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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

نخستین نشست خبرى دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان برگزار شد   

گام نخست شفاف سازى در پارلمان بخش خصوصى

اى قوم به حج رفته 
کجایید ؟ کجایید؟

نخســتین گروه حجاج بیت اهللا 
الحرام به کشورمان فردا بیست 
و پنجم مرداد به ســارى، یزد و 
زنجان باز مى گردند. هر چند به 
دلیل قیمت باالى سفر حج تمتع 
امسال تنها متمولین توان رفتن 
به این سفر را داشته اند اما در بین 
آنها بودند کســانى که با مشقت 
پول سفر را فراهم کرده اند. زیرا 
آرزومندانى کــه در دل، آرزوى 
سفر حج را داشــته و دل به سفر 
عمره بســته بودند در چند سال 
گذشته به دلیل روابط نا معلوم 
ایران و عربســتان نتوانستند به 
این سفر مشرف شوند تا جایى که 
بعضى از آنها به هر نحوى پول حج 
تمتع را به حســاب سازمان حج 
و زیارت ریختند و اگر که واجب 
الحج هم نبودند امسال به زیارت 
رفتند، حاال بماند که سازمان حج 
وزیارت هم از موقعیت استفاده 
کرده و بى حساب از این حجاج 
پول گرفت . مگر یک مسافرت 25 
الى 30 روزه چقدر هزینه بر است 
که 30 الى 40 میلیــون تومان 

هزینه این مسافرت شد؟!
با تمام این سختى ها ى سفر ، ...     رییس اتاق بازرگانى اصفهان: حمایت از فعاالن اقتصادى ابزار نبردهاى اقتصادى

بازار طال و سکه 98/5/23 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,074,0004,094,000قدیم

سکه طرح 
4,170,0004,192,000جدید

2,198,0002,298,000نیم سکه

1,389,0001,499,000ربع سکه

979,000969,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,794,0001,767,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18414,200406,800 عیار

یک گرم طالى 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالى 
24552,200543,300 عیار

نائب رییس اتاق ایران و چین 5 دلیل 
آرامش بازار ارز را تشریح کرد؛   

خیالتان راحت! 
تا پایان سال ارز گران نمى شود

یک عضو اتــاق بازرگانى با اشــاره به وضعیت 
اقتصادى و شرایط سیاسى ایران پیش بینى کرد 

آرامش بازار ارز تا پایان سال تداوم داشته باشد.
مجیدرضا حریرى، فعال اقتصادى و نائب رییس 
اتاق بازرگانى ایران و چین با اشاره به مهار بازار 
ارز و ماندگارى قیمت در کانال یازده هزار تومان 
به خبرآنالین گفت: به نظر مى رســد باالخره 
ابزارهــاى مدیریتى براى مهار نوســان بازار به 
درســتى مورد اســتفاده قرار گرفته و بازار ارز 
با آرامشــى نسبى روبروســت که این وضعیت 
مى تواند در تزریق آرامش بــه دیگر بازارها نیز 

موثر واقع شود. 
وى با اشاره به اینکه در دوره هاى...
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روزنامه اقتصادى استان اصفهان

کوثر بابایى
ســـرمقالــه
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گزارش

19 حوضه آبخیز اصفهان تا پایان سال حدنگارى مى شود
معاون حفاظت و امور اراضى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
اصفهان گفت: 19 حوضه آبخیز در 14 شهرســتان استان با هدف 

پیشگیرى از هرگونه جعل اسناد تا پایان سال حدنگارى مى شود.

کاداستر (Cadastre) یا حدنگارى، نقشه  بردارى ثبتى است که ارزش حقوقى 
داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهاى آن سند مالکیت صادر کرد.

داریوش سعیدى افزود: حدنگارى مورد اشاره با اعتبارى معادل 27 میلیارد 
ریال انجام مى شود تا مجموع حدنگارى در عرصه هاى منابع طبیعى اصفهان 
به 553 هزار هکتار از اراضى ملى و معادل یک سوم وسعت کل این زمین ها 

برسد.
وى اضافه کرد: هدف از اجراى این طرح تثبیت قطعى مالکیت دولت و اعمال 
مدیریت حفاظت بهتر بر اراضى ملى و دولتى، پیشگیرى از هرگونه جعل و سو 
استفاده از اسناد، ایجاد زمینه مناسب در امر سرمایه گذارى و رونق تولید،تحقق 
دولت الکترونیک در پاسخگویى به استعالمات و شفاف سازى و رفع تداخالت 

ناشى از اجراى مقررات موازى است.

معاون حفاظت و امور اراضى منابع طبیعى اصفهان خاطرنشان کرد: حدنگارى 
پیش از این در شهرستان هاى مبارکه، فالورجان، گلپایگان و تیران و کرون 

به پایان رسیده بود.
سعیدى اجراى کمربند حفاطتى در زمین هایى با احتمال تخریب و تصرف را 
با اهمیت دانست و افزود: بر همین اساس امسال براى 200 کیلومتر از اراضى 
کمربند حفاظتى ایجاد مى شود، تا حائلى بین اراضى ملى و مستثنیات قانونى 

اشخاص و جلوگیرى از دست اندازى به اراضى منابع طبیعى شکل گیرد.
وى با بیان اینکه این کمربندها بیشتر به صورت کمربند سبز و شاخص بتنى 
است، گفت: این طرح در تمامى استان بویژه در شاهین شهر، اصفهان، لنجان، 

کاشان و سمیرم عملیاتى خواهد شد. 
معــاون اداره کل منابع طبیعى اصفهان با اشــاره به ایجــاد 123 کیلومتر 
کمربنــد حفاظتــى در منطقه طــى ســال 97، اظهارداشــت: در یک 
دهه گذشــته تاکنون بــا اجراى یــک هــزار و 900 کیلومتــر کمربند 
حفاظتى در اســتان 500 هــزار هکتــار از اراضــى ملى اســتان حفظ 

شده است. 

در طول مسیر این پروژه همواره 
یک سمت از خیابان مسدود بوده 
و نشانى از تابلوهاى راهنما براى 
مسیرهاى جایگزین نیز وجود 

نداشت.
به گفته مســئوالن اجرایى این 
پروژه مسیر آن به طول یک هزار 
و 800 متر اســت و انتظار مى رفت در کمتر از 
سه ماه به اتمام برسد، اما برخى اختالف نظرها 
اتمام پروژه را به تعویق انداخته و به همین دلیل 
مشــکالت پیش آمده در عبــور و مرور مردم 
همچنان بعد از گذشــت بیش از چهار ماه از 
ابتداى اجراى پروژه ادامه داشته باشد. به طورى 
که یکى از صاحبان مغــازه که اجراى پروژه به 
حوالى واحد صنفى اش رسیده است، مى گوید: 
هر بار به ما وعده اتمام پروژه را ظرف چند روز 
آینده مى دهند اما بیش از دو هفته اســت که 
پروژه در این محدوده از خیابــان باقى مانده 
و باعث شــده که فروش ما تا حدود 90 درصد 
کاهش یابد، هربار که مى پرسیم چرا سرعت  
انجام این پروژه کند اســت مى گویند بودجه 
نداریم. فروشنده دیگرى که به تازگى پروژه از 
روبه روى واحد صنفى او گذشته اظهار مى کند: 
این پروژه بیش از یک ماه در این محدوده فعال 
بوده است و مسئوالن اجرایى دلیل آن را نبود 
بودجه و خلف وعده شهردارى براى در اختیار 

گذاشتن محدوده خیابان عنوان  کرده اند.
وى از درگیرى هایى کــه در زمان اجرا در این 
محدوده به  وجود آمد یاد مى کند و مى گوید: 
شــاید بیشــترین زمان این پروژه صرف این 
محدوده شد، زیرا به دلیل درگیرى هاى بین 
شــهردارى و اداره آب و فاضالب مدت زیادى 
پروژه تعطیل بود، شــهردارى معترض به سد 
معبر بوده و مهندســان آب و فاضالب معتقد 
بودند انجام کار در فضاى کمترى امکان پذیر 
نیست، حتى یکبار پلیس راهنمایى و رانندگى 

به درگیرى هاى این منطقه ورود کرد.
به گفتــه او این محــدوده، مســیر اصلى به 
خیابان هاى امام رضا و امام خمینى اســت به 
همین دلیل ترافیک زیادى در مدت انجام پروژه 
در این منطقه ایجاد مى شد و بهتر بود راهنمایى 
و رانندگى براى ســاماندهى به این وضعیت، 

نیروهایى را در این منطقه مستقر مى کرد.
این کاســب از گرد و خاك که هنوز هم وجود 
دارد، گله مى کند و مى گوید: بیش از یک ماه 
است که کاسبى ما تعطیل شده بود زیرا به دلیل 
مسدود بودن مسیر مشترى ها نمى توانستند به 
مغازه ما مراجعه کنند. همچنین بانوى دیگرى 
از مشکالت زیادى که در زمان اجراى پروژه در 
این محدوده وجود داشت گالیه دارد و مى گوید: 
رفت و آمدها در آن زمان با مشکالت زیادى روبه 
رو بود و گرد و خاك ایجاد شده از پروژه، نظافت 
این منطقه را با مشکل رو به رو کرده بود، کاش 
حداقل براى راهنمایى مردم تابلوهایى نصب 
مى کردند که مســیرهاى جایگزین را نشان 
دهد، زیرا با توجه به یک طرفه بودن مسیر، ورود 
خودروهایى که با کوچه پس کوچه هاى این 
محله آشنایى نداشتند، باعث ایجاد  ترافیک و 

قفل شدن مسیر مى شد. 
بانوى جوانى نیز مى گویــد: بیش از دو ماه بود 
به دلیل مسدود بودن مسیر، اتوبوس ها از این 
ایســتگاه عبور نمى کرد و ما مجبور بودیم به 
ایستگاه ابتدایى خط که چند کیلومتر از اینجا 
فاصله دارد، مراجعه کنیم، هنوز هم خط 49 از 
مسیراصلى اش عبور نمى کند، مسیرها روزانه 
تغییر مى کند و گاهى ساعت ها منتظر اتوبوس 
مى ماندیم در حالى که به دلیل تغییر ناگهانى 
مسیر، قرار نبوده اتوبوس به این ایستگاه برسد.

   عملیات اجرایى پروژه تا پایان شهریور 
ماه به اتمام مى رسد

در همین پیوند علــى فاضلى، مدیر منطقه 3 

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان 
اینکه تاکنون 60 درصد از پروژه اصالح شبکه 
فاضالب رهنان اجرایى شده اســت، مى گوید: 
پروژه شــبکه فاضالب حدود 40 سال پیش 
از این اجرا شده بود که فرسوده شده و نیاز به 
ترمیم داشت، عملیات اصالح شبکه از تاریخ 20 
فروردین ماه شروع شد و تا پایان شهریور ماه به 

پایان مى رسد.
به گفته وى طول این پروژه یک هزار و 800 متر 
و قطر لوله اى که در شــبکه جدید به کار برده 
مى شود 600 میلى  است و هر 200 متر از این 
پروژه که انجام مى شود به شبکه جدید وصل 

شده و شبکه قدیم از مدار خارج مى شود.
مدیر منطقه 3 شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان ادامه مى دهد: بــراى انجام این پروژه 
بین دو تا سه متر از مسیر مسدود مى شود که 
تا کنون مشکل ترددى ایجاد نشده و مسیر باز 
است، بخش اصلى  پروژه که شامل مسیرهاى 
اصلى بود به اتمام رسیده و قسمتى که اکنون در 
دست انجام است ترافیک کمترى دارد و پلیس 
راهور نیز همکارى هاى الزم را انجام داده است. 
فاضلى با اشاره به اینکه عمق این شبکه حدود 
هفت متر است، اظهار مى کند: عمق زیاد پروژه 
انجام ســریع تر آن را با مشــکل روبه رو کرده 
است، همچنین شهردارى همکارى هاى الزم 
را با ما انجام نمى دهد و در هر مرحله فقط 250 
متر از این خیابان را در اختیار ما مى گذارد اگر 
متراژ محدوده اى که در اختیار ما قرار مى گیرد 
بیشتر مى شد، مى توانستیم پروژه را سریع تر به 

اتمام برسانیم.

دلیل پیشرفت ُکند اصالح شبکه فاضالب رهنان چیست؟!

براى انجام این پروژه 
بین دو تا سه متر از 
مسیر مسدود مى 

شود که تا کنون 
مشکل ترددى ایجاد 

نشده و مسیر باز 
است

پروژه اصالح شبکه فاضالب رهنان که از فروردین ماه سال جارى آغاز شد و قرار بود در کمتر از سه ماه به پایان برسد اما به گفته مسئوالن 
اجرایى انجام آن شش ماه به طول مى انجامد.

بیش از چهار ماه است، که در خیابان شهید هاشمى نژاد رهنان پروژه اى براى اصالح شبکه قدیمى فاضالب در دست اجرا است، در مراحل 
ابتدایى این پروژه، مسیر ورود به خیابان ابوذر که یکى از اصلى ترین خیابان هاى این منطقه است، مسدود شد و عبور و مرور مردم این 

منطقه را با مشکالت زیادى روبه رو کرد.
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 وى افــزود: به همین منظور 
مقرر شــد کمیته ویژه اى در 
کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان با حضور 
کارشناسان سازمان «میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى» و اتحادیه صنایع دستى اصفهان تشکیل 
شود تا با بررسى مشکالت و راه حل هاى  کارشناسى به 
کمیسیون، راهبردهاى الزم براى جلوگیرى از ورود 
صنایع دستى قاچاق به استان و صادرات صنایع دستى 

استان به خارج از کشور اندیشیده شود. 
از مجموع 602 رشته صنایع دستى شناسایى شده در 
دنیا 299 مورد مربوط به ایران و از این تعداد 196 رشته 
مربوط به استان تاریخى و هنرپرور اصفهان است که 
تاکنون 400 هزار نفر شاغل در این بخش ساماندهى 
شدند با احتساب خانواده هاى این افراد معیشت حدود 

چهار میلیون نفر به صنایع دستى گره خورده است.
اســتان اصفهــان بــه لحــاظ حجــم، 60 در صد 
تولید صنایع دســتى کشــور را به خــود اختصاص 
داده کــه از جمله ایــن رشــته ها زرى دوزى و قلم 
کارى، ترمــه و نقــره کارى، تذهیــب و تحریــر 
انــواع کتاب، قــرآن، قطعــات نگارگرى و نقاشــى

 است.

استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه در کمیسیون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز آیین نامه هاى مربوط به این 
موضوع بررسى شــد، ادامه داد: همچنین مقرر شد 
کمیته اطالع رسانى در این کمیسیون تشکیل شود تا 
با فرهنگ سازى موضوع مهم مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
در جامعه نهادینه شود زیرا اگر مردم بدانند که خرید 
کاالى داخلى به تولید ملى و اشتغالزایى جوانان کشور 
کمک مى کند به سراغ کاالى خارجى قاچاق نمى روند. 
وى تشکیل کمیته پایش مســتمر قوانین و مقررات 
مربوط به قاچاق کاال و ارز را از دیگر تصمیم هاى اتخاذ 
شده در جلسه کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
استان بیان کرد و اظهار داشــت: این کمیته با پایش 

مستمر این قوانین و مقررات پیشــنهادهاى خود را 
براى اصالح قوانین جهت ارائه به مراکز تصمیم گیر 

ارائه خواهد داد. 
جلسه کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
اصفهان روز چهارشــنبه با حضور اعضا و به ریاست 
استاندار در سالن جلسات استاندارى اصفهان تشکیل

 شد. 
بر اســاس اعالم مســئوالن ذیربط، در سال گذشته 
6 هزار و 123 فقره پرونده قاچــاق کاال و ارز به ارزش 
افزون بر یکهزار و 570 میلیارد ریال در استان اصفهان 

تشکیل شد.
بر این اســاس 83 درصد از کشفیات قاچاق کاال و ارز 
توســط نیروى انتظامى، 70 درصد توسط اداره کل 
اطالعات و مابقى به همت ســازمان صنعت و معدن، 
بازرسى، معاونت غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى و 

دیگر دستگاه ها صورت گرفته است.
بخش اعظم کاالهاى قاچاق در استان اصفهان به ترتیب 
شامل لوازم خانگى، لوازم یدکى خودرو، مواد غذایى، 
طال و مصنوعات، برنج، پوشــاك، اسباب بازى، تلفن 

همراه و لوازم آرایشى و بهداشتى مى شود.

کمیته ویژه مقابله با قاچاق صنایع دستى اصفهان تشکیل مى شود
 استاندار اصفهان از تشکیل کمیته ویژه صنایع دستى در کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز این استان خبر داد.

عباس رضایى پس از جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اصفهان از 
سوى سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى ملل متحد (یونسکو) به عنوان نخستین عضو شبکه جهانى شهرهاى خالق 
در عرصه صنایع دستى و هنرهاى مردمى معرفى شده است و ورود صنایع دستى قاچاق به این استان حیثیت صنایع 

دستى اصفهان را زیر سوال مى برد. 

ایرنا
گــــــزارش

مدیر منطقه10 شهردارى اصفهان در جمع خبرنگارها مطرح کرد:

ارائه عادالنه امکانات براى شهروندان 
«در سال جارى 28پروژه در بخش هاى عمرانى، فرهنگى و ورزشى براى منطقه10 
شــهردارى اصفهان در نظر گرفته شــده که بخش عمده آن در محله هاى کمتر 
توسعه یافته تعریف شده است.» این مطلب را حمید شــهبازى، مدیر منطقه10 
شهردارى اصفهان درجمع خبرنگاران عنوان کرد و افزود: منطقه10 یکى از مناطق 

متراکم شهر اصفهان به شمارمى رود. این منطقه داراى 17محله است که دشتستان، 
عسگریه و سروســتان از محله هاى برخوردار و حصه، هفتون، گرکان، شیخ طوسى، 

عطارنیشابورى و مصلى نیز از محله هاى کم برخوردار این منطقه محسوب مى شوند. شهبازى 
ادامه داد: این منطقه داراى 100مسجد، شش امام زاده، پنج کتابخانه، شش مرکز فرهنگى، ...

ایمنا
گـــزارش
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اى قوم به حج رفته 
کجایید؟ کجایید؟

ادامه از صفحه یک:
... فردا حجاج به ســالمتى به 
کشورمان باز مى گردند، برخى 
از زائران خانه خدا قبل از رفتن 
به حج، همه وسایل «ولیمه» 
را تدارك دیــده اند تا وقتى بر 
مى گردند هیچ کم و کســرى 
نباشد و ضیافت آنها به خوبى 

برگزار شود.
 اما، این قبیل مراســم چقدر 
ضرورى اســت؟! دادن ولیمه 
براى زیــارت از ســنت هاى 
اسالمى است اما اینکه چقدر 
هزینه براى ایــن ولیمه انجام 
شــود و اینکه در چه سطح از 
تجمالت براى مهمانى ولیمه 
حج تمتع مجاز است بستگى 
به شرایط اقتصادى فرد و عرف 
جامعه دارد. زیرا اگر بر خالف 
عرف باشد در این سنت حسنه 
خلــل وارد مى شــود و باعث 
بدعت در مراســمات مذهبى 

خواهد شد.
با رســیدن زمان ولیمه دادن 
حاجیان برگــزارى این قبیل 
مراسم، با واکنش هاى متفاوتى 
در ســطح عوام و کارشناسان 

همراه مى شود.
 عده اى بر چنین مراسم هایى 
تاکید دارند و برخى معتقدند که 
مى توان هزینه ولیمه را صرف 
نیازمند نمود. بــه این ترتیب، 
ثواب حج آنها بیشــتر خواهد 

شد. 
اما واقعیت آن است که  برپایى 
مراســم و جشــن هاى ویژه 
حجاج، به تناســب شــرایط 
اقتصادى آنها، متفاوت است. 
بطوریکه برخى با دعوت اقوام 
و فامیل درجه به یک میهمانى 
شــام، ولیمــه مــى دهند و 
عــده اى، بــا راه انداختــن

ضیافت هاى مجلل در بهترین 
تاالرها، حاجى شــدن خود را 

اعالم مى کنند. 
در حالــى که اگر ایــن هزینه 
و یا ولیمه بــه نیازمندان داده 
مى شد مى توانست عده زیادى 
حداقل براى یک شــب سیر 
نگه دارد و یا حتما الزم نیست 
تمام این هزینه ها خرج اطعام 
دادن شــود، مى توان در شب 
ولیمه بــه جــاى هزینه هاى 
زیاد و اصــراف درآن یک زوج 
جوان را به خانه بخت فرستاد 
و یا تعدادى از جوانان فامیل یا 
آشنا را به اشتغال دعوت کرد و 
هزینه هاى اولیه آن را پرداخت 

نمود.
هر چند دادن ولیمه کار خوب و 
پسندیده اى است اما بهتر است 
بین خوب و خــوب تر گزینه 
خوب تر را انتخاب نمود. البته 
در این نوشته سعى نداریم اصل 
ولیمه دادن را زیر سوال ببریم 
بلکه  این تجمل گرایى  است که 
باعث واکنش نسبت به ولیمه 

دادن مى شود. 
اگــر تجمــل گرایــى در این 
مراسم ها کنار گذاشته شود، 
اتفاقا بســیار به جا و دلنشین 
است. در روایت آمده است که 
ریختن خون و اطعام از سوى 
خداوند تاکید شــده و نوعى 
عبادت محسوب شده و مى توان 
به جاى اینکه چند گوســفند 
قربانى کرد، با یک قطره خون 
نیز اعمال را به جاى آورد و اطعام 
مربوط به حج نیــز مورد نظر 
خداست و آمده است که ولیمه 
ازدواج، فرزنــد و حــج برکت 
مى دهد؛ بنابراین اصل ولیمه 
خوب است اما مدل تشریفاتى 

آن خوب نیست.

اقتصاد استان
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38 روستا در اردستان از چرخه آبرسانى سیار حذف شدند
رئیس اداره آب و فاضالب روستایى اردستان گفت: با بهره بردارى از چهار مجتمع آبرسانى در روستاهاى 

اردستان تعداد 38 روستا در  این شهرستان از مسیر آبرسانى سیار حذف شده است.
 رضان دهقانى در نشست خبرى، اظهار کرد: با بهره بردارى از چهارمین مجتمع آبرسانى در روستاهاى 

اردستان تعداد 38 روستا در شهرستان اردستان از مسیر آبرسانى سیار حذف شده است.
وى با بیان اینکه با بهره بردارى از مجتمع آبرسانى جنبه و مکان تعداد 2 روستا از آبرسانى سیار حذف شده 

است، افزود: همچنین با بهره بردارى از مجتمع آبرسانى ظفرقند تعداد 7 روستا از چرخه آبرسانى سیار حذف 
شده است. همچنین با بهره بردارى از دو مجتمع آبرسانى اسالم آباد و ریگستان مجموعاً 29 روستا از چرخه آبرسانى 

سیار حذف شده است. رئیس اداره آب و فاضالب روستایى اردستان با بیان اینکه بعضى از این مجتمع هاى آبرسانى بیش از 
7 سال در نوبت تأمین بودجه بوده است، گفت: امسال با برنامه ریزى هاى انجام شده تعداد 25 روستا از چرخه آبرسانى سیار حذف شده است. 
هم اکنون تعداد 70 روستا با 5 دستگاه تانکر آبرسانى سیار انجام مى شود. دهقانى با بیان اینکه بارندگى هاى زمستان گذشته و بهار امسال در 
جوشش مجدد قنات هاى روستایى بسیار تأثیرگذار بوده است، گفت: حدود 10 روستا تا اوایل مردادماه به دلیل بارندگى هاى خوبى که شده بود 

مشکل آبرسانى نداشتند، ولى به مرور و به علت شدت گرما مجدداً آبرسانى سیار آن ها آغاز شده است.

ورزشگاه نقش جهان تا هفته دوم لیگ آماده مى شود
مدیر ورزشگاه نقش جهان با اشاره تکمیل شدن ورزشگاه تا زمان آغاز لیگ برتر گفت: تمام تالش  ما این 
است که ورزشگاه به موقع آماده شود چون اگر بخواهند بازى  ها را در جاى دیگرى برگزار کنند، قطعا 

تبعات داشته و هزینه مضاعفى را به باشگاه تحمیل خواهد کرد.
على نکوییدرباره وضعیت ورزشگاه نقش جهان اظهار داشــت: خبرى که درباره ورزشگاه نقش جهان 

اعالم شده، درست است و ورزشگاه تا هفته دوم لیگ آماده مى شود. وى افزود: قراردادهاى الزم با شرکت 
پیمان کار بسته شده و کارها در حال انجام است. شرکتى که با ما براى الزامات خواسته شده قرارداد بسته، 

قول داده است که ورزشگاه را تا هفته دوم لیگ آماده کند، حال اگر مشکل خاصى پیش آید که سد راه این کار 
شود، بحث آن جدا است. اما بر طبق قراردادهایى که بسته ایم و تاریخى که از قبل تعیین شده است، قرار شد که ورزشگاه 

سر موعد مقرر تکمیل شود. مدیر ورزشگاه نقش جهان درباره شرایط فعلى این ورزشگاه خاطرنشان کرد: موارد خواسته شده شامل 
شماره گذارى صندلى ها، بلیت فروشى الکترونیکى و گیت هاى ورودى بود که هر 3 مورد در حال تکمیل است. تقریبا بیشتر دوربین هاى 
داخل کاسه ورزشگاه نصب شده و در حال نصب دوربین هاى خارج از کاسه هستند، شماره گذارى صندلى ها در حال انجام بوده و شماره 

تعدادى از صندلى ها اصالح شده است. گیت ها نیز در حال ساخت بوده و قرار است حداقل 10 گیت نصب شود.

کوثر بابایى
ســرمقاله
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خـــبــــر

معاون تجهیزات مکانیک بخش تولیدات کک و مواد شیمیایى:
پروژه نصب درب هاى فلکسیبل باترى کک سازى با موفقیت پیش مى رود

با توجه به اهمیت ســاخت درب هاى فلکسیبل در ذوب 
آهن اصفهان، از مهندس مهدى لقمانى، معاون تجهیزات 
مکانیک بخش تولیدات کک و مواد شــیمیایى که از بدو 

ورود به ذوب آهن اصفهان تاکنون در این بخــش فعالیت دارد و هم اکنون 
نیز ایام پایانى خدمت خود را سپرى مى کند و همچنین سعید اعرابى فورمن 
سفارشات بخش کک سازى در ارتباط با اجراى پروژه مذکور گفتگو نمودیم که 

در ادامه مى خوانید.

مهندس لقمانى گفت: صنعت فوالد در کنار توسعه در بخش هاى گوناگون مستعد ایجاد 
آالیندگى در نقاط مختلف مى باشد و مهم برنامه ریزى براى کنترل این آالیندگى است. 
لذا ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین تولید کننده فوالد در کشوربرنامه هاى موثرى در 
این زمینه از بدو تأسیس تاکنون ایفا نموده است. وى افزود: به منظور کنترل آالیندگى در 
بخش کک سازى، از سال گذشته ساخت درب هاى فلکسیبل با توجه به تاکید و پیگیرى 
مستمر مدیرعامل شرکت و تالش شبانه روزى کارکنان در بخش هاى مختلف در دستور 

کار قرار گرفت.

هر درب فلکسیبل شامل 750 قطعه است  
معاون تجهیزات مکانیک بخش کک سازى تصریح کرد: هر درب فلکسیبل شامل 750 قطعه 
است که ساخت این قطعات و برنامه ریزى مونتاژ آنها از فرایند پیچیده اى برخوردار است که 

بیش از پانزده مرحله از جمله طراحى نقشه، ریخته گرى، مدل سازى، آهنگرى، آجرچینى، 
کنترل کیفى مستمر و ... را در بر مى گیرد. مهندس لقمانى ادامه داد: روند ساخت درب ها در 
عالى ترین سطح ممکن و با جلسات مستمر روزانه و سپس جمع بندى مباحث مطرح شده در 

پایان هر هفته پایش و پیگیرى مى شود.
وى اضافه نمود: تاکنون تعداد 30 درب که در کارگاه مکانیک، مونتاژ کارى شده و به نوعى 
مى توان گفت عملیات ساخت آنها به پایان رسیده است را تحویل گرفتیم و قطعات بسیارى نیز 
در کارگاه ها آماده است و پس از آجر چینى که به 48 ساعت زمان نیاز دارد توسط جرثقیل به 
قسمت مربوطه حمل مى شوند و پس از باز کردن درب هاى قدیمى، درب هاى جدید که بیش 
از 90 درصد در کارخانه ساخته مى شوند و یا قابلیت ساخت دارند، نصب مى گردند. از 30 درب 
عنوان شده تعداد 23 عدد نصب شده و تعداد 7 درب نیز در مرحله آجر چینى قرار دارد. وى 
گفت: ساخت و نصب 74 درب سمت کک هم اکنون در دست اقدام است و تا پایان شهریورماه 
98 عملیات نصب آنها به پایان مى رسد. طراحى نقشه هاى درب هاى سمت ماشین (74 درب 
دوم) نیز از مدتى قبل آغاز شده است و امیدواریم تا پایان مردادماه به پایان برسد. سعید اعرابى 
فورمن سفارشات بخش کک سازى نیز در ادامه افزود: پس از طراحى و تهیه نقشه هاى ساخت، 
مراحل تنظیم سفارش که شامل 140 ردیف مى باشد، کد گذارى و همچنین برنامه ریزى 
براى تهیه قطعات استاندارد و متریال بر عهده بخش، توسط سفارشات مکانیک انجام گرفت.

در ذوب با توجه به اهمیت ســاخت درب هاى فلکسیبل در ذوب با توجه به اهمیت ســاخت درب هاى فلکسیبل در ذوب 
آهن اصفهان، از مهندس مهدى لقمانى، معاون تجهیزات 
مکانیک بخش تولیدات کک و مواد شــیمیایى که از بدو 

ورود به ذوب آهن اصفهان تاکنون در این بخــش فعالیت 
نیز ایام پایانى خدمت خود را 

سفارشات بخش 
در ادامه مى خوانید.

مهندس لقمانى گفت: صنعت فوالد در کنار توسعه در بخش هاى گوناگون مستعد ایجاد 
آالیندگى در نقاط مختلف مى باشد و مهم برنامه ریزى براى کنترل این آالیندگى است. 
لذا ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین تولید کننده فوالد در کشوربرنامه هاى موثرى در 
این زمینه از بدو تأسیس تاکنون ایفا نموده است. وى افزود: به منظور کنترل آالیندگى در 
بخش کک سازى، از سال گذشته ساخت درب هاى فلکسیبل با توجه به تاکید و پیگیرى 
مستمر مدیرعامل شرکت و تالش شبانه روزى کارکنان در بخش هاى مختلف در دستور 

کار قرار گرفت.

هر درب فلکسیبل شامل   
معاون تجهیزات مکانیک بخش کک سازى تصریح کرد: هر درب فلکسیبل شامل 

است که ساخت این قطعات و برنامه ریزى مونتاژ آنها از فرایند پیچیده اى برخوردار است که 

در ذوب با توجه به اهمیت ســاخت درب هاى فلکسیبل در ذوب با توجه به اهمیت ســاخت درب هاى فلکسیبل در ذوب 

سفارشات بخش 
در ادامه مى خوانید.

مهندس لقمانى گفت: صنعت فوالد در کنار توسعه در بخش هاى گوناگون مستعد ایجاد 
آالیندگى در نقاط مختلف مى باشد و مهم برنامه ریزى براى کنترل این آالیندگى است. 
لذا ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین تولید کننده فوالد در کشوربرنامه هاى موثرى در 
این زمینه از بدو تأسیس تاکنون ایفا نموده است. وى افزود: به منظور کنترل آالیندگى در 
بخش کک سازى، از سال گذشته ساخت درب هاى فلکسیبل با توجه به تاکید و پیگیرى 
مستمر مدیرعامل شرکت و تالش شبانه روزى کارکنان در بخش هاى مختلف در دستور 

کار قرار گرفت.

هر درب فلکسیبل شامل 
اخبار اصفهان

خـــبــــر

خوشبختانه تیم 
اقتصادى استان عزم 
خود را براى تعامل با 

بخش خصوصى مولد 
جزم نموده است

نخستین نشست خبرى دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان برگزار شد   

گام نخست شفاف سازى در پارلمان بخش خصوصى

در اولین نشست خبرى دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانى 
اصفهان جریان سازى مناسب رسانه اى بازوى توانمند مطالبه 
گرى فعاالن اقتصادى عنوان شد. مسعود گلشیرازى، رییس 
اتاق بازرگانى اصفهان در این نشست خبرى رسانه ها را یکى 
از بازوهاى مهم حمایتى فعاالن اقتصادى و اقتصاد کشور در 
شرایط جنگ اقتصادى دانســت و تصریح کرد: بدون تردید 
اطالع رسانى مناسب و اثربخش به همراه جریان سازى مناسب 
رســانه اى مى تواند یکى از بازوهاى مهم مطالبه گرى فعاالن 
اقتصادى و شهروندان استان براى کمک به رفع چالش هاى ملى 

و استانى باشد.

 دریا قدرتى پور
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     رییس اتاق بازرگانى اصفهان: حمایت از فعاالن اقتصادى ابزار نبردهاى اقتصادى

استاندار اصفهان: 

راهبردهاى جذب دانشجو
 نیازمند اصالح است

 اســتاندار اصفهان تصریح کــرد: قوانین، 
آیین نامه ها و راهبردهاى دانشــگاه ها براى 
جذب دانشجو متناسب با نیازهاى جامعه نیست و نیازمند تغییر و 

اصالح است.

عباس رضایى در دیدار محمدرضا زمانى رئیس دانشگاه پیام نور افزود: براى 
جذب دانشجو رقابت هاى بسیار ناسالمى بین دانشگاه ها بوجود آمده است و 
دانشجویان بر اساس نیازهاى جامعه، ظرفیت هاى منطقه و استعدادها جذب 
نمى شوند که بى توجهى به این موضوع در آینده آمار بى کاران فارغ التحصیالن 

دانشگاهى را افزایش مى دهد. 
وى گفت: جذب دانشجویان در مراکز آموزش عالى کشور نیازمند ساماندهى 
است و وقت آن رسیده که دانشگاه ها بر اساس نیازهاى جامعه و مناطق اقدام به 

جذب دانشجو و نظام آموزشى را اصالح کنند. 
استاندار اصفهان همچنین نوآورى در دانشــگاه ها را از نیازهاى آموزش عالى 
بیان کرد و گفت: برنامه هاى آموزشى دانشگاه ها باید بگونه اى تنظیم شود که 
به مهارت آموزى دانشجویان کمک کند تا دانشجو پس از ورود به بازار کار با 

مشکلى مواجه نشود. 
وى بیان کرد: خانواده ها با هزاران مشکل، هزینه هاى فرزندان دانشجوى خود را 
تامین مى کنند از این رو انتظار دارند فرزندان آنها با کسب علم و مهارت هاى الزم 

آینده شغلى خود را تامین کنند. 
همچنین رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به اینکه مهارت افزایى در دانشگاه ها 
مورد تاکید وزارت علوم، تحقیقات و فناورى است، گفت: در این راستا دانشگاه 

پیام نور برنامه هایى را تدارك دیده است. 
محمدرضا زمانى گفت: دانشگاه پیام نور با کانون کارفرمایان ایران قراردادى 
منعقد کرده است تا دانشجویان بر اساس تخصص تحصیلى خود دوره هاى 

کارآموزى را زیر نظر کانون کارفرمایان ایران فرا بگیرند . 
وى افزود: براى فارغ التحصیالن نیز با معاونت توسعه روستایى و مناطق محروم 
ریاست جمهورى تفاهم نامه اى را منعقد کردیم که براساس آن تخصصى که 
دانشجویان براى اشتغال زایى در زمینه خاص نیاز دارند تعیین و آموزش هاى 

الزم توسط دانشگاه پیام نور به این دانشجویان ارائه مى شود. 
رئیس دانشگاه پیام نور ادامه داد: باگواهینامه مهارت که توسط دانشگاه پیام 
نور براى دانشجویان فارغ التحصیل صادر مى کند معاونت توسعه روستایى و 
مناطق محروم ریاست جمهورى تسهیالت مالى با 6 درصد کارمزد در اختیار 

این دانشجویان قرار مى دهد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداري اصفهان تاکید کرد:

لزوم اتمام پروژه هاى مسکن مهر
 در شهریورماه

معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداري اصفهان خواســتار عزم جزم 
دستگاه هاى مربوطه به منظور به پایان رساندن پروژه هاى مسکن مهر در سطح 

استان تا شهریورماه شد .
به گزارش اداره کل راه و شهرســازى اســتان اصفهان، حجت اهللا غالمى در 
هفتادونهمین جلسه شوراي مسکن استان، به طرح جدید احداث مسکن ملی 
به صورت مشارکتی نیز اشاره کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازى با یک اقدام ملی 
وارد بحث ساخت وساز شده و الزم است تا در استان این بحث مطابق بخشنامه ها 

و دستورالعمل هاى صادره پیگیري و با سرعت باال کار به سرانجام رسد.
 مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان نیز در این نشست با توضیح روند 
اجرایی مصوبات گذشته به طرح جدید احداث مسکن ملی در استان اشاره کرد 
و گفت: فراخوان ساخت 400 هزار واحد مسکن ملی به صورت مشارکتی در 
سراسر کشور اعالم شده  که از این میزان تعداد 40 هزار واحد در سطح استان و 
در سه شهر جدید فوالدشهر، بهارستان و مجلسی و با مشارکت سرمایه گذاران 

و پیمانکاران واجد صالحیت احداث خواهد شد.
حمیدرضا امیرخانی اظهار کرد: 22 پروژه در سطح استان به مساحت 226 هزار 
137 و زیربناي 505 هزار و 792 مترمربع در قالب مسکن ملی در سطح استان 
احداث خواهد شد که اراضی 5000 واحد مسکونی در این قالب آماده واگذاري 

به سرمایه گذاران است.

گــزارش

اخبار اصفهان
خـــبــــر

رییس اتــاق بازرگانى 
شــاخص  اصفهــان 
مدارى و مساله محورى 
را یکــى از مهم تریــن 
مشــخصه هاى هیات 
نماینــدگان دوره نهم 
اتاق بازرگانى اصفهان 
عنوان و اظهار داشــت: در این دوره 
تــالش خواهیم کــرد در چارچوب 
رسالت هاى اتاق بازرگانى به عنوان 
پارلمــان بخش خصوصى، مســائل 
واقعى بخش هاى تولیدى، صنعتى، 
بازرگانى و کشــاورزى و... که سبب 
پایین بودن رتبه اســتان در زمینه 
فضاى کســب و کار و همچنین باال 
بودن نرخ بیکارى استان شده است را 
بصورت عملى و با تعامل سازمانها و 
بخشهاى مختلف دولتى و حاکمیتى 

ذیربط حل کنیم. 
وى افزود: عالوه بر تــالش براى به 
ثمــر رســیدن پروژه هــاى اصلى و 
کالن اســتان، تالش خواهیم کرد تا 
با عملیاتى شدن این پروژه ها، استان 
پهناور اصفهان و تک تک شهروندان 
از منابع آن منتفــع گردند تا این امر 
گام مهمى در راســتاى تحقق رونق 
تولید و حرکت در مسیر توسعه پایدار 

استان باشد.
گلشــیرازى، پروژه برند شــهرى و 
توسعه گردشگرى اســتان، توسعه 
صــادرات با احــداث مرکز رشــد 
صادرات، ایجاد مراکز رشــد تجارت 
الکترونیک و اســتارت آپ ها و.. را از 

پروژه هاى کالن این اتاق برشمرد.

    بهبــود اکوسیســتم اتاق 
اصفهان یعنى بهبود فضاى کسب 

و کار استان
وى تصریــح کرد: بدون شــک اتاق 
بازرگانــى واعضــاء آن جزیــى از 
اکوسیســتم اقتصــادى موجود در 
اســتان بوده و به همیــن دلیل به 
منظــور بهبود این اکوسیســتم که 
نتیجه آن بهبود فضاى کســب و کار 
استان خواهد بود، اقدامات اثربخش 

و مســاله محوررا در دستور کار قرار 
دادیم که بعنوان نمونــه مى توان به 
دعــوت رییس کل بانــک مرکزى و 
مدیران عامل چند بانک بزرگ دولتى 
و خصوصى کشــور جهت حضور در 
اتــاق اصفهان، پاســخگویى بر رفع 
مشــکالت فعاالن اقتصادى استان، 
تهیه بسته حمایتى مالیات ستانى از 
سوى سازمان مالیاتى، بسته حمایتى 
تأمین اجتماعى از سوى این سازمان، 
حضور هیات هــاى تجارى خارجى 
متعدد و... در این اتاق طى چند ماه 

گذشته اشاره کرد.
وى در ادامه بــا تقدیر از اســتاندار 
محتــرم اصفهــان و بســیارى از 
ســازمانهاى دولتى و حاکمیتى در 
تعامل ویژه با اتاق بازرگانى جهت رفع 
مشــکالت تولید و اقتصاد و اشتغال 
اســتان تاکید کرد: خوشبختانه تیم 
اقتصادى اســتان عزم خود را براى 
تعامل با بخش خصوصى مولد جزم 
نموده اســت که کاهش نرخ بیکارى 
استان در بهار ســال جارى و نزدیک 
شدن به نرخ بیکارى کشور همچنین 
بهبود نســبى فضاى کســب و کار 
استان به همراه افزایش رضایتمندى 
فعاالن اقتصادى ثمره این همراهى و 

همکارى بوده است.
وى ابراز امیدوارى نمود با توســعه 
تعامالت و بــه ثمر نشســتن همه 
تالشــها، شــاهد نتایــج بســیار 
ارزشــمندى براى اقتصاد اســتان و 
معیشت شــهروندان باشیم. رییس 
اتاق بازرگانى اصفهــان ایجاد واحد 
مدیریــت بررســى هاى اقتصادى 
در اتــاق بازرگانى جهت اســتخراج 
و تدوین نظام مند آمــار و مدیریت 
پژوهش هــاى اقتصــادى را یکى از 

گام هاى مهم براى شاخص محورى 
اتاق بازرگانى دانست و تصریح کرد: 
عــالوه بر ایــن اتاق اصفهــان براى 
نخســتین بار بــا برگــزارى آزمون 
براى نمایندگان اتــاق بازرگانى در 
هیات هاى حل اختــالف مالیاتى و 
تأمین اجتماعــى گام بزرگى براى 
حمایت ویــژه از فعــاالن اقتصادى 

برخواهد داشت.

    صرف منابع اتاق در راستاى 
توسعه کسب و کار

بهرام ســبحانى، نایــب رییس اتاق 
بازرگانى اصفهان نیز در این نشست 
راه حل بــرون رفــت از جنگ تمام 
عیار و نابرابر اقتصادى و تحریم هاى 
ناعادالنه را همراهى کسب و کارهاى 
اقتصادى بیان نمود. وى همچنین بر 
اهمیت ایجاد بندر خشک در اصفهان 
تاکید کرد و گفت: حمل ونقل، امور 
گمرکــى، ترانزیــت کاال در بخش 
واردات و صــادرات نقش بســزایى 
در رونق تولید داشــته و راه اندازى 
بندر خشــک در اصفهــان یکى از 
اساســى ترین و موثرترین اقدامات 
در بهبود مســتمر محیط کســب و 

کار است.
وى در دادامــه تاکید کــرد: تعهد 
نموده ایــم منابع اتاق در راســتاى 
توسعه کسب و کار استان صرف شود.

    افزایش کمیسیون هاى اتاق از 
11 درصد به 22 درصد

فرشــته امینى، عضو هیئت رئیسه 
اتاق بازرگانى اســتان اصفهان نیزبا 
اشــاره به اینکه همــکارى بانوان با 
کمیســیون هاى اتــاق در این دوره 
از 11 درصد به 22 درصد رســیده 

اســت گفت: شــبکه ســازى بین 
بانوان و آشــنایى بــا توانمندیهاى 
یکدیگردرهمگرایــى جامعــه زنان 
مؤثر بوده ولى این بســتر نباید تنها 
به ارتباطات تجارى ختم شــود زیرا 
هرگونه جداکردن و مرزبندى موجب 
از دســت رفتن فرصت هــا خواهد

 شد. 
امینى افزود: تعامل زنان در گرو شبکه 
ســازى با تمامى ارکان جامعه اعم از 
زن و مرد در تمامى زمینه ها مى باشد. 
عضو هیات رییســه اتــاق بازرگانى 
اصفهان ایجاد محیطى براى رشــد 
بانوان، حمایت و اســتعدادیابى آنها 
بدون در نظر گرفتن اندازه کســب و 
کار و در نهایت ارتقاء کسب و کار این 
قشر و تســهیلگرى، مشاوره و کمک 
به دسترسى به سرمایه، بازار و ایجاد 
فرصت در فضاى کســب و کار را از 
جمله اهداف اتاق بازرگانى اصفهان 

بیان کرد.

    تغییر واحد ریــال به تومان 
داراى معایب و مزایایى است

رضا برادران، عضو هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانى اصفهان با اشاره به طرح 
تغییر واحد ریال به تومان گفت: این 
طرح داراى معایب و مزایایى اســت 
که کاهش نرخ تورم، سهولت در نقل 
و انتقال پول، کاهــش هزینه چاپ 
اسکناس، تقویت ظاهرى پول ملى، 
ســادگى مالى و آثار مثبت روانى در 
جامعه از جمله مزایاى این طرح است. 
وى همچنین هزینه سنگین حذف 
اســکناس، احتمال کاهــش درآمد 
صادراتى و ســختى اجراى این طرح 
را از جمله معایب تغییر واحد ریال به 

تومان دانست.



مناسب سازی مسیر 
BRT خیابان جی برای 

توانخواهان
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار 
اصفهان گفت: در حال حاضر مسیر 
BRT خیابان جی بــرای معلوالن و 
افراد توانخواه مناسب سازی شده و در 
مسیر خیابان بزرگمهر، آبشار، سجاد 
تا میدان آزادی نیز به ترتیب اصالح 

رمپ ها انجام می شود.
علیرضــا صلواتی اظهار کرد: شــهر 
دوستدار معلوالن  نباید در حد شعار 
باشد، بلکه شهر باید به معنای واقعی 
کلمه دوستدار معلوالن، روشندالن، 
سالمندان و سایر افراد توانخواه باشد.

وی با بیان اینکه در طرح های عمرانی 
و پیاده رو ســازی ها، مناسب سازی 
تقاطع ها برای نابینایان پیش بینی 
و مسیرهای شیاردار احداث می شود، 
افزود: بر اســاس برنامــه ریزی های 
انجام شــده در تمام پیــاده روهای 
شهر بلوک فرش های معلوالن نصب 

می شود.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار 
اصفهان خاطرنشــان کرد: در حال 
حاضر ۸۰ درصد تقاطع های شــهر 
اصفهان همسطح ســازی و مناسب 

سازی شده است.
وی با اشــاره به مناسب سازی های 
انجام شــده در خطوط اتوبوسرانی 
شــهر اصفهان، گفت: بــا توجه به 
اینکه اتوبوس های شــهر دارای پله 
است، امکان استفاده برای معلوالن 
ویلچرنشــین وجود نــدارد، اما در 
خطوط BRT خط به خط و ایستگاه 
به ایســتگاه با حضور مشاور مناسب 
سازی شهرداری اصفهان که از جامعه 
معلوالن است، مناسب سازی ها انجام 

می شود.
صلواتی اظهار کــرد: در حال حاضر 
مسیر BRT خیابان جی مناسب سازی 
شده و در مســیر خیابان بزرگمهر، 
آبشار، ســجاد تا میدان آزادی نیز به 
ترتیب اصالح رمپ ها انجام می شود.

وی با بیان اینکه مناســب ســازی 
ایستگاه های مترو برای معلوالن انجام 
شده است، گفت: در حال حاضر تمام 
ایستگاه های خط یک مترو مجهز به 
آسانسور اســت و اگر ایستگاهی جا 
مانده باشد و اســتاندارد آن دریافت 
نشده باشد و یا آسانسور آن راه اندازی 
نشده باشد، پیگیری های الزم انجام 

خواهد شد.

لزوم اتمام پروژه های 
مسكن مهر در شهريورماه

معــاون هماهنگي امــور عمراني 
اســتانداري اصفهان خواستار عزم 
جزم دستگاه های مربوطه به منظور 
به پایان رساندن پروژه های مسکن 
مهر در سطح اســتان تا شهریورماه 

شد .
 حجت اهلل غالمی در هفتادونهمین 
جلسه شــوراي مسکن اســتان، به 
طرح جدید احداث مســکن ملي به 
صورت مشــارکتي نیز اشاره کرد و 
گفت: وزارت راه و شهرسازی با یک 
اقدام ملي وارد بحث ساخت وســاز 
شــده و الزم اســت تا در اســتان 
این بحــث مطابق بخشــنامه ها و 
دستورالعمل های صادره پیگیري و 

با سرعت باال کار به سرانجام رسد.
 مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان نیز در این نشست با توضیح 
رونــد اجرایي مصوبات گذشــته به 
طرح جدید احداث مسکن ملي در 
استان اشــاره کرد و گفت: فراخوان 
ساخت 4۰۰ هزار واحد مسکن ملي 
به صورت مشارکتي در سراسر کشور 
اعالم شده  که از این میزان تعداد 4۰ 
هزار واحد در سطح استان و در سه 
شهر جدید فوالدشهر، بهارستان و 
مجلسي و با مشارکت سرمایه گذاران 
و پیمانکاران واجد صالحیت احداث 

خواهد شد.

ایــن مطلــب را حمید 
شهبازی، مدیر منطقه۱۰ 
اصفهــان  شــهرداری 
درجمــع خبرنــگاران 
عنــوان کــرد و افــزود: 
منطقه۱۰ یکی از مناطق 
متراکــم شــهر اصفهان 
به شــمارمی رود. ایــن منطقه دارای 
۱۷محله است که دشتستان، عسگریه 
و سروســتان از محله های برخوردار 
و حصــه، هفتــون، گرکان، شــیخ 
طوسی، عطارنیشابوری و مصلی نیز 
از محله های کم برخوردار این منطقه 
محسوب می شوند. شهبازی ادامه داد: 
این منطقه دارای ۱۰۰مسجد، شش 
امام زاده، پنج کتابخانه، شــش مرکز 
فرهنگی، چهار سالن مطالعه، هشت 
مجموعه ورزشــی سرپوشیده، شش 
مجموعه ورزشــی روباز و ۱۲۰پارک 
شهری و محلی است و شهروندان این 
منطقه ۷۵۰شــهید را تقدیم انقالب 

اسالمی کرده اند.
۱۲درصد افزایش رشد بودجه

وی با اشــاره به بودجه ســال جاری 
منطقــه۱۰ گفــت: بودجه امســال 
ایــن منطقــه ۱۱۲میلیاردتومان در 
سال جاری است که نسبت به بودجه 
سال گذشته ۱۲درصد افزایش یافته 
است. شهبازی، با اشاره به پروژه های 
مشــارکتی در منطقــه۱۰ گفت: در 
ایــن منطقــه ۱۲۰۰میلیاردتومان 
پروژه ســرمایه گذاری وجود دارد که 
مهم تریــن آن، احداث بیمارســتان 
فوق تخصصــی پیوند اعضــا به همت 

جمع زیــادی از پزشــکان و خیران 
است. وی با تأکید بر این که منطقه۱۰ 
بیشــترین پــروژه مشــارکتی را در 
بین مناطق پانزده گانــه دارد، افزود: 
۲۵پروژه مشــارکتی فعال در سطح 
منطقه ۱۰ است که بخش عمده آن ها 
در حوزه ساخت وســاز و شهرسازی 
بوده؛ درحالی که قابلیت های بیشتری 
در این منطقه وجــود دارد و می توان 
پروژه هایی را که درآمدهای پایدار به 
همراه دارد برای منطقه تعریف کرد. 
مدیرمنطقه۱۰ شــهرداری اصفهان، 
با اشاره به پروژه پارکینگ مشارکتی 
بیمارستان »عســگریه« اظهار کرد: 
تاکنون ۲۰میلیاردتومان برای احداث 
ایــن پارکینگ از ســوی منطقه۱۰ 
هزینه شده اســت؛ البته بهره برداری 
از آن می توانــد مشــکالت ترافیکی 
را کاهش دهــد. وی با بیــان این که 
جمعیت زیادی از شهروندان در محله 
اطشاران سکونت دارند، گفت: باتوجه 
به ایــن موضوع »اطشــاران« باید از 
امکانات خوبی برخوردار باشد؛ از این 
رو درصدد تأمین ســرانه های مورد 
نیاز شهروندان ســاکن در این محله 
هستیم تا ســفرهای شهری کاهش 
یابد. شهبازی، با اشاره به پروژه های 
این منطقه گفت: بخشــی از رینگ 
چهارم در بخش تقاطع غیرهمسطح 
اردســتانی در منطقه۱۰ واقع شده 
که به کاهــش ترافیک کمک خواهد 
کــرد. مدیرمنطقــه۱۰ شــهرداری 
اصفهان، آغاز عملیات احداث خیابان 
مصلی حدفاصل خیابان فرســان تا 
میدان شهید فهمیده را یکی دیگر از 
پروژه های منطقه۱۰ در ســال جاری 
برشــمرد و گفت: برای آزادســازی 
این پــروژه ۱۵میلیاردتومان هزینه 
خواهد شد. وی خاطرنشان ساخت: 
اجرای کلکتور غربی، شــرقی و منبع 

آب دوهزارمترمکعبی خیابان سردار 
خزایی درحال انجام اســت و تاکنون 
دوونیم میلیاردتومان برای آن هزینه 
شده است. شهبازی تصریح کرد: در 
محله اطشــاران ایستگاه آتش نشانی 
شــماره۲۵ »ظفر« در آینده نزدیک 
افتتاح خواهد شد. وی با بیان این که 
برای تکمیل احداث فرهنگ ســرای 
محله »حصــه« چهارمیلیاردتومان 
اعتبار در نظر گرفته شده است، گفت: 
ســاماندهی پل آزادگان، ساماندهی 
خیابان امــام زاده ابراهیــم، احداث 
میدان خواجه عمید حدفاصل میدان 
تــا خیابان شــهروند و ســاماندهی 
پارک های محلــی از دیگر پروژه های 
منطقــه۱۰ به شــمارمی رود. مدیر 
منطقه۱۰ شهرداری اصفهان، با بیان 
این که تملک خیابان عسگریه دوم در 
دســتور کار قرارگرفته است، اظهار 
کرد: فاز دوم ساماندهی پارک الله با 
اعتباری افزون بر ۶۵۰میلیون تومان 

انجام خواهد شد.
مشــارکت خیران برای افزایش 

سرانه های ورزشی محله حصه
شهبازی، با اشــاره به اقدامات انجام 
شده شهرداری در محله حصه اظهار 
کرد: مهم ترین مشــکل ایــن محله، 
مخفی بودن اســناد پالک های واقع 
شده در آن اســت؛ باید مشکل وقف 
بودن اسناد حصه جنوبی و شمالی رفع 
شود؛ البته برای این محله باغ بانوان و 
مرکز توان بخشــی زنان تعریف شده 
و تاکنــون چهارمیلیاردتومان برای 
فرهنگ سرای حصه هزینه شده است. 
وی ادامه داد: در سال جاری ۳۵۰پایه 
روشــنایی در محله حصه نصب شده 
است و البته شــاهد مشارکت خیران 
برای افزایش سرانه های ورزشی محله 

حصه هستیم.
تعریف خطوط جدید اتوبوس رانی 

برای برخی محله ها
مدیرمنطقه۱۰ شــهرداری اصفهان 
گفت: درحوزه اقتصاد مســکن سعی 
داریــم ارزش افزوده خوبــی را برای 
منطقه۱۰ داشته باشیم. وی با اشاره 
به مصوبه »خورشــیدی شدن شهر 
اصفهان« که در آن شهرداری موظف 
شده سیاست های تشویقی، اجباری 
و فرهنگی را متناســب با برنامه های 
اصفهان۱4۰۰ و هدف نهایی استفاده 
از انــرژی خورشــیدی اجرایی کند، 
گفت: درسطح منطقه۱۰ شهرداری 
اصفهــان درخصــوص اســتفاده از 
پنل های خورشیدی اقدامات خوبی 
انجام شده است. شهبازی خاطرنشان 
کرد: در بخش حمــل ونقل عمومی 
ســعی شــده خطوط اتوبوس رانی 
حفظ و از اتوبوس های مناسب برای 
سرویس دهی به شهروندان استفاده 
کنیم. وی افــزود: تعریــف خطوط 

جدید برای بعضــی محله ها، از دیگر 
اولویت های منطقه۱۰ بــوده که در 
این راستا شرکت واحد اتوبوس رانی 
همکاری خوبی انجام داده و مشکالت 
زیادی در این راســتا برطرف شــده 

است.
جذب ســرمایه گذار در اولویت 

فعالیت ها
وی با بیان این که کاهش هزینه های 
نگه داری شــهر، یکــی از مهم ترین 
تصمیمات مدیریت شــهری اســت، 
گفت: جذب سرمایه گذار و همکاری 
با بخش خصوصی در اجرای پروژه های 
مختلــف در اولویــت فعالیت هــای 
منطقه۱۰ قرار دارد. شهبازی تصریح 
کرد: باید نگاه علمی به حوزه مدیریت 
شهری داشته باشیم؛ زیرا استفاده از 
روش های سنتی نمی تواند پاسخ گوی 
نیازهای شهروندان باشد. وی گفت: 
مشــارکت فعال و پویای شهروندان 

به عنوان صاحبان اصلی شــهر مورد 
توجه است.

ارائه عادالنه امکانات مورد توجه 
منطقه۱۰

مدیرمنطقه۱۰ شــهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: به رغم رشد جمعیت 
در بخش سرانه فرهنگی و ورزشی این 
منطقه در فقر به ســر می برد؛ از این 
رو قطعه زمینی در ابتــدای خیابان 
دشتســتان برای احداث کتابخانه و 
فرهنگ ســرا خریداری شده است تا 
بخشی از نیازهای شهروندان تأمین 
شــود. وی با تأکید بر این کــه باید 
خدمات برای تمام شهروندان به طور 
یکسان فراهم شود، گفت: مشارکت 
بخش خصوصی در ارائه خدمات الزم 
و ضروری است. شهبازی تأکید کرد: 
تسهیل شــرایط زندگی مردم و ارائه 
عادالنه امکانات متعدد همواره مورد 

توجه منطقه۱۰ بوده است.

ارائه عادالنه امكانات برای شهروندان
مدیر منطقه۱۰ شهرداری اصفهان در جمع خبرنگارها مطرح کرد:

"باید مشکل وقف 
بودن اسناد حصه 

جنوبی و شمالی رفع 
شود؛ البته برای این 

محله باغ بانوان و 
مرکز توان بخشی زنان 
تعریف شده و تاکنون 

چهارمیلیاردتومان 
برای فرهنگ سرای 

حصه هزینه شده 
است. وی ادامه 

داد: در سال جاری 
۳۵۰پایه روشنایی در 

محله حصه نصب شده 
است و البته شاهد 

مشارکت خیران برای 
افزایش سرانه های 

ورزشی محله حصه 
هستیم."

»در ســال جاری ۲۸پروژه در بخش های عمرانی، فرهنگی و 
ورزشی برای منطقه۱۰ شهرداری اصفهان در نظر گرفته شده 
که بخش عمده آن در محله های کمتر توســعه یافته تعریف 

شده است.« 
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برشان: اصفهان بیشترين سمن های فعال کشور را دارد
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: اصفهان از نظر تعداد سمن های فعال 

رتبه نخست را در کشور دارد.
 اصغر برشان با گرامیداشت فرا رسیدن ۲۲ مردادماه روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی 
اظهار کرد: ریشه تاریخی تاسیس سازمان های غیر دولتی با تشکیل سازمان ملل در سال 
۱۹4۵ به وجود آمد و به دنبال آن  ایران هم این ســازمان مردم نهاد را تحت عنوان تکایا، 
هیئت های مذهبــی و قهوه خانه ها مصادیق این تشــکل ها بود و بعــد از آن صندوق های 

قرض الحسنه، اتحادیه ها و اصناف تحت عنوان سازمان های مردم نهاد شکل گرفتند.
وی افزود: در ســال ۸4 آیین نامه مربوط به تشکل ها و سمن های غیر سیاسی تصویب و به 

تمام نهادهای مدنی ابالغ شد.
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه مهمترین هدف سازمان های 
مردم نهاد و تشکل ها خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم است، تصریح کرد: این سازمان ها 
با تغییر حکومت هــا دگرگون نمی شــوند، هزینه ای برای دولت هــا ندارند، خودجوش و 

داوطلبانه فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه اصفهان از نظر تعداد سمن های فعال رتبه نخست را در کشور دارد، افزود: 

از حدود دو هزار سمن به ثبت رسیده در کشور، بیش از ۲۰۰ مورد آنها در اصفهان است.
درآمد سمن ها از حق عضویت تامین می شود

برشان تصریح کرد: وجوه حاصل از درآمد سمن ها و سازمان های مردم نهاد از طریق حق 
عضویت تامین می شود.

وی با اشــاره به شرایط و مراحل تشــکیل تشکل ها، گفت: بر اســاس موضوعات مختلف 
فعالیت سمن ها از جمله دوستداران محیط زیســت، حمایت از بیماران صرع یا سرطانی 
افراد عالقه مند و داوطلب کنار همدیگر جمع شده و پس از دریافت مجوز، فعالیت خود را 
آغاز می کنند.عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص نقش سمن ها 
و تشکل ها در مدیریت شــهری، اظهارکرد: یکی از اهداف شورای پنجم مشارکت عمومی 
شهروندان در برنامه ها است، از این رو از سمن ها و تشکل ها در حوزه های متعدد استفاده 

کرده و در کمیسیون های مختلف شورا رابطه تعاملی با این نهادها وجود دارد.

وی تاکید کرد: برای نخستین بار در تاریخ عمر شورای 
شــهر و شــهرداری اصفهان، معاونت فرهنگی و 
اجتماعی عماًل وارد موضوع حمایت از ســمن ها 
و سازمان های مردم نهاد شــده و سعی دارد در 
حد توان مشــکالت آنها را برطرف و از نظرات 

کارشناسی آنها استفاده کند.
برشــان ادامه داد: ســال گذشــته که با بحران 

خشکسالی رو به رو بودیم، چشم بینای سازمان های 
مردم نهاد و استفاده از نظرات و خواسته های آنها باعث 

حفظ درختان و فضاهای سبز شهر شد.
وی تاکید کرد: بهترین راه انتقال خواســته های مردم از طریق 

سمن ها و سازمان های مردم نهاد است زیرا خواســته های شهروندان را به مدیران 
شهری منتقل می کنند.
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حمید شهبازی: باید نگاه علمی به حوزه مدیریت شهری داشته باشیم 
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 Vice President for Science and 
Technology Sorena Sattari called 
for knowledge-based companies 
to cooperate and collaborate in 
food industry.
He made the remarks in an 
interview with IRNA on Wed. 
and said, “knowledge-based 
companies can take giant strides 
in the field of food industry.”
Turning to the key role of 
knowledge-based companies 
in the field of food industry, 
he said, “vice-presidency for 
science and technology has 
already supported knowledge-

based companies in the field of 
biotechnology.”
In addition, the vice-presidency 
has started supporting 
knowledge-based firms in 
the field of food industry a 
few months ago specially for 
producing vaccines for livestock, 
poultry and aquatic animals, food 
addictive and probiotics.”
Sattari went on to say that vice-
presidency would undertake 
all risks that knowledge-based 
firms may face in the field of 
producing and development of 
food products in future.

Iran report 
%20 percent 
surge in chicken 
production 
amid 
overcapacity
Iran has reported 
a significant 
increase in chicken 
production this 
summer amid efforts 
to reduce the idle 
capacity existing in 
the poultry sector. 
senior official from 
Iran’s agriculture 
ministry said 
on Tuesday that 
chicken breeding 
had increased by 20 
percent between 
March and July this 
year compared to 
the similar period in 
2018.
Morteza Rezayi said 
production of layers 
and broilers reached 
around 478 million in 
the summer, saying 
breeding numbers 
could top 125 million 
in late September, 
a significant surge 
compared to figures 
recorded last year.
The official said, 
however, that 
increased production 
came as Iran had 
still 30 percent of 
idle capacity in the 
poultry industry.
He said breeders 
could increase their 
output if they were 
given guarantees 
about the future 
situation in the 
domestic market.
Rezayi said increased 
production and 
overcapacity meant 
Iran had no need to 
import chickens from 
abroad.
A heavy consumer of 
chickens and eggs, 
Iran is one of the 
biggest producers of 
the poultry data-x-
items in the world.
The industry is 
heavily regulated, 
however, as many 
farmers rely on 
cheap diesel to run 
hatcheries and 
the government 
has a close watch 
on the sector as it 
plays a huge role in 
food security in the 
country. 
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VP urges knowledge-based firms to 
coop. in food industry

"We are prepared 
to cooperate 
with Nicaragua 
in medicine 
export and 
share expertise 
in pharma 

production and control. 
There are good capacities in 
Nicaragua and they can help 
us in return," said Iran Food 
and Drug Administration 
President Hamid Reza 
Shanehsaz on Tuesday. 
He made the remarks in a 
meeting with Nicaragau’s 
Treasury and Public Credit 
Minister Iván Adolfo Acosta 
Montalván, who is leading 
a political and business 
delegation on an official visit 
to Iran.
Shanehsaz reiterated that 
Iran produces over a million 
cosmetics and other beauty-
related products, making 

it almost independent 
in production of such 
products. 
Acosta Montalván noted 
that Manágua is ready to 
facilitate such bilateral 
cooperation ditching dollar. 
“In return for medicine, we 
can give you food products,” 
he said. Nicaragua is set to 
import pharmaceuticals 
from Iran for a “pilot period” 
of six months, said Francisco 
López Centeno, Nicaraguan 
president’s Advisor for 
Production and Commerce. 
“In the first phase, we will 
import medicine from 
Iran worth $10m in return 

for export of food from 
Nicaragua,” he added, 
without specifying what 
kind of foodstuff will Iran 
buy from the Central 
American country. 
López Centeno stressed that 
the imported medicine from 
Iran won’t be registered in 
the first phase, noting that 
such cooperation can lay 
the groundwork for the 
creation of a joint Iranian-
Nicaraguan pharmaceutical 
company in the country 
to meet both domestic 
demand and export to other 
Latin American nations. 
“Medicine in Central 

America is very expensive. 
Even if there is enough 
money, we can’t buy enough 
medicine because with each 
endemic diseases, we face 
difficulties in providing 
them,” according to the 
Nicaraguan official. 
“Iranian-made medicine 
is both high in quality 
and competitiveness 
in terms of price. We 
have daily requests from 
regional countries to buy 
pharmaceuticals from us,” 
said Gholam Hossein Mehr 
Alian, Director General of 
Drug Issues and Materials 
under the Control of IFDA. 

Iranian province to 
boost economic ties with 
Malaysia
 In a meeting between head of commerce chamber 
of the Iranian Province of Alborz with Malaysia’s 
commercial attaché in Tehran the two sides 
expressed readiness for expansion of mutual 
economic ties.
“Malaysia has been chosen as Alborz’ trade and 
economic partner and developing ties with the 
country stands among our top priorities,” Rahim 
Bana Molayi said.
“Accompanied by an economic delegation, the 
Malaysian President is to pay a visit to Iran within 
a month to increase bilateral trade and economic 
ties,” he informed.
“In the held meeting, we decided to explore 
possible and available sectors for improving 
common economic ties before the Malaysian 
President’s visit to Iran,” the chamber’s head 
added.
“We provided the Malaysian commercial attaché 
with required information about making joint 
investments, needed guarantees, and etc.,” Bana 
Molayi said.  
He named the banking difficulties and monetary 
exchange problems caused by the imposed US 
sanctions on Iran as the major impediments on 
the way of increasing economic ties with Malaysia.
“As decided in the meeting, the two countries will 
start swapping goods in case US sanctions remain 
problematic,” he added.
On July 27, Malaysian ambassador to Iran Dato 
Rustam bin Yahaya said the grounds are ready 
for Malaysia’s investment in different industrial 
fields active in Alborz province.
Alborz province, including 3,600 production 
and industrial units, some 68,000 hectares of 
fertile gardens and agricultural lands besides 
large research and scientific centers, is one of 
the most productive and scientific hubs of the 
country. It has the capacity to establish business 
and economic relation with different countries 
such as Malaysia.
Over the past four years, more than 200 foreign 
delegations have visited the Iranian province to 
investigate economic and trade cooperation.

Iran making good progress 
on Chabahar-Zahedan rail 
link: Minister
Iran’s minister of transportation says good 
progress has been made at construction activities 
for a strategic railway linking the port of Chabahar 
on the Sea of Oman to the city of Zahedan near the 
Iranian-Afghan border.
Mohammad Eslami said on Saturday that at least 
40 percent of the 580-kilometer railway, mutually 
financed by Iran and India, had been completed, 
adding that the project will become operational 
in three years’ time.
“Currently the progress (made) in the project 
is deemed appropriate,” Eslami told the Fars 
news agency, adding that construction had 
accelerated in the recent past given Iran’s 
renewed commitments to finishing its part of the 
mega-project.
He said the Iranian government had earmarked 
a line of credit worth 40 trillion rials (over $330 
million) for the project which is a key part of Iran’s 
efforts to spur economic growth in deprived areas 
southeast of the country.
Once finished, the Chabahar-Zahedan railway, 
estimated to cost $1.6 billion, will provide a 
strategic link between the Sea of Oman and the 
landlocked Afghanistan.

Iran is ready to export pharmaceuticals to 
Nicaragua and share its professional expertise 
in medicine production and maintenance with 
the Central American nation, said a senior 
Iranian medical official on Tuesday after 
signing an agreement on medical cooperation.  

Iran, Nicaragua sign 10$m deal to export 
pharmaceuticals to Central American country
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Iranian-made 
medicine is 
both high in 
quality and 
competitiveness 
in terms of 
price.
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 Iraq urges 
Fars province's 
industrialists to invest 
in country
 A visiting Iraqi delegation called on Fars 
province's economic activists, tradesmen 
to take part in the country's projects, 
which promises a new chapter in the 

province's relations with the neighboring 
states.
Presence of a 12-people Iraqi 
delegation in Fars province which 
comprises members of Iraqi Chamber 
of Commerce in the inaugural ceremony 
of the provincial Exhibition of Fars Small 
and Medium Industries provided an 
opportunity for promoting trade ties with 
the regional states.
On the sidelines of the First Exhibition 

of Fars Small and Medium Industries 
opened late on Tuesday, Head of Iraqi 
Chamber of Commerce Ali Hadi Ali 
described his country as a country with 
opportunities to generate jobs.
He said that the grounds are ready for 
economic activities in the fields in the 
country, particularly in the cities of Najaf 
and Baghdad.He invited Iranian big 
companies and owners of big industries 
to take part in the Iraqi projects.

 US claim on Middle 
East oil ridiculous: 
Zanganeh
 Iranian Oil Minister Bijan Namdar 
Zanganeh said that the US claim that 
it does not need Middle East oil and 
natural gas is ridiculous, adding that 
the Americans are right; Middle East 
oil needs the US.He made the remarks 

on the sidelines of the Cabinet meeting 
on Wednesday.In response to the US 
president claiming that the country does 
not need Middle East oil and natural gas, 
ridiculing Trump's claim Zanganeh said 
that the Americans are right; Middle 
East oil needs the US.Explaining what 
he meant Iranian Minister added, "Some 
Middle Eastern oil-producing countries 
need the US more than the US needs 
them."Zanganeh mentioned that the 

US really doesn't need Middle East oil 
because of Shale oil production but it 
does import oil.The US President Trump 
on Tuesday visited Shell’s soon-to-be 
completed Pennsylvania Petrochemicals 
Complex, which will turn the area’s vast 
natural gas deposits into plastics. The 
facility is being built in an area hungry 
for investment and employment, though 
critics claim it will become the largest air 
polluter in western Pennsylvania.



Americans Sue Israeli Firms, 
Individuals over Money Theft
 Israeli individuals and the financial firms they 
owned or operated were sued by US securities 
regulators for using bogus swap and option trades 
to steal $80 million from investors, including 
Americans.
The US Commodity Futures Trading Commission 
filed a complaint Monday in Chicago federal court 
against Lee Elbaz, Yakov Cohen, Yossi Herzog and 
Shalom Peretz, along with companies including 
Yukom Communications Ltd. and Linkopia Mauritius 
Ltd, Bloomberg reported.
Elbaz, the former chief executive officer of Yukon, 
was convicted in Maryland last week of conspiracy 
and wire-fraud charges and remains in custody. 
Elbaz’s defense attorney couldn’t be reached for 
comment. The other defendants in the CFTC suit 
are still in Israel. According to court records, five 
individuals pleaded guilty to federal charges in 
Maryland and testified against Elbaz. Nine others, 
mostly foreigners, have been charged and are 
awaiting trial.
The scam allegedly centered on binary options, a 
derivative contract that either pays a fixed amount or 
nothing, depending on the price of the contract when 
it expires. From about 2014, the defendants collected 
about $100 million from investors, including about 
$17 million from American investors through credit 
cards, the CFTC said. Only about $20 million was ever 
returned, according to the lawsuit.
In the criminal case, prosecutors estimated the 
defendants fraudulently marketed $145 million in 
options, court records show.

Iran ready to expand military 
coop. with Indonesia: Zonnour
 Chairman of Parliament’s security commission has 
voiced the country’s readiness to expand security/
defense cooperation with Indonesia.
Abdul Kharis Almasyhari, chairman of Indonesia’s 
parliamentary commission with oversight of defense 
and security, met and held talks with chairman of 
Iranian Parliament’s National Security and Foreign 
Policy Commission, Mojtaba Zonnour, on Wednesday 
in Tehran.
During the meeting, Zonnour stressed that the 
inefficiency of international organizations and the 
weakness of certain countries have allowed the US 
to make decisions for them.
“Independent countries, particularly the Muslim 
ones, need to unite and stop the US from interfering 
in their decisions and relations with other countries,” 
he stressed.
Zonnour went on to add that despite the US 
sanctions, Iran has managed to become self-
sufficient in developing its own military equipment, 
such as submarines, missiles, tanks, helicopters and 
frigates.
He then voiced Iran’s readiness to expand 
cooperation with Indonesia in the sectors of energy, 
technical-engineering services, as well as security-
defense and military.  

Persian Gulf security in need of no foreign 
forces: Pres. Rouhani

In a cabinet meeting on 
Wednesday, President Hassan 
Rouhani said the US’ calls for 
forming a new coalition in 
the Persian Gulf and the Sea 
of Oman are “superficial” and 
“impractical”, adding “no doubt, 
no matter how much of these 

calls is put into practice, it will do nothing 
to help the security in the region.”
The US recently announced plans to form 
the coalition force to protect shipping in 
the Strait of Hormuz from what it calls 
an Iranian threat. The move comes amid 
Washington's attempts to undermine 
Iran’s oil exports after Trump pulled the 
US out of the Iran nuclear deal and re-
imposed sanctions on Tehran.
The US has officially asked Germany, 
Britain and France to participate in the 
coalition, a request that was declined by 
German Foreign Minister Heiko Maas. 
Japan has also refused to join the force, 
and France has expressed reservations. 

However, the UK and the Israeli regime 
said they would join the coalition.
Rouhani went on to add that “the Islamic 
Republic of Iran, alongside other Persian 
Gulf littoral states, is ready to guarantee 
the security in this region.”
“Regional countries, through unity 
and dialogue, can preserve their own 
security, and the US’ measures and 
claims won’t benefit them in the least,” 
Rouhani stressed.The president then 
turned to the claim by the Israeli regime 
to join the US’ coalition in the Persian 
Gulf, saying “Israelis had better take 
care of the security of where they are if 
they can! Although, wherever they had 

a presence, they brought about nothing 
but insecurity, slaughter and terror. The 
main perpetrator of terrorism, war and 
slaughter in the region is the occupying 
regime of Israel.”
The president then cautioned regional 
countries against falling into the trap of 
these claims.“Under proper conditions, 
we are always in favor of interacting with 
the world and holding talks with the other 
side to reach our goals.”Rouhani went on 
to add, “if we fail to achieve results by the 
end of the second 60-day deadline, we 
will definitely start the third phase. We 
will then give another 60 days to reach a 
correct, balanced and logical solution.”

The aim of US measures in the region is nothing but to 
plunder the assets of Muslim countries, said President 
Rouhani, stressing that the Persian Gulf littoral states 
are capable of preserving the security of their own 
region.
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Negotiation with enemy 
‘nothing but deceit’: IRGC 
cmdr.
The chief commander of Iran’s Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) warned that enemies are seeking to 
negotiate with Iran as a means to defeat the country.
“The logic of negotiation has changed and the Iranian 
nation knows whatever the enemy says is a formula for 
defeating us. They are seeking talks to beat us. They want 
us to give in. Negotiation is nothing but deceit and an 
approach for enemy’s domination over us,” Salami said on 

Tuesday in a local event in Urmia, northwest Iran.
“We should understand this fact that we need to resist 
because our economic and defense power and our dignity 
depends on resistance against enemy’s threats,” he added.
IRGC’s first-in-command highlighted that the more 
enemies put pressure on Iran, the more Iranian people 
used them as opportunities for getting stronger.
Tensions initially built up between US and Iran after 
President Trump withdrew Washington from the 2015 
Nuclear Deal, officially known as the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), and imposed severe sanctions 
against Tehran. Trump administration insists that 
they are ready for talks with Iran but Tehran says it will 

resist in face of all pressures 
and that there will be no 
talks with Washington 
unless they come back to 
the JCPOA and remove all 
the sanctions. US claims 
for talks proved to be 
more empty after Trump 
administration imposed 
sanctions on Iranian Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif who 
is in charge of the country’s foreign policy and head 
of any possible negotiation.

“Regional 
countries, 
through unity 
and dialogue, can 
preserve their 
own security, and 
the US’ measures 
and claims won’t 
benefit them in 
the least,”
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ITalks with EU have become more 
serious since last month, says Vaezi
Chief of Staff of Iranian president Mahmoud Vaezi said Wednesday 
that Iran’s talks with European countries regarding the JCPOA have 
become “more serious” since last month.
Speaking to reporters on the sidelines of a cabinet meeting, Chief 
of Staff of Iranian president Mahmoud Vaezi said Iran’s talks with 
Europe has become “more serious” since last month, noting the 
JCPOA joint commission’s meeting in Vienna on July 28 which was 
attended by Iranian deputy FM Abbas Araghchi.
Vaezi added that another meeting, to be attended by foreign 
minister of Iran and the three European signatories to the JCPOA, 
is scheduled to be held in the near future.“In addition to [joint 
commission’s meetings], other countries, such as France, which 
has made more efforts in this regard, have held talks with us in a bid 
to reach a framework. We will continue our talks with the French 

president, and we hope to achieve whatever is to the benefit of our 
people and our country as defined in the JCPOA,” said Vaezi.
To a question about Iran’s decision to continue reducing 
commitments to the JCPOA within the framework of a third phase 
of measures, Vaezi said “we have more than a month before the 
deadline for the implementation of the third phase. The whole 
phase will take two months [to implement]. If we fail to reach 
results during the last days of negotiations, we will definitely take 
this step. There is no doubt about it.”About President Rouhani's 
participation at the upcoming the United Nations meeting, he said 
"we are making the preparations for the visit. We hope that Mr. Zarif 
will also take part at the meeting. The foreign minister must be able 
to take part at important meetings of the UN."He added that Iran's 
mission to the UN has sent a strong letter of protest to the Secretary 
General, and asked for a serious probe into the US' sanction on the 
Iranian foreign minister. In a recent, controversial move, the US 
President Donald Trump imposed sanctions on Iranian Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif, saying that Zarif is Iran's "primary 

spokesperson 
around the world," and that the ban "is 

sending a clear message that Iran's "recent behavior is completely 
unacceptable.”

News

Pakistani 
PM Imran 
Khan Visits 
Kashmir as 
Tensions Boil 
with India
 Prime Minister Imran 
Khan travelled to 
Pakistani Kashmir on 
Wednesday where he 
was expected to issue 
a fresh challenge to 
India over its recent 
power-play which has 
sent tensions between 
the nuclear-armed 
neighbors soaring.
His visit to mark 
the country’s 
Independence Day 
comes more than a 
week after Indian Prime 
Minister Narendra Modi 
delivered a surprise 
executive decree to 
strip its portion of 
the Muslim-majority 
Himalayan region of its 
special status.
In the wake of the 
move, Pakistan has 
launched a diplomatic 
offensive aimed at 
reversing the order 
and formally asked the 
United Nations Security 
Council late Tuesday 
to hold an emergency 
session to address 
India’s “illegal actions”.
Pakistan has also 
expelled the Indian 
ambassador, halted 
bilateral trade and 
suspended cross-
border transport 
services, however, 
analysts said the actions 
were unlikely to move 
Delhi.
The Indian part of 
the picturesque 
Himalayan state has 
been under lockdown 
for over a week with 
tens of thousands of 
troop reinforcements 
deployed to the main 
city of Srinagar and 
other towns and 
villages, with a curfew 
enforced across the 
region and phone and 
internet lines cut to 
quell potential unrest.
Indian authorities 
vowed to reduce the 
restrictions on freedom 
of movement in their 
portion of Kashmir 
following the country’s 
own Independence 
Day celebrations on 
Thursday, AFP reported.
Earlier this week 
Khan lambasted 
the international 
community for failing 
to challenge India and 
said turning a blind eye 
to the spread of Indian 
Hindu nationalism was 
the same as appeasing 
Hitler.

Iran
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San Francisco Sues Trump 
Administration over Rule to Limit Legal 
Immigration
The city of San Francisco and nearby Santa Clara County sued US 
President Donald Trump's administration on Tuesday, seeking to 
block a new rule that would drastically reduce legal immigration 
by denying visas to poor migrants.Some experts say the new rule 
could cut legal immigration in half by denying visas and permanent 
residency to hundreds of thousands of people if they fail to meet high 
enough income standards or if they receive public assistance such as 
welfare, food stamps, public housing or Medicaid."This illegal rule is 
just another attempt to vilify immigrants," San Francisco City Attorney 

Dennis Herrera said in a statement. Trump has made efforts to curb 
both legal and illegal immigration, an issue he has made a cornerstone 
of his presidency and one that he has stressed again as the campaign 
for the 2020 presidential election heats up.The rule, unveiled on 
Monday and to take effect Oct. 15, expands the definition of a public 
charge, allowing denials to visa applicants who fail to meet income 
requirements or who receive public assistance."The final rule rejects 
the longstanding, existing definition of public charge, and attempts 
to redefine it to include even minimal use of a much wider range of 
non-cash benefits," said the lawsuit, filed in US District Court in San 
Francisco, Reuters reported."The final rule will worsen the health 
and well-being of the counties' residents, increase risks to the public 
health, undermine the counties' health and safety-net systems, and 
inflict significant financial harm," the suit said.

Bin Salman Quietly Retreating against 
Iran
A leading Arab newspaper wrote that Saudi Arabia's failure in Syria 
and Yemen and its disappointment at a US war against Iran have forced 
Riyadh to soften tone and policies towards Tehran.
 "Saudi Arabia has started the policy of a quiet retreat given the 
Yemenis' advances and the world's recognition of Iran as a regional 
power in the Persian Gulf after its confrontation against the US and 
Britain," the Arabic-language al-Quds al-Arabi wrote on Tuesday.
"Riyadh has now come to realize that neither Washington nor Tel Aviv 
is interested in war against Iran," it added.
The paper underlined that Saudi Arabia has now come to repeat the 
same choice that it was forced to make after years of proxy war against 

Syria and Assad in the case of Iran: "retreat".
That's part of the reason why it has decreased its attacks against the 
Yemenis, it continued.
Al-Quds al-Arabia wrote that the Saudi media no more pursue 
the policy of free insult and attack against Iran and are now acting 
cautiously, noting that the UAE which has also come to develop the 
same notion has started withdrawing its forces from Yemen which, 
the paper said, paves the ground for Riyadh's military pullout from 
the war-ravaged country.According to Fars News Agancy, Iran has 
long called for dialogue in the format of a regional forum to resolve 
differences with Saudi Arabia and the UAE through talks."Iran 
welcomes resolving issues with Emirates and Saudi Arabia peacefully 
because that will be in favor of all regional countries," Iranian 
President's Chief of Staff Mahmoud Vaezi said in July.



Renowned Iranian environmentalist passes away at 88
 Renowned Iranian physician and environmentalist, Dr. Gholam-Ali 
Beski, passed away on Wednesday at the age of 88.
The famous physician and activist, known as the “father of nature”, 
passed away after putting up with a long illness.
He was recognized for his devoted services and his courageous 
efforts shedding light on the causes of global warming and sickness.
Thirty years ago, after trying in vain for many years to cure his own 
multiple illnesses, Dr. Beski turned to a raw vegetarian diet and became a 
model of health and fitness.
He came to the conclusion that health is a blessing from God, and that our wellbeing is not 
dependent on medicine or drugs, but rather on a holistic way of life.

Iranian Foreign 
Minister, Mohammad 
Javad Zarif in a tweet 
warned Washington, 
saying, if US wants 
maritime security 
in the Persian Gulf, 
it should stop its 
destabilizing behavior.
“US' proliferation of 
arms in our region is 
menace to regional 
security. Last year 
Iran—with ~1M men 
under arms—spent 
$16B on its ENTIRE 
military. Saudi Arabia 
spent 5X that JUST on 
arms. Overflowing 
armories don’t win 
peace—or even war. 
Regional cooperation 
brings REAL security,” 
Zarif tweeted.
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“The Lebanese people and the Islamic 
resistance front proved to the world the fact 
that the Zionist regime (of Israel) can be 
defeated. The regime, no matter how hard 
it tries, cannot wage wars, stoke tensions 
and cause bloodshed of the people of the 
region,” Zarif said in an exclusive interview 
with Lebanon’s Arabic-language al-Ahed 
news website on Tuesday.
“This was a triumph for the entire (Middle 
East) region, international rights and 
international relations. The peoples of 
the region and the world are indebted to 
the resistance of the Lebanese people, the 
Islamic resistance front and Hezbollah, 
which stood against the arrogance of the 
Zionist regime and faced the terrorism of 
Daesh Takfiri group, which was a scourge 
for the whole world,” the top Iranian 
diplomat pointed out.On Sunday, the head 
of the parliamentary bloc of Hezbollah 
said his group will teach the Israeli regime 
a lesson in case it launches a new act of 
military aggression against Lebanon.“The 
Israeli enemy is preparing to wage a war 
against us but the resistance is ready to 
face it with our men, society and capacity,” 

Mohammad Raad said during a ceremony 
in Lebanon’s southern village of Harouf.
According to Press TV, he highlighted that 
the Tel Aviv regime would be harboring 
delusions if it thinks it can defeat Hezbollah 
as the resistance movement has the 
capacity to paralyze the enemy.
“We will never take it at ease with an enemy 
that threatens our existence and role. 
We offer a lot of concessions internally, 
but we never lose sight of our enemy's 
… movements and we will teach Israel a 
lesson that will threaten its existence if 
it ever thinks of waging a war against our 
nation,” Raad said.About 1,200 Lebanese, 
most of them civilians, lost their lives 
during Israel’s 33-day war on Lebanon back 
in the summer of 2006.According to a 629-
page report of the Winograd Commission, 
appointed by the Israeli regime itself, 
Hezbollah fighters involved in defending 
Lebanon against the Israeli war defeated 
the enemy, and Tel Aviv was compelled to 
withdraw without having achieved any of 
its objectives.
The Winograd Commission was set by 
former Israeli prime minister Ehud Olmert 
in September 2006 to examine the events 
during Israel’s 33-day war on Lebanon. 
It was chaired by retired judge Eliyahu 
Winograd.The commission was formed 
in the wake of public criticism and protest 
over the fact that the Israeli military had 
effectively lost the war by failing to achieve 
its aim of freeing two soldiers captured by 
Hezbollah fighters.

- "The US admits that it wants no one to be 
alive in Iran, but they are forced to admit 
Iran's power" and therefore, they rest 
assured that they should not even think 
of attacking Iran, General Fadavi said, 
addressing a ceremony in the Northeastern 
province of North Khorassan on Tuesday.
"When they saw that they cannot attack us, 
they focused on the Lebanese Hezbollah, 
Palestine, Yemen, Syria and Iraq and they 
failed in all these cases with no exception," 
he added.
In relevant remarks last Wednesday, 
Commander of the Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) Major General 
Hossein Salami underlined the importance 
of establishment of security along the 
country's borders, saying that the Iranian 
Armed Forces were ready to respond to any 
attack.
"Today, the security of borders is the Armed 
Forces' redline," General Salami said in the 
Western province of Kermanshah.
"Under any type of condition, the military 
forces are prepared to defend the borders 
and territories of our dear country and they 
will give a firm response to any aggression," 
he added.
Also, last month, General Salami had warned 
Tehran’s adversaries in the Persian Gulf 
that the country’s armed forces would 

immediately shift from defensive pose to an 
offensive one should any miscalculated move 
be made against Iran.
“As far as the strategy is concerned, we act 
defensively, meaning that we will not be 
the ones to start or initiate any war,” Major 
General Salami said during an inspection 
tour of the level of preparedness of the 
country’s defensive forces in the trio islands 
of Greater Tunb, Lesser Tunb and Boumousa, 
near the Strait of Hormuz in the Persian Gulf.
The area, known as Naze’at comprises four 
islands in the Persian Gulf, which are of 
great importance to the country’s efforts 
to maintain the security of the strategic 
waterway.
“The situation is, however, completely 
opposite when it comes to (the country’s) 
tactical attitude, and should enemies commit 
any miscalculation, our defensive strategy 
would turn into an offensive one,” General 
Salami added, noting the offensive transition 
would involve the Islamic Republic’s entire 
defensive capacities.
Salami also underlined the region’s 
significance for the country and the entire 
global economy, adding, "Using the pretext 
of the region’s sensitivity to enable extra-
regional military presence here would only 
stoke insecurity and compromise standing 
security arrangements in the region."
Salami asserted that the Islamic Republic 
enjoys perfect command over the waters 
lying in the Northern part of the Persian Gulf 
and the Sea of Oman. The country maintains 
the command as means of defending its 
territorial integrity, naval superiority, and 
aerial security, he added.

Zarif:Lebanese nation, Hezbollah proved 
possibility of defeating Israel to world

US Never Dares to Attack Iran

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif has 
congratulated Lebanon on the anniversary of the victory 
of the country in a 2006 war waged by Israel, stating that 
the Lebanese nation and Hezbollah resistance movement 
dispelled the myth of the Tel Aviv regime’s “invincibility.”

Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) Deputy Commander 
Rear Admiral Ali Fadavi underlined the US incapability to 
make an aggression against Iran, saying that Washington has 
failed in all recent wars in the region.

"When they 
saw that they 
cannot attack 
us, they focused 
on the Lebanese 
Hezbollah, 
Palestine, Yemen, 
Syria and Iraq and 
they failed in all 
these cases with no 
exception," 

“This was a 
triumph for the 
entire (Middle 
East) region, 
international rights 
and international 
relations. The 
peoples of the 
region and the 
world are indebted 
to the resistance 
of the Lebanese 
people, the Islamic 
resistance front 
and Hezbollah, 
which stood against 
the arrogance of the 
Zionist regime and 
faced the terrorism 
of Daesh Takfiri 
group, which was 
a scourge for the 
whole world,”

Iran
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The US President Donald Trump said that the US is 
now seeking to dominate the world energy market, 
adding that Washington's dependence on West Asian 
energy has come to an end.The US President Trump 
on Tuesday visited Shell’s soon-to-be completed 
Pennsylvania Petrochemicals Complex, which will turn 
the area’s vast natural gas deposits into plastics. The 

facility is being built in an area hungry for investment 
and employment, though critics claim it will become 
the largest air polluter in western Pennsylvania.Trump 
said his administration was “restoring the glory of 
American manufacturing” and making the nation 
energy independent.
“We don’t need it from the Middle East anymore,” 
Trump said of oil and natural gas, adding that the plant’s 
union employees were “the backbone of this country,” 
sparking chants of USA from the plant’s workers.

Iran-UNIDO cooperation advancing
The main purpose of the United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO) is to improve 
and accelerate the process of industrial development 
in developing countries or transition economies and 
advancing international industrial relations, Managing 
Director of UNIDO, Philippe Scholtès said.In a meeting 
with deputy of Training, Research and Technology of 
Iran’s Ministry of Industry, Mine and Trade, Scholtès 
said, “Fortunately cooperation between Iran and UNIDO 

is increasing”.“One of the most important goals of the 
organization is creating grounds for sustainable and 
comprehensive development for 100 member states 
of UNIDO,” he added.UNIDO programs are already 
underway in its member states and pursue industrial 
development, competitive product, suitable use of 
resources and technology advancement, Scholtès said.
The director said, his tow-day visit to Iran is concentrated 
on plans and measures in line with cooperation between 
UNIDO and Iran’s Ministry of Industry, Mine and Trade.

US doesn’t need Middle East oil, 
natural gas anymore: Trump



56 پروژه در هفته دولت در اردستان افتتاح مى شود
معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى فرماندار اردستان گفت: توسط دستگاههاى دولتى اردستان تاکنون 56 پروژه 

با اعتبارى بالغ بر 400 میلیارد ریال آماده شده که در هفته دولت افتتاح مى شود.
 علیرضا فرحبخش در جلسه برنامه ریزى هفته دولت در فرماندارى اردستان اظهار داشت: شهیدان رجایى و 

باهنر از الگوهاى شاخص دولت در نظام جمهورى اسالمى هستند.
وى با گرامیداشت یاد و خاطره شهداى واالمقام دولت بویژه رجایى و باهنر افزود:  ایام شهادت این دو شهید، معلمان 

بزرگ عمل و اخالق، هفته دولت و روز کارمند  نامیده شده است که آن را به کارگزاران و کارمندان دولت تبریک 
گفته و براى همگان در عرصه هاى مختلف به ویژه امید آفرینى و توجه به حقوق شهروندى آرزوى موفقیت مى کنیم.

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى فرماندار اردستان گفت: ما دولتمردان باید ایمان، خلوص نیت و منش کارى شهیدان رجایى 
و باهنر را  سر لوحه کارى خود قرار دهیم  و به ابعاد شخصیتى و فرهنگى  این دو شهید بپردازیم که این موضوع بعضا مغفول مانده است.

فرحبخش ابراز داشت: هفته دولت با انجام برنامه هاى مختلف فرهنگى و عمرانى آغاز مى شود و فرصت و زمان مناسبى است تا دستگاههاى مختلف 
اقدامات دولت را در سال گذشته به مردم ارائه دهند. وى تصریح کرد: توسط دستگاه هاى دولتى شهرستان اردستان تا کنون 56 پروژه با اعتبارى 

بالغ بر 400 میلیارد ریال آماده شده است که در هفته دولت افتتاح خواهد شد.

طرح تبدیل شهرهاى شرق اصفهان به شهرستان در انتظار عملیاتى شدن
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه طرح تبدیل شهرهاى شرق اصفهان به شهرستان 
در انتظار عملیاتى شدن است گفت: ضرورت ارتباط مردم با مرکز شهر بر کسى مخفى نیست و به این منظور 

تالش هاى فراوانى صورت گرفته است.
حجت االسالم احمد ســالک از به نتیجه رســیدن برخى اقدامات براى تبدیل شهرهاى شرق اصفهان به 

شهرستان خبر داد و اظهار داشت: یکى از کسانى که در ارتباط با تبدیل شهرهاى شرق اصفهان به شهرستان 
تالش گسترده اى در طول 20 سال گذشته انجام داده است شخص بنده بودم که بعضاً به نتیجه خواهند رسید و ما 

امیدواریم بعد از سال ها تالش تنها راهى که مصوبه هیئت دولت است هر چه  زودتر عملیاتى شود.
وى با اشاره به علل اهمیت اجرا شدن این موضوع عنوان کرد: ضرورت ارتباط مردم با مرکز شهر بر کسى پوشیده نیست اما پشت 

سر گذاشتن بیش از 110 کیلومتر براى مسائلى که در شهر وجود دارد و در آنجا نیست انصافاً براى مردم کار بسیارى سختى است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: این مسائل اعم از امکانات بهداشتى، ثبتى و ادارى، آزمایشگاهى و غیره هستند که به 
این منظور تالش هایى در زمینه ارتقا شهر به شهرستان و در نتیجه وجود فرماندارى در این منطقه، احیا اداراتى که بتوانند پاسخگو نیازهاى مردم 

در سایه فرماندارى باشند و استقالل منطقه در سایه شهرستان شدن که مطلب بسیار مهمى است، صورت گرفته است.

خبرآنالین
گــزارش
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در شرایط فعلى با 
افزایش نرخ ارز ، 

قاچاق نفع اقتصادى 
خود را تا حد زیادى از 

دست داده است
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کالهبردارى هاى 
اینترنتى در کشور به 

مرز هشدار رسید

 از ابتداى تابســتان امسال، میزان 
کالهبردارى هاى مربوط به فیشینگ 
(اخذ اطالعات کارت بانکى از طریق 
ســایت هاى جعلى و خالى کردن 
حساب) رشد زیادى داشته بطورى 
که یک چهارم فیشینگ یک سال 
گذشــته در تیر ماه امسال رخ داده 

است.
پیگیرى هاى خبرنگار ایرنا نشــان 
مى دهد که در ماه هاى گذشــته، 
میزان فیشینگ رو به افزایش نهاده 
که اوج آن در تیرماه بود، نکته جالب 
اینکه هنوز علت رشــد بى ســابقه 
فیشینگ در نخســتین ماه فصل 

تابستان مشخص نشده است.
فیشــینگ به تالش براى به دست 
آوردن اطالعاتى مانند نام کاربرى، 
گذرواژه، اطالعات حساب بانکى و … 
از طریق جعل یک وب سایت، پیامک 

و آدرس ایمیل گفته مى شود.
افراد ســودجو پس از دریافت این 
اطالعات بــه راحتــى مى توانند 
حســاب هاى بانکى افراد را خالى 

کنند.
کالهبرداران براى فیشینگ و خالى 
کردن حساب مردم از موضوع هاى 
جذابى مانند کارت سوخت، قطع 
یارانه، سبد حمایتى خانوار و خرید 
شارژ اینترنت رایگان سوءاستفاده 

مى کنند.

   شناسایى پنج هزار فیشینگ 
در یک سال گذشته

آمار دقیقى از میزان فیشــینگ و 
کالهبردارى هــاى اینترنتى وجود 
ندارد، اما بررســى هاى ایرنا نشان 
مى دهد که در یک ســال گذشته 
(منتهى به تیر 98) حدود پنج هزار 
فیشینگ در کشور شناسایى شده که 
یک چهارم آن (25 درصد) مربوط به 

تیرماه است.
این آمار مربوط به مواردى اســت 
که تحت پایش و رصد قرار گرفته و 

شناسایى شده است.

   فیشینگ با سوءاستفاده از 
نام بانک مرکزى

کالهبرداران اینترنتى که به سرعت 
در حال توســعه فعالیت هاى خود 
هستند، به بانک مرکزى هم رحم 
نکرده اند، به طــورى که آنها در تیر 
ماه امســال با طراحى درگاه جعلى 
پرداخت با نــام بانک مرکزى قصد 
دسترسى به اطالعات حساب بانکى 
افراد به منظور فیشینگ را داشتند 
که بانک مرکزى با صدور اطالعیه 

نسبت به آن هشدار داد.
بر این اساس، برخى از مردم در تیر 
98 پیامکى دریافت کرده بودند با 
این مضمون که «مهلت ســرویس 
پیامک بانکى حساب شما به اتمام 
رسیده و هم اکنون بدون حضور در 
شعب بانک، سرویس اطالع رسانى 
پیامکى حســاب خود را با مراجعه 
به درگاه پرداخــت بانک مرکزى با 
پرداخت پنج هزار تومان به مدت 2 

سال تمدید کنید»
فیشینگ با سرعتى زیاد در کشور رو 
به گسترش است و اقدامات پلیس 
نیز براى مبارزه با این امر تداوم دارد.

راه اندازى ســایت ها و صفحه هاى 
جعلى پرداخت هــاى اینترنتى به 
راحتى امکان پذیر اســت و افراد با 
کمتریــن اطالعــات رایانــه اى و 
اینترنتى مى تواننند چنین صفحات 

جعلى را راه اندازى کنند.
بررسى ها نشــان مى دهد که حتى 
چندى پیش یک سایت اینترنتى، 
کار را براى کالهبرداران آسان کرده 
و به طور رایــگان صفحات جعلى 
فیشــینگ را در اختیار متقاضیان 

قرار مى داد که توقیف شد.

ایسنا
خـــبـــر
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وى با اشاره به اینکه در 
دوره هاى افزایشى نیز 
من مسئولیت را متوجه 
بانک مرکــزى مى دانم، 
گفــت: مــن همــواره 
گفته ام هنگامى که یک 
نوسان بیش از 15 روز به 
طول مى انجامد، قطعا مسبب آن بانک 
مرکزى اســت و اکنون نیز که بالغ بر 
یک ماه از کنترل بازار ارز مى گذرد، به 
نظر من بیشترین سهم را در آن بانک 

مرکزى داشته است.
 این فعال اقتصادى با اشاره به اینکه 
90 درصد صادرات کشور توسط چند 
ده شــرکت دولتى و خصولتى انجام 
مى شــود، ادامه داد: اینجاســت که 

سهم مدیریت مناسب در بازار روشن 
مى شود، در یک سال گذشته که آقاى 
همتى سکان امور در نهاد سیاستگذار 
پولى را بر عهده دارد، به بازار آرامش 
داده و تصمیمات وى در بخش هایى 
چون نظــارت عمال دســت این نهاد 
براى مدیریت بازار را بازتر از هر زمانى 
کرده است. این مهم ناشى از آن است 
که براى اولین بار در سال هاى پس از 
انقالب بانک مرکزى اختیاراتى در حد 
وظایف خود دارد و خوشــبختانه در 
این زمان جناب همتى هم با استفاده 
از توانایى موجود عملکــرد مقبولى 

داشتند.
او تاکیــد کرد: به طور مثال تا ســال 
گذشته شاهد بودیم که تعداد زیادى 
دستگاه پوز در کشورهاى دیگر وجود 
داشت که از این طریق به راحتى ارز 
کشور خارج مى شد ولى خوشبختانه 
این دستگاه ها جمع آورى شدند و این 

راه بسته شد.
عالوه بــر این نظــارت بــر ارزهاى 
صادراتى به خوبى دنبال شــد و ارز 
نیما نیز به تدریج به قیمت بازار آزاد 
نزدیکتر شــد. درنتیجه مجموعه اى 
از عوامل در کنار سیاستگذارى هاى 
اصولى در شــرایطى که شوك هاى 
سیاسى چون زدن پهباد آمریکایى، 
بحران نفتکش هــا و... عمال کنترل 
بازار پول را در دست بانک مرکزى نگه 

داشت. این در حالى است که پیش تر 
هر کدام از این اتفاقات مى توانســت 

بازار ملتهب کند.

    آرامش بازار ارز ادامه دارد
حریرى با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران 
در شرایط کنونى باید به سمت حمایت 
از تولید حرکت کنــد، ادامه داد: در 
شرایط فعلى با افزایش نرخ ارز ، قاچاق 
نفع اقتصادى خود را تا حد زیادى از 
دست داده اســت و فرصتى متفاوت 
براى حمایت از تولید ملى و با کیفیت 

در ایران ایجاد شده و باید از این فرصت 
بهره الزم را برد. 

حریرى با اشاره به آمار واردات کشور 
نیز گفت:  این میان واردات کشور به 
دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم 
رونــد نزولى به خود گرفــت به گونه 
اى که در دو سه ســال پیاپى ساالنه 
کاهــش 20 تا 25 درصــدى در این 
بخش دیده شد. کاهش قدرت خرید 
در عمل تقاضا براى کاالهاى خارجى 
را کاهش داد که این نیز به حفظ ثبات 

بازار یارى رسانده است. 

 به گفتــه وى به ایــن ترتیب توقف 
فعالیت دســتگاه هاى پوز، نظارت بر 
بازگشــت ارزهاى صادراتى، کاهش 
واردات و مهار قاچاق به همراه مدیریت 
درســت بازار مهمترین دالیل تداوم 
آرامش در بازار ارز است و انتظار داریم 
بازار ارز تا پایان سال در شرایط با ثبات 

باقى بماند. 
عضو اتاق ایران و چین در توضیح این 
مطلب ادامه داد: حمایت از تولیدى که 
تاکنون در کشور صورت گرفته عمال 
یک شکســت بزرگ بوده است و در 

حالى که ایران در تقریبا اغلب صنایع 
حضور دارد اما در هیچ صنعتى سرآمد 
نیست زیرا تولیدکنندگان ایران تنها 
بازار 80 میلیونى داخلى که ســرانه 
مصرفى اندکــى دارند را مدنظر دارد. 
درنتیجه به باور من حمایت از تولید 
به شکلى که تاکنون صورت گرفته به 
سود کشور نیست بلکه حمایت موثر، 
حمایتى است کوتاه مدت، هدفمند و 
با آماده نمودن شرایط براى تولیدات 
گســترده بــراى بازارهــاى جهانى

 است.

نائب رییس اتاق ایران و چین 5 دلیل آرامش بازار ارز را تشریح کرد؛   

خیالتان راحت! تا پایان سال ارز گران نمى شود
یک عضو اتاق بازرگانى با اشاره به وضعیت اقتصادى و شرایط 
سیاسى ایران پیش بینى کرد آرامش بازار ارز تا پایان سال تداوم 

داشته باشد.
مجیدرضا حریرى، فعال اقتصادى و نائب رییس اتاق بازرگانى 
ایران و چین با اشاره به مهار بازار ارز و ماندگارى قیمت در کانال 
یازده هزار تومان به خبرآنالین گفت: به نظر مى رسد باالخره 
ابزارهاى مدیریتى براى مهار نوســان بازار به درستى مورد 
استفاده قرار گرفته و بازار ارز با آرامشى نسبى روبروست که 
این وضعیت مى تواند در تزریق آرامش به دیگر بازارها نیز موثر 

واقع شود. 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان صدیقه دهقانى حســین عزیزى با 
وکالت زینب بوستان صحرا دادخواســتى به خواسته به 
مبلغ ده میلیــون و پانصد هزار تومان بانضمام خســارت 
تاخیر تادیه از سررســید لغایت اجراى حکــم و جبران 
خســارت قانونى و هزینه هاى دادرسى به طرفیت پریسا 
ظهیرى به مجتمع شوراهاي حل اختالف کاشان تقدیم 
که پس از ارجاع به شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف 
به کالســه 418/98 ثبت و براي تاریخ 98/7/29 ساعت 
10:00 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده 
فوق الذکر مجهــول المکان بوده لذا بــه تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور 
مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در 
جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل 
از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی 
به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مســئول دفتر شعبه 

هشتم شوراي حل اختالف کاشان شناسه: 560859
آگهی حصر وراثت

آقاى عباس گل پرور به شناســنامه شماره 570 به شرح 
دادخواست به کالسه 757 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان 
فاطمه سهى بشناسنامه شماره 33494 در تاریخ 98/5/1 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: بتول گل پرور ش ش 107 
فرزند غالمحسین 2- عباس گل پرور فرزند غالمحسین 
ش ش 570 فرزندان. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى / متوفیه نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شد. قاضى شعبه ششم شوراى 

حل اختالف کاشان شناسه: 564694
آگهی حصر وراثت

خانم ریحانه سادات سیدى به شناسنامه شماره 1054 به 
شرح دادخواست به کالســه 710 از این شورا درخواست 
گواهى حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که 
شادروان رســول مصلح بشناسنامه شــماره 5 در تاریخ 
98/4/8 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: عباس مصلح 
درئى فرزند مختار ش ش 6 پــدر 2- مرضیه مصلح درئى 
فرزند مسلم ش ش 3 مادر 3- ریحانه سادات سیدى فرزند 
ســیدعلى اکبر ش ش 1054 همســر 4- آدرین مصلح 
فرزند رســول ش ش 1251084123 فرزنــد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. قاضى 
شعبه ششم شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 566057

آگهی حصر وراثت
خانم زهرا عابدى بابازاده آرانى به شناسنامه شماره 56 به 
شرح دادخواست به کالســه 756 از این شورا درخواست 
گواهى حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که 
شادروان حبیب اله عابدى بابازاده آرانى بشناسنامه شماره 
6226 در تاریــخ 83/3/17 اقامتــگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 

به: 1- دخیل عابدى بابازاده آرانى ش ش 696، 2- عباس 
عابدى بابازاده آرانــى ش ش 416، 3- محمدرضا عابدى 
بابازاده آرانــى ش ش 775، 4- ابوالفضل عابدى بابازاده 
آرانى ش ش 43504، 5- جواد عابدى بابازاده آرانى ش 
ش 1420، 6- مهدى عابدى بابازاده آرانى ش ش 8358، 
7- فرخنده عابدى بابازاده آرانى ش ش 118، 8- کبرى 
عابدى بابازاده آرانى ش ش 1351، 9- زهرا عابدى بابازاده 
آرانى ش ش 56، 10- معصومه عابدى بابازاده آرانى ش 
ش 9850 فرزندان حبیب اله 11- سکینه خانم عظیمى 
ش ش 169 همســر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى / متوفیه نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهث صادر خواهد شد. قاضى شعبه ششم شوراى 

حل اختالف کاشان شناسه: 564701
آگهی ابالغ وقت رسیدگى به خوانده مجهول 

المکان
در پرونده کالسه 35398 شعبه چهارم حقوقى گلپایگان 
خواهان بانک انصار با وکالت آقــاى امین حکاکى فرزند 
باقر به نشــانى خوانســار، خواندگان: 1- محمدحســن 
رجبى فرزند ولى ا... 2- شــهال حاج نوروزى فرزند مجید 
به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه طلب، خواهان 
تسلیم این شعبه نموده اســت که وقت رسیدگى مورخ 
98/6/25 ســاعت 10 صبح تعیین ولى به دلیل مجهول 
المکان بودن خوانده و بنا به درخواست خواهان و دستور 
شعبه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار و روزنامه رسالت 
آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به دفتر شورا مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و یا در وقت رسیدگى حضور به هم رساند. 
دبیرخانه شــعبه چهارم شــوراى حل اختالف گلپایگان 

شناسه: 566043
آگهی

شــماره پرونده: 134/98 شــماره دادنامه: 343 بتاریخ 
98/4/10 در وقت فوق العاده  جلسه شعبه ... شوراى حل 
اختالف کاشان به تصدى امضاء کننده ذیل تشکیل است 
پرونده کالسه 134/98 تحت نظر اســت. قاضى شورا با 
بررسى اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا: در خصوص دعوى آقاى سیدمسعود گلى به طرفیت 
آقایان 1- قربانعلى یوســفى نژادکنگســرى 2- شهریار 
یوسفى نژاد کنگسرى به خواســته مطالبه وجه به میزان 
50/000/000 ریــال بابت چک شــماره 091395/21 
به تاریــخ 97/10/1 عهده بانک ملت بــا این توضیح که 
خواهان اظهار داشته خوانده ردیف اول مبادرت به صدور 
چک هاى مزبــور در وجه حامل نمــوده و خوانده ردیف 
دوم نیز با امضاى ظهر چکها / ظهرنویســى نموده است 
فلذا خواسته به شرح فوق را مطرح و خواستار محکومیت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته گردیده است 
حالیه با عنایت محتویات پرونده من جمله تصویر مصدق 
چک هاى مزبور و نیز گواهیهــاى عدم پرداخت صادره از 
بانک محال علیه و همچنین بقاء اصــول مدارك ابرازى 
مزبور در ید مدعى که داللت بر اشــتغال ذمه خواندگان 
و استحقاق خواهان به مبلغ خواســته مى نماید و نظر به 
اینکه خوانــدگان دلیل و مدرکى کــه داللت بر پرداخت 
دین و برائت اشــتغال ذمه خود نماید ارائه ننموده است 

خواندگان با وصف ابالغ از طریق نشــر آگهى در جلســه 
حاضر نگردیده و در خصوص مســتندات ابرازى خواهان 
دفاع و ایراد موثــرى  به عمل نیاورده انــد علیهذا قاضى 
شورا توجها به نظریه مشورتى اعضا محترم حل اختالف و 
با در نظر داشتن وصف تنجیزى و تجدیدى اسناد تجارى 
و با امعان نظر به اینکه چک ها در مهلت قانونى واخواست 
گردیده دعوى خواهان را وارد و ثابت دانســته مستندا به 
مــواد 198، 515، 522 از قانون آیین دادرســى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 310 و 313 و 
315 از قانون تجارت ناظر بر راى وحدت رویه 536 مورخ 
69/7/10 و ماده 314 از قانون تجارت ناظر بر مواد 239 
و 286 و 289 همان قانون و ماده 2 و استفســاریه تبصره 
الحاقى به ماده 2 از قانون اصالح مــوادى از قانون صدور 
چک مصوب تشخیص مصلحت نظام و ماده 1257 قانون 
مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
هزینه دادرســى به میزان 1/885/000 ریال و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه دین از تاریخ سررسید لغایت اجراى 
حکم طبق نرخ شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى که 
حین االجرا محاسبه و تعیین خواهد شد. در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نمایــد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و 
با انقضاى آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم محترم عمومى شهرستان کاشان مى باشد. قاضى 
شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف کاشان شناسه: 

566063
آگهی

شــماره پرونده: 135/97 شــماره دادنامه: 344 بتاریخ 
98/4/10 در وقت فوق العاده جلســه شعبه دوم شوراى 
حل اختالف کاشان به تصدى امضاء کننده ذیل تشکیل 
اســت پرونده کالســه فوق تحت نظر قــرار دارد. قاضى 
شــورا از توجه اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگى 
را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم مى نماید. 
راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى سید مسعود 
گلى فرزند ســید مصطفى به طرفیت بابک یوسفى نژاد 
کنگسرى فرزند شهریار به خواسته مطالبه وجه به میزان 
70/000/000 ریــال موجب یک فقره چک به شــماره 
9529/666048-12 به تاریخ سررسید 97/9/25 عهده 
بانک ملى ایران به انضمام خســارات دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدى بودن اسناد تجارى / 
اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجارى در صورت انتقال 
این اســناد از دارنده اولیه به شــخص یا اشخاص ثالث و 
اینکه خوانــده دعوى علیرغم ابالغ از طریق نشــر آگهى 
در جلسه دادرســى حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارسال 
ننموده و دلیلى بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوى 
از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون از هر 
گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازى نیز مبرى از انکار و 
تردید باقى مانده اند. فلذا بنا بر مراتب فوق و با عنایت به 
گواهى عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان 
در دعوى مطروحه و صدور آن از ناحیــه خوانده تجارى 
فوق االشــعار در ید خواهان داللت بر ظهور و بقاء دین و 
اشــتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته داشته و نظر 
به قاعده استصحاب دین و توجها به نظریه مشورتى اعضا 
محترم شــوراى حل اختالف و مــواد 9 و 25 و 26 و 27 
قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 و مواد 
1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانــون 

مدنى و مواد 249-286-310-311-314 قانون تجارت 
و مواد 194-197-198-503-515-519-522 قانون 
آیین دادرسى مدنى و ماده واحده قانون استفساریه تبصره 
الحاقى ماده 2 قانون اصالح مــوادى از قانون صدور چک 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت 
قابل مطالبه خوانده را به پرداخــت مبلغ 70/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/030/000 
ریال بابت خســارات دادرســى (هزینه هاى دادرسى و 
ورودى دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات 
به دادخواست و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه سند 
تجارى مســتند دعوى از تاریخ سررســید چک تا زمان 
وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از ســوى بانک مرکزى 
که حین االجرا محاسبه و تعیین مى شود در حق خواهان 
محکوم مى نماید. راى صادره غیابى بدوا ظرف 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از انقضاى 
مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل / تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومى دادگسترى کاشان مى باشد. قاضى شعبه 

2 حقوقى شوراى حل اختالف کاشان شناسه: 566062
آگهی

شماره پرونده: 111/97 شماره دادنامه: 167/98 بتاریخ 
98/3/26 در وقت فوق العاده جلسه شعبه پانزدهم شوراى 
حل اختالف کاشان به تصدى امضاء کننده ذیل تشکیل 
است پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد. قاضى شورا 
از توجه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم مى نماید. راى قاضى 
شورا: در خصوص دعوى آقاى ســیدمهدى مداحى نژاد 
فرزند سیدجعفر به طرفیت آقاى حســین برجى فرزند 
محمد به خواسته مطالبه وجه به میزان 4/500/000 ریال 
موجب یک فقره چک به شماره 181796 مورخ 97/7/27 
عهده بانک ســپه به انضمام خسارات دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدى بودن اسناد تجارى / 
اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجارى در صورت انتقال 
این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه 
خوانده دعوى علیرغم ابالغ قانونى در جلســه دادرســى 

حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارســال ننموده و دلیلى بر 
پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحــوى از انحاء قانونى 
ارائه ننموده و دعوى مطروحــه مصون از هر گونه تعرض 
و ایراد و مستندات ابرازى نیز مبرى از انکار و تردید باقى 
مانده اند. فلذا بنا بر مراتب فوق و با عنایت به گواهى عدم 
پرداخت صادره و احراز ذینفع بــودن خواهان در دعوى 
مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده / امضاى آن از ناحیه 
شخص حقیقى خوانده و نظر به اصل صحت و صدور اسناد 
و مدلول ماده 1301 قانون مدنــى و آثار حاکم بر امضاى 
ذیل سند و در عین حال نظر به اینکه وجود / اصل سند / 
تجارى فوق االشعار در ید خواهان داللت بر ظهور بر بقاء 
دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته داشته 
و نظر به قاعده استصحاب دین و توجها به نظریه مشورتى 
اعضا محترم شوراى حل اختالف و مواد 9 و 25 و 26 و 27 
قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 و مواد 
1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانــون 
مدنى و مواد 310-311-314 تجارت و مواد 197-194-
198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده واحد قانون 
استفســاریه تبصره الحاقى ماده 2 قانــون اصالح موادى 
از قانون صدور چک مصوب مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت 
مبلغ 4/500/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 1/181/250 ریال بابت خســارات دادرسى هزینه 
هاى دادرسى و ورودى دادخواست و اوراق دادخواست و 
تصدیق منضمات  به دادخواست و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه / وجه سند تجارى مستند دعوى از تاریخ سررسید 
97/7/27 تا زمان وصول بر مبناى نــرخ تورم اعالمى از 
سوى بانک مرکزى که حین االجرا محاسبه و تعیین مى 
شود در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى 
/ بدوا ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابــل واخواهى در این 
شعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى دادگسترى کاشان 
مى باشد. قاضى شــعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف 

کاشان شناسه:  566060
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معموال مردم دچار اعتماد 
به نفس کاذبنــد و همین 
امر موجب مى شــود کمتر 
مشورت کنند. مدیران غالبا 
از پتانســیل هاى مشورت 
آگاهى ندارند، اما گاروین و 
مارگولیس شرح مى دهند 
که براى درست مشــورت کردن نیازمند 
مهارت هایى هســتیم که کامــال قابل 

یادگیرى هستند. 
این استادان مدرســه کسب وکار هاروارد 
در مقاله اى تحت عنوان «هنر مشورت» 
که نتیجه تحقیقات و گفت وگوهایشان با 
متخصصان مشاوره است، توضیح مى دهند 
که مشــاوران خبره نه تنها به چگونگى 
مشورت که به نوع مشورت مورد نیاز نیز 

توجه دارند.
اما رد و بدل کردن مشورت به این سادگى ها 
نیست. همیشه این احتمال وجود دارد که 
یکى از طرفین مشورت مرتکب یک اشتباه 
ساده شود و در نتیجه رابطه میان طرفین 

خدشه  دار شده یا آسیب ببیند.
اما اگر پروسه مشــورت خوب پیش رود 
چه اتفاقى مى افتد؟ما ممکن است تنها از 
زاویه اى خاص به مشکالت خود بنگریم. 
مشورت درست، باعث مى شود از نقطه اى 
کامال متفاوت مساله خود را بررسى کنیم. 
همیشه ده ها راه پیش پاى ما قرار دارد و 
مشورت مثل چراغى است که این راه ها را 

بر ما نمایان مى کند.

    مقاومت در برابر درخواست کمک 
از دیگران

برخى از مدیران اجرایى در درخواســت 
کمک از دیگران بسیار محتاطند، شاید به 
این علت که پیش فرض بیشتر مردم این 
است که راه حل تمام مشکالت را مى دانند. 
گاروین در این رابطــه مى گوید: «همین 
اعتماد به نفس کاذب میزان تبادل افکار 

را کمتر مى کند، اما بــراى خود من جاى 
سوال است که چگونه مدیران تصمیمات 
بحرانى سازمانى را بدون درخواست کمک 

از دیگران و به تنهایى مى گیرند».
به عالوه بسیارى از مدیران تصور مى کنند 
که اگــر از دیگــران مشــورت یا کمک 
درخواست کنند، وجهه آنها و توانایى شان 

در تصمیم گیرى زیر سوال مى رود.
از ســوى دیگر تحقیقات نشان مى دهد 
که افرادى که زیادى به دنبال مشــورت 
با دیگرانند و پیــش از هر تصمیم گیرى 
جزئى نظر ده ها نفر را جویا مى شوند، از نگاه 
دیگران افرادى وابسته اند و در ارزشیابى 
عملکرد از سوى مدیران رتبه باالیى دریافت 
نمى کنند. افرادى که هیچ گاه مشــورت 
نمى کنند نیز از این قائده مستثنى نیستند. 
تنها کسانى که تعادل را رعایت کرده و در 
مواقع ضرورت به دنبال مشورت با دیگران 
هســتند، باالترین رتبه را در ارزشیابى ها 

دریافت مى کنند.

    مشورت عارى از اشتباه نیست
اگر به دنبال مشــورت هســتید ممکن 
اســت مرتکب این اشــتباهات متداول 
شوید:مشــورت با افراد نامناسب: چرا که 
معموال به دنبال مشورت با افرادى هستیم 
که عقاید و نظرهایشان با ما مشابه است 
و کمتر به دنبال نظر افرادى هســتیم که 

متفاوت فکر مى کنند.
شکست در تعریف مساله: معموال در نتیجه 
حذف اطالعات کلیــدى و پرداختن به 
حاشیه ها حاصل شــده و به گمراهى مان 

منجر مى شود.
کم ارزش پنداشــتن نظر دیگران: یکى 
از اشــتباهاتى که معموال پس از دریافت 
مشــاوره از فردى مرتکب مى شویم، کم 
ارزش یا کم اهمیت پنداشتن نظر او یا زیر 
ســوال بردن آگاهى اوست. خودمحورى 
عامل اصلى این اشتباه اســت که باعث 
مى شــود فقط نظرات خود را درســت 
بپنداریم و حتى از راه مشورت با دیگران 
نیز به دنبال اعتبار بخشیدن به عقاید و راه 

حل هاى خودمان باشیم.
تجربه نشان داده است که افراد قدرتمند 
و در رده هاى باالى سازمانى معموال این 
اشــتباه را بیشــتر مرتکب مى شوند و به 
خاطر حس رقابتى که میــان خود و فرد 
مشورت دهنده احساس مى کنند، هیچ گاه 
از نظرات او اســتفاده نمى کننــد. به باور 
گاروین این افراد مشورت را تهدیدى براى 

جایگاه و عقاید خود قلمداد مى کنند.
اما از ســوى دیگر فرد مشورت دهنده نیز 
نقش مهمى را در موفقیت یا شکســت 

فرآیند مشــورت ایفا مى کند. گاروین در 
این باره مى گوید: «اگر به دنبال مشورت 
کردن با دیگــران هســتید، احتماال در 
شرایطى بحرانى به ســر مى برید. ممکن 
است تمام گزینه ها را ده ها بار بررسى کرده 
باشید اما مشاور به شــما کمک مى کند 
که راه مناسب تر را انتخاب کنید. در این 
شرایط شــما با دو فرآیند کامال مجزاى 
استدالل مواجه مى شوید که یکى فرآیند 
استدالل خودتان است که کامال شفاف و 
قابل فهم است و دیگرى فرآیند استدالل 
فرد مشورت دهنده است که معموال غیر 
شفاف و نامفهوم اســت. انسان معموال به 
سمت شــفافیت گرایش دارد، به همین 
علت است که در بیشتر مواقع ما استدالل 
دیگران را رد مى کنیم، چرا که اســتدالل 
فرد مشــورت دهنده را به درستى یا اصال 

درك نکرده ایم».
بنابراین مهم است که فرد مشورت دهنده 
پیشــنهادهاى مناســبى ارائه کند و به 
صورتى کامال شفاف توضیح دهد که این 

پیشنهادها چگونه به ذهنش رسیده اند.

    مشاور هم اشتباه مى کند
فرد مشورت دهنده نیز ممکن است مرتکب 
خطا شود. ممکن است صالحیت الزم را 
دارا نبوده یا حد و مرزها را رعایت نکرده و 
در رابطه با مسائلى اظهار نظر کند که به او 

مربوط نیست.
نخســتین ســوالى که به عنــوان یک 
مشورت دهنده الزم است از خود بپرسید 
این اســت که: آیا من براى کمک دراین 
زمینه فرد مناســبى هستم؟ مارگولیس 
در ایــن رابطــه چنین مى گویــد: «اگر 
کسى براى مشورت به ســراغ شما آمد و 
شما مى دانستید که توانایى الزم را براى 
کمک کردن به او ندارید، اشــکالى ندارد 
اگر درخواســت او را رد کنید. در چنین 

شــرایطى هرگز کمک نکردن بهتر از آن 
است که ناآگاهانه مشورت دهیم.» او در 
ادامه مى گوید: «طبیعتا دوست دارید براى 
طرف مقابل خود مفید باشــید یا ممکن 
است توانایى «نه گفتن» نداشته باشید؛ اما 
به هر حال اگر براى مشورت دهى مناسب 
نیستید، بهتر اســت او را به فردى ارجاع 

دهید که صالحیت الزم را دارا باشد.»
فــرد مشــورت دهنده همچنین ممکن 
است نتواند پیشــنهاد خود را به درستى 
منتقل کند یا مســاله را به درستى درك 
کند. قضاوت یا راهنمایى جانبدارانه نیز 
از جمله اشتباهاتى است که ممکن است 
حین مشــاوره دیگران مرتکب شــویم. 
گارویــن تاکید مى کند کــه اگر با جمله 
«اگر جاى تو بودم...» مواجه شدید، بدانید 
که فرد مناســبى را براى مشاوره انتخاب 
نکرده اید. به باور گاروین، یک مشاور باید 

شــرایط و محدودیت هاى فرد مشورت 
گیرنده را در نظر بگیرد، نه اینکه با توجه 
به شــرایط، تجربیات یا مهارت هاى خود 
بگوید که «اگر جاى تو بودم، این گونه رفتار 
مى کردم». یک مشــاور خبره در عوض 
مى گوید: «نظر من درباره مساله این است 
و اینها فاکتورهایى هستند که باید در نظر 

داشته باشى.»
یکى از مشکالت اساسى فرآیند مشورت 
این اســت که طرفین با دقت به یکدیگر 
گوش نمى دهند. باید پیش از آنکه قضاوت 
کنید، عمیقا به صحبت هاى طرف مقابل 

خود گوش کنید.
گاروین مى گوید که وقتى به کسى مشورت 
مى دهد، به احساس و لحن فرد مقابل نیز 
توجه مى کند چرا که از این طریق مى توان 
به عمق مســاله فرد پى برد، او همچنین 
به نکاتى که طرف مقابــل عمدا یا از روى 
خجالت از قلم انداخته است نیز توجه دارد. 
«مثال وقتى کسى شــکوه مى کند که در 
محیط کار نمى تواند با ســایرین درست 
ارتباط برقرار کند و هر مثالى که مى آورد، 
حاکى از مشکالتش با همکاران هم رده یا 
رده باالتر از اوست و صحبتى از کارکنان 
رده پایین تر به میان نمى آورد، باید کمى 
مکث کنیم و جویا شــویم که آیا داستان 
ناگفته اى وجود دارد یا خیر. بخش مهمى 
از مشکل معموال در همین ناگفته ها نهفته 
اســت. یکى از دالیلى که دیگران از شما 
درخواست کمک مى کنند این است که 
خود به تنهایى قادر به درك تمامى ابعاد 
مساله نیستند».به همین سبب است که 
هر دو طرف فرآیند مشورت باید بتوانند 
به راحتى از یکدیگر ســوال کنند. یکى از 

مشاوران خبره ما همیشه تاکید مى کند 
که نخستین تفسیر شــما از داستانى که 
مى شنوید همیشه و لزوما درست نیست. 
فراموش نکنید که هدف، درك مساله و ارائه 
راه حل به گونه اى است که قابل فهم باشد.

مارگولیــس در ادامه گوشــزد مى کند: 
«تصمیم گیرى عجوالنه همیشه مشکل ساز 
است. به مشــورت به عنوان یک فرآیند 
نگاه کنید. فرآیندى که در آن شما سوال 
مى پرســید، گوش مى کنید و مســاله را 
به بحث مى نشــینید و زمانى به بررسى 
راه حل هاى ممکن مى پردازید که مساله 

را از تمامى جوانب بررسى کرده باشید.»
مارگولیس از اینکه این پروژه را با همکارى 
گاروین به پایان رســانده خوشحال است 
چرا که از نظر او گاروین مشــاورى خبره 
اســت. او درباره چگونگى این همکارى 
مى گوید: «یک روز در رابطه با یک مساله 
کارى از گاروین کمک خواســتم و او به 
خوبى توانست مرا راهنمایى کند. توانایى او 
در مشاوره کنجکاوى من را برانگیخت و از 
خود پرسیدم که چه مهارت ها و روش هایى 

او را در امر مشاوره خبره ساخته است».
اما وقتى از خود گاروین پرسیدیم که هنگام 
مواجهه با یک مســاله از چه کسى کمک 
مى خواهد او در جواب گفت: «همســرم 
چرا که نه تنهــا او مرا بهتر از هر کســى 
مى شناسد، بلکه مسائلى را به من یادآورى 
مى کند که شنیدن آنها شــاید براى من 
خوشایند نباشد. تجربه نشــان داده که 
وقتــى توصیه هاى او اصال بــه مذاق من 
خوش نمى آید، اگر به آنها عمل کنم حتما 

موفق خواهم شد.»

پتانسیل هاى کارآمد براى مدیران؛

هنر مشورت؛ طالى دنیاى کسب وکار

یکى از مشکالت 
اساسى فرآیند مشورت 

این است که طرفین با 
دقت به یکدیگر گوش 

نمى دهند. باید پیش 
از آنکه قضاوت کنید، 
عمیقا به صحبت هاى 

طرف مقابل خود گوش 
کنید.

براى آنکه رهبران کارآمدى باشیم، نیازمند مشورت با سایرین 
هستیم، اما مشکل اینجا است که مشورت کردن به سادگى 

آنچه به نظر مى رسد نیست. 
«دیوید گاروین» و «جاشــوا مارگولیس» شرح مى دهند: در 

دنیاى کسب وکار توصیه  خوب مثل معدن طال است.
شاید شما هم جزو آن دسته از مدیرانى باشید که هنگام برخورد 
با چالش هاى مدیریتى دســت و پاى خود را گم مى کنند؛ اما 
نگران نباشید. گاهى یک مشورت سازنده با یکى از همکاران 
شــما را به قدرى آرام مى کند که این آرامش خاطر نهایتا به 
تصمیم گیرى هاى استراتژیک و عاقالنه تر منجر خواهد شد. 
در ضمن، مشورت دادن به سایرین نیز یکى از شاخصه هاى 

یک مدیر کارآمد است.

دومین نمایشگاه 
بین المللى شهر 

هوشمند در تهران 
دومین نمایشگاه بین المللى شهر 
هوشــمند با هدف ایجــاد قوانین 
و مقــررات در راســتاى تشــویق 
سرمایه گذاران خارجى، حمایت از 
استارت آپ ویکند شهرى، اشتراك 
گذارى تجارب، هوشمندســازى 
در جهــت حمایــت از معلوالن و 
سیستم پرداخت شهرى، حفاظت 
الکترونیک و شبکه هاى ایمنى در 
جهت توجه به امنیت شهر هوشمند 
22 الــى 24 دى ماه بــا همکارى 
شوراى اســالمى شــهر تهران در 

مصلى تهران برگزار مى شود.
به گزارش معاونت ارتباطات و بین 
الملل شوراى اسالمى شهر تهران 
اولین جلسه شوراى سیاستگذارى 
دومین نمایشگاه بین المللى شهر 
هوشمند به منظور انجام هماهنگى 
هــاى الزم جهت برگــزارى بهتر 
نمایشــگاه بــا حضورنمایندگان 
وزارتخانه ها ، سازمان ها ، انجمن ها 
و اتحادیه ها در محل سالن جلسات 

وزارت کشور برگزار شد .
در این جلسه ضمن مناسب ارزیابى 
شــدن روند برگزارى نمایشگاه در 
ســال گذشــته تاکید گردید که 
نمایشگاه سال جارى به طور کامل 

هوشمند برگزار شود. 
انعقاد تفاهم نامه بــا نماینده فیرا 
اسپانیا که بزرگترین برگزار کننده 
نمایشگاه شهر هوشمند در بارسلون 
است وهمچنین برقرارى ارتباط با 
نمایشگاه شهر هوشمند سئول براى 
استفاده از توانمندى ها و دستاوردها 
از جمله ویژگى هاى نمایشگاه سال 

جارى شهر هوشمند خواهد بود.
در این جلسه همچنین مطرح شد 
که با توجه بــه پراکندگى و جزیره 
اى بودن برگزارى نمایشــگاه ها در 
حوزه هوشمند سازى،این نمایشگاه 
ها در یک نمایشگاه واحد و مستقل 
برگزار شــود خروجى مطلوبى را 
شاهد باشــیم .همچنین دعوت از 
گروه D8( هشت کشــور در حال 
توسعه) که دبیرخانه اش در پارك 
علم و فناورى پردیس به مدت سه 
ســال در اختیار تهران قرار دارد را 
میتوان از ظرفیت هاى خیلى خوب 

نمایشگاه امسال برشمرد .
شــکل گیرى کمیته ملى شــهر 
هوشمند براى استفاده از ظرفیت 
شــرکت هاى خارجى بــا کمک 
سازمان ســرمایه گذارى به نیز از 
جمله مواردى بود که در این جلسه 

مطرح گشت. 
الزم به ذکر است دومین نمایشگاه 
بین المللى شهر هوشمند با هدف 
ایجاد قوانین و مقررات در راستاى 
تشویق ســرمایه گذاران خارجى، 
حمایــت از اســتارت آپ ویکند 
شهرى، اشــتراك گذارى تجارب، 
هوشمندسازى در جهت حمایت از 
معلوالن و سیستم پرداخت شهرى، 
حفاظت الکترونیک و شبکه هاى 
ایمنى در جهت توجه به امنیت شهر 

هوشمند برگزار خواهد شد. 
الزم بــه ذکر اســت کــه دومین 
نمایشگاه بین المللى شهر هوشمند 
از تاریخ 22 الى 24 دى ماه 1398 
در مصلى تهــران برگــزار خواهد 

شد.
جهت کســب اطالعات بیشــتر و 
هماهنگى هــاى الزم با شــماره 
www . و   22893244

 i ransmartc i ty .com
دبیرخانه اجرایى نمایشگاه تماس 

حاصل فرمایید .
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اولین روزنامه اقتصادى دو زبانه استان اصفهان

پیش بینى دقیق بارندگى به کمک اپلیکیشن
یک استارت آپ آمریکایى اخیرا برنامه اى توسعه داده است که دقیقه به دقیقه بروز رسانى مى شود و 

اطالعات دقیقى از آب وهواى جهان را در اختیار کاربران قرار مى دهد.
استارت آپ "کالیماسل" (ClimaCell) واقع در بوستون برنامه اى موسوم به "آب و هواى اشیا" 
(weather of things) توســعه داده اســت که به کاربران اجازه مى دهد تا از آب و هواى دقیق 

کشورهاى جهان آگاهى یابند. استارت آپ کالیماســل گفت به روزرسانى هاى آب و هوایى فرامحلى 
(hyperlocal weather updates) که هم اکنون براى مناطق 50 کشور در سراسر جهان در 

دسترس هستند از حسگرهاى غیر سنتى براى پیش بینى دقیق تر آب و هوا استفاده مى کنند.
برنامه مذکور قابلیت این را دارد تا تلفن ها و پایگاه هاى ســلولى را به حســگر تبدیل  کند. این حسگرها نیز شامل 

دستگاه هایى است که روزانه با بسیارى از دستگاه ها از جمله تلفن هاى همراه ، پایگاه هاى سلولى ، اتومبیل هاى متصل و دوربین هاى 
خیابانى ، که از طریق آنها این شرکت مى  تواند اندازه گیرى هاى زمان واقعى بارندگى دما و موارد دیگر را بدست آورد، مرتبط هستند.

این شرکت پس از اتصال از الگوریتم خاص خود استفاده مى کند تا مدل خود را بر اساس این داده ها توسعه دهد و سپس آن را در برنامه اى 
که اعالن هاى به روز را در مورد پیش بینى محلى به کاربران ارائه مى دهد، قرار مى دهد. 

استارت آپ

تبدیل نقاشى کودکان بیمار 38 کشور به عروسک توسط استارت آپ ایرانى

تفاهم نامه همکارى «استارت آپ نقاشیم» با «پنجمین 
جشنواره بین المللى نقاشــى براى کودکان بیمار» 

پنجشنبه 17 مرداد در مرکز طبى کودکان به امضا رسید.

نیما رضایى، دبیر جشنواره بین المللى نقاشى براى کودکان بیمار با اعالم این خبر 
در این مراسم بیان کرد: توجه به ســالمت روان کودکان اهمیتى کم تر از سالمت 

جسم نداشته و هنر همواره خوراك سالمت روان را تامین مى کند 
جلب توجه کودك بیمار به مقوله اى چون نقاشى خودباورى را در 
وى پررنگ کرده و او را از تمرکز بر دل زدگى ناشى از بیمارى خارج 

مى کند تا روند درمان تسریع یابد.
رئیس مرکز طبى کودکان با بیان اینکه فراخوان جشنواره بین المللى 
نقاشى براى کودکان بیمار از آبان ماه سال گذشته اعالم شده ادامه 
داد: از میان آثار ارسال شده به جشنواره 500 نقاشى از 38 کشور در 
مرحله اول داورى انتخاب و در مرحله دوم 60 اثر از چهار گروه سنى 
منتخب شد که نهایتا 15 اثر برگزیده با آراى هیئت داوران بین المللى 

و نظرسنجى مردمى معرفى مى شوند.
این استاد دانشگاه علوم پزشکى تهران ادامه داد: 250 اثر به مرحله 
نیمه نهایى رســیده و تاکنون بیش از 1300 نفر که 85 درصد آنان 
غیرایرانى هستند از طریق شبکه یسرن و سایت جشنواره به نقاشى ها 

راى داده اند.
به گفته رضایى آیین افتتاحیه جشنواره مهرماه امسال و همزمان باروز 
جهانى کودك با معرفى 250 نقاشى برگزیده در تهران و اختتامیه نیز 

آبانماه در بوداپست مجارستان برگزار مى شود.

   تمام نقاشى ها تقدیر مى شوند
حمید فرضى مدیر استارت آب نقاشــیم بر تایکد بر لزوم استفاده از ظرفیت هاى 
نوآورانه اســتارت آب ها در حمایت از فعالیت هاى بشردوســتانه ســازماین هاى 
غیرانتفاعى و مردم نهاد بیان کرد: استارت آپ نقاشیم از امسال همراهى با جشنواره 

نقاشى براى کودکان بیمار را در قالب اداى مسئولیت اجتماعى در دستور کار قرار 
داده است.

وى با بیان اینکه آثار منتخب جشــنواره به عروســک اســباب بازى و سبدى از 
محصوالت این مجموعه تبدیل شســده و به رتبه هاى برتر هدیه مى شــود افزود: 
امید زیباى تمامى کودکان شــرکت کننده در جشنواره ســتودنى است از این رو 
اســتارت آب نقاشــیم براى تمام این عزیزان هدیه اى اختصاصى تولید شده از اثر 
هنریاش تقدیم خواهد کرد. همچنین در تالشــیم با اختصاص بخشــى ویژه در 
وب سایت naghashim.com تمامى 500 اثر برگزیده را به نمایش گذاشته 
و امکاناتى جهت حمایت مستقیم مردم از تبدیل نقاشى این کودکان به سبد ویژه 

هدایا ایجاد کنیم.
فرضى ادامه داد: اقدام دیگر این اســتارت آب براى حمایت از کودکان بیمار، جلب 
مشارکت خانواده ها اســت بدین صورت که عالقمندان حین ثبت سفارش تبدیل 
نقاشى فرزندانشــان به هدایا ایجاد کنیم. بدین صورت که عالقمندان حین ثبت 
سفارش تبدیل نقاشى فرزندانشــان به هدایاى گوناگون در سایت نقاشى با درج 
کد usem عالوه بر دریافت محصول خود از کودکى بیمار حمایت خواهند کرد و 
اعتبارى برابر با سفارش ثبت شده براى استفاده از خدمات نقاشیم به کودك بسترى 

در مراکز درمانى اختصاص خواهد یافت.
وى عنوان کرد: در این مســیر به دنبال افزایش مشارکت با مجموعه هاى فعال در 
حوزه کودك هســتیم تا با هم افزایى  توانمندى ها گامى موثر در راستاى کمک به 
کودکان بیمار برداشته شود بر این منبا برنامه هایى براى همکارى با مجموعه جم 

سنتر تهران در نظر گرفته شده که به زودى اطالع رسانى مى شود.  

تفاهم نامه همکارى «استارت آپ نقاشیم» با «پنجمین 
جشنواره بین المللى نقاشــى براى کودکان بیمار» 

 مرداد در مرکز طبى کودکان به امضا رسید.

جلب توجه کودك بیمار به مقوله اى چون نقاشى خودباورى را در 
وى پررنگ کرده و او را از تمرکز بر دل زدگى ناشى از بیمارى خارج 

مى کند تا روند درمان تسریع یابد.
رئیس مرکز طبى کودکان با بیان اینکه فراخوان جشنواره بین المللى 
نقاشى براى کودکان بیمار از آبان ماه سال گذشته اعالم شده ادامه 

داد: از میان آثار ارسال شده به جشنواره 
مرحله اول داورى انتخاب و در مرحله دوم 

منتخب شد که نهایتا 
و نظرسنجى مردمى معرفى مى شوند.

این استاد دانشگاه علوم پزشکى تهران ادامه داد: 
نیمه نهایى رســیده و تاکنون بیش از 

غیرایرانى هستند از طریق شبکه یسرن و سایت جشنواره به نقاشى ها 
راى داده اند.

به گفته رضایى آیین افتتاحیه جشنواره مهرماه امسال و همزمان باروز 
جهانى کودك با معرفى 

آبانماه در بوداپست مجارستان برگزار مى شود.

  تمام نقاشى ها تقدیر مى شوند

تفاهم نامه همکارى «استارت آپ نقاشیم» با «پنجمین تفاهم نامه همکارى «استارت آپ نقاشیم» با «پنجمین 

وى پررنگ کرده و او را از تمرکز بر دل زدگى ناشى از بیمارى خارج 
مى کند تا روند درمان تسریع یابد.

رئیس مرکز طبى کودکان با بیان اینکه فراخوان جشنواره بین المللى 
نقاشى براى کودکان بیمار از آبان ماه سال گذشته اعالم شده ادامه 

داد: از میان آثار ارسال شده به جشنواره 
مرحله اول داورى انتخاب و در مرحله دوم 

منتخب شد که نهایتا 
و نظرسنجى مردمى معرفى مى شوند.

این استاد دانشگاه علوم پزشکى تهران ادامه داد: 
نیمه نهایى رســیده و تاکنون بیش از 

غیرایرانى هستند از طریق شبکه یسرن و سایت جشنواره به نقاشى ها 
راى داده اند.

به گفته رضایى آیین افتتاحیه جشنواره مهرماه امسال و همزمان باروز 
جهانى کودك با معرفى 

ایلنا
گــــــزارش

فرد مشورت دهنده نیز ممکن 
است مرتکب خطا شود. ممکن 

است صالحیت الزم را دارا 
نبوده یا حد و مرزها را رعایت 

نکرده و در رابطه با مسائلى 
اظهار نظر کند که به او مربوط 

نیست.

،،
HBR :منبع

یــادداشـت
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ایرنا
گــزارش
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