
پیشرفت ۸۲ درصدی پروژه 
بزرگ نمایشگاه اصفهان

مدیرعامل شــرکت نمایشگاه های بین المللی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه نمایشگاه جامع 
کشاورزی سال آینده در محل جدید نمایشگاه 
برپا خواهد شــد، گفت: در حــال حاضر پروژه 
بزرگ نمایشــگاه اصفهان ۸۲ درصد پیشرفت 
فیزیکــی دارد.علی یارمحمدیان در نشســت 
خبری هجدهمین نمایشگاه بین المللی جامع 
صنعت کشاورزی اصفهان، اظهار کرد: با وجود 
شــرایط بد اقتصادی، تحریم هــا و ... با عزم 
جدی کارکنان نمایشــگاه و فعاالن اقتصادی، 
چهلمین نمایشــگاه اصفهان با هــدف رونق 
تولید در شــهر برگزار می شــود.وی با اشاره به 
هجدهمین نمایشگاه جامع صنعت کشاورزی 
اصفهــان، تاکید کرد: نمایشــگاه کشــاورزی 
یکی از قدیمی تریــن نمایشــگاه ها در رابطه 
با مکانیزاســیون ماشــین آالت کشــاورزی، 
تکنولوژی هــای نوین و سیســتم های نوین 
آبیاری اســت.وی افزود: نمایشــگاه صنعت 
کشــاورزی اصفهــان از ۲۶ تــا ۲۹ آذرمــاه با 
حضور ۱۲۰ شرکت و در فضای نمایشگاهی به 
مساحت ۹ هزار مترمربع و ۴۰۰ مترمربع فضای 
باز برگزار می شود.یارمحمدیان ادامه داد: در این 
دوره از نمایشگاه اســتان های اصفهان، تهران، 
خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، زنجان، کرمان، کردســتان، گلســتان، 
ســمنان، البرز، یزد، همــدان و قزوین حضور 

خواهند داشت.
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چالش های فعال کردن رمزهای یک بار مصرف در حالی همچنان ادامه دارد که یک هفته تا اجرایی شدن این طرح باقی مانده است؛

دردسرهای پویا
3

 صفحه 6

محدودیت های قندی!
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته،  قلم  انسولین در بسیاری از داروخانه های سطح شهر به طور محدود توزیع شده است؛
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 مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
 تشریح کرد:

جزییات ثبت نام در 3 شهر 
جدید استان اصفهان

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
خبر داد:

ساخت هزار واحد مسکونی 
برای نیازمندان در استان

 در راستای به کار گیری فناوری های نوین 
مدیریت پسماند در اصفهان صورت گرفت؛

 تجهیز کلیه ماشین آالت 
 جمع آوری و حمل زباله

AVL به دستگاه 

خط و نشان دوباره 
سپاهانی ها برای 
مدعیان قهرمانی

 تدبیر هیئت دولت
3 برای مشکالت آبی اصفهان
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومی دو مرحله اجرا نمايد.

شركت توزيع نيروی برق استان اصفهان  امور تداركات و انبارها

مدت دريافت اسناد مناقصه : از روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۲3  تا پايان وقت اداری روزپنج شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۲۸ در قبال فيش بانكی به 
مبلغ يكصدهزار ريال واريز شده بحساب جاری سپهرصادرات بشماره ۰۱۰۱۶733۱۴۰۰7 بنام شركت توزيع برق استان اصفهان

مدت تحويل پيشنهادات : از روز شــنبه مورخ ۹۸/۰۹/3۰   به ترتیب جدول فوق تا  ســاعت ۰۸/3۰ و ۰۹/۰۰ و  ۰۹/3۰ صبح روز دوشنبه 
مورخ ۹۸/۱۰/۰۹ 

محل تحويل پيشنهادات : اصفهان چهار باغ باال خيابان شريعتی دبيرخانه شركت توزيع برق استان اصفهان
تضامين مورد قبول : پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت یکی از طرق ذیل: ۱(ضمانت نامه بانكی 
معتبر ۲(ضمانت نامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزی 3(گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی شرکت ۴(فيش 

واريزی به حساب جاري سپهر صادرات به شماره ۰۱۰۱۶733۱۴۰۰7  بنام شركت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پيشنهادات 

فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده های كمتر از ميزان مقرر و چك شخصی ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

ساير توضيحات : 
۱- هزينه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي جهان اقتصاد و زاینده رود بعهده برنده مناقصه ميباشد.

۲- داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن ۱3-3۶۲73۰۱۱ داخلی  ۴۲7۴ واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.

اسناد و مدارك و اطالعات كامل  اين مناقصه در  ســايت  اينترنتی معامالت توانير به آدرس http://tender.tavanir.org.ir   قابل 

دسترسی ميباشــد همچنين آگهی اين مناقصات در ســايت پايگاه ملی مناقصات ايران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سايت 

شركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد . 

به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الك گرفته شده با الك غلطگير و يا پيشنهاداتی 

كه پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 موضوعرديف
 مناقصه

   شماره
 مناقصه

تاريخ بازگشايی 
پاكات مناقصه

ساعت بازگشايی 
پاكات مناقصه

مبلغ سپرده شركت 
درمناقصه)ريال(

۱

  مناقصه خريد، نصب 
و راه اندازی تجهیزات 
سیستم اعالم و اطفاء 

حریق مرکز داده 
۱7۴۴/۹۸ ۱3۹۸/۱۰/۰۹۰۹:3۰۶۸۸.۰۰۰.۰۰۰

۲

مناقصه خريد، نصب و راه 
اندازی تجهیزات سیستم 
پسیو )passive( زیر 

ساخت فیزیکی مرکز داده
۱7۴5/۹۸۱3۹۸/۱۰/۰۹۱۰:۰۰۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰

3

مناقصه خريد، نصب و 
راه اندازی دیزل ژنراتور 
550kva زیر ساخت 

فیزیکی مرکز داده
۱7۴۶/۹۸۱3۹۸/۱۰/۰۹۱۰:3۰5۱۴.۰۰۰.۰۰۰

شركت توزيع برق 
استان اصفهان

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
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روسیه، خواهان انتقال نشست های سازمان ملل به اروپا شد
روسیه از آمریکا به دلیل رد یا تاخیر در صدور روادید برای دیپلمات های روسیه و کارکنان سازمان ملل که 
برای کار در این سازمان به نیویورک سفر می کنند، انتقاد کرد. دیپلمات های روسیه قطعنامه ای را به مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد ارائه کردند که در آن خواسته شده است چنانچه آمریکا فرآیند صدور روادید را 
تسریع نکند؛ گفت وگوهای سال آینده کمیته خلع سالح مجمع عمومی سازمان ملل متحد به محل این 
سازمان در ژنو یا وین منتقل شود. روسیه در این خصوص تنها از حمایت معدودی از کشورها - آنگوال، 
بروندی، نیکاراگوئه و سوریه برخوردار است و رای گیری روز پنجشــنبه درباره این قطعنامه با شکست 
مواجه شد و مسکو تنها ۱۷ رای موافق کسب کرد و ۶۶ رای مخالف به آن دادند. اما این اقدام در واقع نشان 
دهنده قصد روسیه برای ادامه فشارها درباره این مسئله بر سازمان ملل متحد است که آنتونیو گوترش، 
دبیرکل آن نیز درباره سیاست های صدور روادید آمریکا ابراز عجز و ناامیدی کرده است. روسیه در نظر دارد 

قطعنامه جداگانه ای را برای رای گیری در کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه دهد.

سازمان ملل خواستار شد:
 به لیبی سالح ارسال نکنید

سازمان ملل با انتشار گزارشی از ارسال سالح به لیبی انتقاد کرد. گزارش ارائه شده از سوی سازمان 
ملل نشان می دهد که برخی کشورها و شرکت ها منع صادرات سالح به لیبی از سال ۲۰۱۱ تاکنون را 
نقض کرده اند. در این گزارش آمده است: حمالت صورت گرفته علیه طرابلس توسط خلیفه حفتر 
فرمانده ارتش ملی لیبی از آوریل گذشته تاکنون باعث تشــدید این روند شده است. در ادامه این 
گزارش تاکید شده است: ما شاهد انتقال پی در پی تجهیزات نظامی به لیبی هستیم. سازمان ملل 
در این گزارش اعالم کرده اســت که اردن، امارات و ترکیه منع ارسال ســالح به طرفین درگیری در 

لیبی را نقض کرده اند.

نهادهای وابسته به جریان صدر ، به مدت یک سال تعطیل شد
دفتر رهبر جریان صدر عراق در واکنش به حوادث اخیر این کشور از بسته شدن نهادها و موسسات 
وابسته به این جریان به مدت یک سال خبر داد. دفتر مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق اعالم 
کرد، طبق دستورات وی همه نهادهای وابسته به این جریان به جز دفتر ویژه صدر، اداره مرقد شهید 
سید محمد صادق صدر و تشکیالت »سرایا السالم« بسته می شوند. این اقدام در واکنش به قتل 
نوجوان عراقی به دســت معترضان صورت گرفت که وی را در میدان الوثبه بغداد به شکل فجیعی 

به قتل رساندند. 

حذف چند بند ضدسعودی بودجه نظامی آمریکا
سه منبع آگاه در کنگره آمریکا اعالم کردند که پیش نویس قانون »مجوز دفاع ملی« آمریکا -که نمایندگان 
هفته پیش آن را ارائه کرده بودند- چند بند و پیشنهاد علیه عربستان سعودی داشت که از آن حذف شده 
است. به گفته این منابع، یکی از بندهایی که حذف شده اســت »رد فوری« روادید برای مسئوالن قتل 
»جمال خاشقچی« روزنامه نگار سعودی است که سال گذشــته در کنسولگری کشورش در استانبول 
ترکیه کشته شد. بند دیگر درباره ممنوعیت فروش سالح و سامانه های دفاعی مثل »مهمات هوشمند و با 
دقت بسیار باال« است که عربستان اکنون از آن در یمن استفاده می کند. همچنین بندهای دیگری درباره 
همکاری اطالعاتی و حمایت لجستیک میان آمریکا و عربستان وجود داشته که همگی از بودجه دفاعی 
واشنگتن حذف شده است. هنگامی که سی ان ان از علت حذف این بندها مثل ممنوعیت فروش سالح به 
 عربستان سعودی سوال کرده است، نمایندگان جمهوری خواه در کنگره از پاسخ رسمی دادن به این سوال

 امتناع کرده اند.

روحانی چهارشنبه به ژاپن می رود تا آخرین تالش ها برای زنده نگه داشتن برجام را تدارک ببیند؛

رایزنی با »آبه«

ژاپن اگرچه بار اول برای میانجی گری میان  علیرضا کریمیان
ایران و آمریکا شکست خورد؛ اما بار دیگر 

تالش دارد تا شــانس خود در دنیای سیاست را امتحان کند. این بار به 

نظر می رسد فضا با توجه به مبادله اخیر زندانیان میان دو طرف اندکی 

تلطیف یافته اســت. روحانی در حالی چهارشــنبه قرار است به دیدار 

نخســت وزیر ژاپن در این کشــور برود که همچنــان روایت ها و ضد و 

نقیض های زیادی در مورد این ســفر شــنیده می شــود. در حالی که 

سخنگوی وزارت امور خارجه ســفر روحانی به ژاپن را یک برنامه ثمر 

بخش و دارای اهداف دست یافتنی توصیف کرد، رسانه های خارجی این 

دیدار را نوعی تالش کشورمان برای متقاعد کردن ژاپن برای از سرگیری 

خرید نفت می دانند. این مسئله البته در صحبت های موسوی نیز بیان 

شد؛ وی در توضیح اهداف این سفر عنوان کرد: ژاپن کشور مهمی در آسیا 

بوده و ما مراودات زیادی با آنها داریم که قبال مشتری ثابت نفت ما بودند 

ولی به خاطر فشارها دست از خرید برداشتند ، البته کارشان برای ما قابل 

قبول نیست. موسوی تاکید کرد: ژاپن به عنوان کشور دوستی است که 

با حسن نیت پیشنهاد می دهد تا منافع همه در منطقه تضمین شود که 

البته اقداماتی شروع شده و ما از آن استقبال می کنیم. وی خاطرنشان 

کرد: ژاپن پیشــنهاداتی برای کاهش تنش داده که از روی حسن نیت 

بوده و امید است در سفر ریاســت جمهوری برخی اقدامات رو به جلو 

باشد تا به نتیجه مطلوب برسیم. رسانه های ایرانی در حالی صحبت از 

رایزنی های ژاپن برای آشتی ایران و آمریکا صحبت می کنند که در داخل 

این کشور تحلیلگران معتقدند دولت ژاپن به دنبال ایجاد ثبات و امنیت 

کشتی های خود در خلیج فارس است و این مسئله آنقدر برای این کشور 

اهمیت دارد که حاضر است هزینه های دیدار با روحانی و وساطت میان 

ایران و آمریکا را قبول کند.

 برخی دیگر از رسانه ها هم می گویند روحانی به دنبال جایگزین دیگری 

برای مکرون می گردد، شــخصی که می تــوان او را ناکام ترین فرد در 

پرونده اختالفات ایران و آمریکا دانست. رییس جمهور فرانسه اگرچه 

تالش های زیادی برای نزدیکی به حســن روحانی کــرد؛ اما در نهایت 

نتوانست تاثیری در شرایط برجام داشته باشد و وضعیت با عقب نشینی 

دوباره ایران در گام چهارم عمال فرانسه را ناامید کرد.  گفته می شود ژاپن 

در کمک به ایران دست بازتری دارد چرا که بخش زیادی از دارایی های 

ایران در این کشور بلوکه شده و اگر قرار به کمک و ایجاد تسهیالتی برای 

ایران باشــد ،ژاپنی ها می توانند از این طریق اقدام کنند. این در حالی 

است که مکرون حتی اگر می توانست دولت ترامپ را به تخصیص اعتبار 

برای ایران راضی کند، مشخص نبود این پول از کجا تامین خواهد شد و 

به همین دلیل هم بود که طرح اولیه به بحث درباره معافیت های فروش 

نفت تغییر شکل یافت. سفر روحانی به ژاپن می تواند یکی از سرنوشت 

سازترین مذاکرات برای سرانجام برجام باشد. در حالی که تالش های 

تحت رهبری فرانسه برای پیشبرد چارچوبی با هدف بازگرداندن ایاالت 

متحده و ایران به میز مذاکره ظاهرا در میانه افزایش نگرانی اروپایی ها 

درباره اقدامات ایران در جبهه های هسته ای و منطقه ای، متوقف شده 

است. قدرت های اروپایی هفته گذشــته در جلسه کمیسیون مشترک 

نظارت بر اجرای تعهدات هسته ای ایران اعالم کردند که اگر ایران در ماه 

ژانویه گام بعدی را در عقب نشینی از تعهدات برجامی بردارد، آن ها هم 

سازوکار حل و فصل اختالفات را به اجرا خواهند گذاشت. کارشناسان 

می گویند این احتمال وجود دارد که آبه بتوانــد ایران را متقاعد کند در 

ماه ژانویه قدمی در عقب نشــینی از برجام برندارد یا دست کم قدمی 

کوچک تر بردارد که اروپایی ها را به اجرای ساز و کار حل اختالف تحریک 

نکند. ساز و کار حل اختالف اگر در مدت زمان مشخصی به حل مناقشات 

نینجامد، به ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل 

منجر خواهد شــد. احتمالی که ایران و طرف های برجام را به نقطه ای 

طی ده سال پیش بازمی گرداند و نتیجه ای به جز باال گرفتن مناقشات 

امنیتی در منطقه نخواهد داشــت. به همین دلیل این سفر را می توان 

آخرین تالش های روحانی و دولتش برای نجات تنها دستاورد سیاست 

خارجی دولتش دانست هر چند هنوز هیچ چیز در فضای سیاسی میان 

دو طرف شفاف نیست.

۳۹ نماینده مجلس خواستار اســتیضاح وزیر کشور 
به دلیل عملکرد وی در ناآرامی های آبان ماه شــدند. 
در متن استیضاح وزیر کشــور آمده است: وزیر کشور 
از طرف دولت مســئول اصلی اجرای تصمیم شورای 
هماهنگی اقتصادی ســران قوا در خصوص مدیریت 
مصرف سوخت بوده است. ایشان مقدمات و تمهیدات 
الزم برای اجرای این تصمیم بــه خصوص در جریان 
قرار دادن و اقناع مردم را فراهم نکرده و آسیب جدی 
به نظام جمهوری اسالمی وارد کرده است. وزیر کشور 
حتی برای شــرایط آغاز اجرای طــرح نیز تدبیر کافی 
نیندیشیده بود و شــوراهای تامین استان ها دیر وارد 
عمل شدند. اگر تدبیر و تالشی که از روز سوم ناآرامی ها 
از نظر حفاظت از محل های حساس اعمال شد از ابتدا 
اعمال شده بود، قطعا این مقدار خسارت مالی و جانی 

پدید نمی آمد. گفتنی است؛ این استیضاح را ۳۹ نفر از 
نمایندگان مجلس امضا کرده اند این در حالی است که 
پیش از این در ســوم آذرماه تعداد امضا کنندگان این 

استیضاح تنها ۱8 نفر بودند.
شــاید بتوان گفت اســتیضاح یار گرمابه و گلســتان 
الریجانی و لیست امید بی شباهت به استیضاح وزیر 
نفت و اصولگرایان نیســت، زیرا تاکنــون چندین بار 
اصالح طلبان با جمع آوری امضا خواســتار استیضاح 
رحمانی فضلی درباره مســائل مختلف شده اند، ولی 
هربار با البی های مشــاوران آقای وزیر، استیضاح به 
صحن نیامده از دســتور کار خارج شده است. این بار 
به گفته حمیدرضا حاجی بابایــی، نماینده اصولگرای 
مجلس »این استیضاح جدی اســت، زیرا مطهری 
پشت آن است«. امضاکنندگان این استیضاح معتقد 

هســتند اصلی ترین محور اســتیضاح وزیر کشور به 
حوادث اخیر کشور برمی گردد. آنها می گویند: »وزیر 
کشور مسئول اصلی اجرای تصمیم شورای هماهنگی 
سران قوا بوده، ولی مقدمات و تمهیدات الزم برای آن را 
فراهم نکرد و در نتیجه آسیب جدی به نظام جمهوری 
اسالمی و همچنین خســارات جانی و مالی به مردم 
وارد شده و عالوه بر اینکه ایشــان قبل از اجرای طرح 
تمهیدات الزم را فراهم نکرد، بــرای آغاز اجرای طرح 

سهمیه بندی بنزین هم برنامه درستی نداشت. «

متن استیضاح وزیر کشور منتشر شد

وال استریت ژورنال گزارش داد:

عربستان به دنبال کاهش تنش با ایران است
روزنامه آمریکایی »وال استریت ژوزنال« روز جمعه در گزارشی نوشت که عربستان سعودی به دنبال کاهش تنش با ایران است. به نوشته وال استریت ژورنال، 
عربستان ســعودی تالش می کند تا با ایران و دیگر مخالفان منطقه ای خود ارتباط برقرار کند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، مقام های سعودی نسبت به 
خطرهایی که درگیری و نزاع برای اقتصادشان به بار می آورد، بسیار نگران هستند. یک مقام سعودی که نامش عنوان نشده به روزنامه وال استریت ژورنال 
گفته است: حمالت ۱۴ سپتامبر به تاسیسات نفتی آرامکو باعث این تغییر رویه شده است. به دنبال حمله هوایی صورت گرفته به تاسیسات نفتی عربستان 
اگرچه گروه انصارا...یمن مسئولیت حمالت ۱۴ سپتامبر )۲۳ شهریور( به آرامکو عربستان را بر عهده گرفته ؛ اما ریاض و واشنگتن بارها تهران را مسئول اصلی 
این حمالت معرفی کرده اند. این درحالی است که بازرسان سازمان ملل متحد پس از بازگشت از عربستان در گزارشی اعالم کردند که هیچ دلیل و شواهد قانع 
کننده ای که ایران در حمالت هوایی به تاسیسات نفتی عربستان نقش داشته است، به دست نیاورده اند.این  مقام سعودی افزوده است: امیدواریم دستکم 
با ایران به توافقی برسیم. یک مقام غربی نیز به این روزنامه آمریکایی گفته اســت: خط تلفن مستقیم میان سعودی ها و حوثی ها )انصارا...( برای کاهش 

درگیری های احتمالی برقرار است. 

چهره روز

وز عکس ر

تظاهرات خونین در 
آستانه کریسمس

صدها نفر از مــردم انگلیس 
در اعتراض به نخست وزیری 
بوریس جانسون در شهر لندن 
راهپیمایــی کردند. معترضان 
پارچه نوشــته هایی در دست 
داشــتند که در آن خواســتار 
کناره گیری جانسون از قدرت 

شده بودند.

رییس مجلس:

 فرصت های تجاری و امنیت پایدار
 در مجمع مجالس آسیایی فراهم است

رییس مجلس شورای اســالمی گفت: مجمع مجالس آسیایی در ســال های اخیر، تالش های 
خوبی برای ایجاد فرصت های تجاری، علمی و همچنین رایزنی در حوزه مســائل امنیتی و امنیت 
پایدار فراهم کرده است.علی الریجانی روز  گذشــته پیش از عزیمت به کشور ترکیه برای حضور در 
دوازدهمین مجمع مجالس آسیایی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سفر به ترکیه برای حضور در 
مجمع مجالس کشورهای آسیایی انجام می شود. طی چند دهه اخیر، شاهد جهش قابل مالحظه 
کشورهای آســیایی در حوزه های علم، فناوری، تجارت و روش های حل مسائل سیاسی بوده ایم. 
وی افزود: نمونه اینگونه ارتباطات در سال های گذشته بین دولت ها و مجالس کشورهای آسیایی 
مالحظه و ساز وکارهایی در حوزه های اقتصاد، امنیت و علم فراهم شده که شانگهای نمونه ای از آن 

در عرصه روابط بین دولت های آسیایی است.

تاکید رییس جمهور بر  بی طرفی در انتخابات
معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه مهم برای دولت، برگزاری یک انتخابات پرشور و باشکوه 
است  گفت: تاکید رییس جمهور این اســت که دولت باید در انتخابات یک مجری بی طرف باشد. 
حسینعلی امیری ادامه داد: خبری مبنی بر  این که دولت تالش می کند مجلس هم سویی با خود به 
وجود آورد اساس ندارد، بعضی از نمایندگان مجلس که با ما خوب هستندـ  البته همه نمایندگان با ما 
خوب هستندـ  از ما می پرسند شما نمی خواهید برنامه ریزی داشته باشید که من هم می گویم آقای 
رییس جمهور تاکید دارند دولت باید یک مجری بی طرف باشد. وی اضافه کرد: مهم برای دولت، 
برگزاری یک انتخابات پرشور و باشکوه است و اینکه همه سالیق داخل نظام هم در انتخابات دارای 
کاندیدا باشند. معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: طبیعتا خود نمایندگان مجلس هم می دانند 
چه زمانی از حقوق خود استفاده کنند در شرایطی که نیاز به وحدت داریم و همه باید مشکالت کشور 

را حل کنند،  این شرایط از منظر نمایندگان مورد عنایت قرار می گیرد.

کویت با اعمال تحریم علیه ایران مخالفت کرد
نماینده دائم کویت در سازمان ملل با اشاره به این که کشورش نمی خواهد ایران را در محاصره ببیند، تاکید 
کرد که ایران کشور همسایه و مسلمان ماست و هیچ کس طرفدار نظام و شیوه تحریم نیست. »منصور 
العتیبی«  در مصاحبه ای تلویزیونی با شــبکه »الجزیره« قطر با ابراز امیدواری از این که اختالف های 
موجود در بین کشورهای منطقه برطرف شود، تاکید کرد که نشــانه هایی مثبت پیرامون امکان مذاکره 
دوجانبه تهران و واشنگتن به چشم می خورد. وی این ســخنان را چند روز پس از بیانیه پایانی شورای 
همکاری خلیج فارس عنوان کرد. این شورا در بیانیه خود ادعا کرده بود که ایران به اقدامات خصمانه در 
منطقه ادامه می دهد. چهلمین نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در حالی 
سه شنبه گذشته در ریاض پایتخت عربستان برگزار شد که کوتاه ترین و سریع ترین نشست این شورا به 

شمار آمده و اجرایی شدن بیانیه پایانی آن نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

برنامه دوباره عمران خان برای میانجی گری بین تهران و ریاض
یک روزنامه پاکستانی گزارش داده »عمران خان«، نخست وزیر پاکستان برای یک سفر یک روزه 
عازم ریاض پایتخت عربستان سعودی خواهد شد. وبگاه روزنامه انگلیسی زبان »پاکستان تودی« 
نوشته سفر عمران خان بخشی از تالش های او برای میانجی گری بین ریاض و تهران است. »شاه 
محمود قریشی«، وزیر خارجه پاکستان همراه با رییس سرویس اطالعات داخلی پاکستان برای 

فراهم کردن مقدمات سفر عمران خان به عربستان رفته اند.

کافه سیاست

رییس فراکسیون امید:

باید مسئولیت حمایت از 
دولت را بپذیریم

رییس فراکســیون امید گفت: شــرایط در 
سال های ۹۲ و ۹۶ به گونه ای پیش رفت که 
اصالح طلبان پشــت آقــای روحانی آمدند، 
این حمایت بــه آن معنا نیســت که دولت 
فعلی اصالح طلب اســت البتــه ما هم باید 
مســئولیت حمایت از دولت را بپذیریم. در 
عین حال فکــر می کنم دربــاره این دولت 
مقداری ســیاه نمایی می شود چون کارهای 
خوبی در توســعه زیر بناها، بهبــود مناطق 
محروم و وضعیت بهداشــت و درمان انجام 
داده اســت. محمدرضا عارف با بیان این که 
»دولــت باید شــفاف عملکــردش را برای 
مردم توضیح دهد«، افــزود: با وجودی که 
دولت کمترین تعامل را با فراکســیون امید 
داشته اما تالش کردیم نقد مشفقانه کنیم. 
بزرگ ترین مشکل این دولت این است که با 
مردم حرف نمی زند؛ باید توضیح دهد درآمد 
نفت در ســال ۱۳۹۱ حدودا ۱۱۰ میلیارد دالر 
بوده که یک مرتبه به ۱۲ میلیارد دالر می رسد، 
ما امیدورایم در یک ســال و نیم باقی مانده 
دولت این رویه را اصالح کند. وی ادامه داد: 
آقای روحانی هیــچ گاه نگفته اصالح طلب 
اســت. اصالح طلبان در دولت حضور دارند 
منتها این که حضورشــان تاثیرگــذار بوده و 
توانســته اند از منش و روش اصالح طلبانه 
خود در پیگیری امور استفاده کنند، موضوعی 
است که باید در محافل نخبگان و دانشگاه ها 
مورد بحث قرار گیرد. صــرف این که وزیری 
وابسته به جریان سیاســی است نمی توان 
گفت که آن وزیر منویات آن جریان را دنبال 

می کند.

گفته می شود ژاپن در کمک به ایران دست بازتری دارد 
چرا که بخش زیادی از دارایی های ایران در این کشور 
بلوکه شده و اگر قرار به کمک و ایجاد تسهیالتی برای ایران 

باشد،ژاپنی ها می توانند از این طریق اقدام کنند

بین الملل

عکس: مشرق
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تاکید سفیر پرتغال بر روابط تجاری مشترک با ایران
سفیر پرتغال و عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان درباره ادامه همکاری ها برای تسهیل و توسعه 
هرچه بیشتر روابط تجاری مشترک تبادل نظر کردند. در این نشست عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی 

اصفهان، با بیان اینکه این اتاق از طرف اتاق 
ایران به عنوان اتاق معین پرتغال انتخاب 
شده اســت گفت: اتاق بازرگانی اصفهان 
برای تسهیل روابط تجاری و اقتصادی دو 
کشــور ایران و پرتغال تالش کرده است. 
فرشته امینی افزود: این نشست، برای 
برنامــه ریزی جهت برگــزاری همایش 
پرتغال با حضور ژوائو کروته- رآل، سفیر 
پرتغال و نونــو ورزآ، رایــزن اقتصادی و 
بازرگانی سفارت پرتغال در اتاق بازرگانی 

اصفهان تشکیل شد. ژوائو کروته- رآل، سفیر پرتغال هم ضمن ابراز قدردانی از اتاق بازرگانی اصفهان 
به دلیل مطالعات عمیق و فعالیت های مدون در خصوص شناسایی کشور پرتغال گفت: جهت برگزاری 

هرچه باکیفیت تر کنفرانس بین المللی از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.

تدبیر هیئت دولت برای مشکالت آبی اصفهان
با تصمیم دولت، مبلغ ۵۰ میلیارد ریــال اعتبار به صورت تملک دارایی ســرمایه ای برای مدیریت 
خشکســالی، رفع کمبود منابع آبی، مرمت و بازســازی قنوات در منطقه شرق شهرستان اصفهان 
و تکمیل شــبکه های )۳( و )۴( رودشــتین و همچنین جبران کمبود منابع آبی و رفع مشکالت 
کشاورزان شهرستان مبارکه اصفهان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان اختصاص 
می یابد. گفتنی است، از این مبلغ ۲۵ میلیارد ریال به منظور مدیریت خشکسالی، رفع کمبود منابع 
آبی، مرمت و بازسازی قنوات در منطقه شرق شهرســتان اصفهان و تکمیل شبکه های )۳( و )۴( 
رودشتین و ۲۵ میلیارد دیگر در جهت جبران کمبود منابع آبی و رفع مشکالت کشاورزان شهرستان 

مبارکه اصفهان اختصاص یافته است.

ایجاد بیش از 3هزار  فرصت شغلی  برای مددجویان اصفهانی
امسال سه هزار و ۲96 فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان 
فراهم شده است.مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان، ایجاد این تعداد فرصت شغلی جدید را در 
بازه زمانی هشت ماهه امسال بیان کرد و گفت: فرصت های شغلی ایجادشده در این نهاد حاصل 
پرداخت تسهیالت اشتغال زایی و همچنین رایزنی با کارفرمایان و صاحبان کسب وکارها به منظور 
استخدام مددجویان است.محمدرضا متین پور، سهم کاریابی در تحقق این میزان فرصت شغلی 
را ۳۲۲ مورد بیان کرد و افزود: دو هزار و 97۴ فرصت شغلی هم با پرداخت بیش از 9۳۳ میلیارد و 
67۰ میلیون ریال تسهیالت از محل منابع کمیته امداد، اعتبارات بانکی و همچنین اعتبارات اشتغال 
پایدار روستایی ایجادشده اســت. وی تاکید کرد: ایجاد اشــتغال و توانمندی جامعه نیازمندان 
تحت حمایت از برنامه های محوری کمیته امداد اســتان اصفهان اســت و مددجویان به فراخور 
شرایط و محیط زندگی شان به سمت اشتغال و خودکفایی هدایت می شوند.متین پور با دعوت از 
کارفرمایان، کارآفرینان، صاحبان ایده ها و صنایــع کاربردی برای همکاری با کمیته امداد اصفهان 
در زمینه اشتغال مددجویان، گفت:  خیر ماندگار و باقیات صالحات تنها محدود به ساخت مدرسه، 
درمانگاه و مسجد نیست بلکه در جامعه امروزی کمک به اشــتغال و توانمندی هر مددجو  هم از 

خیرهای  ماندگار است.

چالش های فعال کردن رمزهای یک بار مصرف در حالی همچنان ادامه دارد که یک هفته   تا اجرایی شدن این طرح باقی مانده است؛

دردسرهای پویا

افزایــش کالهبرداری هــای اینترنتی و  مرضیه محب رسول
جرم های سایبری موجب شد تا پلیس و 
قوه قضاییه بانک ها را وادار به اجرای طرح استفاده از رمز یک بار مصرف 
برای تراکنش های مالی کند. اتفاقی که ابتدا از ســوی نهادهای بانکی 
جدی گرفته نشد و این طرح که قرار بود از خردادماه اجرایی شود با کمبود 
امکانات و زیر بار نرفتن بانک ها برای تامین زیر ساخت ها ناتمام ماند تا 
در نهایت با اولتیماتوم قوه قضاییه در ضرب االجل تعیین شــده، یعنی 
یکم دی ماه قرار است به اجرا درآید تا شاید آمار باالی جرم های مالی 
در فضای مجازی اندکی تعدیل شــود.  اما این اقــدام هم مانند همه 
برنامه های جدید در ایران خالی از دردســر و مشکالت نیست! حدود 
هفت روز تا اجباری شــدن رمزهای دوم پویا باقی مانده؛ اما همچنان 
شمار زیادی از مردم از جزییات این طرح اطالع نداشته و یا در نصب و 
راه اندازی اپلیکیشن های دریافت این رمزها مشکل دارند. بسیاری از 
کارشناســان معتقدند که رمز دوم یک بار مصرف، دشواری های زیادی 
برای مردم ایجاد خواهد کــرد و احتماال باعث نارضایتی در بین کاربران 
اینترنتی نیز می شود؛ اما پاسخ موافقین طرح این است که با وجود این 
نارضایتی ها، جلوگیری از کالهبرداری های چند میلیاردی بسیار مهم تر  
است که در حوزه خرید اینترنتی صورت می گیرد و رمز  یک بار مصرف 

راهکاری است که باید دیر یا زود در کشور اجرایی می شد. از سوی دیگر 
به نظــر می رســد حداقــل در هفته هــای ابتدایی اجــرای این طرح 
فروش های اینترنتی کاهش قابل مالحظه ای داشته باشد. این مسئله 
البته نگرانی هایی را برای کســب و کارهای اینترنتــی به دنبال دارد، به 
خصوص آنکه نوعی سردرگمی و عدم وحدت رویه در میان بانک ها برای 
ارائه رمز پویا مشــاهده می شــود. یکی از اصلی ترین معضالت، نصب 
اپلیکیشن های بانک هاست به نظر می رسد، بانک ها قصد دارند با اجبار 
به نصب نرم افزارها، مشتریان را به استفاده از سایر خدمات بانک مانند 
تراکنش های مالی ترغیب کنند تا برای آنها درآمدزایی داشته باشد. نکته 
دیگر اینکه وقت گیری رمزهای پویا در نهایت مشتری های بانکی را به 
سوی استفاده از دو یا نهایتا سه کارت مشخص در تراکنش های اینترنتی 
ســوق خواهد داد و البته ســهم بانک های دولتی در این میان بیشتر 
خواهد بود با وجود اینکه بانک ها پس از اجبار بانک مرکزی به سراغ تهیه 
اپلیکیشن های تخصصی رفته اند؛ اما مســئله این است که شماری از 
نرم افزارهای تهیه شــده، دارای پیچیدگی هایی هستند که مشتریان را 
دچار مشکل کرده اند. با وجود اینکه تعدادی از بانک ها بیش از یک سال 
است که نسبت به راه اندازی نرم افزارهای اختصاصی خود اقدام کرده اند؛ 
اما بررسی ها نشان می دهد که بیشتر بانک ها به تازگی و در ماه های اخیر 

نسبت به طراحی و راه اندازی اپلیکیشــن های اختصاصی خود رفته و 
فرصت کافی برای رفع مشــکالتی فنــی )بــاگ( نرم افزارهای خود 
نداشته اند. همچنین بررسی ها نشان می دهد که اکنون به طور میانگین 
هر فرد از ۵ تا ۱۰ بانک مختلف، کارت بانکی دریافت کرده است، بر این 
اساس اگر بخواهد برای هر کدام از آنها یک اپلیکیشن مخصوص نصب 
کند باید ۵ تا ۱۰ نرم افزار مربوط به این بانک هــا را در تلفن همراه خود 

نصب کنند که امری محال یا دشوار خواهد بود. 
به نظر می رســد رقابت میان بانک ها برای نگه داشتن مشتریان خود 
از این پس بیشــتر خواهد شــد. از همین حاال اغلب بانک های بزرگ 
طرح ها و راهکارهایی را برای جذب مشتریان خود به استفاده از رمزهای 
پویا از کارت شعب این بانک ها طراحی و ارائه کرده اند. موضوعی که تا 
پیش از این به نوعی از سوی بانک ها پس زده می شد؛ اما حاال ارائه این 
سیستم برای پرداخت های غیر حضوری که سهم زیادی از تراکنش های 
مالی بانک ها را هم دارد موجب خواهد شد تا این نهادهای مالی ناچار 
به هزینه کرد برای امنیت حســاب های مشتریان خود باشند. از سوی 
دیگر ارائه راهکاری ساده تر و ســریع تر ممکن است یکی از گزینه های 
دیگر بانک ها برای ماه های آینده باشــد امری که می تواند در نهایت به 

سود مردم تمام شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن از آغــاز ثبت نام طرح 
اقدام ملی مسکن در ۱۰9 شهر فاز پنجم در استان های 
اصفهان، زنجان، گیالن، هرمزگان، مازندران و لرستان 
خبر داد و گفت: در صورت تکمیل ظرفیت شــهرهای 
تعیین شــده، ســامانه بالفاصله برای آن شهر بسته 
می شــود. در اســتان اصفهان نیز به غیر از شهرهای 
جدید ثبت نام طرح اقدام ملی در ۴۱ شهر استان انجام 
می شود که شهرهای این استان شامل خمینی شهر، 

شاهین شهر، شــهرضا، مبارکه، زرین شهر، گلپایگان، 
دولت آباد، سمیرم، نایین، اردســتان، مهاباد، زواره، 
نیک آبــاد، محمدآباد، نصر آباد، کوهپایه، ســجزی، 
تودشک، قهجاورستان، حسن آباد، ورزنه، هرند، اژیه، 
خوانســار، کمه، حنا، داران، فریدون شهر، برف انبار، 
منظریه، نیاسر، برزک، ســده لنجان، دهق، علویجه، 
بادرود، خالدآباد، میمــه، وزاوان، الی بید، ابوزیدآباد، 
نوش آباد، تیران، چادگان، رزوه، دهاقان، حبیب آباد، 
کمشچه، خور، فرخی و جندق است. همچنین، ثبت نام 
طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای جدید فوالدشهر، 
شهر جدید بهارستان و شهرجدید مجلسی نیز انجام 

خواهد شد. 

مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن همچنین در خصوص 
ثبت نام طرح اقدام ملی مســکن در شهرهای جدید 
اســتان اصفهان، گفت: برای متقاضیان شــهرهای 
اصفهان، لنجان، نجف آباد، فالورجان و خمینی شهر 
عالوه بر شــهر خود در صورت وجــود ظرفیت امکان 
ثبت نام در شــهر جدید فوالد شهر وجود دارد. اصالنی 
ادامــه داد: برای متقاضیان شــهرهای شهرســتان 
اصفهان نیز عالوه بر شهر خود در صورت وجود ظرفیت 
امکان ثبت نام در شهر جدید بهارستان وجود دارد. وی 
همچنین اعالم کرد: متقاضیان تمامی شهرهای استان 
اصفهان، عالوه بر شهر خود، در صورت وجود ظرفیت 

امکان ثبت نام در شهر جدید مجلسی را نیز دارند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن  تشریح کرد:

جزییات ثبت نام در 3 شهر جدید استان اصفهان

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از کاهش قیمت گوجه فرنگی در روز های آینده خبر داد و تاکید کرد: میوه شب یلدا به میزان کافی تامین است.اسدا... 
کارگر درباره وضعیت قیمت گوجه اظهار کرد: قیمت گوجه تا حدودی طی چند روز گذشته ارزان شده و اگر این تغییر هنوز در سطح میوه فروشی های شهر احساس 
نمی شود به خاطر این است که برخی از خرید ها با قیمت باال بوده و خریدار مجبور است حداقل تا یکی دو روز تا خرید های جدید، بار خود را با قیمت قبلی بفروشد؛ 
اما به محض خرید مجدد قیمت های جدید لحاظ خواهد شد.کارگر درباره گوجه های کشت جنوب نیز توضیح داد: در حال حاضر گوجه های کشت بوشهر به بازار 
تهران رسیده و عرضه شده است و نتیجه آن کاهش قیمت این محصول طی چند روز گذشته بوده اما به طور کل از آنجا که گوجه های جنوب فعال به تهران نرسیده 
و بازار از این محصول یک دفعه اشباع نشده، قیمت ها نیز افت چشمگیر نداشته که با اعالم نرخ نامه های جدید خبرهای خوبی برای قیمت این محصول خواهیم 
داشت.رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی افزود: قیمت های جدید گوجه یکشنبه )امروز( و چهارشنبه اعالم می شود و فعال نمی توانیم به خاطر وجود بار 
قبلی در مغازه ها آن را اطالع رسانی کنیم ؛اما به طور حتم قیمت  گوجه روبه کاهش است.کارگر همچنین درباره وضعیت میوه در آستانه شب یلدای امسال تاکید 

کرد: امسال از لحاظ برداشت میوه سال خوبی بود و هیچ کمبودی در این زمینه نداریم و میوه شب یلدا به وفور عرضه خواهد شد.

میوه شب یلدا به میزان کافی تامین است

کاپشن بچگانه

بازار

ی   یکی از اصلی ترین معضالت، نصب اپلیکیشن ها
بانک هاست. به نظر می رسد بانک ها قصد دارند با اجبار به 
نصب نرم افزارها، مشتریان را به استفاده از سایر خدمات 

بانک مانند تراکنش های مالی ترغیب کنند

 PI کاپشن دخترانه ترانووا کد 
قیمت: 350.500 تومان

کاپشن پسرانه پیپرتس 
 KP1 مدل

قیمت: 315.500 تومان

 کاپشن پسرانه کد 1100 
قیمت: 343.500 تومان

قطار خودران 
چینی روی ریل 

مجازی حرکت کرد 
در چین قطاری خــودران راه 
اندازی شده که با کمک طیفی 
از حســگرهای مختلف روی 
 ریل هــای مجــازی حرکت 
می کند. تخمین زده می شود 
این قطار روزانه ۱۰ هزار مسافر 

را جابه جا کند.

تراز تجاری، منفی 1.4 میلیارد دالر شد
عمده ترین مقاصد صادراتی ایران به لحاظ ارزش صادرات کاال طی هشــت ماهه ۱۳9۸ به ترتیب 
کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانســتان بوده اند.طی هشت ماهه نخست امسال ۲7 
میلیارد دالر کاال از کشور صادر شده و در 
مقابل آن ۲۸.۴ میلیارد دالر وارد شــده 
است که براین اساس تراز تجاری کشور 
۱.۴ میلیارد دالر منفی بوده است. براین 
اســاس ارزش صادرات حدود ۱۱ درصد 
و ارزش واردات حدود ۵ درصد نســبت 
به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته 
است. از ســوی دیگر عمده ترین مبادی 
وارداتــی ایران به لحــاظ ارزش واردات 
نیز به ترتیب چین با ۲6 درصد، امارات با 
۱9 درصد، ترکیه با ۱۲ درصد، هند با 9 درصد و آلمان با ۵ درصد بوده اند؛ اما متوسط قیمت کاالهای 
صادراتی در این مدت نسبت به مدت مشــابه ســال قبل از آن حدود ۲۴ درصد و متوسط قیمت 

کاالهای وارداتی ایران نیز 7 درصد افت داشته اند.

تعداد کارتخوان های فعال به ۷.8 میلیون دستگاه رسید
جدیدترین گزارش منتشره از سوی شاپرک نشان می دهد که تعداد کارتخوان های فعال سیستمی 
و دارای تراکنش در آبان ماه با رشد نسبت به مهر ماه به 7 میلیون و ۸۳۰ هزار دستگاه رسیده است. 
وضعیت شبکه پرداخت در آبان ماه 9۸ نشــان می دهد که تعداد ابزارهای فعال سیستمی در این 
مدت نسبت به مهر ماه سال جاری با رشد همراه بوده اســت؛ در حقیقت تعداد ابزارهای پذیرش 
اینترنتی و موبایلی در آبان ماه نسبت به مهر ماه با رشدی به ترتیب ۲.۲۵ و ۱.۴۴ درصدی همراه بوده 
است؛ این در حالی است که میزان افزایش تعداد کارتخوان های فعال سیستمی ۱.۰۸ درصد بوده که 
نشان از ادامه روند گسترش توسعه زیرساخت ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی در شبکه پرداخت 
الکترونیک کشور دارد که انتظار می رود با توجه به افزایش هزینه سرمایه گذاری در بخش کارتخوان 
فروشگاهی و حرکت به سوی تراکنش های اینترنتی و موبایلی، میزان رشد کارتخوان های فعال در 

آینده با رشد محدودتری روبه رو باشد.

احتمال تک نرخی شدن بنزین در بودجه سال آینده
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت پیشنهاد خاصی درباره قیمت بنزین در بودجه نیاورده 
است؛ اما یکی از ایده های نمایندگان، تک نرخی شــدن بنزین در سال 99 است. علی اکبر کریمی 
درباره وضعیت قیمت بنزین در بودجه سال 99  اظهار کرد: دولت پیشنهاد خاصی در مورد نرخ بنزین 
در بودجه 99 نیاورده و احتماال همان تصمیمی که سران قوا در این باره گرفته اند، ادامه خواهد داشت. 
وی افزود: البته این حق برای نمایندگان وجود دارد که پیشــنهادات خود برای قیمت حامل های 
انرژی به ویژه بنزین را در زمان بررسی الیحه بودجه سال 99 در صحن علنی مجلس مطرح کنند. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر ایده هایی در مجلس در این باره 
مطرح است که باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد، تصریح کرد: یکی از پیشنهادات مورد نظر نمایندگان 
مجلس تک نرخی شدن بنزین اســت که باید مورد ارزیابی قرار گیرد. کریمی درباره تاثیرات تک 
نرخی شدن بنزین، اظهار داشت: باید این مسئله را در نظر گرفت که تک نرخی شدن باعث افزایش 
قیمت بنزین سهمیه ای خواهد شد و در صورتی که این تصمیم اتخاذ شود، دوباره شوک جدیدی به 

بازار وارد می شود و می تواند آثار منفی زیادی در شرایط تورمی داشته باشد.

کافه اقتصاد

وز عکس ر

اخبار
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معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

 600مدرسه کشور به شبکه ملی ارتباطات متصل شده اند 
معاون وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات و  علی دهقانان زواره
رییس هیئــت مدیره و مدیرعامل شــرکت 
ارتباطات زیرســاخت گفت: تا کنون 600 مدرسه کشور با صرف اعتباری 
بالغ بر 2 میلیارد و 400 میلیون تومان به شــبکه ملی ارتباطات متصل 
شــده اند. حمید رضا فتاحی در جلســه کمیته امور زیربنایی و توسعه 
شهرستان اردستان در سالن جلسات فرمانداری با بیان اینکه در راستای 
هوشمند سازی مدارس و عدالت آموزشی تمام مدارس کشور به شبکه 
ملی اطالعات متصل می شوند، اظهار داشــت: در این طرح تجهیزات 
اتصال توسط وزارت اطالعات تهیه و محتوای  آموزشی با تایید هایی که 
وزارت آموزش و پرورش می دهند توســط بخش خصوصی تهیه و در 
شــهرهای زیر 20 هــزار نفر و روســتاها به صــورت رایــگان دراختیار 

دانش آموزان قرار می گیرد. 
وی با بیان اینکه هزینه اجرای این طرح در کل کشور 100 میلیارد تومان 
است  که توسط وزارت ارتباطات تامین شــده افزود: تا دهه فجر تمام 
مدارس شهرســتان اردستان به شــبکه ملی ارتباطات متصل خواهند 
شد. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به پیگیری طرح توسعه 
ارتباطات روســتایی برای کل کشــور اشــاره کرد و گفت: در این طرح 
زیرساخت های ارتباطی روستایی شامل دسترسی به تلفن ثابت، همراه 

و شبکه ملی ارتباطات فراهم می شود.
 فتاحی با اشــاره به اینکه در ابتدای دولت 32 درصد روستاها به شبکه 
ارتباطات متصل بودند و در حال حاضر 80 درصد روستاها این سرویس 
برای آنها برقرار شــده ، گفت: هزینه ایجاد هر سایت بسته به پوشش 
روســتاها 2 میلیارد تومان است که طی دو سال گذشــته 800 میلیارد 
تومان جهت ایجاد زیرساخت در روســتاهای کشور هزینه شده است. 
وی در ادامه به اختصاص 25 میلیارد تومان اعتبار جهت ایجاد 4 سایت 
همراه اول روستایی با پوشش 20 روستا و 6 سایت شهری و جاده ای 
جهت شهرستان اردستان اشــاره کرد و گفت: اتصال فیبرنوری جهت 
مسجد جامع اردستان و حسینیه کوچک زواره برای پوشش برنامه های 
صداوسیما نیز برقرار خواهد شد و در حوزه گردشگری هم نقاط مستعد 
شهرستان و مکان هایی که طرح های گردشگری اجرا شود، از شبکه ملی 

ارتباطات برخوردار  می شوند.
  معاون وزیــر و رییس مرکــز ارتباطات گفــت: امروز اگــر در هر کجا

 حوزه فنــاوری و ارتباطات نباشــد اقتصاد واشــتغال معنا نداشــته 
 زندگی مختل خواهد شــد و این واقعیتی اســت که دنیا به آن رسیده 
اســت. حمیدرضا فتاحی افزود: ما درحال وارد شدن به انقالب چهارم 
صنعتی هســتیم و این انقــالب صنعتی همه چیــز را دگرگون خواهد 

 کرد و فرهنگ، اقتصاد و سیاســت را تحــت تاثیر قــرار خواهد داد و 
 در این مقوله هر کس در این صنعت پیشــرو باشــد، عمــال موفق تر 

خواهد بود.
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: ما در حوزه زیر ســاختی مشــکلی 
نداریم؛ اما یک عقب افتادگی 15 ســاله داشــتیم و رگ حیاتی کشور 
که فیبر نوری بود با مشــکل مواجه شــد  که در این پنج سال اخیر به 
شدت روی آن سرمایه گذاری به عمل آمد و اپراتورها شبکه زیر ساخت 
اصلی کشــور را  خودشــان را همگام می کنند هرچند مشکالتی وجود 
دارد و مسئله تحریم اثرگذار بوده اســت. فتاحی اضافه کرد: 100 درصد 
هزینه های اپراتور همــراه اول و ایرانســل ارزی اســت و برای خرید 
دستگاه ها و لوازم مشکالتی وجود دارد که باید مسیر تحریم را دور زد. 
وی تاکید کرد: نگاه مان در ســطح کشور، استان و شهرستان این است 
که بتوانیم از این ویژگی فناوری اســتفاده بکنیم و اشتغال مان را روی 
این حوزه ببریم که نمونه آن کال ســنتری اســت که در اردستان وجود 
دارد . هرکجا ارتباطات ایجاد شد، اشــتغال را هم با خود خواهد آورد و 

زندگی ها رونق گرفت.
 معاون وزیر ارتباطات گفت: همــراه اول پیگیری های خود در موضوع 
پوششــی را انجام خواهد داد و روســتاهایی که مشــکل آنتن دارند 

برطرف می شود، همچنین در بهمن ماه امسال تمام مدارس اردستان 
به شــبکه اینترنت ملــی متصل خواهند شــد. فتاحی افــزود: مقرر 
شــد همراه اول 10 آنتن جدیــد مخابراتی با اعتبــار 250 میلیارد ریال 
در ســطح شهرســتان نصب کند تا مشــکل آنتن دهی تلفــن همراه 
 درمنطقه برطرف شــود، همچنین مشــکل فیبر نوری اداره ها برطرف

 خواهد شد.
حجت االسالم و المسلمین سید صادق طباطبایی نژاد، نماینده مردم 
شهرستان اردستان در مجلس نیز در این جلسه به صرف اعتباری بالغ 
بر 35 میلیارد تومان در حوزه زیرساخت مخابراتی در شهرستان اردستان 
اشاره کرد و گفت: در جهت استفاده از فناوری اطالعات و ایجاد اشتغال، 
راه اندازی دو مرکز تماس را در شهرستان داشته ایم که اشتغال 120 نفر 
را در حوزه فناوری اطالعات در شهرستان به دنبال داشته است. حمید 
رضا تأملی، فرماندار شهرستان اردستان هم به پراکندگی این شهرستان 
و وجود 120 روستای دارای سکنه اشــاره کرد و گفت: در حال حاضر 80 
روستای شهرستان از نعمت اینترنت پرسرعت برخوردار هستند. وی با 
بیان اینکه به خاطرگستردگی شهرستان در بعضی نقاط با عدم پوشش 
شبکه همراه اول مواجه هســتیم گفت: در حال حاضر 57 نقطه سایت 

موبایل در شهرستان وجود دارد که 24 سایت  3G است. 

مدیر کل اوقاف استان اصفهان:

آستان هالل بن علی )ع( الگویی برای مدیریت بقاع متبرکه کشور است
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در حاشیه بازدید از بخش های مختلف حرم مطهر حضرت محمدهالل بن علی )ع( در آران و بیدگل گفت: زیارت حرم مطهر فرزند حضرت علی )ع( توفیقی مغتنم بود و از 
بخش های مختلف ابن آستان بازدید به عمل آمد که فعالیت و هماهنگی بخش ها بیانگر مدیریت بسیار خوبی است که در این آستان مقدس مشاهده می شود. حجت االسالم »محمدحسین بلک« افزود: در عین 
حالی که برنامه های جاری و فرهنگی در این امامزاده بسیار قابل تحسین است، فعالیت های توسعه ای هم در حال انجام است و این موضوع سبب نشده که خللی در روند انجام خدمات معنوی ایجاد شود. بلک در 
ادامه اظهار داشت: عملکرد درست مدیران آستان در مدیریت برنامه ها، به ویژه مراسمات ویژه ای مانند محرم که توفیق حضور داشتم و از نزدیک شاهد آن بوده ام، نشان دهنده عملکرد درست مسئولین حرم است. 
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان بیان داشت: رسانه ملی بیش از دو هزار و 500 دقیقه از برنامه های تولیدی حرم محمد هالل بن علی )ع( بویژه در ایام محرم و صفر استفاده کرده و این الگویی برای مدیریت 
بقاع متبرکه کشور است. حجت االسالم بلک در ادامه اظهار داشت: بنده در بسیاری از بقاع متبرکه و نقاط مذهبی کشور که بازدید کرده ام، مشاهده کردم که بسیاری در تالش هستند که خود را به تراز فعالیت های امامزاده 
محمد هالل بن علی )ع( برسانند.وی ضمن اشاره به جامعیت برنامه های این آستان مقدس گفت: ویژگی های درخشانی مثل آثار و گنجینه های ارزشمند علمی و مکتوب، نشان دهنده اصالت این مکان مقدس به 
واسطه وجود مفاخر عظیم الشان و آثار آن هاست.مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در ادامه افزود: آمار و ارقام نشان دهنده پیشتازی آران و بیدگل در مسائل انقالب و شهادت طلبی است. شاید کمتر جایی 
را می شناسیم که همچون آستان هالل بن علی )ع( آثار شهدای عزیز ما در قالب موزه و گنجینه شهدا در کنار مامن انوار والیی جمع شده باشد و این درس مهمی است که نشان می دهد شهدا در اطراف نورانیت اهل بیت 
)ع( و والیت ولی فقیه خود به شهادت رسیدند. بلک ادامه داد: بخش زیادی از برنامه های فرهنگی آستان مقدس ابداعی است و این موضوع واقعا در خور تحسین است. همچنین استفاده از ابزار روز، فضای مجازی 
و سایت و طریقه  بسیار علمی مخابره  خبر و تصاویر زنده از اینجا نشان دهنده ظرفیت آستان مقدس و خادمان خبره و توانمندی است که در این آستان فعالیت می کنند.مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
بیان داشت: در کنار همه  فعالیت های این آستان مقدس، وجود صندوق قرض الحسنه حضرت محمدهالل که به مسائل معاش مردم، سرمایه  مردم، درمان  و گره های سختی که در زندگی آن هاست می پردازد، هم 
خود افتخاری برای خادمان این امامزاده عظیم الشأن است.حجت االسالم بلک افزود: مجموعه خادمان افتخاری آستان مقدس حضرت محمد هالل بن علی )ع( که متشکل از بیش از 300 برادر و خواهر شاغل و 

متخصص است، مایه افتخار و مباهات است.

آغاز برداشت پنبه از مزارع شهرستان آران و بیدگل
برداشت پنبه از 300 هکتار از مزارع شهرســتان آران و بیدگل آغاز شد. مدیر جهاد کشاورزی آران و 
بیدگل با اشاره به کاهش 30 درصد کشت این محصول گفت: از هزار و 100 هکتار سطح زیر کشت پنبه 
در آران و بیدگل در ســال ۹4، هم اکنون 
300 هکتار سطح زیر کشت پنبه در این 
شهرســتان وجود دارد کــه از هر هکتار 
4 تن پنبه برداشــت می شود. حسین 
فتاحی، آب بر بودن محصول پنبه را دلیل 
اصلی این کاهش تولیــدات بیان کرد و 
افزود: پســته، گیاهان دارویی و زعفران 
جایگزین کاشــت پنبه در آران و بیدگل 
شــده اند. وی بــا بیان اینکه برداشــت 
محصول پنبه تا اواســط دی ادامه دارد 
گفت: مناطق عمده تولید پنبه در این شهرستان سفیدشهر، نوش آباد و یزدل است و 700 بهره بردار در 
زمینه برداشت این محصول زراعی فعالیت کرده اند. فتاحی، کشت همزمان محصول صیفی و پنبه 
را در یک زمین کشاورزی از ابتکارات منحصر به فرد کشاورزان این منطقه دانست و گفت: کشاورزان 
کویر با این نوآوری، بازدهی آبیاری را تا 30 درصد افزایش داده و در زمین های کشاورزی حاصلخیز 

هم صرفه جویی کرده اند.

از ابتدای امسال صورت گرفت؛

دستگیری 5 متخلف شکارو صید در شهرستان شهرضا
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا گفت: از ابتدای امسال تاکنون 5 متخلف 
شکار و صید در سطح شهرستان دستگیر و 23 میلیون ریال جریمه شدند. باقر یعقوبی افزود: در 
بیش از 2300 نفر ساعت گشت وکنترل مناطق شکارممنوع و آزاد در شهرستان، یک قبضه اسلحه 
غیر مجاز و 10 قطعه کبک، یک خرگوش و  یک قطعه کبوتر شکار شده از متخلفان شکار و صید کشف 
شده است. وی همچنین گفت: هزار و 50 مورد پایش و بازدید سرزده از واحدهای صنعتی، خدماتی 

و کشاورزی انجام و 175 مورد اخطاریه رفع آالیندگی برای این مراکز صادر شده است.

اهدای اعضای مرد 63 ساله نوش آبادی به بیماران نیازمند
اهدای اعضای مردی 63 ســاله از اهالی نوش آباد آران و بیدگل، به بیماران نیازمند جان دوباره 
بخشید. اعظم باقری، مدیرشبکه بهداشت ودرمان آران وبیدگل گفت: عباسعلی مالیی که مدتی 
به دلیل آنوریسم مغزی )بیماری عروق مغزی( در بیمارستان شهید بهشتی کاشان بستری بود، 
با وجود اقدامات درمانی تیم پزشکی و پرســتاری این بیمارستان، دچار مرگ مغزی و پیکر این 
بیمار با موافقت و رضایت خانواده وی برای اهدای عضو به بیمارســتان امام خمینی )ره( تهران 
منتقل شد. اعظم باقری با بیان اینکه از ابتدای امسال چهار بیمار مرگ مغزی برای اهدای عضو 
از شهرستان های کاشان وآران وبیدگل به تهران اعزام شده اســت، گفت: داوطلبان اهدای عضو 
می توانند با مراجعه به معاونت درمان علوم پزشکی کاشان و یا پورتال این دانشگاه برای دریافت 

کارت اهدا اقدام کنند.

2 اثر از صنایع دستی نطنز، نشان مرغوبیت کاال گرفتند
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری نطنز اظهار کرد: در پنجمین دوره ارزیابی 
از آثار صنایع دستی کشــور، دو  اثر از صنایع دستی شهرستان نطنز نشــان مرغوبیت کاال دریافت 
کرد. حســین یزدانمهر افزود: در این دوره از ارزیابی ها، دو اثر از اســتادان هنرمند نطنزی در زمینه 
سرامیک سازی این نشان را دریافت کردند. رییس اداره میراث فرهنگی نطنز گفت: آثار هنری و یا 
صنایع دستی که توانسته باشند این نشان را دریافت کنند، در مرحله بعدی و بررسی کمیته های الزم، 
می توانند نشان بین المللی و مهر اصالت یونسکو را دریافت کنند. یزدانمهر تصریح کرد: شهرستان 
نطنز دارای تاریخ کهن و بزرگی است که بخشی از آن صنایع دستی این منطقه است که نمونه هایی 
از آن سرامیک سازی، ساخت بیل، نجاری، آهنگری و ... است که همه آن ها به جز سرامیک سازی 

امروز دیگر وجود ندارد.

با حضور مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان؛

تودیع رییس ثبت احوال بخش بن رود برگزار شد
در مراسمی با حضور حســین غفرانی کجانی، مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان، جواد آقاجانی 
به عنوان رییس اداره ثبت احوال بخش بن رود معرفــی و از زحمات 24 ماهه محمد رضا احمدی 
رییس سابق این اداره تقدیر و تشــکر به عمل آمد. در این مراسم حسین غفرانی کجانی، مدیر کل 
ثبت احوال استان اصفهان گفت: به خاطر ثبت ۹۹ درصدی والدت و وفات در بخش بن رود و شهر 
ورزنه مقرر  شد  کارشناسان اداره کل ثبت احوال استان اصفهان جهت ارتقا وجابه جایی این مکان از 
چند مکان برای جابه جایی اداره ثبت احوال بخش بن رود در شهر ورزنه بازدید کنند. حسین غفرانی 
بیان کرد: این اداره آماده خدمات رسانی هرچه بهتر به مردم در راستای حضور حداکثری مردم در 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی جهت تعویض شناسنامه والمثنی و صدور کارت 

ملی هوشمند است.

با مسئولان

مفاد آراء
242 /9 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 
1 قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي 
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر 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 دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي که اعتراض 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 سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راي شماره 139860302019000192-1398/04/31-  خانم مرجان کريمی پور 
فرزند عليرضا ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 952/12 متر مربع پالک 
شــماره 334 فرعی از 138 اصلی واقع در اراضی غلغله دهاقان انتقال عادی به رسمی از 

طرف يداله حاجی خدابخشی )مالک رسمی اوليه(
2- راي شماره 139860302019000326-1398/17/15-  آقای عليرضا کريمی پور 
فرزند محمد علی تمامت نه حبه مشاع باستثناء بهاء ثمنيه اعيانی چهار و نيم حبه از 72 حبه 
ششدانگ يک قطعه زمين مزورعی به مساحت 13279/62 متر مربع پالک شماره 1208 
فرعی از 138 اصلی واقع در اراضی غلغله دهاقان انتقال عادی به رسمی از طرف غالمعلی 

و نادعلی عطاآبادی )مالک رسمی اوليه(
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/09/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/24

م الف:670646 زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
حصر وراثت

9/239  آقای سعيد قنبری موغاری دارای شناسنامه شــماره 13 به شرح دادخواست به 
کالسه  627/98  از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 

که شادروان حسن قنبری موغاری به شناسنامه 3 در تاريخ 98/7/22 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و يک دختر و يک 
همسر دائمی که عبارتند از: 1- داود قنبری موغاری، ش.ش 1193 متولد 50/4/1 فرزند 
متوفی 2- ســعيد قنبری موغاری، ش.ش 13 متولد 55/3/10 فرزند متوفی 3- مسعود 
قنبری موغاری، ش.ش 56 متولد 66/4/21 فرزند متوفــی 4- پروين قنبری موغاری، 
ش.ش 2 متولد 53/1/1 فرزند متوفی 5- دخيله ملکی موغــاری، ش.ش 1089 متولد 
30/2/2 همســر متوفی. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يک 
مرتبه آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
 تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 693888 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان
حصر وراثت

9/240  آقای احمد علی مشهدی اردستانی دارای شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست 
به کالسه  626/98  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان فاطمه رضاپور به شناسنامه 43 در تاريخ 98/9/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر به نام های: 1- محمد 
علی مشــهدی اردســتانی فرزند احمد علی، ش.ش 1180012720، 2- محمد مهدی  
مشــهدی اردســتانی فرزند احمد علی، ش.ش 93 و يک دختر به نام محبوبه مشهدی 
اردستانی، ش.ش 1705 و يک همسر دائمی به نام احمد علی مشهدی اردستانی، ش.ش 
19 فرزند محمد آقا و مادر به نام ايران اکبری کچوسنگی فرزند حسين، ش.ش 1 و الغير. 
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر 
کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 
يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 693891 شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان
ارزیابی بهای ثمنیه اعیانی

9/245  شماره نامه: 139885602021000595 بهای ثمنيه اعيانی ششدانگ يکدرب 
باغ پالک 1886 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان 
که متعلق به ســرکار خانم نازنين بيگم ميرحســينی طبائی زواره به شــماره شناسنامه 
2247/9372 همسر سيد حسين مير حسينی می باشد طی برگ ارزيابی وارده به شماره 
2021001297 مورخه 1398/09/26 توســط کارشناس رســمی دادگستری به مبلغ 

400000 ريال ) چهارصد هزار ريال( ارزيابی گرديده و مبلغ فوق به حساب سپرده اين اداره 
واريز گرديده است. شما می توانيد در ساعت اداری با مراجعه به اين اداره نسبت به دريافت 
مبلغ فوق اقدام نماييد و چنانچه نسبت به ارزيابی فوق الذکر اعتراض داريد ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ انتشار به دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوی نموده و گواهی آن را به اين اداره 
ارائه نمائيد. در غير اينصورت بهای ثمنيه اعيانی که بنام شما در جريان ثبت است حذف 
می گردد.  م الف: 692717 خيراله عصاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهر زواره

حصر وراثت
9/246  آقای حسين نکوخو دارای شناسنامه شــماره ؟؟؟ به شرح دادخواست به کالسه  
476/98 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
عزت ا... التجائی به شناسنامه 24 در تاريخ 98/8/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ســه فرزند ذکور به نام های رضا التجائی، 
ش.ش 118 متولد 1350 ، 2- محمدرضا التجائی، ش.ش 36 م تولد 1352 ، 3- مهدی 
التجائی، ش.ش 165 متولد 1363 و دو فرزند اناث به نام های 1- مريم التجائی، ش.ش 
43 متولد 1357 و ليال التجائی، ش.ش 1120089980 متولد 1372 و يک همسر دائمی 
بنام فاطمه شکری فرزند اسمعيل ، ش.ش 170 متولد 1333 و بغير از نامبردگان فوق وارت 
ديگری ندارد. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می 
نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 
آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 692866 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر
اخطار اجرایی 

9/244 شماره: 1/281/97 محکوم به به موجب رای  غيابی شماره: 276 تاريخ: 98/4/3 
حوزه: 1 شورای حل اختالف شهرستان آران و بيدگل که قطعيت يافته است. محکوم عليه: 
سيد مصطفی صالحی نام پدر: سيدعباس شغل: - نشــانی محل اقامت:مجهول المکان 
محکوم عليه محکوم است به: پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال در وجه يک فقره چک 
به شماره های 932021/188125 به تاريخ 96/7/15 عهده بانک رفاه کارگران به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ سه ميليون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار ريال و دويست و ده 
هزار ريال  و شــصت هزار ريال اخطار اجرايی بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چک مذکور لغايت زمان اجرای حکم در حق خواهان. رای 
صادره غيابی است. ضمنا نيم عشر اجرائيه محاســبه و وصول گردد.مشخصات محکوم 

 له: جواد پيردهقان با وکالت مصيب مرشدی نام پدر: - شــغل: آزاد نشانی محل اقامت: 
آران و بيدگل، ميدان سپاه، ساختمان هاشــمی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همين که 
اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد،محکوم عليه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند 
و اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد.م الف: 694577 زهره گرامی نوش آبادی رئيس 

شعبه اول شورای حل اختالف آران و بيدگل 
مفاد آراء

9/243  آگهی مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی هيات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک اردستان

آراء که در اجرای ماده يک قانون مذکور توسط هيات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد 
و امالک اردستان صادر گرديده ودر اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی 
15 روز از طريق روزنامه های کثير االنتشار محلی آگهی می شود تا شخص يا اشخاصی 
که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاريخ  اولين آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا 
به اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تســليم و رسيد اخذ نمايند واز تاريخ تسليم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف يک ماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و 
گواهي تقديم دادخواســت را اخذ و به ثبت اردستان تسليم نمايند،در اين صورت اقدامات 
ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد و يا معترض،گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل راارائه نکند 
، ثبت اردستان مبادرت به صدور ســند مالکيت می نمايد. ضمنًا صدور سند مالکيت مانع 

ازمراجعه متضرر به دادگاه نيست:
1- رای شماره 139860302032000102 مورخ 98/9/20  آقای سيد آقا طباطبائی فرزند 
سيد اکرم به کدملی 1189694719 صادره از اردستان به ميزان 148 سهم مشاع از 1440 
سهم ششدانگ پالک 145 اصلی سفلی واقع در اردستان مزرعه گز الچه بخش هفده ثبت 

اصفهان خريداری عادی مع الواسطه از علی آقا خان عامری 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/9/24                                                                                                                            

تاريخ انتشار نوبت دوم:  1398/10/9          
م الف:  695790  ذبيح اله فدايی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
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106 جان باخته بر اثر گازگرفتگی از ابتدای مهرماه
از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون ۲۳۲۸ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن مسموم شده 
و ۱۰۶ نفر نیز جان خود را از دست داده اند. بر اساس اعالم سازمان اورژانس کشور از ابتدای مهرماه 
سال جاری تا کنون ۲۳۲۸ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن مسموم و ۱۰۶ نفر نیز جان خود 

را از دست داده اند. بیشترین مسمومیت 
با مونوکسیدکربن در استان های تهران با 
۴۸۹ نفر، خراســان رضوی با ۲۵۸ نفر، 
فارس با ۲۳۱ نفر و آذربایجان شــرقی 
با ۱۸۴ نفر بوده اســت. همچنین ۱۷۰۰ 
مسموم توسط آمبوالنس های اورژانس 
پیش بیمارستانی به مراکز درمانی اعزام 
شده اند که بیشترین مســموم اعزامی 
در استان های خراســان رضوی با ۲۲۴ 
نفر، تهران با ۲۲۲ نفر، فارس با ۱۶۰ نفر، 

آذربایجان شرقی با ۱۶۹ نفر بوده است همچنین ۱۰۶ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن فوت 
کرده اند. بیشترین فوتی ناشی از مسمومیت با مونوکسیدکربن در استان های آذربایجان شرقی با 

۱۳ نفر، اصفهان با ۱۲ نفر و فارس با ۱۰ نفر بوده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد:

ساخت هزار واحد مسکونی برای نیازمندان در استان
با مشارکت اداره کل اوقات و امور خیریه استان، هزار واحد مسکونی برای نیازمندان در استان اصفهان 
ساخته می شود. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: این مشــارکت شامل اهدای زمین و 
فراهم کردن عرصه و زمینه برای ســاخت واحدهای مســکونی در نقاط مختلف استان به وسیله 
سرمایه گذاران و یا ادارات مربوطه است. حجت االسالم محمد حسین بلک با اشاره به رویکرد جدید 
سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اظهار داشت: پرورش و تولید دام سبک از دیگر برنامه های اداره 
کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در سال آینده است. وی افزود: در مناطق گردشگرپذیر استان 

شناسایی و فعالیت جهت اقامت گاه بوم گردی آغاز شده است.

افتتاح 28 طرح عمرانی تحول سالمت در استان
مدیر گسترش توسعه شــبکه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: با افتتاح 
۲۸ پروژه عمرانی بهداشتی در ســال جاری، فضای های بهداشــتی و درمانی استان اصفهان ۵۵ 
هزار متر مربع گسترش یافت. رسول حمامی اظهار داشت: اصلی ترین هدف برنامه تحول سالمت 
استان اصفهان در سال جاری بهبود و گســترش فضای فیزیکی استان اصفهان در زمینه بهداشت 
و سالمت بوده است و خوشبختانه توانستیم با اعتبارات و تســهیالت الزم ۲۸ پروژه عمرانی را در 
زمینه بهداشــت و ســالمت در مناطق مختلف اســتان اصفهان افتتاح کنیم. وی با اشاره به اینکه 
با افتتاح ۲۸ پروژه عمرانی بهداشــتی در مناطق اســتان اصفهان ۵۵ هزار متــر مربع فضای های 
بهداشتی و درمانی استان اصفهان در ســال جاری گســترش یافت، افزود: این طرح ها در حوزه 
بهداشت در استان اصفهان با ۸۳ میلیارد تومان اعتبار به صورت پراکنده در شهرستان هایی همچون 
مبارکه، فریدن، فریدون شــهر، لنجان، نایین، فالورجان، شاهین شــهر و نجف آباد در سال جاری 
اجرایی شده و آماده بهره برداری است. حمامی ادامه داد: از ســال ۹۳ تاکنون با آغاز به کار برنامه 
 تحول سالمت در اســتان اصفهان ۱۹۸ طرح عمرانی بهداشــتی در مناطق استان اصفهان اجرایی

 شده است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته،  قلم  انسولین در بسیاری از داروخانه های سطح شهر به طور محدود توزیع شده است؛

محدودیت های قندی!

برخی از بیماران مبتال به دیابت در استان اصفهان از محدودیت در عرضه 

انواع قلم انسولین در یک ماه اخیر و وجود مشکالتی برای خرید و تهیه 

آن خبر می دهند.

 قلم انسولین، وسیله ای است که از آن برای تزریق انسولین و مدیریت 

دیابت اســتفاده می شــود. اســتفاده از این قلم مزایایی را نسبت به 

راهکارهای سنتی نظیر تزریق با سرنگ دارد از جمله سهولت در نگهداری 

و حمل و نقل نسبت به ویال انسولین و ســرنگ، دقت باالتر در تنظیم 

دوز به هنگام تزریق، استفاده آســان تر برای افراد دچار لرزش دست و 

درد کمتر به هنگام تزریق. افزایش شیوع دیابت در جهان و کشورمان در 

ســال های اخیر این بیماری را به یکی از بزرگ ترین معضالت سالمت 

تبدیل کرد به طوری که بر اســاس آخرین آمار حدود ۱۱ درصد از مردم 

ایران به این بیماری مبتال هســتند در حالی که نرخ شیوع آن در سال 

۱۳۸۹ حدود هشــت درصد بود. میزان شــیوع این بیماری در استان 

اصفهان نسبت به میانگین کشــوری باالتر و حدود ۱۲ درصد است و به 

گفته محمد علی عطاری، رییس هیئت مدیــره انجمن خیریه دیابت 

اصفهان، آمار مبتالیان به بیماری دیابت درحال افزایش اســت و یک 

سوم افراد باالی ۳۰ سال دچار دیابت هســتند یا در معرض ابتال به آن 

قرار دارند. با وجودی که مسئوالن از تامین و توزیع مناسب قلم انسولین 

خبر دادند؛ اما گزارش های رسیده حکایت از محدودیت در عرضه آن در 

برخی استان ها از جمله اصفهان دارد.

 با توجه به استفاده تعداد قابل توجهی از بیماران مبتال به دیابت از قلم 

انســولین برای کنترل میزان قند، محدود بودن این قلم دارو در بازار و 

داروخانه ها در چند هفته اخیر باعث انتقاد بسیاری از بیماران اصفهانی 

نسبت به این موضوع شد. مادر یکی از بیماران مبتال به دیابت در اصفهان 

در گفت و گو با ایرنا با اشــاره به اینکه از حدود یک ماه گذشــته جهت 

تهیه قلم انسولین برای دخترش با مشــکل مواجه شده است، اظهار 

داشت: پزشک برای دخترم ۱۳ قلم انسولین تجویز کرده بود؛ اما وقتی 

به داروخانه مراجعه کردم فقط سه قلم به من تحویل دادند. انصاری با 

ابراز نگرانی و نارضایتی از این کمبود، افزود: این موضوع باعث می شود 

تا بیماران مجبور شــوند مجدد به پزشــک برای تجویز نســخه جدید 

مراجعه کنند که همین امر هزینه بیشــتری به آنها بــرای رفت و آمد و 

حق ویزیت پزشک تحمیل می کند. مدیر عامل خیریه دیابت اصفهان 

که حدود هفت هزار بیمار را زیر پوشــش خود دارد نیز به ایرنا گفت که 

مراجعه کنندگان به این خیریه و بسیاری دیگر از بیماران دیابتی از حدود 

یک ماه گذشته برای تهیه قلم انسولین با مشکل مواجه شدند. احمد 

نیلفروشــان با بیان اینکه به برخی از آنها نشــانی داروخانه های بزرگ 

اصفهان برای خرید قلم انسولین داده شــد، افزود: اما وقتی بیماران 

به این داروخانه هــا نیز مراجعه کردند موفق به تهیه دارو نشــدند. وی 

به برخی حاشیه ها و معضالت درباره قلم انسولین نیز اشاره و تصریح 

کرد: در برخی موارد شاهد هستیم که عده ای ســودجو با خرید بیش 

از حد این دارو، اقدام به قاچاق آن به کشــورهای همسایه می کنند که 

شاید همین امر باعث ایجاد حساســیت هایی جهت کنترل توزیع این 

دارو شده است. مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 

اظهار داشت: کمبود خاصی درباره قلم انسولین در زمان حاضر در استان 

 نداریم بلکه این دارو به صورت کنترل و مدیریت شده در اختیار بیماران

 قرار می گیرد. 

آرش نجیمی توضیــح داد: این قلم دارو در بســیاری از داروخانه های 

سطح شهرها به طور محدود توزیع شــد؛ اما در داروخانه های منتخب 

اصفهان و سایر شهرســتان ها، این کار بدون محدودیت صورت گرفت 

تا پاســخگوی نیاز مردم در همه شرایط باشــد. وی با بیان اینکه قلم 

انسولین به میزان نیاز سه ماه آینده در انبارها موجود است، گفت: اگر 

داروخانه ها بخواهند قلم انســولین به تعدادی که در نســخه ها تجویز 

شده است به بیماران بدهند ممکن اســت در چند هفته آینده با کمبود 

حاد مواجه شویم به همین دلیل به گونه ای این دارو در اختیار بیمار قرار 

می گیرد تا عالوه بر مدیریــت آن، نیاز بیمار نیز برطرف شــود. به گفته 

وی، در زمان حاضر، نیاز و درخواست کاذب بین بیماران برای تهیه قلم 

انسولین به وجود آمده اســت به همین دلیل در برخی موارد مشاهده 

می شود که پزشکی بنا به درخواست بیمار، ۲ تا سه نسخه جهت خرید 

قلم انسولین تجویز می کند.

رییس اداره مبارزه با جرائم ســایبری پلیس فتای 
استان اصفهان از چندین مورد شکایت شهروندان 
اصفهانی مبنی بر کالهبــرداری با عنوان تخصیص 
کمک معیشــتی دولت خبر داد و بدون اشــاره به 
تعداد پرونده های تشکیل شده در این زمینه، گفت: 
پرونده های شــکایت با موضوع کمک معیشــتی 
دولت به پلیس فتای استان ارجاع شده و در حال 
بررسی پرونده ها و شناسایی کاله برداران هستیم. 

سرهنگ علی شکرالهی اظهار کرد: تاکنون شکایتی 
از ســوی شــهروندان مبنی کالهبرداری با موضوع 
سهمیه بندی بنزین در استان نداشته ایم؛ اما در زمینه 
کمک معیشــتی دولت بعد از سهمیه بندی بنزین، 
چندین مورد شکایت از ســوی شهروندان مبنی بر 
کالهبرداری با عنوان ثبت نام برای تخصیص کمک 

معیشتی دولت داشته ایم. 
وی با بیان اینکــه کالهبرداران با سوءاســتفاده از 
ناآگاهی شهروندان پیامک هایی برای آن ها ارسال 
می کنند، افزود: در این پیامک ها عنوان می شود که 
اگر کمک معیشتی دولتی شامل حال شما نشده، 
می توانید به این لینک مراجعه کرده و درخواســت 

کمک معیشــتی دولت را ثبت کنیــد. رییس اداره 
مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتای استان، ادامه 
داد: مردم پس از مراجعه به لینک های عنوان شده، 
با یک درگاه جعلی مواجه می شــوند، که در ابتدا از 
آن ها درخواست می شــود مبلغ کمی بین دو تا سه 
هزار تومان پرداخــت کنند. پــس از پرداخت این 
مبلغ و ورود به ســایت، اطالعات محرمانه حساب 
بانکی آن ها کپی می شود و درواقع فیشینگ اتفاق 
می افتد. وی افزود: پرونده های شکایت با موضوع 
کمک معیشــتی دولت به پلیس فتا ارجاع شده و 
در حال بررســی پرونده ها و شناسایی کالهبرداران 

هستیم. 

رییس اداره مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتای استان هشدار داد:

پیامک کمک معیشتی دولت، ترفند جدید کالهبرداران

باهدف توسعه شبکه فعال بر تغییرات اقلیمی صورت می گیرد؛

امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی اصفهان و دانشگاه دورتمند آلمان
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی اصفهان در نشست گسترش همکاری های پژوهشی میان جهاددانشگاهی اصفهان و دانشکده بوم شناسی دورتمند آلمان 
در اصفهان گفت: توسعه شبکه فعال بر موضوع تغییرات اقلیمی، تالش برای شناســایی موضوعات مورد عالقه دو طرف و آغاز همکاری درباره آن ها، از اهداف مهم 
تفاهم نامه میان جهاددانشگاهی اصفهان و دانشگاه دورتمند آلمان است. مهدی ژیان پور افزود: این تفاهم نامه موجب می شود تا به سمت موضوعات مشترک و مورد 
عالقه دو کشور حرکت کرده و با فعالیت های علمی مشترک و تعریف پروژه،  ارتباط علمی دو کشور ایران و آلمان توسعه یابد. وی گفت: با توجه به ساختار پژوهشی و 
فناوری محور جهاددانشگاهی همکاری میان دو طرف به مبادالت پژوهشی محدود می شود و براساس این تفاهم نامه همچنین مقرر شده تا مفاهیم و موضوعات 
مورد نظر برای دانشگاه دورتموند ارسال شده و برخی موضوعات در دانشگاه دورتموند انتخاب و مشخص  شود تا در مالقات های آینده برای همکاری بیشتر  تصمیم 
 DAAD گیری به عمل آید. ژیان پور  افزود: در کشورهای آمریکایی و اروپایی بنیادهایی فعال است که وظیفه حمایت مالی را بر عهده دارد که یکی از این بنیادهای مهم

است و دانشگاه دورتمند آلمان )TU( یکی از حلقه های شبکه ای است که در کشور آلمان مورد حمایت DAAD قرار دارد.

ورود توله شیرهای 
 سفید آفریقایی

 به ایران
اولین شــیرهای سفید از قاره 
آفریقا وارد ایران شدند. شیر 
نر »هیر « و شــیر ماده »دنا« 
نام دارند و این توله شــیرها 
در مرکز نگهداری و بازپروری 
حیــات وحش اســتان البرز 

نگهداری می شوند.

با هدف معرفی توانمندی ها و دستاوردهای دانشجویان و دانش آموختگان 
صورت گرفت؛

برگزاری  نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه 
علمی کاربردی

پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی  حدیث زاهدی
بــا هــدف معرفــی توانمندی هــا و دســتاوردهای دانشــجویان و 
دانش آموختگان دانشگاه با بخش های مختلفی از قبیل معرفی رشــته ها و مشاغل قابل احراز، 
مشاغل خانگی و بومی، کلینیک مشاوره اشتغال و کارآفرینی از ۱۹ تا ۲۲ آذرماه در مجموعه سیتی 

سنتر اصفهان برگزار  شد.
ایــن نمایشــگاه باحضــور معاون 
پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی 
کشــور افتتاح شــد و در حاشــیه 
و  تخصصــی  میزگردهــای  آن 
کارگاه های آموزشــی با موضوعات 
اشــتغال و کارآفرینــی، تهیه طرح 
کســب و کار، معرفــی مشــاغل 
آینــده نیــز از برنامه هــای جانبی 
ایــن نمایشــگاه بود.مهدخــت 
معــاون  علــوی،  بروجــردی 
پژوهشــی دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی کشــور در خصــوص برگــزاری پنجمیــن 
نمایشــگاه اشــتغال و توســعه کارآفرینــی گفــت: دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی بــا 
 ســابقه حدود ۲۷ ســال در میان دانشــگاه های کشــور وضعیت شــاخص و منحصر به فردی 
دارد.بروجردی، نخستین اقدام در دوره جدید مدیریت دانشگاه را ســاماندهی مراکز اعالم کرد و 
ادامه داد: در گام اول ســاماندهی دادن مجوز متوقف شد و از آن به بعد فقط مراکزی مجوز  کسب 
کردند که دقیقا اصول مربوط به تاســیس مراکز را رعایت کرده باشند.وی در پایان، آزمون یکپارچه 
 را یک گام بسیار مهم در جهت کیفیت بخشــی مدرک دانشگاه جامع دانسته و این اقدام را سندی 
می داند که دانــش آموختگان از آزمون های اســتاندارد با موفقیت گــذر کرده اند.مهدی قیصری، 
سرپرست دانشگاه علمی کاربردی در استان اصفهان نیز   با اشاره به مراکز نوآوری دانشگاه علمی 
کاربردی اســتان گفت: مرکز نوآوری تجاری سازی محصوالت کشــاورزی در مرکز آموزش علمی 
کاربردی تیران و کرون، مرکز نوآوری شهر هوشمند در مرکز شهرداری های اصفهان و مرکز نوآوری 
خورو بیابانک در حال تاسیس است.قیصری درباره چهار رویداد شتاب اظهار  کرد: از جمله رویداد 
شتاب سنگ و صنایع وابسته، رویداد موســیر، رویداد نمک و رویداد شتاب فوالد را در دستور کار 

داریم که تا پایان سال برگزار می شود.
وی خاطرنشان کرد: در این استان  مرکز رشد خوشه فناوری های سنگ و صنایع وابسته در تیران، 
گز و شــیرینی در مرکز عتیق و فناوری لوازم خانگــی در مرکز انتخاب و همچنیــن مراکز فناوری 
فوالد و صنایع وابســته و مرکز فناوری فرش و صنایع وابســته فعالیت می کنند.در ادامه غالمرضا 
مالکی، رییس مرکز علمی کاربردی هرند که از لحاظ کیفیت آموزشــی، پژوهشی و فرهنگی برای 
دو سال متوالی عنوان سطح ۲ در بین دانشگاه های استان را کســب کرده است، اظهار  کرد: هدف 
از برگزاری این نمایشــگاه ارائه آثار دانشجویی، آشنایی با زمینه های اشــتغال که عمدتا در سطح 
دانشگاه وجود دارد، آشنایی با دانشگاه و کلینیک های اشتغال و کارآفرینی  است.مالکی در مورد 
دســتاوردهای این نمایشــگاه  بیان کرد: ۵۰ میلیون تومان اعتباری که دانشــگاه جامع در اختیار 
 دارد و قرار است به صورت وام قرض الحسنه در اختیار دانشــجویان و فارغ التحصیالن قرار گیرد

می تواند شــرایط حمایت در حوزه های تولیدی و خدماتی را فراهم آورد، زیرا بسیاری از این آثار و 
محصوالت به تولید انبوه نمی رسند.

با مسئولان

وز عکس ر

عکس: باشاگه خبرناگران جوان

خبر 

 مسئول روابط عمومی
 انجمن داروسازان اصفهان:

قلم انسولین سهمیه بندی 
شده است

خبر ویژه

مســئول روابط عمومی انجمن داروسازان 
اصفهان با اشاره به اینکه حدود یک ماه و نیم 
است که قلم انسولین ســهمیه بندی شده و 
سهمیه بسیار ناچیز اســت، گفت: قلم های 
انســولین وارداتــی اســت و به راحتی پیدا 
نمی شود. مریم تنهایی در خصوص وضعیت 
تامین دارو در داروخانه های اصفهان، اظهار 
کرد: هم اکنون داروهایی کــه به طورمعمول 
در بازار مــورد مصــرف قرار می گیــرد مثل 
آنتی بیوتیک ها یــا داروهای مربوط به فصل 
زمســتان در داروخانه ها موجود است و در 
این زمینه کمبــودی نداریم، اما متاســفانه 
برای یکســری داروهای خاص مثل داروی 
بیماران قلبــی، فشــارخون و ... بــا کمبود 
مواجه هســتیم. وی با بیان اینکــه میزان 
کمبود داروهای خاص نسبت به سال گذشته 
بیشتر است، افزود: علت این مسئله روشن 
نیست؛ اما شاید به دلیل نقص در تولید و یا 
محدودیت در واردات مواد اولیه است. تنهایی 
بابیان اینکه در مورد تامین داروهای وارداتی 
مشــکلی نداریم، گفت: این داروها به اندازه 
کافی در دســترس اســت و حتی وضعیت 
بهتری نسبت به داروهای تولید داخل دارند. 
به عنوان مثال داروهای بیماران خاص هم در 
برخی داروخانه های تعیین شده و یا دولتی 

در دسترس بیماران است. 
مســئول روابط عمومی انجمن داروسازان 
اصفهان، ادامه داد: هم اکنون برخی داروهای 
فشــارخون، داروی بیماران قلبی، داروهای 
مغز و اعصاب و برخــی موارد پیش پا افتاده 
مثــل ضدالتهاب های اســتروئیدی یا غیر 
اســتروئیدی در بازار کم اســت.وی درباره 
تامیــن داروی آنفلوانزا هم گفــت: داروی 
تامی فلو به مقدار قابل توجهی وارد اســتان 
شده و ســهمیه ای در اختیار داروخانه های 
تعیین شده قرار داده شده اســت. بنابراین 
به نظر می رسد مشــکلی در این زمینه وجود 

ندارد.
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رد ادعای فدراسیون فوتبال توسط رییس کمیسیون 
فرهنگی مجلس

روز جمعه فدراسیون فوتبال بیانیه ای را منتشــر کرد و توضیحاتی درباره روند فسخ قرارداد مارک 
ویلموتس، سرمربی تیم ملی ارائه داد. در یکی از بخش های این بیانیه آمده بود: »اصل قرارداد به 
تاریخ ۲۱ آذر سال ۹۸ برای ریاست محترم کمیسیون فرهنگی مجلس، دیوان محترم محاسبات، 
بازرسی محترم کل کشور و حراســت محترم وزارت ورزش و جوانان ارسال شده است.« جمشید 
جعفرپور ، رییس کمیســیون فرهنگی مجلس در این ارتباط گفت: هنوز که چیزی به دســت ما 
نرسیده است. پنجشنبه و جمعه تعطیل بوده مگر اینکه امروز قرارداد را فرستاده باشند ولی به هر 
حال تا این لحظه )صبح روز شنبه( قرارداد به دست ما نرسیده است. وی ادامه داد: هفته گذشته 
جلسه کمیســیون فرهنگی با حضور وزیر ورزش و مهدی تاج برگزار شد. رسما خواستیم که اصل 
قرارداد ویلموتس را برای مان بفرســتند تا آن را ترجمه و بررسی کنیم. رییس کمیسیون فرهنگی 
در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات مهدی تاج در این جلسه قانع کننده بوده است؟ تصریح کرد: 
آقای تاج توضیحاتی داد. اعضای کمیسیون هم نظراتی داشتند که بعضا انتقادی بود. امیدواریم 
اتفاقات خوبی برای فوتبال کشورمان رخ بدهد. نکته اصلی حرف ما این بود که تیم ملی و باشگاه ها 
هنگام عقد قرارداد با بازیکنان و مربیان خارجی از مشــاوران حقوقی برجســته استفاده کنند تا 

ابهامی ایجاد نشود.

 سرمربی لیگ برتری تهدید به جدایی کرد
مهدی تارتار اعالم کرد که دیدار تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان با پارس جنوبی جم، آخرین دیداری 
خواهد بود که او هدایت نفتی ها را بر عهده خواهد داشت و او پس از این بازی، از نفت جدا می شود. 
تارتار »جو مسموم و شیطنت برخی هواداران و افراد سابق حاضر در تیم نفت، پس از درگیری رخ 
داده در تمرین« را دلیل این موضوع عنوان کرد. وی  همچنین گفت که با یکی از مسئوالن پیشین 
تیم )سرپرست سابق( درگیر شده و پس از این ماجرا تعدادی از لیدرها به سمت او حمله کردند که 
رییس کانون هواداران مانع درگیری شد. سرمربی نفت مسجدسلیمان در این باره گفت: در دیدار 
ما با سایپا، دو دستگی میان هواداران ایجاد شده بود و حدود ۲۰ درصد ورزشگاه، راه خود را از سایر 
تماشاگران جدا کرده بودند. بازیکن من دشنام شنید و مسئول سابق تیم تشویق می شد. او تمام 
شهر را به خاطر خودخواهی خود به هم ریخت. من تا نیم فصل، حقوقم را گرفتم و ۵۰ درصد حقوقم را 
دریافت کرده ام. به همراه سایر اعضای کادر فنی می خواستیم پس از این درگیری از نفت جدا شویم، 

اما دیدار با پارس جنوبی، آخرین دیداری است که روی نیمکت نفت می نشینم.

بیرانوند:

کت و شلوار »استراماچونی« از طالست؟
در حاشیه برنامه ورزش از نگاه دو که با حضور مهدی نبی و علی فتح ا... زاده روی آنتن رفت، علیرضا 
بیرانوند با ارسال پیامی به مجری برنامه نسبت به حواشی این روزهای استقالل واکنش نشان داد. 
در متن پیام بیرانوند آمده است: »چرا موقعی که برانکو رفت کسی از وزارت ورزش دنبال بازگشت 
وی نبود؟ آقای استراماچونی کت و شلوارش از نخ طالست؟ یا آقای عراقچی و ... فقط دنبال کارهای 
اســتقالل می روند؟« فتح ا... زاده در ادامه ماجرای مهدی طارمی و رایزنی دولت با ترکیه را وسط 
کشید؛ اما واکنش شاید جدی تر را مهدی نبی، داشــت. عضو هیئت مدیره پرسپولیس در جواب 
علیرضا بیرانوند گفت: »ما رسانه ای نکردیم وگرنه وزیر و سفیر ایران در کرواسی دنبال این بودند که 
حقوق برانکو پرداخت شود و او به ایران برگردد. اما خود برانکو با االهلی به توافق رسیده بود. استقالل 

کمک وزارت را رسانه ای کرد؛  اما ما نکردیم.«

در حالی که این روزها بسیاری از خبرها در انگلیس 
حاکی از احتمال بازگشــت علیرضا جهانبخش به 
فوتبال هلند است؛ اما گویا ستاره فوتبال کشورمان 
قصد تســلیم شــدن ندارد و نمی خواهد شانس 
درخشــش در فوتبال جزیره را از دست بدهد. علی 
جهان هفته گذشــته برای اولین بار در فصل جاری 
رقابت های لیگ برتر باالخره برای برایتون به میدان 
رفت. بعد از گذشت ۱6 هفته از رقابت های لیگ برتر، 
جهانبخش فقط در هفته شانزدهم و در بازی مقابل 
ولورهمپتون ۲۲ دقیقه بازی کرد و این نشان می دهد 
که ستاره فوتبال ایران با هدفی که در فوتبال جزیره 
داشته فرسنگ ها فاصله دارد. با این حال بازگشت به 
ترکیب هرچند به عنوان بازیکن ذخیره، جهانبخش را 
به آینده امیدوار کرده است. جهانبخش در گفت وگو 

با سایت رسمی باشــگاه برایتون انگلیس، درباره 
شــرایط خود در تیم فوتبال این باشــگاه و پشت 
ســر گذاشــتن نخســتین بازی اش با برایتون در 
فصل جاری لیگ برتر انگلیس اظهار داشت: »من 
واقعا ســخت کار و تالش می کنم تا به روش بازی 
که ســرمربی تیم می خواهد، عادت کنم. همیشه 
سخت کار می کنم و این کار را ادامه می دهم تا زمانی 
که ســرمربی به من نیاز داشــت، آماده باشم. هر 
بازیکنی می خواهد در بازی ها بــه میدان برود؛ اما 
من اینجا خیلی از شرایطم راضی هستم. « در همین 
حال ســایت observer با انتشــار گزارشی کامل 
از احتماالت موجود در اســتراتژی نقل و انتقاالتی 
باشگاه برایتون آلبیون با اشاره به این که گراهام پوتر 
همچنان چشم به جوان گرایی دوخته، در اشاره به 

وضعیت ســتاره ایرانی بعد از چشیدن طعم اولین 
حضــور در ترکیب تیم نوشــت: »آینده جهانبخش 
در برایتــون با رمز و رازهای زیادی همراه اســت، از 
همین رو می توان این گونه برداشت کرد که زمستان 
سرنوشت سازی برای این ستاره گران قیمت در راه 
است.«  با توجه به شرایط کنونی پیش بینی اتفاقات 
در زمستان پیش رو بسیار سخت است؛ اما درحال 
حاضر شرایط تا حدودی تغییر کرده و به نظر می رسد 

علی جهان قصد جدایی از برایتون را ندارد.

لژیونر تیم ملی، قصد جدایی از برایتون را ندارد

هفته بیستم لیگ برتر فوتسال؛

شوک به هایپر مثبت بود
هفته بیستم لیگ برتر فوتسال مردان با پیروزی گیتی پسند اصفهان و هایپر شاهین شهر همراه بود. هفته بیستم لیگ برتر فوتسال مردان باشگاه های کشور 
که از روز پنجشنبه با انجام دو دیدار آغاز شده بود روز جمعه با برگزاری ۵ مسابقه دیگر به پایان رسید. در اصفهان هایپر شاهین شهر که با سرمربی جدید خود 
میزبان شهروند ساری بود موفق شــد این تیم را با نتیجه 3 بر ۲ شکست دهد و انتقام شکســت دور رفت را از این تیم بگیرد. در این مسابقه کامبیز گمرکی 
)۲ گل( و رضا آبگون برای هایپر و طاها مرتضوی )۲ گل( برای شهروند ســاری گلزنی کردند. مهدی مصطفوی، سرمربی سابق هایپر شاهین شهر که پس از 
برکناری سعید رستمی هدایت این تیم را بر عهده گرفته بود، پس از شکست 3 بر یک این تیم برابر فرش آرای مشهد از سمت خود کناره گیری کرد و با استعفای 
مصطفوی، مهرداد جابری به عنوان سرمربی تا پایان فصل هدایت این تیم را بر عهده گرفته است. گیتی پسند اصفهان نیز که به مصاف تیم قعر جدولی شاهین 
کرمانشاه رفته بود، 7 گل به این تیم زد اما 4 گل نیز از شاهین کرمانشاه دریافت کرد.4 گل گیتی پسند را حمید احمدی به ثمر رساند، محمدرضا سنگ سفیدی 

و علی اصغر حسن زاده نیز به ترتیب ۲ و یک گل وارد دروازه شاهین کرمانشاه کردند.    

چهره روز

وز عکس ر

قدرشناسی تماشاگران 
سپاهان؛

 عزت برمی گردد
در جریان بازی سپاهان – پیکان 
در گوشــه ای از استادیوم بنری به 
پا شــد که تصویر عزت ا... پورقاز 
را به رخ می کشــید. قدرشناسی 
تماشــاگران ســپاهان از بازیکن 
مصدوم؛ موجب افزایش شرایط 
روحی  و روانی پورقاز می شود و به 
طور حتم در بازگشت وی به میدان 

تاثیر مثبت خواهد داشت.

واکنش آرسنال به پست سیاسی »اوزیل«:

سیاسی نیستیم!
بعد از آنکه مسوت اوزیل در یک پست اینستاگرامی به درد و رنج مسلمانان اویغور اشاره کرده و از آنها 
حمایت کرد، باشگاه آرسنال سعی کرد پای خود را از این مسئله حساسیت برانگیز کنار بکشد و گفت 
این باشگاه با سیاست کاری ندارد. اوزیل در اینستاگرام انتقاد تندی از آزار و اذیت مسلمانان اویغور 
در منطقه سین کیانگ توسط دولت چین 
به عمل آورد و از سایر مسلمانان به خاطر 
اینکه هیــچ کاری در این مورد نمی کنند 
هم انتقاد کرد. آرسنال اما از ترس اینکه 
نکند واکنش اوزیل به کسب و کار و منابع 
اقتصادی باشــگاه در چین ضربه بزند 
در شــبکه اجتماعی وایبو کــه در چین 
مهم ترین شــبکه اجتماعی به حساب 
می آید و همچنین در دیگر شــبکه های 
اجتماعی بیانیه ای منتشر کرده و تاکید 
کرد که این باشگاه سیاسی نیست و خود را ملزم به حمایت از دیدگاه های اوزیل نمی داند. در بیانیه 
باشگاه آرسنال چنین آمده:»درباره اظهار نظر مسوت اوزیل در شبکه های اجتماعی، باشگاه آرسنال 
می خواهد موضع خود را به صورتی روشن و صریح بیان کند. محتوای منتشر شده صرفا نظر شخصی 
اوزیل است. آرسنال به عنوان یک باشــگاه فوتبال همیشه به اصل عدم دخالت در سیاست پایبند 
بوده است«. واکنش اوزیل در زمانی انجام شده که در سطح دنیا اعتراضات زیادی نسبت به رفتار 
دولت چین با اویغورها آغاز شــده است. اویغورها یک اقلیت مســلمان ترک زبان هستند که گفته 

می شود اخیرا با آزار و اذیت دولت چین به خاطر زبان و مذهب شان روبه رو بوده اند.

دستور سختگیرانه »پپ« به بازیکنان منچسترسیتی؛

کریسمس ممنوع!
سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی، قانونی سختگیرانه را برای بازیکنان این تیم در نظر گرفت. در 
حالی که چیزی تا فرارسیدن جشن های ســال نو میالدی در کشورهای اروپایی باقی نمانده است، 
پپ گواردیوال سرمربی تیم منچسترسیتی حضور در هرگونه جشنی را برای بازیکنان این تیم ممنوع 
کرد. باشگاه منچسترسیتی طی سال های اخیر سنتی را آغاز کرده که در آن تمام اعضای باشگاه در 
مراسم کریسمس حضور می یابند و برای یک شــب به جشن و شادی می پردازند. با توجه به اینکه 
فاصله لیورپول و منچسترسیتی در صدر جدول به ۱4 امتیاز رسیده، پپ گواردیوال حضور در این جشن 

را برای بازیکنان تیم اصلی ممنوع کرده تا بازیکنان با تمرکز بیشتری به تمرینات خود ادامه دهند.

واکنش مورینیو به تمدید قرارداد »یورگن کلوپ«
یورگن کلوپ روز جمعه رسما قرارداد خود با باشــگاه لیورپول را که تا سال ۲۰۲۲ ادامه داشت به مدت دو 
سال دیگر تمدید کرد و حاال تا سال ۲۰۲4 با لیورپول قرارداد دارد. به این ترتیب شایعات اخیر درباره اینکه 
کلوپ ممکن است در آینده نزدیک مدتی از مربی گری فاصله بگیرد تا استراحت کند نقش بر آب شد. ژوزه 
مورینیو که یکی از رقبای کلوپ در دنیای مربی گری است از این خبر استقبال کرده و گفت از تمدید قرارداد 
مربی آلمانی با لیورپول خوشحال است. مورینیو تا کنون با تیم هایش ۱۰ بار مقابل تیم های یورگن کلوپ 
صف آرایی کرده و در این بازی ها دو بار پیروز شده، چهار بار به تساوی رسیده و چهار بار به یورگن کلوپ باخته 
است. مورینیو گفت، این خبر برای کل لیگ برتر خبر خوبی است. آقای خاص در این باره گفت:» این قبل از 
هر چیز نشان می دهد که دو طرف از هم راضی هستند. کلوپ راضی است چون اگر نبود این تمدید قرارداد 
را امضا نمی کرد. لیورپولی ها هم راضی هستند چون اگر نبودند به او پیشنهاد یک قرارداد جدید نمی دادند«.

با مسئولان

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر:

می خواهم بمانم
تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران که پس از یک 
دوره غیبت در بازی هــای پارالمپیک )به دلیل 
محرومیــت( در پارالمپیــک ۲۰۱6 ریو حضور 
داشــت از حضور در رقابت های قهرمانی آسیا 
و اقیانوســیه موفق به کســب مجوز الزم برای 
شرکت در پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو هم شد. این 
سهمیه به واسطه صعود به مرحله نیمه نهایی 
مسابقات به دست آمد ضمن اینکه ملی پوشان 
بســکتبال با ویلچر ایران در رقابت برای کسب 
جایگاه های برتر آسیا هم صاحب عنوان سوم 
شــدند. البته این نتایــج رضایت مندی کامل 
سرمربی تیم ملی بســکتبال با ویلچر ایران را 
موجب نشده چراکه وی تاکید دارد شاگردانش 
مســتحق قهرمانی بودند؛ اما اجازه ندادند این 
عنوان به ایران برســد. مازیــار میرعظیمی با 
یــادآوری اینکه مســابقات قهرمانی آســیا و 
اقیانوسیه با حضور ۱4 تیم و برای نخستین بار 
در دو ســطح A و B برگزار شد، گفت: تیم های 
مطرح آسیا همه در سطح A با یکدیگر رقابت 
کردند و همین موضوع کیفیت فنی مسابقات 
را به صورت فوق العاده زیاد کرده بود. سرمربی 
تیم ملی بسکتبال با ویلچر  با یادآوری اینکه به 
واسطه حضور در جمع چهار تیم برتر مسابقات 
یکی از سهمیه های پارالمپیک توکیو از آن ایران 
شد، گفت: درست است که سهمیه پارالمپیک 
را به دست آوردیم؛ اما هدف ما قهرمانی بود که 
اجازه ندادند به آن برسیم.مازیار میرعظیمی در 
پایان  اظهار کرد: قرارداد من تا پایان مسابقات 
قهرمانی آسیا و اقیانوســیه بود. اگر مسئوالن 

بخواهند در خدمت تیم خواهم بود.

در حاشیه

مروری آماری بر هفتمین برد طالیی پوشان نصف جهان در فصل جاری رقابت های لیگ برتر؛

خط و نشان دوباره سپاهانی ها برای مدعیان قهرمانی

از  یکــی  در  سمیه مصور
جذاب تریــن 
دیدارهای هفته پانزدهم رقابت های لیگ برتر 
فوتبال کشور، تیم سپاهان در ورزشگاه نقش 
جهان میزبان تیم پیکان تهران بود. این دیدار 
که دومین بازی ایــن دو تیــم در این ماه 

محسوب می شــد با برتری طالیی پوشان 
نصــف جهان بــه پایان رســید تا 
شاگردان امیرقلعه نویی بار دیگر 
برای سایر مدعیان قهرمانی خط و 

نشان بکشند. برتری در این دیدار 
یک شیرینی دیگر نیز برای سپاهانی ها 

به همراه داشت و آن برتری طالیی پوشان 
در دیدار خانگی پس از 5 سال و 4 ماه در لیگ 
برتر مقابل پیکان بود و به نوعی شــاگردان 
قلعه نویی برابر خودروســازان طلسم شکنی 
کردند. البتــه طالیی پوشــان در چارچوب 
رقابت های مرحله یک هشــتم جام حذفی 
فوتبال کشور موفق به شکســت شاگردان 
فرکی در نقش جهان شده بودند. در گزارش 
پیــش رو نگاهی خواهیم داشــت به نکات 

آماری این دیدار:

تیم ســپاهان در حالی 
موفق به شکســت تیم 
پیــکان در چارچــوب 
پایانــی  ایســتگاه 
رقابت هــای نیــم فصل 
اول این دوره از مسابقات 
لیگ شــد که باالخره بعد از سه هفته متوالی 
طلسم تســاوی های این تیم شکسته شد و 
شاگردان قلعه نویی سه امتیاز این دیدار را به 
حساب خود واریز کردند. طالیی پوشان نصف 
جهان بعد از برتری مقابل تیم تراکتورسازی در 
هفته دهم رقابت های لیگ در مقابل تیم های 
اســتقالل تهران، نســاجی مازندران و شهر 
خودرو متوقف شدند تا از صدر جدول فاصله 
بگیرند. تیم سپاهان یک دیدار عقب افتاده با 
تیم صنعت نفت آبــادان را همچنان در پیش 

دارد.

تنها یک بازی باقی مانده تا سپاهان نیم فصل اول را بدون باخت به پایان ببرد و از خود 
رکورد جدیدی در تاریخ این رقابت ها ثبت کند. برتری مقابل پیکان در بازی روز جمعه 
باعث شد تا زردپوشان نصف جهان به هفتمین برد این فصل رسیده و با هفت تساوی 

ثبت شــده به رکورد چهارده بازی بدون شکست در لیگ نوزدهم دســت یابند. امیر قلعه نویی 
و شاگردانش که این روزها فشــارهای کاذبی را تحمل و با ماجراهای زیادی دست به گریبان 
هستند با برد ۲-۰ مقابل پیکان روند شکست ناپذیری خود را به عدد ۱4 رساندند تا ضمن قرار 
گرفتن در یک قدمی کســب قهرمانی نیم فصل، برای ثبت رکوردی جالب همچون شکســت 

ناپذیری در یک نیم فصل نیز بیشتر از همیشه امیدوار باشند.

کــه  پوشــان  زرد 
در  خوبــی  رونــد 
ثمررســاندن  بــه 
ن  یشــا لتی ها پنا

نداشــتند، باالخره در دیدار با تیــم پیکان با 
ضربه ولسیانی، سومین پنالتی فصل را به تور 
رساندند. آخرین پنالتی از دست رفته سپاهان 
در لیگ نوزدهم به دیــدار برابر پارس جنوبی 
جم بازمی گردد که اســتنلی کی روش پشت 
توپ قرار گرفت تا پس از هــدر دادن پنالتی 
مقابل ذوب آهن و نفت مســجد ســلیمان، 
ســومین پنالتی متوالی را از دســت بدهد. 
بازیکنان سپاهان در جام حذفی سال گذشته 
اگرچه ضربات خوبی در دو دیدار برابر نساجی 
مازندران و مــس کرمان زدند ولــی در نیمه 
نهایی مقابل پرســپولیس و پس از اینکه کی 
روش دو پنالتی را از دست داده بود، کیانی در 
غیاب مهرداد محمدی پنالتی دقیقه ۱۱6 را زد 
و توپ به بیرون رفت تا ســپاهانی ها خاطره 
خوشی از ضربات پنالتی برایشان ثبت نشود. 
در این فصل هم شــرایط از ایــن حیث برای 
ســپاهان خوب پیش نرفته بود؛ ولســیانی 
اولین پنالتی فصل را در دیدار برابر ماشــین 
سازی از دست داده بود و در دیدار برابر پارس 
جنوبی جــم هم بار دیگر اســتنلی کی روش 
ضربه اش را به بیرون زد تا ۲ امتیاز حســاس 
برای شاگردان امیرقلعه نویی از دست برود. 
در نهایت هفتــه پانزدهــم رقابت های لیگ 
پانزدهم رسید و مهدوی در دقیقه ۲۰ در سوت 
خود به نشانه پنالتی دمید تا بار دیگر ولسیانی 
پشت ضربه پنالتی بایستد و سومین پنالتی 

فصل سپاهان را به گل تبدیل کند.
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شهردار اصفهان مطرح کرد:

تدوین برنامه جامع شهر اصفهان با رویکرد مشارکتی
شهردار اصفهان صبح دیروز در برنامه رادیویی »ســام اصفهان« با اشاره به روز پژوهش، اظهار 

کرد: شهروندان از شهر خود انتظاراتی دارند که مهم ترین آن افزایش کیفیت زندگی است. قدرت 

ا...نوروزی افزود: پژوهش کلید رسیدن به راه حل هایی برای افزایش کیفیت زندگی مردم است، 

به عنوان مثال اگر این روزها شــهر با معضلی به نام آلودگی هوا مواجه است، برای مقابله با این 

معضل ابتدا باید منشأ آلودگی را بشناسیم؛ این مثال نمونه انجام شده پژوهشی توسط شهرداری، 

محققان دانشگاه صنعتی و دانشگاه اصفهان است که مسجل کرده کدام منشأ منجر به آلودگی هوا 

در این شهر شده است. شهردار اصفهان تصریح کرد: اکنون مدیران شهری و مدیران دستگاه های 

مرتبط با مسائل مربوط به آلودگی هوا باید براســاس پژوهش های انجام شده برنامه ریزی و بر 

مبنای آینده پژوهی برنامه های آینده شهر را تدوین کنند که خوشبختانه مدیران مربوطه در حال 

انجام این کار هســتند. وی ادامه داد: برنامه اصفهان ۱۴۰۵ و برنامه جامع شهر اصفهان که برای 

نخستین بار در کشور با رویکرد مشــارکتی در حال تدوین اســت، از جمله برنامه های مهم شهر 

اصفهان محسوب می شود  که کار علمی و پژوهشی برنامه ریزی توسط محققان بر مبنای این دو 

برنامه در حال انجام است. نوروزی با بیان اینکه هفته آینده در ادامه برنامه ماقات های مردمی 

همراه با معاونان و تعدادی از مدیران در جمع شهروندان منطقه سه حاضر می شویم، گفت: این 

منطقه هسته تاریخی شهر اصفهان است که قدیمی ترین گذرها، محات و بناهای تاریخی و بخش 

عظیمی از میراث به یادگار مانده شهر در این منطقه قرار دارد.

معاون سازمان فناوری اطاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان:

 سامانه جامع منابع انسانی شهرداری
 مبتنی بر قانون است

معاون نرم افزار ســازمان فناوری اطاعات و ارتباطات شــهرداری اصفهان گفت: ســامانه جامع 

منابع انسانی شهرداری اصفهان، ســامانه ای انعطاف پذیر و مبتنی بر قانون طراحی شده است. 

محمد صابری با اشاره به ســایر ویژگی های سامانه جامع منابع انسانی شــهرداری، اظهار کرد: 

بخش تشکیات و ســاختار سازمانی شهرداری و ســازمان های وابســته در دوره های مختلف 

ممکن است با تغییراتی مواجه شــود که در این ســامانه انعطاف پذیر و مبتنی بر قانون طراحی 

شــده اســت. وی تصریح کرد: در نرم افزار تولیدی ســازمان فاوا، بخش تشــکیات و ساختار 

ســازمانی شــهرداری و ســازمان های وابســته در دوره های مختلف، به صورت انعطاف پذیر و 

مبتنی بر قانون طراحی شــده تا به نیازهای مرتبط با شغل، پست، ســمت و واحدهای سازمانی 

متناسب با چارت مصوب و در چهارچوب قانونی پاسخ می دهد. معاون نرم افزار سازمان فناوری 

اطاعات و ارتباطات شــهرداری اصفهان، صدور احکام پرسنل بر اســاس انواع قوانین و احکام 

اســتخدامی در کمترین زمان ممکن را از دیگر ویژگی های ســامانه جامع منابع انسانی برشمرد 

و گفت: در بخش حقوق و دســتمزد نیز فرمول ها و قوانین محاســبه حقوق و دستمزد و معوقه، 

قابل تنظیم و اصاح بوده و محاســبه حقوق و دســتمزد و معوقه برای هر یک از کارکنان انجام 

می شــود. وی، مدیریت کاربران، بیمه تکمیلی کارکنان و زیرسیستم کارانه را از دیگر بخش های 

سامانه جامع منابع انسانی شــهرداری اصفهان معرفی کرد و افزود: با توجه به تولید این سامانه 

توســط کارشناســان و متخصصان نرم افزار ســازمان فاوا و بهره گیری از تجــارب و فرآیندهای 

مدیران و متخصصان منابع انســانی در شهرداری، امکان تغییر و توســعه این سامانه بر اساس 

نیاز آتی شــهرداری در کمترین زمان ممکن میســر خواهد بود. صابری اظهارکرد: سامانه جامع 

 منابع انســانی به صورت داخلی، توســط ســازمان فناوری اطاعــات و ارتباطات تولید شــده

 است.

 در راستای به کار گیری فناوری های نوین مدیریت پسماند در اصفهان صورت گرفت؛

AVL تجهیز کلیه ماشین آالت جمع آوری و حمل زباله به دستگاه 

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان از 
      نرگس طلوعی

تجهیــز کلیه ماشــین آالت جمع آوری و 
حمل زباله شهرداری اصفهان به دستگاه موقعیت یاب اتوماتیک وسیله 
نقلیه )AVL( در راســتای به کارگیری فناوری های جدید و نوآورانه در 

مدیریت پسماند شهری خبر داد.
طی دهه های اخیر مدیریت پسماندهای شــهری به یکی از مهم ترین 
ارکان مدیریت شهری در جهان تبدیل شده است. به طور کلی هرگونه 
راه حلی در خصوص مدیریت پســماند باید اهداف بهداشتی، زیست 
محیطی و نیز جنبه هــای اقتصادی و اجتماعی را مدنظــر قرار دهد. با 
وجود اینکه روش های متنوعی برای دفع و امحای پسماندهای جامد 
وجود دارد؛ اما در کشورهای پیشرفته، مدیریت بازیافت به دلیل کاهش 
مواد زائد جامد و آلودگی محیط زیست، صرفه جویی در هزینه، انرژی و 
منابع طبیعی اهمیت بسیار ویژه ای یافته است. درکشور های صنعتی و 
پیشرفته، مدیریت مواد زائد شهری فعالیتی فرابخشی است و به کلیه 
اقدامات انجام شده در این حوزه به دید توسعه پایدار نگریسته می شود. 
در جهان کنونی اســتفاده از اســتراتژی های نوآورانه مدیریت زباله که 
مبتنی بر هوشمند ســازی شهرهاســت، با توجه به تنوع و حجم انواع 

پسماند، می تواند راه حل های شــگفت انگیزی را برای شهر و مدیریت 
شهری در کاهش ضایعات و استفاده از ظرفیت های موجود به همراه 

داشته باشد.
طرح  هوشمند سازی راهکارهایی اساسی در بخش های جمع آوری، 
حمل و نقل، پردازش و دفع پسماند ارائه می کند. تجهیز ماشین آالت 
جمع آوری و حمل زباله شهرداری ها به دستگاه موقعیت یاب اتوماتیک 
)AVL( از جمله این راهکارهاست که به همت سازمان خدمات شهری 

شهرداری اصفهان در این کان شهر عملیاتی شده است.
موقعیت یاب اتوماتیک وسیله نقلیه که به اختصار به آن AVL می گویند، 
دستگاهی است که سازمان با استفاده از سیستم موقعیت یابی جهانی 
)GPS( می تواند مکان وسیله نقلیه مورد نظر خود را از راه دور و از طریق 
اینترنت، ردیابی کند. به گفته معاون خدمات شهری شهردار اصفهان، 
روزانه یک هزار تن زباله از سطح شهر جمع آوری می شود که 8۰ تن آن 
پسماند خشک و 99۰ تن پسماند تر است. حسین امیری با بیان اینکه 
روزانه ۴۵ میلیون مترمربع از معابر شهر اصفهان نظافت می شود، افزود: 
۷۶ ایستگاه بازیافت به صورت ثابت و سیار در سطح شهر اصفهان وجود 
دارد.به کار گیری روش های نوآورانه در بحث مدیریت پسماند شهری 

موجب شده تا اداره خدمات شهری معاونت خدمات شهری شهرداری 
اصفهان در ســال گذشــته در طرح »توجیهی و عملیاتی کاهش تعداد 
دفعات نظافت با هدف حفظ کیفیت نظافت شهر اصفهان« در دهمین 
جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری در مدیریت پسماند 

شهری موفق به کسب عنوان برتر و جایزه جهانی تهران شود.
معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان همچنین از تدوین طرح 
HSE-Plan در شــرکت های خدماتی مناطق ۱۵ گانه شــهر اصفهان 
خبر داد. HSE-Plan یا همان طرح ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
کلیه واحدها را موظف می کند در طراحی و اجرای یک پروژه الزامات، 
فرآیندها و ساختار مرتبط با ایمنی، بهداشــت شغلی و محیط زیست 

تهیه و تدوین شود.
امیری بــا بیان اینکه آمــوزش به عنــوان یک اصل اساســی همواره 
در برنامه ریزی هــای اداره خدمات شــهری مدنظر قــرار دارد، افزود: 
آموزش های مختلفی با موضوعات خدمات شــهری برای تمام اقشار 
برگزار شده که می توان به آموزش های کارگری، آموزش های شهروندان 
در محات، آموزش مدارس، صنوف، فرهنگســراها، آموزش در مراکز 

اداری و دولتی همچنین در مساجد و مراکز مذهبی اشاره کرد.

نسخه الکترونیکی مجموعه مقاالت مرحوم دکتر 

لطف ا... هنرفر با حضور دوستداران او رونمایی شد.

دکتر لطف ا... هنرفر تاریخ دان، اصفهان شــناس، 

نویسنده و استاد دانشــگاه در سال ۱298 هجری 

شمسی در محله قدیمی شیخ یوسف اصفهان دیده 

به جهان گشــود و تحصیات خود را در مکتب خانه 

امجدیــه آغاز کرد و ســپس در دبســتان نوریه و 

حکیم نظامی و دبیرســتان صارمیه ادامه تحصیل 

داد. او در سال ۱3۱۶ موفق به دریافت دیپلم ممتاز 

از نخستین دوره دانش ســرای مقدماتی شد و در 

سال ۱32۰ از دانش سرای عالی دانشگاه تهران به 

عنوان رتبه اول به درجه لیسانس در رشته تاریخ و 

جغرافیا دست یافت. دکتر لطف ا... هنرفر همزمان 

با تدریس در دبیرســتان های اصفهان به تحصیل 

در مقطع کارشناسی ارشــد پرداخت و سپس وارد 

دوره دکتری شد. رســاله دکتری مرحوم هنرفر با 

عنوان »الواح و کتیبه های اســامی در آثار و ابنیه 

تاریخی اصفهان و نواحی اطراف آن« در سال ۱3۴۱ 

با راهنمایی مرحوم سعید نفیســی با درجه عالی 

به پایان رســید. مرحوم هنرفر و مرحوم باستانی 

پاریزی از نخستین کسانی بودند که مدرک دکترای 

دانشــگاه تهران را دریافت کردند. استاد هنرفر از 

سال ۱33۱ تا ســال ۱339 ضمن تدریس، مامور 

خدمــت در اداره باستان شناســی اصفهان شــد. 

عضویت در انجمن آثار ملی، شــورای حفاظت آثار 

تاریخی اصفهان، کنگــره جهانی ایران شناســان 

و مدیریــت اداره باستان شناســی اصفهــان این 

فرصت را فراهم آورد تا پس از ســال ها پژوهش 

کتابخانــه ای و تحقیقــات میدانــی و گفت وگو با 

معمــاران و اســتادکاران بناهــای تاریخی، کتاب 

ارزشمند »گنجینه آثار تاریخی اصفهان« را منتشر 

کند که برنده جایزه بهترین کتاب سال شد. استاد 

لطف ا... هنرفر پس از 2۶ سال خدمت به فرهنگ 

اصفهان در سال ۱3۴۶ به دانشگاه اصفهان دعوت 

شد و گروه آموزش تاریخ را در دانشکده ادبیات و 

علوم انســانی پایه گذاری کرد  و نخســتین درجه 

استادی تاریخ را در دانشگاه اصفهان به دست آورد. 

او پس از ۴۱ سال و 8 ماه خدمت رسمی با تقاضای 

خود در اول خردادماه ۱3۵8 به افتخار بازنشستگی 

نائل شد و به ادامه تحقیقات خود پرداخت. حاصل 

تاش های ایشــان عاوه بر گنجینــه آثار تاریخی 

اصفهان، چندین کتاب و ده ها مقاله اســت. دکتر 

لطف ا...هنرفر سرانجام در نهم آذرماه ۱38۵ بر اثر 

بیماری کلیوی در بیمارستان الزهرا )س( اصفهان 

درگذشت و در قطعه نام آوران باغ رضوان به خاک 

سپرده شد. خدمات بی شائبه مرحوم هنرفر مرکز 

اصفهان شناســی و خانه ملل ســازمان فرهنگی 

اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان را بر آن 

داشت تا نسخه الکترونیکی مجموعه مقاالت وی 

را تهیه و طی مراســمی با حضور دوستدارانش در 

کتابخانه مرکزی رونمایی کند. 

مهدی کیــوان، اصفهان شــناس و اســتاد تاریخ 

دانشگاه اصفهان در ســخنان خود در این مراسم، 

مرحوم هنرفر را متعلق به نسلی دانست که قدم در 

راه تجدد برداشــت و جای او در مرز میان سنت و 

مدرنیته بود، به همین دلیل مرحوم هنرفر شایسته 

ستایش اســت.به گفته وی، او از نظر گفتار و رفتار 

انسانی مدرن ولی از نظر تفکر مردی سنتی بود و در 

پندار بیشتر گرایش به سنت داشت. 

کیــوان، مشــکات جامعه امــروز را مربــوط به 

روشــن فکران، متجــددان، افــراد تحصیلکرده و 

دانشــگاهیان و ارباب مناصب دانســت و تاکید 

کرد کــه مســئوالن باید پــای ســخنان و درددل 

پژوهشگران و دلسوزان بنشینند.

این استاد دانشگاه مشــکل امروز جامعه را غیبت 

فکر در اعمال و رفتار ما دانست و اظهار داشت: دیگر 

اثری از زبان انتقال فکر در بین رجال سیاســی و 

دانشگاهیان ما به چشم نمی خورد.

 نسخه الکترونیکی مقاالت اصفهان شناس فقید
 رونمایی شد

 درکشور های صنعتی و پیشرفته، مدیریت مواد زائد 
اقدامات به کلیه  و  است  فرابخشی  لیتی  فعا  شهری 
 انجام شده در این حوزه به دید توسعه پایدار نگریسته 

می شود

جشنواره برگ های 
پاییزی

جشــنواره برگ های پاییزی 
صبــح جمعــه در منطقــه 
 گردشــگری نــاژوان برگزار 

شد.

 »کامبیز نوایی«
 از معماری مسجد امام)ره( اصفهان روایت می کند

چهارمین نشست »معماری معاصر مساجد« با عنوان »از مسجد امام)ره( اصفهان بیاموزیم« در 
فرهنگستان هنر برگزار می شود. در ادامه سلسله نشست های گروه تخصصی معماری و شهرسازی 
فرهنگستان هنر جمهوری اسامی ایران، با عنوان »معماری معاصر مساجد«، چهارمین نشست 
از این سلسله نشست ها برگزار می شود. در این نشست کامبیز نوایی، استادیار دانشکده معماری 
و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، با عنوان »از مســجد امام)ره( اصفهان بیاموزیم« سخنرانی 
می کند. هدف از برگزاری این سلسله نشست ها، بررسی و تحلیل تجارب، رویکردها و نظریات مرتبط 
با معماری مسجد، به عنوان یکی از کلیدی ترین عناصر سازنده شهر ایرانی ـ اسامی، هم اندیشی با 
صاحب نظران و در نهایت تدوین سندی راهنما برای ارائه به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 
است. این نشست  امروز ، از ساعت ۱۶ تا ۱8، در سالن همایش های فرهنگستان هنر برگزار می شود.

آموزش همدلی به کودکان در تئاتر عروسکی »جنگلی ها«
کارگردان تئاتر عروسکی جنگلی ها گفت: تئاتر شاد و موزیکال »جنگلی ها« با هدف آموزش همدلی 
و حفاظت از محیط زیست به کودکان در مجموعه استاد فرشــچیان به روی صحنه می رود. ستاره 
کاظمی، کارگردان تئاتر عروسکی جنگلی ها گفت: این تئاتر به همت دفتر تخصصی تئاتر وابسته به 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان از ۱۵ آذرماه شروع شده و تا ۵ دی ماه از 
ساعت ۱8:3۰ در مجموعه فرهنگی هنری استاد فرشچیان به روی صحنه خواهد رفت. وی  اظهار 
داشت: این تئاتر برداشتی آزاد از کلیله و دمنه به نویسندگی ارنواز فیروزیان است و بازیگر ندارد بلکه 
۷ عروسک با حضور 9 عروسک گردان و صداپیشه اصلی و 2 عروسک گردان کمکی دارد. کارگردان 
تئاتر عروسکی جنگلی ها با بیان شرح داســتان افزود: طبق قوانین جنگل که از پدربزرگ سلطان 
جنگل فعلی مانده هیچ حیوانی نباید به حیوان دیگر آسیب برساند؛اما شیر می خواهد این قوانین را 
نقض کند و حیوانی را بخورد که در این مسیر با مشکاتی روبه رو می شود و در آخر داستان به عنوان 
جریمه موظف است زباله هایی که انسان ها در جنگل می ریزند را جمع کند. ستاره کاظمی بیان کرد: 
نکته آموزنده این تئاتر این است که وقتی افراد با هم همدل و همراه باشند کسی نمی تواند به آن ها 
آسیب برساند همچنین این تئاتر قصد دارد نکاتی در رابطه با حفاظت از محیط زیست را به کودکان 

آموزش دهد.

ترغیب نوجوانان به فرهنگ کتاب خوانی در رویداد »همخوان«
فریده روشن، عضو شورای اسامی شهر اصفهان در حاشیه برگزاری رویداد »همخوان«  که به همت 
خانه نوجوان وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و با هدف ترغیب 
نوجوانان به فرهنگ کتاب و کتاب خوانی برای نخستین بار در استان اصفهان با ارائه نوجوانان برگزار 
شــد، اظهار کرد: برگزاری این رویداد با ارائه خاقانه توســط اعضای خانه نوجوان از رمان های ژانر 
نوجوان، نشان از پویایی و حرکتی بدیع در جذب مخاطبان نوجوان به مطالعه کتاب و کتاب خوانی 
دارد. فریده روشن با اشاره به برداشت آزاد نوجوانان از رمان های ارائه شده با مضامین هویت فردی 
و اجتماعی نوجوان افزود: اینکه عده ای نوجوان دور هم جمع شوند و با زبان خودشان کتاب هایی 
با محتوای »خودم و اجتماع« را ازدیدگاهی جدید و جذاب مورد بررسی قرار دهند، ایده ای خاقانه 
است. این عضو شورای شهر با ابراز امیدواری از ادامه رویداد »همخوان« به عنوان جریانی الگوسازی 
شده به سایر مناطق پانزده گانه شهرداری گفت: انتظار می رود فرهنگسراها از این حرکت موفق الهام 
بگیرند و نوجوانان را به عنوان سرمایه های مهم اجتماعی به طور مستقیم در فرآیندی مانند همخوان 

مشارکت بدهند تا با افزایش عاقه مندی، میل و رغبت به مطالعه در این قشر افزایش یابد.

با مسئولان

وز عکس ر

عکس: ایمنا

اخبار

بیشه طبیعی ناژوان، پیوندگاه 
تاریخ و طبیعت

دیدگاه

 شــاهین ســپنتا، فعال میــراث فرهنگی 
گفت: از رهگذر دخالت های نابجا در بیشــه 
طبیعی نــاژوان، بناهای تاریخــی پیرامون 
آن به فراموشی سپرده شــده و رو به ویرانی 
می رونــد.وی افــزود: ناژوان نــه یک پارک 
جنگلی دست کاشت )آنگونه که در تابلوهای 
شهرداری ثبت شده( بلکه یک بیشه طبیعی 
و بخشــی از زیســت بوم زاینده رود و میراث 
طبیعی شهر اصفهان است و در این محدوده 
آثار تاریخی هــم قرار دارند که الزم اســت از 
طریق دستگاه های مربوطه از جمله سازمان 
میراث فرهنگی و شــهرداری شناســایی و 
وضعیت آنها ســاماندهی شود.عضو انجمن 
دوستداران اصفهان با تاکید بر لزوم همکاری 
و هماهنگی بین شــهرداری، سازمان میراث 
فرهنگی و بخش خصوصی که مالک بخشی 
از  آثار تاریخی در محدوده ناژوان هستند گفت: 
آثار تاریخی ناژوان از جملــه برج های کبوتر، 
قلعه های تاریخی و ارگ ناژوان همگی نیازمند 
مرمت و تعریف کاربری های متناسب با هویت 
طبیعی و تاریخی ناژوان هستند تا از این رهگذر 
از آسیب های احتمالی آینده پیشگیری شود.

سپنتا در ادامه به سرمایه گذاری بر ظرفیت های 
بالقوه و همخوان با بیشه طبیعی ناژوان اشاره 
کرد و یادآور شد: همه آثار تاریخی موجود در 
منطقه ناژوان باید شناسایی و شناسنامه دار 
شوند و در صورت امکان و لزوم به ثبت استانی 
و ثبت ملی برسند. ســازمان میراث فرهنگی 
می تواند برای ایــن آثار طرح هــای کاربری 
متناســب تعریف و به عنــوان فرصت های 
ســرمایه گذاری در اختیــار ســرمایه گذاران 
قرار دهد.وی با اشــاره به لزوم ســاماندهی 
آثار تاریخــی منطقه نــاژوان در اولویت های 
مدیریت ساماندهی ناژوان افزود:  کسانی که 
عاقه مند به سرمایه گذاری در حوزه گردشگری 
ناژوان هســتند، به جای هزینه برای احداث 
بناهای تازه مثل هتل، رستوران، وکافی شاپ 
می توانند بــا مرمت، حفاظت و اســتفاده از  
متناســب از بناهای تاریخــی موجود ضمن 

انتفاع، این بناها را از نابودی نجات دهند.



وز عکس ر

 بزرگ ترین قلعه 
آجری ایران

قلعــه رودخــان، بزرگ ترین 
قلعه آجری ایران اســت. این 
قلعــه بــرای مدتــی میزبان 
میرزاکوچــک خــان جنگلی 
بوده اســت. بر فراز ارتفاعات 
جنگلی شهرستان فومن، بنایی 
تاریخی در میان درختان سر به 
فلک کشیده و در ارتفاعی بین 
۶۶۵ تا ۷۱۵ متر ارتفاع از سطح 

دریا خودنمایی می کند.

عکس: مشرق نیوز
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احساسات منفی شما را رنج  مهسا احمدی
می دهند و موجب از دســت 

 دادن بســیاری از عوامــل موفقیــت در زندگــی فــردی 

 و اجتماعی می شــوند. به خودتان نگیرید و حساســیت 

 را کنار بگذاریــد تا راه رهایــی از این احساســات مخرب

 را بدانید.

»احساس درد« را به احساسات سالمتی خود اضافه کنید:
اگر شما احساس بی خود بودن یا بی ارزش بودن می کنید 

- یا چیزی که منعکس کننده اعتمــاد به نفس پایین تان 

اســت، که به طور متناوب می تواند شــما را آزار دهد - آیا 

می توانید برخی مسائل واقعیات را به خودتان ارائه دهید؟ 

تا زمانی که مسائل عمیق تر)یا بدون کمک حرفه ای( را حل 

نکنید، ممکن است در برابر احساســات غر زدن تان که به 

اندازه کافی خوب نیستند، آسیب پذیر باشید. آیا می توانید 

از خودتان بپرسید که نداشتن اطالعات خوب واقعا به این 

معنی است که شما به اندازه کافی باهوش نیستید؟ شما 

باید »فوق العاده هوشمند« باشــید تا اغلب چیزهایی که 

در زندگی به وجود می آیند را کنتــرل کنید، بنابراین وقتی 

که هیچ سطح برنامه ای به اندازه کافی خوب نیست، باید 

راه های موثر برای مقابله با آن را پیدا کنید.

 کارهای مناســبی انجام دهیــد: اگر احســاس تنهایی 
می کنید،آیا کسی وجود دارد که شــما بتوانید با او تماس 

بگیرید؟ اگر احســاس بی حوصله یا بی تفاوتی داشتید، 

آیا می توانید فوری از آن بیرون بروید؟ اگر احساس تنش 

شــدید داشــتید، آیا می توانید افکار یا باورهای خود را به 

حالت عادی برگردانید؟ و اگر از دســت کسی عصبانی و یا 

ناامید شدید، می توانید با آن فرد تماس بگیرید تا مسائل 

پیش آمده  را حل کنید؟ 

بسیاری اوقات چیزهای نسبتا ساده می تواند برای تغییر 

احساسی شما مفید باشند.

 با یک دوســت یا فامیل، صمیمی باشــید: اگر بر هر گونه 
مقاومت فوری غلبه کنید،احســاس و یا حالت منفی شما 

ممکن اســت از بین برود. آیا فردی را در حال حاضر برای 

ارائه درک و حمایــت عاطفی از خودتــان ندارید؟ به طور 

معمول وقتی شــما با احساســات مخالف احاطه شوید، 

چیزی بهتر از دوست نیســت که کمک کند تا بدبینی خود 

را تغییر دهید.

 توسط احساســات خود کنترل نشــوید: لحظه ای که فکر 
می کنید واکنش احساســی شــما خیلی قوی و ناراحت 

کننده اســت، یک بررســی واقعی انجام دهیــد. ممکن 

اســت به این دلیل بیش از حد واکنش نشــان دهید  که 

این موضوع را برای شــما یادآوری می کند که قبال برایتان 

اتفاق افتاده است. اگر اینطور است، خودتان را کمی عقب تر 

برگردانید و وضعیت را در ابتدا بررســی کنیــد. اگر بتوانید 

از ورود حساسیت های گذشــته جلوگیری کنید، قضاوت 

منطقی تری خواهید داشت.

آشپزی

کیک میوه و پنیر
مواد الزم: کره 2۵0 گرم، پنیر خامه ای 2۵0 گرم، تخم مرغ 4 

عدد، اسانس بادام یک قاشق چای خوری، آرد 300 گرم، بیکینگ پودر 
2 قاشق چای خوری، آب پرتقال 2۵0 میلی لیتر )یک پیمانه(، آلبالو )هسته 

گرفته( ۱00 گرم، کشمش طالیی 80 گرم، کشــمش پلویی ۱00 گرم، مربای پوست 
پرتقال ۱00 گرم بدون شربت

طرزتهیه: کره و پنیر خامه ای را در کاســه همزن برقی بریزیــد و اندکی هم بزنید تا صاف و 
یکدست شود. آنگاه تخم مرغ ها را یکی یکی بیفزایید و مخلوط کنید. سپس اسانس بادام را 
اضافه کرده و آب پرتقال و مخلوط آرد و بیکینگ پودر را به طور  یکی در میان بیفزایید و مخلوط 
کنید. حاال آلبالو، کشمش طالیی، کشــمش پلویی و مربای پوســت پرتقال را نیز افزوده و 
مخلوط کنید. مایه  تهیه شــده را در قالب میان تهی کیک به گنجایش ۱0-۱2 پیمانه و قطر 

23 سانتی متر بریزید )قالب را با اســپری روغن چرب کنید(. کیک را به 
مدت تقریبی  یک ســاعت در فر گرم کرده بــا دمای ۱۷0 درجه 

ســانتی گراد بپزید. ســپس کیک را ۵ دقیقه در قالب 
نگه دارید و بعد آن را روی پنجره سیمی برگردانید 
و بگذارید کامــال خنک شــود. آن گاه کیک را 
برای پذیرایی روی ظرف زیبا و مناســبی 

قرار دهید.

با این روش ها از دست افکار  و احساسات منفی رها شوید )2(

دستمزد باالی »عصرجدیدی« ها!خبر

پیام بهنوش طباطبایی به دیوید بکهام
احســان علیخانی، طراح و مجری »عصر جدید« درباره شایعه 
مطرح شده درباره درخواست دســتمزد باال از طرف برگزیده های 
این مســابقه برای حضور در برنامه های دیگــر اظهار بی اطالعی 
کرد. این مجــری تلویزیون گفت: من اطالعی نــدارم، ولی یکی 
از دالیلی که این برنامه ساخته شــد،  برای این بود که این بچه ها 

استعدادهایشان دیده شوند، بروند کار کنند و پول دربیاورند. 

 بهنوش طباطبایی، در اینســتاگرامش، واکنشی طنزآمیز به 
حضور دیوید بکهام در پشت صحنه نمایش »مری پاپینز« در 
لندن نشان داد. طباطبایی در اینستاگرامش نوشت: »به نظرم 
اگه جناب دیوید بکهام به تماشای مری پاپینز ما می توانستند 
بیایند، متوجه می شدند که من قشنگ تر مری رو بازی می کنم. 

حیف که دستشون از اینجا کوتاه است.«

 معرفی کتاب

خبر

چگونه رنج بکشیم

سرو غذاهای آسیایی در بزرگ ترین شرکت هواپیمایی آسیا

کتاب چگونه »رنج بکشیم« اثر کریستوفر همیلتون، مدرس ارشد فلسفه دین در کالج کینگ لندن است. از این نویسنده کتاب 

خوب دیگری از نشر نو، تحت عنوان فلسفه زندگی منتشر شده ؛ اما کتاب چگونه رنج بکشیم توسط نشر هنوز 

و از سری کتاب های مدرسه زندگی – The School of Life – است. مدرسه زندگی که از جمله بنیان گذاران 

آن آلن دوباتن، نویسنده و فیلسوف سوئیسی  اســت هدف خود را »یافتن پاسخ هایی برای پرسش های 

اساسی زندگی« تعریف کرده است. پرسش هایی مانند اینکه: چگونه شغل رضایت بخشی پیدا کنیم؟ آیا 

اصال می توانیم از گذشته مان سر دربیاوریم؟ چگونه روابط خوبی با دیگران برقرار کنیم؟ چگونه جهان 

را تغییر دهیم؟

آلن دوباتن، در مورد کتاب های جدید مدرسه زندگی می نویسد: با مطالعه مجموعه جدید کتاب های 

خودیاری مدرســه زندگی توان ما برای مقابله با برخی از سخت ترین مشکالت زندگی افزایش 

می یابد. این افزایش توان هم آگاه کننده اســت، هم مفیــد و آرامش بخش. کتاب های این 

مجموعه نشان می دهند که خودیاری واقعی به چه معناست.

شرکت هواپیمایی AirAsia بزرگ ترین شرکت هوایی قصد دارد تا بیش از ۱00 رستوران را در سطح جهان طی 
۵ سال آینده افتتاح کند. این رســتوران همان منوی AirAsia در پروازها را ارائه می دهد، از جمله برنج مرغ، 
ماهی آناناس، مرغ و نودل با برنج سیر. این اقدام بخشی از برنامه های AirAsia است، برای تبدیل شدن به 
یک برند و اینکه جذابیت غذاهای آسیایی باعث شود تا مسافران آن را به غذاهای غربی ترجیح دهند. اولین 
رستوران زمینی AirAsia به نام سانتان به تازگی در یک مرکز خرید در کواالالمپور مالزی افتتاح شد. ظروف 
غذای این رستوران حدود 3 دالر قیمت دارند و انواع غذاهای محلی و ســایر غذاهای معروف را که در پرواز 
ارائه می شود، شامل می شوند. در حقیقت رستوران های هواپیمایی همان منویی که در پروازها برای مسافران 

سرو می کند، می فروشند.

جدول 
افقی:

۱- ورزشگاه سنتی - اولین بخش روده کوچک
2- جنبش و تکان شدید - تن پوش،جامه - شهر  و 

بندری در شمال شرقی ایتالیا
3- پیگیری و دنبال کردن - مثــل و مانند - ویران 

کننده
4- عشوه گیری-آزاد و رها-با پاخت تبانی است-

تپق زدن
۵- رود آرام - وسط و بین - حاصل

۶- کنایه از آدم لجوج - گوسفند جنگی - مذکر
۷- شهر بلغارستان - مدفن ناصر خسرو قبادیانی 

- دانه نهانزا
8- به رخ کشیدن احســاس - دادن امتیاز تشکیل 

شرکت ها به خارجیان مطلقا ... است - خاطر
9- بانگ جانور درنده - کتابی از لئوواالس آمریکایی 

- از تیم های فوتبال ایتالیا
۱0- یکی از نت های موســیقی - پاداش و اجرت - 

حرکتی در جودو
۱۱- پیام آوری - نوعی ترشی - ناخن چهارپا

۱2- آب دهان - پدر مرد آویچ - تکیه کالم چوپان - از 
جنس نی!

۱3- شیفته و شــیدا - لباس رسمی اروپا - حرکت 
آونگی داشتن و تاب خوردن

۱4- امتحان - دلداری،آرام یافتن - سازمان فضایی

۱۵- طی کردن - چاشنی کاهو
عمودی:

۱- کشــوری در اقیانوســیه - برای حــل برخی از 
مشکالت باید از آن گذشت

2- زگیل - فرمانروایان ، جمع امیر - شــفا بخش 
است اگر خدا بخواهد

3- برنج فروش - حنا - نوعی اسلحه کمری
4- به فرموده امام علی )ع( کلید همه بدی هاست - 

ثروت ، توانگری - فلز رسانا - خرمن برباد ده
۵- آشکار - پارچه فروش - گیاه تو خالی

۶- برج کج فرانسه - گودال و مغاک - زیر و رو کننده 
علم شیمی

۷- بخشش - زن همنشین - عنکبوت
8- دیــروز عــرب - دارای آهنگ یکســان - واحد 

شمارش اسب
9- از القاب رستم - انسان نمای جنگلی - آهک

۱0- گویند زاییده احتیاج است - خون بها - عدد گلر
۱۱- آب در لغت محلی - دیگ دهان گشاد - کفش 

سربازی
۱2- جوشــن - باالبر ماشــین - دســتبند زنانه - 

گنجشک
۱3- پرگار - بیماری سگی - نسب شناس

۱4- سبک ادبی صائب - پشیمان - دیپلماتیک
۱۵- شهر و تیم فوتبال معتبر آلمان - آسودگی خاطر

با گران ترین ساعت های 
جهان آشنا شوید

خواندنی

ساعت های مچی همواره یکی از کاالهای مورد 
استفاده برای به رخ کشــیدن ثروت بوده اند.

به تازگی رکورد گران ترین ساعت مچی دنیا در 
حراجی شهر ژنو شکسته شــد. در ادامه با سه 
ساعت گران قیمت دنیا که تا به حال به فروش 

رفته اند، آشنا می شوید:
1- ساعت » گرند مستر« برند فیلیپ داتک

آبان ماه امسال رکورد گران قیمت ترین ساعت 
مچی فروخته شده در دنیا در شهر ژنو شکسته 
شد. ساعت ویژه برند»فلیپ پاتک« به مناسبت 
سالگرد تاســیس آن موفق شــد با ثبت رقم 
عجیب و خیره کننده 3۱ میلیون فرانک )حدود 
3۱.33 میلیون دالر( رکورد گران ترین ساعت 
فروخته شده در سطح جهان را از آن خود کند. از 
این ساعت تنها یک نمونه تولید شده و بدنه آن از 
فوالد ضد زنگ است. زنگ های هشدار کوچک 
و بــزرگ، تقویم چهار رقمی و نشــانگر منطقه 
زمانی ثانویه از دیگر امکانات این ساعت است. 
2-ساعت » هانری گراوز« برند »فیلیپ پاتک«

این ساعت که توسط هانوری گراوز از طراحان 
اصلی این برند طراحی شــده اســت در طول 
هشت سال ســاخته شــد و در نهایت در سال 
۱933 میالدی از آن رونمایی شد. پس از مرگ 
گراوز در ســال ۱9۵3 میالدی، این ساعت به 
دختر وی به ارث رسید. ساعت مذکور  در سال 
۱9۶0 میالدی به ملبغ 200 هزار دالر به یک تاجر 
اهل شیکاگو به نام ســث آتوود فروخته شد و 
در نهایت آخرین بار به مبلغ 24 میلیون دالر به 

فروش رفت.
3- ساعت »پاول نویمان« برند رولکس

این ســاعت که متعلق به پاول نویمان، بازیگر 
هالیوود بوده است در ســال 20۱3 در حراجی 
کریستی به قیمت ۷۵ هزار دالر فروش رفت؛ 
اما پــس از آن قیمتش به طــرز عجیبی رو به 
افزایش بوده است. در سال 20۱۷ این ساعت 
به قیمــت 3.۷ میلیون دالر بــه فروش رفت 
و امســال نیز در حراجی روز بیســت و هفتم 
اکتبرقیمت آن به ۱۷.۷۵ میلیون دالر رسید تا 
لقب سومین ساعت گران قیمت فروخته جهان 

را از آن خود کند.
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