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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی

 با موظف شدن بانک ها به واگذاری اموال مازاد خود تا پایان سال، چه تغییراتی در سیستم بانکی و بازار امالک استان هایی مانند اصفهان ایجاد خواهد شد؟

آن سوی باجه!
3

مضحکه !
  به بهانه برگزاری دوره های آشنایی با خانواده های چند همسری در اصفهان و تهران؛ 

5

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان مطرح کرد:

فعالیت بیش از950 کسب و کار مجازی در استان
در اواخر سال ۱۳۹۶ اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در تهران تشکیل شد و این اتحادیه تنها مرجع رسیدگی 

به کسب و کارهای اینترنتی در کشور است. 

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان:

158 مدرسه عشایری در اصفهان دایر است
۱58 مدرسه عشایری در اســتان اصفهان وجود دارد که شهرستان سمیرم با ۹۴ آموزشــگاه عشایری بیشترین تعداد 

مدرسه را در بین مناطق به خود اختصاص داده است. 

رییس سازمان بسیج رسانه اصفهان:

پیگیری مطالبات خبرنگاران یک اصل در بسیج رسانه است
مدیران مســئول، خبرنگاران، عکاســان، مجریان، فیلمبرداران و صاحب نظرانی که در حوزه رسانه فعالیت می کنند، 

مخاطب بسیج رسانه هستند. 
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  راهپیمایی ضد استکباری 13 آبان با حضور پرشور مردم انقالبی اصفهان برگزار شد؛

فریاد ایستادگی در نصف جهان
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راهپیمایی 13 آبان

عکس خبر

فوالد مبارکه 
 رکورددار 
بهره وری

زنگ 
استکبارستیزی در 
مدارس نواخته شد
5 8

عکس: تسنیم

 اجاره 300 هزار تومانی و درآمد
 30 میلیونی دکه های مطبوعاتی!

گزارش

بیش از هفتاد سال اســت که ایرانی ها، روزنامه را روی 
پیشخوان دکه ها تهیه می کنند؛ اما حاال همه چیز تغییر 
کرده اســت. با وجود گســترش اینترنت و رسانه های 
دیجیتال، مردم دیگر آن اشــتیاق قدیــم را برای تهیه 
روزنامه ندارنــد. البته دکه ها هم ماهیــت خود را تغییر 
داده اند و برای کسب درآمد، اقالم دیگری، چون سیگار 
و خوراکی را به فروش می رســانند که فــروش روزنامه 
تنها ده درصد سودشان را شــامل می شود. در این میان 
فروش میلیاردی و اجاره چند ده میلیونی این دکه ها در 
فضای مجازی طی روزهای گذشته جنجال آفرین شد.به 
گزارش فرارو، یک آگهی طی روزهای گذشــته در دیوار 
منتشر شد که در متن آن آمده بود: »به دلیل مهاجرت 
یک دکه سیگار فروشی شبانه روزی در محدوه فرمانیه 
با درآمد ۲۰ میلیون تومــان در روز، به قیمت ۳ میلیارد 
تومان به فروش می رسد«، در متن یک آگهی دیگر در این 
اپلیکشین خرید وفروش، نوشته بود: »دکه در محدوده 
اندرزگو به قیمت ۲ میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان به فروش 
می رسد.«نکته مهم اینجاست که شهرداری، دکه ها را در 
مزایده اجاره می دهند و فروشی درکار نیست. اما برخی 
افراد در اپلیکیشــن های خرید و فروش، این دکه ها را با 
قیمت های میلیاردی برای فروش آگهی می کنند. موضوع 
دیگر بحث اجاره بهای کیوسک های فروش جراید است. 
دکه های مطبوعاتی در شــمال و مناطق مرکزی شهر 
تهران، در حالی به قیمت های عجیب غریب اجاره می روند 
که به گفته مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل 
شهرداری تهران، سهم شهرداری از این اجاره ها چیزی 
مابین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است.از آنجا که واگذاری 
دکه ها به صورت ســالیانه انجام می شــود، کمتر اتفاق 
می افتد که چهره دکه دارها تغییر کند. انگار واسطه ها، هر 
سال در مزایده برنده می شوند و با قیمتی بسیار باالتر دکه 
را به دیگری اجاره می دهند. بنا بر اعالم سایت ساماندهی 
صنایع و مشاغل شهرداری تهران، یکهزار و ۱85 دستگاه 
کیوسک در دو کاربری مطبوعات و گل فروشی فعالیت 
می کنند که ســهم دکه های مطبوعاتــی یکهزار و ۲۹ 

دستگاه است.
بســیاری از دکه دارها در سطح شــهر تهران در مورد 
اجاره بهاء می گویند که اجاره را به واســطه ها می دهند 
و رقمی که پرداخــت می کنند، بین 5 تــا ۱۰ میلیون 
تومان است. البته درآمدشان هم بد نیست. مثال یکی از 
دکه دارهای محدوه انقالب می گوید که کارشان طاقت 
 فرساست، اما در طول ماه ۲5 تا ۳5 میلیون تومان درآمد 

دارند!

با حضور رییس سازمان انرژی اتمی؛

 عملیات گازدهی سانتریفیوژهای پیشرفته
 نسل جدید IR۶ در نطنز آغاز شد

عملیات گازدهی ماشــین های ســانتریفیوژ پیشــرفته نســل جدید IR۶ با حضور 
 رییس ســازمان انرژی اتمی در مجتمع غنی سازی شــهید احمدی روشن نطنز آغاز 

شد.
 IR۶ علی اکبر صالحی« در مراسم راه اندازی و رونمایی زنجیره ۳۰ تایی ماشین های«
در سایت هسته ای نطنز گفت: تقارن این افتتاحیه با ۱۳ آبان را به فال نیک می گیریم، 
این نشــان می دهد که خون شهدای ما پایمال نشــده و جوانان غیور و شجاع سازمان 
انرژی اتمی که مجاهدان راه علم هســتند، در فرآیند پر چالشــی که با دنیای غرب و 
استکبار داریم، نشان دادند راه بزرگواران و شهدای هسته ای را ادامه می دهند و هیچگاه 

این حرکت را با کندی و یا ایستایی رو به رو نخواهند کرد.
وی افزود: امروز شــاهد راه انــدازی زنجیره ۳۰ تایی ماشــین های IR۶ هســتیم، 
البته مســائل بیش از این حرف هاســت، اینجا مجموعه ای تحت عنوان S8 است که 
سانتریفیوژهایی که مورد تســت و آزمایش قرار می گیرند اول در این مکان تست های 
گوناگون و تثبیت های مکانیکی را روی آن انجام می دهند و بعد آن را در گود که جای 

اصلی سانتریفیوژهاست می برند.
صالحی یادآور شــد: اینجا محل تحقیق و توســعه است، تعداد ســانتریفیوژهایی که 
عزیزان ما در فاصله دو ماه در اینجا نصب کردند قریب به ۱5 ســانتریفیوژ نسل جدید 
است که دســتاورد بســیار عظیمی اســت، ملت ایران به این ترتیب متوجه می شوند 
عزیزان ما در ســازمان انرژی اتمی همواره فعال بودند و هیچ گاه فعالیت هایشــان با 
کندی مواجه نبوده و متوقف نشده اســت. اگر چنین بود ما نمی توانستیم در عرض دو 
ماه بیش از دو هزار و ۶۶۰ سو به ظرفیت ســویی که االن داریم اضافه کنیم، همچنین 
االن مقدار سو  به 8۶۶۰ سو رسیده است و تولید اورانیوم ما که قبل از گام سوم حدود 
 ۴5۰ گرم در روز بود، االن به بیش از 5 هزار گرم در روز رســیده، یعنی ده برابر شــده

 است.
وی تصریح کرد: این فقط در فاصله دو ماه بوده است و عزیزان ما شبانه روز کار کردند. 
در ایام محرم و صفر دوســتان ما عاشــورا و اربعین اینجا بودند و اینها ادامه دهنده راه 
حضرت اباعبدا...)ع( بوده و  در برپایی پرچم اســالم به این چالــش علمی به زیبایی 

درخشیدند.
صالحی ضمن قدردانی از ۱5 هزار پرســنل ســازمان انرژی اتمی یادآور شــد: ســه 
 IR۶ افتتاحیه به صورت نمادین داشــتیم که یکــی از آنها زنجیره میانــی ۳۰ تایی
بود  که پیــش از این زنجیــره ۲۰ تایــی را در ۲۰ فروردیــن نصب کــرده بودیم و 
یک زنجیــره ۱۰ تایی هم داشــتیم، بنابرایــن االن تعداد ماشــین های IR۶ به ۶۰ 
 ماشین رسیده که هر کدام ۱۰ ســو و در مجموع ۶۰۰ ســو به ظرفیت موجود اضافه

 کردند.
رییس سازمان انرژی اتمی گفت: قرار نبود زنجیره ۳۰ تایی را اکنون راه اندازی کنیم، 
بنا بود بعد از این که کارها را در زنجیره ۲۰ تایی به ســرانجام رساندیم، سه چهار سال 
بعد این کار انجام شــود؛ اما در یک چالش سیاسی قرار گرفتیم و دستور مقامات ارشد 
کشــور این بود که این چالش را حتما به نمایش بگذاریم که تــوان و اراده جمهوری 
اسالمی ایران آن چنان است که اراده کند، به فوریت آنها را عملیاتی خواهد کرد و این 
کاری که همکاران ما انجام دادند را بزرگان این فناوری و نخبگان می دانند که چه کار 

بزرگی انجام شده است.

خبر

فرا رسیدن سالروز شهادت امام حسن عسکری)ع( تسلیت باد
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راهپیمایی یوم ا... ۱3 آبان ســاعت 9:30صبح روز 
گذشته در مقابل النه جاسوســی »سفارت سابق 
آمریکا در تهران« و همچنین در ســایر استان ها با 
حضور اقشــار مختلف مردم به ویژه دانش آموزان 
و دانشــجویان آغاز شــد.۱۵0 خبرنــگار، عکاس 
و تصویربردار رســانه خارجــی و ۲۵00 خبرنگار، 
عکاس و تصویربردار رسانه های داخلی راهپیمایی 
۱3 آبان در سراسر کشــور را پوشش خبری دادند. 
در مســیر راهپیمایــی روز ۱3 آبان ماه امســال 
برخی از نهادهای دولتــی و غیر دولتی با محوریت 
فعالیت های فرهنگی و هنری همانند ســال های 
گذشــته غرفه های خــود را بر پا کردنــد. دانش 
آموزان شرکت کننده در راهپیمایی ۱3 آبان با در 
دست داشــتن تصاویری، جنایت های آمریکا علیه 
کودکان خاورمیانه به خاطر ارسال سالح به برخی 
از کشورهای منطقه و یا حمله به این کشورها را به 
نمایش گذاشــتند. همچنین در جریان برگزاری 
راهپیمایی ۱3 آبان شــرکت کنندگان با ایجاد یک 
زندان فرضی بن سلمان، ولی عهد سعودی، دونالد 
ترامپ رییس جمهور آمریکا و حمد بن عیسی آل 
خلیفه، شاه بحرین را در زندان به حبس کشیدند. 
شرکت کنندگان در راهپیمایی ۱3 آبان با در دست 
داشــتن تصاویری بر نفی ســازش با آمریکا تاکید 
کردند. دانش آموزان در این راهپیمایی بیانیه ای در 
محکومیت اقدامات آمریکا علیه ایران امضا کردند. 
سخنران مراسم راهپیمایی تهران فرمانده کل ارتش 
جمهوری اســالمی ایران بود. سرلشکر موسوی با 
اشاره به نقش آمریکا در ۶0 کودتا و جنگ داخلی 
در کشورهای مختلف طی صد سال گذشته گفت: 

ادامــه فعالیت ســفارت 
آمریکا به احتمال نزدیک 
به یقین سرنوشت انقالب 
را مشابه ۶0 کشور دیگر 
می کــرد. وی ادامه داد: 
۱3 آبان روزی اســت که 
مردم ایران نشــان دادند 

با اتکا به خدای بزرگ می تــوان در برابر هر قدرت 
استکباری ایســتاد و به پیروزی رسید. رفتارهای 
ظالمانه، ضد مردمی و تحقیــر آمیز دولت آمریکا، 
کودتای ۲۸ مرداد، حمایت از رژیم پهلوی، چپاول 
منابع ایران و دشــمنی با انقالب اســالمی موجب 
تسخیر النه جاسوسی آمریکا شد. سرلشکر موسوی 

تاکید کرد: ادامه فعالیت 
و توطئه هــای آمریکا در 
النه جاسوسی به احتمال 
قریب به یقین کشــور ما 
را به سرنوشت ۶0 کشور 
دیگر دچار می کرد. آمریکا 
حامی اصلی رژیم منحوس 
پهلوی بود و تمام توان خود را برای حفظ آن رژیم 
به کار گرفت؛ اما چون ناکام ماند، ســفارت خود را 
به مرکزی برای طراحی توطئه های گوناگون علیه 
انقالب تبدیل کرد تا بتواند انقالب را به شکست یا 
انحراف بکشاند. امیر سرلشکر موسوی خاطرنشان 
کرد: ۱3 آبان یــادآوری می کند که تســلیم فقط 

مختص ذات اقدس الهی اســت و هرگــز نباید در 
برابر مســتکبران و نظام سلطه ســر تسلیم فرود 
آورد. مردم سرافراز ایران در ۱3 آبان به جهان نشان 
دادند که دیوار ظلم و ستم، هر چند به ظاهر محکم 
باشد، شکستنی و فروریختنی است و با مقاومت و 
ایستادگی در راه حق می توان در مبارزه با ستمکاران 
پیروز شد و به اهداف عالی انسانی دست یافت. امیر 
سرلشکر موسوی ابراز داشت: نظام سلطه برای ادامه 
استیالی شیطانی خود، تالش می کند که گفتمان 
ســازش را در قالب واژه های خاکســتری به ملت 
آزاده و حق طلب ایران تحمیل کند؛ اما با پایداری و 
ایستادگی ملت بزرگ ایران، امروز گفتمان مقاومت 
در سراسر منطقه گسترش یافته و به الگویی کارآمد 
در برابر نظام سلطه تبدیل شده است. وی تصریح 
کرد: پیام این اجتماع، امروز در یک هزار نقطه کشور 
برای دشمن این اســت که ملت ایران راهی را که 
آمده با قدرت ادامه خواهد داد. دشمن بداند، نسل 
جوان ایران هیچــگاه از آرمان ها و ارزش های خود 
دست برنخواهد داشت و تا آخر ایستاده اند. دشمن 
بداند که تحریم ها، تهدیدهــا ،تزویرها و فتنه ها در 
اراده پوالدین ملت خلل ایجــاد نخواهد کرد و این 
ملت هرگز تســلیم زیاده خواهی ها و زورگویی ها 

نخواهد شد. 
وی ادامــه داد: ســردمداران شــیطان صفــت و 
جنایت پیشــه مذبوحانه به دنبال فرار از شکست 
نباشند، این ســنت الهی اســت و راهی است که 
فرعون ها و نمرودها و یزیدهــا و صدام ها رفته اند و 
سردمداران کاخ سیاه و رژیم صهیونیستی به زودی 

به اسالف خود خواهند پیوست.

دور جدید مذاکرات کره 
 شمالی و آمریکا در نوامبر

 برگزار می شود
خبرگزاری یونهاپ روز دوشــنبه بــه نقل از یک 
نهاد اطالعاتی وابســته به کره جنوبی اظهار کرد، 
کره شمالی و آمریکا ممکن اســت دور دیگری از 
مذاکرات در ســطح کاری را در بازه زمانی اواسط 
نوامبر تا اوایل دســامبر برگزار کنند. مقامات کره 
شمالی و آمریکا برای نخستین بار پس از دومین 
نشست رهبران دو کشــور در ماه فوریه که بدون 
نتیجه پایان یافت، ماه گذشته میالدی در استکهلم 
با یکدیگر دیدار کردند؛ اما این دیدار نیز نتیجه ای 
درپی نداشت و نماینده کره شــمالی اظهار کرد، 

آمریکا آماده این مذاکرات نبوده است.

 ممنوعیت استفاده از برقع
 برای زنان عربستانی

رویکرد مسئوالن عربستانی درباره بهترین پوشش 
زنان عربســتانی در جشــنواره گردشگری ریاض 
دردسرساز شده و اکنون پس از ده ها سال پوشیدن 
بدون جنجال چادر عربی در عربستان، حضور زنان 
نقاب دار در این جشنواره ممنوع شد. مدیرکل یکی 
از شرکت هایی که در جشــنواره گردشگری ریاض 
شرکت دارد، اعالم کرد پس از مشاهده نحوه برخورد 
مدیریت جشنواره ریاض با زنان برقع پوش، همکاری 
این شرکت با شرکت ورزشی سالی عربستان متوقف 
شد. جشنواره گردشگری ریاض از ۱۷ اکتبر گذشته 
با هدف تبدیل عربستان به قطب جهانی گردشگری 
در محیطی به مساحت ۱۴ میلیون متر مربع آغاز شد 

و برای ۷0 روز ادامه دارد. 

 نگرانی مسلمانان هند 
از تخریب یک مسجد

جامعه اقلیت مسلمانان هند در شهر آیودهیا واقع در 
ایالت اوتارپرادش این کشور در انتظار صدور حکمی 
از ســوی دادگاه عالی درباره اختالف و مناقشه بر 
سر یک مسجد تخریب شــده به دست هندوهای 
افراطی در سال ۱99۲ در این شهر هستند؛ اختالفی 
که بر روابط این مســلمانان با اکثریت هندو سایه 
افکنده و آنهــا را در نگرانی و اضطــراب قرار داده 
است. مسجدی که در ســال ۱99۲ توسط گروهی 
از افراطی های خشــونت طلب هنــدو از بین رفت. 
اختالف و درگیری طرف ها بر سر این مسجد موجب 
راه افتادن شــورش های مرگباری در هند شد که 
طبق برآورده ها حدود دو هزار کشته و اکثرا از بین 
مسلمانان به جا گذاشت. ماه گذشته میالدی رانجان 
گوگوی، قاضی ارشد دادگاه عالی هند روند جلسات 
استماع طرف ها را به پایان رساند و انتظار می رود طی 
هفته های آینده حکم خود را اعالم کند. این حکم 
به هر صورتی که باشــد تاثیری بر روابط مخدوش 

هندوها و مسلمانان در هند خواهد گذاشت.

آمریکا، چین را به ارعاب 
»آسه آن« متهم کرد

مشــاور امنیت ملی کاخ سفید مدعی است چین 
قصد ارعاب کشورهای آسه آن و حوزه دریای چین 
جنوبی را دارد و نســبت به آنهــا قلدری می کند. 
»رابرت او برایان« مشــاور امنیت ملی کاخ سفید 
در جریان نشست آسه آن که در بانکوک در حال 
برگزاری است، چین را به ایجاد رعب و وحشت در 
دریای چین جنوبی متهم کرد و به نیابت از جانب 
ترامپ، رهبران کشورهای آسیای جنوب شرقی را 
به برگزاری نشستی ویژه به میزبانی آمریکا دعوت 
کرد.» او برایان« در این باره مدعی شــد: چین از 
ابزار ارعاب برای واداشتن کشــورهای آسه آن به 
چشم پوشی از منابع فراساحلی خود استفاده کرده 
و با اعزام کشتی به آبراه های پرازدحامی که مورد 
مناقشه ارضی سایر کشورها نیز هست؛ همسایگان 
خود را عصبانی می کند. پیشــنهاد ترامپ برای 
برگزاری جلسه ویژه با کشــورهای آسه آن برای 
چهار ماهه نخســت ســال ۲0۲0 تدارک دیده 

شده است.

آمریکا از طریق سفارت خود به دنبال شکست یا انحراف انقالب اسالمی بود

»عراقچی« به مسکو سفر می کند
ســید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه به منظور شرکت در کنفرانس بین المللی 
عدم اشاعه با عنوان »انرژی هسته ای- خلع سالح 
و عدم اشاعه« به مسکو سفر می کند. سیدعباس 
عراقچی به نمایندگی از ایران در این کنفرانس و 
در پنل اختصاصی با موضوع توافق هسته ای ایران، 
آخرین وضعیــت برجام را تشــریح خواهد کرد. 
در این کنفرانس که نمایندگانی از سازمان های 
بین المللــی IAEA،CTBTO، UNODA نیز 
حضور خواهند داشت، موضوعاتی مانند کنترل 
تسلیحات بین روسیه و آمریکا، جنبه های مختلف 
برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام(، تنش های 
خاورمیانه،  عدم پیشرفت در خلع سالح هسته ای 
کره شمالی و سایر موضوعات مرتبط مورد بحث و 

تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

تصمیم مجلس برای ممنوعیت 
پخش اعترافات از صداوسیما

یک عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی 
از اعالم وصول طرحی در خصوص ممنوعیت 
پخش اعترافــات از صدا و ســیما خبــر داد. 
طرح اعمال ســه جانبه گرایی در ارکان عالی 
ســازمان تامین اجتماعی، طــرح ممنوعیت 
ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما 
و دیگر رسانه های گروهی، طرح تشکیل استان 
مازندران غربی با مرکزیت شهرک نمک آبرود، 
طرح تشــکیل و اداره مناطــق آزاد زیارتی و 
ســیاحتی، الیحه موافقت نامه حمــل و نقل 
بین المللی جاده ای مســافر و کاال بین ایران و 
ســوئیس از دیگر طرح های اعالم وصول شده 

است.

 ماهواره های جدید ایرانی
 در مدار قرار می گیرد

معاون وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات و 
رییس ســازمان فضایی ایران گفت: در ادامه 
عملیاتی شــدن برنامه دوم ۱0 ســاله توسعه 
فضایی کشور سه ماهواره در حال تکمیل و قرار 
گرفتن در مدار است. مرتضی براری اظهار کرد: 
برنامه دوم ۱0 ساله توســعه فضایی کشور از 
سال 9۵ آغاز و تا ۱۴0۴ ادامه خواهد داشت که 
مهم ترین برنامه آن طی ایجاد زیرساخت های 
بومی فضایی است. وی بیان داشت: از ابتدای 
اجرای برنامه دوم تاکنــون دو ماهواره به فضا 
فرســتادیم که ماهواره پیام به علت تاخیر ۲0 
ثانیه ای و تغذیه نامناسب نتوانست به خوبی در 
مدار قرار گیرد؛ اما این مســئله نه تنها امید را 
از ما نگرفت بلکــه آن را زنده و هدف را تقویت 
کرد. وی افزود: اولویت بعدی ما تبدیل اقتدار 
علمی به اقتدار اقتصادی در عرصه فضاســت؛ 
90 درصــد هزینه های یک فضاپیمــا قبل از 
ســاخت و مابقی آن مربوط به بعد ســاخت و 
ارســال اســت که می تواند تحول عظیمی در 

اقتصاد کشور ما ایجاد کند.

قانون تشدید مجازات 
اسیدپاشی  ابالغ شد

رییس مجلس، قانون تشدید مجازات اسیدپاشی 
و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را به دولت 
ابالغ کرد. علی الریجانی طی نامه ای به حسن 
روحانی رییــس جمهور، چهــار قانون مصوب 
مجلس را ابالغ کرد. بر این اساس قانون تشدید 
مجازات اسیدپاشــی و حمایت از بزه دیدگان 
ناشی از آن، قانون اصالح بند هـ تبصره ۱ قانون 
بودجه سال ۱39۸ کل کشور، قانون موافقت نامه 
تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین 
دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت مجارستان 
و همچنین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 

مؤدیان ابالغ شد.

علوی
وزیر اطالعات:

مشاور عالی رهبر انقالب اظهار کرد: پیروزی انقالب 
اســالمی و رهبری های مقام معظم رهبری موجب 
همبستگی ملل مسلمان و باعث تقویت و استحکام 
مقاومت اسالمی در لبنان، فلسطین، سوریه، عراق و 
حتی یمن با فرهنگ مشــترک حول محور اسالم و 
قرآن شد. سرلشکر صفوی تصریح کرد: درشکست 
آمریکایی ها برای دسترسی مطلوب به اهداف شان 
در افغانستان و عراق و البته دیگر صحنه ها، انقالب 
اسالمی تاثیر گذار بوده اســت و حمایت سیاسی و 
مشــاوره نظامی ایران بود که باعث شکست آمریکا 
و متحدان غربی و عربی و برخی کشورهای منطقه 
در ســوریه و شکست تروریســت های تکفیری در 
حلب و موصل شــد. وی افزود: آمریکا توانایی تغییر 
چهره راهبردی منطقه و جهــان را به نفع خودش 
ندارد و تمامی تحوالت چین، روسیه و هند به ضرر 

آمریکایی ها در حال رقم خوردن است.

آمریکا توانایی تغییر چهره 
راهبردی منطقه را ندارد

مشاور عالی رهبر انقالب:

کافه سیاست

عکس  روز 

خروج کاروان نظامی آمریکا 
از سوریه به عراق

خبرگزاری رسمی ســوریه تصاویر و ویدئویی 
منتشــر کرد که عقب نشــینی کاروان نظامی 
آمریکا از سوریه به سمت عراق را نشان می داد. 
این کاروان همچنین شامل کامیون های نظامی 
بســیار مجهز، خودروهای تویوتا، خودروهای 
نظامی و مهمات بود که به نظر می رسید توسط 

کامیون های غیرنظامی حمل می شدند.

آمریکا را وادار  به عقب نشینی کردیم

پیشنهاد سردبیر:

وزیر اطالعات با بیان اینکه دشمن تمام تالش 
خود را به کار گرفته اســت تا بــا توطئه های 
مختلف عزت ما را خدشــه دار کند، گفت: راه 
ما راه عزت و اقتدار اســت. علــوی ادامه داد: 
در قرآن آمده اســت که همواره با کفار مبارزه 
کنید و از این رو ما همواره در مقابل دشمنان 
ایستادگی خواهیم کرد. وی افزود: اگر هوشیار 
باشــیم و حرکت هایمان درمسیر والیت فقیه 
باشد توطئه های دشمنان راه به جای نخواهد 
برد. وزیر اطالعات بیان کــرد: نعمت والیت، 
بزرگ تریــن نعمت برای ما بوده و هســت و با 
نعمت رهبری در مقابل دشمنان ایستاده ایم و 
دشمن را وادار به عقب نشینی کرده ایم. وی به 
تبعید امام راحل اشاره کرد و گفت: آمریکایی ها 
گمان می کردند با ایــن اقدام نهضت خاموش 
خواهد شد؛ اما امروزه همه دشمنان به قدرت 

ایران و نهضت ما همواره اعتراف می کنند.

 آمریکا را وادار
 به عقب نشینی کردیم

علی نوبخت
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

 عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام اظهار کرد: 
دولت و مجلس در جایگاه تعیین مصالح نظام نیستند 
و تعیین مصلحت نظام بر عهده مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام است. غالمرضا مصباحی مقدم گفت: 
اقدام مجمع تشــخیص مصلحت نظام در مسکوت 
گذاشتن CFT و پالرمو به هیچ وجه سیاسی نیست. 
اتفاقا این تصور که سیاســی کاری است در اصرار بر 
تصویب می تواند مصداق پیدا کند، چون در شرایط 
تحریم کامل از جانب آمریکا به ســر می بریم و این 
فضا اقتضا می کند در روابط خارجی مان به گونه ای 
عمل کنیم که پنهان از چشــم عوامل آمریکا باشد. 
وی ادامه داد: ما نمی خواهیم با کشــورهای دیگر و 
جهان لجبازی کنیم. نگاه ما چیزی جز این نیست که 
صالح مان در شرایط فعلی این است که نه قبول کنیم 
و نه رسما رد کنیم و ان شاءا... با گذشت زمان مسئله 

حل خواهد شد.

 FATF را  نه قبول کنیم

 و نه رد کنیم

عضو مجمع تشخیص مصلحت:

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با 
بیان اینکه وزیر بهداشــت سابق کم تجربه بود 
گفت: بارها به وی اعالم کردیم که در طرح تحول 
سالمت نمی شود خارج از ریل حرکت کرد. علی 
نوبخت، اظهار کرد: دوره ای نمایندگان مجلس را 
مجبور می کردند تا بگوییم پول نداریم و اکنون 
هیچ مدیر بیمارستانی حق ندارد که بگوید پول 
نداریم، سال ها قبل ما تصمیمی در این زمینه 
گرفتیم و الیحه بیمه همگانی خدمات درمانی 
در سال ۷3 در مجلس تصویب شد و امروز ثمره 
آن را می بینیم. نوبخت بابیان اینکه در سال های 
گذشته جریاناتی در کشور ایجاد شده بود و جسد 
بیماران را گروگان می گرفتند در حالی  که این 
موضوع درشأن جمهوری اسالمی نیست، گفت: 
خوشــبختانه در دولت یازدهم سهم سالمت از 
درآمد ناخالص ملی افزایــش پیدا کرد و طرح 

تحول سالمت اجرایی شد.

وزیر بهداشت قبلی 
کم تجربه بود

پیشخوان

بین الملل

 در جریان راهپیمایی روز 13 آبان مطرح شد:
مذاکره بــا آمریکا هیچ 

نتیجه ای ندارد

28 مرداد، آغاز خصومت 
علنی آمریکا با ایران

تسخیر، پاسخی به کودتا 
بود

شب تلخ کالهبرداران

اوضاع در عراق تقریبا از کنترل خارج شده و هر لحظه موج خشونت ها 
به سمت ایران روانه می شــود. وزارت امور خارجه که پیش از این نیز 
هشدار سفر به عتبات را صادر کرده بود، پس از حمله به کنسولگری 
ایران در کربال نســبت به ســفر ایرانی هــا به کربال هشــدار داد. در 
ویدئوهایی که بامداد دیروز در شبکه های اجتماعی منتشر شد تعدادی 
از تظاهرات کنندگان در شهر کربال در اطراف کنسولگری ایران تجمع 
کرده و کنار دیوارهای کنسولگری ایران آتش روشن کرده اند. در این 
ویدئوها تصاویری از پرتاب سنگ به ســمت دیوار کنسولگری و باال 
بردن پرچم عراق از دیوار ساختمان دیده می شود. همچنین بر اساس 
برخی گزارش ها کنســولگری ایران برای لحظاتی توسط معترضان 
عراقی محاصره شد. در مقابل این وضعیت اما آمریکایی ها از روندهای 
ایجاد شــده در جریان اغاتشاشــات عراق راضی هســتند. »دونالد 
ترامپ« رییس جمهور آمریکا در واکنش به تجمع یکشــنبه شــب 
تعدادی از اغتشاشگران در اطراف کنسولگری ایران در شهر مقدس 

کربال در عراق، مطلب منتشر شــده در دو رسانه وابسته به عربستان 
سعودی را در صفحه توئیتر خود بازنشر داد. مطالب منتشر شده وبگاه 
»عرب نیوز« عربستان سعودی و »ایران اینترنشنال عربی«  پیش تر 
خبرهایی درباره وابستگی این رسانه به ولی عهد سعودی منتشر  کرده 
بود. اینکه چه فرد یا گروه های پشت پرده این حمالت هستند هنوز 
مشخص نیســت. برخی از صاحب نظران معتقدند گروه های طرفدار 
عربســتان و برخی از نیروی های تند روی سنی مانند صرخی ها این 
حمالت را پشتیبانی می کنند و البته تقریبا تمامی گروه های داخلی و 
خارجی می گویند این اغتشاشات نوعی انحراف از خواسته های اصلی 
اعتراضات در این کشور است. چرا که حمله ای که در نیمه شب انجام 
می گیرد نشان می دهد که متولیان و دعوت کنندگان و انجام دهندگان 
آن هیچ گونه ربطی به مطالبات واقعی مردم ندارند و صرفا برای فراهم 
کردن زمینه اختالل و سلب آسایش و ثبات عراق، به خصوص کربال 
این اقدامات را انجام می دهند. این ها از افراد شــناخته شده و احزاب 
رسمی موجود در عراق نیستند و باید دستگاه های قضایی این موضوع 
را به جدیت دنبال کنند. عالوه بر کربال وضعیت در سایر استان های 

عراق به خصوص بغداد هم متشــنج گزارش شــده اســت. در ادامه 
اعتراضات، تمامی مدارس و ادارات تعطیل و عده ای برای اختالل در 
رفت و آمد خودروها در خیابان ها چادر زده اند این در حالی است که 
عبدالمهدی در جدیدترین اظهارات خود گفته است تظاهرات سیستم 
سیاسی کشور را لرزاند و زمان آن رســیده که اوضاع به حالت عادی 
بازگردد و تمام فروشگاه ها، مغازه ها،  مدارس، دانشگاه ها و کارخانه ها 
باز شوند. نخست وزیر عراق همچنین عنوان کرد، تظاهرات برای بیان 
نظر بدون تاثیر گذاری بر روال زندگــی و منافع عمومی و خصوصی 

کشور است و این مسئله به تظاهرکنندگان مربوط است.
هر چند همه کارشناســان متفق القول هســتندکه بــه زودی این 
اعتراضات در عراق پایان خواهد یافت؛ اما موج به راه افتاده علیه ایران 
نشان دادکه نیروهایی در این کشور همچنان برای بر هم زدن روابط 
میان دو همسایه به شدت تالش می کنند و از هر فرصتی بهره می برند. 
آمریکا، اسراییل، امارات و عربستان از جمله کشورهایی هستند که هر 
کدام می توانند به دالیلی در پشت پرده سناریوی حمله به کنسولگری 

ایران و رخدادهای ضد ایرانی در عراق باشند.

چهره ها

 ۱۳ آبان یادآوری می کند که تسلیم 
فقط مختص ذات اقدس الهی است 
و هرگز نباید در برابر مستکبران و 
نظام سلطه سر تسلیم فرود آورد

کنسولگری ایران، مورد تعرض آشوبگران عراقی قرار گرفت

وضعیت مشکوک در کربال

علیرضا کریمیان
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فعالیت بالغ بر ۹۵۰ واحد کسب و کار مجازی در استان اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

احتمال کاهش شدید ارزش 
دالر

محمد آپابهای، مدیر بخش آسیا اقیانوسیه بانک 
سیتی گروپ گفت: جدیدترین برآورد ما این است  
که دالر می تواند به ســطوح پایینی سقوط کند 
و حتی تا ۸۵ واحد پایین بیایــد.در حال حاضر 
فدرال رزرو برای تزریق نقدینگی به سیستم مالی 
آمریکا، در حال خرید اوراق قرضه است. این اقدام 
در صورت تداوم روند فعلی به مدت طوالنی می 
تواند باعث باال رفتن قیمت اوراق قرضه و در نتیجه 
سقوط سود این اوراق شود. معموال ارزش دالر در 
زمان هایی که ســود اوراق قرضه کاهش یابد در 
برابر ســایر همتایان مهم خود تضعیف می شود.

آپابهای افزود: احتماال بانک مرکزی آمریکا پس 
از سه مرتبه کاهش نرخ بهره این اقدام را متوقف 
خواهد کرد در حالی که هنوز به خرید اوراق قرضه 
در حجم گســترده ادامه می دهد. ترازنامه مالی 
فدرال رزو از آغاز سپتامبر تا کنون ۲۰۵ میلیارد 
دالر رشد کرده است. بدین معنی که بانک مرکزی 
آمریکا در ۹ ماه ترازنامه مالی خود را به اندازه یک 
سال بانک مرکزی اروپا افزایش داده است. اینکه 
فدرال رزرو دســت از کاهش نرخ بهره بکشد به 
اندازه تداوم خرید گسترده اوراق قرضه توسط این 
بانک موثر نخواهد بود و این مسئله می تواند ارزش 
یورو به ۱.۲۱ دالر یا باالتر برساند و یا شاهد کاهش 

شاخص دالر به ۸۵ واحد باشیم. 

روسیه، بیشتر از توافق با اوپک 
نفت تولید می کند

 اطالعات وزارت انرژی روســیه نشــان می دهد 
این کشــور ماه گذشــته تولید نفت خــود را تا 
۱۱/۲3میلیون بشکه در روز پایین آورده که کمتر 
از ۱۱/۲۵میلیون بشکه تولید شده در ماه سپتامبر 
است ولی هنوز هم تا تعهد خود نسبت به قرارداد 
کاهش تولید فاصله دارد. سازمان کشورهای صادر 
کننده نفت، روسیه و ســایر تولید کنندگان طی 
ائتالفی موســوم به اوپــک+ از اول ژانویه ۲۰۱۹ 
قراردادی را برای کاهش ۱/۲میلیون بشکه از تولید 
نفت امضا کردند. روســیه طبق این قرارداد باید 
تولیدش را روی حدود ۱۱/۱7تا۱۱/۱۸میلیون 
بشکه در روز نگه دارد. رزنفت، بزرگ ترین تولید 
کننده نفت روسیه بیشترین تعهد را نسبت به این 
قرارداد در ماه گذشته داشــت و تولیدش را یک 
درصد نسبت به ماه ســپتامبر پایین آورد. تولید 
گزپروم نفت، تولید کننده نفت رو به توسعه روسیه 
ماه گذشته ۲/۵درصد پس از کند شدن تولید آن 

در واحد اصلی اش کاهش یافت.

بازار

فالسک

درخواست حمل بارهای سبک 
و سنگین در اصفهان با نرم افزار

مسئول فناوری اطالعات و ارتباطات استارت آپ 
باریار گفت: عموم مردم اصفهــان می توانند با 
اســتفاده از این نرم افزار برای درخواست حمل 
بارهای ســبک و ســنگین اقدام کنند. فاطمه 
کاووسی با بیان اینکه اپلیکیشن باریار، نرم افزار 
جامع و اطالعاتی نیازمندی های صنعت حمل و 
نقل و صنایع و خدمات وابسته به آن است، اظهار 
کرد: این اســتارت آپ به همت جمع کثیری از 
متخصصــان و فارغ التحصیالن دانشــگاه های 
برتر ایران تاســیس شده و ســعی می کند در 
 خدمت رســانی بــه مــردم، جــزو بهترین ها 

باشد. 
وی ادامــه داد: اســتارت آپ باریــار قصد دارد 
اطالعات مهم و پرهزینه مورد نیاز فعاالن صنعت 
حمل و نقل کشور را به صورت تخصصی و دقیق 
در اختیار آنها قرار دهد زیــرا با چرخش بهتر و 
ارزان تر چرخ های صنعت حمل و نقل بار، اقتصاد 
کشور نیز رونق بیشتری خواهد گرفت. کاووسی 
افزود: تایید بار و راننده از دیگر ویژگی های این 
استارت آپ است که موجب امنیت و صحت بار 
در طول مسیر حمل می شود؛ اطالعات رانندگان 
به صورت دقیق و تخصصی درون سیستم های 
اطالعاتــی باریار ثبت شــده و زمینه هیچ گونه 

تخلفی فراهم نیست.

آبونمان از قبوض الکترونیکی 
حذف نمی شود

مدیرعامل توانیر گفت: در مبلغ آبونمان هزینه 
قرائت نیز وجود دارد که حذف نشــده و هنوز 
پابرجاست. محمدحســن متولی زاده در ادامه 
افزود: البته در اولین گام با حذف قبوض کاغذی 
و منافع حاصل از آن، به تعداد ۱۰۰ هزار بسته 
کمک آموزشی در اختیار دانش آموزان مناطق 
محروم قرار گرفته اســت. وی بــا تاکید بر این 
که مبلغ آبونمان از قبــوض الکترونیکی حذف 
نخواهد شــد، گفت: قرار اســت از محل منافع 
آبونمان، هزینه طرح های تشــویقی مشترکین 

کم مصرف در سال آینده تامین شود. 
به گفته متولی زاده، در ســال گذشــته بالغ بر 
3۵۰ میلیارد تومان هزینه طرح های تشــویقی 
مشترکین صنعتی و کشاورزی شده که وزارت 
نیرو در نظر دارد سال آینده مشترکین خانگی را 
به جهت صرفع جویی هزار مگاواتی مصرف برق 
در این طرح شــریک کند. از این رو مشترکین 
برق همچنــان مبلــغ آبونمــان را در قبوض 
الکترونیکی خــود مانند قبل رویــت خواهند 
کرد و تصمیمی برای حــذف و یا کم کردن آن 

وجود ندارد.

سنگ اندازی بانک مرکزی 
افغانستان در مبادالت تجاری 

با ایران
دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان 
گفت: بانک مرکزی افغانستان مانع از همکاری 
میان صرافی های این کشــور بــا صرافی های 
ایرانی می شود. صفحه رســمی اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی ایــران در توییتر 
نوشت:»مظفر علیخانی، دبیر کل اتاق مشترک 
ایــران و افغانســتان می گوید: بانــک مرکزی 
افغانســتان مانع از همکاری میان صرافی های 
این کشور با صرافی های ایرانی می شود. اگر این 
همکاری ها نباشــد، امکان تجارت و کار با این 

کشور برای ایران وجود ندارد.«

فالسک پریموس ظرفیت 0.5 لیتر 

 355,000
تومان

 UN فالسک یونیک مدل
1829- ظرفیت 0.5 لیتر 

 131,000
تومان

وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد مشــارکت بخش خصوصی در 
طرح احداث قطار حومه ای شــهر جدید بهارستان - اصفهان را به 
کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارسال 
کرده است.به گزارش »پایگاه اطالع رســانی دفتر هیئت دولت« 
وزارت راه و شهرسازی با هدف توسعه شبکه قطار حومه ای کشور، 
افزایش ایمنی و سرعت جا به جایی مسافر، کاهش میزان آلودگی 
محیط زیســت، افزایش ظرفیت ترافیکی و اتصال نقاط جمعیتی 

استان اصفهان و نیز جذب حداکثری سرمایه های بخش خصوصی 
برای پیشبرد پروژه های راه و شهرســازی، در نظر دارد به استناد 
تبصره )۱۹( قانون بودجه سال ۱3۹۸ کل کشور نسبت به واگذاری 
طرح احداث قطار حومه ای شهر جدید بهارستان - اصفهان از طریق 
مشارکت در تامین مالی احداث پروژه در چهارچوب مصوبه کارگروه 
واگذاری ماده )۲7( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت اقدام کند.در این راســتا و بر اساس بند )الف( 

تبصره یاد شــده،  دولت مجاز به ارائه کمک بالعوض برای تکمیل 
پروژه های نیمه تمام مشــمول واگذاری است.با توجه به موافقت 
اعضای کارگروه واگذاری با تخصیص منابع تعهدشده دولت در قالب 
کمک بالعوض در احداث پروژه یادشــده، از آنجایی که  عملیاتی 
شدن این الگو نیازمند مصوبه هیئت وزیران است، بنابراین وزارت 
راه درخواســت بررســی و تصویب این موضوع را به هیئت دولت 

ارسال کرده است.

ارائه پیشنهاد مشارکت در طرح احداث قطار حومه ای شهر جدید بهارستان - اصفهان

بر اســاس دســتور وزیر اقتصاد و دارایی، بانک ها 
موظف شــده اند اموال مازاد خود را تا پایان امسال 
یعنی تا کمتــر از ۵ ماه دیگر به فروش برســانند تا 
بتوانند برای افزایش ســرمایه مجوزهــای الزم را 
بگیرند. این تصمیم امیدها برای بیرون رفتن بانک ها 
از سیســتم بنگاه داری و داللی را افزایش و امیدها 
برای عرضه ایــن اموال که اغلب ملکی هســتند به 
بازار و کاهش قیمت مســکن را در پی داشته است. 
تصمیم مذکور که پیش از این هم توسط وزیر اقتصاد 
به بانک ها ابالغ شده بود موجب شد تا در شش ماهه 
نخســت امســال فروش اموال مازاد بانک ها رونق 
بگیرد. بر این اســاس، فروش امالک مازاد بانک ها 
که در ســال های پیش به کندی پیش می رفت، با 
تشــکیل کمیته ویژه واگــذاری دارایی های مازاد 
بانک ها ســرعت گرفت و در پنج ماه نخســت سال 
۱3۹۸ بیش از 4۰ هزار میلیــارد واگذاری را تجربه 
کرد. همچنین مجمــوع واگذاری ها در ســال ۹7 
حدود 7۰ هزار میلیارد بوده است؛ اما چرا امالک جزو 
اصلی ترین اقالم بانک هــا خواهد بود و فروش آن به 
خصوص در کالن شهرها چه تاثیری بر روند قیمت 
مسکن و امالک خواهد داشت؟  شعبه های بانک ها 
اصلی ترین امالک و مســتغالت مازاد است که قرار 
است تا آخر امسال واگذار شود. بر اساس اعالم معاون 
وزیر اقتصاد و دارایی، در سال جاری ۶۰ هزار میلیارد 
تومان بنگاه دولتی زیرمجموعه بانک ها واگذار و هزار 
شــعبه مازاد نیز ادغام خواهد شد البته پول حاصل 
از این اموال نمی تواند به افزایش ســرمایه بانک ها 
اختصاص یابد. حنیفی، درباره دلیل محدودیت بانک 
مرکزی در افزایش ســرمایه بانک ها از محل تجدید 
ارزیابی دارایی ها، افزود: بانک مرکزی تا پایان سال 
۹۸ به همه بانک ها مهلت داده که طبق ماده ۱۶ و ۱7 
قانون رفع موانع تولید سرمایه گذاری ها و دارایی های 
مازاد و غیرمرتبط خود را واگذار کنند و در غیر این 
صورت مشمول مجازات های در نظر گرفته شده در 

مواد قانونی مزبور خواهند شــد. حرف ما این است 
که بانک ها باید این دارایی های مشــاع را تاکنون به 
فروش می رساندند و قانون رفع موانع تولید نیز بر این 
موضوع صحه گذاشته و تا االن هم رویه ای که بانک ها 

به آن عمل کرده اند، همین بوده است.
وی در مورد اینکه دارایی هــای قابل فروش بانک ها 
چگونه مشخص می شــود، گفت: دارایی های قابل 
فروش هر بانک کامال مشــخص است، به طور مثال 
اگر بانکی در معدن یا سهام غیر بانکی سرمایه گذاری 
کرده، نمی تواند از این محل افزایش سرمایه بدهد و 
اساسا برای عدم فروش آن باید پاسخگو باشد. کاهش 
شعبه بانک ها که در دســتور بانک مرکزی و وزارت 

اقتصاد قرار دارد بی شک در بازار مستغالت و امالک 
کالن شــهرها تاثیر خواهد داشت. اصفهان از جمله 
استان هایی است که بیشترین شعب بانکی در کشور 
را به صورت مازاد دارد پــس این واگذاری و کاهش 
شعب تاثیر مستقیمی در این بازار خواهد داشت. به 
عنوان مثال تنها در یک مورد طی سه ماهه نخست 
امسال پس از مازندران بیشترین فروش اموال مازاد 
بانک ملت در اصفهان با ارزش تقریبی ۸۸/۸میلیارد 
تومان صورت گرفته است. همچنین در مورد بانک 
ملی هم بیشترین ادغام و واگذاری اموال و شعب پس 
از تهران در اصفهان صورت گرفته است. بر این اساس 
پیش بینی می شود منابع بانک ها از راه فروش اموال 

بانک ها به خصوص در شهری مانند اصفهان افزایش 
قابل توجهی یابد. عالوه بــر تاثیراتی که به صورت 
مســتقیم این موضوع در بازار امالک استان خواهد 
گذاشت افزایش قدرت تســهیالت دهی، خروج از 
مدیریت بخش هــای نامرتبط و تمرکــز بر فعالیت 
بانکداری و افزایش ســرعت گردش پول و افزایش 
دارایی های نقدی، بخشــی از نتایج فــروش اموال 
مازاد و خروج بانک ها از بنگاه داری اســت که امید 
است در اســتانی که فعاالن اقتصادی آن بیشترین 
رنج را از عدم همکاری سیســتم بانکی با صنعت به 
خصــوص در بخش کوچک و خــرد می برند، موانع 

تولید تسهیل شود.

آن سوی باجه!

 با موظف شدن بانک ها به واگذاری اموال مازاد خود تا پایان سال، چه تغییراتی در سیستم 
بانکی و بازار امالک استان هایی مانند اصفهان ایجاد خواهد شد؟

  عکس روز

کارخانه ای که اولین پفک را در ایران تولید کرد

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان مطرح کرد:

فعالیت بالغ بر ۹۵۰ واحد کسب و کار مجازی در استان اصفهان
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با اشاره به فعالیت بالغ بر ۹۵۰ واحد کسب و کار مجازی 
در اصفهان گفت: اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی تنها مرجع رسیدگی به شکایات اینترنتی 
است. جواد محمدی فشارکی با اشاره به فعالیت بالغ بر ۹۵۰ کســب و کارمجازی در استان اصفهان 
و ۶۰۰ واحد کسب و کار مجازی در شهرستان اصفهان اظهار داشــت: در اواخر سال ۱3۹۶ اتحادیه 
کشوری کسب و کارهای مجازی در تهران تشکیل شد و این اتحادیه تنها مرجع رسیدگی به کسب و 
کارهای اینترنتی در کشور اســت. وی افزود: در ابتدا قرار بر این بود که اتاق اصناف در هر شهرستان، 
پروانه کسب برای فعاالن کسب و کارهای مجازی صادر کند؛ اما با تاسیس اتحادیه کشوری کسب و 
کارهای مجازی هرگونه فعالیت در فضای مجازی زیر نظر این اتحادیه درآمد. مدیربازرسی و نظارت 
اصناف استان اصفهان با آسیب شناسی سپردن کســب و کارهای مجازی زیر نظر یک اتحادیه ادامه 
داد: به نظر ما در تمام کشور اتحادیه ها باید واحدی به عنوان کسب و کار مجازی داشته باشند زیرا یک 
اتحادیه کشوری نمی تواند تخصص کافی و نظارت تام بر تمام کسب و کارهای فعال در کشور داشته 
باشد. محمدی فشارکی با بیان اینکه اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی نمی تواند در تمام زمینه های 
مختلف کسب و کار متخصص باشد، تصریح کرد: اگر در هر اتحادیه ای بسته ای به عنوان کسب و کار 
مجازی تعریف شــود می توان ریسک شکایت را کاهش داد. وی با اشــاره به اینکه به شکل میانگین، 
هفته ای دو شکایت در استان اصفهان از کسب و کار مجازی می شود، گفت: با توجه به اینکه تنها مرجع 
رسیدگی به شکایات از کسب و کار مجازی، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی است، بنابراین 
ما شاکیان را به سامانه رسیدگی به شکایات کســب و کار مجازی هدایت می کنیم و اتحادیه کشوری 

پاسخگوی شکایات خواهد بود.

گروه صنعتی مینو در ۱۶ آبان ۱33۸ آغاز به کار کرد و در ادامه چندین شرکت تولید مواد 
غذایی زیر بخش این مجموعه قرار گرفت. از سال ۱34۶ سهام آن وارد بورس شد و در حال 
حاضر این شــرکت محصوالت متنوعی در بخش مواد غذایی و محصــوالت دارویی تولید 
می کند. ایاالت متحده در دهه ۵۰ موفق شــد اولین محصول پفک را در جهان تولید کند 

که پس از گذشت حدود 4 سال این محصول توسط شرکت مینو در کشورمان تولید شد.

سعید اکرم خانی- رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر 

آگهی تجدید مناقصه عمومی- نوبت دوم
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر به استناد بند ۲3 مصوبات مورخ ۱3۹۸/۰3/۲۲ شورای سازمان در نظر دارد خدمات فروش شارژ کارت 
بلیت اتوبوس را از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری طبق اسناد مندرج در آگهی به افراد و شرکت های واجد شرایط 
واگذار نماید. بنابراین متقاضیان می بایست جهت اطالع از شرایط و شرکت در مناقصه به امور مالی سازمان واقع در شاهین شهر، بلوار جمهوری اسالمی، مجموعه 
اداری انقالب مراجعه و نسبت به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۱3۹۸/۰۸/۲۵ به حراست شهرداری شاهین شهر اقدام نمایند. پیشنهادات رسیده 

رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱3۹۸/۰۸/۲۵ با حضور اعضا کمیسیون عالی معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد. 
۱- سپرده شرکت در مناقصه ۵ درصد قیمت پایه در سال می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز مبلغ به حساب شماره ۰۱۱۲۲۱۶۶۶۶۰۰۱ به نام سازمان 

مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی خواهد بود.
۲- چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشــنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و ســازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها 
مختار است.

4- هزینه های کارشناسی و چاپ آگهی مناقصه در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
۵- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد شرایط آگهی مناقصه مندرج است.

م الف:64۵28۹

مرضیه محب رسول

شهرداری پیربکران

تجدید آگهی مزایده- نوبت اول
شهرداری پیربکران به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش ۱ قطعه زمین با 

کاربری مسکونی از طریق مزایده عمومی و بر اساس قیمت کارشناسی انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده 

روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.

م الف:6۵2871

متراژ )متر مربع(آدرسکاربریردیف
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خوردنیهاییکهدرهوایسرد،بدنتانراگرمنگهمیدارند

چرا افراد دچار سفیدی 
زودرس مو می شوند؟

هدی عین الهــی، متخصص پوســت و مو درباره 
عوامل تاثیرگذار بر ســفیدی زودرس مو، اظهار 
کرد: علت سفیدی مو در سنین نوجوانی و جوانی 
بیماری هایی هســتند که ســبب متوقف شدن 
رنگدانه سازی و از بین رفتن رنگدانه های مو در آن 
ناحیه می شود، یکی از این بیماری ها لک و پیس یا 
پیسی نام دارد. سفید شدن موها با افزایش سن، 
امری طبیعی است و درواقع بدن به سمت فرسوده 
شــدن و پیری می رود. زمانی که انرژی بدن با باال 
رفتن سن تحلیل می رود، قابلیت تولید کالژن و 
کاهش چین وچروک پوست افزایش می یابد و از 
طرف دیگر سلول های رنگدانه ای که در ریشه موها 
قرار دارند به آهستگی از بین می روند و ریشه مویی 
که دارای تعداد کمتری سلول های رنگدانه است، 
قابلیت تولید مقدار کمتری مالنین را دارد. مالنین 
ماده ای شیمیایی اســت که باعث تولید رنگ در 
تارهای مو می شود. استرس تنها فاکتوری نیست 
که موجب سفید شــدن زودرس موها می شود. 
سفید شدن موها فرآیندی فیزیولوژیکی است و 
به طور معمول ۵۰ درصد از موهای نیمی از افراد 
در سن ۵۰ ســالگی سفید می شــود. وی، درباره 
عوامل اصلی این نــوع عارضه، گفت: بیماری های 
خودایمنی به ســلول های بدن حمله می کنند و 
این شرایط شامل فولیکول های مو نیز می شود و 
از این رو، ممکن است شاهد سفید شدن زودرس 
موها باشــید. کمبود ویتامین B۱۲ یا مشکالت 
غده هیپوفیز یا غده تیروئید نیز می توانند موجب 
پیری زودرس شوند. اگر بیماری درمان شود، آثار 
فیزیکی پیری زودرس از جمله سفید شدن موها 
می تواند معکوس شود. البته ســفید شدن موها 
در نتیجه دالیل پزشــکی نادر هستند. متخصص 
پوســت در ادامه افزود: سیگار کشــیدن یکی از 
بدترین چیزهایی است که می تواند روی پوست و 
مو تاثیرگذار باشد. ممکن است نتوانید شکل گیری 
چین وچروک ها را در پوست ســر خود مشاهده 
کنید؛اما این شــرایط تمامی فولیکول های مو را 

تحت تاثیر قرار می دهد. 

دانستنی ها

چراافراددچارسفیدیزودرسمومیشوند؟

پیشنهاد سردبیر:

سوال روز

چربی های ترانس عامل 
افزایش ریسک آلزایمر

بیماری آلزایمر، یک بیماری مغزی پیشرونده است 
که موجب اختالل در حافظه و در نهایت اختالل 
در روند برنامه ریزی، اســتدالل، زبان و شناخت 
می شود. محققان به مدت ۱۰ ســال ۱۶۰۰ زن 
و مرد ژاپنی را که ۶۰ ســال به باال سن داشتند و 
مبتال به زوال عقل نبودند، بررسی کردند. محققان 
مشاهده کردند افرادی که دارای باالترین میزان 
چربی های ترانس در خون شان بودند، ۷۵ درصد 
بیشتر با خطر ابتال به آلزایمر و سایر انواع زوال عقل 
مواجه شدند. دکتر »هووارد کریستال«، سرپرست 
تیم تحقیق، در این باره می گوید: »افزایش سن، 
فاکتور پرخطر ابتال به بیماری آلزایمر است. حدود 
۱۵ درصد افراد باالی ۶۵ سال با این مشکل مواجه 
هســتند؛ اما این رقم در افراد باالی ۸۵ سال به 
۵۰ درصد افزایش می یابد.« به گفته کریســتال، 
»ریسک بیماری آلزایمر با وجود فشارخون باال، 
دیابت، بیماری قلبی، ژنتیک، ســابقه آســیب 
تروماتیک مغز، سندروم داون و احتماال افزایش 

کلسترول خون نیز افزایش می یابد.« 

ارتباط هورمون تستوسترون 
خون و خطر سرطان پروستات

یک مطالعه جدید نشــان می دهد مردان دارای 
میزان باالتر هورمون تستوسترون در خون شان 
با احتمال بیشتر ابتال به سرطان پروستات روبه رو 
هستند. »روث تراویس«، سرپرست تیم تحقیق از 
دانشگاه آکسفورد، در این باره می گوید: »سرطان 
پروستات بعد از سرطان ریه، دومین سرطان شایع 
در جهان در بین مردان اســت.« در یک مطالعه 
محققان بیش از 2۰۰مرد را مــورد مطالعه قرار 
دادند. همه این مردان در زمان پیوستن به مطالعه 
فاقد ســرطان بودند و تحت هیچ نــوع هورمون 
درمانی قرار نداشتند. نمونه خون این مردان گرفته 
شد و میزان هورمون تستوسترون و هورمون رشد 

موسوم به IGF-I در آنها اندازه گیری شد.
این مردان به مــدت ۶ تا ۷ ســال از نظر ابتال به 
سرطان پروســتات تحت نظر بودند. از بین این 
تعداد، تعداد زیادی ابتال به ســرطان پروستات 
و 2۹۶ مرگ ناشــی از این بیماری مشخص شد. 
محققان دریافتند مردان دارای میزان باالتر این 
دو هورمون در خون شان با احتمال بیشتر ابتال به 

سرطان پروستات مواجه بودند.

غذایی که می خورید روی بدن شما تاثیر می گذارد. هنگامی که 
درجه حرارت محیط در فصل سرما کاهش می یابد، مصرف برخی 
مواد غذایــی می تواند به افزایش درجه حــرارت بدن کمک کند 
تا احســاس گرما کنید. در ادامه به معرفی چند خوردنی مغذی 
که می تواننــد در روزهای ســرد پیش رو به شــما کمک کنند، 

می پردازیم. به طور کلی، غذاهایــی که هضم آنها 
بیشتر طول می کشــد، می توانند به افزایش دمای 
بدن کمک کنند و شــما را گرم تــر کنند. اصطالح 
پزشــکی برای این فرآیند ترموژنز است که فرآیند 
تولید گرما در بدن ناشــی از ســوخت و ساز مواد 
غذایی است؛ بنابراین در فصول سرد سال به دنبال 
غذایی باشید که دارای چربی های سالم، پروتئین ها 
و کربوهیدرات های سالم باشد. بسیاری از این غذاها 
پیچیده هســتند و زمان بیشتری برای هضم شدن 

نیاز دارند.
موز بخورید: موز دارای ویتامین B و منیزیم زیادی 
اســت که برای عملکرد صحیح غده های تیروئید و 
آدرنال شما مهم است. این غدد به تنظیم دمای بدن 
کمک می کند. موز همچنین می تواند روحیه شما را 

تقویت کرده و حافظه شما را بهبود ببخشد.
چای زنجبیل بنوشــید: چای زنجبیل داغ می تواند شما را در 
یک روز سرد، کامال گرم نگه دارد. زنجبیل برای سالمتی سیستم 
گوارشی مفید است و می تواند تولید گرما در بدن را تحریک کند، 
به این معنی که بدن شــما را از داخل به بیرون گرم می کند. گرم 
نگه داشتن تنها یکی از بسیاری از مزایای سالمتی نوشیدن چای 

زنجبیل است.
جو بخورید: روز خود را با یک صبحانه از نــان جو گرم یا انواع 
فرنی شروع کنید. جو دوسر منبع بســیار خوبی از غالت کامل و 
فیبر است. فیبر می تواند کلسترول شما را بهبود بخشد و در شما 

احساس سیری ایجاد کند.

قهوه بنوشید: یکی از فواید نوشــیدن قهوه به دلیل کافئین آن 
است. کافئین سوخت و ساز بدن شما را افزایش می دهد و می تواند 

دمای بدن شما را باال ببرد.
گوشت قرمز بخورید: گوشت قرمز مانند گوشت گاو و گوسفند 
منبع خوبی از آهن است. آهن یک ماده معدنی مهم برای کمک 
به حمل اکسیژن در بدن است. افرادی که آهن کمی دارند ممکن 

است در دســت و پای احساس ســرما کنند و یا به راحتی دچار 
خستگی شوند. خوردن گوشت قرمز همچنین می تواند ویتامین 
B۱۲ را تامین کند که به داشــتن اعصاب ســالم و یک سیستم 

ایمنی قوی کمک می کند.
سیب زمینی شیرین بخورید: ســیب زمینی شیرین و سایر 
سبزیجات ریشه ای برای فرآیند هضم 
به انرژی بیشــتری احتیاج دارند و این 
باعث افزایــش دمای بدن می شــود. 
 ،A این سبزیجات سرشــار از ویتامین
ویتامین C و پتاسیم هستند. تحقیقات 
نشان می دهد سیب زمینی شیرین برای 

سالمتی چشم مفید است.
کدو حلوایی بخورید: کدو تنبل یک 
خوراکی مغذی برای گرم شدن در یک 
روز ســرد اســت. این غذای پاییزی پر 
از آنتی اکســیدان ها، ویتامین ها، مواد 
معدنی و سایر مواد مغذی مهم است و 
مقادیر زیاد ویتامین C و پتاسیم موجود 
در آن باعث تقویت سیستم ایمنی بدن 

و فیبر آن به سالمت دستگاه گوارش شما کمک می کند.
آب بنوشــید: یک روش ســاده برای کمک به بدن شــما در 
پاییز و زمستان، نوشیدن آب اســت. آب بدن شما را در بهترین 
حالت ممکــن نگه مــی دارد و به تنظیــم دمای داخلی شــما 
 کمک می کند. کم آبــی باعث کاهش دمای بــدن )هیپوترمی( 

می شود.

شایع اســت که تخته چوبی متخلخل اســت و موجودات ریز 
مضر مانند سالمونال، ای کوالی و لیستریا در آن خانه می کنند 
و پاک کردن آنها از ســطح تخته چوبی مشکل است و هر ماده 
غذایی دیگری که روی آن قرار بگیرد به آســانی آلوده می شود. 
از طرفی می گویند پالستیک نفوذناپذیر است و خیلی آسان تر 
و بهتر تمیز می شود. با وجود این همه شایعات هیچ کس حتی 
مســئوالن بهداشــتی این گفته ها را تا ســال ۱۹۹۳ آزمایش 

نکرده بودنــد. در آن زمان میکروبیولوژیســت های موسســه 
تحقیقات غذایی دانشــگاه ویسکانســین تخته گوشت چوبی 
و پالســتیکی را به انواع باکتری های ایجادکننده مســمویت 
های غذایی آلــوده کردند. چه اتفاقی می افتد؟ بدون شســت 
وشــو یا لمس تخته هــا، باکتری هایی کــه روی تخته چوبی 
بودند ظرف ســه دقیقه از بین رفتند؛ اما باکتری هایی که روی 
تخته پالســتیکی بودند نه تنها زنده ماندند بلکه در طول یک 

شــب چند برابر شــدند. به این ترتیب به نظر می رســد چوب 
خاصیت میکروب کشــی طبیعــی دارد که پالســتیک فاقد 
آن اســت. با این حــال اگر در خانــه تخته پالســتیکی دارید 
الزم نیســت آن را دور بیندازیــد و با عجله بــرای خرید تخته 
چوبی از خانه بیــرون بروید. تــا زمانی که تخته پالســتیکی 
 خــود را با مــواد ضدباکتری بشــویید خطری شــما را تهدید 

نمی کند.

تخته گوشت چوبی بهتر است یا پالستیکی؟

مفاد آراء
79/ 8 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از سوی هیات موضوع بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی 
به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستقر در اداره ثبت و اسناد و امالک 

شهرستان اصفهان
نظر به اینکه طبق آراء صادره باستناد مدارک تســلیمی تصرفات مالکانه مفروزی افراد 
متقاضی زیر در مجموعه زاینده رود پالکهای 15316/29 و 15241/3150- اصلی بخش 
5 احراز گردیده است، لذا طبق قسمت اخیر بند 2 مذکور و ماده 10 آئین نامه اجرائی مراتب 
برای یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی نسبت به آنها اعتراضی داشته باشد از تاریخ 
الصاق آگهی ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد و 
امالک منطقه شرق تسلیم و سپس از تاریخ تسلیم اعتراض ظرف یک ماه دادخواست خود 
را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی طرح دعوی را به این واحد ارائه نماید بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض و گواهی طرح دعوی ظرف مدت مقرر در اجرای رای صادره 

اقدام و سند مالکیت بنام متقاضیان صادر خواهد شد.
ضمنًا برابر تبصره 2 ماده 1 فوق الذکر صدور سند مالکیت مانع مراجعه معترض به محاکم 

قضائی برای تقدیم دادخواست اعتراض نمی باشد.
1- رای شماره 549 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 35/05 متر مربع به شماره 3602 
فرعی بنام آقای علیرضا فالمرزی فوالدی فرزند احمد و خانم رضوان ترابی فرزند کریم 

)بالسویه( واقع در مجموعه زاینده رود
2-رای شماره 550 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 116/67 متر مربع به شماره 3327 
فرعی بنام آقای علیرضا فالمرزی فوالدی فرزند احمد و خانم رضوان ترابی فرزند کریم 

)بالسویه( واقع در مجموعه زاینده رود
3- رای شماره 551 ششــدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 154/03 متر مربع 
به شــماره 3554 فرعی بنام آقای حسین ثالثی موســی آبادی فرزند حیدر علی واقع در 

مجموعه زاینده رود
4- رای شماره 552 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 312/09 متر مربع به شماره 3461 
فرعی بنام  آقای اصغر نجاری فرزند محمد و آقای حبیب اله نجاری فرزند محمد )بالسویه( 

واقع در مجموعه زاینده رود
م الف: 649808 مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

ابالغ وقت رسیدگی
8/70 شماره پرونده: 1139/98 حل12 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای 
حل اختالف  خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 09:00 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/09/16 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: محمود نقدی ، نام پدر: 
محمدعلی ، نشانی: خمینی شهر بلوار بهشــتی خ خیام ک دانش3 پ108 ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: حســین مومنی خوندابی ، نام پدر: احمد ، خواســته و بها: 
مطالبه وجه چک ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المــکان اعالم  و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
 نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی

 می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 649807  رئیس شعبه 

دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

8/71 شماره پرونده: 1156/98 حل11 ، مرجع رســیدگی: شعبه یازدهم حقوقی شورای 
حل اختالف  خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 09:45 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/09/16 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: محمود نقدی ، نام پدر: 
محمدعلی ، نشانی: خمینی شهر بلوار بهشــتی خ خیام ک دانش3 پ108 ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: جواد اعیان ، نام پدر: رضا ، خواسته و بها: مطالبه یک فقره 

چک به مبلغ دویســت میلیون ریال عهده بانک صادرات به شماره 98/3/9-826451 ، 
دالیل خواهان: کپی مصدق چک ، 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 الف: 649806  رئیس شــعبه یازدهم حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان 

خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

8/72 شماره پرونده: 1134/98 حل12 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای 
حل اختالف  خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:45 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/09/16 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: محمود نقدی ، نام پدر: 
محمدعلی ، نشانی: خمینی شهر بلوار بهشــتی خ خیام ک دانش3 پ108 ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: جواد عیان ، خواسته و بها: مطالبه وجه چک ، گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم  و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشــر 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 شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 649797  رئیس شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

8/73 شــماره پرونده: 893/98 حل4 ، مرجع رســیدگی: شــعبه چهارم حقوقی شورای 
حل اختالف  خمینی شــهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی 
مهستانـ  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:45 صبح 
روز شــنبه مورخه 1398/09/16 ، مشــخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: حسینعلی 
اعتمادی ، نام پدر: محمود ، نشانی: خمینی شهر منظریه کوچه صبا ، مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: امین رجبی ، نام پدر: حســن رضا ، خواســته و بهــا: مطالبه مبلغ 
470/000/000ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بابت یک فقره چک ، 
دالیل خواهان: کپی چک و گواهی برگشت چک ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول 
المکان اعالم  و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 649795 

رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر
فقدان سند مالکیت 

8/74 آقای رضا جعفری طاهری به اســتناد دو برگ استشهادیه محلی که امضای شهود 
رسما گواهی گردیده مدعی اند که سند مالکیت یکدانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ 
به شــماره 10 فرعی از 53 اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبتی آران و بیدگل که در صفحه 
امالک الکترونیک 139720302017003506 بنام آقای رضا جعفری طاهری ثبت و سند 
مالکیت به شماره سریال 368240 صادر و تسلیم گردیده است که در اثر جابجایی مفقود و 
اینک درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی تا هرکس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مذکور 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر 

اعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی اسناد مالکیت 
مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 650401  عباس زادگان رییس 

ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
ابالغ رای

8/75 مرجع رسیدگی: شــعبه دوم شــورای حل اختالف فریدونشهر، شــماره پرونده: 
154/98 شــماره و تاریخ دادنامه: 247-1398/7/28 خواهان: آقای مسعود جاودان فر 
فرزند غالمحسن به نشانی فریدونشــهر چهارصد دستگاه ردیف اول، خواندگان:  آقایان 
1- محسن یسلیانی فرزند ابراهیم به نشانی فریدونشهر خ تربیت بدنی  2- رضا اصالنی 
فرزند مرتضی به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال سند خودرو، گردشکار: 
پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا قاضی شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به 
 شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای شــورا: در خصوص دعوی آقای مسعود 
جاودان فر فرزند غالمحســن به طرفیت 1- محسن یســلیانی فرزند ابراهیم 2- رضا 
اصالنی فرزند مرتضی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو سپند پی کی به شماره 
انتظامی 27 س 563 ایران 13 به انضمام مطلق خســارات وارده با عنایت به دادخواست 
تقدیمی، اســتعالم به عمل آمده از مرجــع انتظامی در خصوص آخریــن مالک خودرو 
تصویر قرارداد عادی ارائه شــده از طرف خواهان و اینکه خوانده ردیف اول  به وقوع عقد 
 فی مابین خود و خواهان اقرار نموده اســت و خوانده ردیف دوم علیرغم دعوت از طریق
 نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نشده است و الیحه ای نیز ارسال ننموده است شورا 
دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی و مــواد 10، 219، 220، 221، 223 و 225 
 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اســناد رسمی
 و انتقال رســمی ســند خودرو به شــماره انتظامی فوق به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
1250000 ریال بابت هزینه دادرســی در حــق خواهان صادر و اعالم مــی نماید. رای 
صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه 
و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شــعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی 
 شهرستان فریدونشهر میباشــد. م الف:649847 شعبه دوم شــورای حل اختالف

 فریدونشهر
ابالغ رای

8/76 مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونشهر، شماره پرونده: 51/98 
شماره و تاریخ دادنامه: 118-1398/4/25 خواهان: آقای یاسر افراسیابی فرزند ایرج به 
نشانی فریدونشهر خ بسیج جنب بیمارستان رسول اکرم )ص(، خواندگان:  1- داود حبیبی 
فرزند غالمرضا به نشانی فریدونشهر روستای بیجگرد  2- منوچهر فریدونی فرزند امراله 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال ســند خودرو، گردشکار: پس از ارجاع 
به این شعبه 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 شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید.رای شــورا: در خصوص دعوی آقای یاسر افراسیابی به طرفیت 
آقایان 1- داود حبیبی  2- منوچهر فریدونی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو 
پراید به شماره انتظامی 73 ایران -447 ی 24  به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت 
به دادخواســت تقدیمی، اســتعالم به عمل آمده از مرجع انتظامــی در خصوص آخرین 
مالک خودرو تصویر قرارداد عادی ارائه شــده از طرف خواهان و اینکه خوانده ردیف اول 
در جلسه مورخ 98/4/15 شورا شرکت و خواســته خواهان را تایید نموده است و خوانده 
ردیف دوم علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای 
نیز ارائه نداده است شورا 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 حکم بــر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در 
دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به شماره انتظامی فوق به نام خواهان 
 و پرداخت مبلغ 1/625/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حــق خواهان صادر و اعالم

 می نماید. رای صادره  در خصوص خوانده ردیف دوم غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان فریدونشهر میباشد و در خصوص خوانده 
ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه اول 
دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان فریدونشهر می باشد. م الف:651018 شعبه دوم 

شورای حل اختالف فریدونشهر
حصر وراثت

8/77 خانم معصومه بابا احمدی دارای شناســنامه شــماره 703 به شرح دادخواست به 
کالسه  394/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان خسرو بابا احمدی به شناسنامه 5 در تاریخ 98/4/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو فرزند ذکور به نام 1- امین 
بابا احمدی، ش.ش 1210  متولد 1362، 2- پرویز پویا احمدی، ش.ش 1756098743 
متولد 1353 و پنج فرزند اناث به نام های : 1- لیلی بابا احمدی، ش.ش 143 متولد 1349، 
2- شــیرین بابا احمدی، ش.ش 1429 متولد 1358، 3- الله بابا احمدی، ش.ش 375 
متولد 1364، 4- مژگان بابا احمدی، ش.ش 297 متولد 1351، 5- معصومه بابا احمدی، 
ش.ش 703 متولد 1356 و یک همســر دائمی به نام خاور باقــری کاهکش فرزند لبول 
محمد ، ش.ش 8 متولد 1326/3/2 و بغیر از نامبردگان 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: 651021    شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان فریدونشهر
 اخطار اجرايي

8/78 شماره: 62/97 به موجب راي شماره 264 مورخ  97/7/28 حوزه دوم شوراي حل 
اختالف شهرستان فریدونشــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد تقی آریا نژاد 
فرزند رمضانعلی شــغل آزاد به نشاني مجهول المکان محکوم اســت به حضور در یکی 
 از دفترخانه های اسناد رســمی و انتقال رسمی خودرو ســواری پراید به شماره انتظامی
 79 ایران 114 ج 19 بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 637/500 ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق محکوم له جانمراد مرادی فرزند خدامراد شغل آزاد به نشانی فریدونشهر 
خ امام پایین تر از پله های مســجد حسینیه و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق 
دولت. راي صادره غیابي و رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامیســت. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالي ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:651013  شعبه دوم شوراي 

حل اختالف فریدونشهر
ابالغ وقت رسیدگی

8/80 شــماره: 2235/97 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 10:45 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/08/18 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگــی: علیرضا موالئی ، 
نشانی: جیرفت خ دانشگاه کوچه دانشجو7 ؛ مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: 
ولی جاگیروند ، خواسته و بهای آن: اعتراض ثالث نســبت به تامین خواسته 2235/97 
مطروحه در شــعبه11 ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 644205 رئیس شــعبه 

یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
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بیش از 9 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی هستند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش 
و پرورش استان:

 ۱۵۸ مدرسه عشایری
 در اصفهان دایر است

معاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان گفت: ۱۵۸ مدرســه 
عشــایری در اســتان اصفهان وجود دارد که 
شهرستان ســمیرم با ۹۴ آموزشگاه عشایری 
بیشترین تعداد مدرســه را در بین مناطق به 

خود اختصاص داده است. 
شــهین جوانی در خصوص مدارس عشایری 
اســتان اصفهان، اظهار کرد: اداره کل آموزش 
وپــرورش اســتان اصفهــان در ســال ۹۳ با 
هدف ایجاد هرچــه بهتر عدالت آموزشــی و 
اســتفاده از فرصت های برابر آموزشی در زمره 
اســتان های دارای دانــش آموز عشــایر قرار 
گرفت و کارشناســی آموزش وپرورش عشایر 
زیر مجموعه معاونت ابتدایی فعال شــد. وی با 
بیان اینکه این کارشناسی در ابتدا با شناسایی 
شش منطقه عشایرنشــین و با اخذ سه مجوز 
آموزشگاه کار خود را آغاز کرد، افزود: در سال 
تحصیلی ۹۸-۹۷ تعداد ۶۶۷ نفر نیروی شاغل 
در مجموع ۱۵۸ مدرســه عشایری مشغول به 
فعالیت بودند. معاون آموزش ابتدایی اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان در خصوص 
آمار دانش آموزان عشــایری اســتان، تصریح 
کرد: شــش هزار و ۷۵۱ دانش آموز عشایری 
در استان مشغول تحصیل هســتند که از این 
تعداد ســه هزار و ۳۴۴ دانش آموز پسر و سه 
هزار و ۴۰۷ دانش آموز دختر در حال تحصیل 
در مدارس عشایری اســتان اصفهان هستند. 
وی در خصــوص مدارس در حــال تکمیل در 
مناطق عشــایری اســتان اصفهــان گفت: با 
پیگیری های به عمل آمــده و با کمک خیرین 
در ســال تحصیلی جاری در منطقه ســمیرم 
۱۱ مدرسه عشــایری به بهره برداری رسیده 
و یا در حال تکمیل اســت همچنین یک باب 
مدرســه در منطقه جرقویه ســفلی تا دو ماه 
آینده آماده بهره مندی دانش آموزان عشایری 
می شــود و می توانیم بگوییم هیچ مدرسه ای 
فاقد سرویس بهداشــتی در مدارس عشایری 

استان وجود ندارد.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان:
بیش از 9 هزار زن سرپرست 

خانوار تحت پوشش بهزیستی 
هستند

معاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی اســتان 
اصفهان با اشاره به زنان سرپرست خانوار گفت: 
حدود ۹ هزار و ۴۰۰ زن سرپرســت خانوار در 
استان اصفهان تحت پوشش بهزیستی هستند 
که می توان گفت تقریبا ۵ درصد زنان سرپرست 
خانوار در استان تحت پوشش هستند. مجتبی 
ناجی با بیان اینکه همه زنانی که سرپرســت 
خانوار هســتند لزوما نیاز به حمایت معیشتی 
ندارند، اظهار داشــت: برخــی از این خانم ها 
شــاغلند و بعضی دیگر حامی دارنــد و از نظر 
معیشتی تامین هستند. استان ما در این زمینه 
وضعیت خوبی نســبت به بقیه استان ها دارد و 
زنان سرپرســت خانوار ما نسبت به دیگر زنان 
سرپرست خانوار در اســتان های دیگر از نظر 
استقالل و خودکفایی توانمندتر هستند. معاون 
اجتماعی اداره کل بهزیســتی استان اصفهان 
گفت: بــرای توانمند کردن زنان سرپرســت 
خانوار به مدت دو ســال آنها تحت پوشــش 
مستمری ماهانه مســتقیم قرار می گیرند و با 
توجه به تعداد اعضای خانواده مبلغ مستمری 
متفاوت اســت که حداقل 2۱۶ هزار تومان تا 

حداکثر حدود ۶2۵ تومان است.

کسب مقام نخست دانشگاه 
صنعتی اصفهان در مسابقات 

بین المللی آمریکا
تیم دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های 
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در مســابقات 
بین المللی حل مســئله در حوزه حمل و نقل 
ریلی مقام نخست را به خود اختصاص داد. برای 
نخســتین بار در ایران تیم دانشکده مهندسی 
صنایع و سیستم های این دانشگاه در مسابقات 
بین المللی حل مسئله سیاتل آمریکا در حوزه 
حمل و نقــل ریلی که بــا حضــور ۵۳ تیم از 
کشور های مختلف دنیا برگزار شد، مقام نخست 
را به خود اختصــاص داد. همچنین در رقابت 
پوستر RAS ۲۰۱۹ این نشست بین المللی، 
پس از راهیابی ۱۵ پوستر به مرحله نهایی، تیم 
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه 
صنعتی اصفهان موفق شــد رتبه نخست این 
رقابت را کســب کند. پوریا ارســالنی، محمد 
رییســی نافچی و وحید فامیل دردشــتی از 
 اعضای تیم حاضر دانشگاه صنعتی اصفهان در

 سیاتل آمریکا بودند.

فرمانده پلیس راه کشور:
 دوربین های پایش جاده ها
 ۳۰ درصد افزایش یافت

فرمانده پلیس راه کشور گفت: شمار دوربین های 
پایش تصویری ترافیک در برنامه پنج ســاله ۳۰ 
درصد افزایش یافت و بر دوربین های موجود در 
جاده ها اضافه می شود. سردار سید تیمور حسینی 
اظهار کرد: این دوربین هــا با برنامه ریزی الزم به 
تجهیزات و امکانات موجود اضافه می شود که در 
حال حاضر توسط اداره راهداری و توسعه حمل 
و نقل جاده ای در حال انجام اســت. وی با تاکید 
بر اینکه افزایش نقش مشــارکت های مردمی و 
ارتقای سطح آگاهی شــهروندان در پیشگیری 
از بــروز تصادفات اهمیت دارد، گفــت:  نهادینه 
کردن فرهنگ رفتــار ترافیکی موثرترین راهکار 

در کاهش حوادث رانندگی است.

دستگیري هنجارشکنان در 
پارک های محلي اصفهان

فرمانده انتظامي شهرســتان اصفهــان از اجراي 
طرح پاک ســازي پارک های محلي ودســتگیري 
هنجارشــکنان در اصفهان خبــر داد. محمدرضا 
خداوســت اظهــار داشــت: در راســتاي تامین 
آسایش و آرامش عمومي و فردي و ارتقای امنیت 
اجتماعي طرح برخورد با ناهنجاری های اجتماعي، 
مزاحمت های اطراف مراکز آموزشي و پاک سازي 
پارک های محلي از لوث وجود مجرمان و مزاحمان 
در ســطح حوزه کالنتري ۱۶ توسط ماموران این 
فرماندهي به اجرا درآمد. مقام انتظامي افزود: این 
طرح با به کارگیری ۱۰ واحد خودرویي و موتوري، 
عوامل تخصصي و افتخاري و ماموران یگان امداد 
اجرایی شــد. وي ادامه داد: در نتیجه اجراي این 
طرح نیم روزي ۱۵ دســتگاه وسیله نقلیه متخلف 
توقیف و ۱۶ نفر متهم نیز دستگیر شدند. فرمانده 
انتظامي شهرســتان اصفهان خاطر نشــان کرد: 
به جهت حفظ آســایش و آرامش شــهروندان در 
پارک ها و تفرجگاه ها، این طرح در نوبت های بعدي 
نیز با تمام توان در سطح شهرستان اجرا خواهدشد. 
سرهنگ خدادوست در پایان با بیان اینکه در نهایت 
متهمان بعد از تشــکیل پرونده قضایي براي انجام 
مراحل قانوني تحویل مراجع قضایي شدند، تصریح 
کرد: پلیس با افرادي که بخواهند امنیت و آرامش و 
سالمت افراد جامعه را مختل کنند با قدرت برخورد 
می کند و از شــهروندان عزیز نیز انتظار می رود در 
صورت اطالع از اینگونه مــوارد بالفاصله مراتب را 

از طریق پل ارتباطي ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

کشف محموله الستیک قاچاق 
در نایین

فرمانــده انتظامي شهرســتان نایین از کشــف 
محموله ای الســتیک قاچاق توســط ماموران 
مستقر در ایستگاه شهید شرافت به ارزش ۱۰۰ 
میلیون ریال خبر داد. سرهنگ ایرج کاکاوند در 
گفت و گو با خبرنگار پایــگاه خبري پلیس بیان 
داشــت: ماموران ایستگاه شــهید شرافت نایین 
به یک دستگاه کامیون اســکانیا مشکوک وآن 
رامتوقف کردند. وي گفت: در بازرسي از خودروی 
مذکور ۱۰ جفت الســتیک خارجي کامیون که 
فاقد اسناد ومدارک مثبته گمرکي بود کشف شد. 
این مقام انتظامي بیان داشــت: ارزش محموله 
کشف شده توسط کارشناسان ۱۰۰ میلیون ریال 

اعالم شده است..

سرقت اطالعات کارت بانکي با 
شگرد فروش لینک دانلود فیلم

رییس پلیس فتای استان از شناسایي و دستگیري 
فردي که با شگرد فروش لینک دانلود فیلم در تلگرام 
اقدام به سرقت اطالعات کارت بانکي شهروندان و 
برداشت از حساب آنها می کرد، خبر داد. سرهنگ 
ســید مصطفي مرتضوي گفت: بــا ارائه مرجوعه 
قضایي توسط شهروند مالباخته مبني بر برداشت 
غیر مجاز از حساب بانکي وي توسط فردي ناشناس، 
بررســي موضوع در دســتور کار کارشناسان این 
پلیس قرار گرفت. وي افزود: شــاکي اظهار داشت 
پس از مشاهده تبلیغات مربوط به فیلم سینمایي 
با عضویت در کانال تلگرامي آگهي دهنده اقدام به 
خرید لینک دانلود و پرداخت 2۰ هزار ریال کردم که 
پس از آن نه تنها هیچگونه لینکي دریافت نکردم 
حتي موجودي حساب که مبلغ ۳۰ میلیون ریال بود 
به طور کامل برداشت شد. این مقام انتظامي ادامه 
داد: تحقیقات توسط کارشناسان این پلیس آغاز و 
با بررسی های علمي و فني انجام گرفته در نهایت 
متهم شناسایي و دستگیر شد و در این رابطه پرونده 
تکمیل و جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي 

تحویل داده شد.

همزمان بــا روز ملی مبــارزه با اســتکبار و روز 
دانش آموز، زنگ استکبارستیزی به طور نمادین 
در مدارس اصفهان نواخته شــد. معاون پرورشی 
و فرهنگــی اداره کل آموزش و پــرورش اصفهان 
هدف از نواختن این زنگ را تبیین دشــمنی های 
آمریکا و توطئه های پلید آن کشــور علیه مردم 
ایران برشمرد. مهدی اســماعیلی اظهار داشت: 
سالیان سال است که آمریکا با شیوه های مختلف 
به ویژه تحریم و تهدید به دنبال ســلطه گری در 
جهان به خصوص ایران است و این مهم برای عموم 
مردم آشکار شده است. وی با تاکید بر اینکه تبیین 
دشمنی های کشورهای سلطه گر از جمله آمریکا 
برای نسل آینده ساز کشور که همانا دانش آموزان 
هستند ضروری است افزود: امسال این مراسم با 
شعار »افول آمریکا، اضمحالل آمریکا« در سطح 
مدارس برگزار شــد. معاون پرورشــی اداره کل 
آموزش و پرورش اصفهان افزود: ۱۳ آبان، یادآور 
حماســه، ایثار و فداکاری های دانش آموزان دلیر 
کشور است تا خاطره این فرزندان دالور و شجاع 

انقالب برای همیشــه جاودان بمانــد. وی بیان 
داشت: این روز می تواند درسی فراموش ناشدنی 
برای تمام دانش آموزان در سراســر جهان باشد 
که با ابرقدرت های چپاول گر بــه مبارزه بی امان 
بپردازند و عزت را بر زندگی ذلت بار ترجیح دهند. 
اسماعیلی همچنین برگزاری نمایشگاه، مسابقه 
و گرفتن عکس یــادگاری را از جمله برنامه های 

جنبی راهپیمایی روز گذشته برشمرد.  

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان: 

زنگ استکبارستیزی در مدارس نواخته شد
سفیر فرانسه در ایران گفت: برنامه پژوهشی »جندی 
شاپور« برای افزایش ارتباطات پژوهشی میان ایران 
وفرانسه همچنان ادامه دارد و با وجود شبکه قوی و 
با کیفیت دانشگاهی در اصفهان می توانیم پذیرای 
دانشجویان ایرانی بیشتری در فرانسه باشیم. »فیلیپ 
تیه بو« در دیدار با »قــدرت ا...نوروزی«، اصفهان را 
»نصف جهان« دانســت و گفت: اصفهان شهری با 
جوهره تمدنی و فرهنگی غنی در دنیاســت و این 
شــهر جزو میراث یونسکو اســت. فیلیپ تیه بو با 
اشاره به وجود پتانســیل های زیاد برای ازسرگیری 
روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان دو کشور 
اظهار داشــت: فرانســه آمادگی الزم برای توسعه 
همکاری های دانشــگاهی با اصفهــان دارد و گروه 
توسعه فرهنگی و علمی ســفارت فرانسه در ایران 
برای افزایــش تعامالت در این زمینــه به زودی به 

اصفهان سفر می کنند.
 سفیر فرانسه در ایران با اشاره به وجود شبکه قوی 
و با کیفیت دانشگاهی در اصفهان گفت: با توجه به 
ظرفیت های دانشــگاهی در اصفهان هر سال ما از 

طریق بورسیه هایی که داریم ۴۵ دانشجوی دکتری 
را پذیرش می کنیم که چندین نفر این دانشجویان 
از میان دانشــجویان اصفهانی بوده اند. فیلیپ تیه 
بو با اشاره به اینکه بورســیه های ارائه شده از سوی 
فرانسه به ایران از سال 2۰۱۶ سه برابر شده، تصریح 
 کرد: می توان با تبادل دانشجوها در مقطع دکتری 
روابط علمی و فرهنگی فرانسه با اصفهان را گسترش 

داد. 

سفیر فرانسه در دیدار با شهردار اصفهان مطرح کرد:

رشد ۳ برابری ارائه بورسیه تحصیلی به دانشجویان ایرانی

خبرآموزش و پرورش

ازدواج و مقولــه همســرگزینی در کشــور ما به 
ناکجاآباد مــی رود؛ مقصدی که نه ابتــدای آن و 
برنامه ریزی برای ترغیب افراد بــرای ورود به این 
حیطه مشــخص اســت و نه آخر و عاقبتش برای 
دوام.پس از ازدواج سفید، آمار باالی طالق، تعداد 
زیاد مجــردان دهه شــصتی، حاال چشــم مان به 
ازدواج های چند همســری هم روشن شده است. 
موسسه ای که این روزها پوستر تبلیغات اش دست 
به دســت می شــود و عده ای را می خنداند، برخی 
را عصبانی می کند و در نهایت این ســوال به ذهن 
مخاطبان می رســد که این اقــدام در جامعه ما با 
 شــرایط و اوضاع و احوال کنونی یک ارزش اســت 

یا ضد ارزش؟
افراد پشت صحنه این مدل از تبلیغات چند همسری 
اتفاقا راه درســتی را برای تبلیغات شــان در پیش 
گرفته اند. وارد شــدن به حیطه دنیــای مجازی و 
استفاده از راه های روان شناسانه و گفت وگو محور 
از جمله راهکارهای موسســه موســوم به »حیات 
حســنی« اســت. در کنار این راهکارها در اقدامی 
شگفت انگیز صدا و ســیما نیز با این عده همراهی 
می کند. موسسه »وطن توحیدی حیات حسنی« در 
سال ۱۳۹۰ توسط »جمعی از مشتاقان و دلسوزان 
امت اسالمی« تاسیس شده ولی به نام مدیران آن 

اشاره نشده است.
 این بخشی از معرفی اســت که این گروه در سایت 
خود قرار داده است. در همین سایت از طرفداران و 
اعضا خواسته تا در حمایت از برنامه اخیر تلویزیون 
ملی در مورد چند همسری وارد اینستاگرام شوند 
و از مجــری و برنامه حمایت کنند. این موسســه 
همچنین با »موسســه آفتاب نجف« در شهر عراق 
همــکاری دارد و در طول راهپیمایــی اربعین هم 
برای شــرکت کنندگان در این رویداد، کالس های 
ویــژه ازدواج و ازدواج بین فرهنگی برگزار می کند 
که منظور آنها ازدواج شــهروندان ایرانی و عراقی 
است. موسسه »حیات حسنی« یکی از اهداف خود 
را گسترش »ازدواج های چند همسری اسالمی در 
سطوح محلی، ملی و بین الملل« اعالم کرده است؛ 
اتفاقی که می توان آن را اولین از نوع خود در ایران 
دانست. جالب اینکه این گروه در اصفهان هم تاکنون 
دو دوره از همین کالس های چند همسری را برگزار 

کرده و اکنون در تهران برگزاری آن ســر و صدای 
زیادی به پا کرده است. 

رابط هماهنگ کننده کارگاه چندهمسری در استان 
اصفهان نیز با بیان اینکه آخرین کارگاه مربوطه در 
مهرماه با حضور 2۵ نفر برگزار شــده، گفته است: 
در مجموعه ما طالب حوزه علمیه و دانشــجویان با 
بررسی هایی که در شهرهای حاشیه ای در جنوب و 
شرق کشور داشــتند متوجه شدند که آسیب هایی 
فرهنگی و امنیتی در حال وقوع است و زنان مطلقه 
و همســرفوتی های زیادی که امکان ازدواج ندارند 
برای برآورده کردن نیاز غریزی و عاطفی ارتباطات 
نامشــروعی برقرار می کنند که معضالت غیر قابل 
کنترلی به دنبال دارد. وی که نمی خواهد نامش فاش 
شود در ادامه می افزاید: ما در این مرکز هم مراجعان 
زن و هم مرد داریم و با بررسی وضعیت زندگی آنها 
افراد متقاضی را به یکدیگر معرفی می کنیم. اتفاقی 

که بیشــتر در سایت های همســریابی هم در حال 
رخ دادن اســت؛ نوعی داللی محبت یا همان راوی 
گری برای ازدواج. یکی از مدیران این کارگاه ها که 
با ایســنا مصاحبه کرده اما نامش آورده نشده است 
مدعی شده در این کارگاه ها، اساتید »روان شناسی 
و دینی« درباره »ضرورت و احکام« چند همسری 

سخنرانی می کنند. 
در این کارگاه همچنین اساتید برای مردان متاهلی 
که شــرایط و زمینه را داشته باشــند، برای اختیار 

کردن همسر دوم وساطت خواهند کرد. 
این مســئول هدف از برگــزاری ایــن کارگاه ها را 
»احیای چند همســری« و کمک به پنج میلیون 
دختری که امکان ازدواج ندارند، دانســته است. اما 
سوال دیگر اینکه آیا دختران مجرد حاضر به ازدواج 
دوم یا سوم یک مرد هستند؟ آیا تنها مشکل تجرد 
دختران تنها همین مسئله بوده است؟ مسلما نه! در 

جامعه ای که آمار خیانت یا ارتباط به هر شکل با زن 
دیگری در میان زنان پس از اعتیاد اولین رتبه علت 
درخواست طالق اســت پس ازدواج دوم هنوز یک 
ضد ارزش به حساب می آید آن وقت چطور برخی از 
اساتید این کارگاه ها با برگزاری یک دوره می توانند 
این ضد ارزش ها را به یک ارزش تبدیل کرده و بیشتر 
از آن مســئله تجرد را با این نسخه پیچی عجیب و 
استدالل کور برطرف کنند، آن هم در شرایطی که 
هنوز میان علمای دین ما در مورد چند همســری 
شــرایط و صحت آن اختالف نظر وجود دارد. حتی 
برخی کارشناســان دینی و فعاالن مدنی معتقدند 
چندهمسری نه دستور اسالم است و نه درآن تجویز 
شده، نه در شــرع چنین حکمی آمده است و نه در 
فرهنگ ما جایی دارد و تنهــا راه حلی برای مواقع 
 ضروری است که هنوز شرایط در کشور ما به اضطرار

 نرسیده است.

مضحکه !
  به بهانه برگزاری دوره های آشنایی با خانواده های چند همسری در اصفهان و تهران؛ 

در بهمن ماه صورت می گیرد؛
برگزاری آزمون صالحیت حرفه ای پرستاران در دانشگاه اصفهان

 آزمون صالحیت حرفه ای پرستاران در ۳2 دانشگاه علوم پزشکی در ۱۷ بهمن ماه ۹۸ برگزار می شود.  آزمون 
صالحیت حرفه ای پرستاران در دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی، ایران، اراک، ارومیه، اردبیل، 
اصفهان، اهواز، ایالم، بندرعباس، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، بوشهر، تبریز، گیالن، زاهدان، سمنان، 
کردستان، شیراز، شهرکرد، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مشهد، همدان، یاسوج، زنجان، 
مازندران، یزد برگزار خواهد شد. این آزمون در ۱۷ بهمن ماه ۹۸ برگزار می شود و داوطلبان می توانند از طریق 
سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی از تاریخ ۳ تا ۱۳ آذرماه ۹۸ نسبت به ثبت نام اقدام کنند. شرایط، ضوابط 

و مدارک مربوط به آزمون صالحیت حرفه ای پرستاران متعاقبا اعالم می شود.  

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان:
امکانات، پاسخگوی سالمندان نیست

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان با بیان اینکه اگردیدگاه های مردم نسبت به فرزندآوری اصالح نشود 
جامعه با چالش جمعیتی روبه روخواهد شد،گفت: امید به زندگی در بین مردم جامعه افزایش یافته؛ اما کیفیت زندگی 
افزایش نداشته و با توجه به افزایش سالمندان و نیازهای آنها، امکانات پاسخگو نیست. به اعتقاد وی، باید مقوله رشد 
جمعیت از جنبه های مختلف اقتصادی و فرهنگی بررسی شود و از سیاست های تشویقی و حمایتی برای این موضوع 
استفاده شود. کمال حیدری  معتقد است موضوع آموزش در دوران پیش از سالمندی و در این دوره از اهمیت باالیی 
برخوردار است و باید از ظرفیت دانش و مهارتی خود کهنساالن برای آموزش به خودشان بیش از گذشته بهره برد. 
حیدری  استفاده از تجربیات و توانمندی تشکل های مرتبط با این قشر از جامعه را ضروری دانست و افزود: تصمیم 

گیری و برنامه ریزی با استفاده از خرد جمعی و علم افراد می تواند نتایج بهتری را به همراه داشته باشد.

 رییس پلیس فتا استان اصفهان گفت: بانک ها در الزام مردم به رمز یک بار 
مصرف دچار مشکل هستند و این طرح هر بار به تعویق می افتد، اما اگر این 
اتفاق توســط حوزه بانکداری الکترونیک رخ دهد، به جرات می توان گفت 
برداشت های غیرمجاز شهروندان به شدت کاهش و نزدیک به صفر خواهد 
شد. ســرهنگ ســیدمصطفی مرتضوی در خصوص امنیت فضای مجازی، 
اظهار کرد: امنیت فضای مجازی موضوعی فراگیر اســت که متوجه بخش 

های وسیع کشور و همچنین افراد است و از یک سو باید بستر مناسب برای 
تامین امنیت فضای مجازی فراهم شود و از سوی دیگر در بخش فردی، افراد 
باید بدانند که چطور می توانند امنیت فضای مجازی خود را مدیریت کنند. 
به عنوان مثال در بانکداری الکترونیک، اپراتورها و سرویس هایی که کسب 
و کارهای اینترنتی ارائه می شود، مستقیما می توانند در حوزه امنیت فضای 

مجازی دخیل باشند.

جا
رییس پلیس فتای استان:نا

برداشت های غیرمجاز با 
رمز یکبار مصرف بانکی 
نزدیک به صفر می شود

سمانه سعادت
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پیولی بعد از باخت:
 میالن در حال پیشرفت 

است
آث میالن  یکشنبه شــب در خانه خود در 
هفته یازدهم سری آ به مصاف التزیو رفت و 
در پایان با نتیجه 1-2  
مغلوب شد. میالن 
که ابتدا از حریف 
پیش افتاده بود 
در همــان نیمه 
اول کار را به تساوی 
کشاند؛ اما خواکین 
کورئا در دقایق پایانی از تله آفساید بازیکنان 
میالن گریخت تا سه امتیاز این بازی را برای 
التزیو واریز کند. میالن با این شکســت به 
همراه اودینزه در رتبه یازدهم جدول سری 
آ ایســتاده و تا منطقه شش تیم اول جدول 
هشــت امتیاز فاصله دارد.پیولی، سرمربی 
میالن در پایان بازی بــه خبرنگاران گفت: 
به اعتقاد من تیم ما در حال پیشرفت است. 
البته شکی نیست که برای وضعیت بهتر در 
جدول، پیروزی در این بازی برای ما مهم بود 
ولی ما  در این بازی عملکرد خوبی داشتیم. 

 واکنش »کواچ«
 به اخراج از بایرن

شکست ســنگین بایرن برابر فرانکفورت در 
هفته دهم رقابت های بوندسلیگا باعث شد 
تا کواچ اخراج شود.ســرمربی سابق بایرن 
مونیــخ در واکنش به 
این تصمیم باشگاه 
گفــت: برایــن 
باور هســتم که 
ایــن تصمیم در 
شــرایط کنونــی 
درست بود. نتایج و 
عملکرد ما در بازی هــای اخیر خوب نبوده 
است و همین باعث شد تا این تصمیم گرفته 
شود. از باشــگاه بایرن مونیخ به خاطر این 
فرصتی که به ما دادند تشکر می کنم. او ادامه 
داد: در یک فصل و نیمــی که هدایت بایرن 
مونیخ را برعهده داشتم، توانستیم قهرمانی 
در بوندسلیگا و جام حذفی را به دست آوریم 
و به همین خاطر روزهای خوبــی را با تیم 
تجربه کــردم. برای بایــرن مونیخ روزهای 
خوبی را در آینده آرزو می کنم و امیدوارم که 

نتایج تیم بهتر شود.

 کره با ستاره های تاتنهام
 و السد مقابل برزیل

کره جنوبــی در فیفادی آبان مــاه ابتدا در 
آخرین بــازی مرحله رفــت مقدماتی جام 
جهانی 2022 قطر به مصاف لبنان می رود 
روز  در  ســپس  و 
اســتراحت خود 
در این رقابت ها 
میزبان برزیل در 
جدالی دوستانه 
و تدارکاتی خواهد 
بــود.در فاصلــه دو 
هفته تا این بازی ها پائولو بنتو، ســرمربی 
پرتغالی فهرســت نفرات مد نظر خود برای 
این دو بــازی را اعالم کرد کــه نکته جالب 
توجه حضور ســتاره های تاتنهام انگلیس 
و الســد قطر در این فهرســت است. سون 
هیونگ میــن، کاپیتان اول کــره جنوبی و 
ســتاره جنجالی بازی با اورتــون در کنار 
نام تائه هی، ســتاره الســد از جمله دعوت 
شده های سرشــناس برای بازی با لبنان و 

برزیل هستند. 

ورود »ایموبیله« به باشگاه 
100تایی ها در التزیو

التزیو یکشنبه شب در سن ســیرو مهمان 
آث میالن بــود و در پایان ایــن بازی مهم 
موفق شد روسونری را با نتیجه 2-1 شکست 
دهد. چیــرو ایموبیله 
و خواکیــن کورئا 
گل هــای التزیو 
دقایــق  در  را 
بــه   83 و   25
ثمــر رســاندند؛ 
ایموبیلــه  امــا 
با گلی کــه در دقیقه 25 به ثمر رســاند به 
رکوردی مهم دســت یافت تا صدمین گل 
خود بــا پیراهن التزیــو را جشــن بگیرد. 
اهمیــت رکــورد ایموبیله زمانی بیشــتر 
مشخص می شــود که به یاد داشته باشیم 
او ایــن 100 گل را تنهــا در 147 بــازی 
 رســمی با پیراهن بیانکوسلســتی به ثمر 

رسانده است.

تکذیب موافقت فدراسیون  با بازی در بصره

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 تکذیب موافقت فدراسیون
 با بازی در بصره

در شرایطی که عراقی ها معتقدند شهر بصره هیچ 
مشــکلی برای میزبانی از دیدار عراق و ایران ندارد؛ 
اما فدراسیون فوتبال هنوز با بازی در این شهر کنار 
نیامده و منتظر نظر فدراسیون جهانی فوتبال درباره 
محل برگزاری این بازی است.رضا نقی پور، رییس 
حراست فدراسیون فوتبال که طی روزهای گذشته 
به بصره رفته بود، درباره محــل برگزاری بازی تیم 
ملی به روزنامه فرهیختگان گفته:» برخالف نوشته 
رسانه های عراقی هیچ  توافقی برای برگزاری دیدار 
ایران و عــراق در بصره انجام نشــده و این موضوع 
حقیقت ندارد. همان طور که از قبل هم اعالم شده 
قرار اســت درخصوص این دیدار و میزبان آن، فیفا 

تصمیم نهایی را بگیرد.«

در حاشیه

 پیوستن دو والیبالیست
 به تیم والیبال سپاهان

طبق توافق باشــگاه امید بابکان یاسوج و باشگاه 
ســپاهان ، احمدرضا جعفری و فرشید مرادیان 
با عقد قراردادی به باشــگاه لیگ برتری سپاهان 
اصفهان پیوســتند .این بازیکنان سابقه دعوت 
 به تیم هــای ملی نوجوانــان ایــران و تیم ملی 

دانش آموزی ایران را در کارنامه دارند.

اصفهان، میزان مسابقات تنیس 
قهرمانی کشور

اصفهان برای دومین سال پیاپی میزبان مسابقات 
تنیس دختران و پسران قهرمانی کشور شد.رییس 
هیئت تنیس استان با اشاره به اینکه این مسابقات 
در رده های ســنی زیر 16 و زیر 18 سال در باشگاه 
تنیس آپادانای اصفهان برگزار می شود ،گفت: 84 
تنیسور پسر در قالب 17 تیم از 16 استان کشور در 
این دوره از مسابقات حضور دارند که اصفهان به دلیل 
میزبانی با دو تیم در این دوره از رقابت ها حضور دارد. 
فرهاد رحیمی با بیان اینکه تعداد شرکت کنندگان 
و تیم های حاضر در بخش دختران هنوز مشخص 
نشده و به زودی اعالم می شــود، افزود: مسابقات 
بخش پســران از 15 تا 21 آبان و رقابت های بخش 

دختران نیز از 22 تا 28 آبان برگزار می شود.

 دعوت دو اصفهانی
 به اردوی فوتسال بانوان

دو بانوی اصفهانی بــه اردوی انتخابی تیم ملی 
فوتسال بانوان دعوت شدند.مهسا نظری و مهسا 
علی مددی از اصفهان به همراه 21 بازیکن دیگر 
به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان دعوت 
شــدند.اولین اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال 
بزرگساالن بانوان زیر نظر شهناز یاری سرمربی 
تیم ملی فوتسال از 17 تا 20 آبان در مرکز ملی 

فوتبال برگزار می شود. 

 تیم هندبال سپاهان 
نماینده ایران در آسیا

تیم هندبال  باشــگاه ســپاهان جهــت حضور در 
مســابقات قهرمانی باشگاه های آســیا بامداد روز 
یکشــنبه عازم کره جنوبی شدند. این باشگاه فصل 
گذشته با کسب قهرمانی در مســابقات لیگ برتر 
کشور، جواز حضور در مسابقات آسیایی را به  دست 
آورد.در همین راستا باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
ضمن هماهنگی با دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه 
مستقر در اصفهان و به منظور آشنایی هر چه بیشتر 
کاروان اعزامی به کشــور کره، با دعوت از دو تن از 
دانشجویان رشته زبان فارسی اهل کشور کره جنوبی 
در تاالر هندبال شهید ســجادی اصفهان اقدام به 
برگزاری جلسه توجیهی و معرفی آداب و رسوم این 
خطه از شرق آسیا برای اعضای تیم هندبال کرد که 

مورد توجه هندبالیست های سپاهان قرارگرفت.

منهای فوتبال

جلسه سی و سوم کمیسیون فرهنگی ورزش کشور با ارائه گزارشی 
از وضعیت فرهنگی باشگاه های فوتبال، با حضور مهدی تاج، رییس 
فدراسیون فوتبال، برگزار شد.رییس فدراسیون فوتبال دراین نشست 
گفت: »فدراسیون فوتبال مسئولیت های مختلفی را بر عهده دارد که 
فرهنگ سازی و انجام فعالیت های فرهنگی یکی از مسئولیت های 
آن است؛ اما با توجه به جامعه مخاطب این ورزش در کشور، انتظار 
انجام فعالیت های بزرگ و موثر فرهنگی از فدراســیون به تنهایی 

انتظار درستی نیســت.« وی در این باره ادامه داد: صحنه فوتبال از 
بزرگ ترین همایش های انسانی است که در سطح کشور به صورت 
مداوم شکل می گیرد که عرصه ورزشــگاه ها یک بخش کوچکی از 
این گردهمایی است، بنابر این اگر به دنبال توسعه فرهنگی در بین 
هواداران فوتبال و جامعه ورزش فوتبال هستیم باید کار فرهنگی را 
بیشتر در بیرون از استادیوم ها انجام داده و همه دستگاه ها و ارکان 
کشور باید برای این کار بسیج بشــوند.رییس فدراسیون فوتبال با 

اشاره به گسترش فعالیت در فضای مجازی گفت: فرق فوتبال امروز 
با دیروز بسیار زیاد است. امروز سرعت فضای مجازی بسیار باالست 
و متاسفانه درشت نمایی و جو سازی در این فضا باعث می شود که 
بسیاری از رفتارهای فرهنگی هواداران زیر سایه هنجارشکنی عده ای 
ناچیز قرار بگیرد. بنابر این سرعت عمل مدیران و مسئولین نیز باید 
متناسب با این این روند باشــد و اگر عقب باشیم نتیجه آن چیزی 

می شود که در سال های اخیر با آن روبه رو هستیم.

 رییس فدراسیون فوتبال:
کار فرهنگی باید بیرون استادیوم ها باشد

هفته دهم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور در 
شــرایطی عصر امروز با برگزاری دو دیدار پیگیری 
می شود که در حســاس ترین بازی این هفته، تیم 
سپاهان اصفهان در نقش جهان از تیم تراکتورسازی 
تبریز پذیرایی می کند؛ دیداری کــه نتیجه آن در 
سرنوشــت قهرمانی نیم فصل اول تاثیر بســزایی 

خواهد داشت.
 طالیی پوشان نصف جهان در حالی مهیای دهمین 
دیدار خــود در فصل جاری رقابت هــای لیگ برتر 
می شوند که آنها با 19 امتیاز صدر جدول را در اختیار 
دارند. شاگردان امیر قلعه نویی که هفته گذشته در 
مقابل تیم پارس جنوبی جم برای دومین بار متوالی 
تن به تســاوی دادند برای حفظ صدرنشــینی نیاز 
مبرمی به کسب ســه امتیاز این دیدار فینال گونه 
دارند. دیدار تیم ســپاهان با تراکتورسازی تبریز را 
می توان یکی از مهم ترین دیدارهای نیم فصل اول 
این دوره از رقابت های لیگ دانست که نتیجه آن نه 
تنها برای این دو تیم که برای سایر مدعیان قهرمانی 
نیز حائز اهمیت بوده و ممکن اســت در پایان این 
هفته صدر جدول تغییر یابد. به گفته کارشناسان، 
نتیجه این دیدار حتی می تواند در سرنوشت قهرمان 
نیم فصل اول نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر 
نیز تاثیر گذار باشد. سپاهان لیگ نوزدهم با وجود دو 
تساوی متوالی یکی از بهترین تیم های این دوره از 

مسابقات است که از شرایط ایده آلی بهره می گیرد. 
شاگردان امیر قلعه نویی به یک ثبات نسبی خوب در 
تمام خطوط سه گانه دست یافته اند. طالیی پوشان 
در دیدارهای قبلی خود در فاز هجومی بسیار خوب 
ظاهر شده اند، موقعیت  سازی های پرشمار و فرصت 
طلبی مهاجمان سپاهان موجب شده که این تیم در 
فاز تهاجمی شرایط خوبی داشته باشد. از سوی دیگر 
تیم ســپاهان با یک گل خورده تا اینجای رقابت ها 

بهترین خط دفاعی لیگ را در اختیار دارد.
در آن سو تیم تراکتورسازی تبریز نیز در این دوره از 

رقابت های لیگ برتر خود را به عنوان یکی از تیم های 
مدعی معرفی کرده است. شاگردان مصطفی دنیزلی 
پیش از این دیدار بــا 17 امتیاز و با تفاضل گل بهتر 
در رده دوم جدول رده بندی جای گرفته اند تا دیدار 
آنها با طالیی پوشــان دیدار غول کش ها در نصف 
جهان نام بگیرد. ســرخ پوشــان تبریزی که در دو 
هفته ماقبل در نتیجه گیــری موفق عمل نکرده اند 
به دنبال احیای مجدد خود در این مســابقات بوده 
و برای کســب تمام امتیازات این دیدار پا به میدان 
نقش جهــان می گذارند. شــاگردان دنیزلی بعد از 

شکســت مقابل صنعت نفت آبادان، هفته گذشته 
شکست سنگینی را مقابل اســتقالل و در ورزشگاه 
خانگی خود تجربــه کرده از ایــن رو بازیکنان این 
تیم انگیزه زیادی برای پیروزی در این دیدار دارند.

حضور بازیکنان ســابق تراکتورســازی در سپاهان 
و نشســتن امیر قلعه نویی روی نیمکت زردپوشان 
از یک طرف و از ســوی دیگر حضور ســتاره هایی 
مانند حاج صفی، دژاگه، میمبال، زوال و ســوگیتا در 
ترکیب تراکتــور در کنار رویارویــی انصاری با تیم 
 ســابقش، این بازی را تبدیل به یک دوئل تمام عیار 

کرده است.
بازی ســپاهان و تراکتور را می توان بازی لحظه ها 
دانست، هر دو تیم از پرمهره ترین تیم های حاضر در 
لیگ بوده و در هر دو فاز هجومی و دفاعی عملکردی 
نزدیک به هم را به ثبت رسانده اند. حضور ستاره های 
بزرگ در دو تیم و حساســیت باالی بازی، موجب 
می شود تا سرنوشت بازی به تک لحظه ها گره بخورد 
و هر تیمی که بتواند از فرصت هــای به وجود آمده 
بهره بیشتری بگیرد، می تواند پیروز فینال نیم فصل 
نخست باشــد.در ادوار مختلف لیگ برتر، تیم های 
سپاهان و تراکتور تاکنون 22 بار مقابل یکدیگر قرار 
گرفته اند که سهم تیم اصفهانی در کسب پیروزی در 
این بازی ها بیشــتر از تیم تبریزی است. از 22 بازی 
برگزار شده، ده بازی به سود تیم سپاهان، 6 بازی به 
سود تیم تراکتورسازی و دو بازی نیز با نتیجه تساوی 

خاتمه یافته است.

جدال باالنشین ها در نقش جهان
 در حساس ترین دیدار هفته دهم رقابت های لیگ برتر رقم می خورد؛ 

  قاب روز

گل حمید استیلی به آمریکا، روی دیوار سفارت سابق آمریکا
مراســم رونمایی از دیوارنگاره های ســفارت ســابق آمریکا با حضور سرلشــکر حســین 
سالمی، فرمانده کل سپاه در محل سفارت ســابق آمریکا در تهران برگزار شد. نکته جالب 
 دیوار نگاره های سفارت ســابق آمریکا، تصویری از گل حمید اســتیلی به آمریکا بود که

 خودنمایی می کرد.

استقالل در چارچوب هفته دهم رقابت های لیگ برتر باید امروز از ساعت 15:30 دقیقه در ورزشگاه 
آزادی به مصاف صنعت نفت آبادان برود. تیمی که در این فصل نمایش فوق العاده ای داشته و با 16 
امتیاز در رده پنجم قرار  گرفته است. شاگردان دراگان اسکوچیچ تا اینجای فصل چهار برد، چهار 
تساوی و یک باخت داشته اند. آنها تنها هفت گل به ثمر رسانده اند؛ اما در سوی مقابل فقط چهار با 

دروازه شان توسط حریفان گشوده شده است.
صنعت نفت هیچ وقت در هشت حضور قبلی خود در لیگ برتر موفق به جمع آوری 16 امتیاز تا پایان 
هفته نهم نشده بود و به عبارتی در حال حاضر بهترین شروع خود در تاریخ لیگ برتر را با سرمربی 
کرواتش تجربه می کند. اسکو در ملوان نیز توانست بهترین نتیجه تاریخ این باشگاه در لیگ برتر را 
رقم بزند؛ اما این نتایج خوب نفت تنها منحصر به این فصل و عملکرد خوب اسکوچیچ و شاگردان 
جدیدش نیست. برزیل ایران از هفته بیست و پنجم لیگ قبل اوج گرفت و توانست خوش بدرخشد. 
زمانی که مدیران باشگاه پای پائولو ســرجیو ماندند و در پایان فصل بهره اش را بردند و به یک باره 

پله های ترقی را طی کردند.
باخت بــه تراکتورســازی در هفته بیســت و چهــارم و در تاریــخ 16 فروردیــن 1398 پایان 
 بدبیاری های صنعت نفت بود. تیم ســرجیو با درخشش ســتاره ای به نام جاناتان بالوتلی و حضور

 بازیکنــان باتجربه ای چون میالد جهانــی و طالب ریکانی و اعتماد بــه جوانانی چون محمدرضا 
 غبیشــاوی، فاخر تهامــی و رضا جبیــره تا پایان فصــل به پنج برد و یک مســاوی رســیدند و

 شکست نخوردند. آنها پارس جنوبی جم، فوالد خوزســتان، نفت مسجدسلیمان، نساجی و سایپا 
را درهم کوبیدند و تنها مقابل استقالل در هفته بیســت و نهم با چاشنی خوش شانسی به تساوی 

رسیدند.

جدال استقالل مقابل وحشتناک ترین صنعت نفِت تاریخ

هافبک تیم ملــی فوتبال عراق از آمادگــی این تیم برای 
شکســت ایران در انتخابی جام جهانی 2022 قطر سخن به 
میان آورد.تیم ملی فوتبال عراق در یکی از حســاس ترین 

دیدارهای انتخابی جام جهانی 2022 به مصاف ایران خواهد 
رفت. این دیدار 23 آبان و در ورزشگاه بزرگ جذع النخله 
بصره برگزار می شــود.همام طارق، بازیکن سابق استقالل 
هم در فهرست نهایی قرار گرفته و به احتمال خیلی زیاد در 

ترکیب اصلی قرار می گیرد.
او درباره بازی برابر ایران گفت: جمعه جلسه نخست تمرینی 
خود را برگزار می کنیم. هدف ما کســب پیروزی برابر ایران 

اســت و بعد از آن روی دیدار برابر بحرین تمرکز خواهیم 
کرد. هر دو دیدار در ورزشگاه شهر بصره برگزار می شود و 
این باعث می شود تا شانس ما برای پیروزی و صعود به دور 

بعد بیشتر باشد. 
در این گروه تیم ملی فوتبــال عراق با 7 امتیاز در صدر قرار 
دارد. بحرین هم با 7 امتیاز و تفاضل گل کمتر در رده دوم قرار 

گرفته  و ایران با 6 امتیاز سوم است.

 کری هافبک سابق استقالل 
برای شاگردان ویلموتس

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی- شماره مجوز )4852 ، 1398( 
شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و شرایط زیر برگزار 

نماید:
موضوع مناقصه: انجام خدمات امداد، نگهداری و تعمیرات تأسیســات گازرســانی 
شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایســتگاه های تقلیل فشار، حفاظت از زنگ، خدمات 
کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات و خدمات عمومی در 

سطح شهرستان دهاقان و توابع 
میزان تضمیــن: 1/525/000/000 ریال )یک میلیارد و پانصد و بیســت و پنج 

میلیون ریال(

کد فراخوان: 3219059 
نام و نشانی دســتگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، شرکت گاز 

استان اصفهان
مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 98/08/25 

مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به پایگاه اطالع رســانی 
 www.nigc-isfahan.ir ، الکترونیکی شرکت گاز استان اصفهان به آدرس
www.iets.mporg.ir یا با شماره تلفن 38132-031 داخلی 2586 تماس 

حاصل فرمایند.

نوبت اول
هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال؛

گیتی پسند منتظر لغزش مس 
قطار لیگ برتر فوتسال به ایستگاه پانزدهم خود رسید. جایی که قرمز پوشان اصفهانی از ساعت 17  امروز در 
ورزشــگاه پیروزی میزبان ملی حفاری اهواز خواهند بود.شاگردان بی غم، هفته گذشته برابر همشهری خود 
یعنی هایپر به پیروزی دســت یافتند تا فاصله 3 امتیازی خود با مس سونگون را حفظ کنند. بی غم برای این 
دیدار می تواند از خرید جدید خود یعنی علی اصغر حسن زاده استفاده کند و این موضوع می تواند جذابیت های 
بازی را افزایش دهد.با حضور کاپیتان سابق و کنونی تیم ملی، یعنی محمد کشاورز و اصغر حسن زاده، تجربه 
گیتی پسند خود به خود باال خواهد رفت و از طرفی به جوانان تیم کمک خواهد شد و از طرف دیگر شرایط برای 
قهرمانی نماینده اصفهان روزبه روز بهتر می شود.تقابل های این دو تیم همیشه جذاب و پرحاشیه بوده است و 

قطعا با شرایط کنونی جدول و لیگ این بازی نیز جذاب خواهد بود.

سمیه مصور
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اضافه شدن دو رام به قطار شهری اصفهان تا پایان سال ۹۸
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

پیاده روی خانوادگی به 
مناسبت هفته سالمت بانوان

رییس اداره توســعه فرهنگ ســامت سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان 
گفت: همایش پیاده روی خانوادگی با هدف اطاع 
رسانی و حساس سازی گروه های مختلف جامعه 
در خصوص اولویت های ســامت زنان به عنوان 
نیمی از جمعیت کشــور، برگزار می شود. فریناز 
توالئیان با بیان اینکه این همایش از ســوی اداره 
توسعه فرهنگ سامت سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان با همکاری معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، هیئت ورزش های 
همگانی استان اصفهان و مدیریت ناژوان و معاونت 
ورزشــی ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان برگزار می شود، افزود: همایش 
پیاده روی خانوادگــی از محل آالچیق های کنار 
پارکینگ شماره یک جاده ســامت ناژوان آغاز 
می شــود. توالئیان گفت: در ادامــه برنامه پیاده 
روی برگزار شده و در انتهای مسیر ویژه برنامه ای 
درقالب جشن با محوریت موضوع »سامتی« در 
جهت نشاط شهروندان اجرا خواهد شد. همایش 
پیاده روی خانوادگی به مناســبت هفته سامت 
بانوان، روز جمعه ۱7 آبان ماه از ساعت 7:30 الی 
۱0:00در جاده سامت ناژوان برگزار خواهد شد.

هنر ۷۳ نقاش اصفهانی در 
نمایشگاه موزه هنرهای معاصر

 مدیر مــوزه هنرهــای معاصر اصفهــان گفت: 
نمایشگاه پژوهشی »دیروز نقاش امروز هنرمند« 
با 73 نقاش اصفهانی کار خود را آغاز کرده و تا ۱7 
آبان ادامه دارد و سومین نشست تخصصی بررسی 
نمایشگاه »دیروز نقاش امروز هنرمند«، امروز از 
ساعت ۱0 صبح در موزه هنرهای معاصر اصفهان 
برگزار می شود. مهدی تمیزی،اظهار داشت: موزه 
هنرهای معاصر قصد دارد برای همه رشــته های 
هنری چنین نمایشگاهی برگزار کند که آیتم های 
انتخاب هنرمندان این اســت کــه هنرمند باید 
حتما فعالیتش را با آن حرفــه آغاز کرده و بیش 
از ۱۵ سال سابقه فعالیت هنری حرفه ای داشته 
باشد همچنین بیش از ۱۵ ســال در زیست بوم 
اصفهان زندگی کرده باشد.  وی با تاکید بر اینکه در 
نمایشگاه ها حتما باید جلسات نقد و بررسی انجام 
شود، افزود: برای نمایشگاه چهار نشست تخصصی 
در نظر گرفته شده که سومین نشست تخصصی 
بررسی این نمایشــگاه امروز در گالری شماره ۴ 
موزه هنرهای معاصر وابسته به سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان از ساعت ۱0 

صبح برگزار می شود.

ورود خود سرانه به سیتی سنتر 
حادثه آفرید

ورود خودسرانه و غیر قانونی جوان 23 ساله به 
حریم ایمنی و کارگاهی برج های ســیتی سنتر 
حادثه آفریــد. مدیر روابط عمومــی مجموعه 
تجاری،فرهنگی، تفریحی و گردشگری سیتی 
سنتر، خبر ســقوط جوان 23 ســاله به داخل 
قسمت کارگاهی را خودســری فرد می  داند و 
عنوان می کند، این اتفاق هیچ ارتباطی به مسائل 
ایمنی مجموعه ندارد. محمد حسین عبداللهی با 
اشاره به این موضوع که اتفاق رخ داده خصومت 
شخصی بین دو شخص حقیقی بوده، ادامه می 
دهد: خوشــبختانه تمامی ماحظات ایمنی در 
قســمت های کارگاهی این پروژه به طور کامل 
لحاظ شده  اســت. به گفته وی، این اتفاق دقیقا 
ساعت 2۱ و ۱۵ دقیقه پنجشنبه هفته گذشته 
رخ داده است. به این صورت که دو نفر از مشتریان 
مجموعه اصفهان سیتی ســنتر بر حسب اتفاق 
یکی از بدهکاران خود را که از او حکم جلب نیز 
داشته اند، می بینند. از این رو فرصت را غنیمت 
شــمرده و خودســرانه بدون حضور نیروهای 
انتظامی اقدام به جلب فرد مورد نظر می کنند. 
فرد بدهکار نیز از ترس به سمت ایستگاه تاکسی 
مجموعه اصفهان سیتی ســنتر فرار کرده و از 
فنس های قسمت ایمنی کارگاه که به ارتفاع 2 
متر تعبیه شده اند، باال رفته که این حرکت موجب 
سقوط او به قسمت کارگاهی می شود. عبداللهی 
اظهار کرده:  بعد از رخ دادن این حادثه و اطاع 
انتظامات مجموعــه و نیروی انتظامی، طی یک 
هماهنگی با نیروهای آتش نشانی و اورژانس فرد 
حادثه دیده به بیمارستان منتقل شده و دو فرد 

شاکی نیز به کانتری اعزام شدند.

معاون عمران شهری خبرداد:
پیشرفت ۳۲ درصدی پروژه 

مجموعه پل ها و تقاطع 
غیرهمسطح نصف جهان

معــاون عمــران شــهری شــهردار اصفهان 
اظهار کرد: پــروژه مجموعه پل هــا و تقاطع 
غیرهمســطح نصف جهان تاکنون 32 درصد 
پیشــرفت داشــته و البته حدود چهار درصد 
به دلیل معارضات ملکــی از برنامه زمان بندی 
انحراف دارد که در اســرع وقت جبران خواهد 
شد. ایرج مظفر، پیشــرفت این پروژه به لحاظ 
برنامه را 3۶.2 درصد عنوان کرد و گفت: بیش 
از ۵0 درصد اجرای پروژه پل ســازی اســت 
که در حال حاضــر ۴۵ درصد امــور اجرایی 
خاک برداری پروژه انجام شــده و ۴0 درصد 
بتن ریزی هــا صــورت گرفته اســت. معاون 
عمران شــهری شــهردار اصفهان ادامه داد: 
2۶ درصــد پــروژه مجموعه پل هــا و تقاطع 
غیرهمســطح نصف جهان مباحث زیرسازی 
اســت و تاکنون ۶۹0 متر از معابر اصلی پروژه 
آسفالت شــده اســت. وی با بیان اینکه برای 
احداث این پــروژه ۱220 میلیارد ریال اعتبار 
در نظر گرفته شده است، افزود: پروژه مجموعه 
پل ها و تقاطع غیرهمسطح نصف جهان شامل 
پنج پل می شــود که طول پل اول ۴۹۵ متر و 
طول پل های دوم، ســوم و چهارم ۵00 متر و 
طول پل پنجم ۱30 متر اســت. مظفر با بیان 
اینکه مســاحت پروژه مجموعه پل ها و تقاطع 
غیرهمســطح نصف جهان 2۶0 هزار مترمربع 
است، گفت: عرض کل پل نیز در سه تیپ ۱۸، 
۱۶ و ۱۴.2 متر خواهد بــود. وی تصریح کرد: 
پروژه مجموعه پل های تقاطع غیر همســطح 
نصف جهان دارای یک هزار و ۴00 متر مسیر 
کندرو همچنیــن دارای ۵3 هــزار مترمربع 
فضای ســبز و ۱۵3 هزار مترمربع مســاحت 
آسفالت اســت. معاون عمران شهری شهردار 
اصفهان با بیان اینکــه اجرای این طرح نیاز به 
۱7 هکتار آزادسازی دارد، عنوان کرد: هزینه 
اجرایی پــروژه مجموعه پل هــای تقاطع غیر 
همســطح نصف جهان ۹۸0 میلیــارد ریال و 
هزینــه آزادســازی این طــرح 2۴0 میلیارد 
ریال برآورد شــده کــه در مجمــوع تمامی 
 هزینه های این طرح یک هزار و 220 میلیارد

 ریال خواهد بود.

عضو شورای شهر خواستار شد:
 لزوم مشارکت دانش آموزان

 در رویدادهای شهری
رییس کمیســیون اجتماعی و محیط زیست 
شورای اسامی شهر اصفهان گفت: رویدادهای 
شهری می تواند سبب آشنایی دانش آموزان با 
واقعیت های زندگی پیرامون شان شده و زمینه 
مشارکت آنان را ایجاد کند. کوروش محمدی 
با بیان اینکه دانش آموزان سرمایه های سیال و 
قابل رشد بوده و قابلیت هدایت و برنامه ریزی 
برای جامعه در آینده را دارند، اظهار کرد: باید 
بیشترین ســرمایه گذاری ها در حوزه تربیتی 
هر کشــوری به دانش آموزان اختصاص یابد 
زیرا دانش آموزان پویای یک کشور سرنوشت 
آن را رقم خواهنــد زد و ۱3 آبان نیز به خاطر 
همین اثربخشــی به نام دانش آموز نامگذاری 
شده است. وی افزود: دانش آموزان می توانند 
در پاسخگویی به نیازهای فرهنگی، اجتماعی 
و حتی اســتراتژی های سیاسی اثرگذار بوده، 
فضای مهارتــی را در جامعــه تقویت کنند و 
رابطی بین حــوزه خانواده و تعلیــم و تربیت 
باشــند. عضو شورای اسامی شــهر اصفهان 
با تاکید براینکه آســیب های اجتماعی برای 
همه اقشار است؛ اما تهاجم فرهنگی بیشترین 
تمرکز خود را روی نوجونان و جوانان گذاشته، 
ادامه داد: ترویج ارتباطات ناســالم این قشر را 
در معرض خطر قرار داده البته این بدین معنا 
نیســت که دانش آموزان را همواره آســیب زا 
ببینیــم بلکه آنان یک قشــر نیازمند مراقبت 

هستند. 
وی خاطرنشــان کرد: خانواده هــا و معلمان 
باید برای ارتقای سطح مهارت های اجتماعی 
آموزش ببیننــد تا با مهارت آمــوزی تجارب 
زندگی خود را کســب کنند زیرا بدون مهارت 
هــر تجربــه ای منجر به آســیب می شــود. 
محمدی اضافه کرد: اصفهان تجربه برگزاری 
جشــنواره فیلم کودکان و نوجوانــان را دارد 
که می تواند ســبب آشــنایی دانش آموزان با 
واقعیت های زندگی اطراف شان باشد و مانند 
 هر رویداد شهری دیگری زمینه مشارکت آنان

 را ایجاد کند.

همزمان با سالروز تســخیر النه جاسوسی آمریکا و 
روز ملی مبارزه با اســتکبار جهانی، مردم دیندار و 
والیتمدار اســتان اصفهان همچون امت اسامی 
درسراســر کشــور در مراســم راهپیمایــی ضد 
اســتکباری روز ســیزدهم آبان حضور یافتند تا 
بیزاری خود را از ظلم و ســتم دشــمن استکباری 
بیان کرده و اعــام کنند که همچنــان با قدرت 
مقابل جور زورگویان ایســتاده اند. بر اســاس این 
گزارش، راهپیمایی ضد استکباری ۱3 آبان دیروز 
در نقاط مختلف شهری و روستایی استان اصفهان 
برگزار شــد و مردم جای جای این استان با حضور 
گســترده در این مراسم به دشمن نشــان دادند 
که توطئه ها هیچ تاثیری در عــزم و اراده و روحیه 
انقابی ملت اســامی ایران ندارد. در اصفهان نیز 
آیین روز اســتکبار جهانی با حضور اقشار مختلف 
مردم برگزار شد و شــرکت کنندگان در این آیین 
فریاد رســای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اســراییل 
را ســر دادند و خواهان پایان ســلطه استکباری 
شــدند. شــرکت کنندگان در ایــن راهپیمایی با 
ســردادن شــعارهای »مرگ بر آمریکا« و »مرگ 
بر اســراییل« و ... بــار دیگــر بر ایســتادگی بر 
آرمان های انقاب تاکید و پیام انقاب خود در عدم 
 تسلیم و ســازش در برابر زورگویان و مستکبران 

عالم را فریاد زدند.
مسئوالن دغدغه های رهبری را در اولویت 

قرار دهند
جانشــین رییس ســازمان بسیج مســتضعفین 
ســخنران ویژه مراســم راهپیمایــی ۱3 آبان در 
اصفهان بود. سردار محمد حســین سپهر در این 
مراســم با بیان اینکه آمریکا رو به افول و فروپاشی 
است، اظهار داشــت: به برکت رهبریحضرت آیت 
ا... خامنــه ای و مردم همیشــه در صحنه انقاب، 
دشمن را مغلوب خود کرده ایم. وی با بیان اینکه به 
گفته خود آمریکایی ها بزرگ ترین علت سقوط این 
کشور نظامی گری آنان است، تصریح کرد: دشمن 
ما اعتراف به شکســت قدرت های غربی می کند و 
می گوید امروز دگرگونی عمیقی در حال رخ دادن 
اســت و هرجا می نگریم خیمه هــای امام خمینی 
)ره( و امام خامنه ای را می بینیم. جانشــین رییس 
سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه امروز 
پیام اســامی، افول و ســقوط آمریکا را نزدیک تر 
کرده و انقاب در حال عبور از گردنه های ســخت 
اســت، تصریح کرد: آینده امت اسامی را به فضل 
خدا، رهبری و مردم محقق می سازیم. وی با بیان 
اینکه اگر النه جاسوســی توسط جوانان این کشور 
تسخیر نمی شد شاید اتفاقاتی از جمله کودتاهایی 

پس از انقاب اسامی رخ می داد، گفت: تسخیر النه 
جاسوسی توسط جوانان ما نشان دهنده نفرت آنان 
از اســتکبار جهانی بود. استکباری که در طول این 
سال ها همواره با دشــمنی ها و توطئه های خود به 
دنبال سرنگونی نظام جمهوری اسامی ایران بوده 
است. سردار سپهر ادامه داد: مسئوالن باید گوش 
به فرمان رهبری باشــند و دغدغه های رهبری در 
خصوص مسائل را در اولویت قرار دهند، متاسفانه به 
هشدارهای رهبر انقاب درباره برجام و بی اعتمادی 
به غرب توجه نکردند و این ســبب خســارت های 

بی شماری شد. 
وی با اشاره به ظرفیت همگانی برای پیشبرد اهداف 
نظام جمهوری اســامی ایران، افزود: مســئوالن 
باید با توجه به ظرفیت های داخلی و بزرگ علمی، 
دانشی و پژوهشی انقاب اســامی را یاری کنند. 
جانشین رییس ســازمان بسیج مســتضعفین با 
بیان اینکــه برای پیاده ســازی گام دوم انقاب به 
مدد دانشــمندان و نخبگان و عدم سازش با غرب 

و آمریکا باید این مسیر را طی کرد، افزود: هیچ گاه 
دشمن از در دوستی و آشــتی وارد نخواهد شد و 
بدبختی های دشمن بسیار است، از این رو از مردم 
و مســئوالن می خواهیم گوش بــه فرمان رهبری 
باشــند و مبارزه، مقابله و جهاد اکبر، پیروی از راه 
شهدا را در پیش گیرند و مردم از تربیت فرزندانی 
انقابی غافل نشوند. سردار سپهر، تشکیل ساواک 
آمریکایی، مبــارزه با علما و نخبــگان و حمایت از 
رژیم منحوس پهلــوی را بخشــی از جنایت های 
آمریکا برشــمرد و گفــت: همه ایــن تاش ها در 
راســتای ســاقط کردن انقاب به کار رفته بود و 
آمریکایی ها بعد از جنگ جهانی بیشترین جنایت 
را در کشور ما داشــتند. وی خاطرنشان کرد: پنج 
کودتای طراحی شــده بعد از انقاب، آمریکا را با 
شکســت رو به رو کرد و همچنین با انواع تحریم ها 
نتوانستند ما را مغلوب کنند و فتنه های 7۸، ۸۸ و 
 ۹۶ هم با هدایت و حمایت پول های پارلمان آمریکا

 به نتیجه نرسید.

جوانان باعث روشــنی چشــم مردم و 
پیشرفت اسالم و انقالب بوده اند

 نماینده ولی فقیه در اســتان نیز این روز را یادآور 
سه خاطره بزرگ دانست و اظهار کرد: خاطره اول 
مربوط به تبعید حضرت امام )ره( به ترکیه در سال 
۴3 است و خاطره بعد نیز در ارتباط با دانشجویان 
و دانش آموزانی است که در حمایت از بنیان گذار 
کبیر انقاب در دانشــگاه تهران جمع شــدند. در 
آن تجمع ۵۶ نفر از دانشجویان و دانش آموزان به 
وسیله مزدوران شاه به شهادت رسیدند و تعدادی 
مجروح شدند. آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد 
عنوان کرد: خاطره سوم نیز در خصوص دانشجویان 
پیرو خط امام )ره( است که النه جاسوسی را تسخیر 
کردند و هر سه این قدم ها در واقع مقابله با آمریکا 
و دشمنان اسام بود. وی اضافه کرد: دانش آموزان 
و دانشــجویان و جوانان ما همواره قبــل و بعد از 
انقاب باعث روشنی چشم مردم و پیشرفت اسام 

و انقاب بوده اند.

فریاد ایستادگی در نصف جهان
  راهپیمایی ضد استکباری 13 آبان با حضور پرشور مردم انقالبی اصفهان برگزار شد؛

رییس سازمان بسیج رســانه اصفهان با اشاره به 
نقش خبرنگاران و اصحاب رســانه در مهندسی 
افکار جامعه عنوان کرد: خبرنــگاران با ابتکارات 
خود یکی از مهم ترین گام های اساســی انقاب 
اسامی که تبیین دستاوردهای انقای اسامی 

اســت را عهده دارند. رضا صفری در 
خصوص تاریخچه تشــکیل سازمان 
بسیج رســانه بیان کرد: این سازمان 
از ســال ۹2 و با اباغ دستور فرمانده 
سازمان بسیج مســتضعفین آغاز به 
کار کرد و از آن زمان ســازمان بسیج 
رسانه متولی امورات صنفی و مباحث 
معرفتــی و بصیرتی اصحاب رســانه 
اســت. رییس سازمان بســیج رسانه 

اصفهان با اشاره فعالیت هزار نفر در ۱2 کانون بسیج 
رسانه در شهرستان ها اظهار کرد: مدیران مسئول، 
خبرنگاران، عکاســان، مجریــان، فیلمبرداران و 
صاحب نظرانی که در حوزه رسانه فعالیت می کنند، 
مخاطب بسیج رسانه هســتند. صفری، فعالیت 
سازمان بسیج رســانه را در ســه حوزه مهارتی، 
معرفتی و بصیرتی تشــریح کرد و گفت: در حوزه 
مهارتی کاس هایی برای توانمندسازی اصحاب 
رســانه از لحاظ فنی و محتوایی برگزار می شود. 
وی ادامه داد: در مباحث معرفتی دوره های طرح 
والیت و هیئت های مذهبی و اردوهای جهادی اجرا 
می شود و در حوزه بصیرتی، تقویت گفتمان انقاب 
اســامی در جامعه را پیگیری می کنیم. رییس 

سازمان بسیج رسانه اصفهان ایجاد هم گرایی بین 
رسانه ها و گفتمان انقاب اسامی را بزرگ ترین 
دستاورد سازمان بسیج رســانه برشمرد و گفت: 
همه رسانه هایی که دل در گرو ارزش های انقاب 
اســامی دارند زیر چتر واحد و برای هدف دفاع 

از ارزش های انقاب گــرد آوردیم. صفری با بیان 
اینکه خبرنگاران مظلوم ترین اقشار جامعه هستند، 
اضافه کرد: اصحاب رســانه همواره دغدغه های 
اجتماع و خواسته های مردم را منعکس می کنند؛ 
این در حالی است که کسی از آن ها دفاع نمی کند. 
وی اضافه کرد: ســازمان بسیج رســانه پیگیری 
مطالبات بر حق خبرنگاران و رفع مشکات صنفی 
و معیشتی آنان است.صفری با اشاره به هجمه های 
عظیم رسانه های بیگانه در دشمنی با نظام و مردم 
انقابی اظهــار کرد: اساســی ترین برنامه های ما 
رصد رسانه ها، تحلیل و آگاهی بخشی به جامعه 
اســت و این برنامه یکی از شاه کلیدهای مقابله با 

دشمن است.

رییس سازمان بسیج رسانه اصفهان:

پیگیری مطالبات خبرنگاران یک اصل در بسیج رسانه است
معاون امور مطبوعاتی و اطاع رسانی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســامی در آیین اختتامیه یازدهمین 
جشــنواره مطبوعات و رســانه های الکترونیک 
استان اصفهان با اشاره به ظرفیت های اصفهان 
اظهار داشت: اصفهان شهر بسیار ارزشمندی است 

و شاید کسانی که در این استان زندگی می کنند  
به میزان کمتری قدر آن را داشته باشند. ظرفیت 
اصفهان یک ظرفیت رسانه ای است به گونه ای که 
در گوشه و گوشه این شهر بستری برای کار رسانه 
وجود دارد و چه بسا شگفتی هایی که در اصفهان 

به شاخص ایران تبدیل شده اند.
 محمد خدادی  با اشــاره به این جشنواره اظهار 
داشــت: شــما خبرنگاران باید اصفهان شناسی 
را اولویت خــود قرار دهید چرا کــه از لحاظ هر 
شاخصی شما در بهترین نقطه متمرکز شده اید، 
باید به این موضوع بیندیشید که در مدل تولید 
و انتقال اطاعات چگونه اقــدام کرده اید و مهم 
این اســت که بازخورد و آینده این جشــنواره 

مورد بررسی قرار بگیرد. معاون امور مطبوعاتی 
و اطاع رســانی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی 
بیان کرد: پس از این جشنواره باید نحوه عملکرد 
شما مشاهده شود، در همه جای این دنیا زمانی 
که پای منافع ملی پیش بیایــد همگی در کنار 
هم یک رســانه می شــوند و پای به 
پای یکدیگر عمل می کنند. یادمان 
باشد در پیچیده ترین و حساس ترین 
روزهای این کشور قرار داریم و هیچ 
تهدیدی و هیچ رفتاری نیســت که 
امروزه از سوی چند کشور علیه ما و 
 به منظور تضعیف مردم ایران صورت

 نگرفته باشــد. وی خاطرنشان کرد: 
قدرت ما در برابر هر آنکه بدخواه این 
مردم است همدلی و همبستگی بوده و رسانه خط 
مقدم آن است، دولت تاکید و تصمیم بر تقویت 
قدرت ما در هر زمینــه ای دارد و ما زنده بر آنیم 
کــه آرام نگیریم. خــدادی در تاکیدی پیرامون 
انتظار از دستگاه ها تصریح کرد: امروزه تبلیغات 
مفهومی ندارد و باید برای ادامــه اداره کردن به 
فکر شریک باشیم. دستگاه ها باید رسانه مداری را 
با هدف شریک سازی جایگزین رسانه داری کنند 
و رســانه به عنوان پل ارتباطی میان مسئوالن و 
مردم شناخته می شــود. خدادی درباره اهمیت 
محتوای اطاعات بیان کرد: اســم باید بر محتوا 
غالب باشد و الزم است که به شدت وارد محتوای 

اطاعات شویم.

معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

امروزه قدرت اطالعات در دنیا به عنوان قدرت اصلی شناخته می شود

اضافه شدن دو رام به قطار شهری اصفهان تا پایان سال ۹۸
مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان از اضافه شدن دو رام قطار به خط یک متروی اصفهان تا پایان سال جاری 
خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱2 رام قطار یا ۶0 دستگاه واگن در خط یک متروی اصفهان فعال است. علیرضا 
فاتحی اظهار کرد:این دو رام قطار در حال مونتاژ در یکی از شرکت های ایرانی است و تا پایان سال به قطار شهری 
اصفهان اضافه خواهد شد. وی با اشاره به زمان فعالیت متروی اصفهان، تصریح کرد: از مهرماه سال جاری قطارها 
میثم محمدی –  شهردار زرین شهردر خط یک متروی اصفهان از ساعت ۶:۱0صبح حرکت کرده و تا ساعت 2۱:30در حال خدمت رسانی هستند.

تجدید آگهی مناقصه عمومی
شهرداری زرین شهر به استناد بودجه عمرانی مصوب سال ۱3۹۸ 
خود در نظر دارد نســبت به اجرای عملیات آماده سازی معابر اصلی 
شهرک مشاغل شهری زرین شهر با اعتبار اولیه ۱3/700/000/000 
ریال ازمحل اعتبارات شــهرداری از طریق مناقصــه عمومی اقدام 

نماید، لذا از متقاضیان واجد شــرایط دعوت بعمــل می آید جهت 
دریافت اســناد مناقصه و کسب اطاعات بیشــتر از تاریخ انتشار تا 
 پایان وقت اداری مورخ ۹۸/۸/2۸ به شــهرداری زرین شهر مراجعه

 نمایند.
م الف:652041
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  امام علی علیه السالم:
 با دوستت آرام بیا، بسا که روزی دشمنت شود، 

و با دشمنت آرام بیا، بسا که روزی دوستت 
شود.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رکوردزنی بزرگ ترین تولیدکننده فوالد ایران درفروش محصوالت

شــرکت فوالد مبارکه، رکورددار بهره وری در ایــران و دارای فاصله ۴۰۰ تنی 
نسبت به شــرکت های برتر و اســتانداردهای جهانی اســت. مدیرعامل گروه 
فوالدمبارکه با بیان اینکه هم اکنون جمع کل اشــتغال مستقیم و غیرمستقیم 
در گروه فوالد مبارکه به 35۰ هزار نفر رسیده است، گفت: هم اکنون بهره وری 
نیروی انسانی در این شرکت از 5۴1 هزار تن بر نفر در سال 1396 به 581 هزار 
تن برنفر رسیده است. حمیدرضا عظیمیان افزود: در زنجیره تامین مـــــــواد 
مصرفــــــی، قطعــــــات و تجهیــــزات بومی سازی شده شرکت، دو هزارو 
8۰۰ تامین کننده و در شبکه گسترده مشتریان هم هزارکارخانه و کارگاه به طور 
مستقیم و سه هزار کارخانه و کارگاه غیرمســتقیم در حال فعالیت هستند. وی 
ادامه داد: فوالد مبارکه ســهم 5۰ درصدی تولید فوالد در مجموعه شرکت های 
ایمیدرو )تولید ســاالنه بیش از هفت میلیون و 2۰۰ هزار تن فوالد خام( و سهم 
یک درصدی در تولید ناخالص داخلی و پنــج درصدی در تولید ناخالص داخلی 
بخش صنعت همچنین عنوان دومین شرکت بورسی با 13۰ هزار میلیارد ریال 
سرمایه ثبت شده را به خود اختصاص داده است. شرکت فوالد مبارکه، بزرگ ترین 

تولیدکننده ورق های فوالدی تخت در خاورمیانه و شــمال آفریقا )ســهم 2۰ 
درصدی( و بزرگ ترین تولیدکننده آهن اســفنجی در جهان )با ظرفیت تولید 
12 میلیون تن در سال( است. هم اکنون 33 درصد محصوالت فوالد مبارکه در 
داخل کشور به تولیدکنندگان لوله و پروفیل، 18 درصد به صنایع تکمیلی و بقیه 

به خودروسازان، تولیدکنندگان لوازم خانگی و ... اختصاص دارد.

با حمایت ذوب آهن از اپلیکیشــن و ســایت معدن مارکت در نمایشگاه ایران 
کانمین 2۰19 رونمایی شــد. مهندس محمد جعفر صالحــی با بیان اینکه این 
ســایت و نرم افزار موجب خواهد شــد تامین کنندگان مواد اولیه کارخانجات 
فوالدی و سایر صنایع وابسته به طور نظام مند و یکپارچه در تعامل باشند، گفت: 
بر اساس برنامه های این نرم افزار، تمام معادن در سطوح مختلف اکتشاف و تولید، 
شناسایی و جذب خواهند شد. وی افزود: شرکت های معدنی در فضای این سایت 
و اپلیکیشن توانمندی ها و دستاوردهای خود را عرضه خواهند کرد. معاون خرید 
ذوب آهن اصفهان، هماهنگی بیشتر بین شرکت های معدنی و فوالدی را باعث 
رونق تولید و شکوفایی اقتصاد کشــور دانست و گفت: این اپلیکیشن می تواند با 

تسریع تبادالت اطالعاتی در حوزه معدن و صنایع وابسته برای رفع موانع تولید 
فضای مناسبی را فراهم آورد.

فروش محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در هفت ماهه امسال به حدود 
میزان فروش یک ساله 97 آن رسید. مدیرعامل گروه فوالد مبارکه با بیان 
اینکه فروش محصوالت این شــرکت در هفت ماهه امسال،23۴ هزارو 
۴25 میلیارد ریال بوده و این موفقیت بزرگی است ،گفت: این میزان سال 
گذشته 23۴ هزار و 8۰2 میلیارد ریال بود. حمیدرضا عظیمیان افزود: 
تولید فوالد خام این شــرکت در هفت ماهه امسال، پنج میلیون و ۴96 
هزار تن بوده که دست کم 25 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است. 
وی درادامه با تاکید بر اینکه در سخت ترین شرایط فوالد مبارکه توانسته 
است با اولویت تامین بازار داخلی، بازارهای صادراتی خود را حفظ کند 
گفت: میزان فروش محصوالت فوالدی این شرکت در بازارهای داخلی 
و صادراتی از حدود 11۰ میلیون تن فراتر رفته اســت. عظیمیان گفت: 
سنگ آهن ارســالی از معادن در فوالد مبارکه پس از فرآوری به گندله، 
آهن اسفنجی، فوالد مذاب، تختال ورق گرم و ســرد، گالوانیزه، رنگی و 
قلع اندود تبدیل می شود و برای کشور ارزش افزوده اقتصادی گسترده ای 

ایجاد می کند. فوالد مبارکه، بزرگ ترین تولیدکننده ورق های فوالدی 
تخت در خاورمیانه و شــمال آفریقا )ســهم 2۰ درصدی( و بزرگ ترین 

تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان )ساالنه 12 میلیون تن( است.

فوالد مبارکه، رکورددار بهره وری

با حمایت ذوب آهن اصفهان انجام شد؛

رونمایی از سایت و اپلیکیشن معدن مارکت

یادداشت

شاید این سوال برای شما هم وجود داشته باشد که وقتی شروع به 
نوشتن چیزی که خیلی دوستش دارید می کنید نمی دانید چطور بر 
ترس از شکست غلبه کنید. اما شاید اولین سوالی که باید از خودتان 
بپرسید این است که شکست چیست؟ آیا به پاسخ پیش بینی نشده 
مخاطبان آینده بســتگی دارد یا به فاصله میــان چیزی که تصور 
می کنید و چیزی که روی کاغذ می آید؟ احتماال شما بی رحم ترین 
خواننده خودتان هستید و مطمئنا زمان هایی در روند نوشتن وجود 
دارد که به نگاه بی اعتنایی نیاز داریم که مــا را از بدترین غرایزمان 
نجات دهد. شروع داستان از همه بدتر اســت: رویارویی با صفحه 
خالی و بعد محدود شدن احتماالت در لحظه ای که کلمات خشک 
می شوند. در داستان کوتاه »حقیقت واقعیت، حقیقت احساس« از 
مجموعه جدید تد چیانگ به نام »بازدم«، یک نوجوان در دهکده ای 
بدون نوشتار در آفریقای غربی، از یک مبلغ مذهبی اروپایی خواندن 
و نوشــتن را یاد می گیرد؛ اما ثبت کار بهترین قصه گوی روستا در 
رسانه جدید را غیرممکن می یابد: وقتی کوکوا داستان را گفت، صرفا 
از کلمات استفاده نکرد؛ او از صدایش، حرکت دستانش و نور درون 
چشمانش استفاده کرد. او داستان را با کل بدنش تعریف کرد و تو 
هم آن را به همان روش فهمیدی. هیچکدام از این ها روی کاغذ ثبت 
نشد؛ تنها کلمات صرف توانستند نوشته شوند و خواندن کلمات، تنها 
ذره ای از تجربه گوش دادن به خوِد کوکوا را به تو می دهد؛ انگار که 
کسی به جای خوردن خود بامیه، ظرفی که در آن پخته شده را لیس 
بزند. از یک لحاظ، تمام آثار ادبی در ترجمه یک اثر ادبی اند، افکار خام 
و ابتدایی و احساسات به زور در اسم ها و افعال نامناسب جای داده 
می شوند. این به نوعی آرامش بخش است که پیش از شروع به نوشتن 
بدانیم شکست خورده ایم! درنتیجه حاال می توانیم با آن کنار بیاییم. 
البته گفتنش از انجامش راحت تر است. هنوز آن شکاف بین چیزی 
که می توانست باشد و چیزی که هست، بین یک شاهکار و یک اثر 
فوق العاده معمولی یا بی رودربایســتی بد و ترس از ندانســتن 

تفاوت میان این دو، وجود دارد.

 برای شروع نوشتن چطور
 بر ترس از شکست غلبه کنیم؟

مینا حمیدی

عکس روز

دوخط کتاب

زنبورهــا احتیاجــی بــه وکیل 
ندارنــد، چون خطــر فراموش 
کردن یا نقض قانون اساســی 
کندو وجود ندارد. ملکه، غذای 
نظافتچیان را بــا دوز و کلک از 
چنگ شــان درنمی آورد و آنها 
هم هرگز برای حقوق بیشتر 
اعتصاب نمی کننــد؛ اما اینها 

کار همیشگی انسان است.

»انسان خردمند«
یووال نوح هراری

وقــت  هیــچ  زنبورهــا 
قوانین شــان را فراموش 

نمی کنند
کندوی عسل می تواند ساختار 
اجتماعــی بســیار پیچیــده ای 
داشــته باشــد و انواع مختلف 
زنبورهــای کارگــر را در 
خود جای دهــد؛ امــا تاکنون 
محققــان موفــق بــه یافتــن 
زنبورهــای وکیل نشــده اند. 

قیمت گوشــی آیفون 11 بیش از 7۰ هزار دالر اســت و در نتیجه این گوشی 
گران ترین آیفون 11 پرو است که می توانید خریداری کنید. البته اگر به دنبال 
نسخه 512 گیگابایتی آیفون 11 پرو مکس بروید این رقم دقیقا به 52۰/71 
دالر افزایش پیدا می کند. شرکت Caviar یک شرکت طراح روسی است که 
نسخه های لوکسی از گوشــی های مختلف را در تعدادی بسیار محدود تولید 
می کند این گوشی ها می توانند دارای طال و  انواع تزئینات گران قیمت باشند. 
طرفداران برندهای Caviar و اپل نیز در صورت انتخاب گزینه ســنگ های 
تزئینی می توانند آیفون را بدون 5۰۰ گرم طالی اضافی نیز دریافت کنند.

آیفون ۱۱ پرو با نیم کیلو طالی خالص!

بیشتر انواع گوشت مصنوعی که امروزه تولید می شوند، مانند محصوالت 
شرکت »ایمپاسیبل برگر« گیاهی هستند. با این حال بعضی استارت آپ 
ها همچنان تولید »گوشــت اخالقی« را دنبال می کنند، یعنی گوشــتی 
که با استفاده از سلول حیوانات تولید شــده و مسائل اخالقی نظیر کشتار 
بی رحمانه یا تغییرات اقلیمی را به همراه ندارد. محققان دانشگاه هاروارد 
روشی برای شبیه سازی گوشت واقعی پیدا کرده اند. آن ها با رشد همزمان 
سلول های عضله گاو و خرگوش روی شــبکه ژالتینی، گوشت مصنوعی 

مشابه نمونه واقعی ساخته اند.

تهیه گوشت مصنوعی مشابه نمونه واقعی

دانشمندان یک دستگاه انعطاف پذیر جدید ساخته اند که روی پوست بدن قرار 
می گیرد و ترکیبات موجود در عرق بدن را به الکتریسیته تبدیل می کند. حق 
ثبت اختراع این اثر متعلق به دانشمندان شــرکت »CNRS« از دانشگاه های 
گرونوبل آلپ فرانسه و سن دیگوی آمریکاست. این سلول ها می توانند نور یک 
المپ LED را به صورت پیوسته تامین کنند و راه را برای توسعه دستگاه های 
الکترونیکی پوشیدنی خودکار هموار خواهند کرد. محققان در جست وجوی 

راهی برای افزایش ولتاژ تولیدی این سلول با سوخت زیستی هستند.  

از عرق بدن خود برق تولید کنید

 موزه ملی ملک
 در تهران

 مــوزه ملــک یکی از 
موزه های دیدنی تهران 
است که در بخش های 
مختلــف آن اشــیای 
تاریخی بــا موضوعات 
مختلف بــه نمایش در 

آمده است.

به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، همایش مسئوالن شهرستان لنجان و ذوب 
آهن با حضور مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل شــرکت، خدامراد صالحی 
سرپرســت فرمانداری شهرســتان لنجان، ســرهنگ محمدی فرمانده سپاه 
شهرستان و جمعی از مسئوالن شرکت و شهرستان، یکشنبه دوازدهم آبان ماه به 

همت مدیریت حراست و روابط عمومی در تاالر تشریفات برگزار شد.
مهندس منصور یــزدی زاده ضمن تبریک هفته پدافنــد غیرعامل گفت: ذوب 
آهن اصفهان همراه با پیمانکاران، میزبان 17 هزار نفر پرسنل در این مجموعه و 
معادل همین عدد در کلیه معادن زغال سنگ کشور است که حیات آنها وابسته 
به این شرکت خواهد بود. اگر بخواهیم سایر مشــاغل جانبی را نیز به این ارقام 

اضافه کنیم، معیشت بیش از چندین میلیون نفر از این کارخانه تامین می شود.
وی افزود: ســال گذشــته در خردادماه، ذوب آهن اصفهان به دلیل بحران آب 
شرایط بسیار ســختی را تجربه کرد؛ اما از ثمره خون شهدا و همچنین کارکنان 
این مجموعه که خالصانه برای رونق تولید تالش و دعا می کنند بحمدا... از بحران 
عبور  کردیم. مدیرعامل شرکت بیان کرد: توقف فعالیت بخش کوره بلند به جز 
برای تعمیرات امکان پذیر نیست و این به دلیل شیوه تولید منحصر بفرد است. از 
نظر نیروی انسانی توانمند نیز این کارخانه نقش بسزایی در ساخت و راه اندازی 

سایر صنایع فوالدی کشور ایفا کرده است.
 نداشتن معدن، یک درد مزمن برای ذوب آهن اصفهان است

مدیرعامل شــرکت تصریح کرد: امروز نداشتن معدن یک درد مزمن برای ذوب 
آهن اصفهان است. این موضوع یکی از مصادیق پدافند غیرعامل در جهت حفظ 
پایداری به منظور تامین معیشــت پرسنل و ســایر زیر مجموعه هاست و چند 
سالی اســت که مغفول مانده و کمتر به آن توجه شده اســت. این مقام مسئول 
بیان کرد: وضع تعرفه 25 درصدی بر صادرات ســنگ آهن باز دارنده نیســت و 
همچنان صادرات این ماده اولیه استراتژیک را شاهد هستیم، بنابراین نیاز است 
با تالش همه جانبه برای تامین پایدار مواد اولیه و اســتمرار تولید برنامه ریزی 

موثر داشته باشیم.
تالش مجموعه فرمانداری شهرســتان لنجان، بر هم افزایی و تعامل با 

ذوب آهن است
خدامراد صالحی، سرپرست فرمانداری شهرســتان لنجان نیز گفت: در زمینه 
پدافند غیرعامل نیاز است عمل گرا باشیم و مولفه های این مبحث استراتژیک را 
سرلوحه اقدامات خویش قرار دهیم. وی افزود: از اقدامات بسیار خوبی که ذوب 
آهن اصفهان در زمینه پدافند غیرعامل انجام داده تشــکر و قدردانی می کنم. 
سرپرست فرمانداری شهرســتان لنجان اظهارکرد: تالش مجموعه فرمانداری 
شهرســتان لنجان بر هم افزایی و تعامل با ذوب آهن است و در این خصوص نیز 

برنامه ریزی خوبی صورت گرفته است.
مهندس مهدی نصر، معاون برنامه ریزی و توســعه شــرکت نیز در ابتدای این 
نشست در تعریف عنوان پدافند غیر عامل گفت: مجموعه اقدامات غیر مسلحانه 
که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، 
ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی 
دشمن می شود، پدافند غیر عامل نام گذاری شــده است. وی افزود: در راستای 
سیاست های کلی نظام و هماهنگی کامل با ستاد پدافند غیرعامل کشور، ذوب 
آهن اصفهان اقدامات بسیاری خوبی در امر خودکفایی و بومی سازی در راستای 
تحقق اهداف پدافند غیرعامل انجام داده اســت. معاون برنامه ریزی و توســعه 
شــرکت تصریح کرد: هوشــمندی در مقابل دفاع، آمادگی، پایداری، استمرار، 
خالقیت و نوآوری، اقتــدار درون زا و مدیریت جهادی مهم ترین اصول حاکم بر 

پدافند غیرعامل است.

این مقام مســئول گفت: یکی از گلوگاه ها و مراکز هزینه اصلی ذوب آهن تامین 
کک و زغال اســت. پروژه PCI )تزریق پودر زغال به کوره بلند( با برنامه ریزی 
مدیرعامل شــرکت و تالش جهادی کارکنان در بخش هــای مختلف کارخانه، 
در سال گذشته با شــتاب بسیار زیادی همراه شــد و می تواند مصرف کک را تا 
18۰ کیلــو کاهش دهــد. در دوره تحریم های اولیه آمریــکا، کک و زغال جزو 
موارد تحریمی بود. هم اکنون از طریق پروژه مذکور و با اســتفاده از زغال های 
 PCI داخلی تامین این ماده اولیه انجام می گیــرد و به واقع می توان گفت پروژه
هوشمندانه در راستای منافع شــرکت و کشور است. مهندس نصر بیان کرد: دو 
کوره پاتیلی کارخانه، ظرفیت فوالدسازی را تا 2/1 میلیون تن افزایش می دهد. 
در این خصوص مناقصه ای انجام شد؛ اما شرکت ایتالیایی به علت تحریم ها حاضر 
به همکاری نشد در این خصوص برنامه ریزی خوبی صورت گرفته است که پروژه 
با ظرفیت های داخلی شــرکت و سایر نقاط کشور آغاز شــود. این مهم در کنار 
افزایش تولید و خودباوری در مجموعه صنعت، وابستگی به خارج را برای تامین 
کوره پاتیلی قطع می کند. وی در خصوص تولید محصوالت کیفی نیز گفت: تولید 
انواع ریل از مرحله شمش تا نورد، تیرآهن های خاص، آرک معدن و... بر اساس 
مطالعات بنیادین و با تعریف و راه اندازی پروژه هایی نظیر گوگرد زدایی، گاز زدایی 

و ریخته گری شماره پنج و... در شرکت تحقق یافته است.
معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت افزود: درحال حاضر ذوب آهن اصفهان برای 
تامین انواع ریل تکیه گاه اصلی راه آهن جمهوری اسالمی ایران به شمار می رود.

وی گفت: جریان آب در ذوب آهن اصفهان، مانند جریان خون در بدن انســان 
است. در این راستا یک سلســله زنجیر پروژه با هدایت و برنامه ریزی مدیرعامل 
شرکت تعریف کردیم. یکی از این پروژه ها این است که وابستگی را از یک نقطه 
تامین آب به چند نقطه برســانیم تا در صورت بروز مشکل بتوانیم از سایر منابع 
استفاده کنیم. ساخت مخزن های اضطراری تامین آب در شرکت نیز در دست 
اقدام اســت که می تواند چهار روز ذخیره آب اضطراری کارخانه را تامین کند. 
اقدام دیگر خرید پساب فوالدشهر، روستاهای فالورجان و زرین شهر در راستای 
مبازره با کم آبی در منطقه و اســتمرار تولید بــود. در این خصوص حدود 3۰۰ 
میلیارد تومان قرارداد با شرکت مپنا برای تصفیه پساب در دست اقدام است. در 
کل می توان گفت هزار و 2۰۰ میلیارد تومان پروژه در راستای مدیریت مصرف 

آب در ذوب آهن تعریف شده است.

برنامه یک شرکت فوالدسازی برای صرفه جویی در مصرف آب
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