
شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد تامین، حمل، نصب و قرائت ابزار دقیق ســد کوهرنگ 3 را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و 
مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت می گردد تا نسبت 

به تهیه، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی توان انجام کار اقدام نمایند.

مبلغ پایه: حدود 288/000/000/000 ریال )دویست و هشتاد و هشت میلیارد ریال(
شرایط مناقصه گر: هر سازنده، تامین کننده و پیمانکاری که سابقه کافی در تامین، حمل، نصب و قرائت ابزار دقیق سدهای بتنی را دارد.

محل اجراء : استان چهار محال و بختیاری شهرستان کوهرنگ
مدیر طرح: مهندسین مشاور زاینداب

مشاور: مهندسین مشاور مهاب قدس
مدت اجرا: 48 ماه 

واجدین شرایط بایستی نسبت به تهیه استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( اقدام نموده و سپس 

تا زمان تعیین شده در سامانه ستاد فایل مدارک تکمیلی و مستندات مربوطه را در این سامانه بارگذاری نمایند.

تلفن تماس: 5-36615360 داخلی 2528 فاکس 36611073 

؟؟؟؟؟؟

شرکت آب منطقه ای اصفهانم الف:714553

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران به 

شماره  فراخوان 2098001205000050 

نوبت دوم
شرکت آب منطقه ای 

اصفهان 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی)نوبت دوم( 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شركت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد شرایط 
واگذار نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:30 روز شنبه به تاریخ 1398/10/21
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1398/10/22

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan .ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-36680030- 031 )داخلی 384  (

نام روزنامه:زاینده رود
تاریخ انتشار: 98/10/11

مبلغ تضمین)ریال (مبلغ برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

256-4-98
انجام عملیات خدمات 

مشترکین منطقه 3 اصفهان 
4.494.383.400224.719.000جاری 

257-4-98
انجام عملیات نصب انشعابات آب و 

فاضالب و تعویض کنتور در منطقه لنجان
6.247.617.351312.380.000جاری 

آگهی شرکت فوالد مبارکه 

کد آگهی : 98103 روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه 

مناقصات و مزایدات : جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.ir  لینک مناقصات و مزایدات بخش خرید 
 )SRM( و تأمین كنندگان مراجعه و طبق راهنمای موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین كنندگان

ا قدام نمائید. 
سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.msc.ir  بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

مدیریت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

48490267مناقصه عمومی1
تعمیرات شبکه مخابراتی )تعویض 

قراردادهای خرید1398/10/18لوله و کابل و تعمیر داکت منهول(

48497305مناقصه عمومی2
عملیات  تعمیر و بازسازی انواع کمپرسورهای 

قراردادهای خرید1398/10/22رفت و برگشتی شرکت فوالد مبارکه

قراردادهای خرید1398/10/30خرید 2 ردیف تایر و تیوپ48492315مناقصه عمومی3

مناقصه عمومی4
48482069 و 

48482070

تهیه و تأمین تجهیزات جهت تعویض رله های 
حفاظتی 63 کیلوولت ترانس های تاندم 
قراردادهای خرید1398/10/30پنج  قفسه ای برق و تاندم دو قفسه ای

شــرکت عمران شــهر جدید بهارســتان در نظر دارد تعداد 
محدودی از زمینهای مسکونی و مســکونی ویژه خود را از 

طریق فراخوان عمومی فروش به صورت نقد و اقســاط به 

شرح زیر و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان به فروش 

برساند:

 زمان انتشار در روزنامه )نوبت اول(: 1398/10/11 ساعت 

8 صبح

 زمان انتشار در روزنامه )نوبت دوم(: 1398/10/14 

 مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1398/10/19 

 آخرین مهلت ارسال و تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه 

شرکت: 1398/10/29 ساعت 14 

 زمان بازگشایی: 1398/10/30 ساعت 10 صبح

 زمان اعالم به برنده: 1398/10/30 

 آخرین مهلت دریافت وجوه نقدی پس از برنده شدن در 

فراخوان از برنده: 1398/11/05 

 اعالم اســامی برندگان در تابلو اعالنات شرکت به منزله 

ابالغ به برنده فراخوان می باشد.

حضور متقاضی در کمیسیون بازگشایی بالمانع است

www.baharestan.ntdc.ir :پایگاه اینترنتی

کانال اجتماعی شرکت )اینستاگرام(:

baharestan_new_town 

تلفن: 96-36861090 داخلی 209 دفتر فروش

شرکت عمران شهر آگهی فراخوان عمومی فروش شماره 98/07 
جدید بهارستان 

شرکت عمران شهر جدید بهارستان م الف:716601 

نوبت اول

با حضور معاون آب و آبفای وزیر نیرو؛

اولین سایت آموزشی صنعت 
آبفای کشور در اصفهان افتتاح شد

اولین سایت آموزشی صنعت آب و فاضالب به 
مساحت 15 هزار متر مربع در مجتمع آموزشی 
و پژوهشــی اصفهان، با حضور خامسی زاده، 
معــاون آب و آبفــای وزیر نیــرو و حمیدرضا 
جانباز، مدیرعامل شــرکت مهندســی آبفای 
کشــور در محل دانشــگاه صنعــت آب و برق 

اصفهان افتتاح شد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان پیش از ظهر  روز گذشــته در مراسم 
افتتاح این سایت آموزشی، گفت: در راستای 
ارتقــای دانــش و مهارت های فنی شــرکت 
کنندگان در اولین دوره مسابقات مهارت های 
فنی و تخصصی بهــره برداری شــرکت های 
آب و فاضالب کشــور، ســایت آموزشــی به 
مساحت 15 هزار متر مربع در مجتمع آموزشی 
و پژوهش اصفهان ایجاد شد.هاشــم امینی 
با بیان اینکه ایجاد ســایت آموزشی به منظور 
کسب مهارت های نوین برای فعاالن در بخش 
بهره برداری ضروری است، افزود: بهره برداری 
صحیح و مناســب از تاسیســات و تجهیزات 
صنعت آب وفاضالب مســتلزم برخورداری از 
دانش ســازمانی و آشــنایی با تکنولوژی روز 
دنیاست، بنابراین کســب مهارت های جدید 
برای فعاالن در بخش بهره بــرداری ضروری 

است.

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی  و ورزشی/ 8 صفحه/ قیمت: 1000 تومان  /  شماره 2878 / چهار شنبه 11 دی  1398 / 5 جمادی االول 1441 / 1 ژانویه  2020 

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان  گفته که طی دو ماه اخیر ۲۴۰۰ تخلف گران فروشی در اصفهان کشف شد

نباید تخلف می شد...که شد!
3

 از  روند پروژه راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان رضایت نداریم 
 فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا)ص(: 

3

30 هزار خانوار روستایی 
بدون بیمه در اصفهان

ذخیره ارزی هفت میلیارد 
 دالری فوالد مبارکه 

برای کشور

در حالی که وجود قرص در کیک ها در 
برخی از استان های کشور تایید شده، 
مسئوالن در اصفهان  صحبت های 

دیگری مطرح می کنند؛

شیطنت بچه ها بوده!

 صفحه 7

 آموزش به کودک و نوجوان
 با بهره گیری از زبان هنر

معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

اصفهان، پایتخت حمل و نقل 
7کشور است
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والدت حضرت زینب کبری )س( و روز پرستار فرخنده باد



چهارشنبه 11  دی 1398 / 5  جمادی االول 1441/ 1 ژانویه 2020/ شماره 2878

نگرانی مسئوالن آمریکایی درباره انتقام حشد الشعبی
مســئوالن نظامی آمریکایی اعالم کردند، احتمال هرگونه اقدامات تالفی جویانه را در واکنش به 
حمالت هوایی آمریکا به مواضع گردان های حزب ا... وابســته به حشد الشعبی در عراق و سوریه 
از نزدیک پیگیری می کنند و ممکن است با چرخه عملیات تالفی جویانه روبه رو شوند. مسئوالن 
نظامی آمریکا که به شرط عدم انتشار نام شان با خبرگزاری رویترز مصاحبه کردند، گفتند، شکی 
ندارند که حشد الشعبی به گونه ای واکنش نشان خواهد داد. نگرانی از حمالت تالفی جویانه منجر 

به ترک عراق از سوی سفیر آمریکا در این کشور هم شده است.

رکوردزنی صادرات تسلیحاتی آلمان در سال 2019
صادرات تسلیحاتی آلمان در سال ۲۰۱۹ به باالترین میزان رســید. افزایش صادرات تسلیحاتی 
آلمان در ســال ۲۰۱۹ همانند دو سال گذشــته ادامه پیدا کرده و به گفته وزارت اقتصاد این کشور 
در سال ۲۰۱۹ رکورد جدیدی ثبت شــده به طوری که در این ســال برلین موفق شده ۷ میلیارد و 
۹۵۰ میلیون یورو صادرات تســلیحاتی داشته باشــد. مجارســتان با خرید ۷۷/۱ میلیارد یورو، 
نخستین مشــتری جنگ افزار آلمان در ســال ۲۰۱۹ بوده است. پس از مجارســتان، الجزایر با 
۸۴۳ میلیون یورو، دومین واردکننده بزرگ تســلیحات آلمانی در ســال ۲۰۱۹ بود. مصر با ۸۰۲ 
میلیون یورو خریــد جنگ افزار از آلمان در رده بعدی مشــتریان تســلیحات آلمــان قرار دارد. 
 عالوه بر این ســه کشــور، امارات متحده عربی و قطر هم در میان ۱۰ مشتری اصلی سالح آلمان

 قرار دارند.

چالش بزرگ »اردوغان« برای اعزام نیرو به لیبی
دولت اردوغان برای اعزام نیرو به لیبی و حمایت از دولت وفاق ملی در برابر ژنرال حفتر٬ به آرای 
دو سوم از نمایندگان مجلس نیاز دارد؛ اما تامین این رای در شرایط فعلی ناممکن به نظر می رسد. 
ابراهیم کالین، ســخنگو و مشــاور رییس جمهور ترکیه در مورد ضرورت این اقدام گفته اســت: 
»امنیت ما در خارج از مرزهای میثاق ملی است«. مولود چاووش اوغلو ، وزیر امور خارجه ترکیه 
به مدت یک ساعت با کمال کلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق گفت وگو کرده و از او خواست 
از طرح اعزام نیرو به لیبی٬ حمایت کند. اما پس از پایان این دیدار٬ معاون سیاست خارجی حزب 
مزبور به شکل رسمی اعالم کرد که سخنان چاووش اوغلو قانع کننده نبوده و حزب جمهوری خلق با 
فرستادن سربازان ترکیه به لیبی مخالف است. با این حال٬ ماده ۹۱ قانون اساسی ترکیه و قوانین 
مربوط به اعالن جنگ به گونه ای نوشته شده که تفسیر آن می تواند به نفع رییس جمهور تمام شود. 
چرا که بر اساس یکی از جمالت این ماده، صالحیت و حق اعزام نیرو با مجلس است ولی اگر در 

چارچوب توافق مکتوب باشد، رییس جمهور هم می تواند تصمیم بگیرد.

یک سوم وزیران دولت آینده لبنان زن هستند
روزنامه »الجمهوریه« چاپ بیروت نوشــت: بیش از نصف اعضای هیئــت دولت ۱۸ نفره لبنان 
به ریاست »حسان دیاب« مشخص شده و وی اصرار دارد که یک ســوم آنان )۶ وزیر( باید زن 
باشند. این روزنامه به نقل از منابع مطلع و نزدیک به نخســت وزیر منتخب لبنان نوشت: دیاب 
در پی تشکیل دولت هماهنگ، مســتقل و فن ساالر اســت و قصد ندارد از وزیران کنونی دولت 
مستعفی و هم چنین وزیران دولت های پیشین و مقام های حزبی استفاده کند. قرار است هفته 
آینده هیئت دولت جدید لبنان با ۹ وزیر مســلمان و ۹ وزیر مســیحی به مجلس معرفی شود. 
الجمهوریه افزود: حســان دیاب به آرامی و به دور از چشم رســانه ها، رایزنی ها و اقدام هایش را 
 انجام می دهد و در صدد است خشــم منتقدان، احزاب و فراکســیون هایی که به او رای ندادند،

 برانگیخته نشود.

سفر ظریف به پکن و مسکو، نوعی قدرت نمایی منطقه ای پیش از سفر به نیویورک محسوب می شود؛

لبخندهای دیپلماتیک همچنان ادامه دارد

اندکی پس از برگزاری رزمایش مشترک  علیرضا کریمیان
نظامی ایران، روســیه و چین در آب های 

خلیج فارس که واکنش های زیادی را در میان کشورهای منطقه و جهان 

در پی داشت، ظریف برای آنچه گفت وگو در مورد برجام عنوان شده است 

راهی مسکو و پکن شد تا رایزنی های چند باره وی با شرکای باقی مانده 

در معاهده برجام که همچنان در جبهه ایران باقی مانده اند، ادامه داشته 

باشد. ظریف، سفر به مسکو را ســازنده ارزیابی کرد و اظهار داشت که 

رایزنی های مهمی در مورد برجام دراین سفر صورت گرفته است. پس از 

مسکو، وزیر امور خارجه راهی پکن شد؛ سفری که پیش از ورود ظریف 

به چین سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور صراحتا اعالم کرد که با 

هدف مذاکره بر ســر آینده برجام انجام می شود . گنگ شوانگ افزود: 

وزیر خارجه ایران در یک دیدار رســمی و به دعــوت »وانگ یی« وزیر 

خارجه چین به این کشور سفر می کند. شوانگ تصریح کرد: پکن مایل 

است با تهران همکاری کند تا توسعه پایدار و همکاری استراتژیک جامع 

بین چین و ایران را تقویت کند و به طور مشــترک توافق نامه هسته ای 

ایران و صلح و ثبات را در منطقه خلیج فارس حفظ کند. سخنگوی وزارت 

امور خارجه چین همچنین با اشاره به سفر ظریف به روسیه گفت: مسکو 

و پکن به عنوان دو شریک راهبردی، در مورد برجام و سایر موضوعات 

مهم بین المللی دارای هماهنگی ها و ارتباطات نزدیک هستند.

دیدار و رایزنی با وزرای امور خارجه دو کشور متحد ایران در حالی پیش 

از ســفر ظریف به نیویورک صورت می گیرد که برخی از رسانه ها مدعی 

هســتند این دیدارها برای رایزنی های نهایی در مورد طرحی است که 

از سوی ژاپنی ها به ایران ارائه شده اســت و در نیویورک شاید توافقی 

برای بازگشــت طرف ها به برجام صورت بگیرد؛ اما در واکنشــی دیگر 

رســانه های داخلی می گویند این ســفر چیزی جز یک هم اندیشی 

سیاسی نیســت و نباید به آن دل بست. این رســانه ها معتقدند دلیل 

دعوت از ظریف به نیویورک حضور در نشست شورای امنیت با موضوع 

چندجانبه گرایی است؛ موضوعی که از تخصص های آکادمیک ظریف 

است و در این باره کتاب هم نوشته است. ظریف در حالی چهارمین سفر 

خود به نیویورک در سال جاری را انجام خواهد داد که در همه سفرهای 

پیش از این ماجراها و حاشــیه های سیاســی زیادی حول سفر ش 

ایجاد شــد. از مهم ترین آن ها می توان به درخواست آمریکایی ها برای 

دیدار او با ترامپ در کاخ سفید اشاره کرد که با رد شدن این درخواست 

آمریکایی ها ظریف را در لیســت تحریم ها قرار دادند و از آن پس وزیر 

امور خارجه با محدودیت های زیادی برای تردد در آمریکا و حتی شهر 

نیویورک روبه رو شد. با این حال کارشناسان می گویند سفر ظریف به 

دو کشور روســیه و چین که هم اکنون در تقابلی آشکار با دولت آمریکا 

به سر می برند به نوعی اتحاد و ائتالف این ســه کشور در برابر آمریکا را 

به رخ می کشــد. حال باید دید آیا آمریکا با صدور روادید بدون حاشیه 

و برداشتن محدودیت های تردد در  آمریکا به نوعی چراغ سبز به ایران 

نشــان می دهد یا اینکه همانگونه که برخی از مقامــات آمریکایی این 

روزها می گویند، مبنایی بر کوتاه آمدن در برابر ایران و مدارا ندارد.

معاون اجرایی دبیرخانه مجمع با اعالم کاهش ۲۲ 

درصدی بودجه مجمع نســبت به سال ۹۷، گفت: 

بودجه نظارت مجمع تشخیص در سال اخیر به صفر 

رسید. محسن کاظمینی با اشاره به فضاسازی برخی 

رســانه ها و ایجاد محدودیت بودجــه برای مجمع 

تشخیص مصلحت نظام  اظهار کرد: شرح جدولی 

که در تحلیل بودجه مجمع تشخیص مصلحت در 

رسانه ها به عنوان مأخذ مورد استفاده قرار گرفته تنها 

بخشی از فعالیت های مجمع تشخیص مصلحت 

نظام را با نمونه هایی از خروجی های کمی آن مبنای 

تحلیل قرار داده است. 

وی با اشــاره به وظایف جدید محوله از سوی مقام 

معظم رهبری به دبیرخانه مجمع افزود: دبیرخانه 

مجمع وظایــف بســیار مهمی را بر اســاس حکم 

انتصاب دوره جاری مجمع و پیوســت آن بر عهده 

دارد که انجام آنها مســتلزم صرف هزینه است که 

در شاخص های تجمیع شــده در الیحه بودجه، به 

آنها پرداخته نشــده و همین امر نیز بر ایجاد نتایج 

نادرســت در فرآیند تحلیل هزینه تمام شده سایر 

محصوالت مجمع، اثرگذار بوده است. وی گفت: با 

این تفاســیر کل بودجه مجمع در سال ۱۳۹۷، تنها 

حدود ۸۶ میلیارد تومان بوده است و در سال ۱۳۹۸، 

با وجود  اثر نــرخ تورم بر رشــد هزینه های نیروی 

انسانی و پشتیبانی، بودجه مجمع از سوی دولت، 

نه تنها افزایشی نداشــته بلکه حدود ۲۲ درصد نیز 

کاهش یافته و به ۶۹ میلیارد تومان رسیده است که 

همین امر، دبیرخانه مجمع را در مضیقه شدید مالی 

قرار داده و در الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ نیز متاسفانه 

نه تنها کاستی فوق اصالح نشده است، بلکه مجددا 

همین رویکرد در خصوص مجمع به کار گرفته شده 

است و کل بودجه مجمع در الیحه سال ۱۳۹۹ بودجه 

دولت، تقریبــا معادل بودجه ســال ۱۳۹۸ در نظر 

گرفته شده است.

بودجه نظارت مجمع تشخیص مصلحت، صفر شد

نشریه »گاردین« طی گزارشی در خصوص ۱۰ چهره کمتر رســانه ای که بر سیاســت بین الملل اثرگذاری قابل توجهی دارند، نوشته است که سردار سلیمانی در 
فعالیت های منطقه ای ایران نقشی محوری ایفا می کند. روزنامه »گاردین« در گزارشــی با موضوع چهره های کمتررسانه ای که در سال آینده میالدی می توانند 
سیاست و روابط بین المللی را تحت تاثیر قرار دهند، از سردار »قاسم ســلیمانی« به عنوان چهره ای محوری در فعالیت های منطقه ای ایران یاد کرده است. این 
روزنامه با اشاره به اینکه در هر کشور، چهره هایی وجود دارند که به دور از دید رسانه ها در سیاست گذاری و پیشبرد اهداف کشور اثرگذار هستند، در گزارش خود به ۱۰ 
نفر از افرادی اشاره کرده که »کمتر شناخته شده، اما بسیار بانفوذ« هستند و در پشت صحنه ایفای نقش می کنند. گاردین، سردار سلیمانی را »مسئول عملیات های 
مخفی ایران در خارج از کشور« و »یکی از قدرتمندترین چهره های خاورمیانه« توصیف کرده و نوشته است که وی در قلب فعالیت های منطقه ای ایران قرار دارد 
و آمریکا و اسراییل چندین بار برای حذف او تالش کرده اند. »والدیسالو سورکوف« مشاور بانفوذ رییس جمهور روسیه، »سیبث ندیا« سخنگوی دولت فرانسه، 
»آجیت کومار دووال« مشاور امنیت ملی نخست وزیر هند، »استفان میلر« مشاور رییس جمهور آمریکا، »محمد حمدان داگالو« فرمانده نیروهای واکنش سریع 
سودان، »پتر آلتمایر« وزیر امور اقتصادی و مشاور صدر اعظم آلمان، »ابراهیم کالین« مشاور ارشد و سخنگوی رییس جمهور ترکیه، »لیا هه« معاون نخست وزیر 

و نماینده چین در مذاکرات تجاری با آمریکا و »میگوئل دیاز-کانال« رییس جمهور کوبا دیگر چهره هایی هستند  که در این گزارش از آن ها نام برده شده است.

»سردار سلیمانی« در میان 10 چهره اثرگذار سیاست بین الملل از  نگاه »گاردین«
نماینده مردم تهران:

 اصالح طلبان در مجلس آینده 
حضور مقتدرتری دارند

چهره روز

وز عکس ر

مسدود شدن حرکت قطارها 
و اتوبوس ها در هفته چهارم 

اعتصاب های فرانسه
در بیست و ششمین روز از اعتصاب ها 
علیــه اصالحــات بازنشســتگی در 
فرانســه، معترضان حرکــت قطارها 
و اتوبوس هــا را مســدود کردنــد. 
معترضان به سیاست های اصالحات 
بازنشستگی در پاریس، چندین اقدام 

مسدودکننده انجام دادند. 

»الوروف« به ظریف جواب مثبت داد
وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد: با دعوت محمد جواد ظریف، سال آینده میالدی به تهران سفر 
خواهم کرد. سرگئی الوروف در کنفرانس خبری مشترک با همتای ایرانی خود در مسکو با بیان این 
مطلب افزود: ظریف از من دعوت کرده است که به ایران سفر کنم. وی گفت: قصد دارم سال آینده 
میالدی به دعوت وزیر خارجه ایران به این کشور سفر کنم چرا که من دعوت دوست و همکار خود را 

با کمال میل می پذیرم و از آن استفاده خواهم کرد.

 خبر انفجار در قرارگاه خاتم االنبیا )ص(
 تکذیب شد

روابط عمومی قرارگاه خاتم االنبیا )ص( در اطالعیه ای خبر انفجار در این مجموعه را تکذیب و اعالم 
کرد که همه ساختمان ها و کارگاه های این قرارگاه در سراسر کشور در کمال صحت و امنیت است. 
روابط عمومی قرارگاه خاتم روز گذشته در پی خبری مبنی بر انفجار در قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 
)ص( در اطالعیه ای این خبر را تکذیب و اعالم کرد که همه ســاختمان ها و کارگاه های این قرارگاه 
در سراسر کشــور در کمال صحت و امنیت قرار دارد  و این گونه شــایعات و فضاسازی ها را حاصل 
کینه توزی معاندانی اســت که از اقدامات قرارگاه در عرصه عمران و آبادانی کشور به ستوه آمده اند. 
این روابط عمومی افزود: آمریکا و اذناب آن با تحریم های همه جانبه، جنگ اقتصادی جدیدی علیه 

کشور آغاز کرده اند تا جامعه را دچار یأس و ناامیدی کنند.

 واکنش »علی مطهری«
 به احتمال خروج کلی ایران از برجام

نماینده مردم تهــران گفت: حفظ برجام با همین وضع فعلی هم به نفع کشــور اســت، مگر اینکه 
طرف های مقابل به طور کامل از برجام خارج شوند که در این صورت خود به خود منتفی خواهد شد. 
علی مطهری، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این احتمال وجود دارد که ایران با توجه به عمل نکردن 
وعده های خود به کلی از برجام خارج شود، گفت: برای خروج از برجام شورای عالی نظارت بر اجرای 
برجام باید تصمیم بگیرد؛ اما به نظر من تا آنجا که ممکن است باید بکوشیم که برجام از بین نرود. 
وی در ادامه افزود: حفظ برجام با همین وضع فعلی هم به نفع کشــور است، مگر اینکه طرف های 
مقابل به طور کامل از برجام خارج شــوند که در این صورت خود به خود منتفی خواهد شــد. عضو 
فراکسیون امید تصریح کرد: آمریکا و اســراییل نگران بقای برجام هستند؛ چرا که با برجام از سال 
۲۰۲۰ تحریم خرید و فروش سالح برای ایران لغو می شود و همین طور هم محدودیت غنی سازی 

اورانیوم از سال ۲۰۲۵ از بین خواهد رفت.

واکنش مالزی به توقیف کشتی حامل سوخت توسط سپاه
وزیر امور خارجه مالزی گفت که سفارت این کشور در تهران در حال جمع آوری اطالعات درباره هویت 
کشتی توقیف شده در ایران و کارکنان آن اســت. وزارت امور خارجه مالزی در حال احراز هویت یک 
کشتی و گروه کارکنان ۱۶ نفری آن است که توســط مراجع قانونی ایران، در تنگه هرمز به اتهام حمل 
سوخت قاچاق توقیف شد. داتوک صیف الدین، وزیر امور خارجه مالزی در این باره گفت که سفارت 
این کشور، در ایران، در حال کسب اطالعات بیشتر پیرامون این موضوع است.وی بیان کرد: ما اطالعاتی 
به دست آورده ایم؛ اما باید راستی آزمایی شده  و هویت این افراد مالزیایی تایید شود. اظهارات وزارت 
امور خارجه مالزی در پی این مطرح می شود که، به تازگی پاسداران منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه 
یک میلیون و ۳۱۲ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کردند. سردار علی عظمایی، فرمانده منطقه پنجم 
نیروی دریایی سپاه پاسداران در این رابطه افزود: در این رابطه ۱۶ خدمه کشتی که تبعه کشور مالزی 

هستند، دستگیر  شدند.

کافه سیاست

نماینده مردم تهــران در مجلــس، با اعالم 

اینکه اصالح طلبــان در مجلس آینده حضور 

مقتدرتــری دارنــد، گفت: وقتــی التهابات 

فعلی بخوابد، مردم تصمیم درســتی درباره 

انتخابات می گیرند. مجموعــه نظام هم به 

این ادراک رسیده است که برای فائق آمدن 

بر چالش ها باید همــه جناح ها در انتخابات 

حضور پیدا کنند. محمود صادقی در ارزیابی 

خود از ترکیب مجلــس آینده گفت: به نظرم 

کمــاکان جامعه خطــر افراط و تنــدروی را 

در عمق وجــودش درک می کند. بــا اینکه 

عده ای گرایش به تحریم و عدم مشــارکت 

در انتخابــات دارند و نفی وجــود مجلس را 

مطرح می کنند، اصولگرایان هم بر این موج 

سوار شده اند و سعی دارند بدنه اصالح طلبی 

را به این سمت ســوق بدهند. نماینده مردم 

تهران در خانه ملت پیش بینی کرد: به نظرم 

مجلس آینده ترکیب متعادلی خواهد داشت 

و برخالف تصوری که برخی ســعی در القای 

آن دارند، اصالح طلبان موضع مقتدرتری در 

مجلس یازدهم خواهند داشــت. وی ادامه 

داد: به نظــرم مجموعه نظام نیــز همراهی 

خواهد کرد، چرا که به لزوم اســتفاده از همه 

جناح های سیاســی بــرای فائــق آمدن بر 

چالش های کشور واقف است. تصور می کنم 

چنین درکی در نظــام تصمیم گیری در حال 

تقویت شدن است. صادقی ادامه داد: در این 

باره واقع بین هســتم و بر اساس واقعیت ها 

معتقــدم مجموعــه عوامــل تصمیم گیــر 

نمی خواهند تجربه دولت هــای نهم و دهم 

تکرار شوند، چراکه یکدست شدن سیستم به 

هیچ وجه به نفع نظام نیست.

 کارشناسان می گویند سفر ظریف به دو کشور روسیه و 
کنون در تقابلی آشکار با دولت آمریکا به  چین که هم ا
سر می برند به نوعی اتحاد و ائتالف این سه کشور در برابر 

آمریکا را به رخ می کشد

بین الملل
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معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

مصوبه آبریز زاینده رود نصفه کاره اجرایی شد
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان اظهار کرد: مصوبه 9 ماده ای حوزه 
آبریز زاینده رود، قانون بســیار خوبــی بود ولی این مصوبــه قانونی هم مثــل تمامی مصوبات 
نصفه کاره اجرایی شد. حسن ساســانی اظهار داشت: ســاماندهی زاینده رود در حال حاضر در 
حاشــیه و اطراف آن انجام می گیرد که باید از داخل این ســاماندهی صورت بگیرد که به نتیجه 
مثمر ثمر و زودهنگام آن برســیم. وی، به راهکارهای بهبود مشــکالت حوضه زاینده رود اشــاره 
کرد و گفت: به طور قطع مدیریت زاینده رود باید یکپارچه شــود و با توجه به مشکالت استان ها 
انتقال میان حوضه ای آب کاری بســیار دشــوار اســت، در حالی که امروز اســتان اصفهان باید 
خود را با شــرایط موجود تطبیق دهد. وی همچنین تصریح کرد: برای حل مشــکل زاینده رود، 
 اســتان های درگیر این حوضه نباید رو در روی یکدیگر قرار گیرند و باید با یکدیگر تعامل داشته

 باشند.

 55 هزار کارگر ساختمانی
 تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان گفت: در استان اصفهان ۵۵ هزار کارگر 
ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند. عبدالرسول آقاهادی در خصوص شرایط 
ثبت نام در ســامانه رفاهی افزود: داشــتن کارت مهارت فنی و حرفه ای که توســط این سازمان 
صادرشده باشــد برای ثبت نام ضروری است و همه کارگران ســاختمانی که تا تیرماه 9۷ کارت 
مهارت خود را دریافت و در ســامانه رفاهی ثبــت نام کرده بودند، بیمه شــده اند. معاون بیمه ای 
سازمان تامین اجتماعی اصفهان، تصریح کرد: اگر در مشــاغلی غیر از مشاغل ثبت شده مطابق 
پروانه صادره سازمان فنی و حرفه ای برای انواع کارگران ساختمانی فعالیت داشته باشند، هنگام 
مراجعه بازرسان تامین اجتماعی یا اتحادیه موردنظر  بیمه آن ها قطع خواهد شد.وی در خصوص 
آمار و روند مشاغل سخت وزیان آور، گفت: مشاغل بســیاری تحت عنوان سخت وزیان آور قرار 
می گیرد که به درخواست بیمه شده یا کارفرما فرم یک یا دو تهیه و به کمیته های سخت و زیان آور 
در ادارات کار تحویل داده می شود که در استان اصفهان تعداد ۳۵ هزار نفر تاکنون از عنوان سخت 

و زیان آور استفاده و بازنشسته شده اند.

 3700 هکتار از اراضی اصفهان 
تا آخر سال جاری جنگل کاری می شود

طرح های جنگل کاری، غنی سازی و توسعه جنگل در سه هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی اصفهان بیشتر 
در مناطق زاگرسی استان تا آخر ســال جاری اجرا می شــود. رییس اداره جنگل اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اصفهان اظهارداشت: این طرح ها در شهرستان های سمیرم، فریدون شهر، 
برخوار، شاهین شهر و تیران و کرون با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی 
انجام خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه افزایش سطح جنگل ها نباید سبب بارگذاری های جدید 
روی منابع آبی به خصوص حوضه آبریز زاینده رود شود، خاطرنشان کرد: آبیاری این نوع پوشش 
گیاهی به صورت طبیعی انجام می شــود و نیازی به تامین منابع آبی و رســاندن به آنها نیست. 
برزو زاده با بیان اینکه هر هکتار جنگل کاری به صورت کشــت با بذر، حدود ۱۰ میلیون ریال هزینه 
دارد، افزود: اجرای طرح های مرتبط با جنگل مســتلزم تامین به موقع اعتبار است. رییس اداره 
جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان، این اســتان را جزو فعاالن حفاظت و توسعه 
جنگل یاد کرد و ادامه داد: طرح ها با برنامه ریزی مناسب پیش می رود تا حفظ این ذخیره های 

ارزشمند به بیشترین حد خود و میزان تخریب ها به کمترین میزان برسد.

زمزمه های تغییر قیمت بنزین با اصالح بودجه توسط مجلس چقدر به واقعیت نزدیک است؟

اما و اگرهای تغییرات بنزینی

انگار تقابل و رویارویی مجلس و دولت بر  مرضیه محب رسول
سر بنزین قرار نیســت تمام شود. پس از 
فروکش کــردن موج اعتراضــات نمادین و تظاهر به ندانســتن زمان 
سهمیه بندی و سایر جزییات از سوی نمایندگان، با ارائه بودجه سال 99 
بار دیگر تغییر در قیمت بنزین و رایزنی در مورد این مسئله از سوی برخی 
از  بهارستان نشینان مطرح شده اســت. این پیشنهادات از تک نرخی 
شدن قیمت تا برداشتن سهمیه بندی متغیر است؛ اما هنوز هیچ کدام از 
این طرح ها از سوی هیچ نهادی حتی خود کمیسیون های مجلس نه 
تایید شــده و نه رد. پس از شنیده شــدن برخی از شــایعات در مورد 
پیشنهاد بنزین ۱8۰۰ تومانی و تک نرخی شدن آن، رییس سابق اتحادیه 
جایگاه داران ســوخت اعالم کــرد که بحث تک نرخی شــدن بنزین با 
قیمت های هزار و 8۰۰ تا دو هزار تومان شایعه و اما قیمت واقعی بنزین 
همان دو هزار تومان اســت. در همین راســتا هدایت ا...خادمی، عضو 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی شایعه تک نرخی شدن بنزین 
در نرخ های یک هزار و ۵۰۰ تا دو هزار تومان طی هفته جاری را رد و اعالم 
کرد که »تغییر رویه کنونی و خروج از وضعیت ســهمیه بندی بنزین به 
هیچ وجه در دســتور کار مجلس نیســت و اخباری که در این رابطه به 
مجلس نســبت داده می شــود، کامال کذب اســت«. اما در این میان 
غالم علی جعفرزاده، نماینده مجلس شورای اسالمی موافق تک نرخی 
شــدن قیمت بنزین بین نرخ های هزار و ۷۰۰ تا دوهزار  تومان است و 

درباره احتمال تک ترخی شدن قیمت بنزین در بودجه 99 می گوید: »با 
بنزین تک نرخی یعنی نرخی ثابت بین هزار و ۷۰۰ تومان تا ۲ هزار تومان 
هم اصل ۷۵ رعایت می شود، هم مردم رضایت دارند و هم درآمد دولت 
تامین و در عین حال جلوی رانت و فســاد هم گرفته می شــود.«وی  
همچنین وعده داده: »قرار اســت مبحث تک نرخی شــدن بنزین در 
کمیسیون تلفیق وصحن مجلس مطرح شــود و عقالنی این است که 
کمیسیون با آن موافقت کند، دولت نیز دلیلی برای مخالفت ندارد مگر 
اینکه بخواهد مردم را اذیت کند.« پیشنهاد دیگری که شاید به کام دولت 
خوش تر بیاید، طرح کم کردن تعداد یارانه بگیران معیشتی در برابر تک 

نرخی شدن بنزین است.
 بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز گفته است باتوجه به شرایط کشور 
و محقق نشدن برخی از وعده هایی که به واسطه افزایش قیمت بنزین 
داده شده بود؛ طرح دو فوریتی تک نرخی شدن قیمت بنزین را چهارم 
آذر ماه به هیئت رییســه مجلس تقدیم کردیم و بعد از آن بیش از ۶۰ 
امضا برای در اولویت قرار گرفتن طرح، جمع آوری شد که تا این لحظه 
اقدامی صورت نگرفته است. وی درباره این که برخی از نمایندگان در پی 
این بودند  که طرح هایی را ارائه دهند تا مثال بنزین به صورت تک نرخی ۲ 
هزار تومان باشد و یا این که به صورت دیگری در اختیار مردم قرار گیرد؛ 
اما از سوی برخی از افراد با این پاسخ روبه رو شدند به دلیل آن که رهبری 
در خصوص افزایش قیمت بنزین دستورهایی داده اند، باید از این طرح 

تمکین شود، گفت: این را بگویم که بنزین باالی هزار و ۵۰۰ تومان مجددا 
نارضایتی و اعتراض های دیگری در کشور ایجاد خواهد کرد. وی با اشاره 
به اینکه گفته می شد گرانی بنزین به خاطر مردم است،  ادامه داد: امروز 
مردم می گویند بســته های معیشــتی را نمی خواهیم و بنزین را گران 
نکنید، پیشنهاد ما این است که بنزین هزار و ۵۰۰ تومان شود، بسته های 
معیشتی به جای آن که به ۶۰ میلیون نفر داده شود به ۱۰ میلیون نیازمند 
واقعی اختصتص یابد. اصالح قیمت بنزین در مجلس، شرط و شروطی 
دارد؛ مجلس از زمانی که قیمت بنزین یک شــبه افزایش پیدا کرد، به 
دنبال راهکاری برای کاهش نرخ آن بوده است. در همان زمان، مجلس 
دو طرح برای تعدیل قیمت مصوب ســران قوا ارائــه کرد، ولی پس از 
توصیه های رهبری هر دو طرح از دســتور کار خارج و پیشــنهاد دولت 
اجرایی شد. با این حال اکنون برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که 
مصوبه سران قوا تا پایان سال قابلیت اجرایی دارد و نمایندگان می توانند 
در زمان تصویب الیحه بودجه، قیمــت بنزین را نیز کاهش دهند با این 
حال مشخص نیست با وجود برخی از نهادهای موازی با مجلس مانند 
ســران قوا نمایندگان تا چه حد بتوانند حرف خود را  به کرسی بنشانند؛ 
اما آنچه مســلم اســت اینکه دولت نمی تواند یارانه معیشتی را برای 
مدتی طوالنی به مردم بدهد به همین دلیل شاید در برابر طرح هایی که 
 خواستار کاهش ســهم این یارانه ها و تک نرخی شدن بنزین هستند، 

کوتاه بیاید.

وزیر راه و شهرسازی و فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا)ص( 
پس از بازدید از آزادراه کنارگذر جنوبی تهران از عملیات 
اجرایی پیشــرفت پروژه راه آهن سریع السیر تهران-

قم-اصفهــان بازدیــد کردند. ایــن پروژه کــه برای 
اولین بار در کشــور اجرا شــده به پیمانکاری قرارگاه 
خاتم االنبیا)ص(و کارفرمایی دولت اجرا می شــود. 
سردار عبادا...عبداللهی در حاشــیه بازدید از عملیات 
اجرایــی این پروژه بیــان کرد: پروژه راه آهن ســریع 

الســیر تهران-قم-اصفهان به عنوان یــک ابرپروژه 
مطرح اســت؛  اما ما از روند این پــروژه، مطالعات و 
همه موارد آن فعال رضایت خاصی نداریم. مدیرعامل 
شرکت ساخت و توســعه زیربناهای کشور در حاشیه 
این بازدید دربــاره راه آهن سریع الســیر تهران – قم 
– اصفهان بیان کرد: اعتبارات اسنادی راه آهن تهران- 
قم- اصفهان گشــایش یافت و هم اکنون این پروژه 
در ۲ فــاز تهران – قــم – اصفهان فعال اســت. وی با 
بیان اینکه این پروژه اولین پروژه قطار سریع الســیر 
در کشور اســت، گفت: پیمانکار در محل اجرا مستقر 

شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: قرارگاه 
 سازندگی خاتم االنبیا)ص( به عنوان پیمانکار این پروژه

 با جونیــت چینــی کــه LC را آورده اســت، در این 
 پــروژه فعــال هســتند. وی ادامــه داد: در بخش

 قــم تــا اصفهــان زیرســازی ۷۰ درصد پیشــرفت 
 فیزیکــی دارد و در بخش تهران تا قــم در مرحله فاز

 صفــر مطالعاتــی قــرار گرفتــه اســت. نــورزاد، با 
 بیان اینکــه شــرکت آزمایشــگاه ها در ایــن پروژه

 مستقر شــده، بیان کرد: برنامه ریزی می کنیم که در 
فرودگاه امام )ره( ایستگاه قطار وجود داشته باشد.  

فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا)ص(:
از روند پروژه راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان 
رضایت نداریم

جارو برقی
بازار

 مجلس دو طرح برای تعدیل قیمت مصوب سران قوا ارائه 
کرد، ولی پس از توصیه های رهبری هر دو طرح از دستور 

کار خارج و پیشنهاد دولت اجرایی شد

جارو برقی پارس خزر 
2000 AROMA مدل

قیمت: 1،075،000 تومان

جاروبرقی فیلیپس 
01/FC9170 مدل

قیمت: 2،565،000 تومان

جاروبرقی بوش مدل 
BSG81472

قیمت: 8،900،000 تومان

مروری کوتاه به موارد مصرف مالیات بر ارزش افزوده
در طبقه بندی ارکان هر حکومت، اقتصاد زیربنایی ترین و اصلی ترین رکن محســوب می شــود و 
شناســایی عوامل موثر بر تقویت و تضعیف اقتصاد، مهم ترین هدف کشورداری و رسیدگی به امور 
مملکتی است. علم اقتصاد به بررسی ویژگی های اقتصاد سالم و توانمند و عوامل موثر در پیشرفت 
آن پرداخته و جایگاه اقتصاد را در میزان موفقیت کشورها واکاوی می کند.بی شک اجزای تشکیل 
دهنده اقتصاد هر کشــور در اوج گیری و ارتقای مقام آن در ســطح بین الملل نقش بسزایی دارد. 
مالیات، مهم ترین جزء اقتصاد طی سال های اخیر در سطح جهانی است که به جرات می توان گفت 

بیشترین تاثیر را در شاخص های پیشرفت کشورهای توسعه یافته داشته است.
مالیات بر ارزش افزوده نوع جدیدی از مالیات است که چند دهه از تاریخ اجرای آن در برخی کشورها 
می گذرد. اهمیت این نوع مالیات طی سال های اخیر در تمام دنیا و به خصوص کشورهای در حال 
توسعه شناخته شــده و همه این کشورها در بسط و گســترش آن و افزایش میزان آگاهی جامعه 
از نقش مالیات بر ارزش افزوده در عمران و آبادانی شــهرها و کشورها سخت در تالش و کوشش 

هستند.
در کشور ما نیز چند سالی اســت که مالیات برارزش افزوده پس از بررسی های کارشناسی و طی 
مراحل قانونی در مجلس به مرحله اجرا در آمده و درآمد حاصل از اجرای این مالیات در بازسازی و 
تقویت پیکر اقتصاد کشور بی بدیل بوده است. تزریق یک درصد از مالیات برارزش افزوده به بخش 
بهداشت و سالمت، ماندگارترین نقش آن به شمار می رود.اکنون که اقشار مختلف جامعه از زیر بار 
فشار هزینه های گزاف بیماری ها رهایی یافته و بهداشت و سالمت مردم از آینده روشنی برخوردار 

شده، باید گفت که همراهی و همدلی مردم با دولت افتخار آفرین شده است.
واریز بخشی از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها که منشأ 
عمران و آبادانی جای جای ایران است، مهر تایید دیگری بر عزم ملی و وفاق همگانی است.اکنون 
به جرات می توانیم بگوییم مالیات بر ارزش افزوده تکیه گاه قدرتمندی برای اقتصاد کشور است و 
نقش و جایگاه آن در سطح کالن اقتصادی بسیار تاثیرگذار و حیاتی است.در واقع، مالیات بر ارزش 
افزوده عادالنه ترین نوع مالیات اســت که به میزان مصرف اخذ می شود و همین مسئله موجب از 
بین رفتن فاصله طبقاتی و جلوگیری از تضییع حقوق اقشار آسیب پذیر خواهد بود.تحقق عدالت 
مالیاتی و به تبع آن برقراری عدالت اجتماعی، چشم اندازی روشن از اجرای این نوع مالیات است 

که به نظر می رسد تا رسیدن به آن راه زیادی نمانده است.

فرهنگ سازی مالیاتی و آثار مثبت آن در کشور
مالیات، به عنوان مهم ترین ابزار سیاســت مالی دولت در تدوین سیاست های اقتصادی کشور از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه نظام مالیاتی درکلیه جوامع ابزاری تعیین کننده درچگونگی 
نیل به توســعه اقتصادی، تامین عدالت اجتماعی، وســازمان دهی فعالیت های اقتصادی مورد 
استفاده قرار می گیرد به عبارت دیگر نظام مالیاتی عالوه بر تامین منابع دولت می بایستی در خدمت 
تولید وتشویق سرمایه گذاری توزیع مجدد درآمد، رونق بازار سرمایه وفراهم کننده رفاه عمومی بیشتر 
باشد.پرداختن به مقوله مالیات مستلزم ایجاد بستر وفرهنگ سازی مناسب است باید پذیرفت تا 
زمانی که افراد یک کشور از اهمیت مالیات وکارکرد های آن غافل باشند؛ هرگز نمی توان انتظار داشت 
که آنان انگیزه کافی برای پرداخت داشته باشند و باید با شــفاف سازی و تبیین نقش مالیات در 
گرداندن چرخ اقتصادی کشور، راهکارهایی را که موجب افزایش اعتماد عمومی و میزان مشارکت 
مؤدیان در پرداخت مالیات می شود را اجرایی کرد. بی شک مهم ترین عامل تاثیر گذار در ایجاد این 
اعتماد و اقناع افکارعمومی، معرفی مصادیق عینی صرف مالیات است.پایبندی مؤدیان به تکالیف 
قانونی خود، هدفی اســت که همه نظام های مالیاتی جهان در آرزوی تحقق آنند و تحقق این مهم 
درگرو اشــاعه فرهنگ مالیات وفرهنگ داوطلبانه پرداخت آن است. درواقع میزان همکاری افراد 
با نظام مالیاتی وتمایل آنان به پرداخت مالیات، به درجه رشــد اجتماعی و اعتماد مردم نسبت به 

رسالت نظام مالیاتی بستگی دارد.

کافه اقتصاد

مالیات

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در نتیجه شش هزار گشت مشترک با سازمان صمت و اتاق اصناف و نظارت های مجزای انجام شده توسط این 
دو نهاد، دو هزار و ۴۰۷ پرونده تخلف کشف شد که به  تعدادی از آنها رسیدگی و دسته دیگر از آنها در حال رسیدگی و بررسی است. غالمرضا صالحی در خصوص 
میزان ارزش ریالی این پرونده های تخلف، تصریح کرد: ارزش ریالی این تخلفات بیش از ۱۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده که عمده این تخلفات گران فروشی 
محسوب شــده و فراوانی تخلفات مربوط به صنف هایی چون میوه و تره بار، نان، موادغذایی، لبنیات، گوشت، مرغ و برنج بوده است. وی در خصوص تخلفات 
حوزه درمان گفت: درصدی از تخلفات این حوزه اخذ مبلغ مازاد بر تعرفه از بیماران بوده که از طرف دانشگاه علوم پزشکی به تعزیرات معرفی شد. در یک ماهه اخیر 
حدود ۳۰ پرونده تخلف در حوزه درمان اتفاق افتاده؛ اما این تخلفات در حوزه بهداشت بیشتر از این تعداد و حدود ۳۰۰ پرونده بوده و تخلفات حوزه دارو چندان 
باال نبوده است. صالحی با تاکید بر اینکه نظارت و بازرسی ها تا شب عید متوقف نمی شود، اظهار کرد: افزایش قیمت بنزین باعث شد برخی با این بهانه تغییر نرخ 

داشته باشند و تعزیرات در حد توان خود با مشارکت مردم تالش کرده و  به تخلفات رسیدگی  می کند. 

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان  گفته که طی دو ماه اخیر ۲۴۰۰ تخلف گران فروشی در اصفهان کشف شد ؛ 

نباید تخلف می شد...که شد!

ادامه دارد...

حضور بیش از 9۵ شــرکت معتبر کشــور در هجدهمین نمایشــگاه بین المللی 
تاسیســات و تجهیزات سرمایشــی و گرمایشــی اصفهان قطعی شــده است.

مجری برگــزاری هجدهمیــن نمایشــگاه بین المللی تاسیســات و تجهیزات 
سرمایشی و گرمایشــی اصفهان با بیان اینکه این نمایشگاه طی روزهای بیست 

و چهارم تا بیســت و هفتم دی ماه 98 در اصفهان برپا 
خواهد شــد، گفت: این دوره از نمایشــگاه تاسیسات 
و تجهیزات سرمایشی و گرمایشــی اصفهان در 9 هزار 
مترمربع فضای نمایشــگاهی و در قالب چهار ســالن 
برپا خواهد شد تا شرکت های معتبر داخلی و خارجی، 
محصوالت، کاالها و خدمات خود را به نمایش بگذارند.

علیرضا آموخته، با اشاره به حوزه فعالیت شرکت های 
حاضر در این دوره از نمایشگاه، افزود: تولیدکنندگان و 

واردکنندگان سیستم های تهیه مطبوع و رادیاتورهای پانلی، فعاالن حوزه تاسیسات 
صنعتی ســاختمان، تولیدکنندگان انــواع تجهیزات تاسیســات، تولیدکنندگان 
دســتگاه های تصفیه آب و پمپ هــای آبــی، تولیدکننــدگان، توزیع کنندگان و 
فعاالن حوزه لوله و اتصافات، موسســات، آموزشــگاه ها و انجمن های مرتبط و 

عرضه کنندگان تجهیزات آتش نشــانی و اطفای حریق در این نمایشــگاه حضور 
خواهند داشــت و به ارائه توانمندی هــای خود خواهند پرداخــت.وی از حضور 
شرکت های فعال در هشت استان کشور در این دوره از نمایشگاه خبر داد و افزود: 
استان اصفهان با ۴۶ شرکت، بیشترین تعداد مشــارکت کننده در نمایشگاه را به 
خود اختصاص داده اســت؛ همچنین شرکت هایی از 
استان های تهران، البرز، چهارمحال و بختیاری، زنجان، 
فارس، قزوین و قم نیز در این نمایشــگاه حضور دارند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاهی سایانمای پارسیان اظهار 
داشت: با وجود شرایط نامطلوب اقتصادی و محدودیت 
شرکت های خارجی برای حضور در هجدهمین نمایشگاه 
بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی 
اصفهان، یک شــرکت از کشــور چین در این نمایشگاه 
حضور یافته اســت.وی ادامه داد: از آنجا که نمایشــگاه تاسیســات و تجهیزات 
سرمایشی و گرمایشی اصفهان جزو نمایشگاه های معتبر داخلی به شمار می رود، 
شــرکت های خارجی بســیاری به دنبال حضور در بازار ایران هســتند؛ اما وجود 

تحریم های بین المللی مانع عمده ای برای حضور شرکت های خارجی است.

حضور 95 شرکت معتبر در نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی اصفهان
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فرماندار آران و بیدگل:

سرمایه گذاران می توانند با ایجاد اشتغال 
سونامی بیکاری را مدیریت کنند

فرماندار شهرســتان آران و بیدگل در جلسه تسهیل 
و رفع موانع تولید این شهرســتان اظهار داشــت: 
سرمایه گذاران می توانند با ایجاد اشتغال، سونامی 
بیــکاری را مدیریت کننــد. اســماعیل بایبوردی 
اظهار داشــت: برای عملیاتی کردن شــعار »رونق 
تولید« براساس فرمایشات مقام معظم رهبری در 
شهرستان آران و بیدگل نیازمند حمایت همه جانبه 
مسئوالن دســتگاه های اجرایی این شهرستان از 
سرمایه گذاران و ایده پردازان و نیز ارائه راهکارهای 

مختلف برای تحقق آن هستیم. 
وی بر ضرورت تدوین نظام اولویت های کســب و 
کار، تولید و ســرمایه گذاری در شهرســتان آران و 
بیدگل اشــاره کرد و گفت: تسهیل ســازی مقررات 
و مقررات زدایی موانع تولید و کســب و کار از سوی 
مدیران و رؤسای دستگاه های اجرایی در شهرستان 
آران و بیــدگل از ضروریات رونق تولید محســوب 
می شود. فرماندار شهرستان آران و بیدگل به ضرورت 

تدویــن برنامه هــای حمایتــی از تولیدکنندگان و 
صنعتگران این شهرســتان اشــاره و خاطرنشان 
کــرد: برنامه ریــزی جهت بــه حداقل رســاندن 
ســهم واســطه های غیرضــروری از فعالیت های 
تولید و توزیع محصوالت کشــاورزی و صنعتی به 
منظور افزایــش درآمد روســتاییان، صنعتگران و 

تولیدکنندگان از ضروریات رونق تولید است.
 بایبــوردی افــزود: شهرســتان آران و بیــدگل 
ظرفیت های قابل توجهی برای جذب سرمایه گذاران 
دارد و به نوعی به سرمایه گذار به چشم قهرمان ملی 
نگاه می کند و با همین نگاه از دستگاه های اجرایی 
شهرستان درخواست می شــود که از سرمایه گذار 
 و صنعتگــر حمایــت حداکثــری و ۱۰۰ درصــدی

 کنند. 
وی خاطرنشان کرد: ســرمایه گذار به مانند فردی 
است که می تواند باایجاد اشتغال، جلوی سونامی 
بیکاری را در کشــور، اســتان اصفهان و شهرستان 

آران و بیدگل بگیرد که این مهم نیازمند حمایت های 
حداکثری دســتگاه های اجرایی شهرســتان آران 
و بیدگل اســت. وی ادامــه داد: بودجه کشــور با 
محوریت ســرمایه گذاری بسته شــده و هدف آن 
حمایت حداکثری از تولید و ســرمایه گذاران است 
چرا که اعتقاد بر این اســت یکی از موثرترین راه ها 
برای برون رفت از مشــکالت فعلی، اشــتغال زایی 
به ویژه بــرای فارغ التحصیالن جوان دانشــگاهی 
است. فرماندار شهرستان آران و بیدگل تاکید کرد: 
در شــرایط کنونی با انباشــت مقررات و قوانین در 
کشور روبه رو هســتیم که البته برای تسهیل رونق 
تولید ابالغ شده؛ اما ناخواســته برخی با استناد به 
این ضوابط، مزاحمت هایی برای کســب و کارها و 
ســرمایه گذاران ایجاد می کنند که رؤســای ادارات 
شهرســتان آران و بیــدگل باید با تسهیل ســازی 
 قوانین مشــکالت کارآفرینان و ســرمایه گذاران را 

رفع کنند.

احداث مسیر سالمت در باغبادران
شــهردار باغبادران با بیان اینکه یکی از طرح های اجرایی شهرداری باغبادران در سال ۹۹ احداث 
مسیر سالمت است، اظهار کرد: الزم است زیرســاخت های الزم فراهم شود تا شهروندان بخشی 
از مســیر فعالیت های روزانه خود را پیاده یا با دوچرخه طی کنند. حجت ا... امینی با بیان اینکه 
از مهم ترین سیاســت های اجرایی شورای اسالمی شــهر و شــهرداری باغبادران توجه به حفظ 
سالمت شهروندان است، افزود: مدیریت شهری باغبادارن برای داشتن شهر و شهروندانی سالم 
پیاده راه ســازی و احداث ایستگاه دوچرخه را در دستور کار دارد. شــهردار باغبادران تصریح کرد: 
احداث مسیر سالمت در شــهر باغبادران در دســتور کار قرار دارد؛ این مسیر در حاشیه زاینده رود 
ایجاد خواهد شد تا امنیت شهروندان و گردشــگران در زمان پیاده روی تامین شود. امینی ادامه 
داد: در آینده نزدیک در شهر ساحلی باغبادران طرحی اجرا می شود که در آن گردشگران خودروهای 
خود را در ابتدای شهر و در مکانی مشخص پارک و با اســتفاده از وسایل حمل و نقل پاک و غیر 
آالینده وارد شهر شوند. وی اضافه کرد: اجرای این طرح زمینه حفظ سالمت شهر و شهروندان را 
افزایش داده و از خشونت هایی که به دلیل تردد خودرو در شهر ایجاد می شود، جلوگیری می کند. 
شــهردار باغبادران با بیان اینکه پروژه ایجاد مسیر سالمت شــهر باغبادران در آینده نزدیک و در 
چند فاز اجرا خواهد شــد، عنوان کرد: توپوگرافی و طبیعت خاص باغبــادران در کنار هوای پاک 
این شهر ســاحلی، زیبایی های بصری بسیاری را ایجاد کرده اســت از این رو بر آن شدیم مسیر 

دوچرخه سواری کوهستان را نیز در این شهر احداث کنیم.

برگزاری جشنواره سمنوپزان در شهرضا
شهردار شهرضا  اظهار داشت: جشنواره پخت سمنوی سنتی شهرضا با پشتوانه هزار ساله با هدف 
حفظ سنت های حسنه بومی، مذهبی برگزار می شود. حبیب قاسمی با بیان اینکه جشنواره پخت 
سمنو فرصت مناسبی برای جذب گردشگر در شهرضاست ،گفت: ســالیانه بیش از ۲ هزار پاتیل 
سمنو در شهرضا پخت می شود. شهردار شهرضا با اشاره به ثبت معنوی سمنوی شهرضا در کشور 
گفت: ما طرحی برای برگزاری جشنواره پخت سمنو به کمیســیون فرهنگی شورای شهر شهرضا 
داده ایم که با تصویب جزییات آن در شورا این کار را انجام خواهد شد. وی ادامه داد: پخت سمنو 
از سنت های بسیار کهن مردم شهرضا به شــمار می رود و امروزه در محله های قدیمی شهر، این 
سنت به شکل اعتقادی و مذهبی انجام می شــود. گفتنی اســت؛ از آنجایی که شهرضایی ها به 
سمنو به عنوان یک باور اعتقادی و مذهبی نگاه می کنند، این آیین با آداب خاصی انجام می شود 
بنابراین ســمنوپزان نه تنها برای درست کردن یکی از عناصر ســفره هفت سین بلکه نذری برای 
برآورد شدن حاجات نیز به شمار می رود. شهروندان شهرضایی در این مراسم برای برآورده شدن 
حاجات خود به حضرت فاطمه زهرا )س( متوسل می شوند و فرستادن صلوات بر پیامبر )ص(، 
خواندن زیارت نامه حضرت زهرا )س( و دعای توســل در هنگام پخت سمنو بر شکوه و معنویت 

این سنت می افزاید.

 نشان مرغوبیت صنایع دستی 
در دستان هنرمندان کاشانی

هنرمندان کاشانی در پنجمین دوره داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی ده اثر ارائه و نشان 
ملی مرغوبیت صنایع دستی دریافت کردند. سرپرست اداره میراث فرهنگی گردشکری و صنایع 
دستی کاشان گفت: هنرمندان کاشانی در رشته های شعربافی، زری بافی، زیلو بافی، رنگرزی و 
دوخت مانتو سنتی ابریشمی دو رو، نشــان مرغوبیت بین المللی صنایع دستی دریافت کردند. 
مهران سرمدیان با بیان اینکه این پنجمین بار است که هنرمندان کاشانی موفق به دریافت نشان 
بین المللی صنایع دستی در این چند سال اخیر شده اند، افزود: از بین چهارده اثر ارسال شده، به 

ده اثر هنری از کاشان، نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی اعطا شد.

اخبار

مفاد آراء
10/78  آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی« 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی 15 
روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشــار و محلی آگهی می شود و در روستاها عالوه بر 
انتشار آگهی، رای هیئت با حضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد 
تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک 
ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست 
را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم 
 قطعی دادگاه اســت.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصــل نگردد یا معترض،

گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محــل را ارائه نکنــد ، اداره ثبت مبادرت 
 به صدور ســند مالکیت مــی نماید. صدور ســند مالکیت مانــع ازمراجعــه متضرر به 

دادگاه نیست:
1- رای شــماره 139860302021000163 مورخ 98/10/07  خانم عفت الســادات 
ابطحی فرزند ســید علی اکبر به شــماره ملی 1189490021 تمامت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب مرغداری احداثی بر روی قســمتی از مزرعه خیرآباد پالک 152 فرعی 
از 128 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 7164/85 

متر مربع مالک رسمی.
2- رای شماره 139860302021000164 مورخ 98/10/07 آقای سید مرتضی امامی 
زواره فرزند محمد به شماره ملی 1189449404 تمامت ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مرغداری احداثی بر روی قســمتی از مزرعه خیرآباد پــالک 152 فرعی از 128 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششــدانگ به مساحت 7164/85 متر 

مربع مالک رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/11                                                                                                                            

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/10/26          
م الف:  715361  خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

ابالغ وقت رسيدگي
10/79 شماره: 1426/98حل12 ، مرجع رسیدگي: شعبه 12 حقوقي شوراي حل اختالف 
خمیني شهر به نشاني خمیني شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروي کوي مهستانـ  مجتمع 
شــوراهاي حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگي: ســاعت8:30 صبح روز شنبه مورخه 
1398/11/26 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگي: شــهرام جبل عاملي ، نام 
پدر:محمدعلي ، نشاني: خمیني شهر خیابان امام جنوبي کوچه مسجد اعظم بن بست اول 
پ 11؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگي: مرضیه اکبري ، نام پدر: اصغر، خواسته 
و بها: مطالبه وجه چک، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان، اعالم و تقاضاي 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگي به وي از طریق نشــر آگهي در یکي از روزنامه هاي 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني 
نموده است. لذا در اجراي قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهي 
مي گردد خوانده مي تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگي حاضر گردد. م الف: 712701 رئیس شعبه 12 

حقوقي شوراي حل اختالف خمیني شهر
ابالغ راي 

10/80 شماره دادنامه:1485/98، شــماره دادنامه: 2013-98/9/30، تاریخ رسیدگي: 
98/09/25، مرجع رسیدگي: شعبه دوازدهم شــوراي حل اختالف خمیني شهر خواهان: 
شهرام جبل عاملي نشاني: خمیني شــهر خ امام جنوبي کوي مسجد اعظم بن بست اول 
پالک11،خوانده: فاطمه ایرواني،  نشــاني: مجهوال المکان؛خواسته: مطالبه وجه چک 

)غیابي( ،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جري 
تشریفات قانوني و اخذ نظریه مشورتي اعضاءقاضي شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راي مي نماید. راي قاضي شــورا: در خصوص دادخواست تقدیمي 
آقاي شهرام جبل عاملي به طرفیت فاطمه ایرواني به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 849783 مورخ 95/10/28 عهده بانک ملي شعبه خام 
شمس آبادي بانضمام خسارت دادرسي و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده 
دادخواست تقدیمي مالحظه رونوشــت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در 
جلسه رســیدگي مورخه 98/9/25 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگي شورا و نظر به 
اینکه از ناحیه خوانده دلیلي که حکایت از پرداخت وجه چــک نماید ارائه نگردیده فلذا با 
توجه به نظریه مشورتي اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/9/25 و با احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استصحاب بقاي دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهاي 
حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقي مصوب 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از 
قانون آئین دادرسي مدني حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجراي 
حکم که توســط دایره محترم اجراي احکام حقوقي بر اساس شــاخص اعالمي از ناحیه 
بانک مرکزي محاسبه مي گردد و پرداخت مبلغ 55/000  ریال بابت هزینه دادرسي و حق 
الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم مي گــردد. راي صادره غیابي و ظرف مهلت 20روز 
پس از ابالغ قابل واخواهي در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومي حقوقي خمیني شهر مي باشد. م الف: 712757 ایمان 

بختیاري قاضي شعبه دوازدهم شوراي حل اختالف شهرستان خمیني شهر 
اخطار اجرایی

10/82 شماره: 894/98 حل4 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: ذبیح اهلل 
صالحی ، نشانی :مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: صادیار 
اشکش ، نام پدر: عیدی محمد ، نشانی: خمینی شــهر خ کهندژ خ شمس تبریزی کوچه 
شجاعت پشت گاو صندوق سازی شمس، محکوم به:به موجب رای شماره 1588 تاریخ 
98/7/10 حوزه چهارم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته 
است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 28/200/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 352/500 ریال بابت هزینه دادرســی پرداخت خســارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواســت 98/4/30 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم 
عشر دولتی.رای صادره غیابی اســت. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحًا اعالم نماید.  م الف: 714173 عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای 

حل اختالف خمینی شهر 
ابالغ رای

10/81 کالسه پرونده:861/98 ،شماره دادنامه:1395 -98/8/14 مرجع رسیدگی: شعبه 
8 شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: محمود نقدی با وکالت محمدعلی آلویی ، به 
نشانی:خمینی شهر خیابان بهشتی خیابان خرم کوچه دانش ؛ خوانده: ایمان زرگر ثقفیانی، 
نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای محمود نقدی با وکالت محمدعلی آلویی به طرفیت آقای 
ایمان زرگر به خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 وجه یک فقره چک به شماره 992810 
مورخ 98/4/10 عهده بانک ملی به انضمام خســارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر 
به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه 
به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 98/8/8 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و 

با عنایت به نظریه اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به 
وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 
522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان 
را ثابت دانســته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت 
حق الوکالــه و پرداخت مبلغ 1/342/500ریال بابت خســارات دادرســی و حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک لغایت استهالک کامل 
دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس از 
 انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 714372 ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر 
ابالغ وقت رسيدگی

10/83 شماره: 1822/98 حل12 ، مرجع رســیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 8:30 صبح روز 
دوشنبه مورخه 98/11/28 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: احمد نقدی نام 
پدر:محمدعلی نشانی:خمینی شهر بلوار شهید بهشــتی خ خرم کوچه دانش پالک 108 
، وکیل: محمدعلی آلویی ، نشانی: خمینی شــهر چهارراه شریعتی جنب مسجد حضرت 
ابوالفضل ؛ خوانده: نام و نام خانوادگی: علی وطن خواه خواســته و بهای آن: مطالبه وجه 
چک شماره 839610 مورخ 98/3/31 عمده بانک تجارت شعبه مرکزی خلخال به مبلغ 
یکصد میلیون ریال ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد.  م الف: 714374 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی 

شورای حل اختالف خمینی شهر
حصر وراثت

10/84  آقای محسن طاهری دارای شناسنامه شماره 28 به شرح دادخواست به کالسه 
586/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی طاهری به شناسنامه 4 در تاریخ 98/5/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محسن طاهری، ش.ش 28، ت.ت 51/11/20 
نسبت فرزند 2- زهره طاهری، ش.ش 6 ، ت.ت 59/2/5 نسبت فرزند 3- زهرا طاهری، 
ش.ش 22، ت.ت 50/11/20 نسبت فرزند 4- طاهره طاهری، ش.ش 14، ت.ت 45/3/5 
نســبت فرزند 5- نصراله طاهری، ش.ش 11، ت.ت 47/1/6 نســبت فرزند 6- فاطمه 
طاهری، ش.ش 9، ت.ت 39/8/5 نســبت فرزند 7- سوســن فدائــی تهرانی، ش.ش 
5499366276 فرزند شیرعلی نسبت فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 714422  شعبه اول شورای حل اختالف تیران 
حصر وراثت

10/85  خانم ســیده حمیده هاشمی دارای شناسنامه شــماره 23 به شرح دادخواست به 
کالسه  411/98 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ســیده عصمت طهماسبی به شناســنامه 25 در تاریخ 1397/2/4 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک فرزند 
ذکور بنام سید محمود هاشمی بزمه، ش.ش 1120063167 متولد 1370 و شش فرزند 

اناث به نام های 1- سیده فاطمه هاشــمی بزمه، ش.ش 1249 متولد 1355، 2- سیده 
صغرا هاشمی بزمه، ش.ش 1422 متولد 1357 ، 3- سیده حمیده هاشمی بزمه، ش.ش 
23 متولد 1360 ، 4- سیده محبوبه هاشمی بزمه، ش.ش 1561 متولد 1362 ، 5- سیده 
زهرا هاشمی بزمه، ش.ش 281 متولد 1365، 6- سیده طیبه هاشمی بزمه، ش.ش 492 
متولد 1367 و بغیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف: 714316  شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف

 شهرستان فریدونشهر
ابالغ اخطاریه اجرائي 

10/86 محکوم له : نصرت پراکنده فرزند حسین به نشاني شهرضاسروستان فاز 4 مجتمع 
مســکونی تک ایســتا بلوک 5 طبقه 4 ، محکوم علیه : حمیدرضا نقی سرونوی مجهول 
المکان، بموجب راي شــماره 411 مورخ 12 / 5 / 98 حوزه یک شــوراي حل اختالف 
شهرستان شهرضا محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنجاه ودو میلیون ریال 
عهده بانک رفاه کارگران شعبه خزر ساری به شماره سریال 108007 / 952006 ازحساب 
جاری شــماره 266985841 درحق خواهان ومبلغ 000 / 045 / 1 ریال هزینه دادرسی 
درحق محکوم له 2- محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت حق االجرادرحق صندوق 
دولت 0 نکته : مفاد محکوم به ظرف ده روزپس ازابالغ به موقع اجراگذاشــته می شــود 
مگراینکه محکــوم علیه ترتیبی براي انجام تعهد یاپرداخت محکوم به مشــخص نماید 
درغیراینصورت پرونده جهت اجرای حکم به اجرا احکام دادگســتری ارســال می گردد                                     
 م الــف: 714522 وحیدفاضلــی قاضي شــوراي حــل اختالف حقوقی شــماره

 یک شهرضا 

آگهی تغییرات شرکت بهشت شهریار سازه سهامی خاص 
به شماره ثبت 41350 و شناسه ملی 10260590630 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1398/09/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : بهنام شــهریاری خیرآبــادی به کد ملی 
6339986668 و غالمحســین شــهریاری خیرآبــادی بــه کد ملی 
6339985408 و علی شهریاری خیرآبادی به کد ملی 6339797490 
به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. فاطمه 
یاری خیرآبادی کد ملی 4610115352 و کد پســتی 8178918477 
بازرس اصلی و زهرا شــفیعی سرتشــنیزی کدملی4621807447 و 
کدپستی 8178918477 بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشــار زاینده رود جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )707075(

آگهی تغییرات شرکت بهشت شهریار سازه سهامی خاص به شماره ثبت 
41350 و شناسه ملی 10260590630 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/09/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بهنام 
شــهریاری خیرآبادی کدملــی6339986668 بعنوان رئیس هیئت مدیره و غالمحســین 
شــهریاری خیرآبادی کدملی6339985408 بعنوان مدیر عامل و علی شهریاری خیرآبادی 
کدملی 6339797490 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوســال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق واسناد مالی وتعهدات شرکت با امضا مدیر عامل منفردا وبامهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )707070(

مسئول امور دام جهاد کشاورزی شهرستان 
خمینی شــهراظهار کــرد: ســه ایســتگاه 
جمع آوری شــیر در شهرستان خمینی شهر 
وجود دارد و شیری که جمع آوری می شود 
یا به کارخانه شــیر یا به ماســت بندی های 
سطح شهر فرستاده می شــود. وی افزود: 
کمیت و کیفیت شیری که به ماست بندی ها 
فرستاده می شــود، زیر نظر اداره بهداشت 
اســت. عبدالطیف امیری در مورد آمار دام 
و طیور شهرســتان، گفت: در خمینی شــهر 
۳۰ هزار رأس گاو و گوســاله، ۱۰۰ هزار رأس 
گوسفند و بز، ۳۸ هزار کلنی پرورش زنبور 
عســل، ۵ واحد پرورش ماهی ســردابی، 
۶ مرکز پــرورش ماهی زینتــی، ۲۸ مرکز 
مرغداری گوشتی و تخم گذار و ۷ هزار رأس 
اســب وجود دارد.وی در مــورد اقداماتی 
که در حوزه اصــالح نژاد و تغذیــه در جهاد 
کشاورزی انجام شده، تصریح کرد: برگزاری 
کالس های آموزشــی در زمینــه تغذیه به 
صورت مستمر از جمله کارهای انجام شده 
در این زمینه است همچنین تعاونی گاوداران 
خمینی شــهر به صورت مرتب جیره نویسی 
و تغذیــه دام را باالنس می کند. مســئول 
امور دام جهاد کشــاورزی خمینی شــهر با 
بیان اینکــه تعاونی گاوداران شهرســتان از 
رتبه خوبی در کشــور برخوردار است، افزود: 
حدود ۷۰ درصد گاوداران خمینی شهر غذای 
دام شــان را از این تعاونــی تامین می کنند 
که این خوراک فرموله شــده، پروتئین دار 
و دارای انرژی کافی اســت. امیری در مورد 
تمهیدات و اقدامات حمایتــی از دامداران 
شهرستان خمینی شــهر، گفت: کسانی که 
پروانه بهره برداری داشــته باشند می توانند 
وام خرید گاو بگیرنــد. همچنین می توانند 
از وام های ســرمایه در گــردش و اعتبارات 
و منابع داخلــی بانک نیز اســتفاده کنند. 
مرغداری ها نیــز می توانند با ارائــه پروانه 

وام بگیرند.

وجود 3 ایستگاه جمع آوری 
شیر در خمینی شهر
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اضافه کاری اجباری پرستاران توجیه قانونی ندارد
عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در شورای عالی نظام پرستاری با انتقاد از اجرا نشدن قوانین مربوط 
به پرستاران، گفت: اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری یکی از مطالبات جدی پرستاران بوده 

که حدود 10 ســال از تصویب آن می گذرد؛ 
اما اجرایی نشده است. حیدرعلی عابدی 
افزود: از طرفی پرداخت کارانه پرســتاران 
در قالب تعرفه خدمات پرستاری در قانون 
برنامه ششم توســعه مصوب شده، ولی 
تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. عضو 
کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس 
شورای اســالمی با اشــاره به پیش بینی 
نشدن کارانه پرستاران در یک ردیف مجزا 
در بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی گفت: اجرا نشــدن قانون بهره وری پرســتاری و کاهش ساعت کاری پرســتاران یکی دیگر از 
مطالبه های پرستاران اســت. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اســالمی اضافه کرد: به علت 
استخدام نشدن و کمبود پرستار، برنامه کاری پرستاران به گونه ای شده که نه تنها ساعت کاری آنها کاهش 
پیدا نکرده بلکه اضافه کار اجبــاری را نیز مطرح کردند که توجیه قانونی نــدارد، از طرفی بیکاری دانش 

آموختگان رشته پرستاری نیز از دیگر مشکالت این حرفه است.

30 هزار خانوار روستایی بدون بیمه در اصفهان
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اصفهان با بیان اینکه کارگزاری ها در خط 
مقدم ما قرار دارند، توانمندســازی کارگزاری ها را یکی از مهم ترین برنامه های این صندوق در استان 
اصفهان دانست. عماد استکی گفت: اصفهان به عنوان یکی از استان های بزرگ کشور ۲۴ شهرستان، 
۵0 بخش و 1۲۷ دهستان دارد. جمعیت روستایی استان اصفهان بر اساس سرشماری سال ۹۵، 1۹۵ 
هزار خانوار بوده که بررسی ها نشــان می دهد ۳0 هزار خانوار روستایی فاقد هیچ گونه بیمه در اصفهان 
زندگی می کنند. بر این اســاس می توان گفت که ما ۷0 درصد جمعیت روستایی را بیمه کرده ایم و ۳0 
هزار خانوار بیشتر باقی نمانده است. وی ادامه داد: هر ساله یک سهمیه تکلیفی برای هر استان در نظر 
گرفته می شود که امسال سهمیه اصفهان برای جذب بیمه شده جدید چهار هزار و ۵00 نفر و برای کسانی 
که باید بیمه خود را تمدید کنند، حدود ۳۵ هزار نفر است. تا پایان آذر امسال بالغ بر ۳۲ هزار مورد بیمه 
شده جدید و تمدید بیمه داشته ایم و تا پایان سال برای تحقق سهمیه تکلیفی باید حدود هشت هزار 

نفر دیگر بیمه شوند یا بیمه خود را تمدید کنند.

 ارجاع الیحه ساماندهی سهمیه های کنکور
 به شورای عالی انقالب فرهنگی

رییس سازمان ســنجش آموزش کشــور گفت: دبیر هیئت دولت، الیحه ساماندهی سهمیه های 
کنکور را به شورای عالی انقالب فرهنگی ارجاع داد. ابراهیم خدایی اظهار داشت: الیحه ساماندهی 
ســهمیه های ورود به مقاطع مختلف آمــوزش عالی که ترکیبی از مصوبات شــورای عالی انقالب 
فرهنگی و مجلس شورای اسالمی است، از سوی حسین سیمایی صراف برای بررسی و تصویب 
به این شورا ارجاع داده شده است. رییس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: الیحه 
ســاماندهی ســهمیه های کنکور باید در یکی از این دو نهاد پیگیری می شــد که با تشخیص دبیر 
هیئت دولت در اختیار شــورا قرار گرفت. خدایی، درباره زمان اجرای این الیحه تاکید کرد: هر زمان 
 این الیحه به تصویب برسد،  قابلیت اجرایی شدن دارد و این امکان هست که مفاد آن در کنکور ۹۹

 اجرایی شود.

در حالی که وجود قرص در کیک ها در برخی از استان های کشور تایید شده، مسئوالن در اصفهان  صحبت های دیگری 
مطرح می کنند؛

شیطنت بچه ها بوده!

ماجــرای جنجالی کیک هــای آلوده به  پریسا سعادت
قرص اگرچه این روزهــا فروکش کرده 

اســت؛ اما با کم شــدن موج شــایعات و تاییدهــا و تکذیب ها حاال 

خبرهایــی از اصل ماجرا بــه گوش می رســد که قابل توجه اســت. 

محمدرضا مرتضوی، رییس هیئت مدیره کانون صنایع غذایی گفته که 

از نظر فنی جاسازی قرص در کیک های الیه ای در خطوط تولید ممکن 

نیست. عده ای هزینه زیادی را متحمل شده تا بسته های کیک را باز و 

قرص ها را در کیک های الیه ای جای دهند تا اذهان عمومی را مشوش 

و مردم را نگران کنند. ماجرای کیک هــای آلوده به قرص یک حرکت 

ساختگی برای آســیب به صنایع غذایی کشور اســت چراکه صنایع 

غذایی ایران توانست عالوه بر بازار داخل به نیاز کشورهای همسایه هم 

پاسخ دهد. در روزهایی که دیگر خبری از زاهدان و شهرهای جنوبی که 

برای اولین بار این کیک ها مشاهده شد، شــنیده نمی شود در گیالن 

خبر فوت چهار نفر بر اثر مصرف کیک های حاوی قرص منتشر شد که 

البته استانداری آن را تکذیب کرد. در کرمانشاه هم سازمان بهداشت 

این اســتان اعالم کرد که وجود  ۴۲ مورد از کیک های آلوده به قرص 

تایید شــده اســت که البته قرص ها هیچ کدام کشــنده نبوده اند. در 

همدان، کردستان و برخی دیگر از نقاط کشور هم این مسئله تایید شده 

هر چند در هیچ جایی تلفات نداشته اســت؛ اما در موردی عجیب به 

تازگی مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط استان اصفهان اعالم کرد 

شکایات اصفهانی ها در خصوص مشاهده کیک های آلوده بیشتر در 

حد ادعا بوده است. این در حالی است که در روزهای اخیر چندین مورد 

شــکایت از وجود قرص در اصفهان و برخی از شهرستان های استان 

وجود اعالم شده است؛ اما  ســید مهدی میرجهانیان اظهار داشته که 

شکایات در ارتباط با وجود کیک های آلوده به قرص در استان اصفهان 

بیشتر ادعا بوده تا واقعیت و هیچ مسمومیتی در این باره گزارش نشده 

است. 

وی با بیان اینکــه در ارتباط بــا کیک های آلوده به قرص در اســتان 

اصفهان انجام بررســی ها به جد پیگیری شده اســت، اظهار کرد: با 

گذشت چند وقت از اتفاق کیک های آلوده، هنوز در حال ادامه بررسی 

این موضوع هستیم و بازرسان و پلیس اماکن هیچ موردی از آن را در 

هیچ کجای استان اصفهان مثل مراکز بزرگ خرید، عمده فروشی ها، 

بوفه های مدارس و حتی خرده فروشــی های مواد غذایی مشاهده 

نکرده اند. وی ادامه داد: شکایت های موجود در این زمینه هم بیشتر 

در زمره ادعا بوده و در تحقیقات میدانی هیــچ موردی از هیچ برندی 

مشاهده و ثبت و ضبط نشده است، در زمینه موارد ادعاهای موجود نیز 

پس از بررسی های دقیق، مشــخص شدن هویت افراد و جدی بودن 

موضوع، موارد آلوده را به آزمایشگاه فرســتاده و پیگیری های الزم را 

انجام داده ایم. مدیر گروه مهندســی بهداشت محیط استان اصفهان 

با اشــاره به اینکه در بیشتر موارد ادعا نیز مشــخص شده که مشکلی 

وجود ندارد، خاطرنشان کرد: اکثر ادعاهای موجود در زمینه کیک های 

آلوده به قرص نادرست و یا شــیطنت بچه ها در مدارس بوده است و 

گاهی بعد از پیگیری، افراد اعتراف می کردند که خودشان قرص را در 

کیک گذاشــته اند. وی افزود: تا کنون هیچ گونه مسمومیت از خوردن 

کیک های آلوده در استان اصفهان گزارش نشده و همکاری بین اداره 

بهداشت محیط، غذا و دارو و پلیس برای پیگیری و به نتیجه رساندن 

چگونگی این موضوع، جدی و هوشمندانه ادامه دارد. وی اضافه کرد: 

تحقیقات در سطح وسیعی انجام شده و کنترل و آزمایش از برندهای 

مختلف صورت گرفته است، البته شاید گاهی رقابت ناسالم در ایجاد 

چنین مشــکلی بی تاثیر نباشــد که در این مورد بهداشت محیط منبع 

تایید صحت آن نیست.

عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد اســالمی استان 
اصفهان گفت: تحلیل آلودگی هــوای این روزهای 
اصفهان بیانگر احتمــال تخلف بعضــی از صنایع 
آالینده است و نیاز به بررسی کامل تری در این زمینه 
وجود دارد. محمد کوشافر اظهار داشت: نظارت ها بر 
واحدهای صنعتی و مواظبت از مصرف سوخت این 
کارخانه ها در روزهای آلوده باید خیلی بیشتر شود. 

وی با تاکید بر اینکه واحدهای صنعتی و نقاطی که 
موجب آلودگی هوا می شوند در این روزها باید مورد 
توجه کافی قرار گیرند، بیان کرد: در قانون پیش بینی 
شده که در صورت لزوم و برای کاهش آلودگی هوا، 
بعضی از واحدهای آالینده تعطیل شــوند. کوشافر 
تصریح کرد: اصل تعطیلی مــدارس برای حفاظت 
از سالمت کودکان و نوجوانان و فرزندان مان است؛ 
اما بعضی مواقع ممکن اســت این پیش بینی ها 
و تعطیلی مدارس از طرف کارگروه با اشــکاالت و 
اشتباهاتی مواجه باشــد. به گفته وی، راهبردهای 
مختلفی برای مدیریت آلودگی هوا مورد اســتفاده 
قرار می گیرد که یکی از آنها مواجهه با روزهای آلوده 
است. کوشافر با بیان اینکه تعطیلی مدارس بیشتر 

برای حفظ ســالمت دانش آموزان انجام می شود، 
بیان کرد: حفاظت و مراقبت از گروه های حساس 
و دانش آموزان از خطرات و پیامدهای آلودگی هوا، 
جدای از اینکه به چه دلیلی هوا آلوده شــده، الزم و 
ضروری است. وی اضافه کرد: کودکان و نوجوانان و 
افراد مسن و بیماران قلبی و ریوی در این مواقع باید 
کمتر در معرض هوای باز قرار گیرند و فعالیت بدنی 
و ورزش کمتری داشته باشــند. عضو هیئت علمی 
دانشگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان خاطرنشان 
کرد: والدین هم باید در ایــن روزها از طریق مراجع 
رسمی و رســانه ها آگاه شــوند و همکاری کافی را 
داشته باشند و اجازه خروج از منزل و فعالیت بدنی 

و ورزش را به فرزندان خود ندهند.

آالینده های هوای اصفهان نیاز به بررسی بیشتری دارد

 اکثر ادعاهای موجود در زمینه کیک های آلوده به قرص 
نادرست و یا شیطنت بچه ها در مدارس بوده است و گاهی 
بعد از پیگیری، افراد اعتراف می کردند که خودشان قرص 

را در کیک گذاشته اند

اینجا جان 
می فروشند

فرعی هــای  از  یکــی  در 
خیابان های پایتخت، رقابتی 
سخت بر سر فروش اعضای 
بدن در جریان است. جوان و 
پیر، زن و مرد اعضای بدن شان 
را به مزایده گذاشته اند. در این 
میان بازار خرید و فروش کلیه 
داغ تر است. بعید نیست پای 
دالالن اعضــای بــدن هم در 

میان باشد.

»ثبت احوال« در گذر دولت الکترونیک
سوم دی ماه 1۲۹۷ بود که ثبت احوال، این طفل نوپا قدم در راه پر فراز و نشیب ثبت وقایع حیاتی 

)والدت. وفات. ازدواج. طالق( و اتقان اسناد، گذاشت.
تصویب این مهم در جلسه مورخه 1۲۹۷/۹/۳0 در هیئت وزیران رخ داد و هدف، نیاز به شناسایی 
اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات وگرد آوری آمار بود. هر چند که پیش از آن ثبت واقعه 
والدت بر اساس اعتقادات مذهبی و رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ والدت مولود در پشت 
جلد کتب مقدس از جمله قرآن به عمل می آمد؛ اما ایجاد شناسنامه در حد و اندازه تعیین شده، 
بهترین ومتقن ترین راه برای ثبت این 
واقعه شــد. متعاقب با ظهور این پدیده 
آمار و اطالعات جمعیتی ســاز و کاری 
مستند و مدون یافت. از این رو در سال 
1۳1۹ نام این نهاد به اداره کل آمار و ثبت 
احوال تغییــر  پیدا کرد. ایــن گونه بود 
که اطالعات طبقه بندی شــده والدت، 
 وفــات، ازدواج و طــالق در منشــوری 
بی نظیر به دســتان پر توان ثبت احوال 
سپرده شد. در ۵8 سالگی ثبت احوال، 
آخرین نام گذاری برای سازمان صورت گرفت. سال 1۳۵۵، نام: سازمان ثبت احوال کشور، حوزه 
فعالیت: گستره بی بدیل میهن اسالمی از شرق تاغرب، شــمال تا جنوب و هر مکانی که نوزادی 
از مردم شریف ایران دیدگانش را به روی دنیا گشــوده باشد، واقعه ای از سرنوشتش را در اسناد 

سجلی حک خواهد کرد.
با رشــد و توســعه فرآیندهای الکترونیک در ایران که مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات بود 
جامه ای نو بر قامت ثبت احوال پوشانده شد. جامه ای زرین با کارکردی وسیع. دولت الکترونیک 
سازو کاری جدید و پویاست که با توجه به جنس فعالیت های تخصصی ثبت احوال، برازنده ترین 

کسوت بر شانه های استوار این سازمان خواهد بود.
خدمات دولت الکترونیک شــبانه روزی، هفت روز هفته و تمامی سال از طریق تلفن و اینترنت 
در دســترس عموم قرار دارد. به کارگیری و گســترش دولت الکترونیک غالبــا در جهت انجام 
تغییرات در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکز گرایی، بهبود و اثر بخشی است و ماهیتی پویا و متغیر 
دارد و دســتاورد آن رضایت مندی مردم از طریق افزایش سرعت، دقت و صرفه جویی درهزینه و 
کاهش فساد اداری است. داعیه دار این جنبش، با تالشی پیگیر و شبانه روزی، ارمغانی دیگر را 
به منصه ظهور گذاشــت وآن چیزی نبود جز کارت ملی هوشمند. حوزه وسیع و کارایی این پدیده 
در آینده ای نزدیک بیشتر ســازمان ها و ارگان ها را در می نوردد. هویت دیجیتالی نامی جدید اما 
دیر آشناســت با در نظر گرفتن اینکه از مجموع جمعیت 8۳ میلیون و ۲01 هزارو اندی ســالیانه 
1۴ میلیون مراجعه کننده از خدمات این ســازمان بهره مند می شــوند و این بار مراجعه لزوم به 
کارگیری فراگیر از فناوری را می طلبد. آرشیو الکترونیک اسناد و تجمیع تمامی اسناد صد ساله در 
 مجموعه ای وزین لزوم مراجعات هم میهنان در اداره محل صدور شناسنامه را نیز منتفی می سازد.

در آستانه 101 سالگی این ســازمان ملی باز آفرینی ســازمان با رویکرد معماری سرویس گرا و 
ایفای نقش موثر در دولــت الکترونیک، ارتقای ظرفیت های موجود بــرای تعامل و همکاری در 
برگزاری انتخابات کامال مکانیزه، تالش در جهت افزایش قابلیت های نیروی انســانی به عنوان 
اصلی ترین سرمایه ســازمان، توجه اکید به تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم، همراهی و 
همدلی کامل برای تحقق برنامه های دولت در تمامی زمینه ها از دیگر وظایف عنوان شده سازمان 

سرافراز ثبت احوال است.
مینا ایران فر،  کارشناس امور هویتی

با مسئولان

وز عکس ر

چهره روزیادداشت
نماینده خمینی شهر:

سن چهار سال برای تحصیل 
کودکان اجرایی شود

نماینــده ناظر مجلــس در شــورای عالی 
سیاســت گذاری مدارس غیــر انتفاعی با 
تاکید بر اینکه بایــد تحولی در نظام آموزش 
و پرورش کشــور ایجاد کرد، گفت: پیشنهاد 
کردم که به جای سن هفت سال، کودکان از 
چهار ســالگی در کالس درس حاضر شوند. 
محمدجواد ابطحی نماینده خمینی شــهر با 
بیان اینکه در حال حاضر کودکان از هوش و 
استعدادهای خوبی برخوردار هستند، گفت: 
کودکان امروزی مثل گذشته نیستند و دنیا 
در حال پیشرفت اســت. وی افزود: با توجه 
به شــرایط امروز دنیا بهتر اســت تا کودکان 
به جای سن هفت سال، از چهار سالگی در 
کالس درس حاضر شــوند. عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلــس تصریح کرد: 
اینجانب پیشنهاد مذکور را در جلسه شورای 
عالی سیاســت گذاری مدارس غیر انتفاعی 
مطرح کردم و قرار شــد تا ایــن موضوع در 
شــورای عالی آموزش و پــرورش هم مورد 
بررسی قرار گیرد. ابطحی با اشاره به تعطیلی 
مدارس به دلیل آلودگی هوا، برف و یخبندان 
در فصل پاییز و زمستان گفت: اگر معیار آغاز 
تحصیل دانش آموزان، چهار ســال باشــد، 
آســیب تعطیلی های مکرر مــدارس برای 
دانش آمــوزان کمتر می شــود. وی با بیان 
اینکه باید تعطیلی مــدارس به نوعی جبران 
شود، اضافه کرد: تعویق امتحانات، برگزاری 
کالس ها در پنجشــنبه ها، کم کــردن زنگ 
تفریح بیــن کالس ها و نیم ســاعت دیرتر 
تعطیل شــدن مدارس می توانــد تعطیلی 
مدارس به خاطر آلودگی، بــرف یخبندان را 

جبران کند.

معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی اصفهان گفت: 8۴00 خانوار شامل تک معلول، دو معلول یا بدون معلول تحت پوشش بهزیستی فاقد مسکن یا دارای 
مسکن نامناسب هستند. علی اصغر شاهزیدی در خصوص مسکن معلوالن، اظهار کرد: بر اساس مستندسازی استان ها اعتباری از طرف سازمان بهزیستی کشور تخصیص 
می یابد که سهمیه خانواده های دارای دو معلول ساکن در مناطق شهری ۵۳0 واحد بوده است که از مرحله دریافت زمین تا پایان ساخت یا خرید مسکن را شامل می شود. 
وی در خصوص تفاهم نامه تامین مسکن برای معلوالن تصریح کرد: طی  تفاهم نامه چند جانبه ای که بین راه و شهرسازی، بنیاد مستضعفان و بهزیستی و انجمن خیرین 
مسکن ساز و بنیاد مسکن در سال ۹۴ منعقد شد ، ۵۳0 واحد برای خانوارهای دارای  عضو معلول مناطق شهری و 1۵۷ واحد برای این خانوارها در مناطق روستایی استان 
مصوب شد. معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی اصفهان، افزود: در هر دو حوزه مناطق شهری و روستایی ۶0 درصد این سهمیه جذب شده و مددجویان اسکان 
پیدا کردند و تاکنون برای مناطق شهری بیش از 11 میلیارد تومان اعتبار جذب شده و برای مناطق روستایی هم یک میلیارد و ۳۷0 میلیون تومان برای ۹۲ واحد جذب اعتبار 
داشته ایم. شاهزیدی در خصوص کمک به تامین مسکن دیگر مددجویان نیازمند گفت: برای 1۵۹ خانواده نیازمند روستایی هم حدود یک میلیارد تومان هزینه شده و 

برای خانواده های نیازمند مددجوی شهری هم در سه سال گذشته ۲۶۷ مورد با اعتبار یک میلیارد تومانی انجام شده است.

بیش از 8 هزار  خانوار تحت پوشش بهزیستی در اصفهان خانه ندارند



کاپیتان سپاهان: 

مثل سرخابی ها از سپاهان هم حمایت کنید
 مهدی کیانی،  کاپیتــان و بازیکن با تجربه تیم فوتبال ســپاهان در رابطه با دیــدار برابر صنعت نفت و شکســت غیرمنتظره ای که طالیی پوشــان تجربه کردند، گفت: 
»می دانستیم بازی با صنعت نفت بازی سختی است، چون بازیکنان و کادر فنی خوبی دارد. ضمن اینکه هواداران هم فشار می آورند و بازی کردن در آبادان را سخت تر می 
کنند. با این حال کادر فنی ما روی نقاط قوت و ضعف شان آنالیز کرده بود و در بازی هم یک بار از حریف عقب افتادیم ولی به بازی 
برگشتیم. در نیمه دوم متاسفانه فکر کردیم بازی تمام شده است. به نظرم بازیکنان تیم یک ذره احساس غرور کردند ولی تیم ها با 
تمام قدرت مقابل ما بازی می کنند و بازیکنان باید بدانند که از دقیقه 1 تا 90 باید تمرکز کامل داشته باشند. دوست داشتیم نیم فصل 
اول را با برد به تعطیالت برویم ولی نشد«. کیانی در  مورد شرایط این روزهای فوتبال ایران  و جوی که میان هواداران در مورد حمایت از 
تیم های مختلف وجود دارد،گفت:» خودم با حمایت از تیم ها موافقم، ولی این حمایت ها باید برای همه باشد. مثال ما تیم سپاهان 

هستیم و در آسیا می خواهیم شرکت کنیم؛ امیدواریم همانطور که به استقالل و پرسپولیس پرداختند به سپاهان هم بپردازند«. 
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ماجرای عجیب ذوبی ها؛

شرط منصوریان برای بازگشت؛ کربکندی نباشد باز می گردم
در حالی که نیم فصل لیگ برتر فوتبال به پایان رســید و تیم ها به تعطیل رفته اند، همچنان اعضای 
هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن در حال رایزنی و مذاکره با گزینه های مد نظر هســتند. با جدایی 

علیرضا منصوریان از ذوب آهن، اسامی 
گزینه های مختلفی برای نشستن روی 
نیمکــت سبزپوشــان اصفهانی مطرح 
شد که برخی از این اسامی یکی پس از 
دیگری از لیست خط خوردند؛ اما طبق 
آخرین اخبار رسیده از اصفهان، ذوبی ها 
به ســراغ یحیی گل محمدی سرمربی 
کنونی شهر خودرو رفته و در حال مذاکره 
با او هستند، هر چند که به نظر می رسد 

این مذاکره نتیجه ای نخواهد داشــت و مدیران ذوب آهن باید به فکر گزینه دیگری باشند. گزینه 
بعدی سرمربیگری ذوب آهن مهدی تارتار است که گویا با او هم مذاکراتی صورت گرفته؛ اما همچنان 
قطعیتی در توافق نهایی صورت نگرفته است. اما علیرضا منصوریان هم همچنان در اصفهان به سر 
می برد و حتی صحبت های جدیدی با ذوب انجام داده اســت. منصوریان برای ذوبی ها شروطی 
گذاشته که شاید مذاکره مجدد با او هم به بن بست برسد. منصوریان در شروط خود از طلب قدیمی 
صحبت کرده و خواستار پرداخت آن شده و همچنین بازگشت خود را منوط به نبودن رسول کربکندی 
می داند. از سوی دیگر خبری در اصفهان به گوش می رسد که ذوبی ها با منصور ابراهیم زاده قراردادی 

۲ سال و نیمه امضا کرده اند و او به عنوان سرمربی جدید سبزپوشان اصفهانی انتخاب شده است.

»تارتار «و »سوشا« به مسجد سلیمان برگشتند
 در حالی که بازیکنان و اعضای تیم نفت مسجد سلیمان در تعطیالت نیم فصل به نوعی در بالتکلیفی برای 
تعیین تکلیف سرمربی تیم به سر می برند؛ اما خبرهای خوبی از این باشگاه جنوبی شنیده می شود و به 
نظر می رسد که باشگاه نفت مسجد سلیمان موفق شده رضایت مهدی تارتار را برای بازگشت به نیمکت 
این تیم جلب کند. پس از ورود نماینده مسجد سلیمان در مجلس شورای اسالمی به این ماجرا، باشگاه 
موفق شده که تارتار را برای بازگشت به تیم راضی کند و مسئوالن شهری به همراه مدیران باشگاه اطمینان 
الزم برای برطرف کردن دغدغه های مالی تیم را به تارتار داده اند. طبق مذاکرات انجام شده، باشگاه نفت 
مسجد سلیمان قرار است به تمام اعضای تیم، حدود ۳0 درصد پرداختی داشته باشد تا دریافتی آن ها 
به ۵0 درصد برسد. مهران حسنوند، مدیر رسانه ای باشگاه نفت مسجدسلیمان با اعالم این خبر گفت: 
»در حال حاضر باشگاه با مهدی تارتار برای بازگشت به توافق رسیده و منتظر این هستیم که جلسه ای را 
با او برگزار کنیم تا زمان آغاز تمرینات مشخص شود.« حسنوند در خصوص اینکه گفته می شود سوشا 
مکانی از جمع بازیکنان نفت مسجد سلیمان جدا شده، گفت: »قرارداد سوشا برای یک فصل است و تا 

آنجا که من می دانم او در نفت مسجد سلیمان ماندگار شده و با باشگاه همکاری خواهد کرد.«

دو مهاجم ایرانی و خارجی در سبد خرید زمستانی استقالل
در حالی که مذاکرات نمایندگان باشگاه اســتقالل و تیم مذاکره کننده از سوی استراماچونی هنوز به 
نتیجه نهایی نرسیده، باشگاه استقالل فعالیت های نقل و انتقاالتی اش را از طریق برخی عوامل باشگاه 
آغاز کرده و باب مذاکره با چند بازیکن را باز کرده است. استقاللی ها که از کمبود مهاجم رنج می برند، 
مهاجمانی را در ســبد خرید خود قرار داده اند و ســعی در جذب آنها دارند. بنا بر این گزارش، ارسالن 
مطهری مهاجم ذوب آهن و آنتونی استوکس، مهاجم سابق تیم تراکتور تبریز گزینه هایی هستند که 
آبی های پایتخت روی آنها تمرکز کرده تا در صورت توافق نهایی نسبت به جذب یکی از آنها اقدام کنند.

مروری بر آن چه بر فوتبال ایران در سال 2019 گذشت؛

تلخ تر  از  زهر هالهل!

سال ۲019 میالدی در حالی دیروز به پایان  سمیه مصور
رسید که این ســال برای تیم ملی فوتبال 
ایران خوش یمن نبود، ســالی که با حــذف ایــران از رقابت های جام 
ملت های ۲019 آغاز شد و با استعفای غیر منتظره مهدی تاج از ریاست 
فدراسیون فوتبال به پایان رســید تا شروع ســال جدید میالدی برای 
هواداران مستطیل سبز در کشورمان شروعی پر از بیم و نگرانی و انتظار 

برای وقوع اتفاقات تلخ باشد.
سال ۲019 میالدی در شرایطی برای تیم ملی ایران آغاز شد که ملی پوشان 
کشورمان خود را برای شروع مقتدرانه در رقابت های جام ملت های آسیا 
امارات آماده می کردند. تیم ایران در این رقابت ها در گروه D با تیم های 
یمن، عراق و ویتنام هم گروه شــده بود. شاگردان کارلوس کی روش که 
عملکرد نسبتا خوبی در رقابت های جام جهانی کسب کرده بودند در حالی 
پا به میدان این مسابقات گذاشتند که از این تیم انتظار قهرمانی می رفت. 
ملی پوشان ایران با برتری مقابل تیم های یمن و ویتنام و تساوی مقابل 
تیم ملی عراق به مرحله بعدی راه یافتند و حریف تیم عمان در مرحله یک 
هشتم نهایی شدند. شاگردان کی روش با پیروزی در این دیدار  به  مرحله 
یک چهارم نهایی راه یافتند  و در این مرحله مقابل تیم چین قرار گرفتند. 
این بازی نیز با پیروزی پر گل آنها به پایان رســید تا امیدها برای کسب 

چهارمین عنوان قهرمانی ایران در این دوره از مسابقات افزایش پیدا کند؛ 
اما تیم ایران در مرحله نیمه نهایی مقابل تیم ژاپن با ارائه یک بازی ضعیف 
نتیجه این دیدار را واگذار کرد تا کار شاگردان کی روش با شکست سنگین 
سه بر صفر مقابل چشــم بادامی های ژاپنی به پایان برسد. با پایان این 
رقابت ها کار مربی پرتغالی در تیم ملی ایران نیز به اتمام رسید تا مسئوالن 
فدراسیون فوتبال به دنبال انتخاب سرمربی جدید برای تیم ملی باشند 
و نهایتا بعد از چندین ماه، ســئول نشینان با مارک ویملوتس بلژیکی به 
توافق رسیدند تا سکان هدایت تیم ملی را به این مربی بسپارند. انتخابی 
که با انتقادات های زیادی همراه شد ولی مرد بلژیکی کارش را با تیم ملی 
ایران شروع کرد و در چند بازی دوستانه و در دوبازی اول مرحله انتخابی 
جام جهانی ۲0۲۲ نتایجی خوب  کســب کرد تا خود را جانشــین خوبی 
برای کارلوس کی روش معرفی کند؛ امــا دیری نپایید که تیم ملی ایران 
در مصاف با تیم های بحرین و عراق متحمل شکســت شد تا صعود تیم 
ملی کشورمان به مرحله نهایی رقابت های انتخابی جام جهانی با اما و اگر 
همراه شود. به دنبال کسب این نتایج و انتقادات گسترده از ویلموتس، 
مسئوالن فدراســیون فوتبال ایران به فکر برکناری سرمربی بلژیکی تیم 
ملی ایران افتادند و در همین زمان بود که مشخص شد تاج و همکارانش 
با چه قراداد ســنگینی پای این مربی را به ایران باز کرده اند و مسئوالن 

فدراسیون فوتبال باید چه بهایی سنگینی را به خاطر این انتخاب اشتباه 
بپردازند. در همین زمان که انتقادات گســترده به ســئول نشینان وارد 
شده بود و مارک ویملوتس هم از سوی دیگر به دنبال گرفتن غرامت از 
ایران بود، رییس فدراسیون فوتبال به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان 
بستری شد، بیماری که اســتعفای مهدی تاج را به دنبال داشت. پایان 
ریاســت مهدی تاج بر فدراســیون فوتبال، غیرمنتظره ترین اتفاقی بود 
که می توانســت فوتبال ایران را تحت الشــعاع خود قرار دهد؛ فوتبالی 
که طی این چند مــدت اخیر آنقدر  چالش و بــاال و پایین،از ماجراهای 
استراماچونی و کالدرون تا نتایج ضعیف تیم ملی و برکناری ویلموتس 
و پرداخت دستمزد او و انتخاب جانشین برایش دیده که حاال استعفای 
مهدی تاج می تواند این کلکســیون را کامل کند.فوتبال باشگاهی ایران 
نیز در این سال، سال خوبی را پشت سر نگذاشت، تیم های پرسپولیس 
تهران، اســتقالل تهــران و ذوب آهن اصفهــان نماینده هــای ایران در 
رقابت های باشگاهی قاره کهن بودند که سرخابی های پایتخت با کسب 
نتایج ضعیف در مرحله گروهی از صعود به مرحله باالتر باز ماندند و تنها 
تیم ذوب آهن مجوز حضور در مرحله بعدی را به دســت آورد که این تیم 
نیز با شکست مقابل تیم االتحاد عربستان از گردونه این رقابت ها خارج 

شد تا سال ۲019 برای فوتبال باشگاهی ایران نیز خوش یمن نباشد.

ســرمربی تیم بســکتبال بانوان نامی نو در خصوص 
وضعیت تیم بسکتبال بانوان نامی نو اظهار داشت: یک 
بازیکن اصفهانی در ابتدای فصل به تیم اضافه شــد 
و ســایر بازیکنان از فصل قبل در تیم هستند. سپیده 
جعفری افزود: البته چند بازیکن جوان از تیم امید به 
سوپر لیگ اضافه کردیم؛ سعی داشته ایم از بازیکنان 
بومی اصفهان استفاده کنیم و فقط خدادادی از قزوین 
را داریم و پایه بومی تیم حفظ شده است. وی با بیان 
این که بازی های نیم فصل اول را خوب شروع کردیم، 
گفت: تیم روند خوبی داشت و با صدرنشینی نیم فصل 
را به اتمام رســاندیم، در دور رفت بچه ها خیلی خوب 
بازی کردند. جعفری در ادامه با اشــاره به شکســت 

هفته گذشته تصریح کرد: در بازی برگشت تیم ها دچار 
افت می شوند، بازی هفته گذشته مقابل تیم گرگان را 
روی اشتباهات خودمان باختیم؛ تیم از لحاظ آمادگی 
خوب بود امــا این افت و خیزها در بســکتبال پیش 
می آید و به همین دلیل نتیجه نگرفتیم. ســرمربی 
تیم بســکتبال بانوان نامی نو بیان داشت: امیدوارم 
شکســت هفته قبل را در بازی بعــدی جبران کنیم، 
تیم های گروه ما بازی هــای خوبی انجام می دهند و 
از گروه دیگر سخت تر هستند و باانگیزه کار می کنند؛ 
در خیلی از بازی ها حتی عقب بودیم؛ اما بازیکنان به 
خوبی بازی را جمع کردند و گروه آسانی نداریم. وی در 
مورد بازی بعدی نامی نو گفت: این هفته با سپهرداد 

در تهران بازی داریم که تیم خیلی خوبی است و بازی 
رفت در اصفهان را برده ایم، اما یــک بازیکن به آن ها 
اضافه شده است و فکر می کنم بازی راحتی نداشته 
باشیم. جعفری در مورد هدف گذاری باشگاه نامی نو 
خاطرنشان کرد: هر تیمی بسته می شود به دنبال کسب 
مقام خوب است؛ تمام تالش مان را برای کسب عنوان 
قهرمانی انجام می دهیم و امیدواریــم به هدفی که 

باشگاه دارد، برسیم.

سرمربی بسکتبال بانوان نامی نو:

تالش مان را برای کسب قهرمانی انجام می دهیم

چهره روز

ستاره رئال مادرید باز هم شاگرد »آنچلوتی« می شود؟
خامس رودریگز بعد از درخشــش در جام جهانی ۲014 به رئال مادرید پیوســت. این ســتاره 
کلمبیایی بعد از سه فصل حضور در جمع کهکشانی ها نهایتا در سال ۲017 و به شکل قرضی از این 
تیم جدا شد و به بایرن مونیخ پیوست. خامس پس از دو فصل نسبتا موفق در مونیخ دوباره در 

تابستان امسال به مادرید بازگشت. 
او در ابتدای فصــل و بر خالف تصــور در ترکیب اصلی تیم زیــن الدین زیدان قــرار می گرفت؛ 
اما مصدومیت بد موقــع،  کار را برای او ســخت کرد.خامس امــا بهتریــن دوران فوتبال خود 
در رئال مادریــد را زیر نظر ســرمربی 
ایتالیایی یعنی کارلو آنچلوتی ســپری 
کرده بــود چرا کــه این مربــی اعتقاد 
ویژه ای به هافبک کلمبیایی داشــت. 
خامس همچنیــن در بایــرن مونیخ 
نیز زیــر نظر آنچلوتــی کار کرده و حتی 
زمانی که این مربــی در ناپولی حضور 
داشت نیز شــایعاتی درباره عالقه این 
باشــگاه به هافبک کلمبیایی به گوش 
می رسید؛ موضوعی که نشان می دهد 
آنچلوتی اعتقاد ویژه ای به این هافبک 
۲8 ســاله دارد.در همین رابطه حاال نشــریات انگلیســی مدعی شده اند که ســرمربی جدید 
اورتون یعنی آنچلوتی که اخیرا جانشــین مارکو ســیلوا در این تیم شــده بود، به شدت خواهان 
جذب خامس رودریگز اســت؛ اتفاقی که بــا توجه به ســرمایه گذاری باشــگاه اورتون خیلی 
هم بعید به نظر نمی رســد. این شــایعات البته در حالی مطرح شــده که به گفته رســانه های 
 اســپانیایی زیــن الدین زیــدان خواهــان باقــی مانــدن هافبــک کلمبیایی خــود در جمع

 کهکشانی هاست.

PSG از فروش »کاوانی« منصرف شد
ادینسون کاوانی جایگاه خود را در ترکیب اصلی پاری ســن ژرمن از دست داده است. این مهاجم 
اروگوئه ای بهترین گلزن تاریخ پاری سن ژرمن به شــمار می آید؛ اما درخشش ایکاردی در فصل 

جاری باعث شده تا او نیمکت نشین شود.
خبرهای زیادی درباره احتمال حضــور او در اتلتیکو مادرید در فصل نقل و انتقاالت زمســتانی به 
گوش رســید؛ اما طبق اعالم لوپاریزین این انتقال منتفی شــده اســت.لوپاریزین نوشــت: این 
انتقال به سه دلیل منتفی شده؛ نخســت اینکه اتلتیکو مادرید با وجود عالقه ای که به کاوانی دارد 
نمی خواهد رقم ســنگینی را برای این مهاجم اروگوئه ای پرداخت کند بلکه می خواهد که به صورت 
مجانی او را جذب کند.کاوانی تا پایان فصل جاری با پاری ســن ژرمن قــرارداد دارد و بعد از فصل 
می تواند به صورت مجانی راهی هر تیمی شود که دوست دارد و به همین خاطر اتلتیکو مادرید هم 
 دوست دارد که تا پایان فصل صبر کند، دلیل دیگر اینکه کاوانی به تازگی از آسیب دیدگی رهایی پیدا 

کرده است. 
او چهار ماه از میادین دور بوده و در بازگشت هم تنها پنج بازی در ترکیب پاری سن ژرمن به میدان 
رفته و طبیعی اســت که چنین بازیکنی از نظر بدنی در وضعیت خوبی قرار نداشته باشد و به همین 
خاطر اتلتیکو مادرید فعال بی خیال جذب او شده است؛ اما دلیل سوم به باشگاه پاری سن ژرمن 
برمی گردد و آن اینکه کاوانی در بین هواداران تیم پاریســی از محبوبیت باالیی برخوردار اســت و 
با وجود حقوق باالیی که دریافت می کند، فعال ســران باشــگاه از فروش او منصرف شده اند چرا 
 که تجربه بســیار باالی این بازیکن به ویژه در لیگ قهرمانان اروپــا می تواند کمک زیادی به پاری

 سن ژرمن کند.

فوتبال جهان

این افشیِن مرموز؛

 هت تریک جدایی 
در راه است؟

از قــرار معلوم گابریــل کالدرون بــرای ادامه 
همکاری با پرســپولیس چند شرط مهم دارد 
که یکی از آنها کنار رفتن افشین پیروانی است. 
پیروانی، اوایل فصل و با حضور محمدحســن 
انصاری فرد به پرسپولیس بازگشت و جانشین 
محسن خلیلی شد. با این وجود ظاهرا رابطه 
او آنطور که باید و شــاید با کالــدرون جوش 
نخورده و حاال مربی آرژانتینی خواهان حضور 
یک سرپرست جدید روی نیمکت شده است. 
نکته عجیب در مورد افشین پیروانی این است 
که او یک بار در تیم ملی و یک بار دیگر هم در 
پرسپولیس تجربه جدایی در نیمه راه را داشته 
است. او مدتی در تیم ملی نقش مدیر را بازی 
کرد که نهایتا کنار گذاشته شد. پس از آن هم به 
عنوان سرپرست به پرسپولیس برانکو اضافه 
شــد؛ اما با یک پرونده محرومیت عجیب از 
جمع سرخ پوشان کنار رفت. او حاال در حالی به 
تیم برگشته که در تعطیالت پیش فصل، ناگهان 
موج عجیبی علیه محسن خلیلی ایجاد شد. در 
آن زمان شایعه کردند خلیلی به دنبال جایگزین 
کردن افشین قطبی با برانکو است؛ آنچه خط 
قرمز هواداران به شمار می آمد. در نهایت همین 
شایعه کار خودش را کرد و خلیلی از پرسپولیس 
کنار رفت تا پیروانی جــای او را بگیرد. حاال اما 
ظاهرا افشین با کالدرون هم به مشکل خورده 
و در آستانه هت تریک جدایی در نیمه راه است؛ 
هرچند باشگاه مشــغول مقاومت است و در 
نهایت باید دید چه اتفاقی برای مدافع ســابق 

سرخ پوشان رخ خواهد داد.

 در  زمانی که انتقادات گسترده به سئول نشینان وارد 
شده بود و مارک ویملوتس هم از سوی دیگر به دنبال 
گرفتن غرامت از ایران بود، رییس فدراسیون فوتبال به 
دلیل بیماری قلبی در بیمارستان بستری شد، بیماری که 

استعفای مهدی تاج را به دنبال داشت

در حاشیه

06

وز عکس ر

کمک بازیکن 
منچستریونایتد 
به نیازمندان در 
آستانه سال نوی 

میالدی
مارکــوس رشــفورد، بازیکن 
منچســتریونایتد در آســتانه 
فرا رسیدن سال نوی میالدی 
با تهیه غذا و هدایــا به کمک 

نیازمندان شتافت.
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فرماندار اصفهان:

دیدار  با خانواده های شهدا را باید در اولویت برنامه های خود 
قرار دهیم

معاون استاندار و فرماندار اصفهان در جلســه تجلیل از فرماندار و دست اندرکاران سومین یادواره 
الله های شــرق اصفهان، با بیان اینکه ما باید ادامه دهنده راه شهدا باشــیم، خاطرنشان کرد: باید 
خدمت گزاران صدیقی برای مردم بوده و رهروان خوبی برای شــهدا باشــیم. حسین سیستانی  
برگزاری یادواره های شــهدا را بســیار حائز اهمیت دانســت و گفت: برنامه ریزی هــا و اقدامات 
دست اندرکاران برگزاری سومین یادواره الله های شرق اصفهان، شایسته تقدیر است. وی با بیان 
اینکه سربلندی، آرامش و امنیت کشور مدیون خون شهدا و فداکاری و ایثارگری خانواده های آنان 
است، افزود: سرزدن به خانواده های شهدا را باید در اولویت برنامه های خود فرار دهیم و برگزاری 
یادواره های شهدا، نیز کمترین اقدام در جهت تکریم خانواده های شهداست. سیستانی تاکید کرد: 

ما باید در جهت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید، گام برداریم.

رییس شورای شهر:

 مدیریت خانه های شهرداری اصفهان
 مورد نظارت و بازنگری قرار می گیرد

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان درخصوص بازدید اعضای شورای شــهر از خانه های وابسته به 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: خانه های وابسته به شــهرداری در حوزه های مختلف ایجاد و شهرداری 
به لحاظ مکانی، بودجه و نیروی انسانی ســرمایه گذاری های الزم را در آن ها انجام داده است. علیرضا 
نصراصفهانی افزود: برای این مراکز اهدافی تعریف شده و شــورای شهر بنا بر وظیفه ذاتی خود وظیفه 
نظارت بر میزان تحقق اهداف این مراکز را برعهده دارد. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به 
اینکه روز یکشنبه هفته جاری به جای برگزاری جلسه علنی تصمیم گرفته شد اعضای شورا از این مراکز و 
خانه ها بازدید میدانی داشته باشند، تصریح کرد: در این بازدیدها، اقدامات، آموزش ها، نحوه اداره خانه ها 
و به کارگیری نیروی انسانی شاغل در این مجموعه ها مورد ارزیابی قرار گرفت که مشاهدات، کامال متفاوت 
با شنیده ها بود. وی ادامه داد: پس از ارزیابی دقیق حاصل از این بازدید، بازنگری در نحوه مدیریت این 
خانه ها توسط شورای شهر اتخاذ خواهد شد و خانه هایی که فعال بوده اند را تقویت، قصورها را مورد سوال 
و موانع موجود را برطرف می کنیم. نصراصفهانی با بیان اینکه این خانه ها ســرمایه های متعلق به شهر 
بوده و الزم است به بهترین شکل از آن ها استفاده شود، خاطرنشان کرد: ۳۲۰ ساختمان در شهر اصفهان 
با مالکیت شهرداری وجود دارد که ۱۲ ســاختمان از این تعداد مربوط به خانه های وابسته به شهرداری 

می شود و اقدامات فرهنگی شهر را برعهده دارند.

طراحی 870 هزار مترمربع سیستم آبیاری تحت فشار 
قطره ای در اصفهان

معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان در جلســه برنامه ریزی و کنترل پروژه های سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشاره به اقدامات انجام شده سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان در بازه زمانی پاییز ۹۷ تا پاییز ۹۸ تصریح کرد: امروزه توجه به فضای سبز و 
توزیع متعادل آن بین مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان به منظور کاهش مشکالت زیست محیطی امری 
ضروری است. حسین امیری با بیان اینکه جانمایی فضای سبز می بایست متناسب با ضروریات 
زندگی شهری و پاسخگویی به نیازهای شهروندان انجام شود، تصریح کرد: ۱۱۹ طرح فضای سبز 
با متراژی بالغ بر یک میلیون و ۹۰۰ متر در شهر اصفهان اجرایی شده است. معاون خدمات شهری 
شهرداری اصفهان اظهار داشــت: به منظور کارایی بهتر و صرفه جویی در مصرف آب سیستم های 

آبیاری تحت فشار قطره ای، بابلر و بارانی به متراژ بیش از ۸۷۰ هزار مترمربع طراحی شد.

معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

آموزش به کودک و نوجوان با بهره گیری از زبان هنر

دوران کودکی و نوجوانی از مهم ترین دوران  حدیث زاهدی
زندگی انســان محســوب می شــود  که 

اهمیت آن از نظر روان شناسان و جامعه شناسان امری بدیهی است و 

هر چــه زمان بگذرد ، بــر اهمیت این مهــم افزوده می شــود. یکی از 

مهم ترین عوامل اثرگذار در این دوران، وجود کتاب های خوب و فراوان 

برای سلیقه های متعدد کودکان و نوجوانان در سنین مختلف است. در 

این بین شعر و داستان حرف اول را برای جذب این قشر می زنند؛ 

از این رو باید به دنبال تولید کتاب هایی هماهنگ با فرهنگ بومی کشور 

و متنوع با سبک ها و تکنیک های جدید داستان و شعر باشیم.در این 

خصوص مرتضی رشیدی با بیان اینکه جشنواره »شهرمن« با رویکرد 

 شهروندمداری برای نخســتین بار در کشور برگزار شــد، اظهار داشت:

  این جشــنواره در پاســخ به نیاز جوانان برگزار شــده و ۴۰۹ اثر ارسال 

 شــده بــه دبیرخانــه از ۲۱ اســتان کشــور با اســتقبال چشــمگیر 

مواجه شد. 

وی با اشاره به اینکه از سال گذشته طرح جشنواره شعر و داستان کودک 

و نوجوان شــهروندی در اداره توسعه فرهنگ شــهروندی مطرح شد، 

ادامه داد: با توجه به اینکه این جشنواره در سطح ملی طرح ریزی شده 

است، کارگروه ویژه ای برای آن در نظر گرفته شد و روز پنجشنبه)فردا( 

اختتامیه آن برگزار می شود. 

معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی، اجتماعی و  

ورزشی شهرداری اصفهان افزود: تاکنون جشنواره ای با این وسعت در 

کشور برگزار نشده و به علت اهمیت حوزه کودک، تمرکز این جشنواره بر 

گروه های سنی کودک و نوجوان است. وی به تفکیک آثار در جشنواره 

»شهر من« در شش بخش اشاره داشت و اضافه کرد: آثار در بخش های 

اخالق شهروندی و ســالمت روان، حمل و نقل عمومی و هوای پاک، 

پسماند و بازیافت، پارک ها و فضای سبز، آتش نشانی و حوادث ایمنی 

و مصرف بهینه انرژی تفکیک شده است. 

وی با تاکید بر محوریت زیســت محیطی به عنوان بن مایه جشــنواره 

»شهرمن« تصریح کرد: دغدغه محیط زیست در مدیریت شهری در این 

جشنواره مشهود است تا با هدف قرار دادن گروه سنی کودک و نوجوان 

و با زبان ادبیات و هنر بتوان به شکل موثری اهداف این جشنواره را در 

جامعه جاری کرد. رشــیدی به ضرورت و اهمیــت فرهنگ نامه بزرگ 

شهروندی هم اشاره ای کرد و گفت: این فرهنگ نامه برای نخستین بار 

در مدیریت شهری اصفهان و در ۱۲ بخش تهیه شده  و نیاز پژوهشگران 

را در بخش های تحقیقاتی برطرف می کند.

اصلی ترین رسالت جشنواره »شهر من« آموزش شهروندی است
در ادامه، رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی اصلی ترین رسالت این 

اداره را »آموزش شهروندی« معرفی کرد و گفت: تمام تالش معاونت 

اجتماعی و اداره توسعه فرهنگ شهروندی درونی کردن مباحث نظری 

به رفتار شهروندی با استفاده از زبان هنر است. احمد رضایی با تاکید بر 

اینکه تالش این جشنواره بر »محصول محوری« است، افزود: در این 

جشــنواره به دنبال آثار اثربخش و باکیفیت بودیم. وی با اعالم اینکه 

تاکنون ۴۰۹ اثر به دبیرخانه ارسال شده گفت: ۱۷۳ نفر در جشنواره »شهر 

من« شرکت کرده اند.

رضایی با بیان اینکه ۲۷ اثر شــعر شامل شعرخردســال و ۷۹ اثر شعر 

کودک و ۵۵ اثر شعر نوجوان است، اظهار کرد: از ۲۴۸ اثر بخش داستان، 

۳۰ اثر به داستان خردسال و ۴۷ اثر در رده سنی ۷ تا ۹ سال در جشنواره 

»شهر من« اختصاص یافته است. وی اشاره ای هم به تعداد آثار بنا به 

تفکیک موضوع در شش بخش جشنواره »شهرمن« داشت و اعالم کرد: 

در بخش شعر، ۵۱ اثر با موضوع اخالق شهروندی و سالمت روان، ۲۵ 

اثر با موضوع حمل و نقل عمومی و هوای پاک، ۲۵ اثر با موضوع پسماند 

و بازیافت و ۴۱ اثر بــا موضوع پارک ها و فضای ســبز، ۹ اثر با موضوع 

آتش نشــانی و حوادث ایمنی و ۱۰ اثر مصرف بهینه انرژی به دبیرخانه 

ارسال شده است.

 رضایی به تفکیک آثار در بخش داستان هم اشاره کرد و گفت: ۱۱۳ اثر 

در بخش اخالق شهروندی و ســالمت روان، ۲۵ اثر در بخش حمل و 

نقل عمومی و هوای پاک، ۵۲ اثر پسماند و بازیافت، ۳۳ اثر پارک ها و 

فضای سبز، ۶ اثر آتش نشانی و حوادث ایمنی و ۱۹ اثر در مصرف بهینه 

انرژی است. رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی با بیان گستره آثار 

دریافت شده در جشنواره »شهرمن« از استان های کشور تصریح کرد: 

بیشترین آثار دریافت شده با ۱۸۱ اثر از استان اصفهان و استان تهران با 

۵۳ اثر در جایگاه دوم قرار دارد.

جمع آوری بیش از  هزار تن برگ پاییزی در اصفهان
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در فصل پاییز به منظور 
جلوگیری از تخریب خاک و کاهش حاصلخیزی آن، حفظ منابع موجود و استفاده از منابع تجدید 
شونده و به عنوان یکی از اصول بنیادی 
اصالح الگوی مصرف و تحقق توســعه 
پایدار، در هــر یک از مناطــق ۱۵ گانه و 
سازمان های وابسته به شهرداری تحت 
نظارت کارشناسان ســازمان پارک ها و 
فضای ســبز، برگ های خــزان یافته از 
پارک ها و عرصه های فضای ســبز جمع 
آوری و به مکان های سیلوی برگ انتقال 
می یابد. فروغ مرتضایی نــژاد افزود: با 
توجه به دســتور العمل ابالغی سازمان 
پارک ها و فضای سبز به مناطق ۱۵ گانه شــهرداری اصفهان مبنی بر جمع آوری برگ های پاییزی و 
انتقال آنها جهت تبدیل به خاکبرگ و کود مرغوب و سالم برای استفاده در فضاهای پیش بینی شده 

شهر، فرآیند انتقال برگ های پاییزی به دپوهای در نظر گرفته شده انجام شد.
 مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان با بیان اینکه بیش از یک هزار و ۳۵۰ 
تن برگ پاییزی از درختان در اصفهان جمع آوری شــده اســت، افزود: میــزان برگ های پاییزی 
جمع آوری شده در برخی مناطق بیشتر و برخی دیگر کمتر است، البته سوزنی برگ ها جمع آوری 
نشده و تنها پهن برگ ها برای تبدیل شدن به کودبرگ از سطح شهر جمع آوری شد. وی با اشاره به 
هرس سرشاخه های خشــک درختان، گفت: در این فصل که درختان به خواب زمستانی رفته اند، 
 چوب درختان بیمار، جمع آوری و به زغال تبدیل می شــود؛ اما شــاخه های خشک درختان سالم
  پس از هــرس تبدیل بــه چیپس چوب شــده و برای پوشــش ســطح خاک مورد اســتفاده

 قرار می گیرد. 

برگزاری نمایشگاه زیورآالت دست ساز کشور در اصفهان
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: 
اولین نمایشگاه مستقل زیورآالت سنتی و دست ساز کشور با هدف تبادل نظر بین هنرمندان این 
حوزه و سنجش توان واقعی زیورآالت سنتی از  امروز  برگزار می شود. جعفر جعفرصالحی افزود: در 
این نمایشگاه با تماشای آثار فاخر، مراحل ساخت و طراحی و زیور آالت اقوام مختلف نیز نمایش 
داده می شود. نمایشگاه زیورآالت سنتی و دست ساز از ۱۱ تا ۲۲ دی در موزه هنرهای تزیینی اصفهان 

واقع در خیابان استانداری برگزار می شود.

شاعرانه های رادیو اصفهان
»شاعرانه« عنوان برنامه رادیویی است که با حضور سه شرکت کننده، در چهار مرحله در رادیو اصفهان 
تولید می شود. مرحله اول انتخاب یک واژه توسط کارشناس برنامه »شاعرانه« است که شرکت کننده 
بر اساس آن یک بیت شــعر ارائه می کند و ده امتیاز کســب می کند. مرحله دوم واژه نماست که 
کارشناس برنامه برای هر شرکت کننده، یک بیت شــعر انتخاب می کند و شرکت کننده باید از بین 
کلمات آن، یکی را انتخاب و یک بیت شعر با آن بخواند و بیست امتیاز دریافت کند. در مرحله سوم 
یک شعر کامل خوانده می شود و بر اساس درست خوانی، سی امتیاز به آنها تعلق می گیرد. مرحله 
چهارم نیز مشاعره شتاب است که شرکت کنندگان به مشاعره سنتی می پردازند. برنامه »شاعرانه« 

روزهای یکشنبه ساعت ۱۸:۳۰ به مدت ۲۵ دقیقه از رادیو اصفهان پخش می شود.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

اخبار

چرا اصفهان میزبان افتتاحیه 
جشنواره شعر فجر شد؟

خبر ویژه

آییــن افتتاحیــه چهاردهمیــن جشــنواره 
بین المللی شــعر فجر، فردا بــا حضور وزیر 
فرهنگ و ارشاد اســالمی و دبیران دوره های 
گذشته این جشــنواره، در تاالر سوره اصفهان 
برگزار می شود. معاون فرهنگی حوزه هنری 
اصفهان با اعالم این خبر اظهار کرد: در اصفهان 
هر فصل یک بار یا یک فصل در میان، میزبان 
شب شــعری به نام »به ســاعت اصفهان« 
هستیم که موردتوجه شعرای کشور قرارگرفته 
و به یک برند تبدیل شده است. حسین خالقی 
پور ادامه داد: بــه خاطر موفقیتــی که مرکز 
آفرینش های ادبی حــوزه هنری اصفهان در 
برگزاری این برنامه داشــته، وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی پیشــنهاد داد که افتتاحیه 
جشنواره بین المللی فجر در اصفهان و در قالب 
برنامه »به ساعت اصفهان« برگزار شود. وی 
افزود: ســعید بیابانکی که مجری شب شعر 
»به ساعت اصفهان« و دبیر علمی چهاردهمین 
جشــنواره بین المللی شــعر فجر است، این 
پیشــنهاد را به ما اعالم کــرد و به این ترتیب 
اصفهان برای اولین بار میزبان افتتاحیه این 
جشنواره شعر بین المللی خواهد شد. مسئول 
مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری اصفهان 
با اشاره به مدعوین این افتتاحیه گفت: عالوه 
بر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی که قول داده اند 
در این مراسم حضور داشــته باشند، سعید 
بیابانکی، دبیر علمی این جشنواره و محمدعلی 
بهمنی، پرویز بیگی حبیب آبادی، عبدالجبار 
کاکایی، محمدکاظم کاظمــی، جواد محقق 
و بهمن ســاکی که همه دبیــران ادوار قبلی 
جشنواره بین المللی شعر فجر بوده اند، نیز در 
آیین افتتاحیه حاضــر خواهند بود. فراخوان 
چهاردهمین جشنواره بین المللی شعر فجر 
آذرماه ۱۳۹۸ منتشرشده و عالقه مندان برای 
شرکت در این جشنواره که شامل بخش های 
مختلفی مثل شعر بزرگ سال، شعر کودک 
و نوجوان، درباره شعر و بخش ویژه شاعران 
زیر ۲۵ ســال اســت تا ۱۵ دی مــاه ۱۳۹۸ 
javan. فرصت دارند آثار خود را به نشــانی

adabiatirani.com ارسال کنند.

اجرای دف نوازان 
گروه هیوا

اجرای صحنه ای دف نوازان 
گــروه هیوا به سرپرســتی 
محمدرضــا نامدارپــور در 
هنرسرای خورشید اصفهان 

برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

سید محمد اطیابی- شهردار طالخونچه م الف:709990

آگهی تجدید مزایده مرحله دوم
شــهرداری طالخونچه در نظر دارد بر اســاس مصوبه شــماره ۲۸۱ مورخ 
۹۸/۶/۳۱ شورای اسالمی شــهر، مجموعه سالن مراسمات و غسالخانه 
عروجیان را از طریق مزایده به واجدین شرایط به صورت اجاره ماهیانه به 

مدت یکسال واگذار نماید. 

داوطلین می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی زیر مراجعه نمایند:
* نشــانی محل دریافت اســناد: طالخونچه- ابتدای بلــوار امام )ره( 

ساختمان شهرداری- واحد امور مالی
* مهلت دریافت اسناد: تا ساعت ۱۴/۳۰ روز شنبه ۹۸/۱۰/۲۱

حسن حجتی- شهردار دولت آبادم الف:717785

آگهی مناقصه عمومی
شــهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نســبت به عملیات اجرایی تکمیل تندرو باند 
غربی بلوار جانبازان شهر دولت آباد برخوار از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱ 
گشایش پاکات: روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲ 

 محــل دریافــت اســناد: دولــت آبــاد- بلــوار طالقانــی- پایــگاه اینترنتــی
 www.dolatabadcity.ir 

تلفن : ۰۳۱-۴۵۸۲۲۰۱۰ 
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

نوبت دوم

 معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: طرح قصه آدم و هوا که در دومین سال اجرا قرار دارد، از جمله رویدادهای حوزه حمل و نقل و ترافیک است که از 
تاریخ ۲۶ آذر تا ۲۹ دی ماه روز ملی هوای پاک، برگزار می شود. داریوش امانی، خاطر نشان کرد: شهردار اصفهان تاکید داشته که رویکرد امسال در حوزه برنامه های 
حمل و نقل نسبت به سال گذشته متفاوت باشد، نشست های تخصصی که امسال به رویدادهای حمل و نقل و ترافیک اضافه شده سعی دارد از نظرات و قابلیت های 
علمی دانشگاه و دانشجویان برای ارتقای کمی و کیفی برنامه های حوزه حمل و نقل استفاده کند. وی تصریح کرد: مشکالت ترافیکی و آلودگی هوا از جمله دالیلی است 
که توجه بیشتر به حوزه حمل و نقل را گوشزد می کند و با توجه به اینکه اصفهان پایتخت حمل و نقل کشور است و در شاهراه کلیدی ترانزیت کشور از شمال به جنوب و 
غرب به شرق قرار گرفته باید زیرساخت های الزم برای حمل و نقل آن فراهم شود.امانی افزود: تعداد ناوگان، سازمان های مردم نهاد، شرکت ها و شهرک های حمل 
و نقل، همینطور تعداد پایانه های مسافربری و مجتمع های خدمات رفاهی نشان از آن دارد که باید مباحث به صورت تخصصی تر و علمی تر مورد توجه قرار بگیرد. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری:

اصفهان، پایتخت حمل و نقل کشور است

نوبت اول
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همیشــه در زندگی مــا مقدار  مهسا احمدی
زیادی از  موجودی مان صرف 
هزینه های مازاد و خرید وسایل و لوازم بدون کاربرد می شود 
و از این طریق بخش زیادی از پول مان هدر می رود. کاهش 
هزینه ها و صرفــه جویــی در هزینه های زندگــی یکی از 
مهم ترین روش های پــس انداز کردن پول اســت که با به 
کارگیری آن می توانید با نگرانی کمتــر و با اطمینان خاطر 
بیشتری ماه را به پایان برسانید و در بلند مدت یک زندگی 

راحت و به دور از مشکل داشته باشید.
بالفاصلــه خرج های غیر ضــروری را حذف کنیــد: یکی از 
روش های ســاده برای پس انداز کردن پــول و جلوگیری 
از خرج های اضافه، حذف خریدهای غیــر ضروری مانند 
خوردن صبحانه در کافی شاپ، خرید ده ها عنوان مجله در 
ماه و خرید فیلم و.... است. این خرج های غیر ضروری از 
روی عادت است و کافی است که قبل از خرید هر چیزی از 
خود بپرسیم آیا واقعا خریدش ضرورت دارد. با پاسخ به این 
ســوال می توانید به راحتی خرج های غیر ضروری را حذف 

کنید و پول بیشتری پس انداز کنید.
بقیه پول تان را بگیرید: بســیاری از ما بقیــه پول مان را به 

خصوص اگر ناچیز باشد، طلب نمی کنیم اما اگر دفعه بعد 
فروشنده بقیه پول تان را داد، حتما آن را بگیرید.

جمع مبلغ خریدتان را قبال و پیشاپیش تخمین بزنید: قبل 
از خرید لوازم و وسایل ضروری قیمت آنان را تخمین بزنید 

مثال اگر برای خرید الستیک برای ماشین تان اقدام کردید و 
هنگام تحویل فروشنده چیزی بیشتر از قیمت تخمینی تان 
از شــما طلب کرد، از او تخفیف بگیرید و این قیمت اضافی 

را نپردازید.
از موقعیت های مختلف برای خرید به درستی استفاده کنید: 
برخی از فروشندگان تلفن، کابل و سایر خدمات کامپیوتری 
اغلب برای جلب مشــتریان جدید به آنها پیشنهادات ویژه 
می دهند پس اگر شــرکتی که شما مشــتری قدیمی اش 
هســتید برای شــما تخفیفی قائل نشد و تســهیالتی در 
اختیارتان نگذاشت، سراغ شــرکتی دیگر بروید و به عنوان 
مشــتری جدید از تســهیالت آن بهره ببرید، این کار سبب 

می شود شما مقداری پول پس انداز کنید.
یادداشت هزینه های جاری و روزمره خود را جدی بگیرید: 
دفترچه ای را تهیه کنید و همه هزینه ها را از مبالغ ســنگین 
گرفته تــا کوچک ترین هزینه های روزانه در آن یادداشــت 
کنید تا بتوانید هزینه ها را کنترل کرده و در مسیر پس انداز 

پول قدم بردارید.
برای مخارج خود حد و مرز قائل شوید: برای خرج یک ماه 
خود پولی کنار بگذارید و طی ماه طبــق برنامه ریزی از آن 
اســتفاده کنید و هنگامی که این پول تمام شد، خرج کردن 
را متوقف کنید و اگر مقداری از این پــول اضافه ماند آن را 

پس انداز  کنید.

آشپزی

 قارچ شکم پر
 با  گوشت

مواد الزم: قارچ بزرگ 10 عدد، گوشت چرخ کرده 300 گرم، فلفل دلمه ای یک 
عدد، پنیر پیتزا یک پیمانه، پیاز  یک عدد، روغن به میزان الزم، رب گوجه فرنگی 4 

قاشق غذاخوری، نمک و فلفل به میزان الزم، زردچوبه، آویشن، پودر سیر به میزان الزم
طرز تهیه قارچ شکم پر با گوشت: برای تهیه قارچ شکم پر با گوشت ابتدا؛ پیاز را رنده یا ریز خرد 
کنید و با مقداری روغن تفت دهید. زردچوبه، پودر سیر و فلفل و آویشن را به پیاز در حال تفت 

اضافه کنید تا عطر ادویه جات آزاد شود. رب گوجه فرنگی را نیز به مواد باال اضافه کرده و تفت دهید. 
سپس گوشت چرخ کرده را به مواد قبلی اضافه کرده و باز هم مواد را باهم کمی تفت دهید. فلفل 

دلمه ای خردشده را به گوشت و رب و ادویه جات اضافه کنید و تفت دهید تا رنگ گوشت تغییر کند. 
حاال مقداری آب به مواد اضافه کنید و اجازه دهید تا گوشت و مواد دیگر با هم مخلوط شده و مواد 
حسابی مزه دار شوند. بعد از اینکه مواد کمی پخته و آب آن ها کشیده شد، آن ها را از روی شعله 
بردارید و کنار بگذارید. برای تهیه قارچ شکم پر، به قارچ های بزرگ و تازه و ترجیحا به تعداد 
نفرات نیاز دارید. با یک قاشق چای خوری داخل قارچ ها را به آرامی خالی کنید و آن ها را 

با موادی که آماده کرده اید پر کنید. روی قارچ های پرشده را با پنیر پیتزا بپوشانید 
و برای چند دقیقه داخل فر قرار دهید و برای طالیی شدن روی پنیرها، 

چند ثانیه گریل را روشن کنید. وقتی قارچ ها آب انداختند 
و پنیرها آب شدند، قارچ شکم پر شما 

آماده است.

با این روش ها در هزینه های زندگی صرفه جویی کنید )2(

دومین همکاری سارا بهرامی با »عطاران«خبر

مستند »آمدیم، نبودید« رونمایی شد
روح ا... حجازی که ســابقه ســاخت فیلم های شناخته شده ای 
را در کارنامه دارد از مدتی قبل پیش تولید ششــمین فیلمش با 
نام »روشن« را آغاز کرده است. پس از رضا عطاران، سارا بهرامی 
دومین بازیگری است که حضورش در فیلم »روشن« قطعی شده 
تا ایفاگر نقشی متفاوت در فیلم حجازی باشد. این فیلم دومین 
همکاری عطاران و بهرامی پس از فیلم پرفروش »هزارپا« است.

مستند داســتانی »آمدیم، نبودید« به کارگردانی محمدحسین 
خوش بیان در فضای متفاوت و در صحن مســجد لیله القدر با 
حضور نمازگزاران رونمایی شد.محمدحسین خوش بیان کارگردان 
مستند در خصوص نام گذاری این فیلم گفت: اسم مستند از جمله 
شهید سید مرتضی آوینی است که فرمود: »آمدیم، نبودید، وعده 

ما در بهشت« وام گرفته شده است.

رشد روزافزون فناوری به خصوص فناوری اطالعات در جهان، موانع و مشکالت 
مربوط به زمان و مــکان تبادل اطالعــات و امور تجاری را کاهش داده اســت. 
دسترسی عمومی مردم به اینترنت باعث شده امکان تجارت و کسب و کار از طریق 
اینترنت و یا به عبارتی تجارت الکترونیکی و کســب و کار الکترونیکی از جایگاه 
ویژه ای در کشــورها برخوردار باشد. از ســوی دیگر ارتباط دولت ها به شهروندان 
و شــرکت های تجاری، با ارائه خدمات و اطالعات از طریق فناوری اطالعات به 
صورت مستقیم و شبانه روزی، که دولت الکترونیک نام گذاری شده است، یکی 

از مزیت های این فناوری به شمار می رود.
اما اســتفاده از این فنــاوری و بهره بــرداری از مزیت های آن نیاز بــه تعدادی 
زیرساخت ها دارد. یکی از زیرساخت های عمده در جهت استقرار دولت و تجارت 
الکترونیک، هویت الکترونیکی یا هویت دیجیتالی افراد است. برای ایجاد هویت 
الکترونیک به ابزارهای قابل اطمینان و امن نیاز است که یکی از مناسب ترین این 
ابزارها، کارت های هوشمند است. کارت هوشــمند، یک کامپیوتر ساده و کوچک 
است که با اتصال به یک کارتخوان، می توان به اطالعات درون آن دسترسی پیدا 
کرد. اطالعات درون کارت هوشمند به طور امن نگهداری می شوند که خود کارت از 
دسترسی های غیرمجاز به آن جلوگیری می کند. به این ترتیب می توان اطالعات 
محرمانه تری را با ضریب اطمینان باالتر روی کارت هوشمند به صورت دیجیتال 
نگهداری کرد. یکی دیگر از امکاناتی که در کارت های هوشمند قرار دارد، استفاده 
از ویژگی های بیومتریکی صاحب کارت است. عکس و اثر انگشت صاحب کارت 
به صورت الکترونیکی در کارت وی ذخیره می شود. به این ترتیب امنیت استفاده 
 از کارت به طور قابل مالحظه ای باال مــی رود. دیگر هر کس با وارد کردن یک رمز 
 عبور ســاده امکان اســتفاده یا ســوء اســتفاده از یــک کارت را نــدارد. برای

  اســتفاده از کارت حتما باید صاحب کارت حضور داشــته باشــد تا اثر انگشت 
وی به صورت دیجیتالی با اثر انگشــتی که  هنگام ثبت نام در کارت ذخیره شده 
مقایسه و تطبیق داده شود و سپس اجازه استفاده از امکانات کارت به وی داده 

خواهد شد.
تا کنون کشورهای مختلفی اقدام به طراحی و بعضا پیاده سازی کارت شناسایی 
هوشمند در کشورشان کرده اند. تقریبا تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس و اکثر 
کشورهای خاور دور، پروژه کارت شناسایی هوشــمند را شروع کرده اند. در آسیا 
کشورهایی مثل مالزی و سنگاپور و هنگ کنگ در این زمینه، پیشرو بوده اند و هم 
اکنون کارت شناسایی هوشمند دارند که می توانند از این کارت برای ارائه خدمات 
مختلف اســتفاده کنند. کشــورهای مختلف بر اســاس نیاز و امکانات موجود، 
کاربردهای متفاوتی را روی کارت شناســایی هوشمند خود گنجانده اند؛ اما نکته 

مشترک در اکثر موارد، شناسایی و تصدیق هویت به صورت دیجیتال است.
در ایران سازمان ثبت احوال به عنوان مرجع امور هویتی کشور، در نظر دارد تا طی 
یک طرح برنامه ریزی شده، در جهت ایجاد هویت دیجیتال ایرانیان، کارت های 
ملی هوشمند را جایگزین کارت های ملی فعلی کند. این کارت عالوه بر کاربردهای 
قبلی کارت ملی، به عنوان کلیــد ورود به دولت الکترونیک و حرکت به ســمت 
جامعه اطالعاتی، این فرصت را فراهم می کند تا افراد به شیوه ای امن وارد فضای 
دیجیتالی شوند و به اطالعات و خدمات مختلفی از بخش های دولتی، عمومی و 
خصوصی در هر زمان و در هر مکانی که به شبکه دسترسی داشته باشند، به راحتی، 
به سرعت و با کیفیت مناسب دسترســی یابند. در واقع افراد قادر خواهند بود به 
صورت 24 ساعته در تمام ایام هفته خدمات را از مراکز ذی ربط دریافت کنند. این 

راهبرد صرفه جویی در وقت و هزینه را برای شهروندان به همراه دارد.
کارت ملی هوشــمند مثل تمام کارت های شناســایی دیگر، اولین وظیفه اش 

شناسایی است. به این منظور ابتدا در زمان ثبت نام، اطالعات صاحب کارت روی 
کارت قرار داده می شود. این اطالعات، اقالم هویتی مثل نام، نام خانوادگی، تاریخ 
و محل تولد و مواردی از این قبیل را شامل خواهد شد. به این ترتیب هر کجا که نیاز 
به اطالعات هویتی صاحب کارت باشد، وی می تواند کارت خود را ارائه دهد و هم به 
صورت فیزیکی و هم به صورت دیجیتالی شناسایی شود. شناسایی الکترونیکی 

موجب کاهش تقلب در شناسایی خواهد شد.
کاربرد اصلی دیگر کارت ملی هوشمند، تصدیق هویت است. در کارت های سنتی، 
به کمک عکس صاحب کارت که روی کارت چسبانده شده و یک مهر مخصوص 
روی آن خــورده، عمل تصدیق هویت انجام می شــود. در کارت ملی هوشــمند 
هم روال مشــابهی وجود دارد؛ اما تصدیق هویت در اینجا تنها به عکس محدود 
نمی شــود. عالوه بر عکس، اطالعات بیومتریکی )اثر انگشــت( صاحب کارت 
نیز می تواند روی کارت قــرار گیرد. از همه مهم تر اینکــه اطالعات بیومتریکی به 
صورت الکترونیکی قابل بررسی هستند. این به این معنی است که در یک مرکز 
بهره برداری که به حسگر اثر انگشت مجهز اســت، صاحب کارت بعد از قرار دادن 
کارتش در کارتخوان، انگشت خود را روی حسگر اثر انگشت قرار می دهد؛ سپس 
سیستم بررسی می کند که آیا اثر انگشــت صاحب کارت با اثر انگشتی که روی 
کارت به صورت الکترونیکی ذخیره شده یکسان است یا خیر. در صورت یکسان 
بودن امکان ادامه عملیات وجود خواهد داشت. به این ترتیب امکان جعل هویت 
به حداقل می رسد.یکی از کاربردهای مهم دیگر که روی کارت ملی هوشمند قرار 
می گیرد، کاربرد امضای دیجیتال اســت. به این ترتیب، صاحب کارت می تواند 
اسناد الکترونیکی را در فضای دیجیتال امضا کند. امضای دیجیتال از نظر کاربرد، 
همان امضای سنتی است؛ اما در فضای دیجیتال. در اسناد کاغذی، گیرنده یک 
نامه/سند، می تواند از طریق امضای شخص فرستنده، این اطمینان را حاصل کند 
که نامه/سند جعلی نیســت. همچنین امضای یک نامه/سند، برای امضا کننده 
نامه/سند بار قانونی به همراه دارد و نمی تواند امضای سند را انکار کند. کارت ملی 
هوشمند این بستر را هم برای فرستنده و هم گیرنده نامه/سند فراهم می کند که 

اسناد را امضا و صحت آن را بررسی کنند.
کارت ملی هوشمند، عالوه بر داشتن یک بدنه با دوام، ویژگی های امنیتی بیشتر 
و باالتر نسبت به کارت ملی کاغذی از نظر فیزیکی دارد. کارت ملی هوشمند دارای 
مزایای دیگری اســت که کارت های کاغذی قادر به تامین آن ها نیستند. از جمله 

مهم ترین این مزایا، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
   شناسایی در حوزه دیجیتال

   امکان تصدیق هویت بر اســاس رمز عبور، رمزنگاری و بیومتریک، به صورتی 
که هم کارت، هم صاحب کارت و هم سیستم بهره برداری بتوانند دو به دو یکدیگر 

را تصدیق هویت کنند.
   امکان امضای دیجیتال
   امکان پردازش اطالعات

   امکان تغییر اطالعات پس از صدور
   امکان پشتیبانی از کاربردهای مختلف

   امکان افزودن کاربرد جدید پس از صدور
   امکان دسترســی به اطالعــات بر حســب مجوزهای دسترســی مختلف

 و به صورت کامال امن
   امکان استفاده کارآمدتر از خدمات دولت الکترونیک

علی غفرانی کجانی-کارشناس فناوری اطالعات

کارت هوشمند؛ یک کامپیوتر ساده و کوچک
به منظور گسترش همکاری های آموزشی، پژوهشــی و فناوری، تفاهم نامه 
همکاری بین دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت ذوب آهن اصفهان، روز شنبه 

7 دی ماه در دفتر رییس دانشگاه فردوسی مشهد امضا و مبادله شد.
در نشست پیش از امضای تفاهم نامه، مهندس یزدی زاده، مدیرعامل شرکت 
ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه در این بازدید ظرفیت های خوبی از دانشــگاه 
فردوسی مشهد مشاهده کرده اســت، گفت: این دانشــگاه با وجود اینکه به 
عنوان دانشگاه جامع مطرح است؛ اما در بعد فنی همگام با دانشگاه صنعتی 
پیش می رود. مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه دو طرف 
ظرفیت های خوبی برای مبادله در اختیار دارند، عنوان کرد: دو سازمان در حوزه 
کار و پژوهش به همدیگر نیاز دارند و با توجه بــه فضای تحقیقاتی و صنعتی 
خوب دانشگاه می توان از توان دانشگاه در توسعه واحدهای شرکت ذوب آهن 

اصفهان بهره گرفت.
 در ادامه دکتر کافی، رییس دانشــگاه با قدردانی از دســت اندرکاران شرکت 
ذوب آهن که در این شرایط سخت در تراز جهانی کار می کنند، گفت: استفاده از 
ظرفیت های بومی کشور و تالش برای استفاده از ظرفیت شرکت های دانش 
بنیان امری است که شرکت ذوب آهن اصفهان را از شرکت های مشابه متمایز 
کرده است. وی با اشــاره به اینکه دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاهی جامع 
به حســاب می آید، اظهار کرد: این امکان باعث شده اســت که این دانشگاه 
بتواند منطقه وسیعی در شرق کشور را پوشش دهد و ظرفیت های خوبی برای 
دانشگاه به ارمغان بیاورد. رییس دانشگاه فردوسی مشهد به لزوم اثرگذاری 
اجتماعی دانشــگاه تاکید کرد و یادآور شد: وجود دانشــگاه فردوسی مشهد 

در بین دانشگاه های جامع اســتان، کنسرسیوم دانشــگاه های برتر کشور و 
کنسرسیوم 5 دانشگاه برتر جامع کشور ظرفیتی فوق العاده را برای این دانشگاه 
فراهم کرده اســت که می تواند در صورت لزوم از توانمندی دانشگاه های دیگر 
نیز استفاده کند. در پایان تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه فردوسی مشهد و 
شرکت ذوب آهن اصفهان در شش ماده و سه تبصره به امضای طرفین رسید. 
گفتنی است؛ برگزاری نشست با هیئت رییسه و گروه مهندسی مواد دانشکده 
مهندسی و پس از آن بازدید از آزمایشگاه رباتیک، پژوهشکده هوا و خورشید 
و مرکز فناوری های پیشــرفته از دیگر برنامه های مهندس یزدی زاده و هیئت 

همراه در دانشگاه فردوسی مشهد بود.

در بزرگ ترین تولید کننده فوالد کشور اتفاق افتاد؛

ذخیره ارزی هفت میلیارد دالری فوالد مبارکه برای کشور

امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت ذوب آهن اصفهان

امسال یک میلیون و 100 هزارتن محصول فوالدی از بزرگ ترین تولید کننده فوالد در کشور به خارج صادر شده است. عضو هیئت مدیره و معاون فروش 
شرکت فوالد مبارکه گفت: این شرکت بزرگ فوالدی در تولید محصوالت گرم به سمت تولید محصوالت با ضخامت های پایین حرکت کرده و توانسته 
صادرات این محصول ویژه را فراهم کند. محمود اکبری افزود: همچنین فوالد مبارکه در هشــت ماهه امسال حدود پنج میلیون و 180 هزار تن تولید 
داشته که چهار میلیون و 180 هزار تن آن در بازار داخلی عرضه شده اســت. وی گفت: از اقدامات مهم شرکت فوالد مبارکه اصفهان ذخیره ارزی هفت 
میلیارد دالری طی چهارسال اخیر بوده  که در رونق اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار است. شرکت فوالد مبارکه اصفهان با تامین بیش از نیمی از فوالد کشور 

بزرگ ترین تولید کننده محصوالت فوالدی در کشور  محسوب می شود.
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