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بیمارستان عیسی بن 
مریم، در صدر ارائه 

خدمات پزشکی

گزارش

رییس بیمارستان عیسی بن مریم گفت: 
این بیمارســتان با شــاخصه های اداره 
بهداشت موفق به کسب رتبه اول کشور در 
حوزه های پزشکی، پیرا پزشکی، مامایی 
و زایشگاه شــده است. ســید امین رضا 
طباطبایی در نشست خبری روز گذشته 
با اشاره به قدمت و اعتبار این بیمارستان 
اظهار داشت: ارائه خدمات با کیفیت، سبب 
ساز اعتبار بیمارســتان عیسی بن مریم 
شده است و خوشبختانه این بیمارستان با 
شاخصه های اداره بهداشت موفق به کسب 
رتبه اول کشور در حوزه های پزشکی، پیرا 
پزشکی، مامایی و زایشگاه شد. طباطبایی 
افزود: ۱۱۵ ســال از تاسیس بیمارستان 
عیسی بن مریم می گذرد و چشم انداز کلی 
این بیمارستان ارائه خدمات با کیفیت در 

کمترین زمان به بیماران است.
وی  به بخش های مختلف بیمارســتان 
اشــاره کرد و گفــت: از آغاز تاســیس 
بیمارستان بخش های درمانی، بخش های 
تشخیصی، بخش زایشــگاه و همچنین 
کلینیک های تخصصی شامل ارتوپدی، 
زنان و زایمــان، جراحی پالســتیک و 
زیبایی، جراحی ستون فقرات، اورولوژی، 
چشم، گوارش، روان پزشکی، طب سنتی، 
طب فیزیکی، پوســت ومو، آسم آلرژی، 
غدد، گوش و حلــق بینی بــه بیماران 

خدمت رسانی می کند.
رییس و عضو هیئت مدیره این بیمارستان 
با اشاره به تعداد کثیر مراجعه کنندگان به 
بیمارستان عیســی بن مریم اظهار کرد: 
بالغ بر ۱۷ هزار ویزیت در ماه و ۷۵۰ عمل 
جراحی مختلف و روزانه ۶ الی ۷ زایمان 
بخشی از عملکرد بیمارستان عیسی بن 
مریم اســت. وی ادامــه داد: بخش های 
مختلف بیمارستان که فرسوده بوده را تا 
حدودی نوسازی کرده ایم؛ اما بخش هایی 
کــه ارزش تاریخــی دارد مرمت و حفظ 

می شود. 

  استاندار اصفهان اعالم کرد، دولت شرایط الزم برای ساخت مدارس را ندارد؛

رویای مدرسه های استاندارد
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 تراژدی سیب!
 میزان تولید سیب سمیرم بیش از 10 برابر شده؛ اما خریداری برای این محصوالت وجود ندارد
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افزایش سهم شاغالن در بخش کشاورزی؛

کاهش سه درصدی میزان بیکاری در اصفهان
میزان بیکاری در استان اصفهان امسال در مقایسه با سال گذشته، سه درصد کاهش یافته که این میزان 

یک دهم درصد کمتر از کشور است.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان:

روزانه بالغ بر 30 زوج اصفهانی تقاضای طالق می  دهند
 معاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی اصفهان با بیان اینکه روزانه بالغ بر ۳0 زوج اصفهانی تقاضای طالق

 می  دهند، گفت: از سال ۹۶ طالق در استان اصفهان روند کاهشی داشته است. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار خبر داد:

آغاز عملیات ساخت 3 ترمینال شهری در اصفهان
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان از دستور کار قرار دادن احداث ۳ پایانه صمدیه، آیت ا... غفاری 

و جنوب غرب خبر داد و گفت: تملک این ۳ پایانه در حال تکمیل است .

صفحه 3

صفحه 5

صفحه 7

   شهردار اصفهان در نخستین نشست ساالنه آمار و برنامه ریزی در مدیریت شهری مطرح کرد: 

برنامه اصفهان 1405 با رویکرد سنجش پذیری در حال تدوین است
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»حاجی دلیگانی« خطاب به وزیر کشور و نیرو:

صبر مردم اصفهان حدی دارد
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسالمی گفت: وزیر کشور و وزیر نیرو گمان می کنند 
هرج و مرج است که عده ای فنس های مرز دو اســتان را تخریب کنند. چرا آرامش دو استان اصفهان 
و چهارمحال و بختیاری را برهم می زنند؟ صبر مردم اصفهان حدی دارد.حســینعلی حاجی دلیگانی، 
پیرامون جا به جایی مرز اصفهان گفت: بارها به وزارت کشور پیرامون جا به جایی مرز اصفهان هشدار 
داده شد. به دنبال این تذکرات مدیر تقسیمات کشوری وزارت کشور این خبر را تکذیب کرد؛ اما همچنان 
این طرح در وزارت کشور پیگیری می شود.وی افزود: کاله بزرگی بر سر اصفهان گذاشتند و اخیرا نیز 
صولت مرتضوی، معاون سابق سیاسی وزیر کشور اعالم کرد »این مصوبه دارای اشکاالتی است؛ اما هنوز 

در وزارت کشور پیگیری می شود و در صورت اجرای آن، آینده استان اصفهان به خطر خواهد افتاد.«
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اســالمی ادامه داد: وزیر کشور و وزیر نیرو گمان 
می کنند هرج و مرج است که عده ای فنس های مرز دو اســتان را تخریب کنند. چرا آرامش دو استان 
اصفهان و چهارمحال و بختیاری را برهم می زنند؟ شــاید منافع شان در این نا امنی هاست. صبر مردم 
اصفهان حدی دارد و وای به روزی که مردم در مقابل شما بایستند. مسئولیت تمامی تشنج های ایجاد 
شده بر عهده این دو وزارتخانه است. نمایند مردم شاهین شهر  ادامه داد: وزارت کشور موضوع نادرستی 
را در مورد دو استان اصفهان و چهار محال و بختیاری دنبال می کند، این موضوع باعث ایجاد اختالف 
بین دو استان خواهد شد. وی خاطر نشان کرد: وزیر کشــور بحث کهنه تغییر مرز دو استان را بعد از 
چندین سال مطرح کرده است. به چه حقی بر تغییر مرز بین دو اســتان پافشاری می کند؟ آیا ایشان 
خبر از مشکالت آب شرب ۵ میلیون نفر در اســتان اصفهان دارد؟ جناب وزیرکشور چرا با آتش بازی 
می کنید؟ به شما اخطار می دهیم با مردم اســتان اصفهان اینگونه رفتار نکنید. آیا مردم اصفهان حق 

داشتن آب شرب را هم ندارند؟

خبر

کلنگ زنی و افتتاح دو طرح وقفی به ارزش 21 میلیارد تومان در کاشان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه کاشان گفت: دو طرح اقتصادی در وقف کاشان با اعتبار 2۱۰ میلیارد ریال عملیاتی و بهره برداری شد.

عکس خبر

 رقابت
  178 تیم
 در اصفهان

ذوب آهن در تامین 
تیرآهن مورد نیاز 
داخل مشکلی ندارد
8 8

 تهدید به خودکشی دختر 
1۶ ساله در پل چمران

دختر حدودا ۱۶ ســاله ای که قصد خودکشی 
از روی پل چمران را داشــت توسط نیروهای 
آتش نشــانی نجــات یافت.به گــزارش ایمنا، 
دختری حدودا ۱۵ تا ۱۶ ســاله ســاعت ۱۰ و 
۱۵ دقیقه صبح دیروز قصد خودکشــی از روی 
پل چمران را داشــت؛ نیروهای آتش نشانی و 
 پلیس در محل حضور یافته و سعی در نجات وی

 داشتند.
بر اساس مشــاهدات عینی، این دختر با تدابیر 
اندیشیده شده از ســوی نیروهای آتش نشانی 
قبل از پرت کردن خود از لبه پرتگاه نجات یافته 

و تحویل نیروی انتظامی شده است.

کنگره بزرگداشت آیت ا... 
مبارکه ای برگزار می شود

 

نشست خبری کنگره بزرگداشت شهید آیت ا... 
سید محمدعلی مبارکه ای در شهرستان مبارکه 
برگزار شد.  زهرا ســعیدی، نماینده  مبارکه در 
این نشست اظهار داشت: در شهرستان مبارکه 
مفاخر بسیاری داریم که کمتر شناخته شده اند، 
آیت ا...مبارکه ای یکی از این شخصیت هاســت 
که هم به تربیت نفس و هم به تربیت انســان ها 
پرداخته و به عنوان یک نماد در کشــور مطرح 
اســت. عصارزادگان، فرماندار مبارکه نیز گفت: 
مردم ســخت کوش مبارکه از شخصیت آیت ا... 
مبارکه ای شــناخت اندکی دارند و نیاز بود این 

شخصیت بیشتر به مردم شناسانده شود.
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معاون اول رییس جمهوری بــا تاکید بر ضرورت 
گســترش روابــط و مناســبات تجــاری ایران و 
ازبکستان گفت: وجود زمینه های همکاری متعدد 
و اراده کافی در مسئوالن دو کشور ایجاب می کند 
سطح مناســبات تجاری و روابط اقتصادی تهران 
- تاشکند ارتقا یابد. اســحاق جهانگیری ظهر روز 
شــنبه در دیدار با عبدا... عارف اف، نخست وزیر 
ازبکستان که در هتل محل اقامت وی برگزار شد، 
با قدردانی از برگزاری خــوب هجدهمین اجالس 
نخست وزیران ســازمان همکاری شانگهای و نیز 
اســتقبال گرم از هیئت ایرانــی، ترانزیت و حمل 
و نقل را یکــی از زمینه های همکاری مشــترک 
برشمرد و با اشاره به اینکه حمل و نقل تاثیر فراوانی 
در هزینه کاال دارد، از آمادگی جمهوری اســالمی 
ایران برای همکاری با ازبکســتان در بخش حمل 
و نقل و ترانزیت خبــر داد. وی افزود: ایران عالقه 
مند است برخی اقالم و کاالهای مورد نیاز خود را 
از کشور دوست و برادر ازبکستان تامین کند که در 
این زمینه می توانیم از طریق ارز ملی دو کشــور و 
تهاتر همکاری و مبادالت تجاری خود را که در حال 
حاضر ۳۰۰ میلیون دالر اســت به رقم های باالتر 
افزایش دهیم. معاون اول رییس جمهوری همچنین 
با اشــاره به کمیســیون مشــترک همکاری های 
دو کشــور که آذرماه در تاشــکند برگزار خواهد 
شــد، تصریح کرد: امیدوارم در این کمیســیون 

همه موضوعات مورد عالقــه طرفین و زمینه های 
همکاری میان دو کشــور مورد بررسی قرار گرفته 
و موانع پیش روی گسترش مناســبات تجاری و 

اقتصادی شناسایی و برطرف شود.
تسهیل در صدور روادید موجب همکاری 

بیشتر تجار و گردشگران دو کشور است
جهانگیری یکی از پیش نیازهای همکاری تجاری 
و اقتصادی فیمابین را تســهیل در صدور روادید 
برای تجار و گردشگران دو کشور دانست و یادآور 

شد: اگر صدور روادید برای اتباع دو کشور تسهیل 
شود عالوه بر آسان شدن رفت و آمد متقابل تجار و 
بخش خصوصی دو کشور، زمینه حضور گردشگران 
ایرانی بــرای بازدید از اماکن تاریخی و باســتانی 
ازبکســتان نیز فراهم خواهد شــد. وی، گسترش 
همکاری های بانکی را از دیگــر پیش نیازها برای 
افزایش حجم مبادالت تجاری عنوان کرد و گفت: 
با رفع موانع پیش رو و اقداماتی نظیر برقراری پرواز 
مســتقیم میان دو کشــور می توانیم سطح روابط 

اقتصادی و میــزان مبادالت تجــاری فیمابین را 
ارتقا دهیم.

تاشــکند، درها را به روی تجار و بخش 
خصوصی ایران باز کرده است

نخست وزیر ازبکستان نیز در این دیدار با قدردانی 
از حضور هیئت ایرانی در اجالس نخســت وزیران 
ســازمان همکاری شــانگهای از عالقه مندی این 
کشور برای استفاده از مســیرهای ترانزیتی ایران 
خبر داد و گفت: ازبکســتان عالقه مند اســت از 
کریدورهــای حمل و نقل و مســیرهای ترانزیتی 
ایران برای حمل و نقل و صــادرات کاال به اقصی 
نقاط جهان اســتفاده کند. عارف اف، با بیان اینکه 
بیش از ۱۰۰۰ شرکت و بخش خصوصی ایرانی در 
ازبکستان فعالیت دارند خاطرنشان کرد: تاشکند 
برای گســترش مناســبات اقتصــادی و تجاری 
خود با تهران، درها را بــه روی بخش خصوصی و 
تجار ایرانی باز کرده اســت و از حضــور و فعالیت 
شرکت های ایرانی در ازبکستان استقبال می کند. 
وی، بر ضرورت تالش دو کشــور در جهت رشد و 
توسعه مناســبات و روابط تجاری فیمابین تاکید 
و اظهار امیدواری کرد که در کمیســیون مشترک 
همکاری های دو کشور که به زودی برگزار خواهد 
شــد، دو طرف بتواننــد در خصــوص زمینه های 
همکاری مشــترک به تصمیمات و توافقات خوبی 

دست پیدا کنند.

 سرکرده جدید داعش
 اصالت عراقی دارد

فرماندهی عملیات مشــترک عــراق می گوید 
نیروهای امنیتی هویت ســرکرده جدید گروه 
تروریســتی داعــش را شناســایی کرده اند. 
»تحسین الخفاجی«، ســخنگوی این عملیات 
گفت که دســتگاه های امنیتی عراق اطالعات 
اولیه از »ابوابراهیم العاشمی القرشی«، سرکرده 
جدید داعش و لیست اطالعاتی از برخی افراد 
نزدیک به ابوبکر البغدادی، سرکرده معدوم این 
گروه تروریســتی دارند. او گفــت: »ابوابراهیم 
الهاشمی القرشی، جزو افراد نزدیک به بغدادی 
نبود و او از افراد رده سوم داعش و اصالتا عراقی 
است. با این حال، نامزدی وی برای ]سرکردگی 
داعــش[ به این دلیــل بود که ســرکرده های 
نزدیک به بغدادی داعش در حمله هوایی اخیر 

کشته شده اند«.

حمله سایبری به بزرگ ترین 
تاسیسات هسته ای هند

هند، نفوذ یــک بدافزار در سیســتم رایانه ای 
تاسیسات »کودانکوالم« واقع در ایالت »تامیل 
نادو« را که بزرگ ترین تاسیسات هسته ای این 
کشور است، تایید کرد. شرکت انرژی هسته ای 
هند همچنین اعــالم کرد که ایــن بدافزار از 
سوی کره شــمالی توانسته اســت ۳۰ اکتبر 
به سیســتم تاسیســات اتمی نودانکوالم نفوذ 
کند و آســیب پذیری این بخش مهم کشور به 
حمالت سایبری را نشــان دهد. این تاسیسات 
با ۲۲ رآکتور با مجموع قدرت ۶.۷۸۰ مگاوات 
بزرگ ترین تاسیسات هســته ای هند به شمار 
می رود که با همکاری روسیه ساخته شده است.

 هشدار الحشدالشعبی
 به معترضان عراقی

سازمان الحشد الشــعبی عراق ضمن استقبال 
و حمایت دوباره از تظاهرات مســالمت آمیز در 
این کشــور، از معترضان خواست اجازه تعرض 
به نیروهای امنیتی و تخریب مرجعیت شیعیان 
و الحشــد عراق را ندهند. الحشــد الشعبی در 
این بیانیه اعالم کرد که آماده اســت به خاطر 
معترضان و مطالبات برحق آنهــا، فداکاری و 
جان فشانی کند. الحشــد عراق از وجود برخی 
دست های پشــت پرده برای به ورطه انداختن 
عراق خبر داد و گفت: »ما به دقت اوضاع را زیر 
نظر داریم و اطالعاتــی داریم که تایید می کند 
خواسته های اجنبی،  عناصر نفوذی و تمایالت 
سیاســی وجود دارد که در کمین شــما و این 
کشور نشســته و می خواهد عراق را به پرتگاه 
سقوط سوق دهد و فتنه، هرج و مرج، درگیری 

داخلی و ویرانی ایجاد کند«.

 تظاهرات زنان سیاه پوش 
علیه دولت »شیلی«

هــزاران زن در شــیلی که لباس ســیاه بر تن 
داشــتند، با برگزاری تظاهــرات علیه دولت، 
خواســتار اجرای عدالت درباره افراد کشــته و 
زخمی شده در اعتراض های اخیر شدند. زنان 
سیاه پوش معترض در حالی که در مقابل کاخ 
ریاســت جمهوری در مرکز شــهر سانتیاگوی 
شــیلی تجمع کرده بودند ناگهان سکوت خود 
را شکســتند و شــعار »عدالت، حقیقت و منع 
مصونیت« را سر دادند. آنها پالکاردهایی را در 
ادای احترام به کشته ها و زخمی های اعتراض ها 
در دست داشتند. بر اســاس گزارش موسسه 
حقوق بشر ملی شــیلی در اعتراض ها ،۲۰ نفر 
کشــته و بیــش از یکهــزار و ۳۰۰ نفر زخمی 

شده اند.

قرار مدارهای »جهانگیری« با »عارف اف« در ازبکستان

واکنش »ظریف« به 
تحریم های جدید واشنگتن

وزیر امور خارجه کشورمان در توییتی نوشت: 
آمریکا به جــای آنکه چاهی کــه در آن قرار 
دارد را عمیق تــر کند، باید از سیاســت های 
شکست خورده خود دســت بکشد و به برجام 
بازگردد. محمدجواد ظریــف، روز جمعه در 
صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: »اعمال 
تروریسم اقتصادی علیه کارگران عمرانی تنها 
نشانگر شکســت حداکثری فشار حداکثری 
اســت. آمریکا می تواند تمام زنــان، مردان و 
کودکان را تحریم کند؛ امــا ایرانیان در مقابل 
زورگویی ســر فرود نخواهند آورد. آمریکا به 
جای آنکه چاهی که در آن قرار دارد را عمیق تر 
کند، باید از سیاست های شکست خورده خود 

دست بکشد و به برجام بازگردد.«

شرط ایجاد چند جانبه گرایی 
از زبان »جهانگیری«

معاون اول رییس جمهور در جریان ســخنرانی 
در سازمان شــانگهای گفت: برجام یک الگوی 
کارآمد و موفق دیپلماســی چندجانبه است که 
در چهارچوب مذاکرات دشــوار و طوالنی ایران 
با۶ قدرت موثر جهان به نتیجه رسید و قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت ســازمان ملل متحد نیز 
پشتوانه آن شد؛ اما دولت فعلی آمریکا در اقدامی 
بی سابقه از توافق نامه برجام خارج شد و درصدد 
برآمد که با اعمال تحریم های مالی، بانکی، قوانین 
داخلی و تکنولوژی خود، راه همکاری اقتصادی 
تمامی کشورهای جهان از جمله اعضای متعهد به 
برجام را به روی ایران ببندد. جهانگیری با تاکید بر 
اینکه جمهوری اسالمی ایران جایگاه ویژه ای برای 
همکاری های منطقه ای قائل است، تصریح کرد: از 
آنجایی که سازمان های منطقه ای نقش مهمی در 
پیشبرد رویکرد چند جانبه گرایانه در نظام بین 
الملل دارند، سازمان همکاری شانگهای می تواند 

در این مسیر پیشگام باشد.

ثبت اموال و دارایی 
نمایندگان آغاز می شود

عضو هیئت رییســه مجلس شورای اسالمی 
گفت: به صورت رســمی ثبت اموال و دارایی 
نمایندگان در مجلس آغاز می شود. احمد امیر 
آبادی اعالم کرد: از  امروز  رسما ثبت اموال و 
دارایی های مسئوالن در مجلس آغاز می شود 
و نمایندگان باید اقدام به ثبت اموال خود در 
سامانه قوه قضاییه کنند. وی تاکید کرد: پیش 
از این با قوه قضاییه جهت استقرار این سامانه 

در مجلس گفت وگو کرده بودیم.

وعده وزیر ترامپ به هندی ها 
درباره تحریم ایران

وزیر خزانــه داری آمریکا در نشســت خبری با 
همتای هندی خود گفت، واشــنگتن در تالش 
اســت با کمک متحدانش آثار تحریم های نفتی 
را جبران کند. »استیون منوشــین«  گفت که 
کشورش در تالش اســت آثار تحریم های نفت 
علیه ایران و ونزوئال را در بازار جبران کند. طبق 
نوشته پایگاه هندی ANI، منوشین تاکید کرد، 
ایاالت متحده در حال همکاری با متحدانش است 
تا اطمینان حاصل کند عرضه نفــت در بازار به 
اندازه ای است که اثر تحریم علیه ایران را خنثی 
کند. او ادعا کرده واشــنگتن نسبت به نیازهای 
انرژی هند حساس است. منوشین افزود: »ما در 
حال همکاری با متحدان مان هستیم تا اطمینان 
حاصل کنیم عرضه نفت در بازار به اندازه ای است 
که تحریم ها را جبران کند. نسبت به این مسئله 
که هنــد نیازهای زیادی در زمینــه انرژی دارد 

حساس هستیم.« 

اصغرزاده
عضوشورایعالیاصالحطلبان:

عضو هیئت رییسه مجلس شــورای اسالمی گفت: 
طبق آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
مورد لوایح CFT و »پالرمو« نظر شــورای نگهبان 
حاکم است. سید امیر حســین قاضی زاده هاشمی 
در مورد برخی اظهار نظرها پیرامون لزوم ابالغ لوایح 
CFT و »پالرمو« از سوی رییس مجلس، گفت: آیین 

نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف طرح ها 
و لوایحی که بیش از یک ســال در مجمع بالتکلیف 
هستند را روشن کرده است.وی افزود: طبق آیین نامه 
داخلی مجمع تشــخیص مصلحت نظام در صورتی 
که یک سال از زمان رســیدگی به طرح یا الیحه در 
مجمع بگذرد و تعیین تکلیف نشود، بین نظر شورای 
نگهبان و نظر مجلس شــورای اسالمی در مورد آن 
طرح یا الیحه، نظر شورای نگهبان حاکم است. عضو 
هیئت رییسه مجلس تصریح کرد: بنابراین در مورد 
 لوایح CFT و »پالرمو« نیز نظر شورای نگهبان حاکم 

خواهد بود.

نظر شورای نگهبان درباره 
CFT حاکم است

عضو هیئت رییسه مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

کاردار سفارت لهستان از مردم 
انزلی قدردانی کرد

ویچخ اونلت، کاردار سفارت لهستان در دیدار 
از بندر انزلی گفت: مهمان نوازی مردم انزلی در 
۷۷ سال پیش از آوارگان لهستانی، سبب شده 
این شهر جایگاه مهمی بین مردم لهستان بیابد 
و من امروز برای این آمــده ام که از مردم انزلی 

تشکر کنم.

برخی نمایندگان شیرین کاری می کنند

پیشنهاد سردبیر:

عضو شورای عالی اصالح طلبان با بیان اینکه 
روحانی فکر می کند اعتــدال یعنی خنثی 
بودن و خود را به ندیــدن زدن، گفت: رفتار 
دولت در به کارگیــری چهره های ناکارآمد 
بیشــترین ضربه را به اصالحات زد. ابراهیم 
اصغرزاده افزود: اغلب اصالح طلبان معتقدند 
هرچند به قیمت باخــت در انتخابات، دیگر 
نباید ائتالف کنیم. وی ادامه داد: »یک باخت 
شرافتمندانه، بهتر از یک برد متحجرانه است، 
بردی که به ســلب اعتماد رای دهندگان به 
اهداف اصالح طلبانه منجر می شود. این نگاه، 
ایده غالب در جبهه اصالح طلبان اســت.« 
اصغرزاده معتقد است عملکرد دولت روحانی 
به جریــان اصالحات آســیب وارد کرده به 
اعتقاد او »رییس جمهور می خواهد خودش 
را از قید و بنــد تعهــدات انتخاباتی برهاند 
بنابراین خــودش را وامــدار اصالح طلبان 

نمی داند«.

 حاضریم ببازیم
 اما ائتالف نکنیم

سرلشگرسالمی
فرماندهکلسپاهپاسداران:

نماینده مردم تهران اظهار کرد: به نظر من شورای 
نگهبان می تواند نگاه بهتری به نظارت اســتصوابی 
داشته باشد. اگر مجلس آزاد باشد می تواند خیلی 
جاها وارد شود و محکم اقدام کند. همین االن هم 
اگر این آزادی باشــد این اتفاق می افتد چون اکثر 
نمایندگان مسائل را درک می کنند و فهم نزدیک 
به هم دارنــد ولی بعضی جرأت بیــان ندارند.علی 
مطهری افزود: شــورای نگهبان باید صرفا کسانی 
را که فساد روشن مالی یا اخالقی دارند رد کند نه 
کسی که انتقاد دارد. اگر این گونه افراد به مجلس 
بیایند اتفاقا مثبت است چون اینها افراد آزاده و حر 
هستند و برای تملق کار نمی کنند و به مصالح مردم 
و کشور بیشــتر توجه دارند. ولی درست بر عکس 
اتفاق می افتد و این گونه افراد رد می شوند؛ اما نقطه 
مقابل آنها نه. بعد هم وارد مجلس می شوند و گاهی 
شیرین کاری  می کنند که هزینه اش برای مجلس و 

نظام می ماند.

برخی نمایندگان 
شیرین کاری می کنند

نماینده مجلس:

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با 
اشاره به اینکه آمریکا در مارپیچ نزولی قدرت 
قرار گرفته است، گفت: ما به انداز نیاز موشک 
ذخیره کرده ایم؛ اما ابتدا با منطق خود با جهان 
سخن می گوییم. سردار حسین سالمی اظهار 
کرد: می توان آمریکا را دارای هویتی متناقض 
تعریف کرد. در اکثر جنگ های بزرگ جهان 
و در تمام جنگ های چهل ســال گذشته در 
جهان اســالم، آمریکا مســتقیم یا با واسطه 
نقش ایفا کرده اســت. بیش از هشت و نیم 
میلیون کشــته حاصل مداخالت آمریکا در 
نقاط مختلف دنیاست. فرمانده سپاه با اشاره 
به اینکه آمریکا استراتژی برای ادامه حرکت 
خود ندارد، گفت: آنها دارای قدرت هســتند 
اما توانایی استفاده از آن را ندارند و این یعنی 
زوال قدرت. آنها قدرت های تروریستی را در 
افغانستان و سوریه درســت کردند و سپس 

خودشان آنها را خراب کردند.

 به اندازه نیاز 
موشک ذخیره کرده ایم

پیشخوان

بین الملل

نایب رییس کمیسیون اصل 9۰ مجلس گفت: اطالعاتی درباره تغییر 
نام امالک و فروش دارایی های برخی مسئوالن برای این کمیسیون 
فرستاده شده که پس از راســتی آزمایی برای قوه قضاییه ارسال 
خواهد شد. امیر خجســته  ادامه داد: اطالعاتی در خصوص تغییر 
نام امالک و فروش دارایی ها برخی افراد برای این کمیسیون ارسال 
شده که پس از راستی آزمایی برای قوه قضاییه ارسال خواهد شد. 
وی افزود: از نهادهای امنیتی و قوه قضاییه می خواهم تمامی نقل و 

انتقاالت یک سال اخیر افراد مشمولی که باید اموال و دارایی شان 
را در سامانه قوه قضاییه ثبت کنند را مورد بررسی همه جانبه قرار 
دهد تا شــفافیت به معنای واقعی در نتایج این آمارها نشان داده 
شود. نایب رییس کمیســیون اصل 9۰ مجلس با اشاره به اینکه 
کلیه اموال غیرمنقول، حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، 
ســرمایه گذاری ها، اوراق بهادار، موجودی حساب های مختلف در 
بانک ها و هرگونه منبع درآمدی مستمر، باید از سوی مسئوالن در 

سامانه ثبت اموال و دارایی اعالم شــود، تصریح کرد: در این قانون 
دیده شده که اگر مسئولی به هر عنوان دارای دیون، اوراق بهادار و 
حتی پول نقدی  باشد باید آن را اعالم کند. خجسته اظهار داشت: اگر 
در آینده به هر صورت این پول به صورت دارایی های منقول درآمده 
و یا در جایی توسط وی و وابستگان خود سرمایه گذاری شود توسط 
قوه قضاییه بازخواست شده تا بگوید از کجا آورده و اگر داشته است 

چرا و به چه دلیلی آن را اعالم نکرده اند.

نایب  رییس کمیسیون اصل 90 مجلس:
کمیسیون اصل 90 مجلس از تغییر نام امالک برخی مسئوالن اطالع دارد

  تاشکند، پذیرای تجار ایرانی می شود؛ 

نخبه کشی مدارس را تهی 
می کند

وداع با بانوی ملی_ مذهبی

مبارزه با فســاد حرکت 
تشریفاتی و سیاسی نیست

»پیام هاجر « جاودانه شد

پیوستن به »اف ای تی اف« 
اقتضای منافع ملی

الجریده: ایران پیام مکتوبی  برای عربستان و بحرین ارسال کرده است
 یک روزنامه کویتی مدعی شد که ایران به معاون وزیر خارجه کویت پیامی از جانب حسن روحانی، رییس 
جمهور ایران، به پادشاهان عربستان و بحرین درباره ابتکار صلح هرمز تحویل داده و پاسخ مثبتی دریافت 
کرده است. روزنامه الجریده در گزارشی اختصاصی ادعا کرد ایران در اقدامی بی سابقه و برای نخستین 
بار از طریق کویت یک پیام رسمی مکتوب به عربستان و بحرین ارسال کرده و در آن ابتکارش در زمینه 

برقراری صلح در خلیج فارس را تشریح کرده است.
 به گفته الجریده، پیام ایران که توسط حسن روحانی امضا شده، به معاون وزیر خارجه کویت تحویل داده 
شده، چون میان ایران و این دو کشور روابط رســمی وجود ندارد. ایران از طریق مجاری دیپلماتیک این 
امر را دنبال و از کشورهای منطقه در این خصوص واکنش مثبتی دریافت کرده است. بر اساس پیشنهاد 
ایران، اختالفات موجود میان ایران و کشورهای عربی، از طریق برگزاری نشست سران، احتماال در کویت، 

حل و فصل می شود.

انتقاد سخنگوی دولت  از داستان سرایی صدا و سیما
سخنگوی دولت طی یادداشتی در روزنامه ایران از داستانی که اخیرا رسانه ملی برای »اتم« مونتاژ کرده بود، 
انتقاد کرد. در این متن آمده است داستانی که اخیرا رســانه ملی برای »اتم« مونتاژ کرده به طرزی ناشیانه 
بر یک تحریف فاحش از نقش انتخابات استوار شده بود. در بخشــی از این داستان نویسی، مراحل انتخاباتی 
اوباما را می بینیم که بخش گزینشی از یکی از ســخنرانی هایش بر صفحه تلویزیون جمهوری اسالمی اکران 
می شود. اوباما در این فراز خطاب به بخشی از آمریکایی هایی که فرق میان احمدی نژاد و روحانی را سطحی 
می پندارند، نهیب می زند و می گوید آنها آن شیفت و تغییری را که در پیامد انتخابات 9۲ در سیاست ایران رخ 
داده نمی فهمند و دست کم گرفته اند. نقل قول و نمایش سخنرانی مذکور اوباما در »داستان اتم« به همین جا 
ختم و جمله بعدی او قیچی می شود که در ادامه گفته بود اگرچه روحانی بخشی است از هسته سخت نظام 
و رویکرد ایدئولوژیک و خصم آلود به اسراییل و آمریکا دارد؛ اما از ســوی دیگر او شوق ایرانیان برای تغییر را 

نمایندگی می کند.

چهره ها
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کاهش سه درصدی میزان بیکاری در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

 زمزمه پایان جنگ تجاری
 ۱۶ ماهه چین و آمریکا

آمریکا و چین اعالم کردند که پیشــرفت هایی 
در مذاکرات تجاری داشــته اند و یــک قرارداد 
تجــاری در همین ماه امضا خواهد شــد. هدف 
از این مذاکرات پایان دادن به جنگ تجاری 16 
ماهه ای است که به اقتصاد جهان آسیب رسانده 
اســت. مقامات آمریکا می گوینــد یک قرارداد 
تجاری در همین ماه امضا خواهد شــد. وزارت 
بازرگانی چین اعالم کــرد این دو اقتصاد بزرگ 
جهان طی یک مکالمه تلفنی جدی و ســازنده 
بین مذاکره کنندگان تجاری دو کشور، در مسائل 
اصولی به توافق رسیده اند. دونالد ترامپ، رییس 
جمهور آمریکا گفت امیدوار است در مکانی در 
آمریکا که احتماال ایالت آیووا باشد، با شی جین 
پینگ رییس جمهور چین یک توافق نامه امضا 
کند . این ایالت یکی از صحنه های اصلی مبارزات 
انتخاباتی ترامــپ در 2020 خواهد بود.مذاکره 
کنندگان آمریکا و چین ســعی داشتند هر چه 
سریع تر متن مرحله اول قرارداد را آماده کنند تا 
ترامپ و شی در همین ماه آن را به امضا بر سانند. 
این روند به خاطر درگیری بر سر تقاضای آمریکا 
برای ارائه یک جدول زمانی توسط چین جهت 
خرید محصوالت کشاورزی آمریکا، طوالنی شد. 
تاریخ حساس برای امضای این قرارداد پانزدهم 
دسامبر اســت، یعنی زمانی که عوارض جدید 
آمریکا بر واردات چین مثل لپ تاپ، اسباب بازی 
و محصوالت الکترونیکی آغاز می شود. هم آمریکا 
و هم چین عالقه دارند به یک قرارداد برســند و 

جلوی این عوارض را بگیرند.

کردهای عراقی کاالهای 
ترکیه را تحریم کردند

مغازه داران اقلیم کردستان عراق در همراهی با 
فعاالن مدنی وارد تحریم کاالهای ترکیه شدند.
فروشــگاه های اقلیم کردســتان عراق با پاسخ 
مثبت درخواست فعاالن مدنی، کاالهای ترکیه 
را در اعتراض به حمله آنکارا به شــمال سوریه 
تحریم کرده اند.اقلیم کردســتان عراق ساالنه 
8 میلیارد دالر از ترکیــه واردات دارد که از انار 
گرفته تا ماست، محصوالت بهداشتی و سبدهای 
پالستیکی را شامل می شود.فعاالن مدنی حاال به 
قسمت این حجم از واردات کاالهای ترکیه رفته 
و به دلیل حمله دو هفته ای به شــمال سوریه 
توسط این کشــور خواســتار ممنوعیت ورود 
کاالهای ترک شده اند.فعاالن مدنی در شهرهای 
شمالی عراق با پخش کردن پالکارد و اعالمیه 
در فروشــگاه های اقلیم کردســتان از مصرف 
کنندگان خواسته اند تا از خرید محصوالت ترک 
خودداری کرده و از سوی دیگر به دنبال راضی 
کردن عمده فروش ها برای توقف کامل واردات 

از ترکیه هستند. 

بازار

هودی مردانه

افزایش سهم شاغالن در بخش کشاورزی؛
کاهش سه درصدی میزان 

بیکاری در اصفهان
میــزان بیکاری در اســتان اصفهان امســال در 
مقایسه با سال گذشته، سه درصد کاهش یافته 
که این میزان یک دهم درصد کمتر از کشور است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزان بیکاری 
این استان را 10/7درصد اعالم کرد و گفت: علت 
اصلی آن افزایش چشمگیر بارندگی بوده که منجر 
به اشتغال بیشتر کشاورزان در استان شده است.

محســن نیرومند با بیان اینکه میزان مشارکت 
اقتصادی در کشور حدود نیم درصد رشد داشته 
است، افزود: در اســتان اصفهان،رشد این میزان 
بیش از دو درصد بوده است.میزان بیکاری و سهم 
اشتغال در اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان، 

اهمیت ویژه ای دارد.

 جشنواره »طالی زرد 
باغبادران« برگزار می شود

شــهردار باغبادران گفــت: دومین جشــنواره 
محصوالت باغی باغبادران بــا محوریت معرفی 
میوه »به« و با رویکرد توسعه صنعت گردشگری و 
معرفی محصوالت باغی این شهر برگزار می شود. 
حجت ا... امینی اظهار کرد: به، از جمله محصوالت 
باغی باغبادران است که می توان آن را به یک برند 
تبدیل کرد، زیرا این محصول خواص بســیاری 
داشته و در طبخ غذا مورد اســتفاده قرار گرفته 
و دمنوش و مربای آن نیز در بیــن ایرانیان مورد 
اقبال قرار گرفته است.امینی ادامه داد: برگزاری 
جشنواره های محصوالت باغی و کشاورزی مختلف 
از جمله برنامه هایی اســت که مدیریت شهری 
باغبادران در راســتای معرفی ظرفیت های باغی 
و کشــاورزی بخش باغبهــادران و جلوگیری از 
واســطه گری در این بخش مورد توجه قرار داده 

است.
وی با اشاره به اهمیت رونق گردشگری با استفاده 
از ظرفیت ســفره غذاهای ایرانــی، اضافه کرد: 
معرفی غذاهای محلی می تواند زمینه ساز توسعه 
گردشــگری در باغبادران را که امروزه به عنوان 
یک ظرفیت و جاذبه گردشــگری تبدیل است را 

فراهم کند.

ایران خودرو برنامه ای برای 
تولید خودرو در ترکیه ندارد

ایران خــودرو اعالم کرد، هیچ گونــه مذاکره ای 
برای راه اندازی پایــگاه تولیدی محصوالت ایران 
خودرو در ترکیه صورت نگرفته است. پیرو انتشار 
خبری مبنی بر مذاکره مدیران ایران خودرو برای 
راه اندازی ســایت تولیدی محصوالت در کشور 
ترکیه در برخی ســایت های خبری و شبکه های 
اجتماعی فضای مجازی، پایگاه اطالع رسانی ایران 

خودرو در اطالعیه ای این خبر را تکذیب کرد.
 در خبر منتشر شده ادعا شده که مذاکرات اولیه 
برای احداث کارخانه تولید محصوالت ایران خودرو 
در ترکیه صورت گرفته، در صورتی که هیچ گونه 
دیدار و یا مذاکره ای توســط مدیران ارشد ایران 
خودرو با مقامات ترکیه ای صورت نگرفته است. 
با توجه به تالطم های متعددی که صنعت خودرو 
پشت سرگذاشته است، ضروری است رسانه ها از 
هرگونه شایعه پراکنی پرهیز کنند و قبل از انتشار 
چنین اخباری از صحت و سقم آن از مراجع رسمی 
اخبار ایران خودرو اطمینــان یابند تا خبرهای 

واقعی و صحیح به جامعه اطالع رسانی شود.

راه اندازی پرواز تبریز-
اصفهان-تبریز

مدیرکل شــرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران »هما« در استان اصفهان از برقراری پرواز بین 
دو شهر اصفهان و تبریز خبر داد و گفت: این پرواز 
در روزهای دوشنبه و چهارشنبه با بهره گیری از 
ناوگان ایرباس  A۳20 ایران ایر انجام خواهد شد.

محمدرضا محمدی ادامه داد: این پرواز با شماره 
پرواز ۴۴8 ســاعت 7:1۵ صبح تبریز را به مقصد 
اصفهان ترک کرده و در ساعت 8:۵۵ در اصفهان 
فرود می آید. پرواز بازگشــت نیز با شماره ۴۴۹ 
ساعت ۹:۴0 صبح فرودگاه شهید مدنی اصفهان 
را ترک کرده و ساعت 11:2۵ در فرودگاه شهید 

مدنی تبریز به زمین می نشیند.
محمدی همچنین به برقراری پــرواز اصفهان-

رامســر-اصفهان توســط هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران »هما« اشاره کرد و گفت: این پرواز 
نیز در روزهای یکشــنبه و چهارشنبه هر هفته 
با اســتفاده از ناوگان ATR۷۲-۶۰۰ ایران ایر 

انجام می شود.

 M245 هودی مردانه آکو کد 

 79,000
تومان

 هودی مردانه طرح فروهر 

 53,000
تومان

 هودی مردانه بای نت کد 542 

 168,000
تومان

سال گذشته بازار میوه و تره بار ایران روزهای خوبی 
را ســپری نکرد. کمبود بارش ها، نبــود مدیریت 
صادرات و انواع و اقسام آفت ها و افت دما در نهایت 
عرضه محصوالت کشاورزی را با کاهش چشمگیری 
روبه رو کرد و قیمت ها نجومی شــد. سرما زدگی، 
کمبود آب و مواردی نظیر این مزید بر علت شد و بر 
گرانی و کمبود میوه در بازار دامن زد، در نهایت هم 
محصول در بازار کیفیت نداشت و هم دست کشاورز 
بعد از یک ســال چشــم انتظاری برای برداشت 
محصول خالی ماند. امسال اما آمار حکایت از این 
دارند که وضعیت نسبتا خوب است، بارش ها، دمای 
هوا و متعادل بودن نسبی آن همه و همه دست به 
دســت هم داده تا محصول برداشــت شده سیب 
درختی در اصفهان ده برابر سال گذشته باشد؛ اما 
کشاورزان همچنان نگران هستند و این بار جنس 

نگرانی ها فرق می کند!
 این کشاورزاِن همیشه نگران

به دلیل نبود سیاست های مشترک و همسان کشت 
در کشور تابستان امسال مقدار زیادی از گوجه، پیاز 
و برخی محصوالت باغی بــدون اینکه اجازه صادر 
شدن داشته باشــند و یا در داخل از سوی مردم یا 
صنایع تبدیلی خریداری شوند، فاسد و دور ریخته 
شــدند؛ همان محصوالتی که ســال قبل ناگهان 
نایاب شد و گرانی های عجیب و غریبی را به وجود 
آورد. امسال هم محصوالت درختی به خصوص در 
استان اصفهان با توجه به رشد بارش ها افزایش قابل 
مالحظه ای داشته است. سیب درختی، به، گردو، 
پســته و... از جمله محصوالت شــاخص اصفهان 
هستند که با رشد برداشــت های چندین برابری 
مواجه شدند. وفور نعمتی که در حال تبدیل شدن 
به نقمت اســت؛ چرا که نه مــردم در داخل توانی 
برای خرید دارند و نــه فرصت های صادراتی برای 
این محصوالت فراهم اســت. در نهایت میوه ها اگر 
برداشت شود فعال در ســرد خانه می مانند تا شاید 
با قیمت های پایین نصیب خریداران شــب عیدی 

شوند که دیگر نه عطری دارند و نه طعم چندانی.
چرا سیب سمیرم خریدار ندارد؟

گفته می شــود هنــوز مقــدار قابــل توجهی از 
محصوالت حتی برداشت نشده اند و در آستانه فاسد 
شدن قرار دارند. بر اســاس اعالم رییس اتحادیه 
میوه و تره بار استان اصفهان امسال برداشت سیب 

درختی باغداران استان اصفهان ۳0 هزار تن بوده 
اســت، در حالی که پارســال میزان برداشت این 
محصول فقط ۳ هزار تن بــود. این مقدار محصول 
اما چندان سودی برای کشــاورزان ندارد چرا که 
خریداری در بازار برای این محصوالت وجود ندارد. 
از سوی دیگر محمد صادقی، دبیرکل خانه کشاورز 
استان اصفهان و رییس کمیسیون کشاورزی اتاق 
بازرگانی به »زاینده رود« گفت: بیش از ۳0 درصد 
از محصول سیب درختی درمنطقه سمیرم به دلیل 
نبود خریدار هنوز برداشت نشده و در آستانه فاسد 
شدن است. وی با اشاره به اینکه این محصوالت در 
آستانه ســرمازدگی قرار دارند،ادامه داد: نمی توان 
برآورد دقیقــی از میزان فروش ایــن محصوالت 
داشت و از جمله اصلی ترین دالیل این معضل عدم 
برنامه ریزی وزارتخانه جهادکشاورزی است. صادقی 
تصریح کرد: کشاورزی در ایران مانند یک بچه یتیم 
اســت که هیچ آینده ای ندارد.معضل مازاد بودن 

سیب های برداشتی فقط مختص به اصفهان نیست 
و در لرستان، اردبیل و دماوند هم با این معضل روبه 
رو هســتند. وی با اشاره به بن بســت ها بر سر راه 
صادرات سیب گفت: وزارت جهاد حتی تخمینی در 
مورد میزان برداشت و برنامه ریزی برای برداشت و 

صادرات آن نداشته است.
برنامه ریزی های بدون برنامه برای سیب

 این سخنان در حالی مطرح می شود که نوروز علی 
اســماعیلی، رییس اتحادیه میوه و تره بار اســتان 
اصفهان در این زمینــه می گوید برنامه ریزی برای 
صادرات خارجی محصول ســیب استان اصفهان 
در حال انجام است؛ اما فعاالن این حوزه معتقدند 
تعرفه باالی صادراتی این محصــول عمال این کار 
را از صرفه اقتصادی انداخته اســت و تنها دالالن 
می توانند از این وضعیت سود ببرند. نکته قابل تامل 
اینکه ظاهرا خرید ســیب و صادرات آن در منطقه 
سمیرم هم در نهایت به چند شخص واسطه خالصه 

می شــود که فرماندار و مقامات محلی هم با تکیه 
بر توان این افراد تالش دارند تا مســئله سیب های 
مازاد را به نوعی رفع و رجوع کنند. از جمله فرماندار 
سمیرم از دو شخص به نام های برادران ارجمندی 
و جانثاری به عنوان خریداران عمده ســیب های 
سمیرم خواسته است تا خریدشــان از باغداران را 
بیشتر و برای این محصول بازاریابی کنند، در حالی 
که این وظیفه جهاد مشــاورزی بــه عنوان متولی 
اصلی باغداری در کشــور اســت که محصوالت را 
خریداری و برای صادرات آن برنامه ریزی داشــته 
باشــد.این وضعیت در نهایت وفور نعمت سیب را 
به یک تراژدی برای کشاورزان تبدیل کرده است. 
از سویی حاصل دسترنج یک ســاله آنها بر درخت 
فاسد می شود و از ســوی دیگر نه خریدار و نه توان 
مالی برای پرداخت هزینه های برداشت و فروش آن 
وجود دارد و در نهایت آنچه می ماند نعمتی است که 

نقمت شده است.

تراژدی سیب !
 میزان تولید سیب سمیرم بیش از 10 برابر شده؛ اما خریداری برای این محصوالت وجود ندارد

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان از برخورداری تولیدکنندگان 
صنایع دستی و هنرهای سنتی از عالمت استاندارد خبر داد. جعفر جعفرصالحی گفت: این استان جایگاه ویژه ای 
در عرصه صنایع دستی و هنرهای سنتی کشــور و جهان را دارد و همواره اقتصاد صنایع دستی آن پویاست. وی 
افزود: هنرمندان اصفهان به تولیدات خود نگاه صادراتی دارند؛ در این راستا از چند سال گذشته موضوع برخورداری 
تولیدکنندگان صنایع دستی از عالمت استاندارد در دستور کار قرار گرفته و هم اکنون تعداد بسیاری از هنرمندان 
این استان دارای این عالمت هستند و می توانند مصنوعات تولیدی خود را با اطمینان بیشتری به مشتریان داخلی 

و خارجی ارائه کنند.

محصوالت صنایع دستی 
استان عالمت استاندارد 

دریافت می کنند

خبر
 

  عکس روز

سومین جشنواره گل های زینتی در بازار گل درچه
مدیرکل مبارزه با قاچاق دادستانی کشور:

صدور »وکالت کاری« برای کارت بازرگانی ممنوع نیست
مدیرکل مبارزه با قاچاق دادستانی کل کشور گفت: ابالغیه اخیر دادستان کل درباره ممنوعیت 
واگذاری کارت بازرگانی، شــامل صدور وکالت کاری نمی شود و صاحب کارت همچنان می تواند 

برای انجام امور تجاری خود به فرد دیگری وکالت کاری دهد.
 کامران حمزه در تشریح ابالغیه دادستانی اظهار کرد: ابالغیه اخیر دادستان کل تاکید مجددی 
است بر اجرای بخشنامه سال 1۳۹7 معاونت قوه قضاییه خطاب به دفاتر ثبت اسناد که بر اساس 
آن دفاتر اجازه تنظیم ســند برای واگذاری کارت بازرگانی به عنوان هبه، صلح و وکالت بالعزل 

به غیر را ندارند.
وی افزود: دارنــدگان کارت های بازرگانی حق واگذاری به غیر برای اســتفاده از مزایای کارت را 
ندارند؛ اما یک بازرگان می تواند در زمینه صادرات و واردات، بــا هدف ترخیص کاال و دیگر امور 
تجاری، به فرد دیگری وکالت کاری دهد. ابالغیه اخیر تاکیدی بر این است که افراد اجازه واگذاری 

کلی کارت بازرگانی به غیر را ندارند. 
در ابالغیه هشتم آبان ماه 1۳۹8 دادستان کل کشور به دادســتان های عمومی و انقالب سراسر 
کشور، آمده است: با توجه به اینکه بر اساس تبصره چهار بند سه آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون 
صادرات و واردات مبنی بر اینکه »دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده 
از مزایای کارت بازرگانی را ندارند« هر نوع معامله یا اعطای وکالت برای اســتفاده از کارت های 
بازرگانی برخالف مقررات است و در صورتی که ذی نفع واقعی، شخصی غیر از دارنده آن باشد ورود 
کاال با استناد به آن به علت رعایت نشدن تشریفات قانونی ورود و خروج، مشمول مقررات بند یک 

ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز بوده و جرم قاچاق تلقی می شود.

سومین جشــنواره گل های زینتی پاییزه در بازار بین المللی درچه خمینی شهر با نمایش 
۵۵0گونه گیاه، پذیرای دوستداران طبیعت است.

ظرفیت ایجاد شغل در پلی اکریل ۳ برابر صنایع دیگر است
عضو شورای اسالمی کار کارخانه پلی اکریل اصفهان با اشاره به اینکه نبود مواد اولیه به دلیل کمبود نقدینگی و 
تحریم ها مشکالت پلی اکریل را تشدید کرده، عنوان کرد: کارکنان این کارخانه خواهان تعیین تکلیف کارخانه و 
واگذاری آن به بخش خصوصی اهل یا دولت، هستند. علیرضا خرمی با بیان اینکه کارگران این کارخانه همچنان 
مطالبات خودرا طلب دارند، خواستار تعیین تکلیف این کارخانه نساجی شد. عضو شورای اسالمی کار کارخانه 
پلی اکریل اصفهان ادامه داد: واقعیت این است که پلی اکریل یک کارخانه مهم است، چراکه تولیدات آن انحصاری 
است و مشتری دارد و به این ترتیب با مدیریت درست می توان آن را به سوددهی رساند. وی با بیان اینکه اکنون 
این کارخانه مهم 800 میلیارد تومان زیان انباشته دارد، گفت: پلی اکریل زیر ظرفیت کار می کند، حال آنکه 

کارخانه های نساجی در زمینه ایجاد شغل موقعیت بهتری نسبت به سایر صنایع دارند.   

توقف طرح تغییر مرز استان ها بعد از نامه به رییس جمهور
نماینده مردم فریدن، فریدون شهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس شورای اسالمی گفت: وزارت کشور 
مدعی است طرح تغییر مرز دو اســتان اصفهان و چهارمحال و بختیاری متوقف شده و هیچ تغییر مرزی اتفاق 
نخواهد افتاد. اکبر ترکی اظهار کرد: نمایندگان اســتان اصفهان همچنان بر بازگشت به مرزهای مصوب سال 

1۳70 تاکید دارند تا ظلمی که در حق استان اصفهان انجام شده جبران شود.
نماینده مردم فریدن، فریدون شهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس یادآور شد: در موضوع تغییر مرز هنوز 
هیچ اقدام میدانی از سوی وزارت کشور انجام نشده و بعد از بحث های فعلی پیگیری تغییر مرز در محدوده سد 
زاینده رود متوقف شده است.همچنین نمایندگان اصفهان در نامه ای جداگانه به وزیر کشور نیز ضمن انتقاد از 

دخالت های وزارتخانه های نیرو و کشور بازگشت مرز دو استان به کوه شیدا را خواستار شده بودند.

مرضیه محب رسول
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سالمت 

ابالغ رای
8/57 کالسه پرونده:894/98 ، شماره دادنامه:1588، تاریخ رسیدگی: 98/07/10 مرجع 
رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: صادیار اشکش فرزند 
عیدی محمد به نشانی: خمینی شهر خیابان کهندژ خیابان شمس تبریزی کوچه شجاعت 
پشت گاو صندوق سازی شــمس ؛ خوانده: ذبیح اله صالحی نشــانی: مجهول المکان ، 
خواسته: مطالبه ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
صادیار اشــکش فرزند عیدی محمد به طرفیت آقای ذبیح اله صالحی به خواسته مطالبه 
مبلغ 28/200/000 ریال بابت دستمزد آجرنما به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
نظر به شرح دادخواســت تقدیمی و اخذ شهادت شهود تعرفه شــده از سوی خواهان و 
 اتیان سوگند و عدم حضور خوانده در جلسه شــورا و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی 
خواسته ی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522  قانون آئین دادرسی 
مدنی و مــواد 1315 و 1316 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 
بیست و هشت میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 352/500 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 98/4/30 لغایت 
استهالک کامل دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف 20 روز پس 
از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان 
خمینی شهر می باشد. م الف: 646717 عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

8/56 شــماره: 1367/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 11:30 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/09/16 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: بانک مهراقتصاد ، 
با وکالت خانم عقیلی زاده ، نشــانی: اصفهان پل آذر ابتدای خ توحید پ3 ؛ مشــخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: رحیم فتحی دامن جانی ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 
99/349/061 ریال به موجب یک فقره چک به شــماره 97/2/9-931/05265993 ، 
دالیل خواهان: کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت ، 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 مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 م الــف: 646763 رئیــس شــعبه یازدهــم حقوقــی شــورای حــل اختالف

 خمینی شهر
مزایده اموال منقول

8/55 اجرای احکام حقوقی شعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده کالسه 971223 له خانم مریم حیدری و علیه آقای امید صادقی مبنی بر مطالبه 
123 عدد سکه و 40 مثقال طال که در روز مزایده ارزیابی می گردد و مبلغ 305/517/119 
ریال بابت حق االجرای دولتی و محکوم بــه و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی 
در تاریخ 98/9/2 شــنبه ســاعت 11 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش یک دســتگاه پراید به شــماره انتظامی 195 و 21 
ایران 53 که توسط کارشناس رســمی دادگستری به شــرح ذیل ارزیابی شده و نظریه 
وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگــزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 

روز قبل ازجلسه مزایده به نشــانی اصفهان پارکینگ دشتی مراجعه و از اموال بازدید  وبا 
همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای 
 احکام حقوقی در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
 مزایده خواهد بود تســلیم مال پس از پرداخــت تمام بهای آن صــورت خواهد گرفت. 
هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن را ظرف یک ماه پرداخت و 
 اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: سواری پراید
 131-195 و 21 ایران 53- رنگ یشمی متالیک - مدل 1380- شماره موتور 258180- 
شماره شاسی 1412280724993 ، نظریه کارشناسی: از وسیله فوق در پارکینگ دشتی 
اصفهان بازدید گردید برابر اعالم خواهان وســیله از مورخ 98/6/2 توقیف شده- اسناد و 
مدارک وسیله رویت نشــد تا اصالح مدارک بررسی شــود- موتور و گریبکس خاموش 
 بود - باتری خالی کرده بود- رادیو پخش نداشــت- الســتیک هما 80 درصد ســالم-
  گلگیر جلو سمت راســت و درب عقب سمت راست خوردگی داشــت- تمام رنگ بود، 
قیمت پایه کارشناسی وسیله با توجه به مدل، وضعیت ظاهری وسیله و مدت زمان توقیف 
 در بازار امروز جهت فــروش بصورت مزایده حدودا مبلــغ 100/000/000 ریال ارزیابی 

می گردد.   م الف:613989 اجرای احکام حقوقی شعبه دوازده اصفهان
حصر وراثت

8/58  آقای سید حسن حسینی دارای شناسنامه شماره 25 به شرح دادخواست به کالسه  
395/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید سعید حسینی به شناسنامه 43 در تاریخ 92/8/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک مادر به نام شهناز قالنی فرزند محمد 
علی، ش.ش 3531 متولد 1335 و پدر به نام سید  حسن حســینی فرزند سید ابوطالب، 
ش.ش 25 متولد 1329 و بغیر از نامبردگان 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 شــد. م الف: 647286 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان فریدونشهر
حصر وراثت

8/59  آقای رحمت ا... هلیلی دارای شناسنامه شــماره 2 به شرح دادخواست به کالسه  
392/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
یعقوب هلیلی به شناسنامه 24 در تاریخ 91/6/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به مادر به نام سلطان هلیلی فرزند مدد، ش.ش 
125 متولد 1342  و بغیر از نامبرده  وارث دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست 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: 647290 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان فریدونشهر
ابالغ رای

8/60  مرجع رســیدگی: شعبه دوم شــورای حل اختالف فریدونشهر، شــماره پرونده: 
155/98 شــماره و تاریخ دادنامه: 252-1398/7/28 خواهان: آقای حســن عشوری 
فرزند اکبر به نشانی فریدونشهر- وحدت آباد- خ شهید گودرزی- کوچه پردیس- کوچه 
فجر، خواندگان:  آقایان 1- عیدی عشــوری فرزند حسن به نشانی فریدونشهر روستای 
صادقیه 2- محمد تقی زمانی فرزند مصطفی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: الزام 
به انتقال ســند خودرو، گردشکار: پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای شورا: در 
خصوص دعوی آقای حسن عشوری فرزند اکبر به طرفیت عیدی عشوری فرزند حسن 
به خواسته الزام به انتقال سند رسمی موتور سیکلت به شماره انتظامی 67989-622  به 

انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به دادخواســت تقدیمی، استعالم به عمل آمده از 
مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو تصویر قرارداد عادی ارائه شده از طرف 
خواهان و اینکه خوانده ردیف اول به وقوع عقد فی مابین خود و خواهان اقرار نموده است 
و خوانده ردیف دوم علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه حاضر نشده و الیحه ای 
ای نیز ارسال ننموده است لذا  شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به 
استناد ماده 198 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 
10، 219، 220، 221، 223 و 225 قانون مدنی حکــم بر محکومیت خوانده به حضور در 
دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی  سند خودرو به شماره انتظامی فوق به نام خواهان 
و پرداخت مبلغ 250/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین 
شعبه و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در شــعبه اول دادگاه عمومی و 
 حقوقی شهرستان فریدونشهر میباشد. م الف:647294 شعبه 2 شورای حل اختالف

 فریدونشهر
مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

8/61  شــماره مزایده: 139804302132000004 به موجب پرونده اجرائی کالســه 
139804002132000042 ششدانگ یک باب ساختمان سه طبقه به پالک ثبتی 7857 
فرعی مجزی شده از 6349 فرعی از یک اصلی واقع در اردستان بخش 17 ثبت اصفهان 
که سند آن ثبت و صادر و به  آقای جمشید زارعی ماســتبندی منتقل شده است در قبال 
قسمتی از طلب مهریه خانم ســهیال فضائلی که پالک فوق طبق نظر کارشناس رسمی 
 به مبلغ 3/052/000/000 ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای 48 متر مربع به عنوان 
عرصه و دارای ســه طبقه تجاری و مســکونی شــامل طبقــه زیرزمیــن و همکف و 
طبقه اول که مطابق برداشــت انجام شــده دارای اعیانی به مســاحت 145 متر مربع 
با اســکلت دیوار باربر آجــری همراه با ســتون فلزی و ســقف طاق آجــر و آهن می 
باشــد نمای بیرون ســنگ و قدمت ســاخت حدود باالی 25 سال می باشــد و اندود 
پشــت بام ایزوگام و ســاختمان دارای انشــعاب آب و برق و گاز می باشــد قســمت 
زیرزمیــن درب ورودی از نــوع پروفیل فلــزی قدیمی و کــف زیرزمیــن موزاییک 
 و بدنه ها ســیمان ســیاه ســفید ســقف اندود گچ و پنجره های خارجــی از نوع فلزی 
می باشد طبقه همکف ) واحد تجاری( کف مغازه سرامیک و بدنه ها و سقف دیوارکوب و 
درب ورودی از نوع شیشه ســکوریت همراه با درب برقی و سیستم سرمایش کولر گازی 
می باشد و طبقه اول کف ساختمان ســرامیک و موزاییک بدنه ها و سقفها گچ و قسمتی 
کاغذ دیواری قدیمی درب ورودی به سالن و دربهای داخلی چوبی قدیمی کف آشپزخانه 
سرامیک و بدنه ها تا ارتفاع حدود 1/20 متر ســرامیک و مابقی و سقف اندود گچ همراه 
با آبگرمکن دیواری قدیمی و کف سرویس بهداشــتی سرامیک و بدنه ها تا ارتفاع حدود 
1/50 متر سرامیک با درب چوبی و سیستم گرمایش بخاری گازی می باشد پالک فوق از 
ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1398/8/29 در اداره ثبت واقع در اردستان از طریق 
مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ 3/052/000/000 ریال شروع و به باالترین 
قیمت پشنهادی نقدا فروخته می شــود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و  نیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1398/8/12 م الف:646620 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک اردستان
ابالغ وقت رسیدگی 

8/62 بدینوســیله اعالم می گردد بانک مهر اقتصاد با وکالت علی رمضانی دادخواستی 

به طرفیت 1-ســهیال صالحی 2- ســلیمان فالحیان مبنی بر مطالبه وجه در این شعبه 
مطرح و رســیدگی دارد لذا به خواندگان فوق ابالغ می گردد در تاریخ دوشنبه 98/9/28 
ساعت 11 جهت رسیدگی در شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل حاضر 
 شود. ضمنا جهت دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه مراجعه نماید. 
 م الف: 647194 حســین باخــدا رییس شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف

 آران و بیدگل 
حصروراثت 

8/63 خانم صدیقه سادات امامی دارای شناسنامه شماره 545 و کد ملی 1263515134 
به شرح دادخواست به کالســه 4/494/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود نجفی فرزند میرزا آقا متولد 1356/11/1 
بشناســنامه 2031 در تاریخ 97/7/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- میرزا آقا نجفی فرزند نجفعلی به شماره شناسنامه 20 
به عنوان پدر مرحوم  2- خانم رقیه رجبعلی فرزند قدمعلی به شماره شناسنامه 63 به عنوان 
مادر مرحوم 3- صدیقه سادات امامی فرزند سید حسین به شماره ملی 1263515134 به 
عنوان همسر 4- مهرداد نجفی فرزند محمود دارای شماره ملی 125123643 به عنوان 
پسر 5- محمد نجفی فرزند محمود دارای شــماره ملی 1251373461 به عنوان پسر. 
مرحوم دارای پدر و مادر و همسر و دو فرزند پسر 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 647876  رئیس شعبه چهارم دادگاه شورای حل 

اختالف آران و بیدگل 
ابالغ وقت رسیدگی 

8/64 نظر به اینکه خواهان عباس رســتار دادخواستی  به خواســته مطالبه وجه چک به 
طرفیت محسن کیومرثی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل واقع در خیابان 
نواب صفوی تقدیم که پس از ارجاع به شــعبه سوم به کالســه 3/409/98  ثبت و برای 
تاریخ شنبه 98/9/30 ســاعت 11 وقت رســیدگی تعیین گردیده و از آنجاییکه خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امورمدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلســه دادرســی 
حاضر گردیده، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلســه رســیدگی جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم آن به دفتر شــورا مراجعه نماید. انتشــار این آگهی به منزله 
 ابالغ محسوب شــده در صورت عدم حضور، شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف:  646912  مهدی عموزاده رئیس شــورای حل اختالف شــعبه سوم حقوقی 

آران و بیدگل 
حصروراثت 

8/65 آقای حسین حسینی پور آرانی دارای شناسنامه شماره 424 به شرح دادخواست به 
کالسه 583/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان نرجس خاتون المع اف آرانی بشناسنامه 10838 در تاریخ 1398/5/25 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- حسین 
حسینی پور آرانی به شــماره شناسنامه 424 به عنوان همســر متوفی  2- محمد مهدی 
حسینی پور آرانی به شماره ملی 6190127800 به عنوان پسر مرحومه 3- مهتاب حسینی 
پور آرانی به شماره ملی 6190208975 به عنوان دختر آن مرحومه 4- فاطمه سماواتی 
آرانی به شماره شناسنامه 21 به عنوان مادر مرحومه 5- سلطانعلی المع اف آرانی 6876 
به عنوان پدر آن مرحومه میباشــند و الغیر.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد .م الف: 647948  حسین باخدا  رئیس شعبه اول دادگاه شورای حل 

اختالف آران و بیدگل

 چند راهکار ساده و طبیعی
 برای رفع پف زیر چشم ها

 پف زیر چشم اگر به دلیل انباشــت مایعات باشد، 
می تواند در نتیجه عوامل مختلفی مثل نامناســب 
بودن رژیم غذایی یا کمبود خــواب به وجود آمده 
باشد. اگر چشــم ها را پنجره روح انسان بدانیم، به 
این ترتیب روح بعضی آدم ها پف کرده، تیره، خسته 
و چروک خورده به نظر می رسد! با چند راهکار ساده 

برای رفع پف زیر چشم ها اقدام کنید.
 قطره چشم: گاهی یک واکنش آلرژیک باعث 
پف زیر چشم ها می شود. می توانید از قطره های چشم 
بدون نســخه و آنتی هیســتامین ها برای رفع آن 
استفاده کنید. آنتی هیستامین ها خواص ضد التهابی 
قوی ای دارند که طراحی شده اند تا هیستامینی که 
هنگام واکنش های آلرژیک در بدن آزاد می شود را 

بی اثر کنند.
 تغییر رژیم غذایی: اگر دائما با مشکل پف زیر 
چشم مواجه هستید، تغییر رژیم غذایی تان بهترین 
روش برای شروع است. تنها راه خالص شدن از پف و 
سیاهی زیر چشــم ها محدود کردن مصرف نمک و 
الکل است. از سبزیجات خوش رنگ و لعابی مثل کلم 
کیل، خیار، هویج و گوجه فرنگی برای ســم زدایی 

بدن و دفع نفخ و سموم ناخواسته استفاده کنید.
 قاشق سرد: دو قاشق را در طول روز در فریزر 
قرار دهید و هنگام شب آنها را روی چشم های خود 
بگذارید. سرمای قاشق ها چشم ها را خنک می کند و 

پف آنها را از بین می برد.
 سفیده تخم مرغ: با استفاده از سفیده تخم 
مرغ می توانید پف زیر چشم هایتان را از بین ببرید. 
ســفیده تخم مرغ را آنقدر هم بزنید تا نسبتا سفت 
شود، سپس به وسیله یک برس نرم آن را با احتیاط 
زیر چشم هایتان بمالید. ۵ تا ۱۰ دقیقه صبر کنید و 

سپس صورت خود را با آب گرم بشویید. 
 خیار: خیار نه فقط یک سبزی خوشمزه است، 
بلکه به کاهش پف زیر چشم ها هم کمک می کند. 
این ماده غذایی حاوی اسیدهای طبیعی آسکوربیک 
و کافئیک است که مایعات محبوس شده در بدن را 
کاهش می دهند. برای استفاده از خیار کافی است 
دو بــرش از آن را بــه مــدت ۲۵ دقیقــه روی 

چشم های خود قرار دهید.

چهره ها

کمبودویتامینD منجربهضعفعضالنیمیشود

پیشنهاد سردبیر:

زیبایی

رژیم غذایی پرفیبر موجب 
کاهش خطر سرطان ریه می شود

طبق نتایج یک مطالعه جدید، ریســک سرطان 
ریه با مصرف رژیم غذایی سرشار از فیبر و ماست 
قابل کاهش اســت. در حال حاضــر فواید رژیم 
غذایی سرشــار از فیبر و ماســت برای بیماری 
قلبی عروقی و سرطان دستگاه گوارش به اثبات 
رسیده است. یافته های جدید مربوط به بررسی 
داده های به دســت آمده از مطالعات شامل ۱.۴ 
میلیون شــرکت کننده در آمریکا، اروپا و آســیا 
نشــان می دهد این رژیم غذایی از ســرطان ریه 
هم پیشگیری می کند. شرکت کنندگان در این 
مطالعه از لحاظ مصرف میزان فیبر و ماســت به 
۵ گروه تقسیم شدند. افرادی که بیشترین مصرف 
ماســت و فیبر را داشتند در مقایســه با شرکت 
کنندگانی که اصال ماســت مصرف نمی کردند و 
میزان فیبر مصرفی شــان حداقل بود، ۳۳ درصد 
کمتر با ریسک ابتال به سرطان ریه روبه رو بودند. 
»شیائو اوو شو«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه 
واندربیلت آمریکا، در این باره می گوید: »این فواید 
ســالمت ناشــی از خواص پری بیوتیک )غذای 
غیرقابل هضم که موجب رشد میکروارگانیزم های 
مفید در روده ها می شود( و پروبیوتیک هاست. این 
خواص ممکن است به صورت مستقل یا به صورت 
همزمان موجب تنظیم میکروبیوم های روده به 

شیوه ای مفید شوند.

سلول های ایمنی موجب ترمیم 
مغز در طول خواب می شوند

محققان پی بردند ســلول های ایمنی موسوم 
به میکروگلیــا در طول خواب فعــال بوده و به 
ترمیم و بازیابی مغز کمــک می کنند. محققان 
دانشگاه راچســتر آمریکا دریافتند سلول های 
ایمنی موسوم به میکروگلیا که نقش مهمی در 
ســازماندهی مجدد ارتباطات بین سلول های 
عصبی، مقابله با عفونت ها و ترمیم آســیب ها و 
صدمات دارند، عمدتا در طول خواب هم فعال 
هســتند. میکروگلیا به عنــوان اولین واکنش 
دهنده مغز عمل می کند و از مغز و نخاع حفاظت 
می کند و در مقابله با عفونت ها سریع وارد عمل 
شده و زوائد را از بافت سلولی مرده خارج می کند. 
»آنیا ماجوسکا«، سرپرست تیم تحقیق، در این 
باره می گوید: »این تحقیق نشــان می دهد که 
سیگنال های مغزی تنظیم کننده روند خواب و 
بیداری به عنوان کلیدی برای خاموش و روشن 

کردن سیستم ایمنی هم عمل می کنند.«

تحقیق پژوهشگران نشان می دهد شیوع ضعف عضالنی در افراد 
مســن مبتال به کمبود ویتامین D دو برابر بیشتر است. کمبود 
ویتامین D منجر به عملکرد ضعیف ماهیچه های اســکلتی در 
افراد باالی ۶۰ ســال می شــود. حفظ عملکرد عضالت اسکلتی 
در طول عمر مولفه ای اساســی و مهم در داشتن پیری خوب و 
موفق است که منجر به حفظ استقالل، تحرک، کیفیت زندگی و 
کاهش افتادن ها و شکستگی ها می شود. درحالی که ورزش های 

مقاومتی موجب حفظ عملکرد ماهیچه ها می شــوند، شــواهد 
زیادی هم حاکی از آن است که وجود میزان کافی ویتامین D هم 
نقش محافظتی دارد. »ماریا اوسالیوان«، سرپرست تیم تحقیق 
در کالج ترینیتی ایرلند، در این باره می گوید: »نتایج ما نشــان 
می دهد کمبــود ویتامین D موجب افزایــش احتمال عملکرد 
ضعیف عضالت در افراد مسن می شود و تاثیر حفاظتی ویتامین 
D در فعالیت فیزیکی تایید شــده است.« یافته های این مطالعه 

مبتنی بر تحلیل داده های بالغ بر ۴۰۰۰ فرد باالی ۶۰ سال است. 
محققان دریافتند شــیوع ضعف عضالنی در افراد مسن مبتال به 
کمبود ویتامین D دو برابر بیشــتر اســت. همچنین اختالل در 
عملکرد عضالنی در افراد مسن دارای کمبود ویتامین D سه برابر 
بیشتر است. مطالعات نشان می دهد کمبود ویتامین D به شکل 
قابل توجهی موجب افزایش احتمال اختالل در قدرت و عملکرد 

ماهیچه ها می شود.

محققان ایرلندی عنوان می کنند:
کمبود ویتامین D منجر به ضعف عضالنی می شود

کارشناسان توضیح می دهند افرادی که مصرف آب خود را به 
بیش از یک و نیم لیتر افزایش می دهند، می توانند در سال ۱۷ 
هزار و ۴۰۰ کیلوکالری بسوزانند و افزایش متابولیسم را در حد 
شگفت انگیزی تجربه کنند. کم آبی جدی بدن می تواند منجر 
به مشکالت گوارشــی، کلیوی، خستگی، سردرد، مشکالت 
پوستی و مشکالت مثانه شود. حتی ثابت شده که نوشیدن 
آب در اوایل صبح بسیار بهتر از قهوه و سایر نوشیدنی ها منجر 
به کنترل فشار خون می شود. آب میوه های مختلف و نوشابه ها 
به هیچ وجه نمی توانند جایگزین آب آشامیدنی شوند. مصرف 
منظم آب عالوه بر افزایش متابولیســم، منجر به احســاس 
ســیری طوالنی مدت و کاهش وزن موفق تر خواهد شــد. 
هنگامی که بدن کم آب است، بدن به دالیل متعددی چاقی و 

ابتال به بسیاری از بیماری ها را تجربه می کند.
خشکی پوســت: کم آبی بدن همچنین احتمال بروز 
اگزما، آکنه و پسوریازیس را افزایش می دهد. ترک و خشکی 

پوست لب نیز یکی دیگر از نشانه های کم آبی بدن است.
مشکالت گوارشی: مقادیر کم آب و مواد معدنی قلیایی 
مانند منیزیم و کلســیم منجــر به مشــکالت هضم مانند 

گاستریت، زخم معده و ریفالکس اسید می شود.
کاهش متابولیسم: بدن شما برای سوزاندن کالری به 
آب نیاز دارد. اگر حتی به طور خفیف دچار کم آبی شــوید، 
ممکن است سوخت و ساز بدن تان کند شود. در یک مطالعه، 
افراد بزرگسالی که در یک روز، ۸ لیوان آب یا بیشتر نوشیده 
بودند نسبت به آنهایی که ۴ لیوان آب خورده بودند، کالری 
بیشتری ســوزاندند. برای هیدراته ماندن، قبل از هر وعده 
غذایی یا میان وعــده، یک لیوان آب یا یک نوشــیدنی غیر 
شیرین دیگر بنوشید. همچنین در میان وعده به جای چوب 
شور یا چیپس از میوه ها و سبزیجات تازه استفاده کنید زیرا 

آنها به طور طبیعی حاوی آب هستند.
آلرژی و آســم: هنگامی که بدن آب خود را از دست 

می دهد، راه های هوایی را برای ذخیــره کردن آب محدود 
می کند و این دلیلی برای ابتال به آسم و آلرژی است. همچنین 
ثابت شده که کم آبی بدن موجب می شود برخی گلبول های 
سفید اسید آمینه هیستیدین را به هیستامین تبدیل کنند که 
واکنش های آلرژیک را تحریک می کند. هنگامی که آب کافی 
به بدن می رسد، این گلبول ها تولید هیستامین خود را کاهش 

می دهند و نشانه های تنفسی از بین می روند.
دیابت بزرگساالن: دیابت بزرگساالن بر اثر کم شدن آب 
بدن به وجود می آید. بدن با کاهش ترشــح انسولین، به کم 
شدن آب پاسخ می دهد. انسولین، اگر به میزان طبیعی ترشح 
شود، آب را به تمام سلول های بدن عرضه می کند و اندام های 

مهمی مانند مغز از کم آبی بدن رنج نمی برند.
مشکالت مثانه و کلیه: هنگامی که بدن شما به مقادیر 
کافی آب دریافت نمی کند، ســموم و زباله ها شروع به رشد 
می کنند و این روند التهاب، درد و عفونت کلیه ها و مثانه را به 

همراه دارد.
آرتریت: آرتریت روماتوئید یکی از عوارض کم شدن آب 
بدن است. این وضعیت موجب درد مفاصل می شود. عالئم این 
بیماری تا حد زیادی با مصرف آب و تامین امالح بدن کاهش 

می یابد.
گرسنگی کاذب: اگر خیلی تشنه باشید، ممکن است 
بدن تان سیگنال های غلط به گیرنده های گرسنگی در مغز 
بفرستد. در بسیاری موارد، وقتی بدن کم آب می شود، تمایل 
فرد به مصرف غذاهای نمکی افزایش می یابد. پس بار دیگر که 
احساس گرسنگی کردید، بد نیست یک لیوان آب بنوشید و 
ببینید آیا احساس گرســنگی تان برطرف می شود یا خیر. 
بسیاری از افراد در مواقعی که بدن شان کم آب شده است، به 
مصرف غذاهای شیرین تمایل پیدا می کنند. این مورد معموال 
در صورتی اتفاق می افتد که بدن در تولید گلیکوژن مشکل 

داشته باشد.

بیماریهاییکهبانخوردن
آبسراغمانمیآیند
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روزانه بالغ بر ۳۰ زوج اصفهانی تقاضای طالق می  دهند

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

با مسئوالن

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و 
پرورش:

مصوبه کاهش تنوع مدارس 
تصویب شد

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش 
گفت: مجلس شــورای اســامی به این شورا 
مرجعیت قانونی داده، با این حال چطور بدون 
طرح موضوع کاهــش تنوع مــدارس در این 
نهاد تخصصــی، چنین مصوبــه ای را تصویب 
کرده اســت؟ احمد عابدینی، درباره موضوع 
»چالش های اجرای قانون عدم تنوع مدارس« 
افزود: هر فردی که به مســائل اجتماعی توجه 
دارد، روی اصــل موضــوع برقــراری عدالت 
آموزشــی، بحثی ندارد و آن را می پســندد. از 
این جهت الزم است از دغدغه و نگاه نمایندگان 
مجلس شورای اســامی قدردانی شود. وی با 
طرح این سوال که آیا این مصوبه دارای پشتوانه 
پژوهشی بوده اســت؟ تصریح کرد: آیا حذف 
تنوع مراکز در نهادهای دیگــر چون آموزش 
عالی نیز اتفــاق می افتد؟ برداشــت غلطی از 
موضوع تنوع مدارس صورت پذیرفته اســت. 
عابدینی با تاکید بر اینکه خاســتگاه مدارس 
متفاوت است، گفت: به عنوان مثال آموزش از 
راه دور، نوع مدرسه نیست، بلکه یک روش اداره 
مدرسه است. با حذف این مدرسه، چه خدمتی 
به عدالت می شــود؟ جز اینکــه حق تحصیل 
افراد داوطلب تحصیل در این مدارس ســلب 
خواهد شد. هیئت امنایی هم شیوه اداره است 
و نوع مدرسه نیســت. مخاطب برخی مدارس 
مانند استثنایی، مخاطب خاص است و همان 
استدالل برای مستثنی شدن مدارس استثنایی 
در این قانون اخیر، چرا برای تیزهوشان مصداق 

پیدا نمی کند؟

برگزاری رویداد استارت آپی 
با محوریت گیاه موسیر 

رویداد اســتارت آپ »ثروت آفرینــی از گیاه 
موســیر« با همکاری بنیاد نخبگان اســتان 
اصفهان و دانشــگاه علمی-کاربــردی برگزار 
می شود. در راستای زمینه سازی برای توسعه 
فرهنگ کارآفرینــی و تبدیل مزیت های بومی 
به مزیت های رقابتی در خوداشتغالی، رویداد 
اســتارت آپ »ثروت آفرینی از گیاه موســیر« 
با همکاری بنیــاد نخبگان اســتان اصفهان و 
دانشگاه علمی-کاربردی در شهر تیران از توابع 
اســتان اصفهان برگزار می شــود. خوشه های 
شــغلی، شناســایی انواع غــده، برندینگ و 
کســب وکار، بســته بندی، عصاره گیــری و 
ماشــین آالت کشــت زراعــی، از مهم ترین 
محورهای این رویداد کارآفرینی است. رویداد 
ثروت آفرینی از گیاه موسیر با هدف پرداختن 
به موضوع توســعه صادرات محصول موسیر، 
فعالیت های علمی و پژوهشــی دربــاره آن و 
نوآوری در کشــت و فرآوری، ۱۶ بهمن سال 

جاری برگزار خواهد شد.

 برگزاری دوره دوساالنه
 تربیت مربی صحیفه سجادیه

طرح دوساالنه تربیت مربی صحیفه سجادیه 
از سوی بنیاد صحیفه سجادیه اصفهان، ویژه 
فعاالن قرآنی و افــرادی که ســابقه فعالیت 
قرآنی به عنوان مدرس و یــا قاری و حافظ در 
سطح استان ها هســتند، در دو سطح مجازی 
و حضوری برگزار می شــود. بنابــر گفته علی 
فضیلتی، رییس هیئــت مدیره مجمع خیرین 
قرآنی اســتان اصفهان، »این دوره با ظرفیت 
حداکثر ۱۰۰۰ نفر و از هر شهرســتان دو نفر 
می تواند برگزار شــود که تاکنون ۹ دوره آن 
برگزار شــده است و پنج دوره )ســه دوره در 
قم، یک دوره اصفهان و یک دوره در مشــهد( 
به صورت تخصصی تشــکیل شد«. دور جدید 
این طرح که از ۲۵ آبان ماه برگزار می شود، در 
مرحله اول به صورت مجــازی برگزار خواهد 
شــد، به گونه ای که در ابتدا شرکت کنندگان 
منابــع را دریافت و ســپس بــا بهره گیری از 
فضای مجازی دوره ها با حضور اساتید مجرب 
برپا می شود و ســپس حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد 
افرادی که باالترین نمره را کسب کرده باشند 
و بهترین های دوره باشــند بــرای دوره های 
حضوری که در یکی از سه استان فوق برگزار 
می شــود، دعوت به عمل می آیــد. فضیلتی، 
درباره اینکه چرا این سه استان برای برگزاری 
دوره ها انتخاب شده اســت، بیان کرد: اساتید 
خوب و ناب، آشنا به صحیفه سجادیه، »زبور آل 
محمد« در این سه استان زیاد است؛ بنابراین 
ســعی کردیم تا از ظرفیت این اســتان ها در 
تربیت مربیان و اســاتید در تراز دانشــگاه و 
حوزه بهره مند شویم. همچنین بنیاد صحیفه 
سجادیه اصفهان پیرو توانمندی و امکاناتی که 
دارد این طرح را که جــزو کارهای روی زمین 

مانده است، برگزار می کند.

 همدستی بانک های خصوصی
 با فیشینگ کاران جهت 
کالهبرداری از مردم؟!

۶ ماه از مهلــت بانک مرکــزی درخصوص ارائه 
رمز دوم یک بار مصرف گذشته؛ اما تاکنون اقدام 
عملیاتی در این خصوص صورت نگرفته اســت. 
سال گذشته پس از برگزاری جلسه بین دادستانی 
کشور، بانک مرکزی و پلیس فتای ناجا مقرر شد 
تا بانک ها نســبت به ارائه رمز دوم یک بار مصرف 
بانکی به مشتریان و هموطنان دارای کارت بانکی 
اقدام کنند. اولین بار در آذر ماه سال گذشته بود 
که سردار ســید کمال هادیان فر، رییس سابق 
پلیس فتای ناجــا اعام کرد که قرار اســت در 
خرداد ماه ســال ۹۸ رمزهای دوم یک بار مصرف 
به هموطنان ارائه شود. سردار هادیان فر با بیان 
اینکه این موضوع دســتور صریح شخص رییس 
جمهور اســت و به درخواست ســردار اشتری 
صورت گرفته، گفت: بالغ بر ۴۰۰ میلیون کارت 
بانکی در کشور در حال فعالیت است و هر ایرانی 
از ۴ تا ۶ کارت بانکی استفاده می کند و اگر بانکی 
رمز یک بار مصــرف را در اختیار مردم قرار ندهد 
و ســرقتی یا حادثه ای برای هموطنــان در این 
زمینه رخ بدهد، این بانک است که باید جوابگوی 
آنها باشد. با گذشــت حدود ۶ ماه از موعد مقرر 
تاکنون اقدام عملیاتی برای ارائه رمز دوم یک بار 
مصرف از ســوی بانک مرکزی و بانک های عامل 
صورت نگرفتــه و از طرفی درصــد عمده ای از 
جرائم ســایبری مختص به حوزه مالی است. به 
گفته پلیس، در صــورت ارائه رمــز دوم یک بار 
مصرف به هموطنان، تعــداد وقوع جرائم مالی- 
بانکی تا میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد 
کرد. سرهنگ رامین پاشــایی، معاون اجتماعی 
پلیس فتای ناجا گفت: ۶۰ درصد جرائم حوزه فتا 
متعلق به بخش مالی اســت و راه اندازی اینگونه 
خدمات و ارائه رمز دوم یک بار مصرف نیاز است. 
وی افزود: برخی از بانک هــا اجرای این خدمات 
را آغاز کردند و در صورت عــدم راه اندازی این 
سرویس خدماتی امکان مورد تهدید واقع شدن 
حساب های هموطنان توسط مجرمان سایبری 
بسیار باالست. معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا 
گفت: سیستم بانکداری کشور باید به سمت ارائه 
خدمات نوین بانکی برود تا بتوانیم ســطح وقوع 
جرائم بانکی را کاهش دهیم. پرونده های زیادی 
با محوریت فیشــینگ در پلیس فتا تشکیل و به 
آن پرداخته می شود، شاکیان با مراجعه به پلیس 
مدعی هســتند که به دلیل برداشت غیر مجاز و 
خرید اینترنتی در دام فیشــینگ کاران افتاده و 
تمام حساب بانکی شان توسط متهمان به سرقت 
رفته اســت. از طرفی با راه حلی که پلیس ارائه 
کرده تا حدود زیادی از وقوع فیشینگ جلوگیری 
خواهد شــد؛ اما تاکنون بانک ها نسبت به انجام 
آن هیچ گونه اقدامی نکرده و بــه نوعی می توان 
آنها را شریک جرم تلقی کرد؛ چرا که با عدم ارائه 
رمز دوم یک بار مصرف، زمینه برای کاهبرداران 
فراهم و بستر سرقت به راحتی برای شان موجود 

است.

 استخراج ارز دیجیتال
 به سبک کانتینری

فرمانده انتظامی اســتان از کشف ۱۰7 دستگاه 
ماینر قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال که در یک 
کانتینر نصب و ارز دیجیتال استخراج می کردند، 
خبر داد. ســردار مهدی معصوم بیگــی اظهار 
داشــت: در پی وصول اخباری مبنــی بر اینکه 
فردی تعدادی ماینــر را در یک کانتینر ۲۰ فوت 
نصب و اقدام به اســتخراج ارز دیجیتال می کند، 
بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهی اصفهان قرار گرفت. وی افزود: یک گروه 
از ماموران مجرب اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
پلیس آگاهی اصفهان پس از هماهنگی های الزم 
از کانتینر بازرسی کردند که ۱۰7 دستگاه ماینر 
قاچاق، ۱۰ فن بزرگ و یک لپ تاپ کشــف شد. 
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه دستگاه های 
ماینر در قفسه هایی نصب و ارز دیجیتال استخراج 
می کردند، بیان داشت: ارزش دستگاه های کشف 
شده توسط کارشناســان ۱۵ میلیارد ریال اعام 
شده اســت. فرمانده انتظامی اســتان اصفهان 
با اشــاره به دســتگیری یک نفر در این رابطه و 
تحویل او به مراجع قضایی تاکید کرد: مشارکت 
و تعامل مردمی با پلیس نقش بسزایی در تسریع 
ماموریت های نیروی انتظامی و برخورد قاطع و 
قانونی با مجرمان دارد که امید است شهروندان 
محترم در صــورت مشــاهده هر گونــه موارد 
مشکوک از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ یا مراجعه 
به کانتری و پاسگاه ها موضوع را اطاع دهند تا 

اقدام قانونی الزم در اسرع وقت انجام شود.

معاون اجتماعــی اداره کل بهزیســتی اصفهان 
با بیان اینکــه روزانه بالغ بــر ۳۰ زوج اصفهانی 
تقاضای طاق می دهند، گفت: از سال ۹۶ طاق 
در اســتان اصفهان روند کاهشــی داشته است. 
مجتبی ناجی با اشــاره به ثبــت تقاضای طاق 
در ســامانه ثبت الکترونیکــی »تصمیم« اظهار 
داشت: سامانه ثبت الکترونیکی متقاضیان طاق 
همزمان با بیش از ۱۳ استان کشــور در آذرماه 
گذشته آغاز به فعالیت کرد؛ در یک سال گذشته، 
با سامانه »تصمیم« توانستیم با مداخله بهنگام، 
ارائه مشــاوره و آموزش مهارت هــای زندگی به 
زوجین در کاهش شیب طاق در استان اصفهان 
موثر باشیم. معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی 
اســتان اصفهان با اعام اینکه در هشــت ماهه 
گذشــته ۳ هزار و ۶۰۰ زوج بر تصمیم خود برای 
جدایی مصمــم بودند، تصریح کــرد: روزانه بالغ 
بر ۳۰ زوج بــه مرکز اصلی مداخلــه در خانواده 
مراجعه می کننــد. وی ادامه داد: ایــن افراد به 
۳۰ کلینیک و مرکز مشــاوره مــددکاری که در 

تفاهم با دادگســتری شــهر اصفهان مشغول به 
فعالیت هستند ارجاع داده می شوند تا با تخفیف 
۵۰ درصد امکان مصالحه ایشــان فراهم شــود. 
ناجی با اشاره به روند کاهشــی طاق در استان 
اصفهان از ســال ۹۶ تاکنون افــزود: زوج هایی 
که بر جدایی مصر هســتند به دفاتر پیشــخوان 
خدمات الکترونیکی قضایی ارجاع داده می شوند 

تا ازخدمات مشاوره ای بهره مند شوند.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان:

روزانه بالغ بر ۳۰ زوج اصفهانی تقاضای طالق می  دهند
رییس دانشــکده فنی و حرفه ای سمیه نجف آباد با 
بیان اینکه دانشکده فنی و حرفه ای سمیه و انجمن 
حمایــت از ایده ها ونخبگان شهرســتان نجف آباد 
پتانســیل فوق العاده ای در بحث کارآفرینی دارد، 
اظهار داشــت: امســال هفته جهانی کارآفرینی در 
استان اصفهان توسط دانشکده فنی و حرفه ای سمیه 
برگزار می شود. الهام ایمانیان با بیان اینکه دانشکده 
فنی و حرفه ای ســمیه و انجمن حمایت از ایده ها 
ونخبگان شهرســتان نجف آباد یک پتانسیل خوب 
در بحث کارآفرینی دارد، اظهار داشــت: به همین 
خاطر وزارت کار تعاون و رفا اجتماعی و دانشــکده 
کارآفرینی دانشــگاه تهران نمایندگــی برگزاری 
هفته جهانی کارآفرینی کل اســتان اصفهان را به 
این دانشــکده محول کردند. مجری هفته جهانی 
کارآفرینی استان اصفهان با بیان اینکه هفته جهانی 
کارآفرینی )GEW( به عنــوان بزرگ ترین رویداد 
هماهنگ به منظور ترویج و ترفیــع کارآفرینی در 
جهان اســت که هر ســال در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۴ 
نوامبر برگزار می شــود، گفت: بــرای برگزاری این 

رویداد، برنامه ریزی ها طــوری انجام گرفته که هم 
ارتباطــات و همکاری های پیوســته تمامی نقش 
آفرینان عرصه کســب و کار و کارآفرینی را داشته 
باشیم و هم از این طریق زیســت بوم کارآفرینی و 
اکوسیستم مناسب تری در اســتان اصفهان ایجاد  
کنیم. هدف گذاری به گونه ای است که با تقویت و 
توسعه آن بتوانیم نمود آن را در سطح ملی و جهانی 

هم بینیم.     

رییس دانشکده فنی و حرفه ای سمیه نجف آباد:

هفته جهانی کارآفرینی در استان اصفهان برگزار می شود

فنی و حرفه ای بهزیستی

اســتاندار اصفهان به عنوان عالی ترین مقام دولتی 
دراســتان در حالی که می گوید دولت شرایط الزم 
برای ســاخت و تجهیز مدارس را نــدارد؛ اما وعده 
داده اســت ۵۰ مدرســه جدید را تا پایان سال به 
بهره برداری برساند و البته سفره مدارس کانکسی و 
سنگی را هم برچیند. استاندار البته گفته است سهم 
عمده ای از مدارسی که قول ساخت آن را می دهد 
را خیرین خواهند داد و البته مابقی وعده ها در این 
زمنیه را هم البد بر عهده خود مردم خواهد گذاشت 
که معضل مدارس کانکسی هم یکی از همین موارد 

خواهد بود. 
همین چند هفته پیش بود که صدای اعتراض یکی 
از نمایندگان مجلس از وجود مدارس کانکسی آن 
هم در اســتان به اصطاح برخوردار اصفهان بلند 
شد. ســید ناصر موســوی الرگانی، رییس مجمع 
نمایندگان استان اصفهان در جلسه شورای اداری 
استان بیان کرد: چه کسی باور می کند که در برخی 
از نقاط اصفهان دانش آموزان در کانکس های موقت 
تحصیل می کنند؟ نگویید کــه اصفهان برخوردار 
است، بیایید و وضعیت اصفهان را ببینید. هر چند 
تعداد مدارس کانکسی در اصفهان قابل مقایسه با 
کل کشور نیست؛ اما همین تعداد هم برای استان 
اصفهان به دلیل شــرایط خاص، معضل به حساب 
می آید. مهر امسال رییس سازمان نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس کشور اعام کرد ۴ هزار کاس درس 
کانکسی در کشــور وجود دارد. به گفته رخشانی 
مهر، به دلیــل رعایت عدالــت در تخصیص منابع 
نمی تــوان برای برخــی از این مدارس کانکســی 
که تعداد کمــی از دانش آمــوزان را در خود جای 
می دهد مدرســه و بنا ســاخت؛ اما در نهایت تمام 

دانش آموزان را محق دانست که از فضای آموزشی 
استاندارد استفاده کنند. دو ســوی سکه ای که یا 
اســتفاده از کانکس و ادامه تحصیل اســت یا نبود 
مدرســه و امکانات برای ادامه تحصیل و البته کفه 
ترازو تا امروز به نفع کاس های کانکسی سنگین تر 
بوده است. اما با وجود  این اظهارات عباس رضایی 
اســتاندار اصفهان اعام کرد که مدارس خشت و 
گلی در اســتان اصفهان نداریم و مدارس ســنگی 
و کانکسی از ســطح اســتان اصفهان جمع آوری 
می شود. بر اساس اعام مدیر کل آموزش و پرورش 

استان اصفهان تنها ۱۳ مدرسه کانکسی در استان 
وجود دارد که از میان آنها ۱۲ عدد آن در شهرستان 
فریدون شهر قرار گرفته، نقطه ای که سوز و سرمای 
آن در زمســتان از هر نقطه دیگر در استان بیشتر 
است و اتفاقا نیاز به محیطی گرم و استاندارد برای 
آموزش بیشتر از سایر نقاط احساس می شود ضمن 
اینکه سیستم های گرمایشی در این کانکس ها هم 
استاندارد نیست و احتمال بروز حادثه در آنها بسیار 
زیاد است. موضوع مدارس غیر استاندارد را تقریبا 
تمام وزرای آموزش و پرورش طی ســال های اخیر 

و با بروز چند حادثه دلخراش در این زمینه مطرح 
کرده اند؛ اما همچنان چشم انتظاری برای رفع این 
معضل وجود دارد. هر چند وزیر تازه نفس آموزش و 
پرورش وعده برگزاری جشن پایان مدارس خشت 
و گلی را داده؛ اما معلوم نیســت سرنوشت مدارس 
کانکسی، ســنگی و کپری در آینده چه خواهد شد 
و البته آنچه می مانــد در زمینه وعده های بی عمل 
عدالت آموزشی است که قرار است همه از آن بهره 
 ببرند؛ اما برخی در این میان تنها نظاره گر وعده های 

دولت ها هستند.

رویای مدرسه های استاندارد

رییس گروه جمعیت و ســامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی 
استان اصفهان گفت: حدود ۶۰ درصد زنان باالی ۱۸ سال ایرانی 
مبتا به چاقی شکمی هســتند که این رقم در مردان حدود ۲۰ 
درصد است. راحله صادق تصریح کرد: متاسفانه شیوه زندگی زنان 
ایرانی صحیح نیست. طبق مطالعات جهانی، زنان جامعه از سامت 
کامل برخوردار نیستند و عوامل خطر با شیوع باال در میان زنان 

وجود دارد. سبک زندگی و تغذیه نامناسب، بی تحرکی و استعمال 
دخانیات از جمله عواملی است که سامت زنان را بیش از پیش 
دستخوش خطر کرده است. صادق افزود: با کنترل عوامل خطر 
می توان از بروز بیماری های غیرواگیر کــه منجر به مرگ و میر 
زودرس می شود، جلوگیری کرد. وی، تحرک بدنی را اصلی ترین 
موضوع هفته ســامت بانوان اعام کرد و گفــت: مرگ زیر 7۰ 

سال ناشی از بیماری های غیرواگیر با عنوان مرگ زودرس تلقی 
می شود و در ایران ۴۰ درصد مرگ و میرها به این دلیل است. وی 
افزود: چاقی شکمی منجر به بروز سرطان و بیماری قلبی عروقی 
می شــود و حدود ۶۰ درصد زنان باالی ۱۸ سال ایرانی مبتا به 
چاقی شــکمی هســتند. اصلی ترین دلیل ابتا به چاقی شکمی 

تغذیه نامناسب و کم تحرکی است.    

رییس گروه جمعیت و سالمت خانواده دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان:
شیوه زندگی زنان ایرانی صحیح نیست

  استاندار اصفهان اعالم کرد، دولت شرایط الزم برای ساخت مدارس را ندارد؛

۲۷ درصد جمعیت کشور در کالن شهرها سکونت دارند
رییس مرکز آمار ایران گفت: حدود ۲7 درصد جمعیت کشور در کان شهرها سکونت دارند و هشت شهر به 
عنوان کان شهر رسمی معرفی شده است. جوادحسین زاده نیستانی افزود: در آمار جدید کرمانشاه به عنوان 
نهمین کان شهر ایران اضافه شده است که باالی یک میلیون جمعیت دارد. وی سهم کان شهرها از نظر تولید 
ناخالص داخلی را حائز اهمیت دانست و افزود: کمیته آمار بخشی کان شهرها با هدف سامان بخشی نظام آمار 
این مناطق ایجاد شده است. رییس مرکز آمار ایران در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: در شرایط کنونی 
حدود ۵۵ درصد از نیاز آماری در سطح ملی و ۳۵ درصد استانی و کمتر از ۱۵ درصد در سطح شهرستانی تهیه 
می شود. وی ادامه داد: نیاز به تامین و توسعه کیفیت آمارها و گستره آمارهای مورد نیاز داریم از این رو باید 
فهرست آمارهای رسمی داشته باشیم تا تکلیف دستگاه های اجرایی از این فهرست تعیین شود، در وضعیت 

فعلی چنین فهرستی در کشور وجود ندارد.

پیش بینی بارش های پراکنده در اواسط هفته جاری
کارشناس مســئول پیش بینی هوای اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان با بیان اینکه بررسی نقشه های 
هواشناسی بیانگر جوی نسبتا پایدار بر روی استان است، گفت: براین اساس وضعیت جوی به صورت کمی 

تا قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.
  فاطمه زهرا ســیدان با پیش بینی وضعیت جوی اســتان اصفهان در هفته جاری اظهارکرد: روز دوشنبه

  ایــن هفتــه ناپایداری هایــی در بخش هایی از اســتان به ویژه شــمال و جنــوب منجر بــه بارش های 
 پراکنده خواهد شــد. این کارشــناس هواشناســی با بیان اینکه دمای هوای اصفهان تغییر محسوســی 
 نخواهد داشــت، گفت: دمای هوای شــهر اصفهان بــه ۱۹ درجه و کمینــه ۵ درجه می رســد. به گفته
 وی،گرم ترین شهر اســتان، چوپانان با ۲۴ درجه و خنک ترین شهر استان هم بوئین میاندشت با منهای ۳ 

درجه بوده است.

رییس انجمن دیابت ایران گفت: میزان شیوع بیماری دیابت در کان شهرها به 
۳۰ درصد رسیده است. اسد ا... رجب در همایش انجمن دیابت آران وبیدگل با 
بیان اینکه کم تحرکی، رژیم نامناسب غذایی و استرس علت شیوع دیابت است، 
گفت: میزان شیوع بیماری دیابت در کان شهرها به ۳۰ درصد رسیده است. 
وی با اشاره به اینکه استان های بوشهر، یزد و تهران بیشترین میزان و استان 
زنجان کمترین میزان شــیوع دیابت را در کشور دارد، افزود: هنوز علت اصلی 

این افزایش یا کاهش شیوع در برخی استان ها مشخص نیست. وی آموزش را 
شعار اصلی این انجمن برشمرد و گفت: آموزش به دیابتی ها و عموم مردم جزو 
برنامه های پیش رو قرار گرفته تا میزان شیوع این بیماری در کشور کاهش یابد. 
رییس انجمن دیابت ایران با اشاره به کمبود انسولین در کشور گفت: بخشی از 
این کمبودها به علت تحریم های ظالمانه دشمنان و بخشی دیگر هم به علت 

مدیریت نامناسب است.

خبر
 

میزان شیوع بیماری 
دیابت در کالن شهرها 

۳۰ درصد است

رییس انجمن دیابت ایران:

سمانه سعادت
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»فالکائو« به دیدار برگشت 
برابر رئال نمی رسد

گاالتاسرای در یکی از دیدارهای حساس دور 
برگشت مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان اروپا 
بایــد بــه مصاف 
رئال مادرید برود. 
فاتح تریم سرمربی 
باتجربه گاالتاسرای 
اعالم کرد که فالکائو 
به این دیدار نخواهد رســید. او گفت: فالکائو 
به همراه ما به مادرید ســفر خواهــد کرد؛ اما 
او نمی توانــد بازی کنــد و بایــد در پایتخت 
اســپانیا مراحل درمان خــود را ادامه دهد. او 
برای بازگشــت به 10 روز زمان نیاز دارد و به 
این ترتیب دیدار برابر رئال مادرید را از دست 

خواهد داد. 
جدال رفت دو تیــم با یک گل به ســود رئال 
مادرید به پایان رسید. در این گروه گاالتاسرای 
با یک امتیاز در قعر جدول رده بندی جای دارد 
این در حالی اســت که رئال مادریــد با چهار 
امتیاز در رده دوم قرار گرفته و پاری سن ژرمن 

هم با 9 امتیاز صدرنشین است.

 15 سال بازی کردن
 در یوونتوس آسان نیست

 جورجو کیه لینــی، در همــان ابتدای فصل 
مصدوم شد و اخبار حاکی از احتمال بازگشت 
وی در مقاطــع پایانی 
فصل جاری است. 
حــاال کاپیتــان 
متعصب یوونتوس 
مدعی شــد وی 
بــه دنبال کســب 
قهرمانــی در تمــام 

ی  م ها پیــش رو در فصل جاری اســت. جا
جورجو کیه لینی در مورد دالیل ماندن برای 
پانزده سال در یوونتوس صحبت کرد. او گفت: 
»من می خواهم فاتح دهمین اسکودتو و سپس 
لیگ قهرمانــان اروپا و یورو 2020 شــوم؛ اما 
اگر قهرمانــی در یکی از مســابقات نیز برایم 
رقم بخورد، بسیار خوشــحال خواهم شد. در 
تیم های زیادی بازی نکرده ام و خوشــبختانه 
در این سال ها به اندازه کافی خوب بوده ام، زیرا 
15 سال بازی کردن در یوونتوس آسان نیست. 
شما باید محیطی پیدا کنید که به شما امکان 
دهد 15 ســال در یک تیم مانده و هر ساله در 

یک باشگاه جاه طلب پیشرفت کنید.«

اینتر، مقصد بعدی هافبک 
ناراضی بارسا

آرتورو ویدال، سال گذشته و با وجود اینکه از 
اینتر هم پیشنهاد داشــت، راهی بارسلونا شد 
تا فاتح لیــگ قهرمانان 
شــود. او در اولین 
فصل حضورش به 
این هدف نرسید 
و فصل جاری نیز 
بیشتر روی نیمکت 
بوده تــا داخل زمین. 
شــایعات زیادی در هفته های اخیر منتشــر 
شده مبنی بر اینکه اینتر خواهان جذب او در 

زمستان است.
 طبق گــزارش چند منبــع معتبر، باشــگاه 
شــانگهای چین نیز عالقه منــد به جذب این 
ستاره شیلیایی اســت. آرتورو ویدال اما آماده 
است تا پیشنهاد وسوسه انگیزی را که از سوی 
باشگاه شانگهای اس آی پی جی چین دریافت 
کرده را به خاطر همکاری مجدد با آنتونیو کونته 
و شانس بازی زیر نظر این سرمربی ایتالیایی در 

اینتر، رد کند.

یووه به دنبال ستاره جوان یونایتد؛
تکرار پروژه »پوگبا«؟

یوونتوس قصــد دارد تاهیت چونگ، ســتاره 
جوان منچستر یونایتد را در پایان فصل جذب 
کند. چونــگ هلندی 
اســت اما اصالتی 
متعلــق به دریای 
کارائیــب و چین 
دارد. ایــن بــال 
19 ساله در آخرین 
فصل قــراردادش با 
یونایتد به ســر می برد و قــرارداد جدیدی با 
این باشگاه به امضا نرســانده است. یوونتوس 
امیدوار اســت که ماجرای پل پوگبــا را تکرار 
کند و این بازیکن را هم مانند پوگبا به صورت 
آزاد از منچستر یونایتد جذب کند. پوگبا پس 
از پیوســتن به یووه تبدیل به یکی از بهترین 
 هافبک های دنیا شــد و پس از آن به یونایتد 

بازگشت.

رکورد جالب »استراماچونی« با استقالل

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

واکنش امیر عابدزاده به 
حرکت جالبش در پرتغال

امیر عابدزاده این روزها در لیگ پرتغال خوش 
می درخشــد. او دوباره به ترکیب ثابت تیمش 
بازگشــته اســت. امیر در بازی آخر ماریتیمو 
مقابل پورتو هم فوق العاده خوب ظاهر شــد و 
بارها مقابل مهاجمان حریف ایســتاد. او در این 
مســابقه یک کار جالب هم کرد تا یاد و خاطره 
حرکت پدرش را در بازی معروف ایران و استرالیا 
زنده کنــد. عابدزاده یکی از ضربــات بازیکنان 
پورتو را یک دستی گرفت. وقتی در این باره از او 
می پرسیم که آیا این حرکت را تمرین کرد یا نه، 
پاسخ داد: »نه تمرین که نبود و در شرایط بازی 
پیش آمد. در آن صحنه هم دیدم می توانم توپ 

را یک دستی بگیرم و گرفتم.«

قیمت بلیت بازی عراق و ایران 
مشخص شد

سایت »اسپورت« عراق خبر داد که مکان های 
بلیت فروشــی دیدار تیم ملی ایران با عراق در 
انتخابی جام جهانی 2022 قطر مشــخص شد. 
قیمت بلیت این دیدار 5 هــزار دینار )نزدیک 
50 هزار تومان( خواهد بود. بلیت فروشــی این 
دیدار نیز از ابتدای هفته آینده آغاز می شــود. 
دیدار شــاگردان ویلموتس با تیــم ملی عراق 
 قرار اســت 2۳ آبان در ورزشــگاه بصره برگزار

 شود.

در حاشیه

 تساوی رهیاب تهران
 با نامینوی اصفهان

در هفتــه دوازدهم لیگ برتر فوتســال بانوان، 
نامینــوی اصفهان میهمان رهیــاب تهران بود 
که این دیدار با تســاوی یک بر یک پایان یافت. 
گفتنی است؛ تیم فوتسال نامینوی اصفهان با 21 

امتیاز در رده پنجم جدول رقابت ها جای دارد.

مسابقات سوپرلیگ کاراته بانوان؛
 هیئت کاراته اصفهان 
در جایگاه دوم ایستاد

هیئــت کاراتــه اصفهــان، رتبــه دوم جدول 
رقابت های ســوپر لیگ کاراته بانوان کشــور را 
کسب کرد. در مرحله اول هفته نخست رقابت ها 
که در سالن شــهید کبکانیان تهران برگزار شد 
هیئت کاراته اصفهان با نتیجه 27 بر ۳ باشــگاه 
حامی را شکســت داد، در هفته دوم هم هیئت 
کاراته اصفهان بانتیجه 22 بر 9 ارتانا را شکست 
داد. در جــدول رده بندی تیم های دانشــگاه 
آزاد، هیئــت کاراته اصفهان و پیــام ارتباطات 
رده های اول تا ســوم را کســب کردند. در این 
مسابقات هشت تیم در یک گروه حضور دارند و 
 مسابقات خود را به صورت رفت و برگشت برگزار

 می کنند.

سپاهان، فاتح مسابقات دارت 
قهرمانی کشور شد

شــانزدهمین دوره مســابقات دارت قهرمانی 
کشــور مردان با قهرمانی تیم فــوالد مبارکه 
ســپاهان اصفهان در مجموع رده بندی تیمی 
همراه شد. در این رقابت ها که با حضور ۳۴ تیم 
از ۳0 استان کشور در خانه بسکتبال مجموعه 
ورزشی 22 کوالن ســنندج برگزار شد، بعد از 
تیم فوالد مبارکه ســپاهان اصفهان، تیم تهران 
دوم شــد و تیم اردبیل در جایگاه سوم ایستاد. 
در فینال بخش انفرادی این رقابت ها حســین 
اعرابی از فوالد مبارکه ســپاهان همشــهری 
خود علیرضا ایزدی را با حســاب 5 بر ۴ مغلوب 
کرد و به عنوان قهرمانی دست یافت، امیر علی 
رمضانی از خراسان رضوی و سلمان شهباز پور 
از لرستان به طور مشترک در جایگاه سوم قرار 
گرفتند. در بخش تیمی ۴ نفــره فوالد مبارکه 
سپاهان متشــکل از حســین اعرابی، علیرضا 
ایزدی، محمود هارونی و یدا...فروغی مقابل تیم 
تهران به برتری رسید و قهرمان شد، همچنین 
تیم هــای کردســتان و البرز در جایگاه ســوم 

مشترک ایستادند.
و باالخره در فینال رقابت هــای بخش دونفره 
تیم دو نفره حســین اعرابی و علیرضا ایزدی از 
فوالد مبارکه سپاهان مقابل تیم دو نفره اردبیل 
به برتری دســت یافت و قهرمان شد، همچنین 
تیم های تهــران الف و توابع تهــران در جایگاه 

سوم ایستادند.

منهای فوتبال

  عکس روز

»پیامنیازمند«رکورددارجدیدکلینشیتدرلیگبرتر
پیام نیازمند، دروازه بان تیم فوتبال سپاهان اصفهان با 9۳5 دقیقه حفظ دروازه اش توانست 

جدیدترین رکورد کلین شیت در تاریخ لیگ برتر را به نام خود ثبت کند.

شماره 10 سرخ پوشان در لیگ برتر به عدد 200 رسید
ساسان انصاری، مهاجم اهل نورآباد ممسنی200 امین بازی خود در لیگ برتر را روز جمعه با پیراهن تیم 
تراکتور انجام داد. ساسان انصاری پس از آقای گلی در رقابت های لیگ برتر امید با تیم فوالد خوزستان، به 
تیم بزرگساالن این باشگاه پیوست و در لیگ برتر با تیم های فوالد خوزستان، پرسپولیس، سپاهان اصفهان 
و تراکتور آذربایجان به میدان رفته اســت. او در دقیقه 66 در دیدار با استقالل به میدان آمد و موفق شد 
که گلزنی هم بکند و گل شماره ۴8 خود را وارد دروازه استقالل کرد. انصاری با پیراهن فوالد نیز موفق به 
زدن گل برابر استقالل شده بود. این مهاجم که در لیگ سیزدهم با پیراهن فوالد قهرمان لیگ شده، در 
این دویست بازی، عالوه بر ۴8 گل، 9 پاس گل داده و 7 بار پنالتی گرفته است. انصاری با گل روز جمعه 
برای تراکتور به بهترین گلزن تراکتور در لیگ نوزدهم تبدیل شد و پس از مغانلو و محمد نوری به همراه 

چند بازیکن دیگر با سه گل در رده سوم قرار گرفت.

هت تریک سپاهان و کی روش در از دست دادن پنالتی!
در لیگ شانزدهم بود که سپاهان مشــکل بزرگی در گل کردن پنالتی ها پیدا کرده بود. این مشکل با حضور 
امیرقلعه نویی و حضور بازیکنانی نظیر ساســان انصاری و استنلی کی روش برطرف شد، البته تا دیدار ششم 
فرودین ماه 1۳98 که مهاجم برزیلی سپاهان پنالتی حساسی در تساوی یک بر یک مقابل ذوب آهن از دست 
داد و در پیروزی یک بر صفر مقابل نفت مسجد ســلیمان هم آن را تکرار کرد تا در دیدار برابر سایپا مهرداد 

محمدی پشت ضربه پنالتی بایستد.
این داستان در نیمه نهایی جام حذفی به شکل تراژیکی برای طالیی ها پیش رفت و در مسابقات لیگ نوزدهم 
این معضل ادامه دار شده است. ولسیانی در دیدار برابر ماشین سازی اولین پنالتی فصل را برای طالیی پوشان 
به هدر داد و در دیدار برابر پارس جنوبی بار دیگر کی روش پشت ضربه ایستاد  و  پنالتی را به بیرون زد تا هم 

خودش سه پنالتی اخیرش را از دست داده باشد و هم سپاهان.

۲۰ گل زده در 6 بازی؛

رکورد جالب »استراماچونی« با استقالل
تیم فوتبال اســتقالل تهران که فصل جاری را چندان خوب آغاز نکرد و تا رده های پایینی جدول هم 
پیش رفت، در ادامه کار روند رو به جلویی در پیش گرفت و با چند پیروزی متوالی در لیگ برتر و جام 
حذفی شــرایطش بهبود یافت. آبی پوشــان آخرین بار در هفته چهارم رقابت های لیگ برتر و مقابل 
پرسپولیس طعم شکست را چشیدند و بعد از آن در 7 بازی متوالی در لیگ و جام حذفی بازنده نبوده اند. 

با نتیجه 2-2 آن ها بعد از شکست در هفته چهارم، در هفته پنجم مقابل تیم ذوب آهن 
ریحان مساوی شدند و بعد از آن در 6 بازی متوالی برنده از زمین خارج شدند.  گل 
شدند و گل و فجرسپاســی دو تیمی بودند که در جام حذفی مغلوب آبی پوشــان 
لیگ مقابل گهر، سایپا، پارس جنوبی و سرانجام تراکتور چهار تیمی بودند که در 
این تیم تن به شکست دادند. استقالل در شش بازی اخیرش که منجر 

به شش پیروزی متوالی شد، جمعا 20 گل به ثمر رساند که این 
نشان از میل باالی این تیم در حمله است. آنها در این بازی ها 
۴ بار هم دروازه شان باز شده است. شاگردان استراماچونی ۳ 
بازی از این 6 بازی را خارج از خانه به میدان رفته اند که نتایج 
خارج از خانه این تیم به مراتب بهتر از نتایج خانگی شــان 
است. آنها خارج از خانه یک پیروزی ۳ بر یک مقابل گل 
ریحان در کرج، یک پیروزی ۴ بر صفر مقابل ســایپا در 

شهر قدس و یک پیروزی ۴ بر 2 مقابل تراکتور در تبریز به 
دست آورده اند. آبی پوشان در خانه ۳ گل به فجر، 2 گل به 

گل گهر و 2 گل هم به پارس جنوبی جم زده اند.

روز جمعه خبر رسید امیر قلعه نویی به دلیل اظهاراتی که بعد از 
بازی سپاهان و سایپا داشت، به کمیته اخالق فدراسیون فوتبال 
دعوت شد. سرمربی سپاهان در برنامه سالم صبح بخیر در واکنش 
به این خبر گفت: »من هم این را شــنیده ام و خیلی خوشحال 
می شوم به کمیته اخالق بروم. کمیته اخالق جایی است که از نظر 
من عدالت در آنجا برقرار است؛ حرف هایت را گوش می دهند و 

واقعیت را رصد می کنند. من دیروز زنگ زدم و از آقای خطیبی 
دلجویی کردم. خودم چندین سال اســت این الفاظ را تحمل 
می کنم. چرا ما باید این شعارها را تحمل کنیم؟ من به رسول گفتم 
یک بار درباره شما گفتند اما من چندین سال است این شعارها 
را تحمل می کنم.« وی در پاسخ به این ســوال که قبول دارید 
می توانستید بعد از بازی سایپا ادبیات مالیم تری داشته باشید؟ 
تاکید کرد: »من که عذرخواهی ام را کردم و از طرفداران اصیل 
پرسپولیس عذر خواستم. کسانی که اصیل هستند هیچ وقت 
این الفاظ را به کار نمی برند. ما با یک سری اسناد به کمیته اخالق 

می رویم. خبر ورزشی چاپ کرده است که کانون هواداران نساجی 
و خرم آباد گفته اند این داستان ها سازمان یافته است و مربوط به ما 
نبوده و مربوط به تیم خاصی بوده است. اسنادی را وکالی من جمع 
آوری کرده اند.« قلعه نویی در پاسخ به این سوال که منظورتان 
همین شعاری اســت که اخیرا در بعضی استادیوم ها علیه شما 
می دهند، جواب داد: »بله، همین شعار.« او همچنین گفت: »من از 
آقای تاج سوال دارم چرا در این چند سال هیچ اقدامی انجام نداده 
اید؟ چرا من باید چندین سال فحش تحمل کنم و نه فدراسیون نه 

ارکان فدراسیون واکنشی نشان ندهند؟«

قلعه نویی، سند و مدرک رو می کند

طلســم ناکامی های ذوب آهن پس از 12 
هفته شکست. سبزپوشــان اصفهانی بعد از 12 
هفته ناکامــی در رقابت های لیــگ برتر و جام 
حذفی مقابل تیم شاهین شــهرداری بوشهر به 
میدان رفتند و توانستند با شکست دادن این تیم، 
سه امتیاز ارزشمند را به دست آورند. ذوبی ها این 
برد ارزشــمند را مقابل تیمی به دســت آوردند 
که همانند ذوب آهن شــرایط بســیار بدی در 
جدول داشته و برای فرار از قعر جدول محکوم به 
پیروزی بود.سبزپوشان با این پیروزی 7 امتیازی 
شده و با توجه به نتایج سایر تیم ها همچنان در 

رده چهاردهم جدول جای دارند.

ذوبی ها در حالی در هفته نهم رقابت های لیگ 
برتر به برد مهم و تاثیر گذاری دست یافتند که آنها 
پیش از این بازی هفته ها بود که در ورطه ناکامی و 
بدشانسی عجیب و غریب دست و پا می زدند و برای 
بازگشت دوباره به لیگ به این برد نیاز داشتند. این 
پیروزی با ارزش می تواند شرایط این تیم را برای 
ادامه فصل دگرگون کند تا بــا توجه به بازی های 
نســبتا آســان تری که در پیش دارند، امیدوار به 
بهبود شرایط باشند. ذوب آهن تا به اینجای فصل 
با بیشتر تیم های مدعی از جمله سپاهان، تراکتور، 
شهرخودرو و استقالل بازی کرده و در 6 هفته باقی 

مانده بازی های آسان تری را در پیش دارد.

ارســالن مطهری، بدون شــک یکی از بهترین 
بازیکنان ذوب آهن در این میــدان بود، مهاجم جوان 
ذوبی ها که ســومین گل خود در این دوره از رقابت ها 
را به ثمر رســاند یکی از زیباتریــن گل های این هفته 
از رقابت ها را به نام خود ثبت کــرد. مطهری در نیمه 
دوم این بازی از سانتر ارسالی قاسم حدادی فر نهایت 
اســتفاده را برد و با ضربه برگردان زیبایی تور دروازه 
شاهین را به لرزه درآورد؛ او در این مسابقه دو موقعیت 
گل دیگر نیز داشت که دروازه بان حریف به خوبی مقابل 
آنها ایستاد و مانع از ثبت گل های دیگر توسط مطهری 
شد.این مهاجم حاال همراه با تیمش اولین برد در لیگ 
را تجربه کرد و در انتظار دیدار سخت با ماشین سازی در 
تبریز است؛ مطهری جلوتر از کریستانتوس انتخاب اول 
منصوریان برای خط حمله است و از حاال به بعد امید 
اول این مربی برای فرار از قعر جدول محسوب می شود.

بعد از جدایی محمدرشید مظاهری از ذوب آهن 
و پیوستن او به تراکتور، شایعات زیادی در خصوص 
حضور دروازه بانان مطــرح در اصفهان و کار زیر نظر 
منصوریان مطرح شد. اما هیچ کدام عملی نشد و این 
مربی با یک تصمیم جنجالی کار خود را به همراه باقر 
صادقی ادامه داد و تنها به جذب یوسف بهزادی اکتفا 
کرد. نتیجه این کار در ابتدا شکســت تلخ در مرحله 
حذفی لیگ قهرمانان آســیا بود و در ادامه شکست 
مقابل تیم ســایپا. گلر دوم سبزپوشان نیز نتوانست 
درون دروازه ذوبی ها خوب عمل کند تا منصوریان به 
استفاده از دروازه بان سوم خود در این مسابقات روی 
آورد که البته این تغییر جواب داد و معراج اسماعیلی 
نمایش خوبی مقابل تیم شــاهین شهرداری بوشهر 
داشــت تا ذوبی ها امیداوارنه چشــم به دیدارهای 

باقی مانده از نیم فصل اول بدوزند.

هفته نهم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور در حالی روز جمعه با برگزاری سه دیدار به 
پایان رسید که سبزپوشان اصفهانی موفق به کسب اولین پیروزی خود در این رقابت ها 
شدند. تیم ذوب آهن در این هفته میزبان تیم شاهین شهرداری بوشهر در ورزشگاه فوالد 
شهر بود که این دیدار با نتیجه دو بر صفر به پایان رسید تا شاگردان منصوریان به طور 
موقت از بحران عبور کرده و با آمادگی روحی بهتری مهیای دیدارهای آینده شوند. در 

این گزارش نگاهی خواهیم داشت به نکته های آماری این بازی.

طلسم ناکامی ها شکسته شد
 مروری آماری بر دیدار ذوب آهن اصفهان- شاهین شهرداری بوشهر؛

سمیه مصور
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آغاز عملیات ساخت 3 ترمینال شهری در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

برگزاری اردوی »سفر 
به آمریکا« توسط بسیج 

دانشجویی اصفهان
مسئول فرهنگی ناحیه بسیج دانشجویی استان 
اصفهان گفت: امسال شاهد ورود جوانان دهه 
هشتادی به دانشگاه هستیم؛ نسلی که با فاصله 
زیاد از 13 آبان 58  آگاهی زیادی از انقالب، دفاع 
مقدس و انقالب دوم ندارد بنابراین نیاز است تا 
برنامه های ویژه ای برای این نسل تدارک دید. 
محمد مرادی ضمن اشاره به اینکه برنامه های 
روشنگرانه بسیج دانشجویی محدود به 13 آبان 
نیست و در تمام طول ســال تداوم دارد، افزود: 
تبیین نشــانه های افول هیمنه آمریکا، وظیفه 
بسیج دانشجویی است که در قالب تریبون های 
آزاد و کرسی های آزاد اندیشی پیگیری خواهد 
شد. مرادی تصریح کرد: ناحیه بسیج دانشجویی 
اســتان اصفهان اردوهایی با عنوان »ســفر به 
آمریکا« در قالبی ســیاحتی برگــزار می کند 
که طــی آن دانشــجویان از مجموعه 13 آبان 
بسیج دانشجویی )النه جاسوسی سابق( و موزه 

عبرت ها بازدید خواهند کرد. 
مسئول فرهنگی ناحیه بسیج دانشجویی استان 
اصفهان عنوان کرد: پخش مستندهای داخلی 
و خارجی همراه با جلســات نقد و بررســی از 
دیگر برنامه های پایگاه ها و حوزه های بســیج 
دانشجویی در دانشگاه های سطح استان است 
و ســخنران پیش از خطبه های نمــاز جمعه 
 در شــهرهای مختلــف از میان دانشــجویان

 خواهند بود.

احداث بزرگ ترین مجتمع 
فرهنگی-آموزشی ناشنوایان 

کشور در اصفهان
کلنگ احــداث اولیــن مجموعــه فرهنگی، 
آموزشی ناشنوایان اصفهان و بزرگ ترین مرکز 
کشور، در شــهرک نگین ملک شهر با زیربنای 

حدود 3۰۰۰ مترمربع به زمین خورد. 
مدیر منطقه 1۲ شهرداری اصفهان با بیان این 
که برای این مرکز شهرداری مساعدت های الزم 
را در خصوص پروانه های ســاختمانی به عمل 
آورده، اظهار کرد: هزینه های پروانه ساختمانی 
برای این مرکز با گرفتن مصوبه شورای شهر به 
صورت کامال رایگان در اختیار ناشنوایان قرار 
می گیرد. وی تصریح کرد: این مرکز با زیربنای 
حدود 3 هزار مترمربــع در ۶ طبقه به عنوان 
بزرگ ترین مرکز ناشــنوایان کشــور شناخته 

می شود. 
در این مرکز هم به موضوعات فرهنگی و هم به 
مسائل آموزشی ناشنوایان توجه می شود. این 
مرکز با همت شــهرداری، خیرین و مسئوالن 
استانی احداث می شــود. نزدیک به 1۴ هزار 
ناشنوا در اســتان اصفهان وجود دارد. خیرین 
برای ســاخت این مرکز برای ناشنوایان اعالم 
آمادگی کرده اند تا هرچه سریع تر این مکان در 

اختیار ناشنوایان قرار بگیرد.

جانشین حوزه علمیه اصفهان خبر داد:
 اصفهان، میزبان اجالسیه

 جامعه مدرسین
  جانشــین مدیر حوزه علمیه اصفهــان با بیان 
اینکه حوزه انقالبی یکــی از مهم ترین مطالبات 
 رهبر معظــم انقالب اســت، گفت: ســاز و کار 
حاکم بر سیاســت های حوزه علمیــه از طریق 
شــورای عالی حوزه و مراکز مدیریــت و به ویژه 
مراکز مســتقل مدیریت بــرادران در اصفهان و 
مشــهد بر مبنای حوزه انقالبی تدوین و طراحی 

شده است. 
حجت االســالم باطنــی از برگزاری اجالســیه 
منطقه ای جامعه مدرسین حوزه علمیه با کالن 
موضوع گام دوم انقالب و نقش، وظیفه و رسالت 
حوزه علمیه در راستای بیانیه گام دوم انقالب به 
میزبانی حوزه علمیه اصفهان خبر داد و تصریح 
کرد: برنامه ریزی این اجالســیه در دست انجام 
است و دو استان چهارمحال و بختیاری و مرکزی 
نیز در ایــن همایش در کنار اصفهان هســتند و 
تمهیدات هرچه بهتر و پربارتر برگزار شدن این 
اجالسیه در حوزه علمیه اصفهان کمک می کند 
تا حوزه علمیه را در خــط اول انقالب و مطالبات 

رهبر معظم انقالب نگه دارد.

معاون هنری اداره ارشاد استان:
دهمین جشنواره فیلم فجر 

اصفهان بهمن ماه برگزار می شود
 معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان گفت: دهمین جشنواره فیلم فجر 
اصفهان همزمان با جشــنواره کشوری بهمن ماه 
برگزار می شــود. محمدعلی جعفری با اشــاره 
به میزبانــی اصفهان در جشــنواره فیلم فجر در 
سال جاری اظهار داشت: برنامه ریزی های الزم 
برای میزبانی شایســته اصفهان در جشــنواره 
فیلم فجر در حال انجام اســت و به محض فعال 
 شدن دبیرخانه در تهران نتایج آن اعالم خواهد

 شد.
 وی افزود: سال گذشته اصفهان بهترین میزبانی 
جشنواره فیلم فجر را در نحوه اجرا و آثار ارسال 
شده داشت و امیدواریم امسال هم با قوت میزبان 
شایسته ای در جشنواره فیلم فجر باشیم. جعفری، 
با اشاره به رشد مطلوب ســاخت فیلم های بلند 
ویدئویی در اصفهان اظهار داشت: امسال ساخت 
فیلم بلند ویدئویی »نــود« در اصفهان به اتمام 
رسید و سه فیلم بلند ویدئویی، مراحل ساخت و 
تکمیل خود را می گذرانند. وی ادامه داد: استقبال 
فیلم سازان برای ساخت فیلم در اصفهان می تواند 
در رونق بخشــی فیلم سازی در شــهر اصفهان 

موثر باشد.

نخستین نشست »ســاالنه آمار و 
برنامه ریزی در مدیریت شهری« با 
حضور رییس مرکز آمار ایران، شــهردار اصفهان، 
مدیر کل برنامه و بودجه ســازمان شــهرداری ها، 
رییس و اعضای شورای اسالمی شــهر و مدیران و 
کارشناسان برگزار شــد. رییس مرکز آمار ایران در 
این نشســت اظهار کرد: ۲۰ اکتبر روز جهانی آمار 
است که شعار جهانی آن »آمار بهتر-زندگی بهتر« 
نام گذاری شــده است. جواد حســین زاده افزود: 
برنامه ریزی مبتنی بر آمار رمز موفقیت و پیشرفت 
سازمان هاســت و البته بدون آمار درســت امکان 
برنامه ریزی وجود نــدارد. رییس مرکز آمار ایران با 
بیان اینکه یکی از گرایش های آمار، بهره وری است، 
تصریح کرد: در امور شهری بهره وری این است که 
خدمــات شــهری را با تنوع بیشــتر در ســطوح 
جغرافیایی کوچک تر با هزینه کمتر ارائه کنیم. وی 
با تاکید بر اینکه ریشه آمار به معنی حکومت کردن 
است، گفت: از ابتدای پیدایش آمار، از آمار به منظور 
اداره کردن جوامع استفاده شده است و ابعاد مختلف 
کشوری، شهری و روستایی دارد. حسین زاده با بیان 
اینکه آماری که کیفیت الزم را داشته باشد، همواره 
مورد نیاز مدیران شهری اســت، تصریح کرد: برای 
برنامه ریزی شهری نیاز به آمار با کیفیت داریم البته 

منظور همان ابعاد کیفیت در حوزه آمار است.
وی با بیان اینکه جامع، یکپارچــه، به هنگام و در 
دسترس بودن آمار بسیار حائز اهمیت است، افزود: 
خوشــبختانه در حال حاضر نظام آماری کشــور 
مطلوب اســت؛ اما در حوزه بودجه و اعتبارات 55 
درصد نیازهای آماری در ســطح ملی و 35 درصد 
نیازهای آماری در ســطح اســتانی و البته کمتر از 
15 درصد در سطح شهرستانی تامین می شود که 
در این راســتا نیاز داریم تا کیفیت آمارها و گستره 
آن توسعه یابد.رییس مرکز آمار ایران با بیان اینکه 
داده های باکیفیت پیش نیاز حکمرانی شایســته 
در شهرهاســت و باید مورد توجه قرار گیرد، تاکید 
کرد: آمارهای رسمی را به عنوان کاالهای عمومی 
که از طرف حاکمیت ها برای اداره حاکمیت تولید 

می شود، می دانیم و وقتی آمار رسمی تولید می شود 
اگر باورپذیری کمی داشته باشد در حوزه کاالهای 
عمومی به معنــای کم بودن کیفیــت آمار مطرح 
خواهد شد.شهردار اصفهان نیز در این نشست گفت: 
برای نخستین بار در کشور اولین نشست ساالنه آمار 
و برنامه ریزی در مدیریت شــهری به مناسبت روز 
ملی آمار و برنامه ریزی به همت شهرداری اصفهان 
برگزار شده تا با همفکری و هم اندیشی و همچنین 
ارائه نظرات کارشناسی در حوزه آمار و برنامه ریزی 
امکانی فراهم شود تا شــهرداری ها در کالن شهرها 
و سایر شهرها بتوانند براســاس واقعیات آماری و 
تدوین برنامه، راه درست را برای خدمت رسانی بهتر 

به شهروندان انتخاب کنند.
قدرت ا... نوروزی ادامه داد: برنامه ریزی یک فرآیند 
اســت و هرکســی در زندگی روزمره و کاری خود 
باید برنامه داشته باشد چراکه نبود برنامه می تواند 
موجب بی نظمی و فاصلــه گرفتن از اهداف تعیین 
شده باشد. شهردار اصفهان با بیان اینکه هر سازمانی 
بخش زیادی از عمر خود را به گونه ای سپری می کند 
که با چند عنوان اصلی در مدیریت شهری سروکار 
دارد که برنامه ریزی اصلی ترین آن اســت، افزود: 

برنامه ریزی فرآیندی مهم در مدیریت شهری است 
و می تواند مدیران شهری را به اهداف شایسته خود 
برساند.وی ادامه داد: امروز با ارائه نظرات، شهرداری 
اصفهان از فرصت ایجاد شده اســتفاده می کند تا 
برای شهر به عنوان یکی از پیچیده ترین موضوعات 
برنامه درســتی را تدوین کند. نوروزی تاکید کرد: 
شهر از مصنوعاتی شکل گرفته و دست بشر چنان 
مداخله دارد که بایــد باتوجه به موضوعات مختلف 
فرهنگی، قومــی، اجتماعــی و... برنامه ای تدوین 
شــود تا بتواند خدمات بهتری به مردم ارائه کند و 
البته برای مدیریت این موجــود پیچیده، چاره ای 

جز برنامه نداریم.
وی با بیان اینکه برنامه از پایه هــا و مبانی مختلف 
برخوردار اســت کــه اصلی ترین پایــه آن »آمار« 
اســت، تصریح کرد: آمار از ریاضی فاصله گرفته و 
با احتماالت ما را به مسیر درست هدایت می کند و 

نقش کلیدی در برنامه ریزی دارد.
شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه امسال با طرح ها 
و برنامه های متعــدد گام های خوبی در راســتای 
برنامه ریزی شهری برداشــته ایم، گفت: اگر برنامه 
ریزی ها دقیق باشــد فواید زیادی به همراه خواهد 

داشــت چرا که بدون برنامه نمی توان منابع مهم و 
بزرگ را به نحو صحیح مدیریــت کرد.وی تصریح 
کرد: بدون برنامه درست، نمی توان کیفیت خدمات 
را افزایش، هزینه ها را کاهش و از فرصت ها به نحو 
شایسته استفاده کرد و تهدیدات را به موقع برطرف 
کرد. نوروزی با بیان اینکه بدون برنامه ریزی برابری 
و عدالت برای دسترســی شــهروندان به امکانات 
میســر نخواهد بود، افزود: ایجاد تحول سازمانی با 
برنامه ریزی امکان پذیر اســت؛ اگر بخواهیم نظام 
آماری یکپارچه و دقیق داشــته باشیم باید تصویر 
مناسبی از جایگاه واقعی که در آن قرار داریم و مسیر 
و چشم اندازی که مدنظر اســت را با برنامه صحیح 
رصد، پیگیری و تحقق پذیر کنیم که خوشبختانه 
حوزه برنامه ریزی شــهرداری اصفهان تاکنون در 
این مســیر تالش های خوبی انجام داده و توانسته 
همگرایی خوبی در شهرداری و سازمان های خدمت 
رسان دیگر مرتبط با امور شهری ایجاد کند. وی با 
اشــاره به تدوین برنامه های متعدد گفت: در حوزه 
برنامه ریزی، شهرداری اصفهان از گذشته برنامه های 
زیادی از جمله اصفهان ۲۲+ در سال ۷5، برنامه های 
85، ۹۰، ۹5 و 1۴۰۰ را تدوین کرده و در حال حاضر 
نیز برنامه اصفهان 1۴۰5 با رویکرد سنجش پذیری 
و نتیجه محور بودن در حال تدوین است و مدیریت 
شــهری اصفهان برنامه خود را براســاس سنجش 

پذیری تدوین کرده است.
شهردار اصفهان افزود: در این راستا آمارنامه خوبی 
در شهرداری اصفهان تدوین شده؛ برای یازدهمین 
سال متمادی امســال آمارنامه شهر با همکاری ۶۰ 
ارگان در چهار هزار و ۲۰۰ عنــوان اطالعاتی تهیه 

شده است.
به گزارش زاینده رود، در پایان این نشســت آیین 
رونمایــی از کتاب آمارنامه ســال ۹8 شــهرداری 
اصفهان، ســندراه اندازی رصدخانه شهری، نظام 
جامع آماری و تاالر مانیتورینگ شــهرهای ایران 
)تماشا(، ســامانه رصد اطالعات )رصا( و همچنین 
 امضــای تفاهــم نامه SDI بــه صــورت نمادین

 انجام شد.

برنامه اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد سنجش پذیری در حال تدوین است
   شهردار اصفهان در نخستین نشست ساالنه آمار و برنامه ریزی در مدیریت شهری مطرح کرد: 

مفاد آراء
 8/66 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صــدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
1- رای شــماره 2222 مورخ 98/06/02 هیات اول  آقاي نبي اله ســالك به شناسنامه 
شماره 330 كدملي 1289280932 صادره اصفهان فرزند تقي بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 109/65 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2219 فرعي از5000 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
2- رای شــماره 1952 مورخ 98/05/13 هیات اول آقاي ناصر زلقي به شناسنامه شماره 
591 كدملي 4848850665 صادره الیگودرز فرزند علي رحم بر ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 56/53 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمود خیاركار خریداری شده است.
3- رای شــماره 2110 مورخ 98/05/24 هیات اول آقاي قربانعلــي بابائي تركماني به 
شناســنامه شــماره 4713 كدملي 5458930509 صادره اصفهان فرزند محمدعلي بر 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 48/22 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4307 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
4-  رای شــماره 494 مورخ 98/02/07 هیات اول خانم فاطمه عشــوري مهرنجاني به 
شناسنامه شماره 72 كدملي 1112071504 صادره فالورجان فرزند خسرو بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت164/5 مترمربع مفروزی از  پالك شماره214 فرعي از4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
5- رای شــماره 2590 مورخ 98/07/08 هیات اول آقاي بهزاد شــیخ دســتجردي به 
شناسنامه شماره 4146 كدملي 1290884978 صادره فرزند یداله بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 247/5 مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمد شیخ دستجردی خریداری شده است.

6- رای شماره 2797 مورخ 98/07/24 هیات اول آقاي غالمرضا امیرحاجلو مشهدي به 
شناسنامه شماره 20222 كدملي 1282669631 صادره اصفهان فرزند خسرو بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت112/02 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای محمدصادق ناظردستجردی خریداری شده است.
7- رای شماره 2561 مورخ 98/07/06 هیات اول آقاي سید مصطفي هاشمي به شناسنامه 
شــماره 2903 كدملي 1289235821 صادره اصفهان فرزند سید محمود بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 156/41 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4774 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 
آقایان عبدالعلی اسحقیان درچه، محمدحســین پروین نجف آبادی و فضل اله مالبیك 

دنبه خریداری شده است.
8- رای شــماره 2552 مورخ 98/07/02 هیات اول آقاي مرتضي ســلماني حیدري به 
شناســنامه شــماره 1930 كدملي 4621187090 صادره بن فرزند خیراله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 68 مترمربع مفروزی ازپالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

عباس ابراهیمی خریداری شده است.
9- رای شــماره 2698 مورخ 98/07/17 هیات اول خانم الهه قاضیدي به شناســنامه 
شماره 2371 كدملي 0072558091 صادره تهران فرزند حسن بر ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 44/70 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 62 فرعي از 2984 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
10-  رای شــماره 2551 مورخ 98/07/02 هیات اول آقاي رضا شــریفي تشــنیزي به 
شناسنامه شماره 920 كدملي 4621646206 صادره شهر كرد فرزند بهمن بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 230 مترمربع مفروزی از پالك شماره 85 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
11- رای شــماره 2700 مورخ 98/07/17 هیات اول خانم مروارید صادقي قهفرخي به 
شناسنامه شــماره 6 كدملي 4622360799 صادره فرخ شهر فرزند رجبعلي بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 99/17 مترمربع مفروزی از پالك شماره13 
فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 

بیع نامه و مع الواسطه از طرف خانم ماه سلطان ایزدی خریداری شده است.
12- رای شــماره 2701 مورخ 98/07/17 هیات اول آقاي امامقلي شاه قلیان قهفرخي 
به شناسنامه شــماره 356 كدملي 4622364298 صادره شــهر كرد فرزند علي داد بر 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 99/17 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره13 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
 اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف خانم ماه ســلطان ایزدی خریداری

 شده است. 
13- رای شماره 2699 مورخ 98/07/17 هیات اول آقاي سیدرحمن ابوطالبي اصفهاني 
به شناسنامه شماره 167 كدملي 1286444004 صادره اصفهان فرزند سیدرضا بر85/58 
سهم مشاع از 108/98 سهم ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 54/99 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره41 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان كه تحت پالك23928 
فرعی مفروز شده است  بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی 

از طرف آقای نوروز علی قاسمپور خریداری شده است.
14- رای شــماره 2530 مورخ 98/06/31 هیات اول آقاي اســفندیار سجادي مجد به 
شناســنامه شــماره 19829 كدملي 1282667637 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 228/15 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای مانده علی ایزدی خریداری شده است.
15- رای شماره 2645 مورخ 98/07/11 هیات اول آقاي حسین ملك محمددستجردي 
به شناسنامه شماره 1601 كدملي 1289023662 صادره اصفهان فرزند احمد بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز به مســاحت 149/85 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 144 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف آقای احمد ملك محمد دســتگردی )احدی از 

ورثه قربانعلی ملك محمد دستجردی ( خریداری شده است.
16-  رای شــماره 2646 مورخ 98/07/11 هیات اول خانم محترم كارگردستجردي به 
شناسنامه شــماره 92 كدملي 1288605129 صادره اصفهان فرزند عباس بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز به مســاحت 149/85 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 144 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف آقای احمد ملك محمد دســتگردی )احدی از 

ورثه قربانعلی ملك محمد دستجردی ( خریداری شده است.
17- رای شماره 2691 مورخ 98/07/16 هیات اول خانم فهیمه شریفیان دستجردي به 
شناسنامه شماره 5631 كدملي 1292766093 صادره اصفهان فرزند مصطفي بر 6/34 
سهم از 49/10 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 301/43 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 4333 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
18-  رای شماره 2721 مورخ 98/07/20 هیات اول خانم مژگان سخاوت جو به شناسنامه 
شماره 1272222675 كدملي 1272222675 صادره فرزند یداله بر6/34 سهم از 49/10 
سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 301/43 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4333 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
19-  رای شــماره 2692 مورخ 98/07/16 هیات اول خانم طاهره ملکي دستجردي به 
شناسنامه شــماره 20985 كدملي 1282676997 صادره فرزند علي بر11/87 سهم از 

49/10 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 301/43 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
4333 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
20- رای شماره 2693 مورخ 98/07/16 هیات اول آقاي مصطفي شریفیان دستجردي به 
شناسنامه شماره 87 كدملي 1288759886 صادره فرزند یداله  بر 12/68 سهم از 49/10 
سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 301/43 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4333 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
21- رای شــماره 2694 مورخ 98/07/16 هیات اول آقاي اصغر صالح دســتگردي به 
شناسنامه شماره 16621 كدملي 1282635506 صادره فرزند عباس  بر 11/87 سهم از 
49/10 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 301/43 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
4333 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
22-  رای شــماره 2791 مورخ 98/07/24 هیات اول آقاي  بهادر طاهري گشــنیگاني 
به شناسنامه شــماره 30 كدملي 6339832156 صادره شــهر كرد فرزند علي بخش بر 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 168/2 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای غالمحسین دهقان خریداری شده است.
23-  رای شماره 2792 مورخ 98/07/24 هیات اول آقاي محمد كریمي برام به شناسنامه 
شــماره 1 كدملي 1972126040 صادره مسجد ســلیمان فرزند صفقلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 259 مترمربع  مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

غالمحسین دهقان خریداری شده است.
24-  رای شــماره 2643 مورخ 98/07/11 هیات اول آقاي عبدالمجید طالع دستجردي 
به شناسنامه شماره 51 كدملي 1288700040 صادره فرزند حسن  برسه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 211/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره 659 
فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
25- رای شــماره 2640 مورخ 98/07/11 هیات اول خانم فاطمه مهرعلي به شناسنامه 
شماره 17906 كدملي 1282647768 صادره فرزند حسن برسه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 211/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره 659 فرعي از 
4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/08/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/08/27

م الف: 649805 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان از دستور کار قرار دادن 
احداث 3 پایانه صمدیه، آیت ا... غفاری و جنوب غرب خبر داد و گفت: 
تملک این 3 پایانه در حال تکمیل اســت و تا پایان امسال کلنگ آغاز 
عملیات اجرایی آنها به زمین می خورد، همچنین دو طرح نرم افزاری 
طرح محدوده ترافیک و طرح پارک حاشیه ای هوشمند که تا آذرماه 
اجرایی می شود در دستور کار اســت و کمک می کند که شهروندان 

مدیریت سفرهای خود را داشته و از سفرهای اضافه جلوگیری شود.
علیرضا صلواتی اظهار کرد: در موضوع مترو شــروع عملیات اجرایی 
خط دو از محور خیابان سردار حجازی و مدرس نجفی شروع می شود 
و امیدواریم خط دو طــی یک برنامه چهار ســاله تکمیل و در اختیار 
شهروندان قرار گیرد.معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان با 
بیان اینکه در حال حاضر حدود 1۶۰ تقاطع به سیستم های هوشمند 

مجهز است، خاطرنشان کرد: این تقاطع ها همه روزه در حال گسترش 
است، اصفهان در این زمینه پیشرو بوده و شانه به شانه تهران حرکت 
می کند؛ اصفهان در موضوع ســامانه های هوشمند در بحث کمیت و 
تعداد، بعد از تهران دوم و بر اساس ســرانه، اول است و باز هم در حال 
گسترش آن هســتیم تا بتوانیم شــهری قانونمندتر و ایمن تر از قبل 

داشته باشیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار خبر داد:
آغاز عملیات ساخت 3 ترمینال شهری در اصفهان
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 امام صادق علیه السالم:
 هرکه خائنى را امانت دار امانتى کند، او را نزد 

خدا ضمانتى نباشد.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

مدیر دفتر طرح های آب رسانی شرکت آب منطقه ای استان خبر داد:

اجرای خطوط لوله گذاری شمالی طرح سامانه دوم آب رسانی اصفهان

مرحله   اول مســابقات  اســتانی مهارت های فنی و تخصصــی بهره برداری 
شــرکت های آب وفاضالب کشــور با حضور 178 تیم  در تاریخ 21 الی 23 
مهرماه در دو بخش تئوری و عملی در اصفهان برگزار شــد. 40 تیم در بخش 
نصب انشعاب آب ، 21 تیم در بخش نصب انشعاب فاضالب ،  45 تیم در بخش 
تعمیرات خطوط لوله ، 38 تیم در بخش عیب یابی مدارهای فرمان در تابلوهای 
برق  و 34 نفر در بخش آزمون پارامترهای شیمیایی نمونه آب شرکت کردند.

پس از برگزاری  مرحله اول مسابقات استانی   در تاریخ 21 الی  23 مهر ماه 8 
تیم در هر بخش به عنوان برگزیده شناخته شــدند که در تاریخ یکم آبان ماه 
رقابت نهایی به منظور انتخاب 5 تیم جهت راهیابی بــه مرحله بلوکی انجام 
گرفت. در نهایت در بخش تعمیرات خطوط لوله آب، شرکت آبفای روستایی 
اصفهان به مرحله بلوکی راه یافت و تیم هــای آبفای منطقه 3 ویک به ترتیب 
به مقام های دوم و سوم دســت یافتند.در بخش نصب انشعاب آب تیم آبفای 

خوروبیابانک به مرحله بلوکی رسید و تیم های آبفای روستایی اصفهان و آبفای 
نجف آباد در رده هــای بعدی قرار گرفتند.در بخش نصب انشــعاب فاضالب 
تیم آبفای کوهپایه بــه مرحله بلوکی راه یافت و تیم هــای آبفای منطقه یک 
و آبفای روستایی خوروبیابانک به ترتیب به مقام دوم و سوم دست یافتند.در 
بخش عیب یابی مدار فرمان تابلوهای برق تیم آبفای لنجان به مرحله بلوکی 
صعود کرد و تیم های آبفا ستاد مرکزی و تصفیه خانه فاضالب شمال به ترتیب 
به مقام های دوم و سوم رســیدند.در بخش آزمون کنترل شیمیایی آب خانم 
محدثه السادات  شاهمردای و شیما شــاپور بلند به مرحله بلوکی راه یافتند و 
سید محسن حسینی و ریحانه نصر اصفهانی مقام دوم و فاطمه عقدایی و مریم 
پور عباسی به مقام سوم دست یافتند. گفتنی است؛ در مرحله بلوکی شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان با شــرکت های آبفای یزد،کاشان،کهگیلویه 
وبویراحمد و چهارمحال و بختیــاری با یکدیگر به رقابت مــی پردازند.بهره 
برداران شرکت آبفای اســتان اصفهان در حالی در مسابقات مهارت های فنی 
و تخصصی بهره برداری شــرکت های آب وفاضالب کشــورحضور یافتند که 
طی چند ســال اخیر به رغم محدودیت های منابع آبی به خوبی توانستند آب 
شرب مشــترکین را به صورت پایدار تامین کنند که این مهم ناشی از مهارت 
بهره برداران در استفاده بهینه از تاسیسات و منابع بوده؛ اما با این وجود برگزاری 

این مسابقات بسیار موثر در ارتقای مهارت بهره برداران در زمینه ارائه خدمات 
بهینه به مشترکین است.در این زمینه  باقری، مدیر آب رسانی شرکت آبفای 
استان اصفهان برگزاری مســابقات مهارت های فنی و تخصصی بهره برداری 
شرکت های آب و فاضالب کشور را  امری بسیار ارزشمند دانست و عنوان کرد: 
با برگزاری این مسابقات قطعا ارائه خدمات بسیار مطلوب تر و بهتر از گذشته در 
اختیار مشترکین قرار می گیرد چراکه برگزاری این مسابقات در ارتقای دانش 
بهره برداران بسیار موثر است.عضو کمیته علمی و اجرایی  مسابقات مهارت های 
فنی و تخصصی بهره برداری شــرکت های آب و فاضالب کشــورگفت: قطعا 
برگزاری این مسابقات در نهایت افزایش سرعت عمل ،استفاده از تجهیزات به 
روز، افزایش کیفی سطح خدمات را به همراه دارد که این امر هدف غایی فعاالن 
صنعت آبفا در اصفهان  است.وی افزود: باید نظارت ها  بر انجام فعالیت های در 
بخش بهره برداری بیش از گذشته باشد تا بهره برداران در حین انجام وظایف 
محوله تمام نکات علمی ، تخصصی ، ایمنی و استاندارد را به خوبی رعایت کنند 
تا شــاهد ارائه خدمات بیش از پیش به مردم باشیم.باقری، پیرامون تعمیرات 
خطوط آب رسانی که یکی از محورهای جشنواره بوده، اظهار داشت:دردهه های 
گذشته تعمیر خطوط آب رســانی بســیار زمان بر بود در حالی که هم اکنون 
تعمیرات خطوط آب رســانی در کمترین زمان ممکن انجام می شود و نهایت 
بیش از 2 ساعت زمان نمی برد که این مهم در جلب رضایت مردم امری بسیار 
اثر گذار به شمار می آید، همچنین عامل بسیار مهمی هم در کاهش هدر رفت 
آب محسوب می شــود . جعفری، معاون بهره برداری شرکت آبفای روستایی 
استان اصفهان برگزاری این مسابقات را بســیار تاثیر گذار در اجرای اصولی 
پروژه ها برشمرد و گفت: برگزاری این مســابقات باعث می شود کارشناسان 
عالوه بر مرور دستورالعمل های پنج گانه شرکت مهندسی آب وفاضالب که به 
منظور اجرای صحیح  پروژه ها تدوین شده با فضای عملیاتی اجرای پروژه ها 
بیش از پیش آشنا شوند به طوری که در ترسیم طرح ها محدودیت های اجرا  را 
به خوبی لحاظ کنند.عضو کمیته علمی ، اجرایی این مسابقات در ادامه افزود: 
مشاهدات حاکی ازآن است  شــرکت کنندگان در مسابقات مهارت سعی در 
انجام محورهای مسابقه به صورت علمی ، تخصصی و استاندارد دارند که   این 

رویه در صورت نهادینه شدن ارتقای کیفی خدمات را به دنبال دارد. 
وی، تحلیل نتایج مســابقات را بسیار موثر  در شناســایی نقاط ضعف و قوت 
بهره برداران دانســت و خاطر نشان کرد: با تحلیل و بررســی  نتایج مسابقات 
می توان راهکارهایی جهت رفع نقاط ضعف ونیز ارتقای نقاط قوت مدنظرقرار 
داد. این سخنان در حالی از ســوی معاون بهره برداری شرکت  آبفار اصفهان 
عنوان شد که از جمله اهداف برگزاری این مســابقات  ایجاد بستری مناسب 
جهت پیشبرد شــرکت های آب و فاضالب، تهیه اســتانداردهای الزم برای 
انجام فعالیت های حوزه صنعت آب و فاضالب، ایجاد انگیزه و روحیه نشــاط 
در بین کارکنان،  توسعه مشارکت جمعی ، انتقال تجربیات اجرایی و عملیاتی 
همکاران در سطوح مختلف، ارتقای دانش و مهارت فنی اکیپ های عملیاتی، 
شناخت دقیق نقاط ضعف و قوت عملیات اجرایی ، توسعه کار تیمی و یافتن 
استعدادهای ویژه ، ارتقای وضعیت ایمنی کارگاه ها، آموزش های عملی جهت 
افزایش ســرعت، دقت و کیفیت انجام کار و به کارگیری و معرفی تجهیزات 
نوین عنوان شد . در این زمینه توکلی،  مدیر بهره برداری از تاسیسات فاضالب 
شرکت آبفای اســتان اصفهان برگزاری این دوره از مسابقات را بسیار مطلوب  

در آموزش مهارت  تخصصی به بهره برداران برشمرد و اعالم کرد: برگزاری این 
مسابقات در حقیقت دوره آموزشی بســیار جامع و کامل پیرامون  موضوعات 
فنی و اجرایی و بخش های مختلف بهره برداری است به نحوی که بهره برداران 
با دانش روز آشــنا می شوند.دبیر کمیته علمی مســابقات مهارت های فنی و 
تخصصی بهره برداری شرکت های آب و فاضالب کشورافزود: شرکت کنندگان 
در این مسابقات تجهیزات، ابزار آالت و مصالح آنها بسیار کامل بوده که این رویه 

در صورت تداوم  در ارائه خدمات مطلوب موثر واقع می شود.
وی، سطح علمی و تخصصی شــرکت کنندگان در این مسابقات را قابل توجه 
دانست و خاطر نشان کرد: بررسی ها بیانگر آن است که سطح علمی و تخصصی 
شرکت کنندگان بسیار باالست و انتظار می رود شاهد درخشش بهره برداران 

آبفای اصفهان در سطوح بلوکی و نهایی باشیم.
 همچنین مالباشی، دبیر کمیته علمی و اجرایی مسابقات مهارت های فنی و 
تخصصی بهره برداری شرکت های آب و فاضالب کشور داوری های این دوره از 
مسابقات را عادالنه خواند و تصریح کرد: هر کدام از محورهای مسابقات توسط 
گروهی از داوران مورد ارزیابی قرار می گرفت و مالک داوری ها هم بر اساس 
رعایت اصول ایمنی ، نظم و انضباط ، ســرعت عمل ،  دقت در اجرا، تخصص و 
توان فنی بهره برداران بوده است.مدیر دفتر مدیریت مصرف آب شرکت آبفای 
استان اصفهان، تخصص و توان فنی بهره برداران  را یکی از عوامل بسیار اثر گذار 
در ارزیابی ها برشمرد و اظهار داشت:درست است که برخورداری از تجهیزات و 
ابزار آالت در امتیاز دهی تیم ها موثر بوده؛ اما مولفه ای که بیش از سایر عوامل 
مورد توجه قرار گرفته برخورداری تیم ها از توان فنی وتخصصی بوده اســت و 
به جرات می توان گفت از اعمال سلیقه در داوری ها پرهیز شد. به طوری که 
براساس نظر گروهی و با صالحدید سر داور، امتیازات به تیم ها تعلق می گرفت.

وی، شور و شوق  تیم های حاضر در مسابقات را عاملی بسیار نشاط آور برشمرد و 
بیان داشت:بسیار جای خوشحالی است که تیم های حاضر در مسابقات با شور و 
اشتیاق مثال زدنی به رقابت سالم می پردازند و این رویکرد می تواند زمینه های  
ارائه خدمات پایدار به مشترکین را هموار سازد.مالباشــی با اشاره به  تبادل 
تجربیات میان تیم های حاضردر مسابقات اعالم کرد: تیم ها با تبادل تجربیات 
و الگو برداری از یکدیگر بسترهای مدیریت دانش در بخش بهره برداری را رقم 
زدند که این مهم در شــکوفایی صنعت، عامل موثری قلمداد می شود. مدیر 
دفتر مدیریت مصرف آب شــرکت آبفای اصفهان ادامه داد: قطعا خالقیت و 
نوآوری در روش اجرا، یکی از دستاوردهای مهم برگزاری مسابقات مهارت های 
فنی و تخصصی بهره برداری شرکت های آب و فاضالب کشور است که در این 
دوره از مسابقات ما شــاهد خالقیت و نوآوری توسط برخی از تیم های حاضر 
در مسابقات بودیم. وی، حضور بانوان شاغل در صنعت آبفا را  در این مسابقات 
بسیار حائز اهمیت خواند و خاطر نشان کرد: بانوان شاغل در آبفا حضور پر رنگی 
در این دوره از مسابقات داشته اند که انتظار می رود در مراحل بلوکی و نهایی 
حائزرتبه برتر شوند، این درحالی است که یک چهارم گروه داوری را هم بانوان 
تشکیل دادند که با دقت مثال زدنی به امر داوری پرداختند.مسئولیت طراحی 
سواالت علمی و عملی مسابقات بر عهده کمیته علمی مسابقات بوده و نتایج 
و نظارت بر حسن انجام مســابقات  هم نیز به عهده این کمیته است در حالی 
که  ســواالت علمی و عملی با توجه به روش اجرایی مسابقات و امکانات پیش 

بینی شده طراحی شد.

اعظم السادات مرتضوی، مدیر آموزش شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
پیرامون برگزاری آزمون تئوری مسابقات  استانی مهارت های فنی و تخصصی 
بهره برداری شــرکت های آب وفاضالب کشــور گفت: ایجاد بســتر مناسب 
جهت پیشبرد اهداف شرکت های آب و فاضالب، ارتقای دانش و مهارت فنی 
اکیپ های عملیاتی، آموزش های عملی جهت افزایش سرعت، دقت و کیفیت 
انجام کار از جمله اهداف برگزاری این مســابقات بوده که در این راستا برای 
تمامی شــرکت کنندگان در این مســابقات دوره های آموزش دستورالعمل 
پنج گانه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور برگزار شد. عضو کمیته علمی و 
اجرایی این مسابقات افزود: تیم های شرکت کننده درمسابقات پس از برگزاری 
آزمون علمی موظف بودند در آزمون تئوری هم که براساس محور فعالیت آنها 
تنظیم شده بود شــرکت کنند.مرتضوی عنوان کرد:آزمون تئوری در سایت 
آموزش به صورت آنالین همزمان با دیگر شرکت کنندگان در کشور برگزار شد 

این در حالی است که سرپرست همه تیم های حاضر در مسابقات ملزم به  حضور 
در آزمون تئوری بودند.  مدیر آموزش شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان  
اعالم کرد که از مجموع امتیازات هر تیم 20 درصد آن مختص به آزمون تئوری 
بوده است.یکی از محورهای مسابقات عیب یابی مدارهای فرمان در تابلوهای 
برق است که سید حسین مصطفوی، مدیر انرژی و سیستم های کنترل شرکت 
آب و فاضالب اســتان دراین باره گفت:برگزاری رقابت بین فعاالن در بخش 
عیب یابی مدارهای فرمان در تابلو های برق در راســتای ارائه خدمات پایدار 
به مشترکین بسیار حائز اهمیت اســت.دبیر کمیته علمی ، اجرایی مسابقات 
افزود:تمام تاسیسات حیاتی شــرکت مجهز به مدار های فرمان در تابلوهای 
برق هستند و اگر مشــکلی درتامین انرژی برق  تاسیسات ایجاد شود، قطعا 
ارائه پایدار خدمات با چالش هایی مواجه می شود.وی افزود: برای اینکه بهره 
برداران دربخش انرژی در  تصفیه خانه آب و ایستگاه های پمپاژ در سطح استان  
بتوانند آب مورد نیاز مشترکین را در اختیار آنها قرار دهند باید با تسلط بر دانش 
روز در صورت اختالل در مدار فرمان تابلوهای برق این حوادث را در کمترین 
زمان ممکن مهار کنند.مصطفوی گفت: با برگزاری این مسابقات بهره برداران 
قطعا با دانش و تکنولوژی روز آشنا میشوند که این امر افزایش سطح کیفیت و 
کمیت خدمات را رقم می زند همچنین انتقال تجربیات یکی دیگر از مزیتهای 

برگزاری این دوره از مسابقات به شمار می آید.

در مرحله اول مسابقات استانی مهارت های فنی و تخصصی بهره برداری شرکت های آب و فاضالب کشور صورت گرفت؛

رقابت 178 تیم در اصفهان

معاون وزیر صمت و رییس هیئت ایمیدرو در ســفر به اصفهان گفت : کمیته 
سنگ آهن امسال با هماهنگی معاونت معدنی وزارت صمت و با همراهی خوب 
وزارتخانه در ایمیدرو تشکیل شد که سازماندهی موثری در زمینه تامین سنگ 

آهن  در پی داشت.
خداداد غریب پور افزود : شــرکت های معدنی ملزم به تامین سنگ آهن فوالد 
ســازان بزرگ به ویژه ذوب آهن و فوالد مبارکه شدند و این الزام به عنوان یک 
دستورالعمل در کمیته سنگ آهن تدوین شده که از طریق جلسات منظم این 
موضوع پیگیری می شود همچنین با وضع قوانین نیز تا حدودی جلوی صادرات 
مواد اولیه گرفته شده است.رییس هیئت عامل ایمیدرو تصریح کرد : ایمیدرو، 
زمینه ساز توسعه صنایع معدنی اســت تا جایی که رشد تولید فوالد کشور در 
هشت ماهه اول ســال میالدی به شش و نیم درصد رســیده است. همچنین 
ایمیدرو به اکتشــافات جدید توجه بیشتری دارد و 650 کیلومتر مربع تاکنون 

احصاشده و ذخایر قابل اعتمادی به منابع معدنی کشور افزوده شده است.
غریب پور خاطر نشــان کرد : رویکرد اصلی ایمیــدرو در صنایع مادر رویکرد 
توسعه ای اســت لذا ظرفیت های توســعه باید در بنگاه های بزرگ ایجاد شود 

تا بیشترین سود به کشــور بازگردد. این مقام مســئول گفت:ایمیدرو با ایجاد 
روابط سازنده بین بنگاه های اقتصادی،به دنبال حل مشکالت بنگاه های بزرگ 

صنعتی و معدنی است.

معــاون بازاریابــــی و فــروش ذوب آهــــن اصفهان، کمبــود تیرآهن در 
بازار داخلی را رد کرد. بهزاد کرمی، معــــاون بازاریابــــی و فــــروش ذوب 
آهــن اصفهان در خصوص نوسان قیمت تیرآهن ضمــن رد کمبــود  ایــن 
محصــول در بازار گفــــت: تیرآهن محصولی است که در بورس کاال عرضه 
می شود و اگر بورس را بازار کاالیی شــفافی بدانیم که بر مبنای اطالعاتی که 
در آن رد و بدل شــــده عرضه و تقاضا ایجاد می شود، بنابراین پذیرش نوسان 
قیمت امری طبیعی و عادی اســت.وی تصریح کرد: در حال حاضر ســــطح 
قیمت های تیرآهن حتی نسبت به 6 ماه پیش نیز کاهش پیدا کرده؛ چرا زمانی 
که قیمت های داخلی همزمان با کاهش قیمت هــای جهانی با افت همراه بود 
کسی درخصوص این موضوع اظهار نظری نداشــت؟معاون بازاریابی و فروش 
ذوب آهــــن اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر موجــــودی ایــن کاال در 
انبارهای ذوب آهن در شــرایط مطلوبی قرار دارد و در تامین نیاز بازار مشکلی 

نیست. وی تاکید کرد: رشد قیمت تیرآهن ناشی از افزایش قیمت این محصول 
در بازارهای جهانی و تبعیت بــازار ما از روند  بین المللی است.

معاون وزیر صمت و رییس هیئت ایمیدرو عنوان کرد :

شرکت های معدنی ملزم به تامین سنگ آهن ذوب آهن و فوالد مبارکه شدند

معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن در تامین تیرآهن مورد نیاز داخل مشکلی ندارد

مدیر دفتر طرح های آب رسانی شــرکت آب منطقه ای استان اصفهان با 
اشاره به شــروع مطالعات طرح سامانه دوم آب رســانی از سال 86 عنوان 
کرد: در این طرح که منجر به توسعه آب رسانی به 14 شهرستان اصفهان 
می شود، پیشنهاد شد در کنار تونلی که آب خام را از چم آسمان به تصفیه 

خانه بابا شیخ علی انتقال می دهد، تونل دیگری ساخته شود. 
رجبی ادامه داد: جمع بندی نهایی منجر به اجرایی شــدن طرح توسعه از 

پشت سد تنظیمی، اجرای تونل گالب 1 و 2 و انتقال به تسویه خانه شد.
وی با بیان اینکه همه طرح مطالعاتی در سال ۹4 به تصویب رسید، اظهار 
کرد: از همان زمان اقدام برای اخذ ماده 23 برای تامین اعتبار مالی صورت 

گرفت.
مدیر دفتر طرح های آب رســانی شــرکت آب منطقه ای استان اصفهان 
با ابراز تاســف از اینکه هنوز در ســازمان برنامه و بودجه موفق به تصویب 
ماده 23 برای تامین اعتبار مالی این طرح نشــده ایم، اضافه کرد: از سال 
۹4 عدد برآورد بودجه مطابق همان ســال به روز رســانی شده است و با 
پیگیری نمایندگان مجلس، شــرکت آب منطقه ای و اســتاندار در حال 
اخذ امضاهاســت. رجبی با اشاره به گســتردگی طرح عنوان کرد: در این 
طرح حدود 300 کیلومتر لوله گذاری طراحی شــده که 84 کیلومترخط 
لوله با قطرهزار و 400 و 111 کیلومتر خطــوط لوله با قطر هزار و 600 و 

فوالدی است.
وی با اشــاره به انعقاد قرارداد با پیمانکار برای اجــرای خطوط لوله های 
شمالی این پروژه از سال ۹6 بیان کرد: تاکنون حدود 30 درصد از قرارداد 
لوله گذاری و معادل 7 درصد از کل طرح ســامانه دوم آب رســانی، انجام 
شده است.  رجبی، علت توقف 6 ماهه این قسمت از پروژه را 3 برابر شدن 
قیمت ها دانست و گفت: باتوجه به اینکه پیمانکار توان ادامه روند پروژه را 
نداشت، با در خواست 30 هزار تن ورق از مجتمع فوالد مبارکه برای اجرای 

طرح اضطراری، موافقت شد.
مدیر دفتر طرح های آبرسانی شرکت آب منطقه ای استان اصفهان افزود: 
بدین صورت فاز اول پروژه یعنی خطوط انتقال آب از تصفیه خانه به مخزن 

نجف آباد انجام شد.

وی با بیان اینکه تامین اعتبار این پــروژه از تبصره 3 صورت گرفته عنوان 
کرد: مســیر دریافت مجوز ماده 23 برای اختصاص بودجه اختصاصی را 

دنبال کرده تا طرح را عملیاتی کنیم.
 مدیر دفتر طرح های آبرسانی شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با اشاره 
به انعقاد قرارداد برای ساخت تصفیه خانه اظهار کرد: در ابتدای سال ۹7 با 
تامین زمین پیمانکار احداث ساختمان تصفیه خانه آغاز و حدود 30 درصد 

از فاز ساختمان تسویه خانه انجام شده است. 
حاجی دلیگانی، نماینده شــاهین شــهر و میمه هم با بیان تصورات غلط 
در خصوص این طرح توضیح داد: برخی متصورند با اجرای طرح ســامانه 
دوم آ ب رســانی، آب جدیدی از زاینده رود برداشت می شود در حالی که 
 در این طرح از همان ســهم آب شــرب استان اصفهان اســتفاده خواهد

 شد.
وی  ادامه داد: آب شرب اســتان اصفهان از یک سامانه با نام بابا شیخ علی 
تامین می شود که در زمان پیک مصرف این تصفیه خانه قادر به تسویه آب 

پشت سد چم آسمان نیست.
نماینده شاهین شــهر و میمه بیان کرد: در طرح ســامانه دوم آب رسانی 
 مقداری از آب پشــت ســد چم آســمان از طریق لوله گذاری به مخزن

 نجف آباد منتقل و در تسویه خانه دیگری آب تسویه می شود.
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