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  آمـد، نیـامد

لیبــاف« آمــد و  »قا سمیه پارسا
درنهایت »احمدی نژاد« 

نیامد. دیروز و در آخرین روز ثبت نام یازدهمین دوره 

انتخابات مجلس شــورای اســالمی، سالن ستاد 

انتخابات وزارت کشور شلوغ تر از روزهای گذشته بود. 

بنا به یک سنت و رسم دیرینه که چرایی آن هم 

هنوز مشخص نیست، انتظار می رفت چهره های 

معــروف و سرشــناس و نامزدهــای بالقــوه 

نمایندگــی در روز آخــر بــرای ثبت نــام پا به 

ساختمان وزارت کشــور بگذارند. بیش از همه 

 اهالی رســانه منتظر بودنــد تا ببیننــد تکلیف 

گمانه زنی های چندماهه چه می شود و باالخره 

»قالیباف« می آید یا نــه. آن هم در حالی که در 

روزهای گذشته دو شانس اصلی جریان اصولگرا 

و اصالح طلب )الریجانی و عارف( از انتخابات کنار 

کشیده و اعالم کرده بودند، نمی آیند. با این حال 

دیروز عالوه بر »قالیباف« زمزمه جالب دیگری 

هم در ستاد انتخابات مطرح شد مبنی بر اینکه 

محمود احمدی نژاد هم برای ثبت نام می آید. با 

این حال عقربه های ســاعت از 18 گذشــت و 

درنهایت »قالیباف« آمد و »احمدی نژاد« نیامد. 

اصولگرایان از حاال صندلی ریاست را برای شهردار 

اســبق تهران آماده کرده اند. و جالــب تر اینکه 

جریان اصالح طلب هم می داند حاال »محمدباقر 

قالیباف« مهمترین شــانس جلــوس بر این 

 صندلــی اســت. قالیبــاف بیانیــه تنــد و تیز 

انتخاباتی اش را هم که شامل کنایه های صریح 

 و انتقــادات صریح تــر از دولــت روحانی بود، 

همان جا و در حضور خبرنگاران خواند. گفت آمده 

تا در این یک سال و نیم باقی مانده، از دولت کار 

بکشد!مجلس ِ بدون الریجانی پس از ده سال ، 

 بدون »عارف« و بــا حضور مجــدد و احتمالی 

چهره هایی همچون رسایی و زاکانی و کوچ زاده 

که یک بار در آزمون اعتماد مــردم ردصالحیت 

شده و رای نیاورده اند، می تواند مجلس جالبی 

باشــد بویژه اگــر »قالیباف« را هــم در جایگاه 

رییس به خود ببیند. 
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اصفهان،جزواستانهاییاستکهبیشترینپروانهبهرهبرداریصادرهراداراهستندکهاینامرنشاندهنده
آغازرشدحرکتصنعتیدرایناستاناست؛

آهسته؛ اما امیدوار کننده
3

 مدرسه منهای آلودگی 

  مدیریت بحران اصفهان درخواست تغییر تقویم آموزشی مدارس را 
برای کنترل آلودگی هوا به آموزش و پرورش ارائه داده است؛ 

5

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان:

در حوزه محیط زیست 
جزیره ای عمل نشود

 فناوری صادراتی خام 
در استان اصفهان به حداقل 

رسیده است

اجرای بسیج همگانی 
جنگل کاری 5007 هکتار از  

اراضی استان اصفهان
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نوبت اول

صبح یک شنبه دهم آذر ماه زنگ آغاز ثبت نام یازدهمین دوره مجلس به صورت رسمی نواخته شد و حوزه های  زینب ذاکر
انتخابیه میزبان ثبت نام افراد واجد شرایط این ماراتن بودند،  از دهم آذر تا دیروز ساعت 18 حال و هوای این 

استان پس از گذشت چهار سال از انتخابات قبلی مجلس و دو سال از انتخابات ریاست جمهوری رنگ و بوی انتخاباتی به خود گرفت.
آمارها از وضعیت ثبت نام کاندیداها در استان حداقل تا لحظه نگارش این مطلب )که ساعتی از پایان وقت اداری ثبت نام کاندیداها گذشته( 
چندان مورد استناد و دقیق نبود. رسانه های اصفهان و بویژه خبرگزاری های اســتانی که انتظار می رفت گزارش لحظه به لحظه از ثبت نام 
نامزدها و حواشی مربوط به آن منتشر کنند، متاســفانه در این زمینه چندان موفق عمل نکردند. گزارش ها اکثرا »بیات شده« و مربوط به 
یک روز قبل تر یا چندســاعت پیش از پایان ثبت نام ها بود. به هرحال بر اساس آنچه خبرگزاری »فارس« از اعالم نام داوطلبان انتخابات 
دور یازدهم مجلس شورای اسالمی نوشت، تا روز آخر در بین چهره های سرشناس اصفهانی امیرحسین بانکی پور، مجید نادراالصلی و نیره 
اخوان و از میان نمایندگان فعلی اصفهانی در مجلس دهم شورای اســالمی ناهید تاج الدین، سید جواد ساداتی نژاد، حسن کامران، اکبر 
ترکی، ابوالفضل ابوترابی، حسینعلی حاجی دلیگانی، سید صادق طباطبایی نژاد و محسن کوهکن برای ثبت نام به فرمانداری اصفهان رفتند.

خبرگزاری »ایرنا« هم روز گذشــته به نقل از ییس ستاد انتخابات اصفهان نوشت: تا پایان روز ششــم نام نویسی 841 نفر برای انتخابات 
مجلس در این استان ثبت نام کردند که از این تعداد 12 درصد زن و 19 درصد در ادوار گذشته داوطلب بودند.

حیدر قاسمی اضافه کرد: روز اول نام نویسی 42 نفر، روز دوم 81 نفر، روز سوم 85 نفر، روز چهارم 141 نفر، روز پنجم 245 نفر، روز ششم 171 
نفر و روز گذشته نیز تا زمان انجام مصاحبه)حوالی ساعت 14( 76 نفر از استان اصفهان ثبت نام کردند.

به گفته قاسمی؛ عمده گروه سنی داوطلبان درسه ردیف شامل رتبه اول 36 تا 40 سال، رتبه دوم 41 تا 45 سال و 30 تا 35 سال رتبه سوم 
شده است.

همچنین به گفته رییس ستاد انتخابات استان اصفهان، از ابتدای روز نام نویسی چهار نفر بیکار برای یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
نام نویسی کردند و به ترتیب کارمندان، مشاغل آزاد، بازنشستگان و استادان  دانشگاه و فرهنگیان بیشترین نام نویسی را داشتند. سه درصد 

از داوطلبان هم از بین نمایندگان فعلی مجلس ثبت نام کردند.
بر اساس اعالم معاون، سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان، انتخابات مجلس در این استان با حضور 60 هزار نفر دست اندرکار در 

سه هزار شعبه اخذ رای برگزار می شود.
تا روز ششم ثبت نام استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی بیشــترین داوطلب را داشتند. یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 

اسالمی روز دوم اسفند برگزار می شود که از حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان 5 نفر به مجلس راه پیدا می کنند.
با اینکه مسئوالن مربوطه در روزهای گذشته بارها بر این موضوع تاکید کرده بودند که نباید ماراتن ثبت نام مجلس را با »جشنواره« اشتباه 
گرفت و کسانی که خود را در تراز مجلس می بینند، برای ثبت نام ورود پیدا کنند اما در این دوره بازهم شاهد بودیم برخی ها برای شوخی و 
خنده یا عکس یادگاری گرفتن و یا معروف شدن و یا به هرعلتی جز دغدغه مند بودن برای کشور و مردم راهی محل های ثبت نام شدند. 
از مردی با 4 همسر و 18 فرزند تا پدری که دختر 8 ساله اش را برای ثبت نام آورده بود یا حتی »هوشنگ امیراحمدی« با آن کروات زرد و 

مشکی رنگش !

 صفحه7

»اصفهان« معشوقه لهستانی ها



یکشنبه 17 آذر  1398 / 11 ربیع الثانی 1441/ 8 دسامبر 2019/ شماره 2857

مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه »دو کشوری« را تصویب کرد
مجلس نمایندگان آمریکا جمعه شب در اقدامی متناقض با سیاست های دولت ترامپ در قبال مسئله 
فلسطین، قطعنامه ای را در حمایت از راهکار »دو کشــوری« تصویب کرد. مجلس نمایندگان آمریکا با 
قطعنامه غیر الزام آور درباره پرونده فلسطین موافقت کرد که تاکید دارد راهکار »دو کشوری« به تنهایی 
ضامن بقای اسراییل به عنوان یک »کشور یهود«  است و خواسته های مشروع فلسطینی ها برای تشکیل 
کشورشــان را برآورده می کند. آمریکا همچنین »حاکمیت« رژیم صهیونیستی بر جوالن اشغالی را به 

رسمیت شناخت و شهرک های این رژیم در اراضی فلسطین را قانونی دانست.

دولت موقت بولیوی از اسراییل درخواست کمک کرد
وزیر کشور بولیوی با متهم کردن بومیان به تروریسم، اعالم کرد دولت این کشور خواهان کمک رژیم 
صهیونیستی برای مبارزه با »تروریسم« است. او در این مصاحبه مدعی توطئه های نیکالس مادورو، 
رییس جمهور ونزوئال  و دیگر چپ گرایان برای بی ثبات کردن دولت های منطقه شد. وزیر کشور بولیوی 
بدون ارائه جزییات اعالم کرد، پلیس این کشور در حال تحقیق درباره چپ گرایان تندرویی است که ادعا 
می شود وابسته به مادورو و قاچاقچیان مواد مخدر هستند  که دولت می گوید به ناآرامی های مرگبار در 

این کشور پس از استعفای ماه گذشته اوو مورالس، رییس جمهور سابق، دامن زدند.

فرصت ۶ روزه انگلیس برای اجرای برگزیت
نخست وزیر انگلیس در یک پیام توئیتری از مهلت نهایی شش روزه برای عملیاتی کردن طرح برگزیت 
خبر داد. خبرگزاری رویترز نیز در گزارش خود نوشت: نخست وزیر انگلیس که با اتهام دروغگویی در مورد 
توافق برگزیت روبه رو است، انتقادها را بی ارزش خوانده و بر اینکه »توافق فوق العاده« او برای خروج از 
اتحادیه اروپا تنها توافقی است که خروج کامل و سریع انگلیس از این اتحادیه را تضمین می کند، مصرانه 
پافشاری می کند، در واقع پاسخ های جانسون به اتهامات مطرح شده از جانب رقیب اصلی او، »جرمی 

کوربین« رهبر حزب کارگر، بخشی از یک راهبرد دفاعی بزرگ تر تا پیش از انتخابات است.

آمریکا، آموزش سرویس اطالعاتی عربستان را رد کرد
وزارت امور خارجه آمریکا  طرح آموزش به ســرویس های اطالعاتی عربستان را به دلیل نگرانی از عدم 
برخورداری ریاض از صالحیت قضایی و خویشتن داری امنیتی رد کرده است. قتل خاشقجی تنها دلیلی 
نبوده که باعث شده سیا و وزارت امور خارجه آمریکا آموزش به سرویس اطالعاتی عربستان را رد کنند و 
گزارش هایی که از ادامه چنین اقداماتی منتشر شده نیز در این تصمیم نقش داشته اند. این گزارش ها 
شامل زیر نظر گرفتن تحرکات و اقدامات خانواده خاشقجی در خارج از عربستان، اقداماتی برای وادار 
کردن و فریب مخالفان برای بازگشت به کشور و دستگیری گســترده فعاالن و شخصیت های مدافع 

حقوق بشر هستند.

»لوموند« مدعی دخالت روسیه در انتخابات فرانسه شد
روزنامه لوموند ادعا کرد روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه مداخله کرده است. این 
روزنامه در چارچوب تحقیقات »مکرون لیکس« اطالعاتی را در مورد احتمال تالش روســیه برای 
مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ فرانسه منتشر کرد. در ادامه این ادعا آمده است: 
برای نخستین بار عوامل فنی دست داشتن دو گروه هکر وابسته به دستگاه اطالعاتی روسیه را در 

هک گسترده ایمیل های ستاد انتخاباتی امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه تایید کرد. 
هک گسترده ایمیل های ستاد انتخاباتی مکرون و انتشار آن در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 

به نام »مکرون لیکس« معروف شده است.

اهداف برگزاری رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه در خلیج فارس چه خواهد بود؟

مثلث ضد آمریکایی

در حالی که رزمایش مشترک نظامی ایران  علیرضا کریمیان
با چین و روسیه وارد فاز عملیاتی می شود 
و تا کمتر از ســه هفته دیگر در آب های خلیج فارس کلید خواهد خورد، 
بسیاری از کارشناسان و رسانه ها این اقدام را مقابله به مثل کشورمان در 
برابر تحرکات نظامی آمریکا و اعراب منطقه می دانند. این سه کشور که 
طی ماه های اخیر بارها بر سر مسائل سیاسی و اقتصادی با آمریکا وارد 
تنش شده اند می توانند به راحتی با قدرت نمایی در خلیج فارس ضرب 
شستی به آمریکا و متحدانش نشان دهند به خصوص آنکه ایران اخیرا 
به کشورهای عربی حاشــیه خلیج فارس ایجاد یک ائتالف و ساختار 
امنیتی منطقه ای را پیشنهاد داده است. کشورهای عربی این پیشنهاد را 
نپذیرفتند و ایفای نقــش قدرت های بزرگ جهانی در آن را خواســتار 
شــده اند؛اما ایران حاضر به واگذاری خلیج فارس به ائتالف های غربی 
نیست به همین دلیل رزمایش اخیر می تواند نوعی قدرت نمایی ایران و 
البته روســیه و چین هم به حســاب  آید. این مســئله موجب شده تا 
گسترش همکاری های نظامی ایران با روسیه و چین نوعی پیروزی بر 
سیاســت های محدود کننده آمریکا محسوب شــودئ در همین رابطه 
روزنامه صهیونیستی »جروزالم پســت« در تحلیلی مدعی شد بعد از 
ائتالف دریایی آمریکا و فرانسه در خلیج فارس، ایران قصد قدرت نمایی 
دارد. این رســانه با اشــاره به اینکه ایران در حال پیشبرد طرح ابتکاری 
»صلح هرمز« اســت نوشــته، حضور تهران در کنار  روســیه و پیشبرد 

همکاری تنگاتنگ با چین یک پیروزی برای ایران در بحبوحه تحریم ها 
به حساب می آید. این رسانه صهیونیســتی یکی از نقاط برتری نیروی 
دریایی ایران را وجود قایق های تندرو خطــاب کرد که باعث آزار و اذیت 
واقعی نیروهای دریایی حاضر در منطقه می شود. با این که بدنه نیروی 
دریایی ایران قدیمی است؛ اما این کشور پهپادها و فناوری های جدیدی 
را برای کشتی های خود فراهم آورده است. به نوشته این روزنامه، پیام 
ایران در این برهه این اســت که می تواند در ائتالف بــزرگ روس ها و 
چینی ها حضور داشــته و نقش ایفا کند. انجام این رزمایش مشترک 
پیروزی برای ایران در مقابله با فشارهای حداکثری از جانب آمریکاست. 
جروزالم پست در خاتمه با اشاره به ناوشکن نسبتا جدید »سهند« و چند 
کشتی بزرگ دیگر در نیروی دریایی ایران نوشت، موضع دریایی ایران 
صرفا بیانگر این اســت که می تواند با وجود فشارهای آمریکا رزمایش 
دریایی مشــترک برگزار کند. عالوه بر ایران روســیه و چین هم اهداف 
نظامی و امنیتی دارند که شرکت در این رزمایش می تواند به تحقق یافتن 
آنها کمک کند. روســیه با افزایــش تنش ها در خلیج فــارس ائتالف 
پیشنهادی خود موســوم به »مفهوم امنیت جمعی برای منطقه خلیج 
فارس« را مطرح کرد که چین نیز از آن حمایت می کند. روســیه در این 
پیشنهاد به دنبال همکاری منطقه ای و مشارکت توامان قدرت های بزرگی 
همچون روسیه، چین، ایاالت متحده، اتحادیه اروپا و هند است؛ اما آنچه 
سبب نارضایتی شد نادیده گرفتن سهم اعراب در این طرح بود. روسیه با 

همراهی ایران و چین با خود نشان داد که با وجود  همکاری های گسترده 
با عربستان حاضر به کنار گذاشتن ایران نیســت به خصوص آنکه این 
کشور حاضر شده است تا نظامیان بیشــتری از آمریکا را در خاک خود 
بپذیرد .از سوی دیگر چین نیز اگر چه با نیروهای حافظ صلح خود دراین 
رزمایش شرکت می کند؛ اما تالش دارد تا ســهم خود در امنیت خلیج 
فارس را محفوظ نگه دارد. تنش ها در منطقه خلیج فارس به نفع چین 
نیســت ، این کشــور برای تامین نفت و منابع انرژی مورد نیاز خود به 
خاورمیانه نیاز دارد. از نظر این کشور اعزام نیرو به منطقه برای برگزاری 
رزمایش مشترک با روسیه و ایران در شرایط حساسی انجام می شود و 
به هر صورت برای تقویت امنیت در گذرگاه هــای این منطقه با اهمیت 
است. در نهایت کارشناسان معتقدند پیام این رزمایش حمایت از ایران 
در شرایطی است که تهران تحت فشار شدید آمریکاست. کارشناسان می 
گویند، ایران می خواهد نشان دهد، شاید از نظر اقتصادی منزوی شود؛ 
اما از نظر سیاسی و نظامی قابل منزوی شــدن نیست. چین و روسیه 
می خواهند همبستگی خود را نشــان دهند، در حالی که اکنون حداقل 
مخاطرات را در نظر دارند. به نظر می رسد در شرایط کنونی پیشروی ناتو 
به رهبری  آمریکا در مرزهای روسیه و تحرکات ایاالت متحده در دریای 
چین و جنگ تجاری با این کشــور و از ســوی دیگر تحریم های ایران 
موجب شده تا این سه کشور ائتالفی را تشکیل دهند که هر روز در حال 

وسیع تر شدن زمینه های همکاری است.

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید 
بر اینکه الیحــه الحاق ایران به کنوانســیون پالرمو 
در مجمــع مســکوت نمی ماند، گفت: مســئوالن 
نتوانستند اعضای مجمع را نسبت به دستاوردهای 
این کنوانســیون قانــع کنند. حســین مظفر  پس 
از حضور در ســتاد انتخابــات کشــور و ثبت نام در 
انتخابات مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه تهران در 
جمع خبرنگاران گفت: گرایش های سیاسی جامعه 
معنا ندارد و مرزهای سیاسی فروریخته است. وی 
تاکید کرد: من اصول انقالب را بــا جان و دل قبول 
دارم و حاضرم برای این اصول جان داده و شــهید 
شوم. عضویت اصالح طلب و اصولگرایی نداشته و 
حزبی نیستم. هرکس از من حمایت کند، استقبال 
می کنم، البته گرایش من اصولگرایی اســت ولی 

اصولگرای حزبی نیستم. اگر اصولگرایان من را در 
لیست خود قرار دهند، استقبال می کنم. 

وی در پاســخ بــه پرسشــی در ارتباط با بررســی 
الیحه الحاق ایران به کنوانســیون مبارزه با جرائم 
سازمان یافته فراملیـ  پالرموـ  در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: فضای عمومی مجمع نسبت به 
این موضوع مثبت نبود. مسئوالن نتوانستند اعضای 
مجمع را قانع کنند که عضویت ما در پالرمو دستاورد 
دارد و اشــکالی در اقتصاد ما ایجاد نمی کند.مظفر  
ادامه داد: این موضوع بررســی شد؛ اما رای گیری 
رســمی صورت نگرفت. علت این بود که به وزارت 
خارجه و مســئوالن دولتی فرصتی داده شود تا با 
اروپا و اتحادیه اروپا صحبت کنند و بگویند که ایران 
مسیری را طی کرده شــما هم قدم هایی بردارید تا 

فضا اگر مثبت شــد زمینه رای گیری فراهم شود. 
مظفر خاطر نشان کرد: در ارتباط با پالرمو بررسی ها، 
غیر رسمی انجام شــده ؛ اما رسما رای گیری نشده 
اســت. به هر حال این موضوع در مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام مســکوت نمی مانــد. وی گفت: 
بســیاری از محتوای لوایــح چهارگانــه مربوط به 
کارگروه ویژه اقــدام مالــیـ  FATFـ  مثل قانون 
پولشویی و مبارزه با تروریســم را به صورت قانون 

داخلی تصویب شده است.  

ماموریت مجمع به وزارت امور خارجه در مورد الیحه پالرمو

وزیر خارجه روسیه:

اعتراضات ایران نتیجه سیاست های آمریکا بود
وزیر خارجه روسیه اعتراضات اخیر در ایران را نتیجه سیاست های آمریکا دانست. »سرگئی الوروف« در کنفرانس »گفت وگوهای مدیترانه ای« در ایتالیا، 
اعتراضات اخیر در ایران را نتیجه سیاست های آمریکا خواند و در سخنرانی خود در کنفرانس مدیترانه آمریکا را متهم کرد که با سیاست های خود سبب ایجاد 
اعتراض در ایران شده و این اعتراض ها حاصل سیاستی است که آمریکا در قبال جمهوری اســالمی ایران اتخاذ کرده است. وزیر خارجه روسیه با ذکر اینکه 
مشکالت ایران بسیار جدی است، تاکید کرد: این مشکالت را آمریکا به وجود آورده اســت زیرا  آمریکایی ها به طورغیرقانونی تحریم هایی را علیه این کشور 

اعالم کرده اند، از توافق هسته ای با ایران خارج شده اند و همه طرفین از جمله ایران را مجبور به اجرای آن می کنند. 
الوروف در ادامه صحبت های خود تاکید کرد: من حتی نمی دانم چگونه این موضوع را توصیف کنم، این یک نوع پوچی و یک رویکرد کامال سورئالیستی است. 
آن ها همه را از اجرای قطعنامه شورای امنیت، که خودشان آن را بی اعتبار اعالم کرده اند، منع می کنند. وزیر خارجه روسیه در ادامه صحبت های خود سیاست 
آمریکا در قبال ایران را شبیه سیاست این کشور در ونزوئال دانست و گفت: اگر برنامه آمریکا ایجاد خفقان اقتصادی و تحریک نارضایتی مردم در ایران است، 

ما همین طرح را در مورد ونزوئال مشاهده می کنیم.

چهره روز

وز عکس ر

اعتصاب و 
درگیری گسترده 

در فرانسه
در  فرانســه  در  اعتصــاب 
اعتراض به اصالحــات نظام 
بازنشســتگی ادامــه دارد. 
اعتصاب کارکنان شرکت ملی 
راه آهن فرانسه و حمل و نقل 
پاریس جمعه و شنبه هم در 
اعتراض به اصالحــات نظام 

بازنشستگی ادامه یافت.

صداوسیما درباره وظیفه اش در ماجرای بنزین شفاف سازی کند
وزیر کشور درباره نحوه ارائه توضیحات از سوی وزارت کشور درباره موضوع بنزین گفت: »تاکنون سه مرتبه 
توضیح الزم را داده ام و اگر الزم باشــد بازهم توضیح می دهم. باید افکار عمومی را در این زمینه از منظر 
اطالعات و آزادی هایی که می شود ارائه کرد 
،آگاه ساخت به ویژه که در فضای مجازی 
مسائل مختلفی مطرح می شود.« رحمانی 
فضلی افزود: چهــار کارگروه بــرای این 
موضوع تشکیل شد که یکی مسئولیتش 
با صداوسیما بود و دیگری نیز کارگروهی 
بود که ناجا، اطالعات، بســیج و سپاه آن 
را تشــکیل می داد. کارگروه هــای فنی با 
مســئولیت وزارت نفت و کارگروه فضای 
مجازی نیز با مسئولیت وزارت اطالعات کار 
خود را انجام دادند. تقاضای ما این است که این کارگروه ها خود برای مردم توضیح دهند و شفاف سازی 
کنند همچنین صداوسیما هم باید از این کارگروه ها و مسئوالن آن بخواهد که در این زمینه توضیح دهند.

»عارف« قید مجلس را زد
رییس فراکســیون امید مجلس شــورای اســالمی گفت که طی چند روز اخیر مردم و جوانان اصرار 
داشــتند که در انتخابــات ثبت نام کنــم؛ اما احســاس می کنم که خــارج از مجلس بهتــر می توانم 
کمک کنم. محمدرضا عارف ضمن تشــریح دالیلش برای عــدم کاندیداتــوری در انتخابات مجلس 
یازدهم گفت که از تمامــی نخبگان، جوانــان و خانم ها درخواســت می کنم که در مجلــس ثبت نام 
 کنند تا شــاهد مجلســی پویاتر و کیفی تر باشــیم. بنده هم در بیــرون از مجلس در حد وســع کمک 

خواهم کرد.

مشاور احمدی نژاد، از  زندان کاندیدای مجلس شد!
مشاور رییس جمهور پیشین که در زندان به ســر می برد، وکیل خود را برای شــرکت در انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اســالمی به فرمانداری تهران فرستاد. عبدالرضا داوری که به گفته 
ســخنگوی قوه قضاییه به اتهامات متعددی از جمله ارتباط با کانال »آمدنیوز« در بازداشت به سر 
می برد، توسط وکیل خود، وحید هروآبادی برای شرکت در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 

ثبت نام کرد.

بیانیه روسیه درباره تاسیسات اتمی فردو و اراک
طبق بیانیه وزارت خارجه روســیه، هیئت این کشور حاضر در نشســت کمیسیون مشترک برجام، 
بر لزوم اجرای پروژه های تاسیســات اراک و فردو تاکید کرده است. به نوشته خبرگزاری »تاس« 
مسکو در این بیانیه توضیح داد: »طرف روســی بر ضرورت حساس تحکیم تالش های طرف های 
باقی مانده در برجام بــرای حفظ پایداری توافقات جامــع درباره برنامه هســته ای ایران و ایجاد 
محیط امن )و حفاظت شــده( جهت اجرای عناصر اصلی آن شــامل بازطراحی تاسیسات فردو 
جهت تولید ایزوتوپ های پایدار و نوسازی راکتور اراک تاکید کرد«. روسیه با انتقاد از سیاست های 
تقابل جویانه واشــنگتن علیه تهــران، اضافه کرد: »تنها مانــع برای بازگرداندن تعــادل به برجام، 
مســیر مخرب ضد ایرانی ایاالت متحده اســت که یک جانبــه از اجرای تعهداتی کــه در قطعنامه 
 ۲۲۳۱ شــورای امنیت ســازمان ملل تایید شــده، امتناع مــی ورزد و دیگران را هــم از اجرای آن 

باز می دارد«.

کافه سیاست

سخنگوی شورای نگهبان:

 نمی توانیم دالیل 
رد صالحیت ها را علنی کنیم

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ما باید 
دالیل رد صالحیت را به خود فــرد بگوییم و 
رسما هم به فرمانداری و وزارت کشور اعالم 
می کنیم، گفت: طبق قانون نمی توانیم دالیل 
رد صالحیت هــا را علنــی کنیم. عباســعلی 
کدخدایی افزود: یک اشــتباه و نقص قانون 
داریم که بــرای ثبت نــام محدودیتی قائل 
نیســت که باید اصالح شــود. مــا دالیل را 
می بینیم و ممکن است اشــتباهی هم رخ 
دهد و فشــار ما در انتخابات بیش از اندازه 
است. کدخدایی درباره اینکه انتقاد وارد است 
که ۱۲ نفر بین مردم و حاکمیت اند و اگر آنها 
مایل باشند می توانیم رای دهیم، گفت: اینکه 
بگوییم ۱۲ نفر است، نوعی مغالطه محسوب 
می شود . مثال قاضی به پرونده های انبوهی 
که ارائه می شــود تصمیم گیری می کند. آیا 
می توانیــم بگوییم یک نفر اســت؟ این امر 
خطاست. مراجع نظارتی این وظیفه را دارند 
و قانون گفته فرد صالحیــت دارد یا خیر. در 
کشورهای همسایه هر کرسی ۱۰ نفرهستند 
و میانگین ما 4۰ نفر. مراجــع نظارتی فقط 
وظیفه انطباق شــرایط را دارنــد. وی درباره 
کم کاری مجلس بــرای اصالح قانون گفت: 
بخشــی از آن به مجلس برمی گــردد زیرا 
اصالح قانون در اختیار دولت و مجلس است. 
وی، درباره نظرات فقهــا و حقوقدانان گفت: 
تفکیکی در قانون اساســی داریم که نظرات 
فقهی و مغایرت با شــرع را فقط آقایان فقها 
می گویند و  در مورد مغایرت با قانون اساسی 

هم  هر ۱۲ نفر نظر می دهند.

ایران می خواهد نشان دهد، شاید از نظر اقتصادی منزوی 
شود؛ اما از نظر سیاسی و نظامی قابل منزوی شدن 
نیست. چین و روسیه می خواهند همبستگی خود را 
نشان دهند، در حالی که اکنون حداقل مخاطرات را در نظر 

دارند

بین الملل
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عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور:

سهم یارانه هر ایرانی باید ماهانه 800 هزار تومان باشد
عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی کشــور در مجلس با بیان اینکه هم اکنون ما رقمی بالغ بر 
۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داریم گفت: اگر این میزان از هدر رفت ســرمایه به خزانه دولت 

برگردد هر ایرانی ساالنه ۱۰ میلیون تومان 
سهم یارانه دارد. ابوالفضل ابوترابی ادامه 
داد: دولت باید در این حوزه پایش های 
صحیحی صورت دهد چرا که ما می بینیم 
بخش اعظمی از این یارانه های پنهان به 
حساب های افرادی که خارج از کشورهم 
هستند واریز می شود که باید جلوی این 
اتفاق گرفته شــود. وی با انتقاد بر اینکه 
موضوع یارانه ها به یک مناقشه سیاسی 

مبدل شده است اظهار کرد: اجرایی کردن فاز هدفمندی یارانه ها کار بسیار بزرگی است؛ اما این دولت 
جرات انجام این کار را ندارد چرا که قائل به این است که موضوع یارانه ها میراث دولت قبل است و 

اگر این دولت ادامه آن را اجرایی کند به نام دولت قبل نوشته خواهد شد.

مدیر کل گمرک استان:

فناوری صادراتی خام در استان اصفهان به حداقل رسیده است
مدیر کل گمرگ استان اصفهان اظهار داشت: مجوزهایی که در گمرک صادر می شود الکترونیکی شده 
و تعداد مراحل صدور و ترخیص کاال کاهش یافته است. کوهستانی با اعالم اینکه گمرک بسته های 
حمایتی را مبنای فعالیت خود قرار داده و بسته حمایت از صادرات غیر نفتی نیز در وزارت صمت و 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دست بررسی است، ادامه داد: صادرات فرش دستباف به عنوان 
یک کاالی مجاز از سوی وزارت صمت تعیین شده و در روند صدور کاالهایی که پروانه کاربرد عالمت 
استاندارد دارند، همواره تسریع شده اســت. وی تصریح کرد: اکثر شرکت های خصوصی در حال 
حاضر از مقوله»ورود موقت« استفاده می کنند. اصفهان با یک میلیارد و ۷۳۸ میلیون دالر ارزش 
صادرات رتبه پنجم صادرات کل کشــور را دارد و فناوری صادراتی خام در استان اصفهان به حداقل 

رسیده و این یک مزیت صادراتی برای اصفهان  محسوب می شود.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان:
چهار انبار کاالی قاچاق در اصفهان کشف شد

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: با تشــدید بازرسی از اصناف و بازار طی  ۱۰ روز 
گذشته، چهار باب انبار کاالی قاچاق به ارزش تقریبی ۱۴ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال در این استان 
کشف شد.جواد محمدی فشارکی افزود: انبارهای یاد شده شامل شامپو، مغز تخمه آفتابگردان، 
افزودنی خوراک دام، تخمه کدو و بادام غالف دار قاچاق اســت که با تشــکیل پرونده تخلفاتی به 
تعزیرات حکومتی معرفی شدند.وی تصریح کرد: در بازرسی مشترک بازرسان مبارزه با قاچاق کاال 
این مدیریت به همراه پلیس آگاهی از یک انبار در اصفهان، ۵۰ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم افزودنی خوراک 
دام خارجی به گمان قاچاق به ارزش ۶ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال کشف، جمع آوری و برای انجام 
مراحل قانونی توقیف شــد.محمدی فشــارکی ادامه داد: همچنین در بازرسی مشترک بازرسان 
این مدیریت با پلیس آگاهی اصفهان از یک واحد صنفی انبــار در اصفهان ۸۰۰ کیلوگرم مغز تخمه 
آفتابگردان خارجی به گمان قاچاق، به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال کشف، گردآوری و توقیف شد.مدیر 
بازرسی و نظارت اصناف اســتان اصفهان گفت: ۳۲۹ بازرس به شکل ثابت و افتخاری کار نظارت و 

کنترل بر اصناف و بازار استان را برعهده دارند.

مدیرعامــل اتحادیــه شــرکت های تعاونی مرغ 
تخم گذار و مادر اســتان اصفهان گفــت: در برخی 
از مناطــق اصفهان خرده فروشــان برای کســب 
سودهای هنگفت با عرضه تخم مرغ دانه ای سبب 
گرانی این کاال می شوند. سید شهاب الدین افضل، 
پیرامون اینکه خرده فروشــان به ســودهای اندک 
قانع نیستند و هرساله با افزایش قیمت تخم مرغ 
مواجه هستیم، اظهار داشــت: توزیع تخم مرغ در 

بازار اصفهان به دو صورت ســنتی و دانه فروشــی 
عرضه می شود و به همین دلیل در خرده فروشی ها 
تخم مرغ ریز گران تر از قیمت تعزیراتی به دســت 

مصرف کننده می رسد. 
وی، درباره اینکه بنابر چهل و یکمین مصوبه ســتاد 
تنظیم بــازار قیمت تخم مرغ ۷ هــزار و ۷۴۰ تومان 
اعالم شد، افزود: در حال حاضر با احتساب ۱۰ درصد 
ســود، نرخ تخم مرغ درب مرغداری های اصفهان 
۸ هزار ۲۰۰ تومــان فروخته می شــود. مدیرعامل 
اتحادیه شــرکت های تعاونی مرغ تخم گذار و مادر 
استان اصفهان ادامه داد: قیمت تخم مرغ براساس 
نرخ مصوب با احتساب ســود ۲۳ درصد باید درب 

مغازه ها عرضه شود و فروش با نرخ شانه ای ۲۰ هزار 
تومان کامال منطقی اســت و بــا ضررهای گله های 

صنعتی تخم گذار چندان چشمگیر نیست. 
وی در پاسخ به این سوال که چرا هر شانه تخم مرغ 
در بازار اصفهان باالتر از ۲۰ هزار تومان توزیع می شود، 
بیان کرد: خرده فروشــان به ســودهای اندک قانع 
نیستند و در هر شــانه با ۳ تا ۵ هزار تومان اختالف 
به دنبال سود هنگفت هســتند. افضل اضافه کرد: 
خرده فروشــان باید ۲ هــزار تومان باالتــر از نرخ 
تخم مرغ درب مرغداری هــا اقدام به فروش کاالی 
خود کنند؛ اما آنهــا فقط به دنبال ســودهای کالن 

هستند. 

مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی مرغ تخم گذار و مادر استان مطرح کرد:

توطئه خرده فروشان برای گرانی تخم مرغ

دبیر اجرایی خانه کارگر و عضو شورای شهر اصفهان، معتقد است؛ دفاع مطلقی از قانون کار وجود ندارد و باید اصالحاتی در این قانون توسط افراد متخصص و خبره در 
راستای ارتقای وضعیت آن، برطرف سازی نیازهای جامعه، صیانت از نیروی انسانی و تامین حداقل معیشت کارگران صورت بگیرد. اصغر برشان  با بیان اینکه صحبت 
کردن پیرامون نرخ دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ هنوز زود است، اظهار می کند: با توجه به افزایش نرخ بنزین و باالرفتن میزان تورم در نظام اقتصادی جامعه، دولت 
موظف است با در نظر گرفتن سبد کاالی اساسی برای شاغالن قانون کار، مشکالت معیشتی آنها در سال ۹۹ را تسهیل کند. برشان اضافه می کند: باید منتظر بمانیم تا 
دولت برای ارسال کمک های معیشتی به مزدبگیران جامعه، اعالم موضع و سیاست گذاری کند و سپس به تعیین هزینه های کارگری در سال ۹۹ بپردازیم. واحدهای 
تولیدی فعال در شرایط تحریم های اقتصادی، قدرت افزایش مناسب نرخ دستمزد کارگران در سال ۹۹ را ندارند. وی ادامه می دهد: الزم است تا دولت برای تسهیل 
مشکالت کارگری، از محل منافع مالی افزایش نرخ بنزین، ســبدهای کاالیی را برای خانواده های کارگری در نظر بگیرد. دولت باید با وارد کردن کاالهایی همچون 

گوشت و برنج که با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور می شود به سبد غذایی خانواده های مزدبگیران قانون کار و کارکنان کشوری و لشکری از آنها حمایت کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان:

کارفرمایان، قدرت افزایش نرخ دستمزد را ندارند
بیسکوییت پذیرایی

بازار

بیسکوییت کرمدار با طعم 
کاکائو گرجی مقدار 390 گرم

قیمت: 9،500 تومان

بیسکوئیت باراکا با روکش 
شکالتی وزن 250 گرم
قیمت: 21،000 تومان

بیسکویت کرمدار سبوس 
دار شیر نارگیل دایجستیو 

کوپا مقدار 1800 گرم
قیمت: 48،000 تومان

پایان تعمیرات اساسی 
مجتمع بنزین سازی 

پاالیشگاه اصفهان
تعمیرات اساســی در مجتمع 
بنزین سازی پاالیشگاه اصفهان 
در حالی پیش از موعد مقرر به 
پایان رسیده که با بهره برداری از 
مجتمع بنزین سازی از ۴ سال 
گذشته، شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان روزانه حدود ۱۲ میلیون 
لیتر بنزین یورو ۴ تولید می کند.

موبایل بخریم یا نخریم؟

 پیش بینی قیمت موبایل تا پایان سال
رییس انجمن واردکنندگان موبایل می گوید: در حال حاضر قیمت موبایل مناسب است. چنانچه مردم 
قصد خرید تلفن همراه را دارند می توانند کاالی مورد نیاز خود را از شرکت های رسمی خریداری کنند؛ 
چرا که لیاقت مردم خرید کاالهای با کیفیت و ارزش افزوده باالست.حسین غروری در پاسخ به این 
پرسش که آیا قیمت موبایل تا پایان سال در بازار گران خواهد شد؟ گفت: موبایل محصولی است که 
این روزها سهمش در سبد خانوار افزایش یافته است. امیدواریم که با کنترل دستگاه های مسئول در 
بازار ارز قیمت موبایل هم گران نشود؛ اما داشتن امیدواری دردی را دوا نخواهد کرد. معتقدیم چنانچه 
دسترسی واردکنندگان به منابع ارزی کمتر شود قطعا قیمت موبایل هم گران خواهد شد؛ چرا که قیمت 
موبایل تابعی از قیمت دالر است. وی در توصیه ای به مردم گفت: در حال حاضر قیمت موبایل مناسب 
اســت. چنانچه مردم قصد خرید تلفن همراه را دارند می توانند کاالی مورد نیاز خود را از شرکت های 

رسمی خریداری کنند؛ چرا که لیاقت مردم خرید کاالهای با کیفیت و ارزش افزوده باالست.

دست بانک ها از جریمه های تاخیر،  کوتاه می شود
غالمرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای به آیت ا... نوری همدانی با 
اشاره به انتقاد ایشان از طرح جدید بانکداری مجلس و نیز ابراز اطمینان از انطباق کامل طرح مجلس 
بر آرای فقه امامیه و نظرات مراجع معظم تقلید تاکید کرد: اگر طرح مجلس مسکوت بماند، بانک های 
خصوصی جشن خواهند گرفت. وی با ابراز اطمینان از انطباق کامل طرح مجلس بر آرای فقه امامیه و 
نظرات مراجع معظم تقلید افزود: در این طرح به صراحت آمده که جریمه تاخیر فقط نسبت به مانده 
اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است و حتی یک ریال از آن هم به بانک داده نمی شود تا 
شبهه رباخواری به طور کامل از بین برود. همچنین در طرح جدید مجلس، دریافت هرگونه وجه اضافی 
از مشتری یا ضامن وی توسط بانک، تحت هر عنوان از جمله وجه التزام و عناوین مشابه و اخذ سود 
از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه –که متاسفانه رویه جاری بسیاری از بانک هاست- مطلقا 
ممنوع شده است. به گفته وی، در این طرح، جریمه به »حساب ویژه جرائم« که در اختیار حکومت 
است، واریز شــده و برای تسویه بدهی بدهکاران معسر مورد اســتفاده قرار خواهد گرفت. حکومت 
می تواند عنداللزوم –همچون شرایط فعلی، که نپرداختن اقساط توسط بدهکاران بانکی، عمدتا مستند 
به وخامت اوضاع اقتصادی بوده و ناشی از تقصیر مشتری نیست- از دریافت تمام یا بخشی از جرائم 
متعلقه، بدون نیاز به گرفتن موافقت بانک ها، صرف نظر کند و آن را ببخشد. در حالی که با قوانین فعلی 

چنین کاری ممکن نیست.

سامانه امالک و اسکان تا پایان امسال راه اندازی می شود
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ابزارهای مالیات بر خانه های خالی با راه اندازی 
سامانه، تکمیل واحدهای مسکونی مهر باقی مانده و تولید و عرضه واحدهای مسکونی طرح اقدام 
ملی و راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای را راهکار دولت برای ســاماندهی بازار اجاره برشــمرد.

محمود زاده با اعالم اینکه سامانه امالک و اسکان به منظور اخذ مالیات از خانه های خالی در حال 
تهیه اســت، از راه اندازی آن تا پایان امسال خبر داد و افزود: در ســال آتی سامانه جهت استفاده 
در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می گیرد.به گفته وی، تسریع در تکمیل و ارائه واحدهای 
مسکونی مهر که تعداد قابل مالحظه ای از آنها تا پایان امسال وارد عرضه مسکن شده و به متقاضیان 
 تحویل می شــود، می تواند نقش موثری در عرضه مسکن و در نهایت ســاماندهی بخشی از بازار 
اجاره بها شــود.محمود زاده، راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای را راهکار دیگر دولت در خصوص 
ســاماندهی بازار اجاره بها عنوان کرد و گفت: راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای در حال پیگیری 
است. در این نظام، تعدادی شرکت ایجاد خواهد شد که آن شرکت ها در حوزه اجاره داری به صورت 

حرفه ای کار خواهند کرد.

کافه اقتصاد

وز عکس ر

اخبار

 اصفهان، جزو استان هایی است که بیشترین پروانه بهره برداری صادره  را دارا هستند  که این امر  نشان دهنده آغاز  رشد حرکت صنعتی در این استان است؛

آهسته؛ اما امیدوار کننده

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از  مرضیه محب رسول
سوی وزارت صمت از پروانه های صنعتی 

در مرحله بهــره برداری طــی هفت ماه امســال، اصفهــان در میان 

استان های دارای بیشــترین میزان جذب سرمایه گذاری بوده است. 

این مبلغ در اصفهان باالی هزار میلیارد تومان اعالم شده است. بر این 

اساس استان های تهران، بوشهر، آذربایجان شرقی، اصفهان، کرمان، 

خراسان رضوی و قزوین، اســتان هایی بوده اند که میزان سرمایه در 

پروانه های بهره برداری آن ها باالی هزار میلیارد تومان بوده است. به 

طور مشخص استان تهران در رده نخست و استان خراسان رضوی در 

رده ششــم این رده بندی قرار دارد. طی ۷ ماهه امسال ۳ هزار و ۴۹۲ 

فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری ۲۲ هزار و ۷۵۴ میلیارد و ۷۰۰ 

میلیون تومان و اشتغال ۵۴ هزار و ۳۶۵ نفر صادر شده است. مقایسه 

ارقام فوق با مدت مشابه ســال گذشته نشــان دهنده افزایش ۵.۹ 

درصدی در تعداد و کاهــش ۳۷.۲ درصدی در ســرمایه و افت ۹.۴ 

درصدی در اشتغال است. رشد منفی سرمایه گذاری در ۷ ماهه سال 

جاری به دلیل صدور پروانه بهره برداری واحد نفت ستاره خلیج فارس 

با ســرمایه گذاری بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد ریال در خرداد ماه ســال 

گذشــته اســت. بیشــترین تعداد پروانه بهره برداری صادره در بین 

استان های کشور مربوط به استان آذربایجان شرقی و اصفهان با ۳۱۳ 

و ۳۰۰ فقره بوده اســت و کمترین نیز با ۱۴ فقره به جنوب کرمان تعلق 

دارد. باالترین میزان سرمایه گذاری مندرج در پروانه های بهره برداری 

صادره متعلق به استان تهران با چهار هزار و ۸۸۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 

تومان و با ســهم ۴.۲۱ درصدی از کل کشور اســت. با وجود افزایش 

دراین زمینه اما در مجموع میزان سرمایه گذاری و اشتغال در کل کشور 

کاهشی بوده است، این مسئله با مقایســه آماری در اصفهان هم به 

چشم می خورد. بر این اساس تعداد پروانه های بهره برداری در سال 

۹۸ با ۲۲ عدد کاهش به ۳۰۰ عدد در ســال ۹۸ رسیده که این کاهش 

منجر به پایین آمدن آمار هزار نفری اشتغال در استان شده؛ هر چند در 

میزان ســرمایه، کاهش چندانی صورت نگرفته است. آخرین میزان 

ســرمایه گذاری مندرج در پروانه های بهره برداری صــادره متعلق به 

استان تهران با چهار هزار و ۸۸۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و با سهم 

۴.۲۱ درصدی از کل کشور است. متوســط سرمایه گذاری برای ایجاد 

یک واحد در ایــن دوره، ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اســت. باالترین 

اشتغال ایجاد شــده مربوط به مناطق آزاد و ویژه و استان آذربایجان 

شــرقی به ترتیب با پنج هزار و ۵۵۹ و چهار هزار و ۶۹۹ نفر اســت. از 

ســویی در حوزه معــدن و با اهتمامی کــه وزارت صمــت به موضوع 

اکتشــافات جدید دارد، تعداد گواهی های کشف صادر شده در هفت 

ماهه نخست امسال افزایش ۲.۵ درصدی نیز داشته است. طی هفت 

ماهه امســال ۲۸۹ فقره گواهی کشف صادر شده که این رقم در مدت 

مشابه سال گذشته ۲۸۲ فقره بوده است. شایان ذکر است که هزینه 

عملیات اکتشــافی برای این گواهی های کشــف نیز افزایش ۵۳.۸ 

درصدی داشــته؛ چراکه ایــن هزینه در هفت ماهه امســال ۴۹۶.۷ 

میلیارد ریال و در هفت ماهه پارسال ۳۲۳ میلیارد ریال بوده است. هر 

چند رشد تعداد پروانه های بهره برداری نمی تواند ضامنی برای ایجاد 

اشتغال باشد؛ اما همین رشد کوچک در این زمینه هم در استانی مانند 

اصفهان که طی سال های اخیر به مرکزی برای فرار سرمایه ها معروف 

شده، می تواند امیدوار کننده باشــد.با وجود اینکه میزان اشتغال در 

استان به رغم سرمایه گذاری ها، همچنان منفی است؛ اما میزان آن در 

مقایسه با برخی از اســتان های دیگر مانند خراسان رضوی و ... کمتر 

بوده و نشان از حرکت قطار اشتغال به سمت و سوی مثبت شدن این 

آمار دارد.

 تعداد پروانه های بهره برداری در سال 98 با 22 عدد کاهش 
به 300 عدد در سال 98 رسیده که این کاهش منجر به پایین 
آمدن آمار هزار نفری اشتغال در استان شده؛ هر چند در 

میزان سرمایه، کاهش چندانی صورت نگرفته است
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سردیانگشتانازوجودکدامبیماریخبرمیدهد؟
در فصول سرد ســال یا هنگامی که ســرما خورده اید، طبیعی است که 
در انگشت های دست و پا احساس ســرما کنید؛ اما سردی همیشگی 
انگشت ها حتی در روزهای گرم، گاهی می تواند دلیل ابتال به یک بیماری 
باشــد. اگر داروی خاصی مصــرف می کنید و همزمان دچار ســردی 

انگشتان دست و پا هستید، حتما به پزشک اطالع دهید.
جریان خون در بــدن مبتالیان به کم کاری تیروئیــد کاهش می یابد و 
همین اتفاق باعث سردی انگشتان می شود. همچنین در مبتالیان به 
ســندرم رینود رگ های کوچک که خون را به پوست می رسانند، باریک 
شــده و در نتیجه گردش خون این نواحی کمتر می شود. در موارد نادر، 
سردی انگشتان می تواند به دلیل لخته خونی که در قسمت دیگری از 
بدن تشکیل شده است، رخ دهد. کمبود ویتامین B۱۲ نیز باعث سردی 
دائمی انگشت ها می شود. این ویتامین در محصوالت حیوانی از جمله 

گوشت، لبنیات و تخم مرغ وجود دارد.

رینود چیست؟
عاملی کمتر شناخته شده که علت شایع ســردی دست ها و انگشتان 
دست به شمار می رود، بیماری به نام ســندرم رینود است. افراد مبتال 
به این بیماری دارای رگ های خونی غیرعادی در دســت ها هستند و 

نشانه های رینود به میزان تنگ شدن عروق بستگی دارد.
زمانی که این تنگی به طور متنــاوب و طوالنی اتفاق بیفتد، عالئم هم به 
شکل شدیدتری دیده می شوند؛ اما به هر حال سه عالمت حتما در یک 
حمله رینود دیده می شود که عبارتند از؛ سرد شدن انگشتان دست و پا، 
تغییر رنگ و بروز رنگ پریدگی انگشتان و احساس خواب رفتن و سوزن 
سوزن شدن عضو پس از قرار گرفتن مجدد در محیط گرم است. معموال 
با ایجاد رینود، پوست انگشتان سفید و رنگ پریده می شود؛ اما با ادامه 
سرما و استرس، انگشــتان بی حس و پوست آنها آبی خواهد شد. اگر 
فرد وارد محیط گرم تر شود یا استرس موجود از بین برود، نوک انگشتان 
کم کم حالتی شــبیه خواب رفتن پیدا می کنند و رنــگ آنها هم قرمز 
می شود. البته این مراحل در همه افراد شبیه هم نیست. حتی بیشتر 
مواقع همه انگشتان هم درگیر نمی شوند، یعنی سه یا چهار انگشت دچار 
حمله رینود می شوند. موارد شدید رینود حتما نیاز به درمان دارند. البته 
قرار نیست با روش های درمانی موجود، بهبود کامل اتفاق بیفتد؛ اما کم 
شدن شدت بیماری و پیشگیری از زخم شــدن انتهای انگشتان جزو 

اهداف اصلی درمان هستند.

دالیلی که می تواند موجب سردی بدن شود
وزن کم بدن به عنوان BMI شناور در حدود ۱۸.۵ و یا کمتر تعریف شده 
است که می تواند دالیلی داشته باشد. هنگامی که شما کم وزن هستید، 

با کمبود چربی بدن توانایی از بین بردن دمای سرد بدن خود را ندارید. 
کاهش میزان مصرف غذا باعث کاهش سوزاندن کالری در متابولیسم 
بدن می شود، بنابراین حرارت بدن به اندازه کافی ایجاد نمی شود. در نظر 
گرفتن چندین کیلوگرم وزن در کل غذاهای سالم که حاوی مقدار زیادی 
پروتئین، چربی و کربوهیدرات های پیچیده هستند، راه خوبی برای گرم 
کردن و باال بردن درجه حرارت بدن است. همیشه سرد بودن نشانه ای 
از هیپوتیروئید است که غده مربوطه هورمون تیروئید را به اندازه کافی 
ارائه نمی دهد. بدون کارکرد مناســب هورمون، سوخت و ساز بدن شما 
متوقف می شــود و مانع از تولید کافی انرژی و گــردش خون در بدن 
خواهد شــد. عالئم دیگر هیپو تیروئیدیسم ریزش مو، خشکی پوست 
و خستگی است. اگر مشکوک به یک مشکل تیروئیدی هستید، فورا 
به پزشک مراجعه کنید، که می تواند تشخیص را با آزمایش خون تایید 
کند و تیروئید را با کمک داروهای مناسب از فعالیت آهسته خارج کند.

میزان سطح پایین آهن یکی از رایج ترین دالیل سردی است. آهن یکی 
از مواد معدنی کلیدی بوده که به گلبول های قرمز شما کمک می کند تا 
اکسیژن را در همه جای بدن شــما حمل کند، به طوری که گرما و سایر 

مواد مغذی به تمام سلول ها در بدن برسند.
البته نوعی قارچ وجود دارد که تقریبا در بدن انســان هایی که سیستم 
ایمنی ضعیفی دارند رشــد کرده و زنده می مانــد و اختالالتی از جمله 
ســردی کف پا ایجاد می کند. برای درمان این مشکل عالوه بر مراجعه 

به متخصص و مصرف دارو می توانید در طول روز برای چند ثانیه روی 
انگشتان پا بایستید و سپس روی پاشنه برگردید. با تکرار این کار خون 
جریان پیدا می کند و کف پا گرم می شود. از طرفی انگل ها نیز به محض 
وارد شــدن به بدن از مواد مغذی که باید وارد ســلول ها شوند، تغذیه 
می کنند و این موضوع باعث سرد شــدن دست ها و پاها می شود. اگر 
تغذیه مناسبی دارید؛ اما الغر هستید و مدام وزن کم می کنید احتمال 

دارد دچار انگل شده باشید.
برای چند ثانیه روی انگشتان پا بایستید سپس روی پاشنه برگردید، 
این کار را تکرار کنید تا خون در داخل کف پا جریان پیدا کند و گرم شود. 
به مدت ۱۵ دقیقه پای خود را در یک طشــت آب ولرم و نمک خیس 
کنید. فعالیت جسمی مانند: راه رفتن، شنا، دو یا دوچرخه سواری روند 
گردش خون به کف پا را بهبود می بخشد. رعایت رژیم غذایی متعادل، 
کاهش میزان چربی و کلسترول باعث بهبود جریان خون در بدن خواهد 
شد. کاهش مصرف گوشت قرمز، غذاهای آماده و افزایش مصرف میوه 
و سبزی های تازه، غالت سبوس دار گوشت کم چرب و ماهی های سالم 
مانند سالمون و تن در رفع این بیماری موثر است. غذای گرم بخورید، 
زیرا عالوه بر گرم کردن بدن، نســبت به غذای سرد انرژی کمتری برای 
هضم آن نیاز است. استعمال دخانیات باعث افزایش میزان کلسترول 
در رگ های خون و در نتیجه سفت شدن دیواره رگ ها و انقباض رگ های 

خون می شود.

مطالعات نشان می دهد؛

تاثیر روغن زیتون در رشد مو
روغن زیتون سرشار از اسیدهای چرب و آنتی اکسیدان است که موجب تقویت پوست 
سر و فولیکول مو می شــود. محققان در مطالعه ای به بررسی 
خواص روغــن زیتون پرداختنــد، در این مطالعه مشــخص 
شــد که روغن زیتون سرشار از اســیدهای چرب و 
آنتی اکســیدان هاســت که می تواند پوست سر 
را تســکین دهد، فولیکول مــو را تقویت کرده و 
رشــد مو را به طور بالقوه تحریک کند که در پی 
آن موهای قوی تر و درخشان تری رشد خواهد کرد. در این 
مطالعه نشان داده شــد که روغن زیتون میوه درختی به نام »Olea europaea« است و چربی 
به نام اسید اولئیک بخش اعظمی از ترکیب روغن زیتون را تشکیل می دهد که این اسید خاصیت 
آنتی اکســیدانی دارد و منبع مورد اعتمادی جهت کندی اثرات ریزش مو است. به گفته محققان، 
محصوالت زیتون خواص ضد باکتریایی دارند و می توانند پوست ســر را بهبود بخشند. محققان 
دراین مطالعه دریافتند که استفاده از ماســک روغن زیتون یک بار درهفته و یا حتی دو بار درماه 
می تواند پتانسیل رشد مو را باال برده و موهایی قوی تر را به وجود آورد. در این مطالعه نشان داده شده 
است که استفاده از روغن زیتون می تواند به تثبیت رنگ و بافت مو تاثیر بسیار زیادی داشته باشد 
همچنین موهای مجعد و آســیب دیده را بهبود دهد و به طور کلی روغن زیتون حاوی پروتئین ها، 
آنتی اکسیدان ها و مواد ضد میکروبی است که می تواند به موهای سالم و طول عمر موها کمک کند.

محققان کره جنوبی می گویند؛

دندان های تمیزتر  به معنای قلب سالم تر
یک مطالعه جدید نشان می دهد مسواک زدن دندان ها برای سالمت قلب مفید است. این مطالعه 
شامل بیش از ۱۶۱ هزار فرد بزرگسال اهل کره جنوبی در رده ســنی ۴۰ تا ۷۹ سال بود که هیچ نوع 
ســابقه نارســایی قلبی یا اختالل تپش نامنظم قلب »فیبریالســیون دهلیزی« را نداشتند. بین 
سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴، شرکت کنندگان تحت آزمایشات منظم پزشکی قرار گرفتند و از آنها در مورد 
طیف وسیعی از عادات سبک زندگی از جمله مســواک زدن، سوال پرسیده شد. در طول میانگین 
۱۰.۵ سال پیگیری وضعیت این افراد ۳ درصد مبتال به فیبریالسیون دهلیزی و ۴.۹ درصد مبتال به 
نارسایی قلبی شدند. محققان دریافتند افرادی که سه بار یا بیشتر در روز دندان هایشان را مسواک 
می زدند ۱۰ درصد کمتر با ابتال به فیبریالسیون دهلیزی و ۱۲ درصد کمتر با ریسک نارسایی قلبی در 

طول این مدت روبه رو بودند.

مطالعات محققان بریتانیایی نشان می دهد؛

جراحی کاهش وزن از سکته افراد چاق پیشگیری می کند
مطالعات نشان می دهد جراحی کاهش وزن موجب افزایش طول عمر شده و از لخته شدن خون 
ناشی از سکته در افراد چاق پیشگیری می کند. »مادالنا آردیسینو«، سرپرست تیم تحقیق از کالج 
امپریال لندن، در این باره می گوید: »چاقی با شــماری از فاکتورهای پرخطر بیماری قلبی مرتبط 
است و جراحی کاهش وزن می تواند به کاهش این فاکتورهای پرخطر کمک کند و کنترل آنها را بهبود 
بخشد.« محققان در این مطالعه، گزارش سالمت بیش از ۴۲۰۰ بیمار در بریتانیا که تحت جراحی 
کاهش وزن قرار گرفته بودند را با تعداد مشابه افرادی که تحت جراحی قرار نگرفته بودند، مقایسه 
کردند. در زمان جراحی، هیچ یک از شــرکت کنندگان دچار سکته نبودند. در طول ۱۱ سال پیگیری 
وضعیت این افراد، محققان دریافتند ۷۳ درصد شــرکت کنندگان دچار خونریزی مغزی و سکته 

ناشی از لختگی شدند و ۲۲۹ بیمار به هر دلیلی فوت کرده بودند.

سلامتدانستنی ها

مفاد آراء
153 /9 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان که در اجراي 
ماده 1 قانون و مــاده 8 آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي مــاده 3 قانون در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه کثيراالنتشــار و محلي آگهي مي شود تا شخص 
يا اشــخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شــهر از تاريخ انتشار آگهي و در 
روستاها از تاريخ الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسليم و رسيد اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره 
ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم 
دادخواســت را به ثبت محل ارائه نمايند. بديهي اســت در اينصورت اقدامات ثبت منوط 
به ارائه حکم قطعــي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتــراض در مهلت قانوني واصل 
نشود يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت 
 به صدور سند مالکيت خواهد نمود. صدور ســند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1- راي شماره 139860302019000327-1398/07/17-  آقای حميد جعفری فرزند 
محمد حسين ششدانگ قسمتی از يکباب خانه پالک شــماره 481 فرعی از 111 فرعی 
به مســاحت 113/68 متر مربع که بانضمام پالک های 297 و 298 و 299 فرعی جمعًا 
تشکيل يک باب خانه را می دهد انتقال عادی به رسمی از طرف رضا قلی کيخسرو کيانی 

مالک رسمی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/09/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/17

م الف:662051 زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
ابالغ وقت رسیدگی 

9/154 بدينوســيله اعالم می گردد مصطفی مهدی زاده دادخواســتی به طرفيت علی 
آسودگی مبنی بر مطالبه وجه در اين شعبه مطرح و رسيدگی دارد لذا به خوانده فوق ابالغ 
می گردد در تاريخ پنج شنبه 98/10/26 ساعت 11:30 جهت رسيدگی در شعبه اول حقوقی 
شورای حل اختالف آران و بيدگل حاضر شود. ضمنا جهت دريافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم به دفتر شعبه مراجعه نمايد. م الف: 684206 حسين باخدا رييس شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف آران و بيدگل 
ابالغ وقت رسیدگی

9/155 شماره: 809/98 حل3 ، مرجع رسيدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی: ســاعت 04:30 بعدازظهر روز سه شنبه 
مورخه 98/10/24 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: ابوالفضل فخاری ، نام 
پدر: عزيزاله ، نشانی: خمينی شهر محله اسفريز ک شهيد علی اصغر فخاری ، مشخصات 
وکيل خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: فرشــته جعفری ، نام پدر: حبيب ، نشانی: خمينی 
شهر خ اميرکبير ک101 روبروی باطری ســازی عباس ؛ مشخصات خوانده:1-نام و نام 
خانوادگی: شمس الدين ريگی ، نام پدر: امان اله ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه يک فقره 
چک به شماره 1594/524693/29-97/4/30 عهده بانک ملت و گواهينامه عدم پرداخت 
، داليل خواهان: يک فقره چک و گواهينامه عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر 
آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. 

م الف: 675391 رئيس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر
فقدان سند مالکیت 

9/156 شــماره نامه: 139885602006007810 ، تاريخ: 1398/08/30 ، ورثه مطهره 
اميرخانی فرزند محمدنبی به اســتناد يک برگ استشــهاديه محلی کــه هويت و امضا 

شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکيت ســيزده سهم مشاع از چهل و پنج 
سهم ششدانگ پالک شــماره 118/51 واقع در خمينی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان 
که در صفحه 239 دفتــر 160 امالک ذيل ثبــت 37726 به نام نامبــرده ثبت و صادر 
و تســليم گرديده به او انتقال قطعی يافتــه و معامله ديگری هم انجام نشــده نحوه گم 
شــدن يا از بين رفتن جابه جايی از بين رفته مفقود شــده اســت چون درخواست صدور 
المثنی ســند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره يک اصالحی مــاده 120 آيين نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعــی انجام معامله )غيــر از آنچه در 
اين آگهی ذکر شــده( نســبت به آن يا وجود ســند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ 
انتشــار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارايه اصل 
سند مالکيت و ســند معامله تســليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارايه 
کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد يا در صورت اعتراض اصل 
 ســند ارايه نشــود المثنی ســند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تســليم خواهد شد. 
 م الــف: 677423 نبــی الــه يزدانــی رئيــس اداره ثبــت اســناد و امــالک 

 خمينی شهر 
ابالغ رای

9/157 کالسه پرونده:1354/98-98/08/27 ،شماره دادنامه:1714-98/08/30 مرجع 
رسيدگی: شعبه يازدهم شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان: مهدی زمانی سدهی 
فرزند مرتضی به نشانی: خمينی شهر خ شريعتی شمالی ک108 مقابل دبيرستان شهدا, 
وکيل: 1-عليرضا هاشميان فرزند محمدحســين 2-اميرحسين عليشاهی فرزند ابراهيم 
نشانی: هردو خمينی شــهر ميدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع دندانپزشکی غدير 
طبقه سوم واحد3 ؛ خواندگان: 1- علی مهدی پورکالئی فرزند مرتضی نشانی: مجهول 
المکان 2-ايمان باقرپور فرزند حسن نشانی: خمينی شهر خ شريعتی شمالی کوی درب 
يخچال ، خواسته: مطالبه دو فقره چک ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست آقای مهدی زمانی سدهی فرزند مرتضی با وکالت عليرضا هاشميان 
و اميرحسين عليشاهی به طرفيت خواندگان 1- علی مهدی پورکالئی فرزند مرتضی 2- 
ايمان باقرپور فرزند حسن به خواسته مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره های 187326-1 
به مبلغ 30/000/000 ريال 2-187328 به مبلــغ 40/000/000 ريال مورخ به ترتيب 
97/12/5 و 98/2/5 عهده بانک صادرات از جاری 0111408866009 به انضمام هزينه 
دادرسی و حق الوکاله وکيل و خسارت تاخير در تاديه شورا با توجه به دادخواست تقديمی و 
ضمايم و وجود اصل مستندات دعوی در يد خواهان و اينکه خواندگان دليل ومدرکی مبنی 
بر برائت ذمه خود يا ادای دين در حق خواهان ارايه نکرده اند همچنين خوانده رديف اول به 
عنوان متعهد اصلی صادر کننده چک و خوانده رديف دوم به عنوان ضامن مبادرت به صدور 
چک فوق نموده اند دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظريه مشورتی 
اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/5/8 و به استناد مواد 522 و 519 و 198 قانون 
آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 249 و 310 و 313 و 314 
از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده2 قانون 
صدور چک حکم به محکوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ جمعًا 70/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/055/000 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل 
وفق آيين نامه حق الوکاله وکال و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چکها 97/12/5 
و 98/2/5 لغايت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و 
اعالم می نمايد رای شورا غيابی است و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين 
شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی  شهرستان خمينی شهر می باشد. م الف: 677113  ايمان بختياری 

قاضی شعبه يازدهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر 
ابالغ رای

9/158 کالســه پرونده:777/98 ، شــماره دادنامه:1718 ، تاريخ رسيدگی:98/08/20، 
مرجع رسيدگی: شعبه سوم شــورای حل اختالف خمينی شــهر خواهان: جواد طاهری 
ورنوسفادرانی به نشانی: خمينی شهر محله قائميه خ حافظ ؛ خوانده: حسن سواری نشانی: 

مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک ،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و جری تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی خواهان آقای جواد طاهری ورنوسفادرانی فرزند بيژن عليه آقای حسن 
سواری فرزند محمد به خواسته مطالبه مبلغ دويست ميليون ريال 200/000/000 ريال 
وجه 2 فقره چک به شماره 9726/968542-07 - 98/04/20 و 07-9736/968540-

98/4/5 به انضمام خســارات دادرســی و تاخير تاديه نظر به مفاد دادخواست و مالحظه 
رونوشــت مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت و اينکه وجود اصل مســتندات در يد 
خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و متعهدين آن دارد و اينکه از ناحيه خوانده دليلی 
که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته اند با استصحاب دين دعوی خواهان ثابت 
تشخيص می گردد با استناد به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف و 
مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198و 515 و 522 از قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم 
به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 3/550/000 ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر 
رسيد چک لغايت استهالک کامل دين بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهی در همين شعبه و سپس ظرف مدت 20  روز ديگر قابل تجيدنظرخواهی در 
محاکم عمومی و حقوقی خمينی شهر می باشد. در خصوص دادخواست خواهان به طرفيت 
خوانده ديگر آقای علی سواری نظر به اينکه خواهان دادخواست خود را نسبت به مستشار 
اليه قبل از جلسه اول مسترد نموده لذا مســتنداً به بند الف ماده 107 قانون آئين دادرسی 
مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعالم می دارد قرار صادره نيز ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل اعتراض در محاکم اخير الذکر می باشد. م الف: 680861  قاضی شعبه 

سوم شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر 
ابالغ رای 

9/159 شماره دادنامه: 1245/98 ، شماره دادنامه: 1721، تاريخ رسيدگی: 98/08/23 ، 
مرجع رسيدگی: شعبه دوازدهم شــورای حل اختالف خمينی شهر خواهان: مجتبی تقی 
پور نشانی: خمينی شهر پاسداران خ بسيج نبش ارشــاد شرقی , وکيل: سيدشهاب الدين 
امامی نشانی: خمينی شــهر ميدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع امير ط3 واحد6 ؛ 
خواندگان: 1-محمداسحاق ريگی هاشمی نيا نشانی: مجهول المکان 2-مصطفی صفايی 
نشانی: خمينی شهر خ شهيد مدنی مجتمع آرا واحد13، خواسته: مطالبه وجه چک )غيابی( 
،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشريفات 
قانونی و اخذ نظريه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســيدگی را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقديمی آقای 
مجتبی تقی پور با وکالت سيدشهاب امامی به طرفيت آقايان محمداسحاق ريگی هاشمی 
نيا و مصطفی صفايی به خواســته مطالبه مبلغ يکصد و شصت و پنج ميليون ريال وجه 8 
فقره چک به شماره 527231 الی 527237 و 794135 عهده بانک ملی و صادرات شعبه 
خام زاهدان بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده 
دادخواست تقديمی مالحظه رونوشــت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خواندگان 
در جلسه رسيدگی مورخه 98/08/20 و عدم حضور خواندگان در جلسه رسيدگی شورا و 
نظر به اينکه از ناحيه خوانده دليلی که حکايــت از پرداخت وجه چک نمايد ارائه نگرديده 
فلذا با توجه به نظريه مشورتی اعضاء شورا به شــرح صورتجلسه مورخه 98/08/20 و با 
احراز اشتغال ذمه خواندگان و اســتصحاب بقای دين مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 
27 قانون شــوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198و 519 و 522 از قانون آئين دادرسی مدنی حکم به محکوميت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ يکصد و شــصت و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ 98/4/11  تا زمان اجرای حکم که توسط دايره محترم اجرای احکام 
حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحيه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ 
سه ميليون و يکصد و پنجاه هزار ريال بابت هزينه دادرسی و در حق خواهان صادر و اعالم 

می گردد. رای صادره غيابی و ظرف مهلــت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين 
شورا و سپس ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر در محاکم عمومی حقوقی 
خمينی شهر می باشد. خواسته خواهان نسبت به خســارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد 
8 فقره چک مورد مطالبه رد می گردد. م الف: 680822 ايمان بختياری قاضی شعبه 

دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر 
اخطار اجرایی

9/160 شماره: 2555/97 حل4 ، مشخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: جهانبخش 
فيروزی اجاق ، نام پدر: هاشم ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام 
خانوادگی: سيدابوالفضل موسوی فرد ، نام پدر: ســيدرضا ، نشانی: خمينی شهر دستگرد 
قداده جنب بن بســت81 ، محکوم به:به موجب رای شماره 486 تاريخ 98/03/05 حوزه 
چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت يافته است. محکوم عليه 
محکوم است به: پرداخت مبلغ 120/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
2/670/000 ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد 
چک لغايت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نيم عشر دولتی رای صادره غيابی 
است. ماده34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را 
به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف: 680829 عمار 

اميری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف خمينی شهر 
اخطار اجرایی

 9/161 شــماره: 83/98 حل8 ، مشــخصات محکــوم عليه:نام و نــام خانوادگی: رضا
 شيخ لر ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: سيدابوالفضل 
موسوی فرد ، نام پدر: سيدرضا ، نشــانی: خمينی شهر خ بســيج روبروی بن بست81 ، 
محکوم به:به موجب رای شماره 916 تاريخ 98/05/09 حوزه هشتم شورای حل اختالف 
شهرستان خمينی شهر که قطعيت يافته اســت. محکوم عليه محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 6/000/000 ريال اصل خواسته و مبلغ 1/095/000 ريال خسارات دادرسی و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ 89/9/30 لغايت استهالک کامل دين بر مبنای شاخص بانک مرکزی 
در حق محکوم له و پرداخت نيم عشــر دولتی می نمايد رای صادره غيابی است. ماده34 
قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود قادر 
به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت 
اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف: 680843 ايمان بختياری 

قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف خمينی شهر 
اخطار اجرایی

9/162 شماره: 81/98 حل8 ، مشخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: محسن احمدی، 
نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: سيدابوالفضل موسوی 
فرد ، نام پدر: سيدرضا ، نشانی: خمينی شهر خ بسيج روبروی بن بست81 ، محکوم به:به 
موجب رای شماره 917 تاريخ 98/05/08 حوزه هشــتم شورای حل اختالف شهرستان 
خمينی شــهر که قطعيت يافته اســت. محکوم عليه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 
180/000/000 ريال اصل خواسته و مبلغ 2/290/000 ريال خسارات دادرسی و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ 97/4/30 لغايت استهالک کامل دين بر مبنای شاخص بانک مرکزی 
در حق محکوم له و پرداخت نيم عشــر دولتی می نمايد رای صادره غيابی است. ماده34 
قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود قادر 
به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت 
اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف: 680847  ايمان بختياری 

قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف خمينی شهر 



یکشنبه 17 آذر  1398 / 11 ربیع الثانی 1441/ 08 دسامبر  2019/ شماره 2857

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

در حوزه محیط زیست جزیره ای عمل نشود
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان بر لزوم همکاری و مشارکت میان دستگاه  ها برای 
بهبود کیفیت و اثربخشی اقدامات تاکید کرد و گفت: در حوزه محیط زیست و مدیریت پسماندها 
نباید عملکرد جزیره  ای داشت و با توجه به مر قانون، می  توان به صورت تعاملی اقدامات را پیش برد. 
ایرج حشمتی در نشست مشترک با حضور مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور و سرپرست و معاونان سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، اظهارکرد: اصفهان 
توانسته است در حوزه مدیریت پسماند بهترین عملکرد را داشته باشد و اقداماتی در این شهر انجام 
شده که به جرأت می توان گفت در هیچ جایی از کشــور اجرا نشده است. مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان بر لزوم همکاری و مشارکت میان دستگاه  ها برای بهبود کیفیت و اثربخشی 
اقدامات تاکید کرد و گفت: در حوزه محیط زیست و مدیریت پســماندها نباید عملکرد جزیره  ای 

داشت و با توجه به مر  قانون می  توان به صورت تعاملی اقدامات را پیش برد.

رییس کمیسیون اجتماعی شورای شهر اصفهان خبر داد:

صدور کارت تردد برای افراد دارای معلولیت شدید در اصفهان
رییس کمیسیون اجتماعی شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: در راستای رسیدن به هدف شهر 
زیست پذیر طرح رایگان شدن هزینه حمل و نقل شــهری برای افراد دارای معلولیت شدید اجرا 

می شود. کوروش محمدی با اعالم اینکه 
اتوبوس های ویژه و مجهزی برای افراد 
دارای معلولیت در نظر گرفته شده است 
تصریح کرد: این عزم در شــورای شــهر 
وجود دارد تــا کارت حمل و نقل عمومی 
رایگان برای افراد دارای معلولیت شدید 
جهت تسهیل و سهولت تردد آنها به زودی 
در اختیارشان قرار داده شود. وی  ادامه 
داد: در حال حاضر لیست این افراد تهیه 

شده است و در آینده نزدیک این امکانات در اختیار این افراد قرار داده خواهد شد تا بتوانند بیش از 
گذشته از امکانات شهری بهره مند شوند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان مطرح  کرد:

جای خالی شناخت مبانی جرم شناسی در فضای سایبری
 جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: شناخت مبانی جرم شناسی سایبری نخستین 
موضوعی است که جای خالی آن در فضای سایبری احساس می شود و این شناخت از ملزومات 
قانون نویســی در فضای سایبری است. حســین حســین زاده اظهار کرد: در بخش های درگیر با 
جرائم واقعی بــا کمبودهای جدی مواجه هســتیم و قوانینی برای متوقف کردن و پیشــگیری از 
وقوع جرائم خشــن برای افرادی که در جامعه شناســی به آنها مجرمان خطرناک اطالق می شود 
به قدر کفایت وجود ندارد. وی افزود: شناخت مبانی جرم شناســی سایبری نخستین موضوعی 
اســت که جای خالی آن در فضای ســایبری احســاس می شــود و این شــناخت از ملزومات 
قانون نویســی در فضای سایبری است. جانشین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان اظهار داشت: 
فضای ســایبری یک فضای بدون مرز و بعضا ناشــناخته و با ابهامات فوق العاده اســت که باید 
 برای مدیریت آن و پیشــگیری از وقوع جرم، برنامه ریزی مناســبی در این زمینه وجود داشــته

 باشد.

مدیریت بحران اصفهان درخواست تغییر تقویم آموزشی مدارس را برای کنترل آلودگی هوا به آموزش و پرورش ارائه داده است؛

مدرسه منهای آلودگی

تالش برای تغییر تقویم آموزشی و صحبت  پریسا سعادت
از تعطیــالت در پاییــز و زمســتان بحث  
تازه ای نیست. تقریبا طی ده سال اخیر مسئوالن در روزهای آلوده بارها 
به فکر تغییر و تعطیلی تحصیلــی می افتند ؛اما پس از فروکش کردن 
تب آلودگی در بهار و تابستان باز هم این موضوع مهم در البه الی دیگر 
دغدغه ها گم می شود تا دوباره در اواخر پاییز و ماه های زمستان هر روز 
تعطیلی های برنامه ریزی نشــده گریبانگیر نظام آموزشی کشورمان 
باشد. در میان تمام فاکتورهای دخیل در آالیندگی هوا تعطیلی مدارس، 
هم از جهت دور کردن کودکان و نوجوانان از قرار گرفتن در معرض هوای 
آلوده و هم از باب کاهش عبور و مرور وســایل نقلیه بیشترین سهم را 
دارد؛ اما متولی مشخص و ارگان ذی صالح تصمیم گیرنده ای در این 
زمینه وجود ندارد و همین مسئله کار را هر سال بدون تعیین سرانجام 

مشخصی مسکوت می گذارد. 
با شدت یافتن آلودگی های هوا طی دو هفته اخیر باز هم این موضوع  
از سوی مسئوالن مطرح شده؛ اما این بار به نظر می رسد با شدت یافتن 
وضعیت اضطرار در کالن شــهرها رســیدگی به این موضوع جدی تر از 
همیشه مطرح باشــد. مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
اعالم کرد که وزارت آموزش و پرورش طرح کاهش تعطیالت تابستان 

و برگزاری کالس هــای درس در این فصل را در دســتور کار قرار داده 
اســت. به گفته منصور شیشه فروش، با توجه به شــرایط خاص هوا 
در پاییز و زمســتان، در جلسه مدیریت بحران کشــور پیشنهاد دادیم 
به وزارت آموزش و پــرورش اعالم کند تعطیالت تابســتان را کاهش 
داده و کالس های درس در تابســتان برگزار شــود. مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری اصفهان با بیان اینکه شهریور ماه هرسال افزایش 
مسافرت های داخلی و تصادفات جاده ای را شاهد هستیم، ادامه داد: 
بیشترین تصادفات جاده ای در شهریور ماه است براین اساس با وزارت 
آموزش و پرورش هماهنگ کردیم که طرح برگزاری کالس های درس 

در تابستان را بررسی کند.
 وی گفت: به رغم تالش ها برای کاهــش آالیندگی خودروها و صنایع، 
در پاییز و زمســتان شــرایط وارونگی دما و آلودگی هوا را در اصفهان 
داریم و این اقدامات کفاف نمی دهد. هر چند زمزمه های تعطیالت در 
پاییز دوباره از سوی برخی از مسئوالن شــنیده می شود ؛اما همچنان 
مخالفان معتقدند کاهــش آلودگی هوا نمی تواند علــت خوبی برای 
اصالح تقویمی که بر کالن کشور تاثیرگذار است، باشد و وقفه آموزشی 
ایجاد شده در زمان تعطیالت احتمالی با کالس جبرانی قابل رفع خواهد 
بود. آلودگی های امسال بسیار جدی تر از ســال های قبل بود و شیوع 

آنفلوآنزا هم بر شدت تاثیرگذاری و رشد بیماری ها افزود. برخی دیگر 
اما معتقدند نباید تغییرات در همه کشور یکسان باشد بلکه در شهرهای 
آلوده و سرد، سال تحصیلی یک ماه زودتر آغاز و در اواخر پاییز و اوایل 
زمســتان یک ماه مدارس تعطیل باشــد؛ موضوعی که البته اگر چه 
می تواند معقول به نظر بیاید؛ اما نیاز به کارشناسی و بررسی های زیادی 
دارد. از سوی دیگر نظر وزیر آموزش و پرورش هم در این زمینه بسیار 
موثر خواهد بود. پیش از این بطحایی، وزیر ســابق آموزش و پرورش 
یکی از مخالفان جدی تعطیالت زمســتانه بــود و آن را موجب به هم 
ریختن تقویم تحصیلی دانش آموزان می دانست، حال باید دید وزیر 

جدید  آموزش و پرورش چه نظری در این زمینه دارد. 
رویه هر چه که باشد، تعطیلی های چندین روزه چند سال است که در 
سیستم آموزشی به خصوص در شهرهای بزرگ اتفاق می افتد، پس 
واقعیتی اســت که باید برای آن به هر نحو برنامه ریزی شود نه اینکه 
با شــدت یافتن وضعیت اضطرار، تصمیمات عجوالنه و تعطیلی های 
بدون برنامه ریزی صورت گیرد؛ موضوعی که حتی امسال در اصفهان 
هم چندان به کار نیامد و در روزی که آلودگی هوا کمتر بود دانش آموزان 
تعطیل و روزی که آلودگی در مرز هشدار قرار گرفته بود، دانش آموزان 

به مدرسه رفتند! 

با توجه به شرایط خاص هوا در پاییز و زمستان، در جلسه 
مدیریت بحران کشور پیشنهاد دادیم به وزارت آموزش 
و پرورش اعالم کند تعطیالت تابستان را کاهش داده و 

کالس های درس در تابستان برگزار شود

با مسئولان

اخطار اجرایی
9/163 شــماره: 2368/97 حل3 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: فرزانه 
جعفری ، نام پدر: رضا قلی ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام 
خانوادگی: علیرضا نصیریان ، نام پدر: مهدی ، با وکالت خانم مریم مشــتاقی ، نشــانی: 
خمینی شــهر خ بوعلی جنب داروخانه دکتر گلســتانه ســاختمان بوعلی ط4 واحد13 ، 
محکوم به:به موجب رای شماره 550 تاریخ 98/03/16 حوزه سوم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 30/450/250 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 430/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 97/7/29 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت رای صادره غیابی اســت . ماده34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
 ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 682508 قاضی شــعبه سوم شورای حل اختالف

 خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

9/164 شماره: 1674/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
 اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 08:30 صبح روز 
 شــنبه مورخه 98/10/21 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سیدابوالفضل 
موسوی فرد ، نام پدر: ســیدرضا ، نشانی: خمینی شهر خ شــریعتی شمالی کوی گالبی 
 پ32 ؛ مشخصات خوانده:1-نام و نام خانوادگی: ابوالفضل آزادی ، نام پدر: غالمحسین ، 
2- نام و نام خانوادگی: ابوالفضل هاشــمی ، نام پدر: عباســعلی ، خواســته و بهای آن: 
رســیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 39/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به تاربخ 89/4/20 به انضمام کلیه خســارات وارده اعم از هزینه دادرسی 
 و خســارت تاخیر تادیه و صدور و اجرای فــوری قرار تامین خواســته ، دالیل خواهان: 
کپی چک و گواهینامه عــدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول المکان 
 اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از
  روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانــون آئین دادرســی دادگاه های عمومی

 و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لــذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 م الــف: 680850 رئیــس شــعبه یازدهــم حقوقــی شــورای حــل اختالف 

خمینی شهر
ابالغ رای

9/165 کالســه پرونــده:1260/98 ، شــماره دادنامــه:1785- 98/08/12 مرجــع 
رسیدگی:شعبه 4 شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: حمیدرضا عباسی فرزند 
احمدرضا به نشانی:خمینی صفاییه خ فرهنگ مجتمع نرگس ؛ خواندگان: ابراهیم نوری 
فرزند احمد نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و جری تشــریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای حمیدرضا عباسی به طرفیت آقای 
ابراهیم نوری به خواســته مطالبه مبلغ 90/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
992831 مورخ 98/4/20 عهده بانک ملی به انضمام خســارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 98/08/11 و عدم ارائه الیحه دفاعیه 
از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شــورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و 
استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 

19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از 
قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
90/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/185/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک لغایت استهالک کامل 
دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس از 
 انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
 م الف: 682517  عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان

 خمینی شهر 
اخطار اجرایی

9/166 شماره: 851/98 حل4 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: امین مرادپور، 
نام پدر: حیدر، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نــام و نام خانوادگی: 
میالد صدری ، نام پدر: امیدعلی ، نشانی: اصفهان سپاهان شهر بلوار غدیر کوچه کاشف 
پالک47، محکوم به:به موجب رای شماره 1434 تاریخ 98/06/25 حوزه چهارم شورای 
 حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: 
پرداخت مبلغ 104/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/360/000 ریال 
بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای 
حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است . ماده34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
 ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی
 معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که 
خود قادر بــه اجرای مفــاد اجرائیــه نداند بایــد ظرف مهلــت مزبور صــورت جامع 
 دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کنــد و اگر مالی نــدارد صریحًا اعــالم نماید. 
 م الف: 682705 عمار امیــری آرانی قاضی شــعبه چهارم شــورای حل اختالف 

خمینی شهر 
اخطار اجرایی

9/167 شماره: 383/98 حل11 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: علی قاسمی، 
نام پدر: الیاس، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: میالد 
صدری ، نشانی: اصفهان سپاهان شهر بلوار غدیر کوچه کاشــف، محکوم به:به موجب 
رای شماره 1088 تاریخ 98/05/28 حوزه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی 
شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ بیست و چهار 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و سیصد و چهل هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 96/2/10 لغایت زمان پرداخت در 
زمان اجرا در حق خواهان و نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن رای صادره 
غیابی می باشــد . ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم 
 نماید. م الف: 682708  ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم شورای حل اختالف

 خمینی شهر 
ابالغ رای

9/168 رأی قاضی شورا کالسه پرونده: 2/523/98 شــماره دادنامه: 995 در خصوص 
دادخواست رضا محمودیان با وکالت آقای آیت سنجر  به طرفیت مجتبی نادری به خواسته 
مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه 1 فقره چک به شــماره 1624/025885/51  مورخ 
98/2/30 به عهده بانک ملت شــعبه لردگان بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محل 

علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مورخه  98/8/26 و نظر به اینکه 
اصل ســند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال 
ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی کــه حکایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده، فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
98/8/26 و با احراز اشــتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون 
شوراهای حل اختالف و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از 
قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان و به پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا 
زمان اجرایی حکم بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت خسارات 
دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ، قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل 
 تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل می باشد. 
م الف: 686164 محمدرضــا کرمانی نصرآبادی  شــعبه دوم حقوقی حوزه قضایی 

شهرستان آران و بیدگل 
ابالغ اجرائیه

9/169 شماره پرونده: 139804002135000013/1 شماره بایگانی پرونده: 9800028 
شماره ابالغیه: 139805102135000178 بدینوسیله به خانم ها مریم احمدی طامه به 
کدملی 1239924623 و اعظم احمدی طامه به کدملی 1239984138 بدهکاران پرونده 
کالسه139804002135000013/1 که برابر گزارش مامور ابالغ شناخته نگردیده اید 
ابالغ می گردد که برابر ســند ازدواج شــماره 4805-1395/07/10 بین مرحوم عبداله 
 احمدی طامه و خانم کوکب اســالمی بابــا حیدری مبلــغ 86/305/197 ریال بدهکار 
می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از 

تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد ضمنا پالک 
72 فرعی از 63 اصلی واقع در بخش بهنام وسط حوزه ثبتی ورامین بابت مهریه بازداشت 
گردیده لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از 
تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ درج و منتشــر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 
شما تعقیب خواهد شد.  م الف:686596 علی جوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

نطنز 
مزایده اموال منقول

9/170 شــماره مزایده: 139804302132000005  به موجب پرونده اجرائی کالســه 
139704002132000164 له: خانم راحله سالمه زاده علیه آقای هادی نجار زاده زواره 
ششدانگ یک دستگاه موتور سیکلت به شــماره انتظامی 629/87587 متعلق به آقای 
هادی نجار زاده زواره به عنوان مدیون پرونده که برابر نظریه کارشــناس رسمی به مبلغ 
پنجاه میلیون ریال ارزیابی گردیده از طریق مزایده به فروش می رســد. موتور سیکلت 
فوق از نوع xiyma مشکی رنگ شماره تنه 9401496 شــماره سیلندر 304570 و مدل 
1394 وضعیت ظاهری سالم و مرتب، الستیکها حدود 60 درصد قابل استفاده می باشد 
و بدنه سالم می باشــد. مزایده از ساعت 9 الی 12 روز سه شــنبه مورخه 1398/10/3 در 
محل اداره ثبت اردستان تشــکیل می گردد. مزایده از مبلغ پنجاه میلیون ریال که توسط 
کارشناس رسمی ارزیابی گردیده است آغاز و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته 
خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رســمی غیر مترقبه گردد، مزایده روز 
اداری بعد از تعطیل در همان محل و ســاعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده 
 طبق مقررات وصول خواهد شد. م الف:685961 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد

 و امالک اردستان 

آگهی تغییرات شرکت آریا ساخت ارگ شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 829 و شناسه ملی 14002770978 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/01/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سهام وثیقه از حداقل سی 30 سهم به حداقل 
یک 1 سهم تغییر یافت و ماده 33 اساسنامه به شرح: هر یک از مدیران 
باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از سهام شرکت بوده 
و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است 
از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود، به صندوق 
شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه 
از آن از قبیل حق رای و دریافت ســود نمیباشــد ولی مادامی که مدیر 
مفاصاحساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور 
به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.اصالح گردید اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اردستان )683172(

آگهــی تغییــرات شــرکت آریــا ســاخت ارگ 
 شــرکت ســهامی خاص بــه شــماره ثبــت 829 و 

شناسه ملی 14002770978
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/01/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : سیدمهدی مظلوم به شماره ملی 1189355205 عضو هیات 
مدیره و مدیرعامل و پریسا فرهمند به شماره ملی 1188830589 نایب 
رئیس هیات مدیره و ســید رضا مظلوم به شماره ملی 1189292904 
رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و 
اسناد مالی و بهادار و تعهدات شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود 
اســالمی با امضا منفرد آقای ســیدمهدی مظلوم )مدیرعامل( و مهر 
 شــرکت معتبر خواهد بود. مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره 
 می باشــد اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )683174(

آگهی تغییرات شرکت آریا ســاخت ارگ شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 829 و شناسه ملی 14002770978 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/01/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدمهدی مظلوم به شــماره ملی 1189355205 ، و 
سید رضا مظلوم به شــماره ملی 1189292904 و پریســا فرهمند به شماره ملی 
1188830589 بعنــوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اردستان )683173(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی کویر مقوا اردستان سهامی خاص به 
شماره ثبت 112 و شناسه ملی 10861076602 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام 
جدید از مبلغ 319950000000 ریال به مبلغ 639900000000 ریال افزایش یافت 
و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 639900000000 
ریال نقدی است منقسم به 6399000 سهم 100000 ریالی با نام عادی که تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری زواره )686482(
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قائم مقام باشگاه هایپرشهر:

از فاز فروش امتیاز خارج شده ایم
قائم مقام باشگاه هایپرشهر با اشاره به مشــکالت مالی که گریبان گیر اکثر فعالیت های ورزشی است، 
اظهار کرد: تقریبا دیگر همه می دانند با توجه به شرایط اقتصادی، باشگاه فوتسال هایپرشهر در برهه ای 
دچار مشکالت مالی شد؛ اما خوشبختانه با بزرگواری و سعه صدر بازیکنان توانستیم از این مشکل گذر 
کنیم. رحمان ولی بحرینی با ابراز خوشــحالی بابت اینکه این موضوع در درون خانواده باشــگاه هایپر 
شهر حل شده است، اظهار کرد: در برهه ای واقعا تحت فشار مالی بودیم؛ به جز پرداختی هایی که اصوال 

دیرتر از زمان مقرر انجام می شد، حتی در 
پرداخت جریمه نیز به مشکل برخوردیم. 
قائم مقام باشگاه هایپر شهر شاهین شهر 
با بیان اینکه برای رفع مشکل مالی باشگاه، 
مذاکرات متفاوت و زیادی انجام داده شده 
است، گفت: با باشــگاه های داخل استان 
اصفهان، فرمانداری، کارخانجات اطراف، 
دفتر نمایندگــی مجلــس و... برای حل 
مشکالت مالی باشگاه جلسات متعددی 
برگــزار کردیم که خروجی این جلســات 

صحبت های متفاوتی بود. وی با تایید اینکه باشــگاه نامی نو یکی از خریداران سهمیه هایپرشهر بوده 
است، ادامه داد: باشگاه نامی نو پیشنهاد خودش را مبنی بر اینکه در بحث اسپانسری وارد نمی شود ولی 
اگر باشگاه هایپرشهر تمایل به فروش سهمیه داشته باشد، یکی از خریداران سهمیه هایپر خواهد بود 
ارائه کرد. بحرینی با بیان اینکه صحبت نامی نو فقط  یک پیشنهاد بود که توسط باشگاه هایپرشهر بررسی 
شد؛ اما جزو اولویت های آخر محسوب می شد، تصریح کرد: به واسطه زحماتی که مدیر عامل مجموعه 
کشیدند، مشکل مالی باشگاه حل شد، پرداختی های بازیکنان و تسویه ها تا ۶۰ الی ۷۰ درصد انجام شده 

و مشکل مالی نداریم و دیگر از فاز فروش امتیاز خارج شده ایم.

پیروزی نزدیک گیتی پسند به شیرینی سوهان
تیم فوتســال گیتی پســند اصفهان در دیدار معوقه هفته هفدهم لیگ برتر روز جمعه و از ســاعت 
1۷:3۰ در اصفهان میزبان سوهان محمدسیما قم بود و در پایان به پیروزی رسید. در این دیدار که 
با حضور تماشــاگران اصفهانی در سالن پیروزی همراه بود، شــاگردان حمید بی غم با لباس های 
سفیدرنگ وارد زمین شدند و برای کسب پیروزی مصمم بودند؛ محمدسیما قم نیز که در این فصل 
جزو  تیم های مدعی است، برای ارتقای رتبه در جدول رده بندی پا به زمین گذاشته بود. گیتی پسند 
در این دیدار ابتدا با گل های حمید احمدی و محمد کشاورز از حریف خود پیش افتاد؛ اما در ادامه 
تالش های محمدسیما به ثمر رسید و این تیم دو بار توســط علیرضا وفایی به گل رسید و بازی به 
تساوی کشیده شد. اما این پایان دیدار نبود و گیتی پسند که راضی به کسب یک امتیاز از این دیدار 
معوقه نبود، بر حمالت خود افزود و یک بار دیگر توسط محمدرضا سنگ سفیدی به گل دست پیدا 
کرد و در آستانه پیروزی قرار گرفت. دقایق پایانی بازی حســاس و پرهیجان دنبال شد، سوهان 
محمدسیما برای به تساوی کشاندن بازی به آب و آتش زد و حتی از سیستم پاورپلی نیز استفاده 
کرد؛ در آن سوی میدان اما موقعیت های خوب گلزنی در ضد حمالت برای گیتی پسند ایجاد شد و 
در پایان این دیدار با نتیجه 3 بر 2 به سود گیتی پسند به پایان رسید. گیتی پسند با این پیروزی با 11 
برد، 5 مساوی و تنها 2 شکست و کسب 38 امتیاز در رده دوم جدول رده بندی باقی ماند؛ سوهان 
محمدسیما قم نیز که 9 پیروزی کسب کرده و در 4 بازی به تساوی رسیده ششمین شکست خود 

را متحمل شد و با 31 امتیاز در رده پنجم قرار گرفت.

در روزی که استقالل با سیســتم 2-5-3 به صدر 
جدول رســید، ذوب آهن با همین سیستم 3 گل 
از پرســپولیس دریافت کرد. چند تفــاوت مهم در 
سیستم بازی استراماچونی و منصوریان به چشم 
آمد که سوژه این مطلب شده است: 1- در تیم ذوب 
آهن یکــی از مدافعان کمی عقب تــر بازی می کند 
و نقش پوششی دارد؛ اما ســه مدافع استقالل به 
صورت خطی بازی می کنند و فضای پشت سر آنها 

به وسیله حسینی پوشش داده می شود.
2- در این سیســتم بازی، فاصله بیــن خطوط از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و باید اصل تعادل 
در تیم برقرار باشد. بنا بر اصل تعادل، اگر خط حمله 
تیم به جلو حرکت کرد، خط هافبک می بایســت به 

جلو حرکت کند تا فاصله خود با خط حمله را حفظ 
کند. خط دفاع نیز باید با حرکت به جلو، فاصله خود 
را با دو خط دیگر حفظ کند. این شــرایط نه تنها در 
مورد حرکت به جلو، بلکه در مورد حرکت به عقب نیز 
صادق است. استقالل مانند آکاردئون، خط به خط 
جمع و باز شد اما ذوب آهن با آزاد گذاشتن فضا در 
دیدار مقابل پرسپولیس، دو بار با پاس های عمقی 
دروازه خود را باز شــده دید و پنالتــی منجر به گل 
سرخ پوشــان نیز از همین روش به دست آمد.3-

این سیستم مستلزم ابزار مناسب است. سه مدافع 
مرکزی باید از ســرعت قابل قبولی برخوردار باشند 
تا در پاس های پشــت دفاع، از کورس با مهاجمان 
حریف جا نمانند. در تیم استقالل، دانشگر و غالمی 

از سرعت قابل قبولی برخوردارند و می توانند کندی 
چشــمی را نیز جبران کنند و با توجه به اصل تعادل 
که بیان شــد، ریگی و کریمی به دفاع نزدیک شده 
و پاس هــای عمقی حریفــان را خنثــی می کنند؛ 
اما ســه مدافع ذوب آهن، بلند قامت و کند بودند 
 و هر ســه  گل پرســپولیس، با الگوریتم یکسانی

 به ثمر رسید.

تفاوت 2-5-3 استراماچونی با منصوریان

درخواست »محصص« از باشگاه ها؛

با امید همکاری کنید
رییس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال معتقد است روزهای آتی برای امیدهای فوتبال ایران تعیین کننده و سرنوشت ساز خواهد بود.، مرتضی محصص با 
بیان این موضوع ادامه داد: در حال حاضر تیم امید مهم ترین تیم ملی ماست که باید تمامی توجهات معطوف به آن باشد. به طور حتم این تیم شایسته، روزهای 
سرنوشت سازی در پیش دارد. معتقدم 2۰ روز آینده از اواخر آذر تا اواسط دی ماه و پیش از شروع مسابقات مهم ترین و تعیین کننده ترین زمان در مسیر آماده 
سازی این تیم است، در واقع ما یک فرصت طالیی در پیش داریم که نباید از دســت بدهیم. رییس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال اضافه کرد: متوجه 
فشردگی برنامه مسابقات باشگاهی هستیم با این وجود نباید فراموش کنیم چه مسابقات مهمی را در پیش خواهیم داشت و حمید استیلی به همراه شاگردانش 
نیاز دارد از این فرصت به بهترین شکل استفاده کند. مقطع پایانی زمانی است که تیم المپیک باید به هماهنگی برسد و این اتفاق هنوز نیافتاده؛ اما من ایمان دارم 
تمامی مربیان باشگاهی ما چه داخلی و چه خارجی نهایت همکاری را با تیم امید خواهند داشت. ما می توانیم مثل همیشه نشان بدهیم از قدرت های برتر قاره 

هستیم و این تیم شایستگی صعود به المپیک را دارد مشروط به آنکه کادر فنی بتواند یک تیم کامل را در اختیار داشته باشد.

بزرگ ترین مشکل کمانداری 
که می گوید مدال المپیک 

می خواهد

چهره روز

وز عکس ر

تیم ملی امارات به دنبال 
جذب گابریل کالدرون

ســعد الحارثی، روزنامه نگار اهل 
عربستان در گزارشی نوشته است 
فدراســیون فوتبال امــارات برای 
جانشــینی بــرت فــن مارویک، 
سرمربی ســابق تیم ملی امارات 
که چهارشنبه از سمت خود برکنار 
شــد، گابریل کالدرون ســرمربی 
پرسپولیس را زیر نظر دارد تا با او 
مسابقات مقدماتی جام جهانی و 

آسیایی را ادامه دهد.

مذاکرات جدی اتلتیکو مادرید و »کاوانی«
ادینسون کاوانی، بهترین گلزن تاریخ باشگاه پاری سن ژرمن به شمار می آید و در بین هواداران این 
تیم از محبوبیت باالیی برخوردار است. کاوانی در فصل جاری در بیشتر بازی های پاری سن ژرمن 
نیمکت نشین بوده است. عملکرد بسیار 
خوب ایــکاردی باعث شــده تا توماس 
توخل به این مهاجــم آرژانتینی اعتماد 
بیشتری داشته باشــد و از او در ترکیب 
اصلی اســتفاده کند. قــرارداد کاوانی با 
پاری سن ژرمن در ســال 2۰2۰ به پایان 
خواهد رســید و او می توانــد به صورت 
مجانی در زمســتان از تیم جدا شــود. 
اتلتیکو مادرید با هدایت دیگو سیمئونه 
ســخت به دنبال جذب کاوانی است و 
مدیر برنامه های این بازیکن هم مذاکره با اتلتیکو را تایید کرد. با توجه به آسیب دیدگی دیگو کاستا 
باشــگاه اتلتیکو مادرید با هدایت سیمئونه سخت به دنبال کاوانی اســت و به نظر می رسد که این 
مهاجم اروگوئه ای با توجه به تجربه باال و شم گلزنی زیادی که دارد بهترین گزینه برای کاستا خواهد 
بود. اتلتیکو مادرید در فصل جاری رقابت های اللیگا عملکرد خوبی از خود نشــان نداده است. این 
تیم در آغاز هفته پانزدهم برابر ویارئال امتیاز از دست داد تا با 2۶ امتیاز در رده ششم جدول رده بندی 
قرار گیرد و شرایط برای سیمئونه و تیمش سخت شــود. در صدر جدول رده بندی اللیگا بارسلونا و 

رئال مادرید هستند که هر دو تیم 31 امتیازی هستند.

بارسلونا »نیمار«  را به امباپه ترجیح می دهد
باوجود آنکه در روزهای اخیر خبرهایی درباره عالقه باشگاه بارسلونا به جذب امباپه به گوش می رسد؛ 
اما آبی اناری ها هم چنان دوســت دارند که نیمار به این تیم برگردد. کلیان امباپه یکی از بهترین و 
باکیفیت ترین بازیکنان حال حاضر فوتبال جهان اســت که در پاری سن ژرمن بازی می کند. این 
بازیکن فرانسوی تنها 2۰ ســال ســن دارد و غول های بزرگ فوتبال جهان از جمله رئال مادرید و 
بارســلونا به جذب او عالقه دارند. رسانه های فرانسوی در روزهای اخیر نوشــتند که بارسلونا برای 
جذب امباپه حاضر اســت که عالوه بر گریزمان و عثمان دمبله 12۰ میلیون یورو هم به پاری ســن 
ژرمن پرداخت کند. یک سایت فرانسوی  مدعی شد بارسلونا هم چنان دوست دارد که نیمار به این 
تیم برگردد و این بازیکن برزیلی را به امباپه ترجیح می دهد. نیمار در فصل نقل و انتقاالت تابستانی 
تا آستانه بازگشت به بارســلونا پیش رفت؛ اما در نهایت پاری ســن ژرمن اجازه جدایی را نداد و او 
در تیم ماندنی شد. این بازیکن برزیلی به خاطر حاشــیه سازی های زیادی که در تابستان داشت 

رابطه خوبی با هواداران پاری سن ژرمن ندارد و همین باعث شده تا احتمال جدایی او زیاد باشد.

بایرن مونیخ در دوحه اردو می زند
نیم فصل نخست رقابت های بوندسلیگا دو هفته دیگر به پایان خواهد رسید و تعطیالت زمستانی 
بوندسلیگا یک ماه به طول خواهد انجامید. بایرن مونیخ قصد دارد که در زمستان راهی دوحه قطر 
شود و تمرینات خود را در این کشور آسیایی برگزار کند. این اقدام بایرن در حالی است که رسانه های 
آلمانی پیش از این بارها از قطر به خاطر برخورد نامناسب با کارگران در راه آماده سازی برای میزبانی 
جام جهانی انتقاد کرده و از تیم های باشگاهی کشــور خود خواسته اند که قطر را تحریم و اردوهای 

زمستانی و تابستانی خود را در این کشور برگزار نکنند.
بایرن مونیخ با وجود این هشدار و تهدیدها با توجه به امکانات و شرایط خوب آب و هوایی قطر در 

زمستان قصد دارد که تمرین خود را در نیم فصل در این کشور برگزار کند.

فوتبال جهان

میالد وزیری در حالی که به فکر خداحافظی بود 
دوباره به تیروکمان برگشت؛ با سهمیه المپیک 
2۰2۰ توکیو. کماندار ریکرو با همه مشــکالتی 
که پشت ســر گذاشــته، حاال دلش از دومین 
تجربه المپیکــی، مدال می خواهــد. هرچند 
به نظر خودش شــاید بعضی هــا به حرفش 
بخندند. وزیــری درباره مشــکالت تجهیزات 
ورزشی اش گفت: »مشکل ما تجهیزات قدیمی 
اســت، کمانداران هزینه تجهیزات را خودشان 
می دهند. حاال کمان حرفه ای حداقل 5۰-4۰ 
میلیون تومان اســت. همه رقبای ما به خاطر 
اسپانسرهایشان معموال دو کمان دارند. ما هم 
قبال داشتیم اما حاال نه. به روز نبودن تجهیزات 
شاید در نیمه حرفه ای خیلی تاثیرگذار نباشد؛ 
اما در حرفه ای روی رکورد خیلی موثر اســت. 
کمانم و زه اش برای 8 سال پیش است و همین 
رقابت را با کمانداران دیگر ســخت می کند.« 
کماندار کشورمان می گوید: در این هشت ماه 
باقی مانده به المپیک فقط آرامش می خواهم 
و دوری از حاشــیه. من به جلــو نگاه می کنم، 
وقتی می توانیم مدال بگیریم که برنامه اردوی 
مسابقات تدارکاتی و اردوی مشترک در کره با 
تیم های برتر داشته باشــیم و حمایت مالی از 
بچه ها مهم است تا آنها بدون دغدغه فکری با 
همه تمرکز تمرین کننــد. در حالی که من حاال 
مجبورم بــه خاطر هزینه زندگی در باشــگاه و 
مدارس تیرو کمان آموزش دهم که این مسئله 

از نظر فنی تاثیر منفی روی کارم می گذارد.

منهای فوتبال

وقتی مربی ۶9 ساله ترک تبار  سمیه مصور
بــا اســتقبال 2 هــزار نفری 

هواداران تراکتورسازی در فرودگاه تبریز مواجه شد هرگز 

فکر نمی کرد که حضور او در این شهر مدت زمان زیادی به 

طول نکشد، سرمربی کهنه کاری که با تیم های پرسپولیس 

و پاس تهران چهار فصل درخشــان را در ایران پشــت سر 

گذاشته بود؛ اما ناکامی در چهار هفته متوالی پرونده حضور 

او را در تراکتور پیش از رسیدن به نیمه فصل بست.

اواخر خردادماه ســال جــاری بود که باشــگاه تراکتورســازی 

تبریز پس از کش و قوس های فراوان و اســامی زیادی که برای 

سرمربی گری این تیم مطرح شــده بود در نهایت در انتخابی غیر 

منتظره و البته شــگفت انگیز، مصطفی دنیزلــی را برای هدایت 

تیمش انتخاب کرد. سرمربی سرشناس ترکیه ای که در سال های 

نه چندان دور، روزگار خوبی را در لیگ فوتبال ایران پشــت سر 

گذاشته بود. او که نخستین بار در فصل 84-83 سرمربیگری 

در لیگ برتر ایران را با پاس تهران تجربه کرد و دو سال هدایت 

این تیم را بر عهده داشت، در لیگ ششــم به پرسپولیس رفت 

و خاطرات به یــاد ماندنی ای را برای هــواداران این تیم بر جای 

گذاشت. دنیزلی در فصل 8۶-85 هجومی ترین تیم لیگ برتر را 

با پرسپولیس داشت و با سه امتیاز کمتر نسبت به سایپا در رده 

سوم ایستاد و نتوانست به قهرمانی برسد؛ اما بازی های زیبایی 

که سرخ پوشان تهرانی با هدایت او داشتند، همچنان در ذهن 

هواداران این تیم باقی مانده است و تراکتوری ها امیدوار بودند 

که با این مربی کهنه کار بتوانند برای اولین بار به مقام قهرمانی 

در رقابت های لیگ برتر دست یابند.

 کار برای سرمربی ۶9 ساله سرخ پوشــان تبریزی نیز در 

اوایل خوب پیــش رفت و تیم تحــت هدایت او توانســت هفت هفته 

درخشان را ســپری کند و با کلین شــیت های متوالی خود را به عنوان 

مدعی جدی قهرمانــی مطرح کند؛ امــا از دیدار با صنعــت نفت، روند 

نزولی این تیم آغاز شــد و تراکتوری ها نتایج ضعیفــی را در دیدارهای 

بعدی شــان در لیگ کســب کردند، نتایجی که مدیران متمول باشگاه 

تبریزی نتوانستند آن را بربتابند و پس از چهارمین هفته متوالی ناکامی 

در رســیدن به پیروزی حکم اخراج دنیزلی صادر شد. اخراج افندی در 

حالی رقم خورد که در میکسدزون مدیر رسانه ای تراکتور چنین خبری را 

»شایعه بی پایه و اساس« دانسته بود.

مصطفی دنیزلی هیچگاه طعم اخراج را در فوتبال ایران نچشــیده بود 

و این نخســتین باری بود که برکنار شــد. نکته جالب ایــن ماجرا هم 

سریع ترین جدایی دنیزلی از تیم  تحت هدایتش است. او در تیم هایش 

حداقل 1۶ بازی را به عنوان مربی سپری می کرد؛ اما این بار تنها سیزده 

مرتبه روی نیمکت تراکتور نشست. تراکتورِ دنیزلی در دیدار مقابل شاهین 

شهرداری بوشهر نمایشــی بی نظم ارائه کرد که باب میل هواداران نبود؛ 

اما بازیکنان نیز موقعیت های بســیاری را از دست دادند. دنیزلی که در 

نشست خبری آشفته به نظر می رسید، انتخاب ترکیب خود را هم اشتباه 

دانست و انتقاداتی را به بازیکنان انجام داد.

حاال تراکتوری ها منتظرند تا نهمین ســرمربی خود در چهار سال اخیر 

را بشناســند. در این ســال ها تونی اولیویرا، امیر قلعه نویی، یحیی گل 

محمدی، ارطغرل ســاغالم، جان توشــاک، محمد تقوی، ژرژ لیکنز و 

مصطفی دنیزلی روی نیمکت تراکتور نشســتند. اگرچه در این سال ها 

اکثرا مربیــان خارجی بــه تبریز رفته اند و ســلیقه زنوزی هــم به این 

ســمت گرایش دارد؛ اما مشخص نیســت که پس از تجربه نه چندان 

 خوب با لیکنــز، توشــاک و دنیزلی، انتخــاب بعدی او از کــدام بازار 

باشد.

سه باخت پرونده »دنیزلی« را در تراکتور بست؛

وداع افندی با تبریز
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رییس شورای اسالمی شهر:

عزل و نصب نیروها در بدنه شهرداری نظام مند می شود
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در دیدار با مدیر و کارکنان منطقه ۹ شهرداری اصفهان با اشاره 
به عزل و نصب ها و هدر رفت منابع انســانی، اظهار کرد: منابع انســانی از ســرمایه های هر نهاد و 
سازمان به شمارمی رود، از این رو باید هوشیار باشیم و نیروهای مجرب، توانمند و متخصص را به 
کار گیریم. علیرضا نصراصفهانی تصریح کرد: در حال حاضر شش مدل قرارداد از جمله قراردادهای 
ساعتی، شرکتی، قراردادی، رسمی و پیمانی در سیستم شهرداری اصفهان وجود دارد که امور اداری 

شهرداری ملزم شده این موارد را پیگیری 
و به سمت و سویی مشخص پیش ببرد. 
رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
افزود: امسال قرار شــد قرارداد نیروها 
به دو شــرکت طرف قرارداد شــهرداری 
واگذار شود تا شرکت ها بهتر به تعهدات 
خود عمل کننــد. نصراصفهانی با تاکید 
بــر پرداخت بــه موقع حقــوق کارکنان 
شهرداری، گفت:به رغم تمام مشکالت 
موجود، به طور جدی در تالش هستیم 

پرداخت حقوق ها به تاخیر نیفتد. وی ادامه داد: در جریان ناآرامی های اخیر که ۳۰۰ میلیارد تومان 
خسارت به زیرساخت های شهری وارد شــد، شهردار اصفهان الیحه ای به شــورا ارائه کرد تا از سه 
محل ۱۶ میلیارد تومان برای امور فوری دریافت وبرخی از خســارات را جبران کند. رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: در بحث بازنشستگی نیروها معتقدم فردی که پس از ۳۰ یا ۳۵ سال 
می خواهد مجموعه را ترک کند باید با خاطره ای خوش بازنشسته شود و مورد تکریم قرار گیرد. وی 
با بیان اینکه کار کردن در امور شــهری در واقع کار کردن در »میدان مین« است، افزود: نیروها باید 
در مسئولیت به خوبی ایفای نقش کنند تا در سیستم شــهرداری اخالل ایجاد نشود؛ باید اهمیت 
مسئولیت ها را بپذیریم. نصراصفهانی خاطرنشــان کرد: به زودی تعاونی مسکن برای کارکنان راه 
اندازی می شود و مقرر شده این موضوع طبق پیشــنهادها به مناطق وا گذار شود. وی با بیان اینکه 
مردم بین شهرداری ها تفکیکی قائل نیستند و شهرداری را جزو  دولت و نظام می دانند، گفت: در 
حال حاضر عملکرد شــهرداری ها از اهمیت باالیی برخوردار اســت و در وضعیت اقتصادی کنونی 

عملکرد شهرداری ها می تواند به مردم نشاط و امید به زندگی داده و شهر را حفظ کند.

عضو شورای اسالمی شهر:

نیاز  به مشارکت مردم داریم
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: تعدد خیریه ها و ســمن ها در شهر اصفهان نشان از 
عالقه باالی اصفهانی ها به مشــارکت در زمینه های مختلف بدون اهداف مادی دارد و مدیران نیز 
باید از ادامه این امر که همچون یک فرهنگ در میان مردم نهادینه شــده، حمایت کنند. امیراحمد 
زندآور با اشاره به تصویب طرح »حمایت از کار داوطلبانه شهروندان« در شورای شهر اصفهان افزود: 
کار داوطلبانه بر مبنای خواست مردم شکل می گیرد و اگر کمک های مادی و ردیف های بودجه ای 
برای آن تخصیص داده می شود برای تقویت بسترهای آن است. عضو شورای شهر اصفهان تصریح 
کرد: نوع کاری که مردم و سازمان های مردم نهاد در مشارکت خود در شهر انجام می دهند، وابسته 
به ساختارهای فیزیکی و تدوین موارد مالی نخواهد بود بلکه ساختاری اعتقادی و فرهنگی است 
اما گاها اثرگذاری آن به نسبت کارهایی که با اهداف مادی انجام می شود برابری می کنند. وی ادامه 
داد: در همه عرصه ها و خدمات شهر حتی حوزه های تخصصی نیاز به ورود افکار و خدمات داوطلبانه 

مردم داریم و رفتار و ذهنیات مردم در تمام زمینه ها می تواند به مدیریت شهری کمک کند.

وقتی باز و بسته کردن مداوم آب، باعث تخریب پل های تاریخی اصفهان می شود؛

گوش شنوایی هست؟!

بدون شک اصفهان را نه تنها در ایران بلکه 
در تمام جهــان در درجه اول بــا پل های       نرگس طلوعی

تاریخی آن می شناسند، پل های سی و سه و پل و خواجو که با معماری 
جادویی و شگفت انگیزشــان  روی بزرگ ترین رودخانه فالت مرکزی 
ایران قرن هاســت قد علــم کرده انــد، پل هایی که زیبایــی خاص و 
متفاوت شان ساالنه گردشگران زیادی را به سوی خود جذب می کند و 
از سوی دیگر مامن آرامش بخشی نیز برای خود شهروندان اصفهانی 
است که اوقات فراغت خود را کنار آن می گذرانند و با این پل ها خاطرات 
زیادی در پســتوخانه ذهن شــان به یادگار گذاشــته اند؛ اما به دنبال 
خشکسالی های دهه اخیری که گریبان دیار گنبدهای فیروزه ای را گرفته 
است این پل ها هم از آسیب این معضل دهشتناک در امان نمانده به 
طوری که کارشناســان میراث فرهنگی در این سال ها همواره نسبت به 
این موضوع هشدار داده و خواستار اتخاذ راهکاری برای جاری ماندن 
دائمی آب در زاینده رود شــده اند. این کارشناسان معتقدند باز و بسته 
شدن های متوالی آب زاینده رود آســیب جدی برای پل های تاریخی 
اصفهان به همراه دارد، پل هایی که ســرمایه نصف جهان هســتند؛ اما 

سیاست های اشتباه آنها را در معرض تخریب قرار داده است.

یک عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشــگاه آزاد اصفهان در این 
باره گفته است: »سازه پل های تاریخی اصفهان یک سد پایه دار است و 
طراحی این پل طوری است که اگر آب به صورت ایستا باشد بتواند آن 
را نگه دارد و از ســیل جلوگیری کند. با تحقیقی که روی ۳۰۰۰ پل جهان 
صورت گرفته است به این نتیجه رسیدند که بیش از ۳۵ درصد تخریب 

پل های تاریخی مربوط به تخریب ِپی آن بوده است.«
این محقق بین المللی در زمینــه هیدرلوژی ادامه داده اســت: »پی 
پل های تاریخی اصفهان از ریگ، ســنگ و ســاروج ســاخته شــده 
اســت که اگر به این گل ها آب برســد منبســط می شــود و وقتی آب 
به پل ها نرســد به حالت اشــباع می رســد، منقبض می شود و همین 
مســئله باعث تــرک خــوردن پل هــا خواهد شــد؛ چرا کــه پل های 
تاریخــی اصفهــان بر اســاس دائمی بودن رودخانه ســاخته شــده 
اســت و باید به طور دائمــی در آب قــرار گیرند همچنین اگر ســطح 
 آب پایین تــر از حد مجاز باشــد احتمال نشســت پل هــای تاریخی

 وجود دارد.«
۱۳ آذرماه سال جاری بار دیگر خروجی ســد زاینده رود کاهش یافت 
تا خطر در معرض آسیب قرار گرفتن پل های تاریخی اصفهان بار دیگر 

مطرح شود. یک عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان در این باره به 
ایسنا گفته است: »آنچه آســیب زیادی به پل ها می رساند، فرآیند تر و 
خشک شدن های متوالی است. اینکه به صورت پیاپی، آب رودخانه را 
می بندند و دوباره باز می کنند، باعث می شــود که پایه های پل خیس و 

خشک شود و به آن آسیب برسد.«
نیما ولی بیگ همچنین در خصوص آسیب منظری به پل های تاریخی 
شهر نیز گفته است: »در گذشــته، تنها به حریم محوطه های تاریخی 
توجه می شد؛ اما اکنون حریم محوطه های طبیعی نیز باید موردتوجه 
قرار گیرد و قانونی پیش بینی شود که در آن بر حفظ حریم اطراف پل و 

رودخانه تاکید شده باشد.«
گفته های این کارشناسان نشان می دهد که اگر فکری به حال جریان 
دائمی آب در زاینده رود نشود و با سیاست های فعلی تنها مدت زمان  
کوتاهی آب در بزرگ ترین رودخانه فالت مرکزی ایران جریان داشته 
باشد، باید منتظر آسیب های جدی به پل های تاریخی اصفهان باشیم، 
 پل هایی که نماد نصف جهان در عالم اســت؛ اما دیــر زمانی نمی گذرد
  که ایجــاد ترک هایی بــزرگ در دیواره های ایــن پل ها آنهــا را به فنا

 خواهد برد.

نماینده اصفهان در مجلس شــورای اسالمی با تاکید 
بر اینکه مهارت هــای زندگی بایــد جایگزین مهارت 
تســت زنی در نوجوانان شــود، برگزاری جشــنواره 
»منظومه ســتارگان درخشــان« را زمینــه ای برای 
پرداختن به سایر عالقه مندی های نوجوانان دانست.

ناهید تاج الدین در حاشــیه آیین افتتاحیه جشنواره 
منظومه ســتارگان درخشــان اظهار داشــت: بسیار 
خرسندم که نوجوانان از این ســن دغدغه پیشرفت 
کشــور خود را دارند.وی با تشکر از دســت اندرکاران 
برگزاری این جشنواره افزود: متاسفانه دغدغه نوجوانان 

و خانواده های آنها بیشتر معطوف به موفقیت در کنکور 
است و این دیدگاه باید اصالح شــود. امروز به جای 
آموزش مهارت های زندگی بــه نوجوانان، نمره مالک 

موفقیت آنها شده است.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
یکی از اقداماتی که در مجلس شورای اسالمی پیگیری 
می شود این است که دغدغه کنکور را رفع کنیم. امیدوارم 
طوری عمل شــود که نوجوانان بتوانند در کنار درس، 
عالقه مندی های خود را هــم دنبال کنند. وی تصویب 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان را یکی از اقدامات 
مجلس برای بهبود فضای کار برای جوانان دانســت 
و تصریح کرد: پســت های مدیریتی باید به دســت 
جوانان خالق سپرده شــود و امیدوارم قوانین بهتری 
نیز در این زمینه در مجلس تصویب شــود.تاج الدین 
با اشاره به تنوع زیاد در حوزه کاری نمایندگان مجلس 
گفت: از زمانی که به عنــوان نماینده اصفهان انتخاب 

شــدم با فعاالن حوزه های گوناگون از جمله صنعت، 
جوانان، زنان و ... ارتباط برقرار کردم و متاسفانه یکی 
از حوزه هایی که فراموش شد حوزه نوجوانان بود؛ اما 
از نوجوانان اصفهانی گالیه دارم کــه چرا با نمایندگان 
مجلس ارتباط نگرفته اند تا مشکالت حوزه خود را رفع 

کنند، امیدوارم در آینده این ارتباط برقرار شود.
جشــنواره منظومه ستارگان درخشــان از سوی اداره 
امور فرهنگی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان بــا همــکاری خانه نوجــوان و 
فرهنگسرای پایداری این ســازمان برگزار می شود و 
قرار است نوجوانان اصفهانی کنشگر در زمینه آیینی و 
مذهبی، کسب و کار، مدیریت، ابداع و اختراع، رسانه، 
اجتماعی و مدنی، ادبیات فارســی، ورزش و تربیت 
بدنی، صنایع دســتی، هنرهای نمایشــی، سینما و 
تلویزیون، موسیقی بومی و ملی، هنرهای تجسمی و 

شهری و معلول کنشگر و هنرآفرین را شناسایی کند.

نماینده اصفهان در مجلس در جشنواره منظومه ستارگان درخشان مطرح کرد:

مهارت های زندگی باید جایگزین مهارت تست زنی در نوجوانان شود

آنچه آسیب زیادی به پل ها می رساند، فرآیند تر و خشک 
اینکه به صورت پیاپی، آب  لی است.  شدن های متوا
رودخانه را می بندند و دوباره باز می کنند، باعث می شود 

که پایه های پل خیس و خشک شود و به آن آسیب برسد

بازدید سخنگوی شورای 
شهرو شهردار اصفهان از 

سرای ساروتقی
مهدی مزروعی، سخنگوی شورای اسالمی 
شهر اصفهان در صفحه اینستاگرام خود با 
اشاره به بازدید از سرای ساروتقی، آن را یکی 
از گنج های پنهــان و مهجور مانده اصفهان 
نامید و اظهار کرد: این ســرا با ســابقه ای 
چند صد ســاله، از دوران صفــوی برجای 
مانده و نام ساروتقی یکی از وزرای باکفایت 
صفوی ها- کــه شــخصیتی پرجاذبه اما 

ناشناخته دارد را بر آن نهاده اند.

اصفهان، معشوقه لهستانی ها
شهردار اصفهان و سفیر لهستان در ساعت های  ابتدایی شب پنجشــنبه و در باغ  زرشک با یکدیگر دیدار 
داشــتند. در این نشســت قدرت ا... نوروزی اظهار کرد: لهســتانی  ها به دلیل مهاجــرت به اصفهان در 
جریان جنگ جهانی دوم خاطرات خوبی از این شــهر داشتند و ما نیز خاطرات بســیار خوبی از حضور 
آنها داریم. این  خاطرات محرک های خوبی برای توســعه شــهر و کشورهایمان اســت. در حال حاضر 
نیز آمادگی اســتفاده از آن خاطرات جهت برگزاری جشــنواره ها و برنامه های فرهنگــی متعدد وجود 
 دارد. ســفیر لهســتان در ایران  نیز در این نشســت با بیان این نکته که »فرهنگ می تواند بستری برای 
گفت وگو فراهــم آورد« تاکید کرد: بخش 
مهمی از نمایشــگاه بیــن المللی طراحی 
گرافیک اصفهان به کودکان لهستانی مهاجر 
در اصفهان اختصاص دارد و بســیاری از 
هنرمنــدان صاحب نــام لهســتانی برای 
این نمایشــگاه اثر خلق کردنــد. »ماچی 
فائوکوفســکی« ادامه داد: این نمایشگاه 
نخ ارتباط قوی بین اصفهان و لهســتان را 
به نمایش می گذارد. برخــی از هنرمندان 
لهستانی با همتایان خود در اصفهان برای 
برگزاری چنین نمایشگاه هایی ارتباط دارند. وی یادآور شد: کاری که این شهر و مردمان آن برای لهستان 
کردند در خاطرات می ماند؛ اما ارتباط ایران و لهســتان به ســال های دور باز می گردد. برای گردشگران 

لهستانی، اصفهان مانند یک معشوقه می ماند.

»دختری با روبان سفید« در کانون پرورش فکری اصفهان
 کارشناس فرهنگی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان گفت: کانون پرورش 
فکری اصفهان صبح روز ۱۴ آذر ماه میزبان جمعی از مسئوالن مراکز و مربیان فرهنگی و ادبی و اعضای  
کتاب خوان و فعال مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری استان اصفهان بود که برای نقد و بررسی کتاب 
»دختری با روبان سفید« نوشته خانم مژگان کلهر در مرکز شماره ۲ کانون اصفهان گردهم جمع شده بودند. 
رقیه خاکزاد ادامه داد: این برنامه با عنوان دیدار با نویسنده و در راستای گرامیداشت هفته کتاب برگزار شد. 
وی ادامه داد: در این نشست اعضای دختر نوجوان مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری اصفهان،  
کتاب دختری با روبان سفید خانم کلهر را همراه با مربیان شان نقد و بررسی کردند و نکات و موارد مورد نظر 
خود را از نیز نویسنده کتاب پرسیدند. رقیه خاکزاد در ادامه بیان کرد: مژگان کلهر که در کارنامه کاری خود 
تعداد زیادی تالیف وترجمه دارد در پاسخ به سواالت اعضا ابتدا خود را معرفی کرد و از سابقه نویسندگی 

خود گفت و سپس نکات بیان شده اعضا را پاسخ داد.

شخصیت ها و فرهیختگان نصف جهان میهمان رادیو اصفهان
برنامه »چراغ« با موضوع معرفی چهره های مشــهور و برجسته اســتان اصفهان، برای شنوندگان 
اصفهانی تولید و پخش می شود. در این برنامه از چهره های مشهور و برجسته استان در زمینه های 
مختلف هنری، علمــی، اقتصادی، فرهنگــی و دینی دعوت می شــود و ضمــن گفت وگو با این 
شخصیت ها، سیر و داستان زندگی، عوامل موفقیت و پیشرفت آن ها برای شنوندگان بیان می شود. 
همچنین در صورت امکان گزارشگر برنامه به محل کار و فعالیت میهمان برنامه می رود و با افرادی 
که با وی در ارتباط هستند، مصاحبه می کند. برنامه »چراغ« با ساختار ترکیبی ساده به تهیه کنندگی 
روح ا... کازرونی و گویندگی مهدی باتقوا تولید و به مدت ۴۵ دقیقه جمعه ها ساعت ۳۵: ۲۱ پخش 

می شود.

با مسئولان

وز عکس ر

عکس: ایمنا

خبر ویژهاخبار

اصالح خطوط پردازش 
 پسماند اصفهان
 تا خردادماه 99

سرپرســت ســازمان مدیریــت پســماند 
شــهرداری اصفهان در نشســتی مشترک 
با حضور مدیــرکل دفتر مدیریت پســماند 
ســازمان حفاظت محیط زیســت کشــور، 
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان و 
مدیرکل هماهنگی و نظارت خدمات شهری، 
در خصوص وضعیت تولید پســماند در شهر 
اصفهان و پردازش آن در کارخانه، اظهار کرد: 
روزانه حدود یک هزار تن پسماند به کارخانه 
منتقل می شود که از این میزان حدود ۶۰۰ تن 
به کود کمپوست تبدیل شــده و بین ۱۰ تا ۲۰ 
تن آن پسماند خشــک است که وارد فرآیند 
بازیافت می شــود. محمد صادقــی افزود: 
حدود ۴۰۰ تن از پسماندهای جمع آوری شده 
روزانه از سطح شــهر، غیر ارگانیک بوده که 
دفن می شود و امید می رود تا در آینده بتوان 
از طریق تکنولوژی هایی مانند پیرولیز آن ها 
را مورد استفاده قرار داد. سرپرست سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره 
به آمار سایر گروه های پسماند تصریح کرد: 
۱۲ تن پسماند عفونی، ۳۲۰۰ تن نخاله های 
ســاختمانی، ۱۹۶ تن پســماند روز و حدود 
۶۲ تن پسماند خشک، آمار دیگر گروه های 
پسماند جمع  آوری شــده در طول روز است. 
وی با اشاره به پروژه اصالح و بهسازی خطوط 
پردازش پســماند کارخانه گفت: این اقدام 
یکی از مهم ترین پروژه های ســازمان است 
که از سال گذشــته کلید خورده و شامل دو 
خط بــا ظرفیت هر کدام ۲۵۰ تن می شــود  
و پیش بینی شــده تا خردادماه سال آینده 
مراحل احداث آن به اتمام برســد. صادقی 
با اشــاره به چشــم انداز اصفهان برای افق 
۱۴۰۰، اظهــار کرد: اصفهان شــهر بدون دفن 
پسماند، چشم انداز پیش روی سازمان است 
و تالش ها به سمتی می رود که تا سال ۱۴۰۰ با 
استفاده از روش هایی مانند هاضم بی هوازی 
و پیرولیز، دفن پسماند را به کمتر از ۱۰ درصد 

برسانیم. 

 هیئت مدیره 

آگهی مجمع عمومی فوق العاده شرکت خدماتی ایثارگران فالورجان ) سهامی خاص ( 
ثبت شده به شماره 405 و شناسه ملی 10260086644 

بدينوسيله به اطالع کلیه سهامداران محترم شركت خدماتي ايثارگران فالورجان 
)سهامی خاص(  می رساند مجمع عمومی فوق العاده شركت رأس ساعت ۱۲ 
ظهر روز جمعه مورخ ۹8/۰۹/۲۹ در محل سالن اجتماعات آموزش و پرورش 
شهرســتان فالورجان واقع در فالورجان – جعفرآباد – بلــوار توحيد -خيابان 

فرهنگ برگزار می گردد .
موضوع جلسه :

- تصميم گيری در خصوص افزايش سرمايه شركت 
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سیدعلی بنی صدر همه ما اگرچه ممکن است به 
این امــر توجه ویژه نداشــته 
باشیم، ولی در یک قالب خاص از زندگی قرار گرفته ایم که 
حاصل تفکــرات، عایــق، ســایق، اعتقــادات، باورها، 
توانمندی ها و صد ها عامل دیگر اســت که وابسته به خود 
ماست. نتیجه و ثمره این سبک زندگی که قالب حیات ما 
را شــکل می دهد، وضعیتی اســت که امروز در آن به سر 
می بریم و به همین دلیل است که هر شخصی خواسته یا 
ناخواســته برای خود یک ســبک زندگی منحصر به فرد 
تعریف کرده است. هر انسانی اگر اندکی با خود خلوت کند 
و وضعیــت کنونــی اش را از حیث اقتصــادی، اجتماعی، 
فرهنگی، علمی، دینی و مذهبی رصــد کند، به نتایج تامل 
برانگیزی در این خصوص دست خواهد یافت. شاید نسبت 
به موقعیت فعلی خویش در مواردی راضی و خشنود باشد، 
ولی در مواردی چنین نباشد. در هر حال میل هر فرد به آن 
اســت که در هر جایگاه و موقعیتی که قرار دارد، خویش را 
رشد و تعالی دهد و هر روز بهتر از گذشته باشد. جایگاهی 
که هر انســان در آن قرار دارد، حاصل سبک زندگی خاص 
اوست. سبک زندگی هر فرد، منحصر به خود اوست، چون 
هر سبک زندگی به حدی دارای جزییات و فروعات است 

که هیــچ دو انســانی را نمی یابید که ســبک زندگی کاما 
یکسان با یکدیگر داشته باشــند. هرچه زمان بگذرد و عمر 
فرد طوالنی تر شود، بیشــتر به روال زندگی که در آن به سر 
می برد، عادت می کند. در نتیجه به مرور زمان انسان چنان 

به ســبک زندگی جاری خود انس می گیرد که تغییر این 
سبک و اصاح آن در دراز مدت نه فقط دشوار بلکه ناممکن 
می شود؛ اما راه موفقیت در شکستن حصار سبک نادرست 
زندگی است. هیچ فرد موفقی را نمی یابید مگر آنکه روزی 

تصمیم گرفته تا از مرز هــای ذهنی خود فراتر رود و زندگی 
جدیــدی را تجربه کند. ایــن اراده و تصمیم اگرچه ممکن 
است در لفظ و سخن، به آسانی بیان شود، ولی در اجرای 
آن در مقام عمل چندان آسان نیست و شاید به همین دلیل 
که بسیاری از انسان هایی که چنین قصد و اراده ای دارند، 
هیچگاه موفق نمی شوند که اراده خویش را به اجرا بگذارند. 
در ادامه پنج مانع مهم در خصوص این مسئله بسیار مهم را 
مورد بررسی قرار می دهیم. اولین نکته قابل توجه آن است 
که یکی از موانع تغییر رویکرد در ســبک زندگی این تفکر 
است که شــخص تصور می کند، اگر فضای فعلی را تغییر 
دهد، ممکن است در روند عادی زندگی دچار مشکل شود. 
این تفکر الزاما صحیح و قابل قبول نیســت. تغییر سبک 
زندگی نــه تنهــا مانع نیســت بلکه اگــر با تدبیــر الزم و 
برنامه ریزی منطقی باشد، از عوامل تحول مثبت در زندگی 
خواهد بود. اگر هر انسان با هراس از پیامد های ناخواسته 
تغییر، تا پایان عمر به همان روال یکسان ادامه دهد، تحول 
و تعالی جایگاه خود را از دســت خواهد داد. دومین مانع 
برای تحول خواهی، مشــاهده شکســت افرادی است که 
 اقــدام بــه تغییر هــای چالشــی در زندگــی کرده اند.... 

)ادامه دارد(

آشپزی

 رول تست فرانسوی
 با پنیر خامه ای و لطیف

مواد الزم: پنیر خامه ای 100 گرم، عســل دو قاشق ســوپ خوری، دارچین یک  
چهارم قاشق، 12 ورقه نان تست، تخم مرغ سه عدد، شیر یک فنجان، وانیل یک  هشتم 

قاشــق چای خوری، بادام پودر شده چهار قاشــق چای خوری، پودر سوخاری سه قاشق 
سوپ خوری، شکر سه قاشق سوپ خوری، سس شکات و برش های میوه به مقدار الزم

طرزتهیه: ابتدا داخل یک ظرف پنیر خامه ای ویلی، عسل و دارچین را با هم خوب مخلوط کنید. 
قســمت تیره دور نان ها را برش زده و جدا کنیــد و روی نان ها را وردنه  بکشــید. روی یک طرف 
نان مقداری از مخلوط پنیری بمالید و نان را رول کنید. داخل یک کاســه تخم مرغ ، شیر و وانیل 
را با هم مخلوط کنید. ســپس در ظرفی دیگر بادام، پودر سوخاری و شــکر را هم مخلوط کنید. 

 رول های آماده شــده را ابتدا درون مخلوط تخم مرغ و ســپس داخل مخلوط بادام بغلتانید.
 یک تابه بردارید و مقداری کره داخل آن بریزید و رول ها را داخل تابه بچینید. یک 

طرف رول ها را که سرخ کردید، به وسیله یک قاشق آن ها را برگردانید و طرف 
دیگر را هم سرخ کنید. داخل یک بشــقاب چند عدد دستمال کاغذی 
بچینید و رول ها را روی دســتمال قرار دهید تا روغن اضافی آن ها 
گرفته شود. رول تســت فرانســوی با پنیر ویلی آماده است. 
می توانید آن را با مقداری سس شکات و برش های میوه 

مورد عاقه تان تزیین کنید.

جسارت در تغییر سبک زندگی

 میرطاهر مظلومی خبر
به جمع سالطین تخمه پیوست

 نگاه ویژه کارگردان »مطرب«
 به »هم گناه«

میرطاهر مظلومی به گروه ساطین تخمه پیوست تا یک بار دیگر 
ماجراهای جذاب نون. خ را در شبکه یک سیما به تصویر بکشند. 
فصل دوم ســریال تلویزیونی »نون. خ« در حالی شــروع شد و 
تصویربرداری در کرمانشاه روزهای آغازین خود را سپری می کند 
که سعید آقاخانی هم در پشت دوربین و هم جلوی دوربین زنگ 
آغاز کار را رســما به صدا درآورد. نقش نورالدین خانزاده برعهده 

سعید آقاخانی کارگردان »نون. خ« است.

مراسم اکران خصوصی فیلم سینمایی »مطرب« به کارگردانی و 
تهیه کنندگی مصطفی کیایی در پردیس سینما چارسو برگزار شد. 
مصطفی کیایی در مورد وضعیت فیلمبرداری سریال »هم گناه« 
تصریح کرد: در حال حاضر مشغول فیلمبرداری سریال »هم گناه« 
هســتم و اگر مشــکلی رخ ندهد از بهمن ماه وارد شبکه نمایش 
خانگی خواهد شــد و امیدوارم مخاطبان از این سریال استقبال 

کنند چون نگاه ویژه ای به این سریال دارم.

حفظ و احیای منابــع طبیعی به ویژه           حدیث زاهدی
جنگل هــا و مراتع با مشــارکت های 
مردمی، رویکرد اصلی دولت تدبیر و امید در صیانت از طبیعت ایران 
بوده که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در بسیج 
همگانی نسبت به احداث و ایجاد 5007 هکتار جنگل دست کاشت 
در سطح استان اقدام کرد. در این راستا بیش از 125 هزار اصله نهال 
با همکاری سازمان های مردم نهاد در بیش از پنج هزار هکتار از اراضی 
استان اصفهان همزمان با سراسر کشور کاشته شد.این اداره با اجرای 
طرح های مدیریــت منابع طبیعی، اقدامــات حفاظتی، حقوقی و 
مقابله با تخلفات، فرهنگ سازی و مشارکت مردمی و فعالیت های 
قانونی و ســاختاری در حفظ و احیای منابع طبیعی موفقیت های 
قابل توجهی داشته است که در استان اصفهان هم  بسیج همگانی 
جنگل کاری همزمان با سراســر کشــور با حضور مسئوالن اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط زیست، سازمان جهادکشاورزی، 
سازمان های مردم نهاد و حدود 800 نفر از اعضای جمعیت کنگره 60 

در منطقه بیابانی مرغ و ُدنبی برخوار اجرا شد.
هدف از این اقدام حفظ، احیا و توســعه جنگل هــا، مراتع و مقابله 
با بیابان  زایی اســت که در ســایر شهرســتان ها از جملــه تیران و 
کرون، شاهین شــهر، فریدون شهر، ســمیرم، بویین و میاندشت، 
لنجان، شــهرضا، اردســتان، نایین، خوروبیابانک، آران و بیدگل و 
کاشــان نیز در مجموع پنج هزار و هفت هکتار اجرا شــده اســت 
و اعتبار این پروژه جنــگل کاری بالغ بر 4 میلیــارد و 270 میلیون 
تومان اعام شد.محمدحسین شــاملی ،مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به جزییات 
این پروژه، اظهار کرد: در ســطح کشــور 145 میلیون نهال کاشــته 

می شود که سهم استان اصفهان  کاشت 
125 هزار اصله نهال و بذر است.وی 
ادامه داد: در حوزه جنگل کاری،  در 
چهار هــزار و هفت هکتــار از اراضی 
اســتان بذر و نهال کاشــته می شود 
که بزرگ تریــن آن در منطقه مرغ و 
دنبی شهرســتان برخوار با گونه های 
جنگلی در مســاحت یک هزار و 53 
هکتــار  خواهد بــود. در این منطقه 
برای کاشــت بذر حدود  600 گوده با 
کمک اعضای کنگره 60 ایجاد شده  و 
افراد کنگره 60 به لحاظ عاقه مندی 
به توســعه فضای ســبز به صورت 
خودجوش با حضور 800 نیرو در این 
طرح ملی مشــارکت دارند و ایجاد 
پنج هزار هکتار جنگل دست کاشت 

گام کوچکی  در راستای توســعه جنگل کاری و مقابله با بیابان زایی 
در استان اصفهان است.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان با بیان اینکه گونه  کاشــته شــده در این طرح از نوع بادام 
اسکوپاریاست، تصریح کرد: هر هکتار این گونه جنگلی  40 کیلو بذر 
می دهد؛ این محصول در حال حاضر کیلویی 20 هزار تومان به فروش 
می رسد که در زمان بذر دهی حدود 842 میلیون تومان در سال برای 
مردم دو روستای مرغ و دنبی درآمدزایی  خواهد داشت.شاملی، در 
حوزه جنگل در مجموع 4007 هکتار در ده شهرستان و در حوزه بیابان، 
مجموعه 1000 هکتار در پنج شهرستان اســتان اصفهان و همچنین 
به میزان 400 هکتار بذرکاری در گونه درمنه بــا اعتباری بالغ بر 180 
میلیون تومان عنــوان کرد.مهرداد مرادمند، رییس ســازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان نیز در حاشــیه این طرح ملی گفت: این 
سازمان تحت نظر وزارتخانه جهاد کشاورزی از اجرای طرح های نهال 
کاری، بذر کاری و همچنین آبخیزداری که وابسته به منابع طبیعی 
است، حمایت می کند.وی با اعتقاد بر اینکه برای حراست از اراضی 
کشاورزی و کشت کشاورزان، حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی بسیار 
اهمیت دارد، خاطر نشان کرد: این دو بر یکدیگر تاثیر می گذارند؛ اگر 
با جنگل کاری از گسترش بیابان و فرسایش خاک جلوگیری کنیم 
این مهم تاثیر بسزایی بر کشــاورزی خواهد داشت.مرادمند با بیان 
اینکه اراضی کشاورزی طی سال های گذشته  بر اثر خشکسالی تحت 
تاثیر ریزگردها قرار می گرفت و  آسیب می دید، ادامه داد: جنگل کاری 
عاوه بر حفظ اراضی منابع طبیعی در حراســت از اراضی کشاورزی 
نیز موثر است و این امر برای مردم محلی و امرار معاش آنها بسیار 
مهم خواهد بود.همچنین رونق تولید در روستاها با جنگل کاری برای 
حفظ جمعیت داخل روستاها اهمیت دارد و یکی از کارهای اساسی و 
اصلی ،حفظ اراضی ملی اطراف روستاهاست.

عبدا... بنهری، فرماندار شهرستان برخوار 
هم در این مراســم اظهار کرد: اجرای این 
طرح باعث می شــود با توجــه به نزوالت 
کم این منطقه، در صورتی که بارشی اتفاق 
بیفتد آب ذخیره  شود و از فرسایش خاک 
جلوگیری به عمل آید. به طــور حتم دبی 
قنــوات منطقه افزایش پیــدا  خواهد کرد 
و می تواند در راســتای کمک به کشاورزان 
منطقه مفید باشد.بنهری افزود: این طرح 
باعث کاهش حرکت ریزگردها به اصفهان 

خواهد شد.
گفتنی اســت؛ در ادامه به خاطر سیاب و 
خسارت های احتمالی به روستاهای مرغ 
و دنبی برخوار، کلنگ زنی طرح آبخیزداری 

این مناطق زده شد.

اجرای بسیج همگانی جنگل کاری 5007 هکتار از  اراضی استان اصفهان
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