروهای نظامی دشــمن 
صهیونیستی در مسیر نظامی منتهی به دیوار مرزی 
در مقابل بوابــه فاطمه افزایش پیدا کرده اســت. 
همچنین در ایــن منطقه تعــدادی از خودروهای 
شخصی و خودروهای نظامی دشــمن در منطقه 
مرزی مشاهده می شــود. ارتش لبنان و نیروهای 
یونیفل نیز در منطقه لبنانی، گشت زنی های خود 

را تقویت کرده اند. 

 آغاز مذاکره بین انصارا...
 و عربستان

منابــع آگاه به الجزیــره گفتنــد، مذاکراتی بین 
عربســتان و گروه انصارا... برای بررسی آتش بس 
نظامی بین دو طرف در جریان اســت. این منابع 
افزودند، کمیته ای سیاسی و نظامی بین سعودی ها 
و انصارا... برای بررســی اتخــاذ تدابیری در جهت 
توقف درگیری های مرزی و توقف حمالت هوایی 
تشکیل شده است. یک منبع قبال به الجزیره گفته 
بود، تماس مستقیمی بین خالد بن سلمان، معاون 
وزیر دفاع عربستان و برادر محمد با مهدی المشاط، 

رییس شورای عالی سیاسی یمن برقرار شده بود. 

 برگزاری دور جدید مذاکرات 
بین افغانی با میزبانی چین

پــس از به بن بســت رســیدن مذاکــرات میان 
نمایندگان طالبان افغانستان و آمریکا در خصوص 
مســئله خروج نظامیان آمریکایی، این بار چین 
در تالش بــرای پایان دادن به ســال ها جنگ در 
افغانستان مذاکراتی را میان طرف های مخالف در 
این کشور تدارک دیده است. چین که دارای مرز 
مشترک کوچکی با افغانستان است حامی تالش ها 
برای برقراری صلح در افغانستان بوده و ماه گذشته 
میالدی یک هیئت از نمایندگان طالبان به پکن 
سفر کرده و مذاکراتی را با مقامات دولتی این کشور 
داشته است. این به اصطالح مذاکرات بین افغانی 
قرار است به هدف برقراری آشتی میان طرفهای 

مخالف در افغانستان برگزار شود.

انتقاد بی سابقه »اون« از پدرش
رهبر کره شمالی در اقدامی بی سابقه ضمن انتقاد 
از پدر فقیدش به خاطر وابستگی به کره جنوبی در 
موضوع توسعه تفرجگاه کوه کومگانگ در ساحل 
شرقی، دستور حذف »همه امکانات ناخوشایند« 
را که توسط کره جنوبی ساخته شده است، صادر 
کرد. »کیم جونگ اون« از سیاست های رهبران 
پیشــین کره شــمالی از جمله پدرش به شدت 
انتقاد کرد که وقتی کشــور به اندازه کافی قوی 
نبوده است به دیگران تکیه می کردند. وی، دستور 
داد تا ضمن حــذف همه تاسیســات و امکانات 
ناخوشایندی که توسط کره جنوبی ساخته شده 
امکانات جدید متناسب با شرایط منطقه و مناظر 

طبیعی کوهستان کومگانگ ساخته شود.

روحانی با دعوت رسمی الهام 
علی اف به آذربایجان می رود

رییــس جمهوری اســالمی ایران بــه دعوت 
رسمی آقای »الهام علی اف« رییس جمهوری 
آذربایجان،امروز به این کشــور سفر می کند.  
معاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتر رییس 
جمهور ضمــن اعالم این خبــر، گفت: حجت 
االسالم و المســلمین حســن روحانی برای 
حضور و سخنرانی در هجدهمین اجالس سران 
کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به باکو سفر 
می کند. علیرضا معزی ادامه داد: رییس جمهور 
عالوه بر ســخنرانی در این اجالس و تشــریح 
و تبییــن مواضع جمهوری اســالمی ایران در 
مسائل مهم منطقه ای و بین المللی، دیدارهای 
دوجانبــه ای نیز با رییس جمهــور آذربایجان 
خواهد داشــت که در آن مهم ترین مسائل در 
روابط تهران - باکو و روند اجرای موافقت نامه ها 

و طرح های مشترک بررسی می شود. 

در سفارت پاکستان؛
دفتر آژانس تحقیقات فدرال 

پاکستان افتتاح شد
 )FIA( دفتر آژانس تحقیقات فدرال پاکستان
با حضور سفیر پاکستان در ایران در محل این 
سفارتخانه افتتاح شــد. رفعت مسعود، سفیر 
 »FIA« پاکســتان در ایران در افتتاحیه دفتر
در سفارتخانه این کشور در تهران گفت: افتتاح 
این نمایندگی بیشتر جنبه انتظامی دارد و در 
راستای تقویت همکاری های انتظامی و پلیسی 
در مرزها به منظور تسهیل روابط دو کشور در 
زمینه همکاری های اقتصادی و سیاســی و... 
صورت گرفت است. مســعود اظهار داشت: به 
دنبال افتتاح این دفتر، همکاری های انتظامی 
دو کشور برای حفظ نظم و جلوگیری از قاچاق 
مواد مخدر، جرائم سازمان یافته و... در مرزها نیز 

تقویت می شود.

در حاشیه نشست جنبش عدم تعهد؛
وزیران خارجه ایران و عراق 

دیدار کردند
وزیران امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و 
عراق در حاشیه نشست وزرای خارجه جنبش 
عدم تعهد در باکو دیدار کردند. وزیران خارجه 
ایران و عــراق در این دیدار دربــاره آخرین 
تحوالت روابط دو جانبه، مســائل منطقه ای 
به ویژه اوضاع شمال ســوریه، لبنان، یمن، 
تحوالت خلیج فارس و پویــش صلح امید و 
سایر موضوعات مورد عالقه گفت وگو و تبادل 
نظر کردند. »محمد جواد ظریف« وزیر امور 
خارجه کشــورمان برای حضور در نشست 
وزیران خارجه عضو جنبش عدم تعهد، عازم 
باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شــد. این 
نشســت پیش از هجدهمین اجالس سران 

جنبش عدم تعهد برگزار می شود.

دیدار پمپئو و وزیر خارجه 
مراکش با محوریت ایران

وزرای خارجه آمریکا و مراکش با محوریت ایران 
دیدار کردند. مراکش و ایــاالت متحده آمریکا 
برای همکاری در راستای شکست تروریسم با 
یکدیگر توافق کردند. در بیانیه مشترک صادر 
شــده چهارمین گفت وگوی راهبردی ایاالت 
متحده و مراکش که در واشــنگتن برگزار شد، 
دو طرف بر تالش های مشترک برای مبارزه با 
تروریسم در آفریقا، مقابله با داعش و گسترش 
همکاری های امنیتی تاکیــد کردند. وزیر امور 
خارجه آمریکا در این باره گفت: مراکش شریکی 
مطمئن برای ایجاد امنیت پایدار و توسعه امنیت 
در منطقه اســت. وزرای خارجه دو کشور هم 
چنین در مورد خطر ناشــی از ایران و متحدان 
ایران گفت وگــو کردند و بر لــزوم تالش برای 
مقابله با گســترش نفوذ ایران در شمال غربی 

آفریقا تاکید کردند.

محمدرضا عارف
رییس شورای عالی جبهه اصالحات:

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اســالمی گفت: CFT با ایرادات 
جدی از سوی شــورای نگهبان مواجه شده است 
و تکلیفش هم در آینده نزدیک مشخص نخواهد 

شد. 
حشــمت ا... فالحت پیشــه تاکید کــرد: جریان 
سیاســی مخالــف ایــران در )FATF( در حال 
قدرتمندتر شــدن اســت و این جریــان کامال با 
سیاســت های آمریــکا مرتبط خواهد بــود؛ کما 
اینکه در یک اقدام بی سابقه هفته پیش وزیر امور 
خارجه آمریکا مسائل مربوط به )FATF( را مطرح 
و ســعی کرد آن را سیاســی جلوه دهد. فالحت 
پیشه درخصوص سرنوشت )پالرمو و CFT( بیان 
کرد: معتقدم جریان هایی که بــه دنبال تصویب 
)پالرمو و CFT( در ایران بودند قید و شرط هایی 
را مطرح کردند که به نفع ما بود، می توانیم ضمن 
توجه به مالحظات سیاسی با یکسری دالیل فنی 

بهانه زدایی انجام دهیم.

تکلیف CFT به این زودی ها 
مشخص نخواهد شد

عضو کمیسیون امنیت ملی:

کافه سیاست

عکس  روز 

در حاشیه اجالس امنیتی چین؛
 یک نظامی ایرانی 

در حال بوسیدن پرچم ایران
یک نظامی ایرانــی در حال بوســیدن پرچم 
ایران در حاشــیه حضور در اجــالس امنیتی 

»شیانگ شان« چین.

 تسویه حساب های جریانی به صالح نظام نیست

پیشنهاد سردبیر:

رییس شورای عالی جبهه اصالحات با بیان 
اینکه منابع کشور باید به گونه ای تخصیص 
یابد که زمینه رشد کشور فراهم شود و با اشاره 
به اینکه تسویه حساب های جریانی به صالح 
نظام نیست، گفت: وقتی در یک جبهه سیاسی 
اختالفات بروز کند همه بازنده خواهند بود و 
آن کســی که از مواضع خود در چهارچوب 
سیاســت ها و راهبردهای کلی جبهه کوتاه 
می آید، برنده می شــود. محمدرضا عارف با 
اشاره به انتخابات مجلس یازدهم از همه دست 
اندرکاران امر انتخابات خواســت به گونه ای 
رفتار نکنند که یک جریان سیاسی از حضور 
در انتخابات محروم شود چرا که تجربه نشان 
داده تک صدایــی در انتخابات باعث کاهش 
مشارکت در انتخابات می شود که برای نظام 
مطلوب نیست و انتظار از همه دست اندرکاران 

انتخابات رعایت مر قانون است.

  تسویه حساب های جریانی
 به صالح نظام نیست

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه:

عضو شورای سیاست گذاری اصالح طلبان گفت: مردم 
در انتخابات پیش رو، به صورت لیستی رای نخواهند 
داد و افراد را از لیست هایی که ارائه می شود به صورت 
گزینشی و براســاس کارنامه و عملکردشان انتخاب 
خواهند کرد. عبدالکریم حسین زاده، درباره استراتژی 
و راهبرد رقابت های انتخاباتی برای تشکیل مجلس 
کارآمد از سوی جریان ها و گروه های سیاسی، گفت: 
به نظر بنده آنچه که برای اصالح طلبان و اصولگرایان 
تاریخ مصرفش به پایان رســیده، بحث ایده اســت. 
نماینده مردم نقده در مجلس تصریح کرد: مردم دیگر 
به این اطمینان نمی کنند که گروه های سیاســی در 
شرایط فعلی چه می گویند بلکه به این توجه می کنند 
که در گذشــته این گروه ها چه عملکردی داشته اند، 
آیا می توانند بر اســاس عملکردهــا باردیگر به این 
گروه ها اتکا کنند یا خیر؟ عضو شورای سیاست گذاری 
اصالح طلبان اضافه کرد: مــردم در انتخابات پیش رو 
قطعا به کارنامــه و عملکــرد و راهکارهایی که برای 
مشکالت فعلی کشور ارائه خواهد شد، رای می دهند.

 مردم در انتخابات پیش رو 
لیستی رای نمی دهند

نماینده اصالح طلب مجلس:

وزیر امور خارجه در جریان سخنرانی در جنبش 
عدم تعهدگفت: هــدف طرح صلح هرمز ترویج 
گفت وگو، احترام متقابــل و برابری، احترام به 
حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و مصونیت 
مرزهای بین المللی، حل و فصل مسالمت آمیز 
کلیه اختالفات، رد تهدید به اســتفاده از زور یا 
کاربرد زور، عدم تجاوز و عــدم مداخله در امور 
داخلی یا خارجی یکدیگر و در نهایت تضمین 
امنیت انرژی و جریان آزاد منابع اســت. امروزه 
این موضوع امری ثابت شــده است که آمریکا 
حتی به هم مشــرب های خود خیانت می کند. 
بســیاری آموخته اند که انتظار از آمریکا برای 
تامین حفاظت و امنیت آنان یک خواسته واهی 
ـ اگر نگوییم انتحاریـ  است.محمدجواد ظریف 
افزود: ما از همســایگان و همه شرکای خود در 
جنبش عدم تعهد دعوت می کنیم تا برای تقویت 

و اجرای ابتکار امید با ما همکاری کنند.

  هدف » صلح هرمز« 
ترویج گفت وگوست

پیشخوان

بین الملل

هراس آمریکا از برجام در 
2020

700.000.000.000 تومان به 
بیت المال بازگشت
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جهانگیری  علیه تخریب گران

ادعای خودکشی دختر سفیر ایران در روسیه تکذیب شد
سفارت ایران در مسکو خبر خودکشی دختر ســفیر ایران را تکذیب کرد. خبرگزاری روسی اسپوتنیک 
نوشته بود: برخی خبرها حاکی از آن است که دختر ســفیر ایران در مسکو از پنجره طبقه نهم به بیرون 
پریده و فوت کرده است. به گزارش اســپوتنیک به نقل از رن تی وی، عارفه سنایی دختر 28 ساله سفیر 
ایران در مسکو از پنجره آپارتمان در طبقه نهم در مسکو بیرون پریده است. او به اتومیبل رنو پارک شده 
در زیر پنجره برخورد کرده و فوت کرده است. خبرنگار اسپوتنیک با بخش خبری سفارت ایران در مسکو 
تماس گرفته و سفارت نیز در این گفت وگو خبر را شایعه اعالم کرده و آن را تکذیب کرد. دیگر خبرگزاری 
روسی یعنی اینترفکس هم به نقل از »یک منبع آگاه« خبر خودکشی دختر سفیر ایران در مسکو را منتشر 
کرد و نوشت که او افسردگی داشت. سفارت ایران در مســکو قبل از این اعالم کرده بود »عارفه سنایی« 

دختر 28 ساله مهدی سنایی به دلیل »سکته مغزی« فوت کرده است.

ادعای معاون ترامپ درباره توافق هسته ای با ایران
معاون رییس جمهور آمریکا طی یک سخنرانی در اندیشکده هریتیج مدعی شد دولت این کشور با خروج 
از توافق هسته ای ایران در برابر تهران ایستاده است. »مایک پنس«، معاون »دونالد ترامپ«، رییس جمهور 
آمریکا در یک ســخنرانی در بنیاد هریتیج به تکرار ادعاها علیه ایران پرداخت. پنس در این ســخنرانی به 
حمایت های ترامپ از رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: »این رییس جمهور برای دفاع اسراییل از خودش 
به پا خاسته و حق حاکمیت اســراییل بر بلندی های جوالن را به رسمیت شناخته و این تصمیم تاریخی را 
گرفته است.« وی در ادامه با متهم کردن ایران به حمایت از »تروریسم« گفت: »عالوه بر این، رییس جمهور 
ترامپ با خارج کردن آمریکا از توافق هســته ای فاجعه بار ایران در برابر بزرگ ترین حامی تروریسم دولتی 
ایســتاد.« معاون رییس جمهور آمریکا گفت به حاضران قول می دهد که آمریکا دیگر برای ایران پول نقد 

نخواهد فرستاد.

چهره ها

حرف و حدیث ها پیرامون »اف ای تی اف« در هفته 
اخیر به دلیل هشدار دوباره این نهاد به ایران برای 
پیوستن به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و لحن 
نسبتا تند آن، در رســانه ها بازتاب زیادی داشت؛ 
اما به تازگی عمال دو ســوی ماجرا یعنی دولت و 
شــخص روحانی و وزرا از یک ســو و نهاد مجمع 
تشــخیص مصلحت که چند ماهی است بررسی و 
تصویب این لوایح را مسکوت گذاشته است، طی 
اظهاراتی رودرروی هم قرار گرفتند. آنچه در این 
میان قابل توجه به نظر می رســید،نظرات  ضد و 
نقیض مطرح شــده در مورد تاییــد رهبری برای 
تصویب این لوایح بود. ابتدا اســحاق جهانگیری، 
معاون اول رییس جمهور در جلسه هم اندیشی با 
علما و روحانیون در اظهارنظری تامل برانگیز گفته 
بود، »با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در 
جلسه سران ســه قوه و تایید مقام معظم رهبری، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع تر این 
لوایح را تصویب کند«. این اظهارات با واکنش های 
موافق و مخالف زیادی همراه شــد و عده ای آن را 
استفاده از نام رهبری برای اعمال فشار بر مجمع 
دانســتند. در ادامه این اظهار نظر دیروز روحانی 
در جلسه هیئت دولت گریزی به مسکوت ماندن 
این لوایح در مجمع زد و گفت: اجازه ندهیم اتهام 
پولشویی به سیســتم بانکی ما بچســبد. رییس 
جمهور با تاکید بر اینکه مبارزه با فســاد به طور 
واقعی در دولت پیگیری می شود، گفت: سه الیحه 
شفافیت، مبارزه با فســاد و تعارض منافع در این 
راستا، تدوین و به تصویب رســیده و معتقدیم تا 
زمانی که در کشــور شفافیت نباشــد، بقیه امور 
در مســیر مبارزه با فســاد جنبه نمایشی دارد و 
به درد ملت نمی خورد.وی تصریــح کرد: باید در 
مجامع و کنوانسیون های جهانی در مسیر تحقق 
منافع کشور و روان سازی مبادالت مالی و بانکی 
اقدام کرد و در این مسیر شــعار، کارساز نیست. 

رییــس جمهــور خاطر 
نشان کرد: افتخار ما این 
است که با تروریست ها و 
فساد می جنگیم و مقابله 
می کنیم، لذا نباید اجازه 
دهیــم که در سیســتم 
بانکی مان اتهام پولشویی 
به مــا بچســبد و این به 

زیان کشــور اســت، البته در خصوص FATF که 
برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی گویم، اما 
چرا یک عده در مقابــل ۴ الیحه ای که در دولت و 
مجلس به تصویب رسیده، مانع تراشی می کنند و 
جلوی دولت و مجلس ایستاده اند؛ اینگونه اقدامات 

به نفع کشور نیست. 
پس از این ســخنان بازار واکنش هــا به اظهارات 
در مــورد تایید رهبری بــرای تصویــب لوایح و 
حواشی پیرامون آن ادامه داشــت. ابتدا محمود 
واعظی به عنوان دست راست روحانی و کسی که 

معموال مواضع شفاف از 
ســوی دولت را رسانه ای 
می کند مخالفــان لوایح 
را تهدیــد کرد کــه باید 
پــای مخالفت خــود و 
قــب آن بایســتند. عوا
وی در میان خبرنگاران 
گفت ما بحــث عضویت 
در FATF را نداریم، آنچه برای کشــور مهم است 
چهارالیحه ای اســت که براســاس قوانین داخل 
ایران مراحل آن طی و تصویب شــده است. دولت 
پیش از رفتن این لوایح به مجلس نظرات مختلف 
را دریافت کــرد و آنچه کمیســیون های مختلف 
مجلس هم نظر دادند، اعمال و همراهی کردیم و 
خوشبختانه این لوایح در مجلس هم تصویب شد. 
وی ادامه داد: متاسفانه این لوایح را که لوایح بانکی 
و اقتصادی است، سیاسی و جناحی کرده اند و در 
حال مخالفت هستند؛ اما آنچه امروز مطرح است 

این اســت که کســانی که مخالفت می کنند باید 
مســئولیت مخالفت خود را بپذیرند. رییس دفتر 
رییس جمهور افزود: بــا توجه به اینکه در آخرین 
 )FATF( تصمیم گرفته شده، گروه ویژه اقدام مالی
به ایران ۴ ماه فرصــت داد،در طول این مدت اگر 
این اقدامات صورت نگیرد، جلسه دیگری تشکیل 
نمی شود و به شــکل خودکار به لیست سیاه وارد 
می شــویم و عمال »خودمان خودمان« را درباره 
روابط بانکــی با دنیا تحریــم می کنیم. وی تاکید 
کرد: باید این موضوع را به صورت شفاف به مردم 
اعالم کنیــم که دولت و مجلــس کارهای الزم را 
انجام دادند و هر جا مانع تراشی بوده باید همان جا 
مسئولیت را بپذیرند. در این میان سخنگوی دولت 
هم از غافله عقب نماند و در ایــن زمینه با تاکید 
بر اینکه مصوبات جلســه ســران قوا به استحضار 
رهبری می رســد، گفــت: موضوع پالرمو و ســی 
اف تی در دو جلســه هماهنگی اقتصادی سرای 
 قوا مطرح شــده بود و اعضا بر اجــرای آن تاکید 

داشتند.
   FATF اما آنچه حســن ختام اظهارات در مورد 
مطرح شــد، بیانیه و تکذیبیه ای بود که از سوی 
مجمع تشخیص مصلح در مورد تاییدیه رهبری بر 
این لوایح منتشر شد. بر این اساس روابط عمومی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام با تکذیب اظهارات 
معاون اول رییس جمهور اعالم کرد، مجمع فارغ 
از فشــار و با در نظر گرفتن منافع ملــی لوایح را 
بررســی خواهد کرد. در اطالعیــه روابط عمومی 
مجمع آمده اســت، رهبر معظم انقالب هیچ گونه 
اظهار نظری دال بر موافقت بــا تصویب و اجرای 
لوایح FATF و CFT نداشته اند. لذا انتظار می رود 
مسئولین دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری 
جانب امانتداری را رعایت کنند. مجمع تشخیص 
مصلحت نظام جلسات و بررســی های خود را در 
خصوص این لوایح فارغ از هر گونه فشــار و اعمال 
 نظر و با در نظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد 

کرد.

تهدید، تکذیب و بقیه ماجرا...
 تکذیبیه مجمع تشخیص در مورد تاییدیه رهبری برای لوایح چهارگانه منتشر شد؛

متاسفانه این لوایح را که 
لوایح بانکی و اقتصادی است، 
سیاسی و جناحی کرده اند و 

در حال مخالفت هستند

علیرضا کریمیان

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2825 | October  24,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



ثبت نام ۲۰ هزار بازنشسته اصفهانی برای وام ضروری
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

گزارش

دارندگان کدام خودروها 
مشمول حذف یارانه هستند؟

ســخنگوی ســتاد اجرایــی تبصــره ۱۴ 
بودجــه ۹۸ از معیار قــرار دادن خودروها 
برای حذف یارانه افراد پــر درآمد خبر داد. 
حســین میرزایی اظهار کرد: نارضایتی ۹ 
درصدی از حــذف یارانه ها کــه در فضای 
مجازی و رسانه ای منتشــر می شود، هنوز 
مربوط به ســری قبل حــذف یارانه ها که 
مشمول ۱۶۳ هزار خانوار یعنی ۷۰۰ هزار 
نفر می شود و ســری دوم حذف یارانه ها در 
 حال حاضر در مرحله ارزیابی و اطالع رسانی

 است.
 وی ادامه داد: هدف گذاری ما برای حذف 
میلیونی پر در آمدها یعنی ۲۴ میلیون نفری 
اســت؛ اما به دلیل اختاللی که در سیستم 
ارسال پیامک و مشکالت حساب سرپرستان 
برخی خانوار در سازمان هدفمند سازی رخ 
داد،کمی روند حذف با کندی انجام می شود. 
میرزایی بیان کرد: نوع اتومبیل و قیمت آن 
نیز یکی از شاخص های حذف یارانه منظور 
می شود؛ اما اینکه دارندگان کدام خودروها 
مشــمول حذف یارانه می شــوند صحیح 
نیست هرچقدر رقم خودروها افزایش پیدا 
 کند رتبه اعتباری خانواده هــا نیز افزایش 

می یابد. 
این مقام مســئول ادامــه داد: این موضوع 
درباره ملک نیز صدق پیدا می کند. مناطق 
زندگی و متــراژ منازل هــم بیانگر دهک 

خانوارهاست. 
وی در پاسخ به این سوال که معیار بررسی 
تراکنش های بانکی چند ماه اســت؟ گفت: 
متوسط تراکنش های مالی ۴ ماهه ابتدایی 
ســال ۹۸ معیار ســازمان برنامه و بودجه 
کشور است. میرزایی در پاسخ سوالی مبنی 
بر اینکه اگر فردی در ۴ ماه ابتدایی ســال 
۹۸ اقدام به خرید برای منــزل یا جهیزیه 
کرده و تراکنش های وی افزایش پیدا کرده 
باشــد نیز مشــمول حذف یارانه می شود؟ 
گفت: در چنین شــرایطی بــا اعتراض در 
ســامانه مذکور و ارائه توضیحــات دقیق 
 رفع موضوع شــده و یارانه آنهــا پرداخت

 می شود.
 سخنگوی تبصره ۱۲ بودجه ۹۸ بیان کرد: 
تعیین تکلیف کسانی که قبال یارانه هایشان 
قطع شــده؛ اما هم اکنون نیازمند دریافت 
یارانه هســتند در حیطه وظایف ســازمان 
هدفمندســازی یارانه ها بود؛ امــا ما مجوز 
بررسی آن را در دست گرفته و پایش های 
۶ ماهه را انجام می دهیم. اگر متوجه بشویم 
فردی نیازمند دریافت است آن شخص را در 

لیست یارانه بگیران قرار می دهیم .

بازار

اسپیکر بلوتوثی

 تمدیدطرح بخشودگی
 جرائم مالیاتی تا چهارم آبان

طرح بخشودگی جرائم مالیاتی در صورت پرداخت 
اصل مالیات، تا چهارم آبان تمدید شد. مدیر کل امور 
مالیاتی اســتان اصفهان گفت: مؤدیان مالیاتی که 
بدهی مالیاتی قطعی دارند، اگر تا شنبه آینده، اصل 
مالیات خود را نقدی پرداخت کنند، از بخشودگی 
کامل جرائم مالیاتی بهره مند می شوند. بهروز مهدلو 
افزود: اگر مؤدیان نســبت به پرداخت مالیات خود 
اقدام نکنند، در ماه های بعدی باید بخشی از جرائم را 
پرداخت کنند. وی ادامه داد: از آغاز اعالم بخشنامه 
سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی 
جرائم )خردادامسال( تا کنون بیش از ۱۳ هزار مؤدی 

از بخشودگی جرائم مالیاتی بهره مند شده اند.

بیش از ۷ هزار هکتار از اراضی 
استان زیر کشت گیاهان دارویی

مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: حدود ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی 
استان به کشت انواع گیاهان دارویی اختصاص دارد. 
احمدرضا رییس زاده با اشاره به میزان اراضی تحت 
کشت گیاهان دارویی در استان، اظهار داشت: حدود 
۷ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان به کشت انواع 
گیاهان دارویی اختصــاص دارد. وی افزود: از این 
میزان، ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار گل محمدی، یک هزار 
و ۳۰۰ هکتار زعفران و ۳ هزار هکتار دیگر هم سایر 
گیاهان دارویی کاشته می شود. مدیر امور باغبانی 
ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه ۹۰ درصد کاشت گل محمدی در شهرستان 
کاشان انجام می شود، گفت: به تازگی شهرستان های 
فریدن، شاهین شهر، فریدون شهر و گلپایگان نیز به 
کشت گل محمدی اقدام کرده اند. وی تصریح کرد: 
زعفران هم بیشتر در شهرستان های نطنز، نجف آباد، 
شاهین شهر، تیران و اصفهان کاشته می شود، ولی 
شهرستان های دیگر استان هم در حال توسعه کشت 
زعفران هستند. رییس زاده ادامه داد: سایر گیاهان 
دارویی از جمله شیرین بیان، سیر، موسیر، به لیمو، 
نعنا فلفلی، خاکشیر،  همیشه بهار، بادرنجبویه،  زیره 
و ... به صورت پراکنده در تمام شهرستان های استان 

کشت می شود.

وزیر نفت:
هیچ محدودیتی در 

سوخت گیری با کارت های 
شخصی نیست

وزیر نفت با بیان اینکه ســهمیه بندی بنزین فعال 
وجود ندارد، اظهار کــرد: عالقه و اصرار وزارت نفت 
در جهت اســتفاده مــردم از کارت های ســوخت 
شخصی خودشان است. بیژن نامدار زنگنه،  گفت: 
درحال حاضر بیش از ۹۶ درصد مردم دارای کارت 
سوخت شخصی هستند؛ اما هنوز بخش زیادی از 
این کارت ها استفاده نمی کنند و ما توصیه می کنیم 
که افراد از کارت های خودشان برای سوخت گیری 
استفاده کنند. اکنون سهمیه بندی وجود ندارد و هیچ 
محدودیتی در سوخت گیری با کارت های شخصی 
نیست؛ بنابراین مردم نگران نباشند و مطمئن باشند 
که می توانند به میزان دلخواه در روز از کارت شخصی 
خود استفاده کنند و هیچ گونه سهمیه بندی بنزین 

درحال حاضر وجود ندارد.

 میز ملی فرش
 در کاشان برپا می شود

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت کاشان با اشاره 
به ظرفیت های منطقه در تولید فرش ماشــینی، از 
برپایی میز ملی فرش در این شهرســتان خبر داد. 
مجید برازنده در این زمینه گفت: محل استقرار میز 
ملی فرش در استان اصفهان و مسئول برگزاری آن 
نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان 
خواهد بود. وی، جزییات اقدامــات صورت گرفته 
در راســتای این مهم را مورد اشاره قرار داد و افزود: 
چالش ها و موارد مرتبط با تولید فرش ماشینی در 
کنار بحث توســعه صنعت و صادرات فرش در این 
میز ملی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به تجمع 
واحدهای تولیدی در منطقه شمال استان اصفهان، 
این میز با حضور معاون وزیر صمت برپا می شود. وی 
در ادامه به برگزاری نمایشگاه تخصصی، همایش و 
فن بازار فرش ماشــینی و صنایع وابسته در کاشان 
اشاره کرد و اظهار داشت: این همایش که در سطح 
ملی و بین المللی برگزار می شود، از ۲۶ تا ۳۰ آذرماه 
پذیرای تولیدکننــدگان و عالقه مندان خواهد بود. 
۱۲۸ میلیون دالر کاال در ۶ ماهه نخســت امسال 
از شهرستان کاشان صادر شد که ۳۳ میلیون دالر 
آن مربوط به صادرات فرش ماشــینی و صنایع 

وابسته بود.  

اسپیکر بلوتوثی قابل 
BY1030 حمل مدل

 75,000
تومان

اسپیکر بلوتوثی قابل 
AL-11 حمل مدل

 124,000
تومان

اسپیکر بلوتوثی قابل 
Espresso حمل مدل

 149,000
تومان

مسکن ملی، طرح دولت روحانی است. نوآوری هایی 
از این دســت تقریبــا در دولت های گذشــته هم 
مشاهده شده؛ تجربه هایی که اگر چه چندان کیفیت 
و رضایتی را در برنداشته است؛ اما در خانه دار کردن 
مردم و اقشار ضعیف جامعه رکورد خوبی را بر جای 
گذاشت. با انتقادات دولت روحانی و وزرایش نسبت 
به طرح مســکن ارزان موسوم به مسکن مهر که در 
دولت احمدی نژاد اجرایی شد حاال دولت روحانی 
تالش دارد تا مســکن ملی را برای ساخت بیش از 
۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار ضعیف جامعه 

آغاز کند.
چه کسانی در طرح مسکن ملی خانه دار 

می شوند؟
جامعه هدف در طرح اقدام ملی مسکن چهار دهک، 
شامل دهک های ۳، ۴ و ۵ و ۶ هستند که در برخی 
از استان ها دهک ۷ هم افزوده می شود. در خصوص 
دهک های یک و دو از طریق کمیته امداد و بهزیستی 
یا از طریق بنیاد مســکن انقالب اسالمی و خیرین 
مسکن ســاز برای احداث واحدهای مسکونی این 
دو دهک اقدام می شــود. همچنین بر اساس اعالم 
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی طبق قانون ساماندهی و حمایت از تولید 
و عرضه مسکن، متقاضیان ثبت نام مسکن ملی باید 
دارای چهار شرط اصلی باشند که شامل تأهل، فاقد 
مالکیت خصوصی، عدم استفاده از امکانات دولتی 
از قبیل زمین، آپارتمان یا تسهیالت ویژه یارانه دار و 
داشتن سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا از جمله 
این شرایط است. این پروژه برای عالوه بر افراد کم 
درآمد برای متقاضیان خانه اولی هم هست به همین 
دلیل متقاضیان دریافت تسهیالت از صندوق پس 
انداز یکم )خانه اولی ها( که در ســال های گذشته 
اقدام به ســرمایه گذاری در این صنــدوق کرده اند 
می توانند وام خــود را به عنوان هزینه ســاخت به 
سرمایه گذاران در طرح اقدام ملی منتقل کنند. البته 
وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان خرید خانه 
که هیچ اندوخته ای در صندوق پس انداز یکم ندارند 
هم برنامه ریزی کرده است. بر این اساس افرادی که 
تاکنون در صندوق پس انداز یکم ثبت نام نکرده اند 
اما می خواهند در طرح اقدام ملی صاحب خانه شوند 
و فقط توانایی پرداخت پول ساخت را دارند و برای 

پرداخت پول زمین مشکل دارند، باید در طرح فروش 
مسکن به روش اقســاطی ثبت نام کنند. آنگونه که 
وزیر راه و شهرسازی در هفته های اخیر اعالم کرده 
قرار قیمت تمام شده این خانه ها بین ۲ و نیم تا سه 
میلیون تومان خواهد بود قرار است تمامی بانک ها 
برای این طرح وام بدهند و البته وزیر قول داده این 

وام ها با بهره های پایین تر از ۱۸ درصد باشد.
در اصفهــان چه زمانی ثبت نام شــروع 

می شود؟
اصفهان هم از جمله ده شهری است که در ابتدای 
شروع این طرح نام نویســی در آن آغاز می شود. بر 
اساس اعالم وزارت راه و شهرســازی نام نویسی از 
متقاضیان مســکن ملی در ۱۰ استان کشور از آبان 
ماه سال جاری آغاز می شــود و به مرور استان های 
دیگر با فراهم شدن شرایط الزم در پروسه ثبت نام 
قرار می گیرند. همچنین بر اساس اعالم حمیدرضا 
امیرخانی، مدیرکل راه و شهرسازی استان در استان 
اصفهان، زمین ســاخت هفت پروژه آماده ســازی 

شده است که استعداد ساخت واحدهای مسکونی 
 در زمین های آماده شــده بالغ بر چهــار هزار واحد

 است.
 امیرخانی در خصــوص جزییات هفت پروژه ای که 
آماده سازی زمین در آنها انجام شــده، عنوان کرد: 
در شهر »سده« در شهرستان لنجان قطعه زمینی 
به مســاحت هفت هکتار برای احداث ۴۷۲ واحد 
آماده شــده؛ همچنین در فاز دوم شــهر »تیران« 
زمینی به مساحت ۵۰ هکتار برای ساخت و احداث 
دو هزار و ۵۲۲ واحد آماده شــده اســت. در شــهر 
»نایین« نیز زمینی به مســاحت ۷/۲ هکتار برای 
احــداث ۱۶۰ واحد برای اقشــار ویژه آماده شــده 
اســت. در »آران و بیدگل« زمینی به مساحت ۷/۶ 
هکتار برای احداث ۳۸۸ واحد برای اقشــار ویژه در 
نظر گرفته شــده  و در »دهاقان« نیز قطعه زمینی 
به مســاحت ۷/۵ هکتار برای ســاخت ۱۵۶ واحد 
آماده شده است. همچنین در »خمینی شهر« ۷/۷ 
هکتار زمین برای ســاخت ۲۲۸ واحد مســکونی 

آماده سازی شده و در شــهر »دولت آباد« نیز ۶/۱ 
هکتار زمیــن برای ســاخت ۷۶ واحد مســکونی 

آماده شده است.
سرنوشت مهر در انتظار ملی؟

اینکه مســکن ملی تا چه حد به سرنوشت مسکن 
مهر و نارضایتی های پس از آن منجر شود هنوز قابل 
پیش بیینی نیست. هر چند این اقدام در نوع  خود 
می تواند بخشی از رکود را چه در صنعت ساختمان 
و چه در سطح کلی کشور مهار کند و همین مسئله 
حسن بزرگ راه اندازی این طرح خواهد بود؛ اما در 
نهایت مردم چندان دید مثبتی نسبت به این طرح 
نخواهند داشــت.این طرح اگر درســت و بر اساس 
چشم اندازهای پیش بینی شده اجرا شود، می تواند 
بخشی از معضالت ناشــی از کمبود مسکن را رفع 
کند. هر چند به نظر می رسد این خانه ها حداقل در 
استان اصفهان، قرار نیست در نزدیکی شهر اصفهان 
باشند بنابر این بازهم نمی تواند معضل بزرگ کمبود 

مسکن در اصفهان را حل کند.

خیز دولت برای بی خانه ها
 ثبت نام مسکن ملی در اصفهان از نیمه دوم آبان ماه آغاز می شود؛

رییس اتحادیه میوه و تره بار استان اصفهان گفت: پاییز امسال برداشت باغداران اصفهانی نسبت به سال گذشته 
۳۳ درصد رشد داشته است. نوروز علی اسماعیلی اظهار داشت: نرخ میوه در بازار میوه و تره بار استان اصفهان به 
صورت روزانه در حال کاهش است و روند کاهش قیمت میوه تا پایان فصل پاییز ادامه خواهد داشت. وی با اشاره 
به افزایش کیفیت میوه های پاییزه در بازار افزود: با توجه به کاهش روزانه نرخ میوه در سطح بازار امیدواریم قدرت 
خرید مردم نیز افزایش پیداکند. رییس اتحادیه میوه و تره بار اســتان اصفهان تاکید کرد: خوشبختانه در پاییز 
امسال برداشت باغداران اصفهانی نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد رشد داشته و هیچ کمبود محصولی در بازار 

میوه اصفهان نداریم. 

کاهش نرخ میوه 
پاییزه در اصفهان

رییس اتحادیه میوه و تره بار 
استان اعالم کرد:

اف
صن

  ا

  عکس روز

کشف۳۰۰ هزار قلم داروی قاچاق و تقلبی در تهران
رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان مطرح کرد:

حرکت قیمت خودرو به سمت واقعی شدن!
رییس اتحادیه فروشــندگان خودروی اصفهان با تایید کاهش نرخ خودرو نسبت به ابتدای سال، 
اظهار کرد: در آغاز ســال نرخ ها به میزان زیادی افزایش یافت و منجر به کناره گیری مشــتریان 
از خرید شــد،در واقع پس از نوســانات شــدید قیمتی در این بازار که به دلیل نوسانات نرخ ارز 
ایجاد شده بود با کمبود مشتری مواجه شدیم و به شــدت از تقاضای خرید اتومبیل کاسته شد، 

به نحوی که بازار در یک رکود تورمی بی سابقه ای به سر می برد.
 حمیدرضا قندی با اعــالم اینکه اتحادیه نمایشــگاه داران دخالتی در تغییــرات قیمت خودرو 
ندارد،ادامه داد: با آغاز کاهش نرخ ارز، شــرایط در این بازار تغییر کرد به طوری که به تدریج نرخ 
 خودروی داخلی کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصــدی و خودروی خارجی هم کاهــش ۳۰ درصدی پیدا

 کرد. 
قندی افزود: مورد دیگــر موثر بر افت قیمــت خودروهای داخلی، کاهــش تقاضای مردم برای 
خرید بود. البته که ســرانجام چنین اتفاقی در هر بازاری، شکســته شــدن نرخ هاســت و علت 
مهم تر تحویل به موقع خودرو از ســوی خودروســازان بود زیرا معموال یکی از دالیل مهم برای 
گرانی خودرو انبار کردن آنها و تحویل ندادن به مشــتری اســت. رییس اتحادیه فروشــندگان 
خودروی اصفهان اضافه کرد: این مشــکل تا حدود زیادی حل شــد، تا جایی کــه قیمت ها در 
حال واقعی شــدن اســت. اگرچه با وجود افت نرخ ها رکود در بازار خودروهای داخلی و خارجی 
 وجود دارد اما با گذر زمان، مشــتریان هم به بازار اعتمــاد خواهند کرد و خریــد خود را انجام 

می دهند.

مدیرصندوق بازنشستگی اصفهان اعالم کرد:
ثبت نام ۲۰ هزار بازنشسته اصفهانی برای وام ضروری

مدیرصندوق بازنشستگی کشوری اســتان اصفهان گفت: اســتان اصفهان حدود ۱۰۶ هزار بازنشسته 
کشوری دارد که از این تعداد حدود ۲۰ هزار نفر برای وام ضروری بازنشستگان کشوری ثبت نام کرده اند. 
شهروز عبادی با بیان اینکه آخرین ثبت نام متقاضیان وام ضروری تا ساعت ۲۴ سه شنبه ،۳۰ مهرماه مهلت 
داشت، اظهار کرد: زمان ثبت نام این مرحله از اعطای وام از یکم مهرماه سال جاری آغاز شد. وی با تاکید 
بر اینکه این وام نیز همچون سایر تسهیالت به افراد واجد شرایط اعطا می شود، گفت: این وام با کارمزد 
چهار درصد است و افراد بازنشسته ای که وام دریافت می کنند باید در مدت سه سال اقساط تعیین شده 
آن را پرداخت کنند. عبادی افزود: متقاضیانی که  تاریخ صدور حکم بازنشســتگی آنها کمتر از یک سال 

باشد واجد شرایط نمی شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان:
بزرگ ترین مشکل بخش صنعت و اقتصاد اصفهان، بانک ها هستند

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع اســتانداری اصفهان گفت: بزرگ ترین مشکل بخش فعاالن 
صنعت و اقتصاد استان، بانک ها و وام هایی است که قادر به پرداخت آن نیستند. حسن قاضی عسگر افزود: در 
گذشته فعاالن اقتصادی، یک سری وام هایی از بانک ها دریافت کردند که به دالیل مختلف سررسید شده و قادر 
به پرداخت آن نشدند. وی یادآور شد: با وجود آنکه االن وضع آنها تاحدودی بهتر شد ولی هنوز متاسفانه در 
بخش هایی از اقتصاد هنوز ارزهای ارزان قیمت در اختیار فعاالن اقتصادی قرار می گیرد که سبب رانت، فساد 
و مشکالت زیادی شده است. معاون استاندار اصفهان تصریح کرد: برای حل مشکالت اولین قدم اساسی آن 
تعریف مشکل است و باید در مرحله بعد به ارائه راه حل منطقی و در ادامه به البی کردن و تالش برای پذیرش 

خواسته و مطالبه در دستگاه های اجرایی پرداخته شود.

مرضیه محب رسول

نخستین مرحله از طرح برخورد با داروهای تقلبی و قاچاق، در مقر مرکزی فاتب برگزار شد. 
سردار رحیمی، رییس پلیس پایتخت از کشف بیش از ۳۰۰ هزار قلم داروی قاچاق و تقلبی 

در تهران خبر داد.
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 راهکار های طب سنتی
 برای داشتن ناخن هایی محکم

 ابوالقاسم میرزایی، دستیار تخصصی طب سنتی 
درباره ناخن بیان کرد: ناخن هــم مانند مو فقط 
از طول قد می کشــد به علت همین دانشمندان 
می گویند ماده مو و ناخن جزو فضوالت بدن است 
و طبیعت آن را به طور مرتب دفع می کند. میرزایی 
افزود: ســالمت ناخن ها با سالمت بدن در ارتباط 
است، به عبارتی هر چه بدنی سالم تر داشته باشیم 
ناخن های ما هم ســالم تر هستند، هر تدبیری که 
برای ســالمتی بدن به کار می گیریم، به سالمت 
ناخن ها هم کمک می کند. برای مراقبت صحیح از 
ناخن ها توجه کردن به تغذیه بسیار اهمیت دارد؛ 
به عبارتی هر چه مواد غذایی مصرفی ما ســالم تر 
باشند، به همان نسبت هم ناخن ها می توانند بهتر 
رشد کنند. وی تاکید کرد: برای داشتن ناخن هایی 
ســالم باید مواد غذایی طبیعــی را مصرف کنیم 
بنابراین اشخاص باید از خوردن غذا های صنعتی، 

آماده و سرخ کردنی پرهیز کنند.
مناسب ترین روغن ها برای ناخن

میرزایی بیان کــرد: ناخن ها باید بــه طور مرتب 
به شــکل گرد کوتاه شــوند، ماســاژ ناخن ها با 
روغن های مختلف بنفشــه، زیتون و نارگیل هر 
شب به سالمت آنها بسیار کمک می کند، افراد باید 
همیشه ناخن ها را در حالت مرطوب نگه دارند. این 
دستیار تخصصی طب سنتی بیان کرد: اگر فرد به 
سوء مزاج های مختلف دچار شده باشد، سالمت 
ناخن هایش به خطر می افتد؛ به طور مثال شخصی 
که سوء مزاج خشک دارد و سودای خونش افزایش 
پیدا کرده است، ناخن هایش در معرض شکستگی 
و خشکی قرار می گیرد. مصرف لوسیون ذرت به این 
اشخاص پیشنهاد می شود، برای این منظور ذرت 
پودر شده را می توان همراه شیر به شکل محلول 
درآورد سپس ناخن ها را به مدت ۲۰ دقیقه درون 

این محلول قرار داد.   

دانستنی ها

موادغذاییکهبهرفعمیگرنکمکمیکنند

پیشنهاد سردبیر:

زیبایی

خواب شبانه جوانان در معرض 
سرب، دچار اختالل می شود

محققان دریافتند جوانانی که در معرض ســرب 
قرار می گیرند به ســختی خواب شــبانه خوبی 
خواهند داشــت که بر توانایی های شناختی آنها 
تاثیر می گذارد. این مطالعه شــامل ۳۹۵ شرکت 
کننده بود که در پــروژه مطالعاتی »قرارگیری در 
معرض آالینده های زیست محیطی در مکزیک« 
شرکت کرده بودند. این گروه از بدو تولد در پروژه 
شرکت کرده و تا سن ۲۵ سالگی تحت نظر بودند. 
میزان سرب خون شرکت کنندگان از سن ۱ تا ۴ 
سالگی اندازه گیری شد. میانگین طول مدت خواب، 
انقطاع در خواب و حرکت در طول مدت خواب بین 
سنین ۹ تا ۱۸ سال بررسی شد. »اریک جنسون«، 
سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه میشیگان، در این 
باره می گوید: »ما دریافتیم بین میزان قرارگیری 
بیشتر در معرض سرب در دوره کودکی و کوتاه تر 
شدن طول خواب در دوره نوجوانی ارتباط وجود 
دارد.« همچنین مشخص شد میزان سرب بیشتر در 
خون با انقطاع بیشتر در خواب و حرکت بیشتر در 
طول خواب در نوجوانان زیر ۱۴ سال مرتبط است. 

 تاثیر عصاره دانه قهوه 
بر کاهش التهاب

محققان دریافتنــد عصاره دانه قهــوه می تواند 
به کاهش التهاب ناشــی از چربی در سلول ها و 
بهبود جذب گلوکز و حساسیت انسولین کمک 
کند. زمانی که دانه قهوه فراوری شــده و بو داده 
می شود، پوســته و غالف آن برداشــته و بدون 
اســتفاده می ماند. محققان دانشــگاه ایلینوی 
آمریکا دریافته انــد ترکیبات فنولیــک مقابله 
کننده با التهاب نظیر اسید پروتوکاتوئیک و اسید 
گالیک، در غالف و پوســته قهوه وجود دارند که 
به تســکین بیماری های مزمن کمک می کنند. 
»الویرا گنزالز«، سرپرســت تیم تحقیق، در این 
باره می گوید: »فایده این عصاره به دســت آمده 
از دانه قهوه بــه دلیل وجود ترکیب آن اســت. 
مشخص شــده که این ترکیبات غیرسمی بوده 
و این فنولیک ها دارای قابلیت آنتی اکسایشــی 

بسیار باالیی هستند.«   

میگرن مانند میهمان ناخوانده ای است که بی خبر، سر و کله اش 
پیدا می شود و خالص شدن از دست آن هم کار سختی است. اگر 
زیاد دچار سردرد می شوید، می دانید که این شرایط چقدر می تواند 
سخت و طاقت فرســا باشد. حتما از قرص اســتفاده می کنید یا 
ورزش هایی برای تسکین دردهایتان انجام می دهید؛ اما همه  این 
روش ها موقتی هستند، یعنی سردردتان همیشه دوباره می تواند 
برگردد. در این مطلب اما در مورد روش درمانی دیگری صحبت 
می کنیم که آن تغییر رژیم غذایی است. در حالی که برخی مواد 
غذایی باعث بروز میگرن می شوند، مواد غذایی هم وجود دارند که 
می توانند به شما کمک کنند با سردردهای میگرنی خود مقابله 

کنید و بدون هیچ زحمتی جلوی بروز میگرن را بگیرید.
در ادامه به معرفی  ۸ ماده  غذایی می پردازیم که  می توانیدبرای رفع 

میگرن و جلوگیری از آن، به طور روزانه  مصرف کنید.

انجیر
انجیر، فواید زیادی برای بدن دارد؛ امــا به ویژه برای رفع میگرن 
بسیار کارساز است. به گفته  کارشناسان، این میوه حاوی پتاسیم 

است، ماده ای که به کاهش التهاب و رفع سردرد کمک می کند.
 ماست

طبق تحقیقات، ریبوفالوین که نوعی ویتامین B اســت، 
موثرترین ماده برای مقابله با میگرن به شــمار می رود و 

ماست سرشار از این ماده اســت. اگر زیاد دچار حمله های 
میگرنی می شوید با اضافه کردن ماست به رژیم غذایی روزانه  خود 

می توانید شاهد تاثیرات شگفت انگیز آن باشید.
آب لیموترش  

آب لیموترش به دلیــل برخورداری از مقادیــر فراوانی ویتامین 
C، فواید زیادی برای ســالمتی ما دارد که مقابله با میگرن یکی 
از آنهاســت. هر زمان که یکی از آن ســردردهای شدید میگرنی 
سراغ تان آمد، کافی است مقدار آب لیموترش را با یک لیوان آب 
مخلوط کنید، ۲ قاشق چای خوری نمک به این ترکیب اضافه کنید 
و این معجون را سر بکشید. این نوشیدنی التهاب را کاهش می دهد 

و به سرعت حال تان را بهتر می کند.
هندوانه و هویج

مصرف مواد غذایی مثل هندوانه، هویج، خیار و کرفس نه تنها به 
تامین آب مورد نیاز بدن تان کمک می کند، بلکه در صورت ابتال به 
میگرن برای مشکل شما هم کارساز خواهد بود. کم آبی بدن یکی 
از دالیل اصلی بروز سردرد است، بنابراین همیشه سعی کنید آب 

بدن تان را حفظ کنید.
کینوا و کلم کیل  

کینوا و کلم کیل، عالوه بر تمامی خــواص فوق العاده ای که برای 
سالمتی دارند، به جلوگیری از سردرد هم کمک می کنند. کینوا با 
برخورداری از ریبوفالوین، منیزیم و آهن، از بروز میگرن پیشگیری 

می کند و کلم کیل هم حاوی امگا ۳ و فیبر است، موادی که مصرف 
آنها بهترین راه مقابله با سردردهای میگرنی است.

سیب زمینی شیرین
سیب زمینی شــیرین نه تنها ماده  غذایی لذیذی است، بلکه به 
مقابله با میگرن هم کمک می کند. ســیب زمینی های شــیرین 
حاوی ویتامین C، ویتامین B1 و پتاسیم هستند، به همین دلیل 
هر زمان که دچار سردرد شدید، با مصرف این ماده  غذایی می توانید 

به کاهش دردهایتان کمک کنید.
آووکادو

آووکادو عالوه بر خواص فراوانش برای سالمتی، به مقابله با میگرن 
هم کمک می کند. این ماده  غذایی سرشار از آنتی اکسیدان هایی 
مانند لوتئین و زئاگزانتین است و به همین دلیل نه تنها سردردهای 
شدید را تســکین می دهد بلکه می تواند از 

بروز آنها هم جلوگیری کند.
ماهی سالمون  

ماهی سالمون سرشار از اسیدهای چرب 
امگا ۳ و ویتامین B2 اســت. به همین دلیل 
مصرف آن از تجمع پالکت های خون جلوگیری 
می کند، مسئله ای که باعث بروز سردردهای 
مکرر می شود. ماهی سالمون التهاب را هم 
کاهش می دهد و در مجموع به مقابله با میگرن 

کمک می کند.
خمیر دارچین

برخالف موارد قبلی، در این روش از دارچین نه در رژیم غذایی 
بلکه به شکل دیگری استفاده می شود. مقداری چوب دارچین را 
آسیاب کنید، سپس کمی آب به پودر به دست آمده اضافه کنید 
تا تبدیل به یک خمیر غلیظ شوید. هر زمان که دچار یک حمله  
میگرنی شدید، این خمیر را روی گیجگاه ها و پیشانی خود بمالید. 
این دوای طبیعی با میگرن مقابله می کند و درد را تسکین می دهد. 
 بعد از گذشت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه، خمیر را از روی پوست خود پاک 

کنید.

موادغذاییکهبهرفعمیگرنکمکمیکنند

مزایده اموال غیرمنقول 
8/10 اجرای احکام حقوقی شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 971978 ج/6 له خانم فخری السادات شریعتی علیه آقای محمد 
 محلوجی مبنی بر مطالبه مبلغ 170 عدد ســکه و 50 مثقال طال که در روز مزایده ارزیابی 
می گردد و نیز مبلــغ 3/400/000 ریال بابت ســایر مطالبات و حق االجــرای دولتی و 
بابت محکوم به در تاریخ 98/8/26  ســاعت 11 صبح روز یکشنبه در محل اجرای احکام 
دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش یک امتیاز واحد واگذاری از شرکت 
عمران آبشار اسپادانا با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی 
آقای محمد محلوجی و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه می باشد توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانی 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم 
علیه می باشد و مابقی ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع 
دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: یک باب آپارتمان واقع در اصفهان، 
شهرک شهید کشوری، فاز 7، اینجانب در تاریخ 98/06/20 از پروژه مذکور بازدید و پس 
از بررسی های الزمه، نتیجه را به شرح ذیل به اســتحضار می رساند. این امتیاز مربوط به 
قرارداد شماره 004507303 مورخ 77/08/14 مربوط به پرسنل نیروی زمینی آقای رضا 
صفری بوده که در محل شرکت تعاونی عمران آبشار اســپادانا، به  آقای محمد محلوجی 
واگذار شده است. مبلغ طلب شرکت تعاونی آبشار اسپادانا از اعضاء این بلوک تا تاریخ انجام 
کارشناسی 200/000/000 ریال )بیســت میلیون تومان( بوده که بر اساس پرینت وجوه 
پرداختی توسط آقای محمد محلوجی )کپی به پیوست( تا تاریخ مباشرت به امر کارشناسی 
مبلغ 492/650/000 ریال معادل چهل و نه میلیون و دویست و شصت و پنج هزار تومان 
به تعاونی واریز شده است. به عبارت دیگر مبلغ 292/650/000 ریال بیشتر از مبلغ اعالمی 
تعاونی آبشار اسپادانا. با توجه به پاراف انجام شده توسط معاون حقوقی شرکت تعاونی آبشار 
اسپادانا )کپی به پیوســت( انتقال این امتیاز منوط به عدم بدهکاری صاحب قبلی امتیاز به 
تعاونی، در زمان انتقال و نیز وجود اصل قرارداد مالک قبلی می باشد. با توجه به تحقیقات 
محلی، میزان مبلغ واریزی  و سایر عوامل دخیل در قیمت گذاری امتیاز ملک، ارزش امتیاز 
فوق الذکر در زمان مباشرت به امر کارشناســی، به میزان 1/900/000/000 ریال معادل 
یکصد و نود میلیون تومان ارزیابی و اعالم می گردد. مطابق نامه شرکت عمران آبشار اسپادانا 
 انتقال امتیاز واگذاری منوط به هر نوع بدهی به این شــرکت و ارائه اصل قرارداد مربوطه 
می باشــد و تاکنــون نیز بــه مرحله انتخــاب واحد نرســیده اســت. )آدرس: اصفهان 
آبشار سوم، میدان شــهید قوچانی، مجتمع شــهید کشوری، آبشــار، خ بوستان 3 جنب 
 آتشنشانی کدپســتی 8169357464( م الف: 619764 اجرای احکام حقوقی شعبه

 ششم اصفهان 
حصر وراثت

8/12  آقای حســین سزاوار دارای شناســنامه شماره 93 به شــرح دادخواست به کالسه  
482/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
زهرا قادری اردســتانی به شناســنامه 302 در تاریخ 97/9/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و سه دختر که عبارتند 
از: 1- حسین سزاوار، ش.ش 93 متولد 35/7/15 صادره از اردستان فرزند متوفی 2- علی 
اکبر سزاوار، ش.ش 143 متولد 40/9/1 صادره از اردستان فرزند متوفی 3- فاطمه سزاوار، 
ش.ش 108 متولد 38/7/5 صادره از اردستان فرزند متوفی 4- صدیقه سزاوار، ش.ش 729 
متولد 42/10/1 صادره از اردستان فرزند متوفی 5- سکینه سزاوار، ش.ش 8 متولد 51/1/2 
صادره از اردستان فرزند متوفی. 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 شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 640838 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان
مزایده

8/13  شماره نامه: 1398009001475936 شماره پرونده: 9709981510500700 شماره 
بایگانی پرونده: 980036 اجرای احکام مدنی دادگاه بخش زواره در نظر دارد در اجرای مفاد 
اجرائیه در پرونده کالسه فوق الذکر که به موجب آن محکوم علیه احمد اختری زواره فرزند 
عبدالحسین محکوم به پرداخت مبلغ 654/670/077 ریال در حق محکوم له گرماب شیمی 
و مبلغ 32/733/503 بابت نیم عشر دولتی می باشد. با توجه به اینکه محکوم علیه طوعًا 
درصدد اجرای مفاد اجرائیه بر نیامده اســت فلذا اموال وی به شرح ذیل از طریق مزایده به 
فروش می رسد. 1- مقدار 900 متر سنگ ساختمانی از نوع تروانتن که یک طرف آن صاف و 
صیقلی و نمادار و یک طرف شیشه ای مانند می باشد که هر متر آن یک میلیون ریال ارزیابی 
شده است. قیمت کارشناسی شده مال توقیفی مجموعاً نهصد میلیون ریال معادل نود میلیون 

تومان می باشد. متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلسه حضور یافته و تا پنج روز 
قبل از تاریخ مزایده به نشانی زواره شرکت رشد دام و طیور زواره مراجعه و مورد مزایده را از 
نزدیک بازدید نمایند. اموال فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین قیمت پیشنهادی 
را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری 
 به شماره 2171350218000 واریز نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تاریخ مزایده: 1398/08/27 روز دوشنبه 
ســاعت 9، مکان مزایده: اجرای احکام مدنی دادگاه بخــش زواره.  م الف: 640844 

محمدرضا قنائیان بادی مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی بخش زواره
فقدان سند مالکیت 

8/15 شرکت نگین تابان آران و بیدگل به استناد دو برگ استشهادیه محلی که امضای شهود 
رسما گواهی گردیده مدعی اند که سند مالکیت ششدانگ یک باب کارخانه به شماره 195 
فرعی از 2876 اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل که بنام شرکت نگین تابان 
آران و بیدگل ثبت و سند مالکیت به شماره سریال 213098 صادر و تسلیم گردیده است که 
در اثر جابجایی مفقود و اینک درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا طبق تبصره 
یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی تا هرکس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل اسناد با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود المثنی اسناد 
مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 636957 عباس زادگان 

رییس ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل 
حصروراثت

8/14 آقای علی محمد اقبالی نوش آبادی دارای شناسنامه شماره 6199835182 به شرح 
دادخواست به کالسه 4/470/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محسن اقبالی نوش آبادی فرزند ماشااله متولد 56/12/1 بشناسنامه 
4617 و کد ملی 6199325087 در تاریخ 98/7/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- ماشااله اقبالی نوش آبادی فرزند سیدعلی به 
شماره شناسنامه 2667 به عنوان پدر 2- فاطمه عباسپور نوش آبادی فرزند میرزا به شماره 
شناسنامه 20 به عنوان مادر 3- فاطمه اقبالی نوش آبادی فرزند محسن به شماره شناسنامه 
)ملی( 1250743532 به عنوان دختر. مرحوم دارای پدر و مادر و یک فرزند دختر می باشد.
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: 640062 رئیس شعبه چهارم 

دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل 
ابالغ رای

8/16 کالسه پرونده:1397/97 ،شماره دادنامه:1087 -98/06/10 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: سیدمهدی عمادی پور به نشانی:خمینی 
شهر جوی آباد خ شمس ؛ خوانده: حسین رحیمی نشانی: مجهول المکان  رحمت اله حیدری 
نشانی: خمینی شهر چهارراه محمدی مجتمع مهتاب طبقه چهارم واحد5 ، خواسته: مطالبه 
وجه چک ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری 
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 سیدمهدی 
عمادی پور به طرفیت آقای حســین رحیمی و رحمت اله حیدری به خواسته مطالبه مبلغ 
30/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 906565 - 97/6/20 عهده موسسه مالی 
و اعتباری مهر به انضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست 
مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده 
در جلسه مورخ 98/5/12 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی و با عنایت به نظریه مشورتی 
اعضاء شورا و احراز اشــتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی 
بودن اسناد تجاری مســتنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به 
محکومیت خواندگان به نحو تضامنی پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 1/057/500 ریال بابت خســارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات 
 مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم 

عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 639147  ایمان بختیاری قاضی شعبه 
هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

8/17 کالســه پرونده:21/97 ، شــماره دادنامــه:1518 ، تاریخ رســیدگی:98/07/14، 
مرجع رسیدگی: شعبه سوم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: علی رضایی به 
نشانی:فالورجان شهر زازران خ امام خمینی گلزار شــهدا ؛ خوانده: 1-محسن صوفی وند 
2-حاجی صوفی وند نشانی: هردو مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و جری 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 خواهان آقای علی رضایی فرزند حسین علیه 
آقایان 1-محسن صوفی وند فرزند حاجی 2-حاجی صوفی وند به خواسته مطالبه مبلغ یکصد 
و چهل میلیون ریال 140/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 440/273575 - 
93/08/25 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 515 و 522 از 
 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به
 پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/975/000 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: 636769   قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

8/18 شماره: 1101/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 08:30 صبح روز دوشنبه مورخه 
1398/09/04 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: ابوالفضل حسن زاده ، نشانی: 
خمینی شهر خ امام شمالی روبروی بانک صادرات شعبه907 ؛ مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی: سهیال رحمت طلب مهریزانی ، خواســته و بهای آن: مطالبه وجه 3 فقره 
چک به مبلغ شصت و پنج میلیون ریال به انضمام کلیه خســارات وارده هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف: 639171 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

8/19 شماره: 1173/98 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:45 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1398/09/06 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: ابوالفضل حسن زاده ، با وکالت 
سیدمحسن بنی هاشمی ، نشانی: خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم 
کوچه 136 پ2 ط3 ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:موسی پورانصاری ، نام پدر: 
محمود ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه چک به مبلغ 62/000/000 ریال به انضمام کلیه 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل ، دالیل خواهان: کپی چک و عدم برگشت 
آن ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و 
وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
 رسیدگی حاضر گردد. م الف: 639176 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

8/20 شــماره: 1306/98 حل12 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  

مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:30 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1398/09/20 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: بهروز گل کار ، با وکالت 
سیدمحسن بنی هاشمی ، نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر روبروی ترمینال اتوبوسرانی نبش 
خ سفیر امیدـ  وکیل: خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم ک136 پ2 ط3؛ 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: فرهاد حاجی حیدری ، نام پدر: محمد ،مجهول 
المکان ، خواسته و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می 
گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده 
و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 639174  رئیس شعبه دوازدهم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

8/21 شماره: 67/98 حل8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشــتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:15 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/09/09 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مصطفی مشایخی ، نام پدر: 
ابوالقاسم ، نشانی: خمینی شهر خ شمس خ محمدی پ130 ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی: مصطفی افشاری ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه ، دالیل خواهان: کپی مصدق 
چک کپی مصدق گواهی عدم پرداخت ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 635928  رئیس 

شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
حصر وراثت

8/11  خانم زهرا صادقی آخوره سفالیی دارای شناسنامه شماره 1627 به شرح دادخواست 
به کالسه  379/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد زمانی به شناسنامه 378 در تاریخ 1398/7/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک فرزند ذکور به نام 1- امیر 
عباس زمانــی، ش.ش 1120321761 متولــد 1396/4/8 و دو فرزند انــاث به نام های 
1- الهام زمانی، ش.ش 1120280818 متولــد 1390/11/19، 2- زینب زمانی، ش.ش 
1120223091 متولد 1383/10/9 و همســر دائمی نامبرده به نــام زهرا صادقی آخوره 
سفالئی، ش.ش 1627 متولد 1356/12/29 و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 639818 شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
حصروراثت

8/22  آقای عباس وجهی نوش آبادی دارای شناسنامه شماره 958 به شرح دادخواست به 
کالسه 562/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین وجهی نوش آبادی بشناسنامه 28 در تاریخ 1398/7/16 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- الیاس معتمدی 
راد به شماره شناسنامه 1793 و 2- عباس وجهی نوش آبادی به شماره شناسنامه 958 و 
3- هادی وجهی نوش آبادی به شماره شناسنامه 604 هر سه پسران آن مرحوم و 4- آمنه 
وجهی نوش آبادی به شماره شناسنامه 431 دختر آن مرحوم و 5- زهرا عموئی به شماره 
شناسنامه 195 به عنوان همسر متوفی و 6- عزت خسته بند به شماره شناسنامه 3401 به 
عنوان مادر متوفی می باشد و الغیر. 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: 642318 حسین باخدا رئیس شعبه اول دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل 

ابالغ وقت رسیدگی 
8/23 بدین وسیله اعالم می گردد آقای روح اله صالحی راد  دادخواستی به طرفیت علیرضا 
ملکشاهی مبنی بر مطالبه وجه در این شعبه مطرح و رسیدگی دارد. لذا به خوانده فوق ابالغ 
می گردد در تاریخ پنج شنبه 98/9/6 ساعت 10:30 جهت رسیدگی در شعبه چهارم حقوقی 
شورای حل اختالف آران و بیدگل حاضر شود. ضمنا جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم به دفتر شعبه مراجعه نماید. م الف: 642470 عزیزاله شیرانی رئیس شعبه چهارم 

شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل
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واکسیناسیون بیش از ۲۸۰ هزار رأس دام سنگین استان اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

گزارش

با مسئوالن

مشاور رییس جمهور:
 به کارگیری منشی زن 
 در دستگاه های دولتی

 ممنوع نشده است
معاون و مشــاور رییس جمهور در امور زنان و 
خانواده خبر ممنوعیت به کارگیری منشــی 
زن در دســتگاه های دولتــی کــه از ســوی 
روزنامه خراســان مطرح شــده بود را تکذیب 
کرد. معصومه ابتــکار با ریتوییــت یک خبر 
نوشــت:»روزنامه خراســان خبر داده که به 
کارگیری منشی زن در دســتگاه های دولتی 
رسما ممنوع شــد؛ اما نام هیچ منبعی را ذکر 
نکرده و نمی کند، در هیچ دستگاه دولتی هم 

این اتفاق نیفتاده است!«

 درمان سل در ایران
 رایگان است

رییــس اداره کنترل ســل و جــذام معاونت 
بهداشــت وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی، استان های سیســتان و بلوچستان و 
گلســتان را به ترتیب دارای بیشترین میزان 
بروز سل در کشور معرفی کرد. مهشید ناصحی 
اظهار کرد: تعداد مبتالیان به سل در سال ۹۷ 
بالغ بر ۸ هزار و ۷۱۳ نفر بودند که ۵۴ درصد از 
این افراد مرد و ۴۶ درصد زن هستند. ناصحی 
گفت: در ۹۰ تا ۹۵ درصــد موارد، هنگامی که 
میکروب سل به بدن منتقل می شود به شکل 
نهفته باقی می ماند و عالوه بر آنکه قابل انتقال 
به دیگران نیست، خود فرد را هم بیمار نمی کند. 
وی، بیماری سل را کامال درمان پذیر دانست، 
به شرط آن که فرد داروها را به موقع آغاز و دوره 
درمان را به طور کامل مصرف کند. بیشــترین 
میزان بروز سل در ایران مربوط به گروه سنی 
۶۵ ســال به باال بوده و درمان ســل در نظام 

بهداشتی کشور رایگان است.

معاون کل وزیر بهداشت:
 ۴۱ هزار تخت بیمارستانی 

در دست ساخت داریم
معاون کل وزیر بهداشــت در مراســم تکریم و 
معارفه رییس دانشــگاه علوم پزشکی کاشان، 
اظهار کرد: فضــای جانبی بــه ازای هر تخت 
بیمارســتانی ۷۵ تا ۱۰۰ متر مربع اســت که 
تخت های ساخته شده در ســال اجرای طرح 
تحــول ســالمت از یک هــزار و ۷۰۰ تخت به 
شــش هزار تخت رســید. نزدیک به ۴۱ هزار 
تخت بیمارستانی در دست ســاخت داریم که 
با توجه به قیمــت مواد اولیه ســاختمانی، هر 
یک تخت بین ۹ تا ۱۱ میلیارد ریال هزینه دارد. 
ایرج حریرچــی افزود: افزایش ســالمت مردم 
در راســتای ارتقای طول عمر سالم، محافظت 
مالی از مــردم در مقابل مخاطــرات هزینه ای 
آنها در برابر بیماری ها، پاسخگویی به نیازهای 
غیربهداشــتی و غیر درمانی مــردم و افزایش 
کارایی با منابع موجود، چهار هدف مهم حوزه 
سالمت است. معاون کل وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، تصریح کرد: برای رسیدن به 
این چهار هدف و پوشش همگانی سالمت، باید 
پنج سطح خدمت شامل ارتقای سالمت، آموزش 
و فرهنگ سازی، پیشگیری های اولیه و ثانویه، 
درمان، توان بخشی و زندگی قبل از مرگ ارائه 
کرد. حریرچی افزود: برای ارتقای سالمت ابتدا 
باید مواردی مانند چاقی، عدم تحرک و ورزش، 
سالمت روان و فشارخون را مورد توجه قرار داد 
در حالی که ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به فشار 
خونی مبتال هستند که خود از آن اطالعی ندارند 
و باید شناسایی شــوند. وی تاکید کرد: ذخیره 
انسولین تزریقی برای چند ماه وجود دارد و در 
این زمینه نیز کمبودی نداریم، با وجود اینکه هر 
قلم انسولین با قیمتی بین ۳۰ تا ۵۰ هزار ریال به 
داروخانه ها تحویل داده می شود و در کشورهای 
همسایه یک میلیون و ۷۰۰ تا ۲ میلیون و ۵۰۰ 

هزار ریال به فروش می رسد.

پای »رشاء« به اصفهان باز نشده؛
مردم از مراجع رسمی پیگیر 

اخبار باشند
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان گفت: عطر »رشاء« در اصفهان وجود 
ندارد و شهروندان اصفهانی نگران این موضوع 
نباشــند. آرش نجیمی، اظهار داشــت: عطر 
»رشــاء«در اصفهان وجود ندارد و شهروندان 
اصفهانی نگران این موضوع نباشند. وی افزود: 
دانشگاه علوم پزشکی شــیراز در حال بررسی 
مواد اولیه این عطر است و به گفته روابط عمومی 
این دانشگاه، پس از بررسی جزییات این عطر 
و به دســت آوردن نتایج مربوطه، اخبار آن به 
اطالع مردم خواهد رسید. مدیر روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد: بهتر 
است مردم به شایعات مجازی توجه نکنند و از 
طریق مراجع رسمی پیگیر این موضوع باشند.

جرائم فضای سایبر را چگونه 
پیگیری کنیم؟

از دهه ۸۰ تا کنون شــاهد پیشــرفت روز افزون و 
چشــمگیر تکنولوژی بوده ایم که هــر کدام بخش 
خاصی از زندگی روزمره ما را در اختیار گرفته و یکی 
از مهم ترین و مبهم ترین آنها بستر پیچیده و رازآلود 
اینترنت است.پژوهش های پلیس فتا عدم آگاهی 
و دانش برخی از کاربران در خصوص آســیب ها و 
تهدیدات و استفاده از تکنولوژی ارائه خدمات مالی 
و بانکی در فضای سایبر را علت اصلی وقوع جرائم در 
این حوزه عنوان می کند. تجربه عملیاتی پلیس فتا 
بیانگر این است که ۷۰ درصد علت های وقوع جرم 
در حوزه سایبر به عدم توجه کاربران به مالحظات 
و توصیه هــای امنیتی بر می گردد. برداشــت های 
غیرمجــاز از حســاب های بانکــی، مزاحمت های 
اینترنتی، کالهبرداری های رایانه ای، هتک حیثیت 
و نشر اکاذیب و انتشار فیلم های خصوصی افراد در 
شبکه های اجتماعی از مهم ترین جرائمی است که 
در فضای سایبر اتفاق می افتد. حجت محمدحسین 
حاجیور، کارشناس حقوق جرائم و فضای مجازی 
معتقد اســت »تنها مانع در رســیدگی به این نوع 
جرائم سختی کشف جرم است زیرا که در این فضا 
آیین رســیدگی متفاوت و ادله اثبــات پیچیده ای 
نســبت به جرائم ســنتی وجود دارد« با این وجود 
تاکید دارد »معموال بیش از ۸۰ درصد این پرونده ها 
 به نتیجه می رســد.«آنچه در ادامــه می آید متن 
گفت و گوی خبرنگار ایمنا با این کارشناس حقوق 
جرائم و فضای مجــازی در خصوص نحوه پیگیری 

جرائم سایبری است:
چه جرائمی جرائم فضای مجازی نامیده 

می شود؟
بحران جرائم در بســتر اینترنت روز افزون است و 
مانند مهره های یک زنجیر دانه بــه دانه دامن گیر 
افراد می شود، چه بســا هرچه بر تعداد این جرائم 
افزوده شود دسترسی و رسیدگی به آنها سخت تر و 
غیر ممکن است. این وضعیت بیانگر »توانایی باالی 
اینترنت در ارتکاب جرائم غیرقابل جبران« اســت. 
فضای سایبر و غیرفیزیکی دارای فضای گسترده ای 
اســت که برعکس گمان و تعریف عامیانه مردم که 
تنها این جرائم را مختص به ســامانه های اینترنتی 

می دانند، گستردگی بیشتری دارد.
جرائم فضای مجازی چند دسته و شامل چه 

موضوعاتی می شود؟
جرائم فضای مجازی در یک تقســیم بندی کلی و 
ساده به ســه دسته جرائم علیه اشــخاص، اموال و 
امنیت عمومی تقسیم می شود. به عنوان مثال جرائم 
علیه اشــخاص می تواند علیه شــخصیت معنوی، 
افشای اطالعات خصوصی، هتک عناوین، توهین و 
یا افترای شخصیتی باشد. جرائم علیه امنیت عمومی 
شامل مواردی مانند جاسوسی و ویروس های هکر 
در رایانه ها و تلفن همراه است که به وسیله اینترنت 
انتقال داده شــده و تمام اطالعات از جمله افراد و 
اشخاص معمولی تا اماکن و اشخاص مهم را آلوده 

و گرفتار می کند.
تعریف کلی و کالسیک کالهبرداری در 

فضای مجازی را چگونه می توان شرح داد؟
اگر بخواهیم یک تعریف عام و کلی را شــرح دهیم 
»توسل به مانور و دیوایس های متقلبانه در فضای 
سایبر و آســیب زدن به مال دیگری« کالهبرداری 
در فضای مجازی عنوان می شــود؛ به عنوان مثال 
شخصی فروشگاه اینترنتی فروش ساعت راه اندازی 
می کند البته باید تفکیکی بین موردی که شخص 
اصال کاالیی برای فروش ندارد و مــورد دوم اینکه 
ممکن است کاال برای فروش داشته باشد؛ اما کیفیت 
و مرغوبیت جنس اصل را ندارد، کــه در مورد دوم 
اغلب حقوقدانان اعتقاد دارند که تخلف »از شــرط 
صفت است و جرم نیســت.«یعنی اگر کاالیی را در 
شرایط خاصی خریداری می کنید؛ اما کاال به صورت 
کامل و سالم در دسترس نیست در این شرایط تنها 
تخلف محسوب می شود و جرمی اتفاق نمی افتد؛اما 
در مورد اول که شخص کاالیی برای خریدار ارسال 

نمی کند، تخلف و جرم محسوب می شود.
تجاوز علیه داده های اموال و اشخاص در 

فضای الکترونیک چگونه صورت می گیرد؟
در یک تقسیم بندی کلی ســه نوع جرم را در این 
زمینه می توان نام برد، یک نوع جرم که مســتقیما 
علیه داده هاست و اصوال قابل لمس و دیدن نیست، 
نوع دوم ترجیحا علیه داده ها نیســت و صرفا علیه 
ســامانه های مخابراتی اســت به عنوان مثال هک 
کردن رایانه شخص دیگری که عالوه بر دسترسی 
به اطالعات آن رایانه باعث مشــکالت فنی در آن 
می شود که شــخص مجور به تعمیر دستگاه خود 
خواهد شد. در مورد سوم خود ســامانه وسیله ای 
اســت برای ارتکاب جرم است، برای مثال شخصی 
سامانه نیروی انتظامی را هک می کند و با استفاده از 
داده های آن می تواند برای خود کارت پایان خدمت 

جعلی صادر کند.

رییس دانشــگاه صنعتی اصفهان گفت: دانشگاه 
صنعتی اصفهان به عضویــت مرکز پژوهش های 
هســته ای اروپا )CERN( ( در آمد. سید مهدی 
ابطحی ادامه داد: این دانشگاه به عنوان نخستین 
دانشــگاه ایرانی به عضویت آزمایش CMS نهاد 
معتبر علمی سرن) CERN( یا مرکز پژوهش های 
هسته ای اروپا درآمد. سید مهدی ابطحی با بیان 
اینکه ایران تا به امروز تنها از طریق پژوهشــگاه 
دانش های بنیادی )IPM(( با سرن در ارتباط بوده 
است، افزود: دانشــکده فیزیک دانشگاه صنعتی 
اصفهــان جزو نخســتین مراکزی اســت که در 
رشــته فیزیک ذرات بنیادی آزمایشگاهی به این 
پژوهشگاه دانشجو فرستاده و در سال های گذشته 
سه نفر از مجموع ۱۵ دانش آموخته این رشته از 
دانشگاه صنعتی اصفهان فارغ التحصیل شده اند.

وی با اشاره به روند پذیرش عضویت این دانشگاه 
به عنوان نخستین دانشگاه ایرانی در سرن، گفت: 
با رسمیت یافتن این عضویت، از این پس دانشگاه 
صنعتی اصفهان می تواند به عنوان رابط همکاری 

تمامی دانشگاه های کشور با مجموعه فعالیت کند. 
رییس دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه مرکز 
سرن با سابقه حدود ۶۵ سال، هم اکنون بزرگ ترین 
و موثرترین مجموعه آزمایشگاهی دنیا در زمینه 
فیزیک ذرات بنیادی اســت، افزود: این مجموعه 
عظیم علمی بین المللی مهد شکل گیری و پیشبرد 
آخرین تکنولوژی های بشــر در علــوم مرتبط با 

تحقیقات این مرکز به شمار می رود. 

رییس دانشگاه صنعتی اصفهان :

دانشگاه صنعتی اصفهان به عضویت نهاد CERN در آمد
رییس کانون کارشناســان رســمی دادگستری 
استان اصفهان گفت: کارشناسان چشمان بصیر و 
تیزبین عدالت هستند و پاسداشت روز کارشناس 
در واقع بزرگداشت عدالت است که ارزشمندترین 
ارزش هاســت. فرهاد طاهریون با بیــان اینکه در 
کشــور ۳۱ کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
فعال است، خاطرنشان کرد: این کانون ها زیر نظر 
شورای عالی کارشناسان فعالیت دارند و این شورا 
طبق قانون متشکل از ۱۸ نفر بر کانون ها نظارت 
می کنند. طبق قانون ارکان کانون شــامل مجمع 
عمومی، هیئت مدیره، بازرســان دادسرا و دادگاه 

انتظامی است. 
رییس کانون کارشناســان رســمی دادگستری 
اســتان اصفهان با اشــاره بــه وظایــف کانون 
کارشناسان، گفت: در قانون ارائه خدمات تخصصی 
و فنی به مراجــع قضایی و انتظامــی، وزارتخانه، 
ادارات، بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی برای 
کانون کارشناســان رسمی دادگســتری تعیین 
شده اســت. رییس کانون کارشناســان رسمی 

دادگســتری اســتان اصفهان در خصوص کانون 
استان اصفهان، گفت: این کانون در استان اصفهان 
یکــی از قدیمی ترین و بنیادی تریــن کانون های 
کشــور اســت که حدود ۳ هزار نفر عضــو دارد، 
همچنین کارشناسان عضو کانون استان اصفهان 
در ۶۵ رشــته مختلــف تخصصــی و در بیش از 
 ۵۰۰ صالحیت فنی و تخصصــی در حال فعالیت

 هستند.

رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان:

کارشناسان رسمی دادگستری، چشمان تیزبین عدالت هستند

دادگستریدانشگاه

ایــن روزهــا بیشــتر فعــاالن محیط زیســت از 
»گاوخونی« حرف می زنند، اینکه نگرانی ها کمتر 
شــده و باالخره این تاالب هر چند اندک، به حقابه 
خود رسیده است. سهم کشــاورزان هم تخصیص 
یافته و قرار است کشــت پاییزه آنها انجام شود؛ اما 
آنچه در این میان مطرح شــده شفافیت آماری در 
حوزه زاینده رود اســت؛ رودی که شاید بیشترین 
حرف و حدیث و کشــمکش در کشور را در شرایط 
کنونی داشته باشــد. اینکه چقدر آب در باال دست 
برداشت می شود، چه مقدار به یزد اختصاص می یابد 
و به چه مصرفی می رسد، چقدر حق اصفهانی هاست 
و چه مقدار بایــد به تاالب انتهــای راه زاینده رود 
برسد، همه مسائلی است که تقریبا هر روز در مورد 
آن صحبت های بدون آمار و ســند و مدرکی ارائه 
می شــود؛ موضوعی که این روزهــا فعاالن محیط 
زیست و کشاورزان از سویی و مدیران و نمایندگان 
مجلس از سوی دیگر هر کدام به نفع و جبهه خود 

آن را تفسیر و توضیح می دهند.
 برخی از فعاالن محیط زیست می گویند، بخشی از 
آب در زاینده رود گم می شود و مشخص نیست این 
حجم در کدام قسمت برداشت می شود. عضو هیئت 
موســس انجمن پایشــگران محیط زیست ایران 
می گوید، براســاس آمارهای شرکت آب منطقه ای 
اصفهان حــدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیــون مترمکعب 
آب از حوضه زاینــده رود به یــزد و ۲۲۰ میلیون 

مترمکعب نیــز به چهار محــال و بختیاری منتقل 
می شــود، در حالی که حوضه آبریز زاینده رود ۱.۶ 
میلیارد مترمکعب آب دارد، حقابه گاوخونی حدود 
۱۷۰ میلیون مترمکعب و ۵۴۰ میلیون مترمکعب 
نیاز شرب است و حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب نیز 
برای کشــاورزی و صنعت آب نیاز داریم. پس بقیه 

این آب کجاست؟
 این ســوالی اســت که برخی از اســاتید دانشگاه 
و فعاالن بخش کشــاورزی هم مطــرح می کنند. 
میرمحمدصادقی، مدیر عامل آب منطقه ای استان 
از ورود بیش از ۴ میلیــون مترمکعب آب به تاالب 
گاوخونی خبــر داد اما فعاالن محیط زیســت می 

گویند این مقدار آب نه تنها به گاوخونی نمی رسد 
بلکه شــاید یک هزارم میزان واقعی آب مورد نیاز 
تاالب باشــد. حشــمت ا... انتخابی، دبیر شــورای 
هماهنگی تشــکل های زیســت محیطی اســتان 
اصفهان در خصوص تحویل حقابه تاالب گاوخونی 
که به صورت مقطعی و دوره ای داده می شود، اظهار 
کرده: واقعیت این اســت حجم آبی که به ســمت 
تاالب گاوخونی رهاسازی شــده نسبت به وسعت 
تاالب یک هزارم است؛ اما متاســفانه برخی میزان 
آبی که روانــه تاالب می شــود را آبگیری کامل آن 
قلمداد می کنند. هر چند این صحبت ها با توجه به 
موضع گیری های مسئوالن آب منطقه ای نمی تواند 

کامال منطبق بر واقعیت باشــد؛ اما می توان همین 
عدم شفافیت و روشن بودن آمار و ارقام را از خالل 
صحبت های میــر محمد صادقی هــم فهمید. وی 
در جلسه صیانت از آب اســتان اعالم کرده: »طبق 
مصوبه وزارت نیرو، ۱۷۶ میلیون متر مکعب حقابه 
محیط زیست برای رودخانه، اکوسیستم آن و تاالب 
بین المللی گاوخونی در نظر گرفته شــده اســت و 
تمامی تالش ما بر این است که با توجه به فاصله ۸۵ 
کیلومتری شبکه های آبیاری و تاالب با صرفه جویی 
و جلوگیری از برداشــت های غیرمجــاز، حداکثر 
آب به تــاالب بین المللی گاوخونی برســد«. این 
مسئله شفافیت، همچنین جلوی اجرای برخی از پر 
هزینه ترین طرح های آب رسانی را هم گرفته است 
اینکه استاندار چهارمحال و بختیاری سال گذشته 
اعالم کرد، ۹۰ درصد زاینده رود از چهارمحال خارج 
می شــود؛ اما اصفهانی ها می گویند در باال دســت 
بیش از ۱۰۰ هزار هکتار اراضی ســبز وکشاورزی 
توسعه یافته است که میزان بیش از ۵۰ درصد آب 
زاینده رود را می بلعد به همین دلیل سد زاینده رود 

در سال های اخیر خالی از آب بوده است. 
آنچه از آمار ارقام رخدادها در این ســال ها می توان 
فهمید این است که نبود شفافیت، زاینده رود را به 
یک چالش تبدیل کرده اســت. شــناخت و کسب 
اطالع از روش ها و میزان های مختلف برداشــت از 
حوضه زاینده رود ضروری اســت؛ موضوعی که در 
نهایت مدیریــت آب را عادالنه و مــورد قبول همه 

حقابه داران از زاینده رود خواهد کرد.

مسئله شفافیت

کارشناس پیش بینی هوای استان اصفهان گفت: با ورود سامانه 
بارشی جدید بر روی استان در روز جمعه، از هفته آینده بارش های 
مطلوب تری برای اســتان اصفهان پیش بینی می شود. ابراهیم 
هنرمند، با اشــاره به تداوم ناپایداری های جــوی طی چند روز 
آینده، اظهار کرد: وضعیت جوی بیشــتر مناطق اســتان در این 
مدت به صورت نیمــه ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد نســبتا 

شدید تا شدید و در شرق اصفهان نیز گاهی همراه با گرد و خاک 
لحظه ای خواهد بــود.  وی ادامه داد: رگبارهــای متناوب گاهی 
با رعد وبرق به ویژه در مناطق غربی، جنوبی و ارتفاعات اســتان 

پیش بینی می شود. 
کارشناس پیش بینی هوای اســتان اصفهان با بیان اینکه امروز 
بارش ها ادامه خواهد داشــت، از ورود ســامانه بارشی جدید بر 

روی استان در روز جمعه خبر داد و گفت: هفته آینده بارش های 
مطلوب تری برای استان اصفهان پیش بینی می شود. هنرمند با 
اشاره به کاهش دو تا سه درجه ای دمای هوا، افزود: خوروبیابانک با 
دمای ۲۴ درجه سانتی گراد باالی صفر و بویین میاندشت با دمای 
سه درجه سانتی گراد باالی صفر به ترتیب گرم ترین و خنک ترین 

مناطق استان خواهند بود.

کارشناس پیش بینی هوای استان:
هفته آینده بارش های مطلوب تری برای استان اصفهان پیش بینی می شود

 اعتراض کشاورزان، فعاالن محیط زیست و کارشناسان در زمینه روشن نبودن میزان آب برداشتی از زاینده رود و حقابه ها افزایش یافته است؛

سرپرست معاونت پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان:
غربالگری بینایی در اصفهان آغاز شد

سرپرست معاونت پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان اصفهان گفت: غربالگری بینایی آغاز شده و تا پایان 
آذرماه ۹۸ ادامه دارد که عالوه بر ۱۴۱ پایگاه ثابت، حدود ۷۵۷ پایگاه سیار در سطح استان غربالگری را انجام 
می دهند. محمدسعید محمدی با اشــاره به آغاز غربالگری بینایی در استان اصفهان، اظهار کرد: با غربالگری 
بینایی )آمبلیوپی( در سال گذشته از نابینایی ۳۶۸ کودک جلوگیری شد. وی با اشاره به اینکه تنبلی چشم یکی 
از دالیل نابینایی کودکان است، افزود: اگر این اختالل زودهنگام و به موقع یعنی در سن طالیی درمان که زیر ۶ 
سال است، تشخیص داده و مداخالت تخصصی انجام شود از نابینایی فرد جلوگیری می شود. محمدی با اشاره 
به فعالیت ۱۴۱ پایگاه ثابت غربالگری در اســتان اصفهان اظهار کرد: این پایگاه ها در طول سال هم غربالگری 

آمبلیوپی انجام می دهند؛ اما این طرح  تا پایان آذرماه ۹۸  به کار خود ادامه می دهد.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان خبر داد:
واکسیناسیون بیش از ۲۸۰ هزار رأس دام سنگین استان اصفهان

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: واکسیناسیون بیش از ۲۸۰ هزار رأس دام سنگین استان 
علیه بیماری تب برفکی در استان اصفهان آغاز شد. محمد کشتکار ادامه داد: اجرای این طرح با همکاری ۳۰ گروه 
دولتی و ۱۰ گروه بخش خصوصی در استان آغاز شده است.وی با بیان اینکه در این طرح بیش از ۷۵ درصد جمعیت 
دام سنگین استان واکسیناسیون خواهند شد، افزود: اولویت اجرای این برنامه در کانون های این بیماری، مناطق 
و نواحی حساس و دامداری های روستایی و صنعتی استان با جمعیت باالی دامی است.کشتکار گفت: از ابتدای 
امسال تاکنون، ۹۶ هزار و ۶۲۲ رأس دام سنگین استان علیه بیماری تب برفکی واکسیناسیون شدند. وی ادامه 
داد: بیماری تب برفکی از بیماری های ویروسی ُمسری دام، به عنوان طاعون صنعت دامداری محسوب می شود 

که در صورت شیوع، خسارات اقتصادی فراوانی را به واحدهای پرورش دام می زند. 

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: بیش از ۱۲ میلیارد ریال به منظور 
اجرای طرح تعذیه کودکان کمتر از ۵ سال استان اصفهان هزینه شده است. 
محمدرضا متین پور ادامه داد: از ابتدای امســال تاکنون بیش از ۱۲ میلیارد 
ریال هزینه به منظور تهیه ۱۲۰ ســبد غذایی برای تعذیه کودکان نیازمند 

کمتر از ۵ سال در استان هزینه شده است. 
وی افزود: این بســته های غذایی شــامل برنج، روغن، تخم مرغ، حبوبات، و 

خرما بوده که در اختیار چهار هزار و ۱۹۲ کودک نیازمند قرار گرفته اســت.
مدیرکل کمیته امداد استان با اعالم آمادگی این نهاد برای دریافت کمک های 
مردم به منظور کمک به بهبود تغذیه ای کودکان نیازمند، گفت: مردم نیک 
 اندیش اســتان می توانند با مراجعه به دفاتر کمیته امــداد، پایگاه اینترنتی
  hamsofreh.ir و یــا کــد #۰۳۱*۸۸۷۷* در ایــن امر خیر ســهیم

 شوند.

داد
 ام

یته
کم

۱۲ میلیارد ریال هزینه به  
منظور اجرای طرح تعذیه 

کودکان کمتر از ۵ سال

مرضیه محب رسول
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دیباال:
یوونتوس تجربه باالیش را 

نشان داد
تیم فوتبال یوونتوس ســه شــنبه شب در 
یک مصــاف خانگی 
ســخت با زســکا 
مسکو، در حالی 
که تا دقیقه 77 از 
حریف خود عقب 
بود، با دو گلی که 
پائولو دیباال در عرض 
دو دقیقه به ثمر رساند، ورق را برگرداند و 3 
امتیاز این مصاف بــازی را از آن خود کرد. 
دیباال پس از این بازی به شــبکه اســکای 
اســپورت ایتالیا گفت: من واقعــا به این دو 
گل نیاز داشتم. نتیجه ای که رقم خورد هم 
برای من هم برای تیم خوب بود چون واقعا 
اذیت شدیم. با این حال نشان دادیم که تیم 
ما تجربه الزم برای حفظ آرامش و پیدا کردن 
راه رسیدن به هدفش در بازی های سخت را 
دارد. دیباال در ترکیب اصلــی یوونتوس به 
میدان رفت و در نیمه دوم با ورود هموطنش 
گونسالو ایگواین، یک خط عقب تر رفت؛ اما با 
این وجود توانست دو گل مهم به ثمر برساند.

»سییرا« بعد از اخراج از 
االتحاد بیمارستانی شد

االتحاد شــنبه شــب در خانه بــه الوحده 
انتهای جدولی باخت 
تا سرنوشت دیگر 
مربی سرشناس 
مطرح  تیم های 
جده نیز مشابه با 
یوانکوویچ  برانکو ا
و  خــورده  رقــم 
از ســمتش برکنار شود. ســییرا شیلیایی 
که از این تصمیم باشــگاه شــوکه شده بود 
به یکباره بــا ضعف بدنی شــدید روبه رو و 
کارش به بیمارســتانی در جده کشیده شد 
تا تحت عمل جراحی کلیه قرار بگیرد. یکی 
از خبرنگاران شبکه MBC با حضور در بالین 
این مربی سرشناس در گزارشی مدعی شد، 
سییرا تصور نمی کرد مالکان االتحاد چنین 
تصمیمی در قبال او اتخاذ و برکنارش کنند. 
این تصمیم به قدری شــوکه کننده بود که 
مربی شیلیایی با درد شدیدی مواجه شد و 
باالجبار در بیمارستان تحت عمل جراحی 

قرار گرفت.

»هازارد« گل خالی را نزد!
رئال مادرید ســه شنبه شــب با وجود خلق 
موقعیت های گل زیاد، 
تنها بــا یک گل بر 
گاالتاسرای پیروز 
شــد و تا دقیقه 
استرس  پایانی، 
دریافت گل تساوی 
را داشت. این در حالی 
اســت که مهاجمان رئال به خصوص بنزما و 
هازارد، موقعیت های گل زیادی را با بی دقتی 
از دست دادند. گل سرسبد این موقعیت ها به 
ادن هازارد مربوط می شــود. ستاره بلژیکی 
دقیقه 65 بازی، »موسلرا«، گلر گاالتاسرای 
را هم دریبل زد ولــی در مقابل دروازه خالی 
توپ را به تیر افقی کوبید. او اگر آن توپ را به 
گل تبدیل می کرد، رئال با آسودگی به دقایق 
پایانی می رســید و شــاید می توانست یک 

پیروزی پرگل را جشن بگیرد.

امباپه:
می خواستم PSG بداند 

چقدر تاثیرگذارم
کیلین امباپه، ســتاره PSG که ســه شنبه 
شب به عنوان بازیکن 
وارد  تعویضــی 
میدان شد و در 
مقابــل کلــوب 
بروخه هت تریک 
کرد گفــت خیلی 
دلش می خواســته 
به میــدان رفتــه و ثابت کنــد می تواند به 
باشــگاهش کمک کنــد. امباپــه در پایان 
بازی گفت: می خواســتم از اول بازی کنم و 
فکر می کردم از اول در میدان هســتم، ولی 
مربی تصمیمش را گرفــت و من باید قبول 
می کردم. می خواســتم به زمین برگردم و 
ثابت کنم که حتی زمانی کــه بازیکن های 
دیگر تیم خوب بازی می کننــد، بدون من 
ســر کردن برای PSG دشــوار است. حاال 
می خواهم به جنگیدن ادامــه بدهم تا هم 

جایگاهم را دوباره به دست بیاورم. 

تیم ملی فوتسال ایران  همچنان بر بام آسیا

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

راز بازی کردن مهاجم برزیلی 
پرسپولیس فاش شد

جونیور براندائــو، مهاجم برزیلی تیــم فوتبال 
پرســپولیس که از ابتدای نوزدهمین دوره لیگ 
برتر ایران به جمع سرخ پوشــان پایتخت اضافه 
شده به دلیل ضعف در گلزنی مورد انتقاد هواداران 
و پیشکسوتان این تیم قرار گرفته است. بسیاری 
از کارشناســان اعتقاد دارنــد گابریل کالدرون، 
سرمربی آرژانتینی پرسپولیس نباید به جونیور 
بازی دهد و این بازیکن برزیلی باید در لیســت 
مازاد سرخ پوشــان قرار بگیرد. شنیده می شود 
در قرارداد جونیور بنــدی وجود دارد که اگر این 
بازیکن تا پایان نیم فصــل اول لیگ برتر 5 گل 
نزند، قراردادش با پرسپولیس فسخ می شود. به 
همین دلیل اســت که پرسپولیسی ها به جونیور 
بازی می دهند تا این بازیکن بهانه ای در پایان نیم 
فصل نداشته باشد و بدون پرداخت هزینه اضافی 

قراردادش را فسخ کنند.

 فکری، شاگردانش
 را به کارخانه برد

محمود فکری، ســرمربی تیم آلومینیوم اراک به 
همراه شــاگردانش به کارخانه آلومینیوم سازی 
اراک رفتنــد و ضمــن بازدید از نقــاط مختلف 
کارخانه با کارگران و پرســنل کارخانه عکسی 
به یــادگار گرفتند. هدف از ایــن حضور این بود 
که شــاگردان محمود فکری متوجه شــوند چه 
تالش هایی در کارخانه از سوی کارگران و دیگر 
پرسنل صورت می گیرد تا از تیم فوتبال حمایت 
مالی شود. در نهایت هم ضیافت ناهاری به خاطر 
حضور بازیکنان تیم آلومینیوم در کارخانه برگزار 
شد. تیم آلومینیوم اراک تا به این جای کار یکی 
از تیم های خــوب رقابت های فوتبــال قهرمانی 
دسته اول باشگاه های کشور بوده است. این تیم 
از 8 بازی 15 امتیاز کســب کرده و در فاصله سه 
امتیازی با تیم صدرنشین در رتبه هفتم جدول 
قرار دارد. این تیم در هفته نهــم بازی ها، دیدار 
حساسی با تیم مس رفسنجان برگزار خواهد کرد.

 تیم ملی فوتسال ایران 
همچنان بر بام آسیا

براســاس جدیدترین رده بنــدی تیم های ملی 
فوتســال جهان، تیم ملی ایران با کسب 16۴3 
امتیاز و بدون تغییر نســبت بــه رنکینگ قبلی 
در رتبه پنجم جهان و اول آســیا قرار دارد. تیم 
ملی ژاپن، دومین تیم برتر آسیاست که با کسب 
1378 امتیاز در جایگاه پانزدهم جهان قرار دارد. 
ژاپن همچنان با تیم ملی فوتســال ایران فاصله 
1۰ پله ای دارد. پرتغال دقیقا پشت سر ایران در 
جایگاه ششــم جهان جای گرفته است. براساس 
تازه ترین رده بندی، تیم ملــی برزیل با 18۴7 
امتیاز در رتبــه اول جهان قرار دارد، اســپانیا با 
178۲ و روسیه نیز با 1676 امتیاز به ترتیب در 

رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

در حاشیه

برای نخستین بار توسط هیمالیانورد 
اصفهانی انجام شد؛

فتح قله ماناسلو هیمالیای نپال
مهم ترین صعود امین دهقان عکاس، کوهنورد 
و هیمالیانورد ۴۰ ســاله اصفهانی بــا فتح قله 

ماناسلو به ارتفاع 8163 متر ثبت شد.
از موفقیت های این کوهنــورد صعود موفق به 
قله البروس )روســیه( بام قاره اروپا 139۴، قله 
کلیمانجارو )تانزانیا( بام قــاره آفریقا، 139۴، 
کاالپاتار 555۰ متر )نپــال(، آیلندپیک 6۲۰۰ 
متر هیمالیا )نپال( 1395 است. صعود انفرادی 
برای نخســتین بار در ایران به قلــه آکونکاگوا 
696۲ متر )کشــور آرژانتیــن( و بلندترین قله 
غیرآســیایی جهان و بام قاره آمریکای جنوبی 
صعود قلــه لنیــن )ابــن ســینا( 713۴ متر 
)قرقیزستان( 1397 و سرپرست و مربی برنامه 
قله کازبک )گرجســتان(، 1397 را در کارنامه 
دارد. امین دهقان که نــگارش کتاب صعود به 
بام قاره اروپا و بام قاره آفریقا را در کارنامه دارد 
در زمینه عکاسی نیز دارای تبحری خاص است 
به طوری که از سال 1371 شــروع به عکاسی 
کرده و عضو رسمی انجمن عکاسان ایران، عضو 
رســمی فدراســیون جهانی هنرهای عکاسی 
 EFIAP فیاپ، دریافــت لقب هنرمنــد ممتاز
 از فدراســیون جهانی عکس و داور جشــنواره

 بین المللی عکس خیام ۲۰19 است.

منهای فوتبال

هفته هشــتم رقابت های لیگ برتر در حالی فردا 
عصر با برگزاری هفت دیدار پیگیری می شــود که 
تیم سپاهان، صدرنشین فعلی جدول رده بندی در 
ورزشگاه فوالد شهر از تیم سایپای تهران پذیرایی 
می کند و تیم بحران زده ذوب آهن در ورزشــگاه 

شهر قدس به مصاف تیم پیکان می رود.
سپاهان- سایپا

طالیــی پوشــان نصف جهــان در شــرایطی در 
چهارچوب رقابت های لیگ برتر، هفته هشتم مقابل 
تیم سایپا قرار می گیرند که آنها در بهترین وضعیت 
روحی و روانی قرار دارند. شاگردان امیرقلعه نویی 
که با پیروزی شــیرین مقابل تیم پرسپولیس در 
ورزشگاه آزادی و تیم ذوب آهن در دربی اصفهان به 
تعطیالت لیگ رفته بودند، در اولین دیدار خود بعد 
از این تعطیالت دو هفته ای در سیرجان مقابل تیم 
گل گهر قرار گرفتند که این بازی نیز با برتری آنها به 
پایان رسید. سپاهانی ها که با کسب سه امتیاز این 
دیدار و با تفاضل گل باالتر از تیم تراکتورسازی بر 
سکوی اول جدول رده بندی تکیه زده اند به دنبال 
چهارمین پیــروزی متوالی خود در ایــن دوره از 
رقابت ها هســتند تا به روند مقتدرانه خود در این 

فصل ادامه دهند. 
زردپوشــان اصفهانی از 7 دیدار قبلی خود 5 برد 
و ۲ تساوی به دســت آورده و با 17 امتیاز در صدر 
جدول و باالتر از تیم های تراکتور و شهرخودرو جای 
دارند. در آن سو، بازیکنان سایپا در شرایطی آماده 
میزبانی از سپاهان می شوند که در هفته های اخیر ۴ 
شکست پیاپی را تجربه کرده و شرایط خوبی ندارند. 
آنها طی 7 هفته گذشــته، ۲ برد، یک تساوی و ۴ 
شکست به دست آورده و با 7 امتیاز در رده دوازدهم 

جدول قرار دارند.
 شاگردان قلعه نویی که ســایه تراکتور را نزدیک تر 
از هر زمانی در تعقیب خــود حس می کنند، قصد 
ندارند به راحتی صدرنشــینی را از دست داده و به 
تیم تبریزی تقدیم کنند و همین امر فرصت هیچ 
اشتباهی را برای آنها باقی نگذاشته است. سپاهان 
مقابل سایپا کار ســختی را پیش رو دارد. روحیه 
جنگندگی و میل به برتری جویی بازیکنان این تیم، 
ســایپا را تبدیل به یکی از سرسخت ترین تیم های 
حاضر در لیگ کرده است. طالیی پوشان در حالی 

آماده دیدار با نارنجی پوشان پایتخت می شوند که 
مهدی کیانی، کاپیتان تیــم را به دلیل محرومیت 
و والدیمیر کومان، محسن مسلمان، محمد ایران 
پوریان و علیرضا نقی زاده را به دلیل مصدومیت در 
اختیار ندارد؛ اما تیم سایپا با ترکیبی کامل مقابل 

این تیم صف آرایی می کند.
پیکان- ذوب آهن

ذوبی ها در شــرایطی آماده دیدار با تیم پیکان در 
چهارچوب رقابت هــای لیگ برتر، هفته هشــتم 
می شوند که شرایط خوبی بر اردوی این تیم حاکم 
نیست. سبزپوشــان اصفهانی که با شکست مقابل 
تیم لیــگ یکی مس کرمــان از صعود بــه مرحله 
باالتر رقابت های جام حذفی جــا مانده بودند، روز 
دوشــنبه نیز در قالب دیدارهای لیگ برتر در خانه 
مقابل تیم پدیده شــهر خودرو متحمل شکســت 

شدند تا وضعیت برای آنها بغرنج تر از گذشته شود. 
سبزپوشان اصفهانی از ابتدای لیگ تا کنون بردی 
نداشته و 3 بازی آخر خود در لیگ برتر و جام حذفی 
را نیز با شکســت پشت سر گذاشــته اند تا شرایط 
برای این تیم، بحرانی تر از قبل شــود. شــاگردان 
منصوریــان از 7 بازی قبلی خود تنهــا ۴ امتیاز به 
دست آورده و با کسب ۴ تســاوی و 3 شکست، در 
رده چهاردهم جدول جــای دارند. ذوب آهن برای 
خاتمه دادن به رونــد ناکامی های اخیرش محتاج 
پیروزی اســت و برای رســیدن به این منظور کار 
سختی را مقابل پیکان در پیش دارد. نتایج ضعیف 
و نمایش های دور از ذهن ذوب آهن در فصل جاری 
به خصوص در 3 هفته اخیر با انتقادات زیادی همراه 
شده و منصوریان و شاگردانش تحت فشار زیادی 
قرار گرفته اند. ذوب آهن و پیــکان در حالی آماده 

این دوئل حســاس می شــوند که هر ۲ تیم طی ۲ 
هفته گذشته، مقابل رقبای خود شکست خورده و 
چاره ای جز پیروزی در این دیدار ندارند. ذوب آهن 
شرایط ســختی دارد و مقابل پیکان محکوم به برد 
است. شاگردان فرکی نیز شــرایطی مشابه با تیم 
ذوب آهن دارند آنها تاکنون در نتیجه گیری خوب 
عمل نکرده انــد. تیم پیکان از 7 بــازی قبلی خود 
تنها 5 امتیاز به دســت آورده و با کســب یک برد، 
 دو مســاوی و ۴ شکست در رده ســیزدهم جدول 

رده بندی قرار گرفته است.
دیدار این دو تیم، از حساس ترین دیدارهای هفته 
هشــتم رقابت های لیگ برتر اســت که با توجه به 
نزدیکی امتیازات و جایگاه دو تیم، کســب ســه 
امتیاز این دیدار اهمیت فوق العاده ای برای هر دو 

تیم می یابد.

سه امتیاز واجب تر از نان
 وقتی تیم های اصفهانی محکوم به برد در هفته هشتم هستند؛ 

 عکس روز

پسر میمبال، میهمان پرویی تمرین تراکتور
پس از اینکه میمبال، هافبک پرویی تیم تراکتور توانست با شوتی استثنایی دروازه نساجی را 
باز کند، توجه بسیاری از فوتبال دوستان ایرانی و هواداران این تیم تبریزی به او جلب شد. 
شوت این بازیکن از فاصله ای بسیار دور به ســمت دروازه شلیک و سبب شد تا قفل دروازه 
نساجی بشکند.حاال چند روز بعد از این بازی خانواده میمبال به ایران آمده اند و پسر او نیز 
در تمرین تیم تراکتور حضور یافت و برای دقایقی به همراه پدرش فوتبال بازی کرد.این دو 
همچنین با رشید مظاهری دقایقی را ســپری کردند و میمبال جونیور چند شوت به سمت 

دروازه بان تیم تراکتور زد.

ناراحتی استقاللی ها از مصدومیت »شجاعیان«
هافبک تیم فوتبال استقالل درباره برتری ۴ بر صفر تیم فوتبال استقالل مقابل سایپا اظهار داشت: درست 
است که ۴ گل زدیم و برد خوبی به دست آوردیم؛ اما مســئله مهم تداوم پیروزهاست و باید تالش کنیم 
این روند ادامه داشته باشد تا در نهایت به نتایجی برسیم که باعث خوشحالی هواداران شود. آرش رضاوند 
افزود: ما دو بازی حساس داریم که باید از االن برای آنها تمرکز کنیم. دو دیداری که نقش تعیین کننده 
برای رسیدن به باالی جدول دارد. این هفته با پارس جنوبی جم در خانه بازی داریم و سپس باید با تراکتور 
بازی کنیم. امیدوارم در هر دو دیدار نتیجه الزم را کســب کنیم و جزو مدعیان قرار بگیریم. رضاوند در 
خصوص مصدومیت داریوش شجاعیان خاطرنشــان کرد: همه از مصدومیت داریوش ناراحت هستند و 

امیدوارم او خیلی زود برگردد.

امیدها و بازی با یک تیم اروپایی
تیم امید در فیفا دی بعدی عالوه بر انجام دو بازی دوستانه با اندونزی با یک تیم اروپایی هم مسابقه خواهد داد. 
این تیم که به تازگی بازی با استرالیا را پشت ســر گذاشته است دراردوی بعدی که آبان ماه خواهد بود با تیم 
اوکراین در ترکیه مواجه خواهد شد. این بازی قرار است 19 آبان ماه در ترکیه برگزار شود. بالفاصله بعد ازاین 
بازی تیم امید برای انجام دو بازی دوستانه با تیم زیر ۲3 سال اندونزی راهی جاکارتا خواهد شد. فدراسیون 
فوتبال در ماه های اخیر با وجود بلوکه شدن درآمدش از سوی خزانه داری آمریکا در تدارک بازی های دوستانه 
برای تیم های ملی پایه موفق عمل کرده اســت. تیم امید در بازی های قهرمانی زیر ۲3 سال آسیا با تیم های 
چین، کره جنوبی و ازبکستان هم گروه است و در ماه های دی و بهمن با 15 تیم دیگر برای کسب سه سهمیه 

المپیک رقابت خواهد کرد.

هجوم وزارت ورزشی ها برای تصاحب یک صندلی
فدراســیون ورزش های همگانی یکی از چند فدراســیونی اســت که این روزها با سرپرست اداره 
می شود. پس از شش ماه از سرپرستی افشــین موالیی در این فدراسیون و تصمیم او برای ثبت نام 
در انتخابات ریاست، مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان ۲1 مهر در حکمی، احمد گواری را 
به عنوان سرپرست جدید فدراســیون ورزش های همگانی معرفی کرد تا امور مربوط به برگزاری 
مجمع انتخاباتی انجام شــود. در مهلت ثبت نام برای حضور در انتخابات ۲8 نفر نام نویسی کردند 
و ســوابق مدیریتی و مدارک 9 نفر از نامزدها تایید و جهت گزینش نهایی توسط مراجع ذی صالح 
ارسال شد. طبق اعالم آذین ساکی، دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون، این 9 نفر فاطمه ابوالقاسمی،  
ولی ا... شجاع پوریان، رضا شجیع، افشین مالیی، محمدرضا اسد، فرهاد نیکوخصال، محمد بابایی، 
مهدی حیدری، عباسعلی اکبری هستند. همچنین در خصوص علی مجدآرا، رییس سابق نیز باید 
مدارک مثبته اشتغال به کار وی احراز شــود. نکته جالب این است که بیشتر این 9 نفر افراد حاضر 
در وزارت ورزش و جوانان هســتند و به نوعی با این نهاد ارتباط دارند. در واقع به جز شجاع پوریان 
که هم اکنون رییس هیئت ورزش های همگانی اســتان تهران است و سابقه حضور در شهرداری را 
دارد، ســایر نامزدها همگی مسئولیتی در وزارت ورزش داشــتند یا دارند. آنچه کامال در انتخابات 
فدراسیون ورزش های همگانی به چشم می آید، حضور پررنگ و البته عجیب و شائبه برانگیز وزارت 
ورزشی ها در این انتخابات است. به نظر می رسد یک انتخابات خودمانی و دورهمی در پیش است و 
در نهایت یکی از آنها بر مسند ریاست خواهد نشست. پیش تر شاهد بودیم که مدیران وزارت ورزش 
در فدراسیون های مختلف مسئولیت می گیرند و در جاهای مختلف تقسیم می شوند؛ اما فدراسیون 
همگانی از این نظر در نوع خود بی نظیر است و شوق خدمت در این فدراسیون، وزارت ورزشی ها را 

روانه انتخابات کرده است.

آخرین گل تراکتور در مقابل نساجی، به زیبایی هر چه تمام تر 
زده شد تا سوگیتا نیز به عنوان گلزن نامش را ثبت کند. این 
هافبک ژاپنی که چند دقیقه قبل با دریبل تماشایی و پاسی 

کلیدی زمینه ساز گل اول ساسان انصاری شده بود، این بار از 
همان نقطه ترجیح داد که شوت زنی کند و گل چهارم را بزند. 
سوگیتا که دومین فصل حضور در تراکتور را سپری می کند، 
تاکنون کمتر پیش آمده که در نقش گلزن ظاهر شود. فصل 
پیش در مقابل استقالل خوزســتان و نفت مسجد سلیمان 
گلزنی کرد و حاال شمار گل هایش را به عدد سه رسانده است. 
اما او به  رغم درخشش، فصل پیش در اغلب بازی ها نیمکت 

نشــین بود و این فصل هم دنیزلی به صورت متناوب به این 
بازیکن بازی داده است؛ اما شاید درخشش در مقابل نساجی 
شرایط سوگیتا را تغییر دهد. تراکتور در پست او ستاره هایی 
چون اشــکان دژاگه و ساســان انصاری را دارد اما باتوجه 
به درخشــش ساســان در نوک حمله و مصدومیت دژاگه، 
 احتماال سوباسای ســکوهای تی تی در ترکیب باقی خواهد 

ماند.

 سوباسا - اشکان؛ 
دنیزلی چه کسی را می خواهد؟

سمیه مصور
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سیاست شهرداری باعث پیشرفت در پروژه های شهری شده است
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

برگزای یادواره شهدای 
دانش آموز در اصفهان

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان صبح دیروز در حاشیه 
برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی اظهار 
داشت: دانش آموزان با شــرکت در شوراهای 
دانش آموزی برای مســئولیت پذیری تمرین 
می کنند، ارتقای روحیه مشــارکت، انجام کار 
گروهی، تصمیم گیری و تصمیم سازی و ارتقای 
حس خودبــاوری و اعتماد به نفــس از جمله 
ویژگی هایی اســت که با حضور دانش آموزان 
در این طرح حاصل می شود. مهدی اسماعیلی 
با اشاره به اجرای این طرح براساس آیین نامه 
اجرایی مدارس بیان کرد: شیوه نامه برگزاری 
شــوراهای دانش آموزی به کلیه مدارس ابالغ 
شده است. این انتخابات هر سال در ابتدای آبان 
ماه برگزار می شود و دانش آموزانی که به عنوان 
کاندیدا معرفی شده اند تبلیغات کرده و سپس 
با رای گیری به عضویت شورای دانش آموزی 
درمی آیند. اسماعیلی با اشاره به برگزاری ویژه 
برنامه های دانش آمــوزی در اصفهان افزود: با 
هدف پویایی دانش آموزان 18 انجمن شــکل 
می گیرد که بر اساس آن، رویدادهایی طراحی 
و اجرا می شود. از جمله این رویدادها، برگزاری 
یادواره شهدای دانش آموز است که این یادواره 
با عنوان الله های روشــن برگزار خواهد شد، 
عالوه بر این اقدامــات و رویدادهایی در زمینه 

حمایت از کاالی ایرانی نیز انجام می شود.

آموزش انتخاب صحیح همسر 
و سیاست زندگی در »ازدواج 

به سبک ایرانی«
امروزه عدم شــناخت خانواده هــا از یکدیگر، 
هزینه هــای باالی مراســم ازدواج و چشــم و 
همچشمی های رایج از ســوی خانواده ها برای 
تامین زندگی فرزندشــان از جمله عوامل آمار 
پایین ازدواج و باالی طالق در کشــور شده که 
با توجه به اهمیت این موضوع و برای راهنمایی 
صحیح نسل جوان فرهنگسرای پرسش وابسته 
به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان اقدام به برگزاری جلساتی جهت آموزش 
این نسل کرده است. مدیر فرهنگسرای پرسش 
در این رابطه گفت: نشســت »ازدواج به سبک 
ایرانی« اولین جلســه از سلســله نشست های 
جوانی فصل رویش است که با هدف نشان دادن 
مسیر صحیح به جوانان برای بهترین انتخاب در 
ازدواج و کمک به همســرانی که با آسیب هایی 
در زندگی شان مواجه هستند، برگزار می شود. 
ســمیه وکیلی با بیان اینکه در این نشســت ها 
کارشناس به شرکت کنندگان می آموزد چطور 
در زندگی مشترک شاد باشند، افزود: این سلسله 
نشست ها از سوی فرهنگسرای پرسش وابسته 
به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان با همکاری گروه آموزشــی ماز برگزار 
می شــود. وی با بیان اینکه 8 جلسه برای این 
موضوع در نظر گرفته شده است و سعی می شود 
این نشســت ها به صورت ماهیانه برگزار شود، 
خاطرنشان کرد: امروز اولین جلسه از این سلسله 
نشست ها با حضور »محمدرضا شکیب« پزشک 
و کارشناس ارشد روان شناسی بالینی از ساعت 

16 در کتابخانه مرکزی برگزار خواهد شد.

نمایشگاه آثار هنرمندان 
شاخص هنر معاصر ایران به 

اصفهان می آید
مدیر موزه هنرهای معاصــر اصفهان گفت: در 
ایران چهار موزه هنرهای معاصر وجود دارد که 
قدیمی ترین آن حدود 45 سال پیش در تهران 
تاسیس شــده، بعد از آن موزه هنرهای معاصر 
کرمان حدود 40 ســال پیش، موزه هنرهای 
معاصر اصفهان حدود 25 ســال پیش و موزه 
هنرهای معاصر آبادان حدود چهار سال پیش 
تاسیس شده است. مهدی تمیزی در این رابطه 
افزود: از بین این چهار موزه تنها موزه هنرهای 
معاصر اصفهان زیرمجموعه سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان است و 
بقیه موزه ها متعلق به وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی است. وی ادامه داد: به دعوت مجتبی 
حســینی، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و مظفری رییس مرکز توسعه هنرهای 
تجسمی نشســتی با حضور مدیران موزه های 
معاصر کشور در تهران برای تبادل نظر و برنامه 
ریزی های مشترک تشکیل شــد. مدیر موزه 
هنرهای معاصر با برشمردن مهم ترین حسن 
برگزاری این جلســه برای هنرمندان و مردم 
اصفهان اظهار کرد: قرار شــد نمایشــگاهی با 
عنوان »بازگشت از آثار هنرمندان شاخص هنر 
معاصر ایران« که در گنجینــه موزه هنرهای 
معاصر تهران نگهداری می شــود، سال آینده 
در سه نوبت در موزه هنرهای معاصر اصفهان 

برگزار شود.

رییس شورای شهر خبر داد:
 700 مصوبه شورای پنجم

 طی دوسال
رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان در برنامه 
رادیویی »صدای شهر« با اشــاره به وظایف متعدد 
شورای شهر اظهار کرد: شورای اسالمی چند وظیفه 
مهم بر عهده دارد که یکی از مهم ترین آنها انتخاب 
شهردار است و اگر به خوبی این وظیفه انجام شود 
در طول چهار سال مدیریت شهر با توفیقاتی همراه 
خواهد بود؛ از این رو شــورای پنجم از بین 40 نفر 
نماینده، شــهردار اصفهان را انتخاب کرد. علیرضا 
نصراصفهانی با بیان اینکه تصویب بودجه ســاالنه 
از دیگر ماموریت های شورای شهر به شمار می رود، 
افزود: در کنار آن برنامه پنج ســاله را برای شــهر 
اصفهان داریم که در این دوره برنامه ششــم شهر 
اصفهان را تدوین خواهیم کرد، موظف هستیم در 
عین حال برنامه پنج ســاله پنجــم را نیز عملیاتی 
کنیم. وی ادامه داد: شورای پنجم در دو سال نخست 
فعالیت خود بیش از ۷00 مصوبه داشــته که از این 
تعداد مواردی مربوط به مباحث امالکی، مناطق 15 
گانه و ماموریت های مختلف شورای شهر و شهرداری 
همچون حمل ونقل، شهرسازی، فضای سبز، امور 
فرهنگی و اجتماعی بوده اســت. نصــر اصفهانی با 
بیان اینکه در شورای اسالمی شهر هفت کمیسیون 
فعال است، افزود: کمیسیون های فعال در شورای 
پنجم شامل کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات 
شهری، کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری، 
کمیسیون فرهنگی و ورزشی، کمیسیون اجتماعی 
و محیط زیست، کمیســیون حمل ونقل و فناوری 
اطالعات، کمیســیون نظارت، پایــش و پیگیری 
مصوبات و کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی 

است.

شهردار اصفهان:
سیاست شهرداری باعث پیشرفت 
در پروژه های شهری شده است

شهردار اصفهان در جلســه بررسی روند پیشرفت 
پروژه های عمرانی شهر اظهار کرد: اعضای شورای 
شهر در این جلسات با هدف در جریان قرار گرفتن 
نسبت به مسائل عمرانی شهر دعوت می شوند. قدرت 
ا... نوروزی ادامه داد: خوشبختانه تاکنون اقدامات 
عمرانی در شهر پیشرفت بسیار خوبی داشته و تمام 
پروژه ها طبق برنامه زمان بندی درحال اجراســت. 
شهردار اصفهان با اشاره به پروژه مرکز همایش های 
بین المللی امام خامنه ای خاطرنشان کرد: می توان 
با انجام اصالحات در برنامه ریزی ها، زمان افتتاح این 
پروژه را به تیرماه ۹۹ رســاند. وی تاکید کرد: توان 
مجموعه عمرانی شهرداری ثابت کرده که می توان 
زمان را فشرده و با تغییر ســاعت کاری همچنین 
افزایش شیفت ها فعالیت ها را گســترده تر و زمان 
اجرای پروژه ها را تسریع کرد. نوروزی با بیان اینکه 
در حال انجام مذاکره با سرمایه گذاران برای ساخت 
هتل و مجموعــه تجاری پروژه مرکــز همایش ها 
هستیم، گفت: در آینده نزدیک هیئتی برای بازدید 
از این پروژه به اصفهان خواهد آمــد؛ بنابراین باید 
اقدامات به گونه ای انجام شود تا هیئت بازدید کننده 
احســاس پویایی، ســرزندگی و فعالیت را با تمام 
وجود احساس کنند. وی تاکید کرد: سیاست های 
شهرداری باعث پیشرفت در پروژه های شهری شده 
و قطعا با برنامه و تدبیر، زمان بندی پیش بینی شده 

برای اجرای پروژه ها تحقق پیدا می کند.

معاون مدیرکل دفتر امور روستایی و 
شوراهای استانداری اصفهان:

بیش از 85 درصد جمعیت 
استان شهرنشین هستند

معاون مدیرکل دفتر امور روســتایی و شوراهای 
اســتانداری اصفهان در حاشــیه آیین تکریم و 
معارفه شهردار نیاسر در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اینکه شهرداری ها نقش ســازنده و عمده ای 
در توســعه آبادانی، عمران و فرهنگ شــهری 
ایفا می کنند، اظهار داشــت: تعاون، همفکری و 
همکاری شوراها با شــهردار موجبات تسریع در 
توســعه و آبادانی شــهری را فراهم خواهد کرد 
بنابراین وحدت این دو نهاد توصیه ماست. غفار 
عرب با اشــاره به اینکه 85 درصــد جمعیت ما 
شهرنشین هســتند، افزود: باید تالش بیشتری 
در نگهداری از امکانات شــهری داشــته باشیم 
تا بتوانیم با اقتصاد قوی تر به توســعه بپردازیم 
و این فرهنگ ســازی به عهده مدیران شــهری 
است. وی، در پایان با اشــاره به اهداف تشکیل 
شــورا و شــهرداری ها بیان کرد: وظیفه شوراها 
تصمیم سازی، تصمیم گیری و نظارت بر اجرای 
مصوبات شهری است و وظیفه شهرداری اجرای 
این مصوبات که این فرصت و افتخاری است که 

نصیب خدمتگزاران واقعی مردم می شود.

استفاده از ســند جامع اطالعات و خدمات مکانی 
SDl بــرای به اشــتراک گذاری اطالعــات مکانی 
شهری شامل قوانین، ضوابط و استانداردها یکی از 
مؤلفه های اصلی شــهرها برای قرار گیری در مسیر 
توسعه است؛ روشی که در بسیاری از کالن  شهرهای 
بزرگ و توســعه یافته دنیا مورد بهره برداری قرار 
گرفته و پیامدهای مثبت بسیاری برای شهروندان 
داشته است. بر اســاس تحقیقات، حدود ۹0 درصد 
اطالعات مورد نیاز برای مدیریت شهر جنبه مکانی 
دارد، از جمله برنامه ریزی در ســطح ملی استانی و 
شــهری، مدیریت زمین و امالک، حمل ونقل، آمار 
و برنامه ریــزی، مدیریت بحران، محیط زیســت، 
مدیریت منابع، رفاه و امنیت و بهداشــت و درمان 
که اطالعات مکان مند از عوامــل کلیدی و موثر در 
تصمیم ســازی و مدیریت شهری اســت. از این رو 
ضرورت به کارگیری سند جامع اطالعات و خدمات 
مکانی SDl در کالن شــهری مانند اصفهان که در 
حال طی کردن پله های ترقی و پیشــرفت اســت 
خود را نشــان می دهد و اهمیت موضوع سبب شد 
تا از مدت ها پیش اقدامات موثر بــرای تدوین این 
سند در دستور کار مدیریت شــهری قرار بگیرد به 
طوری که روز گذشــته با حضور شهردار اصفهان و 
مدیران دستگاه های اجرایی سند جامع اطالعات و 
خدمات مکانی SDl به امضا رسید. به گفته مسئول 
GIS معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 

شهرداری اصفهان، تســهیل در تبادل، ادغام و  به 
کار گیــری اطالعات مکانی، ارائــه خدمات نوین و 
بهینه به کاربــران، افزایش امنیــت اجتماعی با به 
کارگیری اطالعات مکانی در مدیریت بحران، کاهش 
هزینه های مــوازی کاری و تولید اطالعات، کاهش 
هزینه های تهیه و تولید نقشــه همچنین سهولت 
دسترسی آنالین، ارگان های ذی نفع به اطالعات از 
مزایای SDI به شــمار می رود. ایمان بهارلو، درباره 
دیگر مزایای این ســند می گوید: SDI ســعی در 
ایجاد محیطی دارد که در آن داده های مکانی توسط 
دستگاه های اجرایی و حین فعالیت روزانه دستگاه ها 

تولید، ذخیره ســازی، به هنگام ســازی و مدیریت 
شود و این داده های مکانی براساس استانداردهای 
یکســان و مشــخص مطابق با نیاز کاربران تدوین، 
تولید و مدیریت شود؛ همچنین دسترسی و استفاده 
از این داده های مکانی برای عموم کاربران تســهیل 
شود.به گفته مســئول GIS معاونت برنامه ریزی و 
توسعه سرمایه انسانی شــهرداری اصفهان، سطوح 
سند جامع SDI شــهری که برای نخستین بار در 
کشور تهیه و تدوین شــده است در سه بخش ملی، 
استانی و شهری تعریف شده و یک هدف کلی دنبال 
می کند که آن دســتیابی به برنامه ای جامع، مدون 

و دارای زمان بندی مشــخص برای زمینه سازی و 
اجرایی شــدن تبادل برخط اطالعات مکان محور 
در ســازمان ها، نهادها و ارگان های مختلف شــهر 
جهت تحقق پایدار SDI شهری در راستای توسعه 

پایدار است.
آغاز حرکتی نو برای ارتقای خدمت رسانی 

به شهروندان
شهردار اصفهان در مراسم امضای سندجامع تبادل 
اطالعات و خدمات مکانــی SDI می گوید: اصفهان 
همواره در زمینه های مختلف در بین کالن شهرهای 
کشــور پیشــگام بوده و در این زمینــه نیز خوش 
درخشیده است. قدرت ا... نوروزی می افزاید: قطعا 
گروه هایی که این تفاهم نامه را امضا می کنند، قبل 
از این کارشناسی های الزم را انجام داده اند. شهردار 
اصفهان با بیان اینکه شهرداری تنوع خدمت رسانی 
گســترده ای دارد و در این راســتا برای همکاری با 
دستگاه های خدمت رســان اعالم آمادگی می کند، 
تصریح می کند: حتی اگر به بخشــی از اهداف سند 
جامع تبادل اطالعات و خدمات مکانی SDI دست 
پیدا کنیم، امکانات خوبی برای شــهروندان فراهم 
می شــود؛ البته چنانچه الزم باشد باید آموزش های 
الزم به کارشناسان ارائه شــود تا همه از این امکان 
فراهم شده به خوبی اســتفاده کنند. وی با تقدیر از 
دستگاه های خدمت رسان که به نوعی با شهرداری 
اصفهان مشارکت دارند، می گوید: امضای سند جامع 
تبادل اطالعات و خدمات مکانی SDI آغاز حرکتی نو 
برای ارتقای سطح خدمت رسانی به شهروندان است.

نصف جهان در مسیر توسعه

رییس شــورای هماهنگی جبهه اصالحات در اســتان اصفهان 
در خصوص صحبت هــای دبیرکل حزب مردم ســاالری مبنی 
بر ســاماندهی شــوراهای هماهنگی جبهه اصالحات استان ها 
در سراسر کشــور، اظهار کرد: این گروهی که آقای کواکبیان از 
طرف آنها ســخن می گوید در حقیقت شورای هماهنگی احزاب 
اصالح طلب است. گروه هایی هســتند که افرادشان جزو احزاب 

هستند و اسم شــان را به جای اینکه بگذارند شورای هماهنگی 
احزاب اصالح طلب می گذارند شــورای هماهنگی اصالح طلب. 
علی نکویی افــزود: در اصل چنــد حزب اصالح طلب، شــورا را 
تشــکیل داده اند و به دنبال این بودند که در استان ها هم بتوانند 
تشکیالت شــان را راه اندازی کنند و ماهیت و شکل آن با شورای 
هماهنگی اصفهان فرق پیدا می کند؛ اما شورای هماهنگی اصفهان 

نامش تغییر نمی کند. رییس شورای هماهنگی جبهه اصالحات 
در استان اصفهان، گفت: هم اکنون کسانی که عضو آن مجموعه 
هستند همه شان احزاب هستند و شخصیت های حقیقی جز آن 
نیستند. شــورای اصفهان ترکیب و فرم اساس نامه اش بیشتر به 
شورای عالی سیاست گذاری شبیه اســت، بنابراین تغییری در 

شورای هماهنگی استان اصفهان به وجود نمی آید.

رییس شورای هماهنگی جبهه اصالحات:
ترکیب شورای هماهنگی اصالحات استان اصفهان تغییر نمی کند

 باحضور شهردار اصفهان و مدیران دستگاه های اجرایی امضای سند جامع اطالعات و خدمات مکانی SDl انجام شد؛

رییس اداره توسعه فرهنگی شهرداری اصفهان با اشاره به برنامه های 
شــاخص شــش ماهه دوم، اظهار کرد: اداره فرهنگ شــهروندی 
برنامه هایی نظیر جشنواره شهری، اجرای جشــنواره، تولید نشریه 
دیواری و نصب نشریه محیطی در سطح شــهر را در این بازه زمانی 
در دســتور کار دارد. احمد رضایی افزود: در جشنواره تولید نشریه 
دیواری، موضوعاتی در حوزه شــهروندی در اختیار خانواده ها قرار 
می گیرد تا با مشارکت فرزندان خود نشریه های خالق تولید کنند و 
به بهترین آثار نیز جوایز ارزنده ای اهدا می شود. رییس اداره توسعه 
فرهنگی شــهرداری اصفهان با اشــاره به تولید ماهنامه »ترانه های 

شــهر« در ســال جاری گفت: تاکنون دو شــماره از این نشریه با 
موضوعات محیط زیست و بازیافت تولید شده که به عنوان ضمیمه 
روزنامه اصفهان توزیع شــده اســت. رضایی، تبلیغات شهری را از 
جمله فعالیت های مستمر اداره توســعه فرهنگ شهروندی دانست 
و خاطرنشــان کرد: این تبلیغات هر دو هفته یک بــار با موضوعات 
شهروندی روی ۳00 تابلوی راهنمایی ســطح شهر نصب می شود. 
وی با اشاره به تدوین کتاب کالس شهر و آموزش آن در 40 مدرسه 
سطح شهر، عنوان کرد: کتاب آموزش شهروندی ویژه معلمان مقطع 
ابتدایی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان تولید 

شده اســت، در این کتاب آموزشــی مهم ترین مفاهیم و رفتارهای 
شــهروندی مثل چگونگی استفاده از وســایل حمل و نقل عمومی، 
ایمنی، حفظ محیط زیســت و... آورده شــده که بــه دانش آموزان 
آموزش داده می شــود. رییس اداره توســعه فرهنگی شــهرداری 
اصفهان تاکید کرد: توسعه فرهنگ شهروندی بدون ایجاد حس تعلق 
به شهر در شهروندان عمال غیر ممکن اســت و بر این اساس کتاب 
کالس شهر تدوین شده است تا با ایجاد حس تعلق در دانش آموزان 
 نسبت به شهر در آینده ای نزدیک شاهد توسعه فرهنگ شهروندی

 باشیم.

یک کارشــناس شهرســازی اظهار کــرد: نوع 
مشارکت مردم در بافت های فرسوده و حاشیه ای 
دو حالت ســنتی و مدرن دارد، با توجه به اینکه 
اطالعات شــهروندان شــامل مباحث شغلی، 
درآمدی و نفوس و مسکن مرتب باید به روزرسانی 

شــود، نوع جمع آوری و دسته بندی 
این اطالعات بســیار اهمیت دارد تا 
برنامه ریــزی درســتی در خصوص 
تخصیص زمین، اشــتغال ساکنان 
و مشــارکت به منظور احیای بافت 
فرسوده و رفع مشــکالت بافت های 
حاشیه شهر انجام شود. فرزاد مومنی 
افزود: قسمتی از مسئولیت در حوزه 
مدرن مشارکت را شهرداری اصفهان 

از طریق درگاه اینترنتی و راه اندازی و مدیریت 
شبکه ســرای هشــت انجام می دهد و تصمیم 
بر آن بوده تا بســیاری از اطالعــات مرتب و به 
صورت ثانیه ای به روزرسانی شــود. وی تاکید 
کرد: این اطالعات به روزرسانی شده و در اختیار 
تســهیل گران قرار می گیرد تا مردم را در نحوه 
مشــارکت راهنمایی کنند و راه اندازی ســرای 
هشت و ارتباط آن با اداره ثبت و احوال در راستای 
حل مشکل سند ملک ها و واحدهای مسکونی 
شــهروندان انجام شده اســت.این کارشناس 
شهرسازی با بیان اینکه نخســتین حوزه مورد 
توجه مالکیت زمین اســت، خاطرنشــان کرد: 
خانه های بسیاری از افراد ساکن در بافت مشکل 

ســندیت دارد بدین معنی که نوع سند، شامل 
شش دانگ یا قولنامه ای مشخص نیست و برخی 
از این واحدها حاصل تقســیم یک مادر سند در 
گذشــته بوده و در حال حاضر زمین یا خانه ای 
برای زندگی است. وی با اشــاره به برنامه ریزی 

اداره ثبت اسناد و امالک حول محور ماده »14۷« 
تصریح کرد: مشکل سندیت امالک شهروندان 
از طریق این مــاده قابل رفع اســت؛ اما فرآیند 
عملیاتی پیگیری از طریق ماده 14۷ بیشــتر از 
دو سال طول می کشد و ممکن است در این بازه 
زمانی شرایط زندگی شهروندان و ساکنان مناطق 
تغییر کرده باشد. این کارشناس شهرسازی اظهار 
کرد: برنامه ریزی حوزه مســکن شــامل تامین 
مصالح و توانایی پرداخت وام های دریافت شده 
اهمیت زیادی دارد و در این راستا بانک مرکزی 
پیشنهادی برای اعطای وام داده است؛ اما نباید 
مشکلی در سند مالکیت ملک فرد وجود داشته 

باشد.

یک کارشناس شهرسازی توضیح داد:

مهم ترین مشکل بافت های حاشیه شهر چیست؟
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه با اشاره به سهم دانش آموزان و دانشجویان 
در مسافران ناوگان اتوبوسرانی، اظهار کرد: روزانه 
نزدیک به 600 هزار نفر جابه جایی مســافر در 
سطح شهر با استفاده از اتوبوس انجام می شود که 

ســهم دانش آموزان از این عدد حدود 12 درصد 
و سهم دانشــجویان نزدیک به 20 درصد است. 
قدرت افتخاری تاکید کرد: اگر تســهیالت الزم 
برای افزایش سهم دانش آموزان و دانشجویان از 
وسایل حمل ونقل عمومی فراهم شود، قطعا تاثیر 
بسزایی در اصالح الگوی توسعه و اقتصاد شهری 
خواهد داشت. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومــه با بیان اینکــه در حال حاضر 
روزانه در اکثر خطوط اتوبوسرانی دانش آموزان 
به صورت عمومــی جابه جا می شــوند، گفت: 
عالوه بر این، روزانه 50 ســرویس دانش آموزی 
از طریق واحد دربستی به ویژه در ساعات پایانی 
فعالیت مدارس، ســرویس دهی صرفــا از مبدأ 

مدارس به سمت مقاصد مختلف حرکت می کند. 
وی، از راه اندازی ســرویس دانش آموزی در یک 
کریدور از ابتدای مهرماه امسال خبر داد و افزود: 
از ابتدای سال تحصیلی جدید با همکاری ناحیه 
پنج آموزش و پرورش یک خط ویژه ســرویس 
دانش آموزی در محدوده شمال شهر 
)منطقه خانه اصفهان و ملک شــهر( 
با توجه به تعداد زیــادی از مدارس 
و مراکز آموزشــی راه اندازی شــد. 
افتخاری تاکید کرد: بی شک اگر تا قبل 
از بازگشــایی مدارس، اطالع رسانی 
مناســب و به موقع انجام و داده های 
مورد نیاز تکمیل شــده بود، امکان 
گسترش کریدورهای دانش آموزی تا 
10 خط در شهر اصفهان وجود داشت. وی گفت: 
جابه جایی با وسایل حمل ونقل همگانی عالوه بر 
مزایای اقتصادی و زیست محیطی، یک فرهنگ 
عمومی است که اگر نهادینه شود در حوزه تعامل، 
اخالق و امنیت اجتماعی می تواند بسیار تاثیرگذار 
باشد. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه با بیان اینکه ارتقای فرهنگ استفاده از 
حمل ونقل عمومی برای رفت و آمد به مدارس و 
مراکز آموزشی فواید زیادی به همراه دارد، اظهار 
کرد: هر دســتگاه اتوبوس می تواند با گنجایش 
حداقل 40 نفر دانش آموز به جــای 15 خودرو 
شخصی در معابر شــهر حرکت کرده و کاهش 

ترافیک و آلودگی هوا را رقم بزند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه:

۳۱ درصد مسافران اتوبوسرانی دانش آموزان و دانشجویان هستند

رییس اداره توسعه فرهنگی شهرداری اصفهان:
توسعه فرهنگ شهروندی با ایجاد حس تعلق به شهر عملی می شود

 نرگس طلوعی
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  امام رضا علیه السالم:
از اخالق پیامبران، نظافت و پاكیزگى است.
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مدیر کل راه آهن اصفهان مطرح کرد:

ذوب آهن یکی از مشتریان بزرگ حوزه حمل و نقل ریلی است

یادداشت

افراد موفق زود دست از تالش نمی کشند: پشتکار و انسجام، 
نتیجه می دهد؛ اما شما باید صبور باشید و طی مدت زمان کافی 
برای چیزی که می خواهید، تالش کنید تا نتیجه بگیرید. شاید در 
ابتدا چیزی نبینید، مثال در اولین ماه های شروع کسب و کارتان 
درآمدی نداشته باشید، یا چند ماه اول بعد از شروع رژیم غذایی و 
ورزش وزن کم نکنید؛ اما نباید ناامید شوید و تالش تان را متوقف 
کنید. تغییر باالخره روی خواهد داد فقط به تالش و زمان نیاز دارد. 
وقتی نتیجه را ببینید احساس بسیار خوبی نسبت به خودتان پیدا 
خواهید کرد و این حس موفقیــت، کمک تان می کند جلوتر هم 
بروید و پیوسته رشــد کنید. تا زمانی که هدف فعلی تان را دنبال 
می کنید، به دنبال هدف و فرصت دیگری نروید. تداوم راهکارهایی 
که می دانید درست هستند، رمز موفقیت شماست. پس راه هایی 
را پیدا کنید که بتوانید ادامه شان دهید. اجازه ندهید طی مسیر، 
چیزی حواس تان را پرت کند یا امیدتان را بگیرد. ادامه دهید و به 

پیروزی تان ایمان داشته باشید، فقط صبر کنید.
افراد موفق محیط خود را تغییر می دهند: محیط شما باید 
زمینه موفقیت تان را فراهم کند، البته اگر واقعا دوست دارید یک 
آدم معمولی نباشــید و به چیزهای بزرگ در زندگی دست پیدا 
کنید! تغییر محیط یعنی اینکه اطراف تــان را از آدم های منفی 
خالی کنید، اطالعات و دانش خــود را در زمینه ای که مرتبط با 
تالش تان است باال ببرید، به سالمتی جســم و روح تان اهمیت 
بدهید و به طور کل، ســبک زندگی تان را متناسب با هدف تان 
تنظیم کنید. همه اینها شاید بی ربط به نظر برسند؛ اما ناخودآگاه 
بر نحوه قضاوت هایتان، ســطح انرژی و انگیزه و موفقیت تان اثر 
می گذارند. تغییرات الزم را جوری اعمال کنید که انگیزه بخش، 
مثبت و خالقانه باشــد و به هر روزتان معنا بدهــد. با افرادی که 
هدف هایی مشابه شما دارند ارتباط برقرار کنید، زندگی نامه افراد 
موفق را بخوانید، جاهایی بروید و در موقعیت هایی قرار بگیرید 

که انرژی تان را افزایش می دهند.

 چرا بعضی از آدم ها موفق می شوند 
و بعضی ها نه؟)2(

عکس روز

دوخط کتاب

به انجامش نرســانده یا 
اندکــی پــس از آن، باید 
بگــذارد و بــه وضعیت 

پیشین بازگردد.

 »کوه جادو«
توماسمان

به مکان های غریبه هم 
عادت می کنیم

خو گرفتن با مکان  های 
بیگانــه کیفیــت غریبی 
دارد، تالش بــرای تغییر 
عادتــی کــه هدفی جز 
خودش ندارد و آدم هنوز 

یک کشاورز اهل کالیفرنیا در ایاالت متحده موفق شد رکورد تولید کدو تنبلی 
با وزنی غیرمتعارف را بشکند. این مرد یک کدو تنبل غول آسا با وزن 2 تن تولید 
کرده است. لئوناردو اورنا تولید کننده این کدو تنبل پیش از این نیز تالش هایی 
برای تولید کدو تنبل های غول آســا انجام داده بود. وی، کل تابستان را صرف 
تماشــای گل عظیم کدو در زمینی به مســاحت 1200 فوت مربع کرد. این 
کشاورز ساعت هایی طوالنی را صرف مراقبت از کدو تنبل کرده و گاهی فقط 4 
الی 5 ساعت در طول 24 ساعت خوابیده است، چرا که نگران بوده کدوتنبلش 

آسیب ببیند. 

تولید کدو تنبل با 2 تن وزن در کالیفرنیا

یک شهاب ســنگ به وزن ۳۶4 کیلوگرم که در فرانســه به حراج گذاشته 
شده بود، به قیمت پیش بینی شده به فروش نرسید. قیمت پیش بینی شده 
برای این شــیء فضایی که در اواخر قرن نوزدهم در منطقه »مون دیو« در 
شمال فرانسه به زمین سقوط کرده بود، بین ۸0 تا 120 هزار یورو برآورد 
شده بود؛ اما روز دوشنبه 2۹ مهر در حراج لوسین کسی حاضر نشد آن را 
به این قیمت بخرد. شهاب سنگ مون دیو که فردی به نام »ژان لوک بیار« 
آن را در سال 2010 میالدی به کمک دستگاه فلزیاب پیدا کرده، سومین 

شهاب سنگ بزرگی است که تاکنون در فرانسه کشف شده است. 

حراج شهاب سنگ 300 کیلویی در فرانسه

کارمند 21 ساله هتل که در سیل اخیر در تگزاس ۳۶ ساعت همه کارهای هتل 
را دست تنها انجام داده و مورد ســتایش مهمانان هتل قرار گرفته بود، پاداش 
خدمت صادقانه اش را گرفت. ساچل اسمیت، خودرواش را در سیل از دست داده 
بود. چند روز پیش مقامات شهر، یک هوندای هیبریدی 201۳ را طی مراسمی 
به او هدیه دادند که از ماشین خودش هم بهتر است. اسمیت طی ۳۶ ساعتی که 
هیچ کدام از کارمندان هتل به خاطر سیل نتوانسته بودند سر شیفت شان حاضر 

شوند، به امور مهمانان رسیدگی کرده بود.

پاداش کار بی منت کارمند اهل تگزاس

مسیر رنگارنگ 
دوچرخه سواری 

در چین
دوچرخه ســواران از 
مسیر رنگارنگ در شرق 
استان شاندونگ چین 

عبور می کنند

 مهسا احمدی

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور 1۳۹۸ به ازای 
هر سهم، ۶2۶ ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹1 درصد 
افزایش سود داشته که عمدتا ناشــی از رشد 104 درصدی درآمدهای عملیاتی 
بوده است. سود فوالد در بهار 2۹0 ریال و در تابستان ۳۳7 ریال به ازای هر سهم 
بود؛ لذا شرکت نسبت به بهار رشد 1۶ درصدی و نسبت به تابستان سال گذشته 
افزایش 1۳۶ ریالی را در سود خود شاهد بود. فوالد با سرمایه ثبت شده 1۳0 هزار 
میلیارد ریال طی عملکرد ۶ ماهه ، ۸1 هزار و 4۳5 میلیارد و 572 میلیون ریال 
سود خالص محقق کرده است. سود خالص شــرکت با رشد 1۶ درصدی نسبت 
به فصل بهار و با رشد ۶7 درصدی نسبت به تابستان سال قبل به 4۳7۸ میلیارد 
تومان رسیده است. فروش فوالد در تابستان با رشــد ۹ درصدی نسبت به بهار 
به 10 هزار و 4۶0 میلیارد تومان رســید؛ اما حاشیه سود ناخالص شرکت از 55 
درصد در فصل بهار به 4۹ درصد در فصل تابســتان کاهش یافت. بر این اساس 
سود عملیاتی فوالد در حدود فصل بهار 4۸2۸ میلیارد تومان شد. مالیات شرکت 
در فصل بهار 7۳۹ میلیارد تومان و در تابستان 1۹۹ میلیارد تومان گزارش شده 
است. گفتنی است؛ طی سال های اخیر فوالد مبارکه یکی از نمادهایی بوده که 
می توان آن را نمونه بارز یک سهام بنیادی معرفی کرد. جهش سود فوالد مبارکه 
در زمستان به دلیل شناسایی سود غیرعملیاتی ناشی از سرمایه گذاری هاست و 

این رویه در سال جاری نیز تکرار خواهد شد. به صورت خالصه دو ریسک کلی 
شامل احتمال تغییر قیمت انرژی و افزایش هزینه سربار در سال ۹۹ و مهم تر از 
آن ریزش محسوس قیمت ورق در بازار CIS باید مورد توجه باشد. قیمت ورق 

گرم CIS در آخرین گزارش های متال بولتن تا زیر 400 دالر نیز افت کرده بود.

فوالد مبارکه طی 6 ماه، 626 ریال سود محقق کرد؛

تداوم روند سودآوری در بزرگ ترین فوالدساز ایران

با اخذ گواهینامه تایید صالحیت استاندارد 17025؛

 نتایج آزمایشگاه کالیبراسیون ذوب آهن  
در سراسر دنیا معتبر است

نشست تعاملی با حضور سید رضا سادات حسینی مدیرکل راه آهن استان اصفهان، سید مرتضی علی احمدی رییس گروه بازرگانی راه آهن 
جمهوری اسالمی، مهرداد توالئیان معاون بهره برداری شرکت، حسن محمدی مدیر خرید مواد اولیه و انرژی و تنی چند از دیگر مسئولین 
راه آهن و ذوب آهن، سه شنبه سی ام مهرماه با هدف بهبود همکاری ها در زمینه حمل و نقلی ریلی مواد اولیه و محصوالت در دفتر معاونت 

بهره برداری برگزار شد.
 سید رضا سادات حسینی، مدیرکل راه آهن استان اصفهان در این نشست تعاملی گفت: آماده هر گونه همکاری با ذوب آهن در زمینه حمل 
 مواد اولیه و محصوالت هســتیم و از طریق این نشست ها و جلســات دوره ای چالش های موجود را به منظور تسریع در فرآیندها و ارتقای

 بهره وری مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهیم.
مهرداد توالئیان، معاون بهره برداری شرکت نیز گفت: ذوب آهن اصفهان با سبد متنوع محصوالت، حدود 50 درصد از تولیدات خودش را 
بر اساس گواهینامه ها و استانداردهای بین المللی صادر می کند، لذا در نظر داریم در این راستا از حمل و نقل ریلی بیش از گذشته استفاده 

کنیم و زیر ساخت های مورد نیاز را نیز در دست آماده سازی داریم.
حسن محمدی، مدیر خرید مواد اولیه و انرژی نیز در این نشست طی سخنانی بر افزایش تعامالت فی مابین و اهمیت رساندن به موقع مواد 
اولیه به خط تولید ذوب آهن تاکید کرد. سید مرتضی علی احمدی، مدیر کل بازرگانی داخلی راه آهن جمهوری اسالمی ایران در حاشیه 
این نشست گفت: ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین تولیدکننده فوالد در کشور و یکی از مشتریان بزرگ ما در حوزه حمل و نقل ریلی 
است؛ بنابراین وظیفه داریم که طی جلسات تعاملی از نیازهای این شرکت مطلع شده و آنها را به شیوه مطلوب اصالح کنیم، این نشست نیز 

در این راستا و به منظور بهبود عملکرد ریلی و آسیب شناسی در ذوب آهن برگزار شد.
وی افزود: اگر حمل مواد اولیه و محصوالت به صورت کامل از طریق ریل انجام گیرد، قطعا در بهره وری دو سویه تاثیر گذار خواهد بود.مدیر 
کل بازرگانی داخلی راه آهن جمهوری اســالمی ایران تصریح کرد: ذوب آهن و راه آهن از یک جنس هستند و زیر ساخت های آنها مکمل 
یکدیگر است. هیچ گاه ذوب آهن را جدا از مجموعه راه آهن نمی دانیم. در دنیا نیز بخش حمل و نقل ریلی ارتباط بسیار نزدیکی با صنایع 
مختلف و به ویژه صنعت فوالد دارد. این مقام مسئول خاطر نشــان کرد: تحقق خودکفایی در بخش های مختلف صنایع مادر آرزوی همه 
ایرانیان است زیرا ارزش افزوده بسیاری را برای کشور به دنبال دارد. بسیار خوشحال هستیم که تولید ریل با تنوع باال در ذوب آهن اصفهان 
مطابق با استانداردهای روز عملیاتی شد و این آرزوی دیرینه به ثمر نشست. همچنین تولید این محصول استراتژیک مانع خروج ارز از کشور 
و دستیابی به مزیت های رقابتی بسیاری می شــود. مجموعه راه آهن جمهوری اسالمی نیز در این زمینه حمایت های خود را بیش از پیش 
انجام می دهد. احمدی ادامه داد: از این ریل در کنار توسعه خطوط حمل و نقل ریلی کشور می توان در کارخانجات مختلف کشور نیز برای 

حمل مواد اولیه، محصول و ... نیز استفاده کرد.
مدیر کل بازرگانی داخلی راه آهن جمهوری اسالمی ایران به معرفی مزایای استفاده از نرم افزار رایتیک پرداخت و بیان کرد: بر اساس سیستم 
CRM )مشتری مداری( بسیار خوب است که مشتریان بتوانند بار خود را به صورت کامل از ابتدای فرآیند تا انتها رصد کنند. بدین منظور 
طراحی نرم افزار مذکور در دستور کار قرار گرفت تا از این طریق ضمن پاسخگویی به درخواست های مشتریان، اقدامات الزم در بهبود فرآیند 

صورت گیرد و این نرم افزار هم اکنون در اختیار ذوب آهن قرار دارد.

ذوب آهن اصفهان موفق به اخذ گواهینامه تایید صالحیت  استاندارد 
17025 در حوزه کالیبراســیون شــد . مهندس راد، مدیر مهندسی 
اتوماسیون و ارتباطات شرکت با اعالم این خبر اظهار کرد: با توجه به 
ضرورت حفظ منافع شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان در عرصه رقابت 
هاي تجاري ،  بازرگاني در ســطح ملي ،  منطقه اي و بین المللي ، این 
شرکت در ســال 1۳۹4 برای اولین بار به اخذ گواهی نامه استاندارد 
17025 در آزمایشگاه کالیبراسیون  به مدت ســه سال از مرکز ملي 
تایید صالحیت ایران اقدام کرد. در این راســتا طی سال های۹4، ۹5، 
۹۶ و۹7 پس از مطالعه ، تحقیق ، تجهیز و برنامه ریزی منســجم این 
مدیریت در سال 1۳۹7 ضمن انجام ارزیابی مجدد از طرف  مرکز ملي 
تایید صالحیت ایــران  موفق  به تجدید گواهــی نامه تایید صالحیت 

استاندارد 17025و اخذ آن با دامنه ای  وسیع تر از سال 1۳۹4 شد.
با رونــد تخصصي شــدن روش هاي کالیبراســیون  آزمایشــگاه ها، 
سازمان هاي تدوین کننده اســتاندارد را بر آن داشــت تا نیازمندي 
هاي خاصــي را جهت حصول اطمینــان از کیفیــت خدمات تدوین 
کننــد. اســتاندارد 17025 بــراي کلیــه آزمایشــگاه هــاي ارائه 
دهنده خدمــات کالیبراســیون ) آزمایشــگاه هاي صنعتــي ( قابل 
کاربــرد خواهد بود. ایــن استاندارد،کالیبراســیون را بــا روش هاي 

اســتاندارد،  غیر اســتاندارد و روش هاي توســعه یافته آزمایشگاهي 
را تحت پوشــش قرار مي دهد. آزمایشگاهي که اســتاندارد 17025 
را اجــرا و از یک مرجع ملــي یا بین المللــي تاییدیه گرفته باشــد به 
عنوان یک آزمایشــگاه معتبر به رســمیت شناخته مي شــود و نتایج 
 کالیبراســیون هاي آن آزمایشــگاه در سراســر دنیا قابــل پذیرش

 است.
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