
 گذر »آقا نورا...نجفی« 
پیاده راه می شود

رییــس کمیســیون عمــران، شهرســازی و 
معماری شورای اســامی شهر اصفهان درباره 
آخرین وضعیت احداث گــذر آقا نورا... نجفی 
در نزدیکــی میدان امــام )ره( اصفهــان که با 
واکنش دوســت داران میراث فرهنگی روبه رو 
شده و فعا متوقف شده است، اظهار داشت: 
چندی پیش بازدیدی از این گذر انجام شد که 
البته به من اطاع داده نشده بود و در آن حضور 
نداشتم، اما بر اساس آخرین تصمیمی که در 
وزارتخانه گرفته شده قرار است طراحی شهری 
برای آن تهیه و این گذر تبدیل به پیاده راه شود.

شیرین طغیانی افزود: به هر حال اتفاقاتی در 
این گذر افتاده و بازگشت به عقب امکان پذیر 
نیست. ایجاد این گذر مصوبه کمیسیون ماده 5 
و شورای عالی شهرسازی را داشته و بر اساس 
مصوبات دوره قبلی مدیریت شهری اصفهان 

اجرا شده است.
وی ادامــه داد: هنوز متوجه نشــده ام که چرا 
تمام پرســش ها درباره گذر آقا نــورا... نجفی 
از کســانی انجام می شــود که حتی مخالف 
ایجاد آن بودند. البته امروز حرف ما این است 
که مردم آن محله به دلیــل تخریب هایی که 
صورت گرفته است دچار معضل شده اند و باید 
برای آنها فکری شود. نمی توانیم تنها به بافت 
تاریخی توجــه کنیم و ســاکنان آن و در واقع 
انســان را نادیده بگیریم و باید نگاه بینابینی 

داشته باشیم.
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خیز استانداری برای کیفیت نان
3

 پالک های پستی جدید در شهر نصب می شود
 در راستای زیباسازی سیما و منظر شهری؛ 

7

شهردار اصفهان:

کنترل آلودگی هوا بدون 
کمک دانشگاه ها موثر 

نخواهد بود

بازآفرینی شهری اصفهان 
نیازمند 275 میلیارد تومان 

اعتبار است

مروری بر عملکرد زردپوشان در 
نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر؛

 ماموریت نیمه کاره

همدلی بین نیروهای مسلح 
دشمن را عصبانی کرده است
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قابل توجه مودیان محترم مالیات 
بر ارزش افزوده

 مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز 98 از طریق
 سامانه www.evat.ir حداکثر تا 15 دی ماه سالجاری است.

1526 مرکز ارتباط مردمی
35019-021 ستاد خبری دفتر مرکزی حراست

م الف:713343)روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان(

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

کار اقدام نمایند.
مبلغ پایه: حدود 288/000/000/000 ریال )دویست و هشتاد و هشت میلیارد ریال(

شرایط مناقصه گر: هر سازنده، تامین کننده و پیمانکاری که سابقه کافی در تامین، حمل، نصب و قرائت ابزار دقیق سدهای بتنی را دارد.
محل اجراء : استان چهار محال و بختیاری شهرستان کوهرنگ

مدیر طرح: مهندسین مشاور زاینداب
مشاور: مهندسین مشاور مهاب قدس

مدت اجرا: 48 ماه 
واجدین شرایط بایستی نسبت به تهیه استعام ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( اقدام نموده و سپس تا زمان تعیین شده در سامانه 

ستاد فایل مدارک تکمیلی و مستندات مربوطه را در این سامانه بارگذاری نمایند.
تلفن تماس: 5-36615360 داخلی 2528 فاکس 36611073 

؟؟؟؟؟؟

شرکت آب منطقه ای اصفهانم الف:714553

 آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران به شماره 
فراخوان 2098001205000050 

نوبت اول
شرکت آب منطقه ای 

اصفهان 

 صفحه 8

 چتر صادرات »ذوب«
 در 23 کشور پهن شد

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:
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رسوایی جدید پیمانکاران آمریکایی در افغانستان
روزنامه وال اســتریت ژورنال گزارشی داد، خانواده های سربازان کشــته و زخمی شده آمریکایی 
در افغانســتان در دادگاه فدرال آمریکا در واشنگتن علیه شــرکت های پیمانکار عمده آمریکایی و 
بین المللی پروژه های بازسازی در افغانستان شکایت کردند. این شرکت ها متهم شده اند که اغلب 
برای تامین امنیت به طالبان پول پرداختند و یا به طور مستقیم افراد گروه طالبان را برای نگهبانی 
استخدام کردند. شاکیان، کمپانی ها را متهم کرده اند که با پرداخت مقداری پول به شبه نظامیان، به 

جای تامین امکانات امنیتی صرفه جویی کرده اند.

جمع معترضان لبنانی  مقابل منزل نخست وزیر  مکلف
ده روز پس از آنکه »حسان دیاب« مامور به تشــکیل دولت جدید لبنان شد، تعدادی از معترضان 
لبنانی در برابر منزل وی تجمع کردند و خواســتار کناره گیری او شــدند. بر اساس گزارش روزنامه 
»القدس العربی«، دیاب در همان روزهای اول انتخاب وعده تشکیل دولت »تکنوکرات« در شش 
هفته را داد به امید اینکه بتواند مطالبات مردمی را تحقق بخشــد. بســیاری از معترضان از شــهر 
طرابلس در شمال لبنان بودند. برخی از آنها اعالم کردند، دیاب را نماینده خود نمی دانند و آن را یکی 
از طبقه سیاسی فعلی می دانند. با اینکه حسان دیاب اعالم کرده هیچ وابستگی به حزب ا... ندارد 
اما حمایت حزب ا... و جنبش »امل« از وی باعث شده هنوز عده ای، به ویژه حامیان نخست وزیر 

مستعفی سعد الحریری، وی را وابسته به حزب ا...معرفی کنند.

 مخالفت تل آویو  با درخواست »عباس«
 درباره انتخابات

یک روزنامه عبری زبان از مخالفت تل آویو با درخواست تشکیالت خودگردان فلسطین در خصوص 
برگزاری انتخابات در قدس اشغالی خبر داد. روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت گزارش داد که 
تل آویو با درخواست تشکیالت خودگردان فلسطین مبنی بر برگزاری انتخابات شورای قانون گذاری 
در قدس اشغالی مخالفت کرده است. این روزنامه اشــاره کرد که پس از گفت وگو و مشورت های 
مقامات رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته، در نهایت تصمیم گرفته شد که درخواست تشکیالت 
خودگردان برای مشارکت ساکنان قدس شرقی در انتخابات مجلس قانون گذاری فلسطین رد شود. 
پیش از این، محمود عباس رییس تشــکیالت خودگردان فلســطین تاکید کرده بود که انتخابات 
شورای قانون گذاری و ریاست تشــکیالت خودگردان باید در کرانه باختری، شهر قدس و نوار غزه 

برگزار شود.

گاف بزرگ دولت انگلیس
یک وب سایت دولتی انگلیس در اشتباهی بزرگ آدرس دقیق بیش از هزار نفر از نامزدهای دریافت 

جایزه »افتخارات سال نو« در سال ۲۰۲۰ را در دســترس عموم قرار داد. فهرست دریافت کنندگان 

جایزه »افتخارات سال نو« که حاوی اطالعات مربوط به کد پســتی و آدرس منزل همه افراد بود، 

در یک وب ســایت دولتی منتشر شــد و هر بازدیدکننده می توانســت آن را به صورت کامل دانلود 

کند. افراد سرشناســی از جمله چندین سیاســتمدار ارشــد، افسران ارشــد پلیس، هنرمندان و 

ورزشــکاران انگلیس در این فهرست حضور داشــتند. ســخنگوی دفتر کابینه دولت انگلیس در 

این خصوص گفت: »یک نسخه از فهرســت افتخارات ســال نو که حاوی آدرس نامزدهاست به 

اشتباه منتشر شد. اطالعات به ســرعت حذف شدند، از همه کســانی که از این اتفاق متاثر شدند 

 عذرخواهی می کنیم و درحال بررســی مســئله هســتیم و آن را به دفتر کمیســاریای اطالعاتی

 ارجاع داده ایم.«

تک و پاتک ایران و فرانسه بر سر زندانیان امنیتی ادامه دارد؛

بنبستزندانیها

پس از مبادلــه زندانیان میــان ایران و  علیرضا کریمیان
آمریــکا که چنــد هفته قبل انجام شــد 
فرانســه و انگلیس هم خواهان آزادی اتباع خود در ایران شدند. این 
موضوع اگر چه از ســوی انگلیس به دلیل کشــمکش ها و مناقشات 
سیاســی در داخل این کشــور دیگر پیگیری نشــد؛ اما فرانسه طی 
هفته های اخیر به شدت به دنبال اتهام زنی و فشار افکار عمومی روی 
ایران برای آزادی اتباع خود اســت. در جدیدتریــن اقدامات، دولت 
فرانسه با احضار سفیر ایران بازداشت دو تبعه خود را غیر قانونی و غیر 
انسانی خوانده است. طی روزهای گذشته وزارت امور خارجه فرانسه 
در بیانیه ای اعالم کرد: بهرام قاسمی، سفیر ایران در پاریس برای آزادی 
فوری فریبا عدالتخواه و روالن مارشال از زندان این کشور احضار شده 
اســت. در این بیانیه آمده اســت: بنا به گفته امانوئل مکرون، رییس 
جمهور و ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانســه، این بازداشت ها 
غیرقابل قبول اســت. فریبا عادلخواه یک شهروند ایرانی-فرانسوی 
است که به عنوان انسان شــناس دانشگاه ساینس پو  کار می کند و به 
اتهام جاسوسی بازداشت شده است. وی چند ماه را در ایران و در شهر 
قم ســاکن بوده و پیرامون حوزه علمیه تحقیق می کرده است. فریبا 
عادلخواه شهروند ایرانی-فرانسوی در تیرماه امسال توسط نیروهای 

امنیتی در ایران دســتگیر شــد او جزو متهمان بازداشتی موسوم به 
فعاالن محیط زیستی است که هنوز اطالعات چندانی از فعالیت های 
او در ایران منتشر نشده است. تیرماه امســال، اسماعیلی سخنگوی 
دستگاه قضا درباره دســتگیری فریبا عدالتخواه گفته بود: وی جزو 
متهمانی است که اخیرا دستگیر شده و به لحاظ ماهیت و موضوعاتی 
که در این پرونده مطرح است، هنوز فرصت مناسب برای اطالع رسانی 
شفاف تر صورت نگرفته است. یکی دیگر از بازداشتی های فرانسوی در 
ایران روالن مارشال اســت که گفته می شــود برای دیدار با عادلخواه 
راهی ایران شده؛ اما توسط نهادهای امنیتی دستگیر شده است. حاال 
دولت فرانسه فشارها بر ایران برای آزادی این دو نفر را افزایش داده و 
احضار سفیر ایران در پاریس هم در همین راستا انجام شده است؛ اما 
وزارت امور خارجه کشورمان این دســت از اقدامات را مداخله در امور 
داخلی کشورها دانسته و موضع گیری تندی نسبت به آن داشته است. 
در همین زمینه سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: بیانیه وزارت خارجه 
فرانســه درخصوص یک تبعه ایرانی اقدامــی مداخله جویانه بوده و 
درخواســت فرانســه را فاقد مبنای حقوقی می دانیم. »سید عباس 
موسوی« در پاسخ به پرسشی درخصوص اقدام وزارت خارجه فرانسه 
در احضار سفیر کشــورمان در پاریس و بیانیه آنها اظهار داشت: بیانیه 

وزارت خارجه فرانســه درخصوص یک تبعه ایرانــی اقدامی مداخله 
جویانه بوده و درخواست فرانسه را فاقد مبنای حقوقی می دانیم، زیرا 
فرد مورد نظر )خانم عادلخواه( تبعه ایران اســت و به اتهام »ارتکاب 
اعمال جاسوسی« بازداشت شده  و وکیل وی از جزییات پرونده اطالع 
داشته و پرونده او  توسط قوه قضاییه در دست بررسی است. موسوی  
همچنین درخصوص یک تبعه فرانســوی نیز که بــا اتهام »اجتماع و 
تبانی علیه امنیت ملی« بازداشت است، افزود: فرد مذکور  تاکنون چند 
بار دسترسی کنسولی داشته است و وکیلش از اتهاماتش مطلع بوده 
و با مقامات قوه قضاییــه ارتباط دارد. ســخنگوی وزارت امور خارجه 
خاطرنشــان کرد: فضاســازی ها نمی توانــد مانع رســیدگی به این 
پرونده ها توسط قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران شود؛ به خصوص 
در رابطــه با اتهامــات امنیتی کــه به این دو فرد وارد شــده اســت. 
روزنامه های فرانســوی از جمله فیگارو احتمال مبادله این زندانی با 
فردی از زندانیان ایرانی در فرانســه را محتمل دانسته اند؛ اما به نظر 
می رسد دولت فرانسه حاضر نیست این مسئله را در سکوت خبری و 
به روش آمریکایی ها حل و فصل کند. این موضوع موجب ایجاد نوعی 
مناقشه میان دو طرف بر سر زندانیان سیاسی شده که راه را برای هر 

گونه تبادل دشوار ساخته است.

چند روز پیش مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، برجام را برای طرف اروپایی دارای منافع فراوان 
دانسته و بر ضرورت حفظ حیات آن تاکید کرده بود؛ اما 
به تازگی رییس جدید کمیسیون اروپا در مصاحبه ای 
گفت که حفظ این توافق هر روز ســخت و ســخت تر 
 Ursula Von Der(  »می شود.» اورزوال فن در الین
Leyen( رییس جدید کمیسیون اروپا در مصاحبه ای 
 )La Republica( »با نشریه ایتالیایی »ال ریپولیکا
درباره توافق هســته ای ایران گفت، نجات این توافق 
هســته ای هر روز سخت تر و ســخت تر می شود. فن 
درالین که کمتر از یک ماه اســت به ســمت ریاست 
کمیسیون اروپا برگزیده شده، در مصاحبه با این رسانه 
ایتالیایی گفت: حفظ برجام سخت و سخت تر می شود 

و برای موفقیت در این زمینه، الزم اســت تا ایران هم 
به تعهدات خود در قبال این توافق پایبند بماند. خطر 
ســخت تر شــدن حفظ برجام، رو به افزایش است. 
درحالی رییس جدید آلمانی کمیســیون اروپا درباره 
به مخاطره افتادن برجام هشــدار داده و ایران را ملزم 
به انجام تعهداتش دانسته است که»جوسپ بورل« 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چندی پیش 
در مصاحبه با شبکه فرانســوی »فرانس ۲۴« تصرح 
کرد: ایران از حدود برجام عبور نکــرده و در چارچوب 
برجام حرکت می کند. جوسپ بورل همچنین تاکید 
کرد که برجام منافع فراوان برای اروپا دارد و باید برای 
ادامه حیات این توافق مهم، تالش کرد. بورل حدود دو 
هفته پیش در گفت وگو با این شــبکه فرانسوی گفته 

بود: برجام زنده است، من شــخصا هماهنگ کننده 
گروه های کاری در این زمینه هســتم و برای زنده نگه 
داشتن این توافق تالش می کنیم. بورل تصریح کرد: 
به طور قطع، حفظ برجام برای ما منافع زیادی دارد و 
این بخشی از سیاست خارجی مشترک میان اعضای 
اتحادیه اروپاست و مفهوم سیاست خارجی مشترک، 
این است که اکثریت با آن موافق هستند اگرچه ممکن 

است برخی نیز نظر متفاوت داشته باشد.

اختالف دیدگاه مسئوالن جدید اروپایی درباره برجام

جمعی از رؤسای قبایل عشایر کشور سوریه با علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی دیدار و گفت وگو کردند. الریجانی در این دیدار با اشاره به نقش تعیین کننده 
قبایل سوریه در ایجاد ثبات در این کشور، گفت: نقش کشور سوریه طی  چند دهه اخیر در جریان مقاومت بسیار اثرگذار بوده است، به ویژه در شرایطی که برخی کشورها 
نمی خواهند این کشور آرام باشد و خسارات زیادی را به آن وارد کرده اند. رییس مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه دوره بحران سوریه سپری شده و اکنون به دوران 
بازسازی آن رسیده ایم، عنوان کرد: خوشبختانه شیوخ عشایر در شرایط حساس کنونی سوریه، تحلیل درستی از وضعیت دارند و از توطئه برخی کشورها علیه خود آگاه 
هستند. وی ادامه داد: اظهارات ترامپ به خوبی نشان داد که آن ها صرفا به دنبال نفت هستند و این موضوع برای کشوری که مدعی ابرقدرتی جهان است، آبروریزی محسوب 
می شود زیرا کسی که مدعی مدیریت جهان است، امروز تنها به یک سارق بدل شده که دوره آن دوامی نخواهد داشت. الریجانی با اشاره به مذاکرات آستانه عنوان کرد: 
همکاری های ایران، ترکیه و روسیه در چارچوب این مذاکرات بسیار مثمرثمر بوده است، ضمن اینکه در حال حاضر موضوع قانون اساسی در آینده سوریه نقش محوری 
دارد که باید توسط ملت سوریه تدوین و به تصویب برسد چرا که ملت رشید سوریه نیاز به قیم ندارند و باید بتوانند قانون اساسی کشورشان را بدون فشار بیرونی تدوین کنند.

الریجانی در دیدار رؤسای قبایل سوریه:
آمریکا فقط به دنبال نفت سوریه است

نماینده مجلس:

ما اهل تحریم انتخابات 
نیستیم

چهره روز

وز عکس ر

 افسران زن چینی
 در چابهار

ناوشــکن چینــی بــه همراه 
نیروهای نظامی این کشــور 
بــرای انجــام بزرگ تریــن 
رزمایــش ســه کشــور ایران 
روسیه و چین در آب های بندر 

چابهار ایران پهلو گرفتند.

اطالعات جدید از رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین
رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: رزمایش مرکب نیروی دریایی ارتش با کشورهای چین 
و روسیه، تازه شروع همکاری ماست و ادامه دار خواهد بود. امیر دریادار حبیب ا... سیاری اظهار داشت: 
رزمایش مرکب نیروی دریایی ارتش با کشورهای چین و روسیه، تازه شروع همکاری ماست و ادامه دار 
خواهد بود. وی افزود: ما این توانمندی را داریم که با کشورهای مختلف دنیا در بحث برقراری امنیت در 

منطقه رزمایش های مرکب انجام دهیم.
 وی افزود: برخی ها می خواهند با انجام رزمایش به دنبال ضربه زدن به منافع دیگران باشند؛ اما ما چنین 
تفکر و باوری نداریم بلکه به دنبال برقراری امنیت در جایی هستیم که منافع همه کشورها در آنجا جریان 

دارد و بدانند که این امنیت را برقرار خواهیم کرد.

 وزارت اقتصاد ادعای ارسال پیام روحانی
 به مجمع تشخیص را رد کرد

وزارت اقتصاد با صدور اطالعیه ای ادعای ارســال پیام رییس جمهوری از طریق فرهاد دژپســند، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعویق رای گیری درخصوص 
لوایح دو گانه FATF را رد کرد.  این وزارتخانه در اطالعیه ای، اخبار برخی رســانه های گروهی مبنی 
بر ادعای یکی از اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام درخصوص ارسال پیام حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی از طریق دژپسند به این مجمع برای تعویق رای گیری در مورد لوایح دو 

گانه FATF را تکذیب کرد. 
در این اطالعیه تاکید شده اســت: در حال حاضر که لوایح الحاق ایران به معاهده مبارزه با جرائم 
سازمان یافته فراملی )پالرمو( و تامین مالی تروریسم )ســی. اف. تی( توسط نمایندگان مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی قرار دارد، باید از هرگونه گمانه زنی و روایت سازی که در 

جهت جریان سازی برای اهداف سیاسی خاص استفاده می شود، پرهیز شود.

کاردار کویت به وزارت خارجه احضار شد
به دنبال مالقات نماینده یکی از گروهک های تروریســتی و تجزیه طلب با برخی از مقامات کویتی 
و برگزاری نشست ضد ایرانی در کویت، عصر روز شنبه،  کاردار سفارت کویت در تهران به وزارت امور 
خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسالمی ایران به وی ابالغ شد. در این جلسه، دستیار 
وزیر و مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه با اشاره به ضرورت احترام متقابل در روابط فی مابین، 
اقدامات صورت گرفته در کویت را محکوم و اظهار کرد: این گونه اقدامات دخالت آشکار در امور داخلی 
جمهوری اسالمی ایران و نقض اصل حسن هم جواری و اظهارات دوستانه مقامات کویتی بوده و در 

تضاد با اصل احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت سرزمینی ایران است.

فشار آمریکا بر بغداد برای تعطیل کردن  یک گذرگاه مرزی با ایران
رییس اتحادیه علمای مسلمان در استان دیالی عراق از فشار آمریکا بر بغداد برای بسته ماندن یک 
گذرگاه این کشور با ایران خبر داد. »جبار المعموری«  گفت: »آمریکا فشار زیادی به دولت وارد کرد 
تا گذرگاه مرزی مندلی با ایران را بســته نگه دارد، زیرا از اهمیت اقتصادی آن را برای دو کشور عراق 
و ایران در توسعه روابط اقتصادی و مبادله کاال باخبر است«. وی افزود: »بازگشایی گذرگاه مندلی 
منجر به بهبود اساسی اقتصاد برای شهرهای شرق دیالی خواهد شد و قیمت ها در بازارها را تا سطح 
خوبی کاهش می دهد کما اینکه فرصت های شغلی برای صدها بیکار فراهم خواهد شد«. از خرداد 
ماه گذشته به دلیل باز و بسته شدن مکرر مرز ســومار-مندلی از سوی طرف عراقی به دلیل آنچه 
مشکالت قانونی خوانده شده است، این نقطه مرزی شــاهد تراکم شدیدی از کامیون های حامل 

محموله های کاشی، سنگ و سرامیک صادراتی ایران به عراق بود.

کافه سیاست

رییس شــورای هماهنگی جبهــه اصالحات 
گفت: عالوه بر اینکه مردم را تشویق به حضور 
در انتخابات می کنیم، لیســت انتخاباتی نیز 
خواهیم داشــت البته مشــروط بــر اینکه در 
سراسر کشــور حداقل ۲۰۰ نفر داوطلبان واجد 
شرایط و تایید شــده از سوی نهادهای اجرایی 
و نظارتی داشــته باشــیم. مصطفی کواکبیان 
اظهار داشت: اصل اول، مشارکت جدی و قهر 
نکردن با صندوق های رای است، ما اهل تحریم 
انتخابات نیستیم. وی افزود: اصل دوم، عالوه 
بر اینکه مردم را تشویق به حضور می کنیم لیست 
انتخاباتی نیز خواهیم داشت البته مشروط بر 
اینکه در سراسر کشور حداقل ۲۰۰ نفر داوطلبان 
واجد شــرایط و تایید شده از ســوی نهادهای 
اجرایی و نظارتی داشــته باشــیم. وی خاطر 
نشان کرد: اصل ســوم این است که لیست ما 
با هماهنگی و انســجام درون جبهه اصالحات 
و بر مبنای وحدت با سایر احزاب اصالح طلب 
خواهد بود. ما در شــورای هماهنگی 3۰ حزب 
داریم که با هماهنگی همین شورا لیست نهایی 
بیرون خواهد آمد. کواکبیان گفت: اصل بعدی 
اینکه اولویت اول ما برای بستن لیست مربوط 
به اصالح طلبــان، عضو احــزاب اصالح طلب 
اســت، حاال اگر نداشــتیم ممکن است افراد 
دیگر اصالح طلب را نیز قرار دهیم ولی به هرحال 
اولویت این است که ابتدا اصالح طلب با ویژگی 
خاص خود باشد و دوم این که در احزاب اصالح 
طلب، عضو باشند و مورد دیگر اینکه مقبولیت 
عامه نسبت به دیگر نامزدهای اصالح طلب 

عضو احزاب وجود داشته باشد.

دولت فرانسه فشارها بر ایران برای آزادی این دو نفر را افزایش 
داده و احضار سفیر ایران در پاریس هم در همین راستا انجام 
شده است؛ اما وزارت امور خارجه کشورمان این دست از 

اقدامات را مداخله در امور داخلی کشورها دانسته است

بین الملل
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تشکیل کارگروه مدیریت سرعت استان اصفهان
کارگروه مدیریت سرعت استان، تحت نظر کمیســیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل ونقل استان 

اصفهان آغــاز به کار می کنــد. مدیرکل 
راهداری وحمل ونقل جاده ای اســتان 
اصفهان با اشاره به مصوبات این جلسه 
اضافه کرد: اســتان اصفهان به واسطه 
عملکرد قابــل قبول و تشــکیل منظم 
جلســات به عنوان یکی از ســه استان 
پایلوت بــرای اجرای طــرح مدیریت 
سرعت در کشور انتخاب شده که باعث 
افتخار اســت. وی با بیان اینکه یکی از 
الزامات اجرای طرح مدیریت سرعت، 

تداوم همبستگی دســتگاه های ذی ربط و همچنین آگاه سازی و همراه سازی مردم است، اظهار 
کرد: در این راستا تقاضا داریم کارگروه مدیریت سرعت در ذیل کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی 
حمل ونقل استان اصفهان تشکیل شود. مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان با 
اشاره به رونمایی پویش اجتماعی سبا )سوگند برای ایمنی( گفت: برای همراه سازی مردم اجرای 

برنامه پویش های اجتماعی و همکاری با رسانه ها پیش بینی شده است.

پیشرفت 72 درصدی طرح توسعه فرودگاه اصفهان
مدیرکل فرودگاه های اســتان اصفهان گفت: طرح توســعه پارکینگ هواپیما )اپرون( که از سال گذشته 
مراحل اجرایی آن شــروع شده، با پیشــرفت فیزیکی ۷۲ درصد در حال اجراســت. حسن امجدی در 
خصوص آخرین وضعیت طرح های توســعه ای فرودگاه بین المللی شهید بهشــتی اصفهان عنوان کرد: 
پروژه توســعه پارکینگ هواپیما )اپرون( که با اعتباری بالغ بر ۲۴۰ میلیارد ریال و به مســاحت ۷۴ هزار 
متر مربع از سال گذشــته مراحل اجرایی آن شروع شــده، در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی ۷۲ درصد 
در حال اجراست. وی با اشــاره به این که طبق اعالم قبلی قرار بود دی ماه امسال این پروژه افتتاح شود، 
گفت:با وجود تنگناهای موجود پیش بینی می شود این طرح در نیمه اول سال آینده به بهره برداری برسد. 
امجدی با بیان این که با اجرای این پروژه تعداد موقعیت پارک هواپیما در اپرون فرودگاه اصفهان از ۱۰ به 
۲۳ موقعیت افزایش می یابد، اضافه کرد: این افزایش ظرفیت با توجه به موقعیت ویژه فرودگاه اصفهان 
و جایگزین بودن آن برای فرودگاه های پایتخت و اغلب فرودگاه های کشــور، می تواند نقش بسزایی در 

موقع بحران داشته باشد.

بازآفرینی شهری اصفهان، نیازمند 275 میلیارد تومان اعتبار است
برای اجرای طرح های بازآفرینی شهری در اســتان اصفهان،۲۷5 میلیارد تومان اعتبارمورد نیاز است. 
رییس اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان گفت: برای اجرای 
این طرح ها شامل بهسازی، نوسازی، احیا، کف و بدنه سازی و بهسازی معابر و روشنایی معابر از محل 
صندوق توسعه ملی، 5۳ میلیارد تومان درخواست شده که این رقم با احتساب آورده دیگر دستگاه های 
عضو )دستگاه های خدمات رسان و شهرداری ها( به این میزان می رسد. امیر زاغیان با اشاره به طرح های 
شاخص بازآفرینی شهری در استان اصفهان افزود: به عنوان اولین گام بازآفرینی، اجرای طرح ها در هفت 
شهر استان شامل اصفهان، خمینی شهر، نجف آباد، کاشان، نایین، شهرضا و سمیرم لحاظ شده است. 
وی گفت: احیای سردر راسته آهنگران و مطالعه مرمت بازار بزرگ شهرضا، آسفالت معابر حصه و زینبیه 
اصفهان، شهرضا و خمینی شهر، نصب سه هزار عدد چراغ روشنایی، احداث سالن اجتماعات و پایگاه 
سالمت در جوی آباد خمینی شهر و احداث ورزشگاه قشــقایی در شهرضا از جمله اقدامات انجام شده 

تاکنون در این محله های هدف بازآفرینی استان اصفهان بوده است.

معاونهماهنگیاموراقتصادیوتوسعهمنابعاستانداریاصفهانوعدهدادهکهکنترلکیفیآردوناندراستانتشدیدمیشود؛

خیز استانداری برای کیفیت نان

ماجرای نان و مردم ناراضــی از قیمت و  مرضیه محب رسول
کیفیت و نانواهای معترض به هزینه های 
تمام شــده و ناعادالنه بودن قیمت های تعیین شده، کالف سردرگمی 
است که نه گرانی نان در ماه های گذشته توانست آن را سامان دهد و نه 
قوانین و بگیر و ببندهای متصدیان صنفی مسئله را خاتمه داد. در حالی 
که شهروندان همچنان از کم فروشی، بی کیفیتی نان ها و قیمت های 
متغیر آن شکایت دارند، نانوایان می گویند عمال در آستانه ورشکستگی 
قرار دارند و به دلیل کســب درآمدهای پایین، نمی توانند از آردهای با 
کیفیت استفاده کنند و آرد توزیعی دولتی برای آنها هم از کیفیت بسیار 
پایینی برخوردار است، مسئله ای که در نهایت به ضرر شهروندان خواهد 

بود.
 به گفته کارشناســان، میزان نمک استفاده شــده در نان های اصفهان 
بسیار باالتر از حد نرمال است و حتی هنوز در برخی از واحدهای نانوایی 
از جوش شــیرین به دلیل گرانی خمیر مایه استفاده می شود. همین 
موضوع باعث شده تا بر اســاس اطالعات آخرین پایش صورت گرفته 
از میزان فشار خون اصفهانی ها، بیش از ۲۰ درصد مردم به این بیماری 
مبتال باشــند و چیزی در همین حدود هم در خطر ابتال قرار بگیرند. در 
مورد کیفیت نان اگر چه واحدهای نانوایی در مقام متهم قرار می گیرند؛ 

اما مردم هم می دانند که این آردهای دولتی و عدم نظارت بر کیفیت آرد 
است که نان های غیر استاندارد را مهمان سفره شان  کرده است. پس 
از الزام اتحادیه نانوایان اصفهان بر نصب تابلوهای قیمت به همراه وزن 
چانه و سایر مشخصات نان ها، حاال معاون استاندار اعالم کرده  نظارت ها 
برای افزایش کیفیت نان را در دستور کار قرار داده است. بر این اساس 
معاون هماهنگی اموراقتصادی و توســعه منابع اســتانداری اصفهان 
گفته است: کنترل کیفی آرد و نان در استان باید به صورت جدی صورت 
بگیرد تا نان مصرفی شهروندان با کیفیت مناسب و استاندارد به دست 
شان برسد. سیدحسن قاضی عسگر در حاشیه کارگروه آرد و نان استان 
اصفهان در اســتانداری افزود: شاخص های سهمیه بندی کارخانه های 
آرد این منطقه مصوب و مشخص شد که برچه اساسی این کارخانه ها 
سهمیه دریافت کنند. وی ادامه داد: مقرر شد بر ورود و خروج آرد استان 
ممنوعیتی وجود نداشته باشد و نانوایان بتوانند آرد با کیفیت مورد نیاز 
خود را از هر مبادی تهیه کرده و نیز آرد استان اصفهان در صورت نیاز به 
هر استانی ارسال شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
اســتانداری اصفهان بیان کرد: ۱۸ کارخانه تولید آرد در استان اصفهان 
وجود دارد که سهمیه هریک از آن ها براساس شاخصه های مصوبی در 
کارگروه آرد و نان استان به آن ها تخصیص داده می شود. وی همچنین 

تاکیدکرد: واحدهای نانوایی سنگک پز به لحاظ میزان استاندارد سبوس 
آردها باید از آردهای هفت تا ۱۰ درصد برای پخت این نوع نان استفاده 
کنند. قاضی عسگر با اشاره به اینکه ظرفیت آرد تولیدی استان بیش از 
میزان مورد نیاز است اظهارداشت: ما به دنبال واردات گندم به استان، 
تهیه آرد و به دنبال آن صادرات آرد از اســتان به سایر کشورها هستیم 
تا از حدنصاب ظرفیت کارخانه های تولیــد آرد اصفهان بهره ببریم. این 
مقام مسئول در حالی صحبت از تولید آرد دراستان می کند که نانوایان 
می گویند آرد تولیدی در اصفهان کیفیت پایینی دارد و آنها ناچار هستند 
برای عرضه بهتر نان آرد را از استان های دیگر وارد کنند که به دلیل بحث 
کرایه و ســایر هزینه ها عمال برای نانوایی های دولتی این کار به صرفه 
نیست. این مسئله موجب شده تا طی سال های اخیر ضایعات نان در 
اصفهان هم افزایش قابل توجهی داشته باشد؛ اتفاقی که تنها هدر دادن 
منابع و هزینه هایی است که دولت برای پایین نگه داشتن قیمت نان 
خرج می کند؛ اما در عمل سودی برای مردم ندارد. در سال های گذشته 
بارها مسئوالن اتحادیه نانوایان و آرد و غالت استان نسبت به توزیع آرد 
بی کیفیت در اصفهان و عوارض ناشی از آن هشدار داده اند؛ اما حاال شاید 
با هوشیاری مسئوالن استانداری، انتظارات چندین ساله اصفهانی ها 

برآورده شود و نان با کیفیت به سفره ها راه یابد.

از زمان اجرای طرح ســهمیه بنــدی بنزین در آبان 
ماه، سوخت گیری با کارت ســوخت اجباری شد؛ 
اما برخی مردم می گویند در هر بار ســوخت گیری، 
بین دو تا چهار لیتر از ســهمیه بنزین آنها کم شــده 
اســت. با توجه به اظهارات متصدیان جایگاه های 
سوخت، در صورت عدم انجام پروسه کامل خروج 
کارت ســوخت، مقداری از کارت کســر می شود؛ 
اما با توجــه به انجام صحیح ایــن عملیات، برخی 

مردم معتقدند از کارت سوخت آنها کسر می شود. 
رییس انجمن جایگاه داران استان اصفهان در این 
باره گفت: شــرکت نفت برای کارت های ســوخت 
سامانه ای طراحی کرده که تا زمانی که پیام »کارت 
خود را بردارید« روی صفحه مانیتور نازل نیامده، اگر 
افراد کارت خود را خــارج کنند بین یک تا چهار لیتر 
بنزین از سهمیه آنها کسر می شــود. پیمان کامران 
در پاســخ به این ســوال که این میزان بنزین آیا به 
ذخیره جایگاه ها می رود یا خیر؟ افزود: این بنزین 
به ذخیره و حساب شرکت پاالیش نفت بازمی گردد 
و به نوعی سهمیه مردم از بین می رود. وی توضیح 
داد: افراد بعد از سوخت گیری ابتدا باید نازل را سر 
جای خود قرار دهند که چند ثانیه بعد، پیامی مبنی 

بر برداشــتن کارت ســوخت روی صفحه نمایش 
جایگاه، ظاهر می شود و مردم پس از آن باید کارت 
خود را بردارند. رییس انجمن جایگاه داران استان 
اصفهان در خصوص اینکه آیــا امکان پیگیری این 
میزان ســهمیه از دست رفته از ســوی مردم وجود 
دارد یا خیر؟ اظهار کرد: به دلیل اینکه میزان دقیق 
سوخت گیری ثبت نشده امکان پیگیری سهمیه از 
دست رفته بعید به نظر می رسد. وی اظهار کرد: در 
مخازن جایگاه ها، دســتگاهی وجود دارد که بعد از 
تحویل سوخت، ورود فرآورده به مخزن را تایید و از 
طریق سامانه به شرکت نفت اطالع می دهد و اگر در 
جایگاهی حتی ۱۰۰ لیتر از میزان بنزین تحویلی آن 

اضافه آید، صبح مورد بازرسی قرار می گیرد. 

جریان کم شدن بنزین از کارت های سوخت چیست؟

قهوه فوری

بازار

مقررشدبرورودوخروجآرداستانممنوعیتیوجود
نداشتهباشدونانوایانبتوانندآردباکیفیتموردنیازخود
راازهرمبادیتهیهکردهونیزآرداستاناصفهاندرصورت

نیازبههراستانیارسالشود

قهوه فوری کالسیک مولتی 
کافه مقدار 100 گرم

قیمت: 25،000 تومان

قهوه فوری گلد مولتی 
کافه - 100 گرم 

قیمت: 39،000 تومان

قهوه فوری نسکافه 
گلد مقدار 100 گرم 

قیمت: 55،000 تومان

خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیرقانونی است
معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هیچ دســتورالعمل و آیین نامه ای 
برای خرید و فروش امتیاز مســکن ملی تدوین نشــده و این کار غیرقانونی است، گفت: ثبت نام 
مســکن ملی ارزش معامالتــی ندارد. 
محمود محمــودزاده در پاســخ به این 
ســوال که آیا خریــد و فــروش امتیاز 
مسکن ملی قانونی است، گفت: خرید 
و فروش امتیاز مســکن ملــی به هیچ 
وجه قانونی نیســت و در این خصوص 
نیز هیچ دستورالعملی وجود ندارد. وی 
ادامه داد: در ســامانه ثبت نام مسکن 
ملی نیز قید شده اســت که ثبت نام به 
معنی این نیســت کــه متقاضی واجد 
شرایط شــناخته شده و کار نهایی شــده اســت. این مرحله فعال ثبت نام اولیه محسوب می شود 
و پس از پاالیش افرادی که واجد شــرایط باشند اطالع داده خواهد شــد و سپس متقاضیان وارد 
فایل های اجرایی می شــوند. محمودزاده تاکید کرد: این ثبت نام هــای اولیه به هیچ وجه ارزش 
 معامالتی ندارد و در ســایت ثبت نام نیز به طور مشــخص اعالم شده اســت که ثبت نام به منزله

 واجد شرایط بودن نیست.

صدور 96 مجوز راه اندازی تعاونی در استان اصفهان
96 مجوز راه اندازی واحدهای تعاونی در اســتان اصفهان صادر شده اســت. مدیرتعاون اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان گفت: طی چند ماه اخیر مجوز صدور 96 تعاونی با ســه هزار و 
۷۰۰ عضو درحوزه های کشاورزی، خدمات، صنعت و معدن و عمران و مسکن در استان اصفهان به 
متقاضیان اعطا شده است. علیرضا تیغ ســاز با بیان اینکه تعدادی از این واحدهای تعاونی آماده 
راه اندازی هستند، پیش بینی کرد: با بهره برداری از این تعاونی ها زمینه اشتغال بیش از دو هزار و 
۲۰۰ نفر به طور مستقیم در استان فراهم شود. وی، به صدور مجوز توسعه عمران شهرستان برخوار با 
بیش از ۷۰5 عضو در برخوار به منظور پیگیری طرح های عمرانی این شهرستان اشاره کرد و افزود: 
با تشکیل این واحد، تعاونی های توســعه عمران استان به ۸ مرکز خواهد رســید که در این زمینه 

سرآمد کشور هستیم.

عضو هیئت مدیره صنف کشاورزی اصفهان:

پروژه بن - بروجن خالف مصوبات شورای عالی آب است
عضو هیئت مدیره صنف کشــاورزی اصفهان گفت: کشاورزان مجددا نســبت به اجرای کانال لوله 
گذاری انتقال آب زاینده رود، یعنی طرح غیر قانونی »بن-بروجن« اقدام کردند که نیازمند اقدامات 
قانونی است. حسین محمدرضایی با اشاره به حضور کشــاورزان اصفهان در محوطه سد تنظیمی 
زاینده رود، محل آبگیری طرح غیر قانونی »بن-بروجن« اظهار داشت: کشاورزان نسبت به مسدود 
کردن کانال حفاری شده با به کارگیری همان ماشین آالتی که برای حفر کانال تدارک دیده شده بود، 
اقدام کردند. وی افزود: این پروژه غیرکارشناسی و غیر قانونی است و این طرح بر خالف مصوبات 
شــورای عالی آب و خالف اصول بین المللی انتقال آب )طبق تعریف یونسکو( است. عضو هیئت 
مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان تصریح کرد: انتقال آب از حوضه کم آب و بحرانی زاینده رود 
به حوضه پر آب و دارای آب مازاِد کارون هیچ پشــتوانه منطقی و مطالعاتی ندارد. وی افزود: باید 
مسئوالن برای این پرسش که چرا وقتی بیش از 9۰درصد استان مجاور در حوضه کارون قرار دارد؛ 

اما تمام طرح های آبی این استان از حوضه بحرانی زاینده رود تامین شود، پاسخی شفاف بدهند.

کافه اقتصاد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان مطرح کرد:اخبار

سهم 11 درصدی صنعتی ترین استان کشور در اشتغال زایی صنعتی
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: ســهم اشتغال در واحدهای صنعتی و صنایع معدنی در استان اصفهان نســبت به کل کشور ۱۱ درصد است. ایرج 
موفق با اشاره به وضعیت واحدهای صنعتی و صنایع معدنی موجود در کشور اظهار داشت: تعداد هشت هزار و 6۰۰ واحد صنعتی در کشور با حجم سرمایه گذاری 
۲6۱ میلیارد ریال به فعالیت مشغول هستند که اشتغال ۲6۱ هزار نفر را فراهم کرده است. وی افزود: این در حالی است که سهم اشتغال در واحدهای صنعتی و 
صنایع معدنی در استان اصفهان نسبت به کل کشور ۱۱ درصد است. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ۱۰ محصول عمده تولیدی در استان اصفهان 
فوالد، محصوالت فوالدی، فرش ماشینی، نساجی، پوشاک، مواد و محصوالت شیمیایی، سیمان، سنگ، نسوزها، کاشی و سرامیک، آجر، قطعات خودرو و لوازم 
خانگی است. وی با اشاره به بیش از دو هزار طرح نیمه تمام صنعتی در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: عمده محصوالت طرح های در دست اجرا عبارتند از فوالد 
و محصوالت فوالدی، فرش ماشینی، نساجی و پوشاک، مواد و محصوالت شیمیایی، سیمان ســنگ، نسوزها، کاشی و سرامیک، آجر، قطعات خودرو و لوازم 

خانگی. موفق ابراز داشت: این پروژه ها ۴۰ درصد پیشرفت داشته و اشتغال ۱۲۷ هزار نفر را فراهم خواهد کرد.

 خسارات ناشی
 از باد گرم به باغات 

مرکبات گیالن
در اثر باد گرم شدید ، بسیاری 
از محصوالت باغ های مرکبات 
خســارت دید. باغی که سال 
گذشــته ۲۰۰ تن محصوالت 
باغی داشته امسال حتی توان 
پرداخت دســتمزد کارگران و 
کودهای باغی و ســم مصرف 

شده را ندارد.

وز عکس ر

عکس: تسنیم
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یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی تشریح کرد:

ضرورت تغذیه مناسب دانش آموزان در دوران امتحانات

محمدتقی انوشــه، متخصص تغذیه و رژیم درمانی اظهار کرد: دانش 
آموزان در ایام امتحانات به نیروی بیشــتری نیــاز دارند؛ بنابراین باید 
مواد غذایی که باعث تامین انرژی می شود و از ارزش باالیی برخوردار 
اســت را مصرف کنند.وی افزود: دانش آموزان در ایام امتحانات برای 
افزایش یادگیــری و انتقال صحیح پیام های عصبــی نیاز به ویتامین 
گروه B دارند؛ در این دوران نیاز به ســایر ویتامین های محلول در آب 
مانند ویتامین B6 ،B2 ،B1، پانتوتنیک اسید، نیاسین، فرفولیک اسید 
و ویتامین C در افراد افزایش پیدا می کند.انوشه گفت: دانش آموزان در 
ایام امتحانات ناخودآگاه دچار استرس می شوند که این خود باعث دفع 
کلسیم، منیزیم، مس و روی از طریق ادرار خواهد شد. باید این نکته را 
به یاد داشته باشید که با مصرف میوه و سبزیجات به مقدار کافی ضمن 
تامین ویتامین ها و امالحی که دفع شده، می توان دوباره ویتامین های 
مورد نیاز بدن را جایگزین کرد؛ همچنین زمانی که میوه و ســبزیجات 
به میزان کافی به بدن برســد باعث کارکرد مناســب تر دستگاه گوارش 
و جلوگیری از یبوست در افراد می شــود. این متخصص تغذیه و رژیم 
درمانی بیان کرد: دانش آموزان برای افزایش یادگیری و تمرکز خود در 
این ایام مصرف آب به میزان کافی را فراموش نکنند، زیرا با مصرف آب، 
استرس را از خود دور کرده و باعث افزایش هوشیاری و یادگیری خود 
می شوند. وی افزود: مصرف کربوهیدرات ها مانند نان و غالت و پرهیز 

از قندهای ساده مانند کیک، شیرینی، شکالت به ویژه در وعده صبحانه 
از اهمیت باالیی برخوردار است، زیرا قندهای ساده باعث افزایش قند 
خون در افراد می شود و پس از مدتی فرد دچار افت قند خواهد شد که 
این خود می تواند بر یادگیری  دانش آموزان تاثیر بگذارد و باعث کاهش 

تمرکز، حافظه و یادگیری  شود.

قندهای ساده باعث افزایش قند خون می شود
 این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با تاکید بر اینکه دانش آموزان باید 
با مصرف مواد غذایی حاوی پروتئین نیاز بدن خود را تامین کنند، گفت: 
در ایام امتحانات نیاز بدن به پروتئین افزایــش پیدا می کند؛ از جمله 
مواد غذایی که پروتئین باالیی دارد می  توان به شــیر و تخم مرغ اشاره 
کرد؛ اما مهم تر از افزایش پروتئین، تامین آب از مواد غذایی، با ارزش 

زیستی باالست.

تغذیه و رژیم درمانی
 انوشه افزود: در این ایام تغذیه و رژیم درمانی مناسب خیلی مهم است 
و کمک زیادی به افراد می کند. دانش آموزان با تنظیم ساعت خواب و 
تغذیه خود نه تنها در ایام برگزاری امتحانات بلکه در سایر فصول سال 
می توانند یادگیری و قدرت تمرکز خود را افزایش داده و شاهد کاهش 

استرس و اضطراب ناشی از برگزاری امتحانات باشند.

خواب کافی در دوران امتحانات
وی ادامه داد: دانش آموزان باید در ایام امتحانات در وعده های غذایی 
خود نظم داشته باشند و حتما به این نکته توجه داشته باشند که شام را 
سبک مصرف کرده و از غذاهای پر چرب جدا خوداری کنند و همچنین 
زمان صرف شام دیر وقت نباشد. این متخصص تغذیه و رژیم درمانی 
تصریح کرد: دانش آموزان در طول دوران زندگی و به خصوص در ایام 
امتحانات مصرف صبحانه را فراموش نکنند. همچنین قبل از شــروع 
امتحان با انجام نرمش های سبک باعث تنظیم جریان خون، کاهش 

استرس، افزایش تمرکز و شادابی خود در امتحان کمک کنند.

انجام نرمش های سبک در دوران امتحانات
انوشه ادامه داد: دانش آموزان در طول روز بهتر است برای میان وعده از 
گروه های غذایی شامل کمی پروتئین با چربی کم و فیبر فراوان مانند 
آجیل بدون نمک، خشــکبار، میوه و... اســتفاده کنند. انوشه در پایان 
توصیه کرد: دانش آموزان برای بیدار ماندن در شــب ها از مصرف قهوه 
و چای پر رنگ جلوگیری کنند، زیرا این نوشــیدنی ها باعث اختالل در 

خواب وعدم تمرکز می شود.

آلرژی غذایی از »شایعه تا واقعیت«
این روزها تشــخیص آلرژی غذایی در مراکز درمانی از کلینیک های تخصصی گرفته تا مطب های 
خصوصی پزشــکان و حتی در محافل فامیلی و دوســتانه در بین افراد زیادی مطرح شده است، 
بعضا دیده می شــود بدون هیچ گونه دلیل متقن افراد از خوردن مواد غذایــی مهم و اصلی در رژیم 
غذایی منع می شوند. البته اغلب به غلط، تعداد زیادی از مواد غذایی مورد نیاز سالمت بدن از سفره 
خانواده حذف می شود. این تراژدی وقتی عمیق تر می شود که شیرخواران و کودکان معصوم بیشتر 
ســوژه مورد نظر باشــند. این گل های نو شــکفته که از خود اراده و زبانی برای دفاع ندارند، به بهانه 
خیرخواهی و با کوچک ترین عالئمی که 
اغلب حساســیت غذایی نیست، انگ 
آلرژی غذایی می خورند و چه بسا از شیر 
مادر که سالم ترین و بهترین ماده غذایی 

محسوب می شود، محروم می  شوند.
هفته و ماه های اول پس از تولد سرعت 
رشد کودک و به خصوص رشد مغزی از 
تمام دوره های عمر انسان بیشتر است و 
وقتی به دلیل نه چندان مهم و اساســی 
غذای اصلی مثل شیر یا تخم مرغ حذف 

می  شود، صدمات جبران ناپذیری در سالمت کودک ایجاد خواهد کرد.
آمار نشــان می دهد که 2۵ درصد مردم از آلرژی یا حساسیت غذایی شاکی هستند ولی در بررسی 
کامل این بیماران با توجه به شــرح حال، معاینه بالینی و تست های تخصصی که در شرایط خاص 
مورد نیاز اســت، تنها 6 الی ۸ درصد کودکان و 2 الی ۳ درصد بزرگساالن حساسیت واقعی به غذای 
خاص دارند. نکته جالب اینکه کسانی که در بررسی ها، حساسیت غذایی دارند  نیز اغلب به یک یا دو 
دو نوع غذا واکنش نشان می دهند. در این آمار دو نکته واقعی نهفته است؛ اول اینکه خیلی ها تصور 
می کنند که خودشان یا کودک شان حساسیت غذایی دارند ولی در مقام بررسی اینچنین نیست و 
دوم اگر حساسیت غذایی وجود داشته باشد تعداد مواد غذایی که مشکل ایجاد می کنند یک الی دو 
نوع غذاست. عالئم آلرژی غذایی بسیار متنوع بوده و به طور شایع در دستگاه گوارش، پوست و مخاط 
تظاهر می کند ولی یک عالمت به فرض اگزمای پوستی به معنی وجود صد در صد حساسیت غذایی 
نیست، در واقع تنها حدود ۳۰ درصد از شــیرخواران مبتال به اگزما )در صورتی که اگزمای متوسط تا 
شدید باشد( ممکن است آلرژی غذایی داشته باشند و ۷۰ درصد آلرژی غذایی ندارند. برخی عالئم 
آلرژی غذایی اگرچه شایع هستند ولی شدت چندانی نداشته و با گذشت زمان به تدریج رفع می  شوند، 
مثل شیرخوارانی که دفع مدفوع همراه با رگه های خون دارند. در این موارد به جز شرح حال دقیق و 
معاینه بالینی، آندوسکوپی دستگاه گوارش و تست های آلرژی در اغلب موارد الزم نیست، حتی در 

موارد خفیف آن به رژیم غذایی و محدود کردن غذاهای اصلی و اساسی هم نیاز ندارد.
چه کنیم که اسیر تشخیص های نادرست و افراطی آلرژی غذایی نشویم؟

1- آلرژی غذایی تنها در موارد محدودی می تواند تهدید کننده حیات باشــد، در این موارد عالئم به 
فوریت بعد از خوردن غذا ایجاد می شود که می تواند در فرد بعد از چند دقیقه مصرف غذا ایجاد خارش، 
کهیر، تورم لب و صورت، تنگی نفس، خفگی و ... کند. در این موارد سریعا به اورژانس مراجعه کرده 
و بعد از درمان مشــکل حاد و اورژانسی برای بررسی بیشــتر به فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی 

بالینی مراجعه کنید.
2- در صورتی که لیست بلندی از مواد غذایی برای شما یا بیمارتان حذف شده، حتما از فوق تخصص 

آلرژی و ایمونولوژی بالینی مشورت بگیرید.
۳- نظام پزشکی در سراسر کشور و معاونت درمان یا آموزشی دانشگاه ها و انجمن علمی رشته های 
مربوطه می توانند مشــاورین خوبی برای انتخاب پزشک جهت تشــخیص و درمان بیماری های 

آلرژیک باشند.

گزارش

در ایام امتحانات نیاز بدن به پروتئین افزایش پیدا می کند؛ 
از جمله مواد غذایی که پروتئین باالیی دارد می  توان به شیر 
و تخم مرغ اشاره کرد؛ اما مهم تر از افزایش پروتئین، تامین 

آب از مواد غذایی، با ارزش زیستی باالست

سلامت

مفاد آراء
10/57  آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک اردستان
آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد 
و امالک اردســتان صادر گردیده ودر اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی 
15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشــار محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ  اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به 
اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي 
تقدیم دادخواست را اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و 
یا معترض،گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ، ثبت اردستان 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. ضمنًا صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر 

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

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

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/10/9          
م الف:  695791  ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

فقدان سند مالکیت 
10/58 شماره نامه:139885602006008795 ، تاریخ: 1398/10/02 ، آقای نعمت اهلل 
آقا کوچکی فرزند محمد به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی اســت چهار و پنج ششم دانگ مشــاع از ششدانگ شماره 440 
فرعی از 106 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 390  اصفهان 
صفحه530 مسبوق به ثبت و سند می باشــد که در اثر جابه جایی مفقود شده است چون 
درخواســت صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود 
 المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. م الف: 709438  

نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
ابالغ و احظار

10/59 شماره:120-98 ، آقای پرویز پالیزوان فرزند محمد حسن مجهول المکان همسر 
شما برابر دادنامه ی شماره 9809973636301523 مورخ 98/7/28 صادره از شعبه اول 
دادگاه خانواده خمینی شهر تقاضای ثبت طالق نموده لذا الزم است ظرف مدت یک هفته 
پس از انتشار این آگهی از دفتر طالق شــماره 31 واقع در درچه، خیابان امام کوی ارمغان 
حاظر شوید و در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد شد و اعتراض بعدی شما 
مسموع نخواهد بود. م الف: 710526 سیدعلی هاشــمی سردفتر ازدواج 51 وطالق 

21 خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت 

10/60 شماره نامه:139885602006008793 ، تاریخ: 1398/10/02 ، خانم لیال آقایی 
فرزند عبدالعلی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی 
شده مدعی است یک و یک ششم دانگ مشاع از ششدانگ شماره 440 فرعی از 106 اصلی 
واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 390  صفحه530 مسبوق به ثبت 
و سند می باشد که در اثر جابه جایی مفقود شــده است چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 

اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 709477 نبی اله یزدانی  رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

10/61 شماره: 1602/98حل11 ، مرجع رسیدگی: شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 9:45 صبح روز دوشنبه مورخه 
 98/11/14 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نــام خانوادگی: علی حاج حیدری، نشــانی: 
خمینی شهر، بلوار پاسداران؛ خوانده:1-نام و نام خانوادگی: علی عابدی ،خواسته و بهای آن: 
پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال وجه 4 فقره چک به انضمام کلیه خسارات وارده اعم 
از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 710648 رئیس 

شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
حصروراثت

10/62  آقای یزدان عصارزاده دارای شناسنامه شماره 6199976959 به شرح دادخواست 
به کالسه 4/618/98 از این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اکبر عصارزاده نوش آبادی فرزند عباس متولد 1323/11/20 بشناسنامه 
4247 در تاریخ 98/8/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- عفت فکری نوش آبادی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 4349 به 
عنوان همسر 2- رقیه زارعی ســده فرزند میرزا به شماره شناسنامه چهار به عنوان همسر 
3- زهرا عصارزاده نوش آبادی فرزند اکبر و عفت به شماره شناسنامه 108 به عنوان دختر 
4- احسان عصارزاده نوش آبادی فرزند اکبر و عفت به شماره شناسنامه 154 به عنوان پسر 
5- محسن عصارزاده نوش آبادی فرزند اکبر و عفت به شماره شناسنامه 5368 به عنوان پسر 
6-یزدان عصارزاده نوش آبادی فرزند اکبر و عفت به شماره شناسنامه 109 به عنوان پسر 
مرحوم دارای دو همسر یک فرزند دختر و سه فرزند پسر می باشد.اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 711634 رئیس شعبه چهارم دادگاه شورای 

حل اختالف آران و بیدگل 
حصروراثت 

10/63 خانم طاهره ضرغامی دارای شناسنامه شماره 323 به شرح دادخواست به کالسه 
777/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
احمد مکاری نژاد آرانی بشناسنامه 484 در تاریخ 1398/9/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- طاهره ضرغامی به شماره 
شناسنامه 323 بعنوان همســر متوفی 2- میثم مکاری نژاد آرانی به ش ش  116 پسرآن 
مرحوم  3- محدثه مکاری نژاد آرانی به ش ش 496 دختر آن مرحوم 4- صفرعلی مکاری 
نژاد آرانی بــه ش ش  6513 پدر آن مرحوم 5- محترم جوئیــان آرانی به ش ش 16 مادر 
آن مرحوم و الغیر.اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 711661 رئیس شعبه اول دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل 
ابالغ رای

 10/66 رای قاضی شــورا پرونــده کالســه:2/693/98 در خصوص دادخواســت آقای
 روح اله صالحی راد به طرفیت 1- یحیی قاسمی 2- احسان شکوری دائر بر مطالبه مبلغ 
پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 564294  مورخ 96/10/27 همه به عهده 
بانک صادرات شعبه کرمانشاه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه. با عنایت به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ســوی بانک محل علیه 
و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مورخه 98/10/1 و نظر به اینکه اصل 
سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی 
 دارد و نظر به اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی که حکایــت از پرداخت وجه چک نماید ارائه 

نگردیده، فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/10/1 
و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مســتندا به ماده 9 قانون شوراهای حل 
اختالف و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی 
مدنی، حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی و به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرایی 
حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت خسارات دادرسی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ، 
قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل می باشد.م الف: 706733 

محمدرضا کرمانی شعبه دوم حقوقی شهرستان آران و بیدگل
ابالغ رای 

 10/67 رای قاضی شــورا پرونــده کالســه:2/640/98 در خصوص دادخواســت آقای 
روح اله صالحی راد به طرفیت امیرحسین گلی دائر بر مطالبه مبلغ بیست و پنج میلیون ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 651448 مورخ 98/4/20 همه به عهده بانک مهر ایران شعبه 
شهید کشوری به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه. با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از سوی بانک محل علیه و با توجه به اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 98/9/18 و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده 
چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه 
خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نمایــد ارائه نگردیده، فلذا با توجه به نظریه 
مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/9/18 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و 
استصحاب دین و مستندا به ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 و 311 و 313 از 
قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده و به 
پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک تا زمان اجرایی حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و 
پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ، قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست 
روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل 
می باشد.م الف: 706735 محمدرضا کرمانی شعبه دوم حقوقی شهرستان آران و بیدگل 

حصروراثت 
10/68 آقای مرتضی صداقتی نژاد دارای شناســنامه شــماره 253 به شرح دادخواست به 
کالسه 2/1091/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسین صداقتی نژاد بشناسنامه 274 در تاریخ 98/9/27 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مرتضی به ش ش 253 
2- مهدی به ش ش 189  3-خیراله به ش ش 18 4- مجتبی به ش ش 1816 5- محمد 
به کد ملی 1250036852  6- طیبه به ش ش 506 همگی با نام خانوادگی صداقتی نژاد 
به عنوان فرزندان متوفی 7- مطهره صباری فرد به ش ش 188 به عنوان همسر متوفی و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
رکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.م الف: 712428 عباسعلی 

دهقانی رئیس دوم حقوقی شعبه دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل 
حصر وراثت

10/64  آقای بهرام ابن علی دارای شناسنامه شماره 1854 به شرح دادخواست به کالسه  
508/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه سورانی به شناسنامه 1068 در تاریخ 1398/7/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند ذکور به نام های 1- رضا ابن علی، 
ش.ش 1272920763 متولد 1378/2/23، 2- امیر محمد ابن علی، ش.ش 4611011747 
متولد 1384/4/9 و یک فرزند اناث به نام زهرا ابن علــی، ش.ش 4611143120 متولد 
1386/8/27 و همسر دائمی نامبرده به نام بهرام ابن علی، ش.ش 1854 متولد 1350/2/1 
و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 711780 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر

ابالغ رای
10/65 مرجع رسیدگی: شعبه چهار شــورای حل اختالف فریدونشــهر، شماره پرونده: 
114/97 شــماره و تاریخ دادنامه: 11-1398/8/27 خواهان: آقای مســیب جوزی فرزند 
موسی به نشانی فریدونشهر، برف انبار، خمســلو، خواندگان:  آقایان 1- ابراهیم بهرامی 
فرزند حسن به نشانی فریدونشهر، برف انبار، خمســلو 2- محمدرضا اطاعتی فرزند علی 
به نشانی مجهول المکان، خواســته: درخواست انتقال ســند خودرو، گردشکار: به تاریخ 
98/08/27 جلسه شورای حل اختالف بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده امر تحت 
نظر است با عنایت به محتویات و اوراق پرونده و نظریه اعالمی اعضای محترم اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید. رای شورا: 
در خصوص دعوی آقای مسیب جوزی فرزند موسی به طرفیت 1- ابراهیم بهرامی فرزند 
حسن 2- محمدرضا اطاعتی فرزند علی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو یک 
دستگاه پراید به شماره انتظامی 23/ ایران 178 ص 63 به انضمام مطلق خسارات وارده با 
عنایت به دادخواست تقدیمی، استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین 
مالک خودرو، تصویر قرارداد عادی ارائه شده از طرف خواهان  شورا دعوای مطروحه را وارد 
و ثابت تشخیص داده، لذا به اســتناد ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و مــواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی، حکم بر 
محکومیت خوانده آقای محمدرضا اطاعتی به حضور در دفترخانه اســناد رسمی و انتقال 
رسمی سند خودرو به شــماره انتظامی فوق به نام خواهان و پرداخت مبلغ 626/250 ریال 
بابت هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صــادره غیابی بوده و 
ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه و سپس ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی فریدونشهر می باشد. در خصوص 
آقای ابراهیم بهرامی نظر به اینکه دعوی متوجه شخص ایشان نمی باشد مستندا به مواد 
84 و 89 قانون آیین دادرســی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم مــی گردد. قرار صادره 
 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی

 شهرستان فریدونشهر می باشــد. م الف:711742  شعبه چهارم شورای حل اختالف 
فریدونشهر

حصر وراثت
 10/70  خانم زهرا مســعودی فر دارای شناســنامه شماره 159 به شــرح دادخواست به 
کالسه  133/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان بتول خانم جاللیان به شناسنامه 2811 در تاریخ 1396/3/21 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- رضا مسعودی فر فرزند 
 حبیب، ش.ش 3688صادره از طرق نطنز، 2- منصور محمد زینالی فرزند حبیب، ش.ش 5
  صادره از طــرق نطنــز، 3- ابراهیم محمد زینالــی فرزند حبیــب، ش.ش 92 صادره از
  طرق نطنز، 4- زهرا مســعودی فر فرزند حبیــب، ش.ش 159 صــادره از طرق نطنز ،
 5- اقدس محمــد زینالی طرقی فرزنــد حبیــب، ش.ش 120 صادره از طــرق نطنز ، 
6- فاطمه محمــد زینالی فرزند حبیــب، ش.ش 80 صــادره از طرق نطنــز ، 7- خانم 
ربابه محمد زینالــی فرزند حبیــب، ش.ش 60  صــادره از طرق نطنز.  اینــک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبــه آگهی می نماید تا هر کســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی 
 ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد. 

م الف: 714165 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز

اعالم مفقودی 
برگ سبز و برگ فروش و معاینه فنی خودروی سواری 
پراید ســایپا 141 ای مدل 1382 به رنگ سفید شیری- 
روغنی به شماره پالک ایران 13-895 ص 95 و شماره 
 S1482282104317 موتور 00587839 و شماره شاسی
و شناسه ملی خودرو IRPC821V03C104317 به 
نام آقای اله یار حیدری بنی  مفقود گردیده و از درجه 
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اهدای خون 103 هزار اصفهانی طی 9 ماهه سال جاری
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به مراجعه ۱۳۰ هزار اهداکننده خون در ۹ ماهه سال جاری 
به مراکز اهدای خون اســتان اصفهان، اظهار کرد: از این تعداد ۱۰۳ هزار نفر موفق به اهدای خون شدند.  
مجید زینلی،بابیان اینکه تعداد افرادی که روزانه جهت اهدای خون به مراکز در استان مراجعه می کنند، 
۵۵۰ تا ۶۰۰ نفر است، افزود: البته از این تعداد ۴۰۰ تا ۴۵۰ نفر موفق به اهدای خون می شوند. وی با بیان 
اینکه در مقایسه ۹ ماهه سال جاری با سال گذشته، تغییر محسوسی به لحاظ کاهش یا افزایش میزان 
اهدای خون و تعداد مراجعات در استان نداشته ایم، خاطرنشان کرد: بااین وجود با توجه به اینکه در فصل 
سرما با کاهش اهداکنندگان مواجه هستیم، از مردم و شهروندان می خواهیم که به صورت مستمر نسبت 

به اهدای خون در فصل زمستان اقدام کنند.

مبلغ قرارداد ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی، افزایش یافت
رییس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: امسال مبلغ قرارداد ارتباط با صنعت این دانشگاه به ۳۵ میلیارد 
تومان افزایش پیدا کرده اســت. ابطحی ادامه داد: دانشگاه صنعتی اصفهان هم اینک در رتبه بندی یو. 
اس. نیوز دارای رتبه سوم کشور است و مطابق با رتبه بندی تایمز از سال ۲۰۱۴ تاکنون در بین ۸۰۰ دانشگاه 
برتر دنیا و یک صد دانشگاه برتر آسیا قرار داریم. ابطحی، با اشاره به اهداف کالن برنامه تحول دانشگاه در 
افق ۱۰ ساله، دستیابی به مرجعیت علمی در آسیا، سرآمدی در تربیت دانش آموختگانی توانمند در تراز 
جهانی اخالق مدار و نقش آفرین در توسعه کشور و تاثیرگذارترین دانشگاه کشور در منطقه پیرامونی خود 
را از جمله مهم ترین این اهداف برشمرد. وی با بیان اینکه در مرکز نوآوری این دانشگاه تاکنون ۳۱ طرح 
فناور مورد حمایت قرار گرفته است، افزود: از ســال ۹۴ تاکنون ۸۰ پروژه مشترک با شهرداری اصفهان 
داشته ایم و در سال ۹۷ نیز در دیگر بخش ها مبلغ ۲۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قرارداد ارتباط با صنعت 

بوده که در سال جاری این مبلغ به ۳۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

 100 مددجوی اقلیت های مذهبی
 تحت پوشش کمیته امداد استان هستند

رییس کمیته امداد استان  با تاکید بر اینکه خیران ارامنه همواره به نحو موثری از اقدامات این نهاد حمایت 
کرده اند، اظهار کرد: نزدیک به ۱۰۰ مددجوی اقلیت های دینی تحت پوشش هستند و هیچ گاه دین، مذهب 
و قومیت افراد در شــرایط ورود به چرخه حمایتی این نهاد اثر نداشته است. متین پور در خصوص آمار 
ایجاد اشتغال با اجرای طرح های روستایی در سراسر استان گفت: در سال ۹۸ تاکنون یک هزار و ۴۰۳ وام 
اشتغال قرض الحسنه در مناطق روستایی استان در اختیار مددجویان این نهاد قرار گرفته که اعتبار کل 
این تسهیالت مبلغ ۴۰ میلیارد و ۷۴۳ میلیون تومان بوده است. وی در خصوص ایجاد روش های جدید 
جذب حامی در طرح اکرام ایتام و فرزندان محسنین، گفت: در حال حاضر اجرای طرح هر کارمند یک 

حامی با مشارکت ادارات، سازمان ها و نهادهای انقالبی استان در حال پیگیری است.

مدارس عالی دارالفنون در اصفهان راه اندازی می شود
 رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( در اجالس دبیران شوراهای نظارت و هماهنگی 
آموزش های عمومی و مهارتی سمای استان ها از راه اندازی مدارس عالی دارالفنون در استان اصفهان خبر 
داد. پیام نجفی بیان کرد: »در این استان با استفاده از ظرفیت های موجود درصدد ارتقای هرچه بیشتر در 
حوزه علمی مدارس سما هستیم و انتظار می رود با توجه به توانمندی های واحدها با بهره گیری حداکثری 
در مسیر راه اندازی مدارس عالی مهارت آموزی، شاهد رشــد بیش از پیش در این زمینه باشیم.« وی، 
خواستار سرمایه گذاری مسئوالن ذی ربط و در دستور کار قرار گرفتن آموزش های فوق برنامه و مهارتی در 
مدارس سمای استان شد و ابراز امیدواری کرد که با توجه به طرح سازمان سمای دانشگاه آزاد اسالمی 

شاهد فراگیری چندین مهارت ویژه حرفه ای در پایان دوره تحصیلی در مدارس سما باشیم.

مدیرکل سازمان ثبت و اسناد استان اصفهان نسبت به رشد جعل اسناد به وسیله سیستم ثبت آنی هشدار داد؛

دست اندازهای یک ثبت رسمی

دفاتر اسناد رسمی از آن جمله بخش های  پریسا سعادت
قانونی در کشور ماســت که در سال های 
اخیر محل مناقشات و کشمکش های قانونی و صنفی زیادی بوده است. 
این قشــر  اتفاقا قدیمی در کســب و کارهای ایران چند سالی است با 
حاشیه های زیادی دست و پنجه نرم می کند. مالیات، جعل و اتهام به 
سند سازی و درآمدهای نجومی از جمله مسائلی است که در مورد دفاتر 
اسناد رسمی مطرح می شود. یکی از اصلی ترین موضوعاتی که مطرح 
می شود حول محور درآمدهای بعضا نامتعارف برخی از افراد در این رشته 
است. براساس آمارها، سرانه ســردفتری با وجود افزایش جمعیت از 
سال ۵۴ تاکنون تغییر نکرده و به ازای هر صد هزار نفر، ۹ سردفتر فعال 
است. همین انحصار موجب شده تا درآمد این قشر بسیار باال باشد؛ چند 
ماه پیش یک روزنامه مدعی شد با رصد صورت کارهای ارجاع شده به 
یک دفتر خانه مشخص کرده است که دفترخانه ماهی ۵۰۰ میلیون تومان 
برای ارائه یک نوع خدمت دریافت می کند. این دفترخانه ۱۳ هزار و ۶۶۶ 
سند در مدت شش ماه امسال برای یکی از خدمات صادر کرده که اگر 
برای هریک از آنها ۲۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشد، در واقع درآمد این 
دفترخانه ۳ میلیارد تومان طی شش ماه می شود. البته کانون سردفتران 
اسناد رســمی این ادعا را رد و اعالم کرد این مسئله برای همه صاحبان 
دفاتر رسمی صدق نمی کند. برخی از دفترداران هم با گالیه از انحصار و 
رانت در میان هم صنفی های خود معتقدند این موضوع حاصل  روابط و 

تبانی برخی از افراد اســت که درآمدهای میلیونی برای آنها ایجاد کرده 
است نه صرفا داشــتن امتیاز ســردفتری. عالوه بر درآمدها برخی از 
سیستم های پیاده شده در دفاتر اسناد رسمی از جمله سامانه ثبت آنی 
اســناد هم مورد اختالف اســت در حالی که هدف از اجرایی شدن این 
قانون، جلوگیری از جعل اسناد و ایجاد سرعت عمل بیشتر در صدور سند 
اعالم شده است.حاال فعاالن این صنف هشدار می دهند که این سامانه 
می تواند در آینده زمینه ساز جعل اسناد شــود. مدیرکل سازمان ثبت و  
اسناد استان اصفهان گفته است ســامانه ثبت آنی اسناد برای سرعت 
بخشیدن به امور ثبتی مراجعه کنندگان راه اندازی شده ؛ اما این موضوع 
اگر آسیب شناسی نشود زمینه جعل به شکل دیگری را در آینده فراهم 
می کند. علی بهبهانی تصریح کرد: افراد در حوزه دفاتر ثبتی، سردفترداران، 
کارمندان و همه اعضا نباید به برخی مسائل و تخلفات در این حوزه بی 
تفاوت باشند؛ بازرسان سازمان از تخلف بعضی افراد جلوگیری کنند؛ قرار 
نیســت که ما تاوان زیاده خواهی برخی افراد را بدهیــم که در خارج از 
مجموعــه بگویند ثبتی ها زیــاده خواه هســتند. بهبهانی افــزود: اگر 
دفترخانه ای تخلف می کند با ظرفیت پیشگیرانه و حفظ حرمت و حیثیت 
از آن جلوگیری می کنیم؛ این افراد باید هزینه ارتکاب به جرم را بپردازند. 
نیروهای سالم باید به ما امیدوار باشند. مدیرکل سازمان ثبت و اسناد 
استان اصفهان با اشاره به مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد، اظهار کرد: باید 
براساس قانون تکلیف اسناد روشن شود که آیا اسناد رسمی اعتبار دارد 

یا ندارد؛ اگر سند رسمی اعتبار ندارد و با یک قولنامه باطل می شود، دفاتر 
اسناد رسمی جمع شود. شورای نگهبان برای اصالح این قوانین باید چاره 
اندیشی کند. وی ادامه داد: بســیاری از احکام شرعی وجود دارد که در 
فراخور زمان مجتهدان به آن پرداخته و آن را تغییر دادند؛ مهم ترین بخش 
جامعه دچار این خدشه است و هر لحظه سندی رسمی در دادگاه با یک 
قولنامه باطل می شود. بهبهانی خاطرنشــان کرد: مقررات امروزی به 
ســمت ســندگریزی جامعه می رود؛ چرا هزینه تنظیم یک سند را باال 
می برید؟ دریافت پول و مالیات به زمان تنظیم سند واگذار شده است در 
حالی که هر بخش و سازمانی از جمله سازمان امور مالیاتی باید ساز و کار 
خودش را داشته باشد. وی تصریح کرد: تا زمانی که یک واحد نباشیم و 
آســیب ها را به قانون گذاران و نمایندگان مجلس نگوییم، مشــکالت 
بسیاری داریم. بهبهانی گفت: اگر برای شرایط شکلی تنظیم اسناد سخت 
گیر باشیم و هزینه ها را افزایش دهیم نباید از مردم انتظار داشته باشیم 
که از اسناد رسمی اســتقبال کنند و این همه پرونده در مراجع قضایی 
ناشی از همین معضل اســت. مدیرکل ســازمان ثبت و اسناد استان 
اصفهان تصریح کرد: این دردها نیازمند رسیدگی و بررسی است و ما باید 
با استفاده از ظرفیت ها تالش کنیم سند رسمی به جایگاه خود بازگردد. 
وی با بیان اینکه قولنامه در کشورهای جهان پذیرفته نمی شود و در کشور 
ما باید با نظرات فقهی این مشکل مرتفع شود، افزود: راهکار این است 

که افراد قولنامه ها را در سامانه ثبت و اسناد ثبت کند.

رییس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ بیمارستان 
با قدمت باالی ۲۰ ســال در اســتان اصفهان وجود 
دارد و قدیمی ترین بیمارســتان اســتان اصفهان 
بیمارستان عیسی بن مریم است که در سال ۱۲۸۲ 
مورد بهره برداری قرار گرفته است. امین صالحی، در 
خصوص تعداد و وضعیت بیمارستان های استان، 
اظهار کرد: ۵۸ بیمارســتان شــامل ۱۱ بیمارستان 

آموزشی درمانی، ۲۷ بیمارستان درمانی دانشگاهی، 
هشــت بیمارســتان خصوصی، چهار بیمارســتان 
خیریه و هشت بیمارستان وابســته به ارگان ها در 
 استان اصفهان مشــغول خدمات دهی به بیماران 

هستند.
 رییس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با اشــاره به اینکه در سال ۹۲ دستورالعمل 
برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارســتان های 
تحت پوشش وزارت بهداشــت ابالغ شد، تصریح 
کرد: مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام 
ســالمت و اختصاص اعتبار با تعییــن محورهای 
اصلی ساختمان و تاسیسات، تجهیزات و امکانات 

و خدمات رفاهی در بیمارســتان های مشــمول، تا 
حدود زیادی کیفیت هتلینگ مراکز درمانی را ارتقا 
داد. صالحــی در خصوص آمــار تخت های الزم در 
ســال ۱۴۰۴، گفت: طبق برآوردها جمعیت ســال 
۱۴۰۴ به پنج میلیون و ۴۳ هزار و ۶۸۰ نفر می رسد 
که باید به ازای هر ۵۸۰ نفر یک تخت فعال در بخش 
دانشگاهی، به ازای هر ۳۱۱ نفر یک تخت فعال در 
بخش غیردانشگاهی ایجاد شــود، که پیش بینی 
می شود هشــت هزار و ۶۹۵ تخت تا سال ۱۴۰۴ در 
بخش دانشگاهی باید ایجاد شود و کل تخت های 
مورد نیاز تا ســال ۱۴۰۴ حدود ۱۶ هزار و ۲۳۹ تخت 

است. 

رییس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

40 بیمارستان اصفهان باالی 20 سال قدمت دارند

 سامانه ثبت آنی اسناد برای سرعت بخشیدن به امور 
ثبتی مراجعه کنندگان راه اندازی شده ؛ اما این موضوع 
اگر آسیب شناسی نشود زمینه جعل به شکل دیگری را در 

آینده فراهم می کند

انتقال »مأوی« 
ماده پلنگ ایرانی به 

باغ وحش ارم
یک قالده پلنــگ ماده ایرانی 
به نــام مأوی که ۱۰ ماه ســن 
دارد، از روستای مأوی از توابع 
شهرســتان میانه، صبح روز 
شنبه به باغ وحش ارم منتقل 

شد.

طرح زوج و فرد از درب منازل فعال در اصفهان اجرا نمی شود
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: با وجود اینکه مجوز اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل 
را از شورای عالی ترافیک استان داشتیم؛ اما فعال این طرح اجرا نشده است. محمدرضا محمدی 
تصریح کرد: اجرای این طرح به صورت 
دائمی نیســت و فقط در برخــی از ایام 
خاص و با توجه به شــرایطی که وجود 
داشته باشد، اعمال می شــود و نهایت 
در سال ۱۰ تا ۱۵ بار تکرار خواهد شد. وی 
ادامه داد: اجرای ایــن طرح بدین معنا 
نیست که پلیس از درب منازل دوربین 
دارد و به محض ورود خودرو به خیابانی 
که دوربین پلیس مستقر باشد، اعمال 
قانون انجام خواهد شــد و اعمال قانون 
بدین وســیله فقط در ایامی که از پیش به شهروندان اعالم می شــود، امکان پذیر است. محمدی 
تصریح کرد: پلیس بیش از ۲۰۰ دوربین در سطح استان دارد و با توجه به اینکه قابلیت نرم افزاری 
برای تعدادی از دوربین ها فراهم بود، تاکنون این طرح در اصفهان اجرا نشده است و طی روزهایی 
هم که به علت آلودگی هوا این طرح اجرا شــد، هیچ جریمه ای برای خودروها اعمال نشد. رییس 
پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به اینکه طرح زوج و فرد هم اکنون در هسته مرکزی شهر اجرا 
می شود، گفت: پلیس ضامن حقوق شهروندی و حق الناس است و وظیفه ما این است که ضمن 

برخورد با متخلفان اجازه ندهیم به ناحق کسی جریمه شود.

صدور 100 هزار گواهینامه رانندگی طی 9 ماه
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: در آذرماه ۹۸ هشــت هزار و ۵۰۰ گواهینامه صادر شده که در 
۹ ماهه امســال، حدود ۹۹ هزار و ۶۰۰ گواهینامه صادر شده است. ســرهنگ محمدرضا محمدی اظهار 
کرد: در استان اصفهان ۱۸۰ آموزشــگاه فعال پایه یک، پایه ۲ و ۳، موتور سیکلت و ویژه فعال هستند. 
وی با بیان اینکه ۶۵ آموزشگاه رانندگی در شــهر اصفهان فعال اســت، افزود: مابقی این تعداد در کل 
استان فعال هســتند و به دلیل اینکه آزمون کتبی با ناجاســت در آزمون های عملی بازرسی های الزم 
صورت می گیرد. محمدی تصریح کرد: بازرســی ها به طور هفتگی از همه آموزشگاه ها انجام می شود. 
وی با اشاره به اینکه اگر تعداد کشــته های هنرجویان آموزشگاهی باال باشــد بررسی های الزم صورت 
می گیرد، گفت: ســوابق آموزشــگاه هایی که فوتی های بیشــتری داشته باشند بررســی می شود و با 
آموزشگاه هایی که تلفات بیشــتری در هنرجویان شان داشته باشــند، برخوردهای الزم طبق ماده ۱۴ 
 صورت می گیرد و ســهم تقصیر هم ممکن اســت به آنها تعلق بگیرد که خوشــبختانه موارد اینچنینی

 نداشتیم.

دستگیری کالهبردار حرفه ای در تیران و کرون
فردی که با ترفند انتقال کارت به کارت از شهروندان تیران وکرونی ۶۰۰ میلیون کالهبرداری کرده بود 
دستگیر شد. فرمانده انتظامی شهرســتان تیران و کرون گفت: در پی گزارش مال باخته ای از یک 
فقره کالهبرداری ســه میلیون ریال با ترفندهای خاص، ماموران کالنتری ۱۱ تیران وکرون پس از 
اقدامات تخصصی موفق به شناسایی و دستگیری کالهبردار شدند. سرهنگ علی صادقی افزود: 
متهم در بازجویی های تخصصی پلیس به کالهبردرای ۶۰۰ میلیون ریالی از شهروندان اعتراف کرد 
و افزود: با کمین در کنار عابربانک ها، با ترفندی از شهروندان درخواست واریز مبلغی از کارت شان 
با عابر بانک به حســاب دیگری را می کرده که در قبال آن وجه نقد بپردازد؛ اما پس از واریز پول، از 

محل متواری می شده است.

با مسئولان

وز عکس ر

عکس: خبرگزاری میزان

ناجا

مدیرکل مدیریت بحران  استانداری:

اصفهان به 20 ایستگاه دیگر برای 
سنجش کیفیت هوا نیاز دارد

چهره روز

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
با اشــاره به نیاز اســتان به رادار پیشــرفته 
هواشناســی گفت: هزینه این دســتگاه ۲۰ 
میلیارد تومان اســت، همچنین نیاز اســت 
در این شهر ایســتگاه های نوین هواشناسی 
مســتقر شــود. منصــور شیشــه فروش 
از پیش بینــی وضعیــت آلودگــی هــوا از 
سوی ســازمان هواشناسی با اســتفاده از 
جدیدتریــن روش هــای علمی خبــر داد و 
گفت: بــرای این منظور قرار اســت در هفته 
جاری اساتید اقلیم شناســی دانشگاه های 
صنعتی و خوراســگان، نشســتی علمی با 
مجموعه هواشناسی اصفهان داشته باشند. 
شیشــه فروش از نیــاز اســتان اصفهان به 
رادار پیشــرفته هواشناســی گفت و افزود: 
هزینــه ایــن دســتگاه ۲۰ میلیــارد تومان 
اســت. همچنین نیاز اســت در این شــهر 
ایســتگاه های نوین هواشناســی مســتقر 
شــود. مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان در توضیح شرح وظایفی که بر عهده 
مجموعه هــای مختلف اجرایــی و صنعتی 
برای مقابله با آلودگی هوا گذاشــته اســت، 
تصریح کرد: ســازمان محیط زیســت باید 
ایستگاه های ســنجش را تقویت کند که در 
این زمینه به ۲۰ ایســتگاه دیگــر نیاز داریم. 
همچنین سازمان صنعت و معدن با برگزاری 
جلسه با صنایع بزرگ و کوچک باید بر مبنای 
سیاهه انتشار آالینده ها الزامات پیشگیری 
و خروج آالینده ها را بررسی کند. وی در این 
زمینه ادامه داد: شــرکت گاز هم باید ۵ هزار 

موتورخانه را هوشمندسازی کند. 

سوخت سه واحد بزرگ صنعتی در اصفهان که به مازوت تغییر یافته بود، مجدد به گاز طبیعی برگشت. رییس امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان گفت: این واحدهای صنعتی در شعاع تاثیرگذار  روی کالن شهر اصفهان و چند شهر اطراف در چند روز گذشته به علت افت فشار گاز طبیعی، سوخت خود را تغییر 
دادند و از مازوت استفاده کردند که با پایش ها زیست محیطی و برخی گزارش های مردمی، شناسایی شدند. بابک صادقیان افزود: با توجه به شرایط پایداری هوا و افزایش 
غلظت آالینده های جوی این اقدام واحدهای صنعتی در تشدید آلودگی هوا طی چند روز اخیر در کالن شهر اصفهان و شهرهای پرجمعیت صنعتی اطراف تاثیر گذار بود. 
وی همچنین به وضع کیفیت هوای کالن شهر اصفهان در ماه گذشته اشاره کرد و گفت: هوا در ماه آذر، پنج روز ناسالم برای عموم، ۱۳ روز ناسالم برای گروه های حساس 
و ۱۲ روز سالم بود. علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقالب اصفهان هم بدون اشاره به نام سه واحد صنعتی بزرگ کالن شهر اصفهان که از سوخت مازوت استفاده کرده 
بودند،  گفت: طبق قانون هوای پاک و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسالمی پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده و در حال رسیدگی است. نفت کوره یا مازوت یکی از 
هیدروکربن های نفتی است که در مراحل پاالیش نفت خام پس از نفتا، بنزین و نفت سفید به دست می آید، این ماده ارزان ترین ماده سوختنی برای کوره ها، حمام ها و 

تنور نانوایی ها و موتورهای دیزلی و برخی نیروگاه هاست.

مازوت؛ علت اصلی آلودگی هوای اخیر کالن شهر اصفهان



تنها سه دقیقه کافی بود تا علیرضا جهانبخش از زیر فشار کاذب و ویرانگر چندماهه در برایتون خارج شود؛ فشاری که با ورود گراهام پوتر به جای کریس هیتن ایرلندی 
بیشتر هم شد چون سرمربی جوان برایتونی ها عالقه ای به استفاده از ستاره ایرانی و 17 میلیون پوندی نشان نمی داد. اوضاع برای خرید رکوردشکن تابستان گذشته 
تا جایی غم انگیز پیش رفت که همه در انتظار جدایی این بازیکن در پنجره زمستانی 2020 بودند؛ اما گراهام پوتر در بازی هفته بیستم این فرصت را از ابتدا به ستاره 
ایرانی خود داد تا قابلیت هایش را به رخ بکشــد، فرصتی که جهانبخش نهایت بهره را از آن بــرد و خیلی زود نامش را به عنوان 
سومین ایرانی گلزن در لیگ جزیره به ثبت رساند تا ورزشگاه آمکس در آخرین روزهای سال 2019 منفجر شود. این گلزنی فشار 
زیادی را از روی دوش علیرضا برداشت تا جایی که با سبک شدن ملی پوش ایرانی، بغض 17 ماهه او بعد از آقای گلی در لیگ 
هلند با پیراهن آلکمار ترکید تا اشک های علیرضا بعد از ثبت اولین گل برای مرغ های دریایی برایتون به سوژه اصلی رسانه های 
مهم دنیا تبدیل شود. پیج پرطرفدار 433 در اینستاگرام با انتشار آلبومی از شادی غیرمنتظره جهانبخش و اشک های این بازیکن 

نوشت: »علیرضا جهانبخش نخستین گل لیگ برتر خود را برای برایتون به ثمر رساند و نتوانست اشک های خود را نگه دارد«.

اشک های ستاره ایرانی، سوژه رسانه های مهم دنیا
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»نه« دایی به ذوب؛ حاال گزینه ایتالیایی
باشــگاه ذوب آهن اصفهان بعد از جدایی علیرضا منصوریان، کماکان بــه دنبال مربی جدید برای 
سپردن نیمکت تیمش در نیم فصل دوم اســت. برای این تیم ابتدا گزینه هایی مانند مهدی تارتار 

و منصور ابراهیم زاده مطرح شــد و گفته 
می شود هنوز مذاکرات با آنها ادامه دارد. 
البته ذوبی ها در ادامــه با علی دایی نیز 
وارد مذاکره شــدند که این مربی دست 
رد به سینه آنها زد و بعد از پیشنهاداتی که 
از چند تیم لیگ برتری داشت، پیشنهاد 
ذوب آهن را نیز نپذیرفــت. در تازه ترین 
خبر اما مســئوالن باشــگاه ذوب آهن، 
یک مربی ایتالیایی را مدنظر دارند تا در 
صورت حاصل شــدن توافق، به اصفهان 

بیاید و بعد از آندره آ استراماچونی؛ دومین سرمربی ایتالیایی لیگ ایران در فصل جاری لقب بگیرد. 
تیم فوتبال ذوب آهن با کسب 15 امتیاز و قرار گرفتن در رتبه یازدهم جدول رده بندی لیگ برتر به کار 

خود در نیم فصل نخست لیگ نوزدهم پایان داد.

بازیکن استقالل به سپاهان نزدیک شد
اینطور که به نظر می رســد پژمان منتظری در صورت بازگشت به لیگ برتر، ســپاهان را برای ادامه 
فوتبالش انتخاب خواهد کرد. طی روزهای گذشــته این سوال مطرح شــده که پژمان منتظری به 
استقالل برمی گردد یا راهی سپاهان می شــود؟ اگر چه پیش از این صحبت از احتمال بازگشت او 
به استقالل مطرح بود؛ اما انگار شانس سپاهان برای جذب این بازیکن باتجربه بیشتر از استقالل 
است به خصوص آنکه سپاهان با توجه به مصدومیت عزت ا... پورقاز نیاز شدیدی به جذب یک مدافع 
میانی دارد. صحبت های مدیرعامل باشگاه سپاهان هم نشان می دهد که این باشگاه صحبت هایی 
با منتظری داشته است. تابش گفته: »هنوز هیچ چیز قطعی رخ نداده، تا زمانی که قراردادی را قطعی 
ندانیم آن را اعالم نمی کنیم.« این مدل صحبت تابش نشان می دهد که سپاهان سراغ منتظری رفته 
و با او صحبت کرده؛ اما از آنجایی که هنوز بــا او قراردادی امضا نکرده، فعال ترجیح می دهد حرفی از 

توافق با این مدافع باتجربه نزند. 

خیابانی و شرکا؛ شدیدا روی اعصاب!
بعد از حذف عادل فردوسی پور و مزدک میرزایی، تلویزیون با بحران گزارشگر مواجه شده و به همین 
دلیل معموال مسابقات مهم تر بین محمدرضا احمدی و جواد خیابانی دست به دست می شود. از 
احمدی که بگذریم، خیابانی همانی است که سال هاست می بینیم؛ یک گزارشگر پرحرف و پراشتباه 
که عمده وقت و انرژی اش را صرف توضیح واضحات و یا بیان مطالب ناالزم و غیرضروری می کند. 
خیابانی در جریان گزارش بازی پرســپولیس هم به طور مفصل در مورد ســریال پایتخت شش، 
رگ و ریشه های شــمالی علی علیپور، حضور دو بازیکن با نام خانوادگی شیری در دو تیم و قصه 
کلین شیت های رادوشوویچ ســخنرانی کرد و البته لزومی ندید مثال به میزان وقت های تلف شده 
نیمه دوم اشاره کند!گزارش بسیار ضعیف خیابانی اما با ناشی گری های بی پایان کارگردان تلویزیونی 
کامل شد. نیم قرن از سنت پخش زنده مسابقات فوتبال در تلویزیون ایران می گذرد؛ اما دوستان 
هنوز نمی فهمند وقتی بازی در جریان است، به هیچ وجه نباید تماشاگران، نیمکت نشین ها و مربیان 
دو تیم را نشان بدهند. در این مسابقه هم کارگردان تلویزیونی به دفعات جریان دیدار را نادیده گرفت 

تا مثال مراحل تعویض بازیکنان را )آن هم از صفر تا صد!( به تصویر بکشد.

مروری بر عملکرد زردپوشان در نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر؛

 ماموریت نیمه کاره

پرونده رقابت های نیم فصل اول نوزدهمین  سمیه مصور
دوره رقابت های لیگ برتر در شرایطی برای 

سپاهان با کســب 31 امتیاز بســته شــد که این تیم در آخرین گام با 

شکست ســنگین مقابل تیم صنعت نفت آبادان، قهرمانی را به حریف 

دیرینه پیشــکش کرد و بعد از پرســپولیس 34 امتیازی در رتبه دوم 

جدول رده بندی قرار گرفت. زرد پوشــان اصفهانی که فصل گذشــته 

رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور را با مقام نایــب قهرمانی به پایان 

رسانده بودند در این دوره از رقابت ها با تمدید قرارداد امیر قلعه نویی و 

جذب بازیکنان مطرح به دنبال کسب ششمین عنوان قهرمانی خود در 

تاریخ رقابت های لیگ برتر بودند. سپاهانی ها لیگ را خوب شروع کردند 

و در اولین گام توانستند با سه گل تیم تازه وارد شاهین شهرداری بوشهر 

را از میان بردارند. شــاگردان امیر قلعه نویی در چند هفته نخست این 

مسابقات نیز هم چنان به روند خوب شان ادامه دادند که پیروزی مقابل 

تیم پرســپولیس تهران در آزادی، اوج کار آنها در این هفته ها بود؛ اما به 

مرور زردپوشان دچار افت شدند و در چند هفته پیاپی به نتیجه تساوی 

رضایت دادند تا صدر جدول را از دست رفته ببینند. زردپوشان در ادامه 

رقابت ها بار دیگر نمایش هایی از یک تیم مدعی را به نمایش گذاشتند 

تا در جایگاه اول جدول رده بندی قرار گیرند. شاگردان امیر قلعه نویی 

در اولین دیدار از دور برگشــت رقابت های لیگ برتر که بالفاصله بعد از 

پایان نیم فصل اول این مسابقات برگزار شد نیز خوب ظاهر شدند و تیم 

شاهین شهرداری بوشــهر ر ا با پنج گل در هم کوبیدند تا تنها تیم بدون 

شکست این مسابقات لقب بگیرند؛ اما در حالی که سپاهانی ها به دنبال 

یدک کشــیدن این رکورد بودند در دیدار عقب مانده از هفته یازدهم به 

مصاف تیم صنعت نفت آبادان رفتند که این دیدار با شکســت سنگین 

شاگردان قلعه نویی به پایان رسید تا آنها نه تنها رکورد بدون باخت خود 

را از دست رفته ببینند بلکه صدر جدول را نیز به تیم پرسپولیس تهران که 

در چند هفته گذشته رقابت های لیگ نتایج خوبی کسب کرده بود، واگذار 

کنند.

شکست سنگین زردپوشــان مقابل تیم صنعت نفت آبادان بار دیگر از 

مسئله مهمی پرده برداشت که تیم امیرقلعه نویی در لیگ نوزدهم نیز 

مانند فصل قبل در بعضی پست ها وابستگی زیادی به بازیکنان دارد و 

فقدان جایگزین مناســب برای آنها سپاهان را با چالش جدی روبه رو 

می کند از طرف دیگر فقدان تنوع تاکتیکی منجر شده است تا تیم های 

رقیب بــه راحتی بازی ســپاهان را آنالیز کرده و راه های بســتن بازی 

سپاهان را به کار گیرند.

برای تیمی که ســودای کسب ششــمین عنوان قهرمانی خود در ادوار 

مختلف لیگ برتر را دارد و قرار اســت یکی از نمایندگان ایران در فصل 

جاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا باشــد، نبود  جایگزین مناسب و 

تنوع تاکتیکی به هیچ عنوان نمی تواند قابل قبول باشد.

 حاال با بسته شدن پرونده بازی های دور رفت، تقویت خطوط سه گانه 

نیاز اصلی ســپاهانی ها برای حضور مقتدرانه در دور برگشت محسوب 

می شــود و این تیم باید حداقل در بازار نقل و انتقاالت زمستانی سه تا 

چهار خرید جدید داشته باشد تا بتواند با خیال راحت به نیم فصل دوم 

مسابقات لیگ پا گذاشته و ماموریت نیمه کاره را تمام کند. مصدومیت 

عزت پورقاز و علیرضا نقی زاده، خط دفاعی سپاهان را با مشکل جدی 

مواجه کرده و جذب جایگزین مناســب برای آنها بایــد در اولویت قرار 

بگیرد. امید نورافکن و محمد محبی را با توجه به عملکرد مناســب در 

ترکیب قلعه نویی باید از بهترین بازیکنان سپاهان در این فصل نام برد.

فدراسیون فوتبال چنین ادعایی دارد؛ طبق قرارداد کسی 
که فسخ کند باید سه ماه دســتمزد را به عنوان غرامت 
بپردازد. ادعای آن ها این است، چون مارک ویلموتس 
قراردادش را فسخ کرده، بنابراین اوست که باید سه ماه 
را به عنوان غرامت بپردازد. حاال شواهد را مرور می کنیم 
تا متوجه شوید آیا این ادعا درست است یا نه؟ چندی 
قبل وزیر ورزش اعالم کرد سه ماه اضافه تر از دستمزد 
ویلموتس را بــه او پرداخت کرده اند. به نظر شــما چرا 
ایران باید دقیقا »سه ماه اضافه تر« قبل از بازی عراق 
پرداخت کند؟ پاســخ روشن اســت. به این دلیل که 
ویلموتس فسخ کرده بود، تاج و وزارت ورزش هم با علم 
به این موضوع، سه ماه بیشتر پول ریختند تا به حساب 
غرامت مربی بلژیکی برود و کار تمام شــود. حاال چرا 
ویلموتس ســه ماه اضافه تر گرفته، ولی با ایران توافق 

نمی کند؟ ناگفته پیداست مشکل فقط سه ماه غرامت 
نیست. بماند که اخیرا خود فدراسیون دستش را رو کرد 
و صفحه ای از قرارداد را به رسانه ها داد که طبق یکی از 
بندهایش، چه عامل فسخ ایران باشد چه ویلموتس، 
فدراسیون فوتبال باید غرامت بدهد. به نظر می رسد اخبار 
رسانه ها درباره ادعای غرامت ویلموتس از طریق کاترین 
همسرش درست باشد. همین طور ادعای سیداحسان 
قاضی زاده هاشــمی نماینده مجلس. به گفته  قاضی 
زاده هاشمی، ویلموتس و وکیلش درخواست دو تا سه 
میلیون یورو به عنوان غرامت داشته اند. اگر آن ها به سه 
ماه دســتمزد رضایت می دادند که همین حاال پول در 
حساب شان بود و بی خیال می شــدند. مثل ماجرای 
استقالل و اســتراماچونی، به نظر می رسد فدراسیون 
فوتبال و ویلموتس هــم عالقه ای به شفاف ســازی 

نزد افکار عمومی ندارند؛ اما برآیند شــواهد این است 
اوضاع به کام مرد بلژیکی اســت و به ضرر فدراسیون 
فوتبال ایران. به تازگی از یکی از مســئوالن فدراسیون 
حرف هایی درباره این مربی بلژیکی شنیدیم که اصال 
شباهتی به جمالت 3، 4 ماه پیش شان نداشت. در آن 
روزها می گفتند ویلموتس را آوردیم که مشکالت دوره 
کی روش را نداشته باشیم؛ اما آن مسئول فدراسیون 
می گفت: »در ماجرای جذب ویلموتس ســرمان کاله 

رفت.«

کالهبرداری از فدراسیون فوتبال به سبک »ویلموتس«

 رونمایی ابوال از پیشنهاد
 لیگ برتری برای »سردار«

چهره روز

رئال مادرید بر قله شبکه های اجتماعی
قهرمانی های متوالی در لیگ قهرمانان اروپا طی سال های اخیر و در اختیار داشتن ستاره هایی مشهور و 
نامدار، کهکشانی ها را تبدیل به محبوب ترین باشگاه جهان در شبکه های اجتماعی کرده است و حاال رئال 
مادرید بیشترین دنبال کننده رسانه های 
اجتماعی جهان را در اختیار دارد. براساس 
مطالعه ای که در نوامبر سال جاری توسط 
Sporting Intelligence انجام شــد، 
سفیدپوشان بیش از 223 میلیون دنبال 
کننده در توییتر، اینســتاگرام و فیسبوک 
دارند. رئال مادرید عالوه بر اینکه در مجموع 
در جهان اول اســت، به طــور جداگانه هر 
یک از شــبکه های اجتماعی نیــز در رتبه 
نخســت قرار دارد. در مقام دوم یک تیم 
دیگر اللیگایی یعنی بارسلونا قرار دارد که 213.6 میلیون و بیش از ده میلیون کمتر از رئال مادرید دنبال 
کننده دارد. جایگاه سوم و چهارم به منچســتریونایتد و چلســی دو تیم لیگ برتر تعلق دارند و جالب 
اینجاست مجموع دنبال کننده های این دو تیم در تمام شبکه های اجتماعی حتی به بارسلونا هم نمی رسد. 
منچستریونایتد تقریبا 126 میلیون دنبال کننده و چلسی 81 میلیون نفر هوادار در شبکه اجتماعی دارد. 
رئال مادرید و بارسلونا در فیســبوک به ترتیب 110 و 103 میلیون دنبال کننده دارند و هیچ تیمی نزدیک 

به آنها هم نیست. یوونتوس، بایرن مونیخ، پاری سن ژرمن و لیورپول در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

خوشحالی تازه وارد جوان و جدید یوونتوس
پدیده جوان و جدید بیانکونری از حضور در یوونتوس ابراز خوشحالی کرد. یوونتوسی ها موفق شدند 
تا »ماتیس سوله« از ولزسارسفیلد آرژانتین را به خدمت گیرند. بازیکن 16 ساله بعد از حضورش در 
یووه عنوان کرد: خوشحالم که این قدم خوب را برداشتم. از همه کسانی که مرا حمایت کردند، تشکر 
می کنم. امیدوارم بتوانم تمام رویاهایم را عملی کنم. باشــگاه یوونتوس بعد از جذب این بازیکن،  
اطالعاتی در مورد مبلغ قرارداد و مدت زمان آن ارائه نکرد. قرار است ماتیس سوله ابتدا در تیم زیر 19 

ساله های باشگاه فعالیت کند و بعد به آهستگی در اختیار تیم بزرگساالن قرار گیرد. 

تغییرات در موناکو؛ »مورنو« به جای »ژاردیم«
باشگاه موناکو فرانسه اعالم کرده، لئوناردو ژاردیم از سمت سرمربیگری تیم برکنار شده و روبرتو مورنو 
به عنوان جانشین او انتخاب شده است. ژاردیم در ماه اکتبر سال 2018 از هدایت موناکو برکنار شد؛ 
اما در اواخر ماه ژانویه 2019 پس از نتایج ضعیف تیری آنری بار دیگر به موناکو بازگشت و حاال پس از 
نزدیک به یک سال باز از سرمربی گری این تیم برکنار شد. مورنو به عنوان دستیار لوئیز انریکه در تیم 
ملی اسپانیا فعالیت می کرد و پس از کناره گیری او جانشین اش شد؛ اما زمانی که انریکه تصمیم 

به بازگشت به تیم ملی گرفت از انتخاب دوباره مورنو سر باز زد.

حمایت ویژه »آرتتا« از ستاره ساحل عاجی آرسنال
نیوکوالس پپه، تا به این جا نتوانســته عملکرد فوق العاده ای را از خود ارائه دهد؛ موضوعی که واکنش 
سرمربی جدید آرسنال یعنی میکل آرتتا را به همراه داشته است. او در این باره گفت:» فکر می کنم که 
انتقال پپه از فرانسه به انگلیس یک تغییر بزرگ برای او بوده اســت. او همچنین به تیمی پیوست که 
بهترین لحظات و نتایج خود را پشت سر نمی گذارد و به همین دلیل شرایط برای او ایده آل نبوده است 

پس نمی توان تمام تقصیرها را بر گردن او انداخت. من برای کمک به او اینجا هستم. «

فوتبال جهان

سردار آزمون در ســال 2012 باشگاه سپاهان 
و فوتبال ایران را به مقصد روسیه ترک کرد و 
حاال حدود 8 ســال از حضور او در این کشور 
گذشته اســت. آزمون در ســال 2012 راهی 
روبین کازان شــد و ســه فصل را در این تیم 
پشت سر گذشت. در ســال 2015 سردار به 
شکل قرضی راهی رستوف شــد و روزهای 
خوبی را در این تیم پشــت سر گذاشت. این 
ستاره ایرانی در ســال 2017 به روبین کازان 
بازگشــت؛ اما بعد از دو سال به شکل قطعی 
از این تیم جدا شد و در زمستان سال گذشته 
با قراردادی بــه ارزش 12 میلیون یورو راهی 
زنیت شــد. در این چند ســاله اما شایعات 
زیادی حول یک انتقال بزرگ برای سردار به 
گوش رسیده؛ اما هیچ کدام از آن ها تبدیل به 
واقعیت نشده است. ســردار در فصل جدید 
عملکــرد فــوق العــاده ای در ترکیب زنیت 
داشــته و در 18 بازی لیگ روسیه موفق به 
ثبت آمار 7 گل و 5 پاس گل شده است. این 
ســتاره ایرانی در رقابت های لیگ قهرمانان 
اروپا نیز  دو گل برای تیمش به ثمر رســاند؛ 
اما با این وجود نتوانســت مانع حذف زنیت 
شود. نشریه ابوالی پرتغال اما در گزارشی از 
جدیدترین پیشنهاد برای سردار آزمون پرده 
برداشته اســت. ابوال مدعی شده که باشگاه 
لیگ برتری کریســتال پاالس با 30 میلیون 
یورو به دنبال جذب ســردار آزمون است. در 
بخشی از گزارش ابوال در این باره آمده است: 
»عملکرد خوب آزمون نگاه های زیادی را به 
سمت او جلب کرده که یکی از این باشگاه ها 
تیم لندنی کریستال پاالس است که حاال با 
30 میلیون یــورو در پی جذب مهاجم ایرانی 

زنیت است.«

برای تیمی که سودای کسب ششمین عنوان قهرمانی 
خود در ادوار مختلف لیگ برتر را دارد و قرار است یکی از 
نمایندگان ایران در فصل جاری مسابقات لیگ قهرمانان 
آسیا باشد، نبود  جایگزین مناسب و تنوع تاکتیکی به هیچ 

عنوان نمی تواند قابل قبول باشد
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 تهران رسیدند
لیبال در  تمرین تیم ملــی وا
این هفته با ورود سید محمد 
موســوی، میالد عبادی پور و 
مرتضی شریفی ســه لژیونر 
دیگر ایران پیگیری می شود تا 
جمع اردونشینان تکمیل شود.
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شهردار اصفهان:

کنترل آلودگی هوا بدون کمک دانشگاه ها موثر نخواهد بود
شهردار اصفهان در نشســت با مدیران دانشگاه صنعتی اصفهان بیان داشــت: دانشگاه می تواند در 
تحقق پروژه ها و اهداف مدیریت شهری نقش تاثیرگذاری ایفا کند به همین جهت برای کنترل آلودگی 

هوا بدون کمک دانشگاه نمی توان اقدام 
موثری انجــام داد. قــدرت ا...نوروزی 
ادامه داد: در حوزه بین الملل نیز دانشگاه 
صنعتی اصفهان به موفقیت های خوبی 
دست پیدا کرده و ارجاع به مقاالت منتشر 
شده از سوی محققان دانشگاه صنعتی 
در مجــات معتبر نشــان از اهمیت این 
دانشگاه دارد. نوروزی  به نقش دانشگاه 
صنعتــی در تشــکیل شــهرک علمی - 
تحقیقاتی اصفهان اشاره کرد و افزود: این 

اقدام دانشگاه از فعالیت های مطلوب پژوهشی، فناوری و آموزشی مطلوب محققان حکایت دارد. 
وی با بیان اینکه دستاوردهای تحقیقاتی باید در زندگی مردم ملموس باشد، گفت: محیط پژوهشی 
دانشگاه صنعتی اصفهان، چنین فضایی را فراهم کرده است و می توان در همکاری های مشترک شهر 
و دانشگاه از آن بهره برد. بهبود زندگی مردم و کیفی ســازی زندگی در شهرها از جمله توانمندی های 
دانشگاه صنعتی است. نوروزی با تاکید بر اینکه دانشگاه ها باید خارج از فضای دانشگاه هم تاثیرگذار 
باشند، تصریح کرد: طرح های دانشگاهی عاوه بر موفقیت های علمی، در حوزه ارتقای سطح زندگی و 
اصاح شرایط زندگی هم می تواند کارکرد عملی داشته باشد تا دانشگاه محدود به مباحث صرفا تئوری 
نشود. شهردار اصفهان ادامه داد: طی مباحثی که در این نشست مطرح شد، دانشگاه صنعتی می تواند 
در تحقق پروژه ها و اهداف مدیریت شهری نقش تاثیرگذاری ایفا کند که در این زمینه به طور نمونه برای 

کنترل آلودگی هوا بدون کمک دانشگاه نمی توان اقدام موثری انجام داد.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج(:

همدلی بین نیروهای مسلح، دشمن را عصبانی کرده است
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان در قرارگاه امام علی )ع( فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان ضمن بیان تقدیر و تشــکر به فرمانده انتظامی استان و کلیه کارکنان این فرماندهی 
بیان کرد: بعد از اغتشاشات 25 آبان ماه اقدامات و تاش های بسیار خوبی در یک ماه گذشته توسط 
نیروی انتظامی، اداره اطاعات و سپاه پاسداران صورت گرفت و بسیاری از لیدرها و عناصر اصلی و 
پشت پرده این حوادث شناسایی و دستگیر شدند. سردار مجتبی فدا با بیان اینکه نیروی انتظامی در 
حوادث آبان ماه با مدیریت هوشمندانه خود صف مردم را از اغتشاشگران جدا کرد اظهار داشت: همان 
طور که یک زمان به جبهه رفتیم و هشت سال با رژیم بعثی جنگیدیم به خاطر آرامش و آسایش مردم 
بود امروز هم هر کاری برای حفظ و آرامش مردم انجام خواهیم داد. وی، مردم را عنصر اصلی و پایه 
و اساس دفاع از نظام و انقاب عنوان کرد و اظهار داشت: امروز باالترین، بهترین و پایان ناپذیرترین 
سرمایه نظام جمهوری اســامی ایران مردم هســتند، بنابراین در تمام حوادث و توطئه ها بایستی 
حساب مردم را از اغتشاشگران جدا کنیم. فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان گفت: 
امروز نیروهای ارتش، سپاه، ناجا و بسیج با آمادگی کامل امنیت و آرامش مردم را تامین می کنند و 
همین وحدت، همدلی و هماهنگی که بین نیروهای مسلح وجود دارد باعث عصبانیت دشمن شده 
است.وی راه اندازی قرارگاه امام علی )ع( از سوی فرماندهی انتظامی استان اصفهان و اتخاذ تدابیر 
هوشمندانه در این قرارگاه به منظور تامین امنیت بهتر جامعه را بسیار مفید و موثر عنوان و خاطر نشان 

کرد: امیدوارمان بتوانیم خادمی برای مردم و سرباز خوبی برای والیت باشیم.

در راستای زیباسازی سیما و منظر شهری؛

پالکهایپستیجدیددرشهرنصبمیشود

مدیرعامل ســازمان زیباسازی شهرداری    نرگس طلوعی
اصفهــان از نصــب پاک هــای اماکــن 
مســکونی و تجاری مناطق 15 گانه شهر تا یک ســال آینده در راستای 

زیباسازی سیما و منظر شهری خبر داد. 
از ســال 1۳۰۰ تا 1۳۳۶ منازل و اماک در شــهر با پاک ثبتی شناخته 
می شــد و بعد از آن بود که پاک های آبی رنگ جایگزین آن ها شدند 
و از ســال ۷۸ پاک های پســتی و نصب آن بر عهده شــهرداری قرار 
گرفت. پاک های پستی و شهری که در گذشته بر سر در منازل نصب 
شده بود، پاســخگوی آدرس دهی نبود بنابراین بر اساس اباغ وزارت 
کشور، ســازمان زیباســازی تهیه پاک تلفیقی را در اولویت قرار داد و 
نصب پاک های آبی که شــماره منزل و کدپستی بر آن نقش بسته، بر 
سر در منازل در مناطق 15 گانه شــهر اصفهان در دستور کار قرار گرفت 
که طی سال های گذشــته اجرایی شــد. با توجه به این که پاک های 
پستی از عناصر مهم بصری به شــمار رفته و سیما و منظر شهر را تحت 
تاثیر خود قرار می دهد، سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان تصمیم 
به نصب پاک های پســتی با طراحی خاص گرفت که به گفته حسن 

موذنی،طراحی پاک های های اماکن مسکونی و تجاری انجام شده و 
طرح نهایی آماده ساخت و نصب است.

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه برای 
طراحی این پاک ها جلسات متعددی با اداره کل پست استان اصفهان 
برگزار شده است، گفت: برای شهر اصفهان دو نوع پاک طراحی شده که 
نوع اول در بناهای واقع در محدوده تاریخی شهر و نوع دوم برای بناهای 
غیرتاریخی شهر نصب می شــود. موذنی افزود: انجام برخی اقدامات 
برای نصب پاک در حوزه فعالیت اداره پســت اســت که نزدیک به ۹ 
منطقه شهر بهنگام سازی شده و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 
تا یک سال آینده تمام پاک های اماکن مسکونی و تجاری مناطق 15 
گانه شهر آماده و نصب می شود. وی خاطرنشان کرد: نصب پاک پستی 
منازل مشترکان، اقدام مشترک بین شهرداری و اداره پست است که در 
این راستا اقداماتی انجام و سازمان زیباسازی شهرداری پیگیری هایی 

صورت داده؛ اما تحقق کامل آن نیاز به بودجه و اعتبار زیادی دارد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه نصب 
پاک های پستی به صورت تعاملی بین شهرداری و اداره پست انجام 

می شــود، گفت: این کار شــامل دو بخش برداشــت و بهنگام سازی 
و سپس ســاخت و نصب اســت که طراحی پاک ها توسط سازمان 

زیباسازی انجام شده است.
در گذشته نصب کاشی های آبی مزین به اذکار مذهبی بر سردر خانه ها 
از ویژگی های شهر اصفهان به شــمار می رفت که به تدریج نصب آن ها 
کم رنگ شد. از این رو سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان با توجه 
به این که پاک های اماکن مســکونی و تجاری در زیباسازی شهری و 
احیای هویت فرهنگی و تاریخی اصفهان نقش موثری دارند اقدام به 
طراحی های خاص برای پاک های شهری کرده که قرار است بیش از 

یک میلیون پاک در شهر نصب شود.
 هم چنین طی سال های اخیر شــماره گذاری معابر در راستای تسهیل 
در آدرس دهی و تسریع در عملیات امدادی انجام شد که در حال حاضر 
کوچه ها و معابر اصفهان شماره مشــخصی دارند لذا بازسازی، تعمیر 
و نگهداری تابلوهای معابر برای کمک بــه نیروهای امدادی از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت که قرار است این کار نیز در دســتور کار سازمان 

زیباسازی قرار بگیرد.

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای 
اسامی شهر اصفهان گفت: با توجه به شرایطی که در 
۹ منطقه حاشیه نشین کان شهر اصفهان وجود دارد 
و برای جلوگیری از موازی کاری دستگاه ها و ادارات 
متولی پیشگیری از آسیب های اجتماعی، جلساتی 
در کمیسیون اجتماعی شورای اسامی شهر اصفهان 
برگزار شد و شهرداری اصفهان تصمیم بر آن گرفت 
که در راه اندازی دفتر تســهیلگری و توسعه محلی 
به کمک وزارت کشور بیاید. کوروش محمدی اظهار 
کرد: راه اندازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی از 
دو سال قبل توسط وزارت کشور آغاز شده و به مرور 
در استان ها توســعه پیدا کرده است. وی بیان کرد: 
هدف از تاســیس این دفاتر محقق کــردن عدالت 
اجتماعی، ارتقای سطح زندگی، دانش شهروندی 
و رفع معضات مناطق حاشیه ای و کم برخوردار در 
کان شهرهاست چون احساس تعلق مردم در این 
مناطق به دلیل نبود امکانات و رسیدگی مسئولین، 
به امور شهر و شهروندی بسیار پایین و احتمال بروز 
آسیب ها در آن بسیار زیاد است. وی با بیان اینکه این 
طرح موفق ترین طرح اجتماعی وزارت کشور است، 
افزود: طرح دفاتر تســهیلگری و توسعه محلی به 
همه ابعاد اجتماعی و نیازهای مناطق حاشیه نشین 

پرداخته و به همین دلیل موفق است. عضو شورای 
اسامی شــهر اصفهان گفت: وزارت کشور این طرح 
را ابتدا بــه صورت پایلوت در بعضی اســتان ها آغاز 
کرد و بعد از موفقیــت تصمیم بر آن شــد در دیگر 
اســتان ها هم این دفاتر راه اندازی شود. محمدی 
ادامه داد: اصل ماموریت تاسیس و راه اندازی دفاتر 
به عهده دفاتر اموراجتماعی در استانداری هاست و 
شهرداری ماموریتی در این رابطه ندارد؛ اما با توجه 
به شرایطی که در ۹ منطقه حاشیه نشین کان شهر 
اصفهان وجود دارد و برای جلوگیری از موازی کاری 
دستگاه ها و ادارات متولی پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی، جلساتی در کمیسیون اجتماعی شورای 
اسامی شهر اصفهان برگزار شد و شهرداری اصفهان 
تصمیم بر آن گرفت که در این طرح مشــارکت کند. 
رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای 
اسامی شهر اصفهان با بیان اینکه شهرداری اصفهان 
تنها شهرداری در کشور است که در این طرح همکاری 
می کند، تصریح کرد: کمیســیون اجتماعی شورای 
اسامی شهر اصفهان و معاونت اجتماعی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و شــهرداری اصفهان به عنوان 
ناظر در کنار دفتر امور اجتماعی اســتانداری در این 
دفاتر قرار می گیرد چون با بودجه ای که وزارت کشور 
در اختیار استانداری قرار داده بود تنها توانستند چهار 
دفتر در مناطق حاشــیه ای اصفهان تاسیس کنند. 
محمدی ادامه داد: شــهرداری و شــورای اسامی 

شــهر اصفهان قرار اســت در چارچوب تفاهم نامه 
همکاری که با استانداری اصفهان و معاونت سازمان 
اجتماعی وزارت کشــور منعقد می کنند، چهار دفتر 
تسهلیگری و توسعه محلی در دیگر مناطق حاشیه ای 
شــهر اصفهان تحت نظارت وزارت کشور راه اندازی 
کند تا در مشــارکت طرح های اجتماعــی الگویی 
برای دیگر شهرداری های کشــور باشند. وی با بیان 
اینکه این دفاتر توســط ســازمان های مــردم نهاد 
اداره می شود، افزود: این ســازمان های مردم نهاد 
توســط تیم انتخاب شــده وزارت کشــور و مجری 
طرح، مصاحبه تخصصی و انتخاب شــدند. رییس 
انجمن آسیب شناسی اجتماعی کشور تصریح کرد: 
دفتر تسهیلگری و توســعه محلی عاوه بر مسائل 
روان شناســی و مددکاری به موضوعات اقتصادی، 
شهرسازی و حقوقی با رویکرد جمع آوری اطاعات 
مهم می پردازد و نتیجه این اطاعات به عنوان مدل 
برنامه ریزی برای اقدامات مهم شهری و مدیریت 
اجتماعی اســتان در این مناطق مورد بهره برداری 

قرار می گیرد.
محمدی گفت: مشــکات مناطق حاشیه ای ۳۰ تا 
4۰ ساله ای در مناطق حاشیه ای شهر اصفهان وجود 
دارد که یک شبه برطرف نمی شــود. با پیش بینی 
کارشناسان وزارت کشور این دفاتر 1۰ تا 15 سال در 
این مناطق فعالیت می کنند تا بتوانند از شکل گیری 

عوارض و موارد جدید پیشگیری کنند.

رییس کمیسیون اجتماعی شورای اسامی شهر :

 شهرداری اصفهان  در راه اندازی دفاتر تسهیل گری
 به کمک وزارت کشور می آید

سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با توجه به این که 
پالک های اماکن مسکونی و تجاری در زیباسازی شهری و 
احیای هویت فرهنگی و تاریخی اصفهان نقش موثری دارند 
اقدام به طراحی های خاص برای پالک های شهری کرده است

ارسال بیش از یک هزار اثر  به جشنواره عکس »اصفهان پاییزی«
یک هزار و ۳۰ اثر به دومین جشنواره عکس شــهروندی با موضوع »اصفهان پاییزی« ارسال شد. 
بر اســاس اعام دبیرخانه دومین جشــنواره عکس شــهروندی با موضوع »اصفهان پاییزی«، 
با پایــان یافتن مهلت ارســال آثار، یک 
هزار و ۳۰ اثر به این جشــنواره ارســال 
شد و مورد داوری قرار گرفت. خاقیت، 
دوری از کلیشه ها، توجه به تکنیک های 
عکاسی موبایلی، خدشه دار نشدن اصل 
عکس و پرهیز از ویرایش های بیش از 
حد در رنــگ، نور و کادر بنــدی، از جمله 
معیارهای داوری آثــار بود. بتول فروتن 
با 5 اثر، مهدی علیزاده با 4 اثر، حســن 
قائدی با 4 اثر، رضــا جواهری با ۳ اثر، 
محمدحســین زاهد با 2 اثر، زهرا جالی با 2 اثر، پویا نقی دهکردی با یک اثر، احســان جزینی با 
یک اثر، احســان ســلیمانپور با یک اثر، زهرا کریمیان با یک اثر، زهرا نیلفروشان با یک اثر، زینب 
عظیمی با یک اثر، سید جال سید حسینی با یک اثر، مریم سلطانیان با یک اثر، نفیسه حاجاتی 
با یک اثر، مهدیه بهروزنیا با یک اثر، نســترن کیخســروکیانی با یک اثر و نرگس جمال آبادی با 
یک اثر، راه یافتگان به دومین جشنواره عکس شــهروندی با موضوع »اصفهان پاییزی« هستند 
 که آثار آن ها به بخش نمایشــگاه راه خواهد یافت. همچنین اســامی نفرات اول تا سوم به زودی 

اعام می شود.

حضور زوج های اصفهانی در رادیو اصفهان
برنامه »تویی انتخابم« با هدف تفریحی و سرگرمی و تقویت بنیان خانواده در رادیو اصفهان تولید 
می شود. به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، برنامه »تویی انتخابم« با ساختار مسابقه با دعوت از 
زوج ها در سه بخش در رادیوی اصفهان تولید می شود. بخش سوال درباره نقاط گردشگری استان 
اصفهان، بخش نگارش نامه عاشقانه زن برای همسر و بخش خوانندگی مرد برای همسر طراحی 
شده است. برنامه »تویی انتخابم« به مدت 4۰ دقیقه تولید و پنجشــنبه ها ساعت 1۶ و جمعه ها 

ساعت 2۰ پخش می شود.

راه اندازی مرکز تماس احسان در اوقاف اصفهان
 به منظور تکریم ارباب رجوع و ســهولت در ارتباط تلفنــی با اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان خط چهار رقمی 252۹ راه اندازی شد. معاون مدیریت منابع و پشتیبانی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه اصفهان با اعام این خبر عنوان کرد: خط تلفن مرکز تماس احسان به شماره 252۹ در 
راستای ارتباط تلفنی با مدیران و کارشناســان اداره کل اوقاف اصفهان راه اندازی شد. رضا خطیبی 
افزود: سامانه 252۹ یک سامانه هوشمند اســت که مخاطبان را راهنمایی می کند و بر اساس نوع 
نیاز به بخش های مربوطه اداره کل اوقاف متصل می کند. وی با اشاره به این که این سامانه، باالترین 
زمان آمادگی به پاسخ را دارد، گفت: ســامانه مرکز تماس احسان، برای درج شکایت و پیگیری به 
صورت هوشمند نسبت به دریافت و پاسخ به گزارش ها عمل می کند. خطیبی، هدف از راه اندازی 
این خط چهار رقمی را تکریم ارباب رجوع و سهولت در برقراری ارتباط مراجعین و مردم با اداره کل 
اوقاف استان اعام کرد. این مقام مســئول ابراز کرد: این سامانه محدودیتی در تعداد پاسخگویی 
ندارد و در سرتاسر استان در دسترس است. الزم به ذکر است، عموم مردم استان اصفهان می توانند 
 با شــماره تلفن ثابت، خط مرکز تماس احسان را شــماره گیری کرده و به اداره کل اوقاف اصفهان 

متصل شوند.

با مسئولان

خبر ویژهاخبار

امام جمعه اصفهان:

سرکشی به حساب های 
مردم برای پرداخت یارانه 

معیشتی، جایز نیست
نماینده ولی فقیــه در اســتان و امام جمعه 
اصفهان در دیدار مدیرکل اداره کل ثبت احوال 
استان اصفهان با بیان اینکه مدیران می توانند 
بر اســاس آمار صحیح، تصمیم گیری کنند، 
تصریح کرد: اگــر آمار دقیقی از فقــرا و افراد 
ثروتمند وجود داشت نیاز به پرداخت یارانه به 
همه مردم نبود؛ بدون شک، همه ۶۰ میلیون 
نفر از جمعیت کشور نیازی به یارانه معیشتی 
ندارنــد، حکومت اســامی موظف اســت 
نیازمندان واقعی را شناســایی کرده و به آنان 
کمک کند نه اینکه همه افراد نیازمند و ثروتمند 
به یک روش یارانه دریافت کنند. آیت ا... سید 
یوسف طباطبایی نژاد با انتقاد از روش دولت 
در پرداخت یارانه معیشتی به مردم عنوان کرد: 
برخی از افرادی  که تحت پوشــش بهزیستی 
هستند یارانه معیشــتی دریافت نکرده اند و 
برخی که ثروتمند محســوب می شوند، یارانه 
معیشتی به حســاب آنان واریز شده است. 
مســئوالن گفته اند که ما به کســانی که یارانه 
ماهیانه را دریافت نمی کردند، یارانه معیشتی 
را پرداخت می کنیم، سوال اینجاست که چرا 
دولت به افــرادی که نیازمند نیســتند یارانه 
معیشتی پرداخت می کند، البته باید دید که 
این افراد به صورت صحیح شناسایی شده اند 

و یا به اشتباه.
وی با بیان اینکه سرکشــی به حســاب های 
مردم جایز نیست و کار اشتباهی است، گفت: 
دولت کار غلطی که راه انداخته را با اشتباهات 
دیگر ادامه می دهد، انتقــادات زیادی به این 
کار وارد است برای مثال اینکه دولت می گوید 
قیمت بنزین را گران می کنیم که قاچاق نشود، 
دلیل اشتباهی است چرا همه مردم باید گران 
بخرند تا قاچاق نشــود، باید راهکار مناسبی 
برای جلوگیری از قاچاق ایجــاد کرد یا اینکه 
می گویند مردم باید کم مصرف کنند درحالی که 
فرهنگ آن وجود ندارد و الزم است تا فرهنگ 

مصرف صحیح را ترویج دهند.

 کریسمس 
به افق جلفا

منطقه ارمنی نشــین اصفهان 
این روزها و در آســتانه سال 
2۰2۰ میادی پر شــده از کاج 
و چراغ، عروســک و هدیه و 

بابانوئل.

وز عکس ر

عکس: ایسنا
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دانشــجویان زیــادی ممکن  مینا حمیدی  
است تصمیم بگیرند همزمان 
با درس خواندن، کار هم بکنند و برقراری تعادل درس و کار 
شاید برای این عده قدری مشکل باشــد. تفاوتی نمی کند 
شغل شما به عنوان یک دانشجوی تمام وقت یا پاره وقت 

باشد. به هرحال برقراری این تعادل به مهارت احتیاج 
خواهد داشــت. بعضی ها ایــن مهــارت را دارند و 
بعضی ها هم احتیاج به راهنمایی بیشتری دارند. در 
این مطلــب نکته هایی را برای مدیریــت بهتر زمان 
 معرفــی مــی کنیــم  کــه مطمئنــا بســیار موثر

 خواهند بود.
به اندازه کافی بخوابید: بــه احتمال زیاد در خصوص 
فواید خواب بسیار شــنیده اید، مزایایی مثل کاهش 
استرس، بهبود سیســتم ایمنی بدن، بهبود روحیه 
و خلق و خوی و … دربرخی موارد حجم کاری باال و 

افزایش استرس می تواند سبب بی خوابی شما شود، ولی 
اگر بتوانید ســاعت های عادی را برای خــواب خود در نظر 
بگیرید، این اســترس کم می شود. بدن شــما در وضعیت 
خواب آلودگی کارایی باالیی ندارد و امــکان دارد وظایف و 

کارهای خود را به سختی انجام دهید.

زمانی را به خود اختصــاص دهید: برای تعــادل بین کار و 
دانشــگاه باید زمانی را به خود اختصاص دهید، فیلم ها و 
آهنگ های مورد عالقه تان را گوش دهید، به سینما بروید و 
به زیبایی و پوست و موی خود بیشتر اهمیت دهید. بنابراین 
غرق کردن خود  در کار و درس امکان دارد در بلند مدت شما 

را خسته کرده و انگیزه شما را از بین ببرد.
کارها را اولویت بندی کنید: شــما باید برنامه ریزی خود را 
به نحوی پیش ببرید که برای پروژه هــا، امتحانات و دیگر 
رویدادهای کاری خود زمان داشته باشید. ممکن است در 
بعضی از روزها بر اســاس برنامه تان پیش نرود و تکالیف 

و پروژه ای از شما خواسته نشــود، در این بین می توانید در 
زمان های خالی شــده به مرور کارهای خود بپردازید و این 
زمان را به عنــوان جایزه صرف فیلم دیــدن و دیگر کارهای 
خارج از برنامه نکنید. چنانچه می خواهید کارها را به تاخیر 
بیندازید، این کار را به نحوی انجام دهید که کارایی داشــته 
باشــید. خب در کل به تعویق انداختــن کارها چیز 
خوبی نیســت، ولی باید واقع بین باشــیم. اکثر ما 
تمایل داریم کارها را به تاخیر بندازیم؛ اما بهتر است 
این کار را بــه نحوی خوب انجام دهیــد. یعنی چه؟ 
بگذارید بــا مثالی این مورد را توضیــح دهیم: تصور 
کنید که یکشنبه است و شما باید تا پایان هفته برای 
یکی از کالس های دانشگاه مقاله بنویسید، ولی اصال 
دست و دل تان به این کار نمی رود و مقاله باید تا آخر 
هفته آماده شود. طبیعتا شما تالش می کنید نوشتن 
مقاله را تــا دقیقه نود به تاخیــر بیندازید. به هرحال 
این مقاله را خواهید نوشت، ولی اکنون که می خواهید آن را 
به تاخیر بیندازید، بیایید وقت تان را صرف یک کار دیگر که 
باید انجام شــود، بکنید. به عنوان مثال درس ادبیات روز 
 سه شــنبه را بخوانید. منظور ما این است که کال هیچ وقتی

 را هدر ندهید!

آشپزی

الزانیا به سبک جدید
 مواد الزم: پیاز یک عدد، کرفس 3 ســاقه، روغن زیتون به 

مقدار الزم، گوجه فرنگی گیالســی یک پیمانه، تخــم مرغ  یک عدد، 
ورق الزانیا 250 گرم، ریکوتا 250 گرم، پنیر موتزارال رنده شــده 150 گرم، برگ 

ریحان 50 گرم
طرز تهیه: برای تهیه ســس، پیاز را ریز کنید و از 3 ســاقه کرفس بوته های زرد روشن و 

برگ و ســاقه های جوان را جدا کرده و ریز خرد کنید. به آرامی روغن زیتون را در یک قابلمه 
بریزید، پیاز و کرفس را اضافه و تفت بدهید و چیلی را اضافه کنید، سپس گوجه فرنگی و نمک 
را افزوده و بگذارید 30 دقیقه بجوشند. در این هنگام الزانیا را در آب و نمک بجوشانید و حین 
جوشاندن کمی روغن زیتون به آن اضافه کنید. وقتی ورقه های الزانیا نرم شدند آن ها را آبکش 
کنید و داخل سبدی آن را پهن کنید که به هم نچسبند. یک عدد تخم مرغ را خوب مخلوط کنید 
و ســپس پنیر ریکوتا را به تخم مرغ اضافه کرده و باز هم مخلوط کنید. با استفاده از قاشق 

چای خوری ســس گوجه فرنگی را روی هر ورق بگذارید و از مخلوط 
پنیر و تخم مرغ هم روی سس بریزید به صورتی که لبه های الزانیا 
حدود یک سانتی متر خالی باشد. الزانیاها را رول کنید و داخل 
ظرف مورد نظر داخل فر ایستاده قرار بدهید تا ظرف پر شود. 
روی الزانیاها را با پنیر موتزارالی رنده شــده بپوشانید و 
داخل فر قرار دهید تا پخته شــوند سپس از فر 

خارج کنید.

چگونه بین کار  و درس تعادل برقرار کنید؟ )۲(

بازگشت امیر جدیدی به جشنواره فیلم فجرخبر

»ناهید مسلمی« به رادیو برگشت علی تیموری تاکنون سال ها به عنوان دستیار کارگردان فعالیت کرده 
و حاال می خواهد شانس خود را در مقام کارگردان امتحان کند، وی 
در لتیان به سراغ فیلمنامه ای از اکتای براهنی رفته و امیر جدیدی 
را به عنوان نقش اول مرد اثر انتخاب کرده است. امیر جدیدی بعد 
از کسب سیمرغ بلورین جشــنواره فیلم فجر برای بازی در »تنگه 
ابوقریب« برای دومین جایزه خود در مهم ترین رویداد سینمایی 

کشور تالش می کند.

مهدی طهماســبی هنرمند رادیو نمایش که این هفته ســریال 
رادیویی »سرپرستار ارجمند«به کارگردانی او از رادیو نمایش پخش 
می شود، ساخت و پخش نمایش های طنز رادیویی را نیاز ضروری 
جامعه ایرانی دانســت. این نمایش با هنرمندی ناهید مسلمی، 
نوشین حســن زاده، پریســا مقتدی، علی اصغر دریایی، سهیال 
تیالوی، سیدمجتبی طباطبایی، بهناز بستان دوست، فریبا طاهری 
و سینا نیکوکار هر روز ساعت 11:15 از رادیو نمایش پخش می شود.

سرکار خانم دکتر زینب خانی زاده 

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عامل شــرکت تعاونی دهیاری های بخش مرکزی 

شهرستان اردستان را  صمیمانه تبریک عرض کرده و عزت، سربلندی، سالمتی و توفیق روزافزون 

را برای شما خواستاریم.

محمد کچوئی زاده_ دهیار روستای شاهد نمونه کشور قهساره برزاوند

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان که به همراه جمعی از معاونان خود و فرمــاندار 
شهرستان از شرکت فوالد سفیددشت چهار محال و بختیاری بازدید می کرد، 
بر کامل شــدن زنجیره تولید در تمامی بخش های گروه فوالد مبارکه به ویژه 
در شــرکت فوالد سفیددشــت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد. عظیمیان با 
تاکید بر اهمیت تولید مولــد و نقش آن در اشــتغال زایی و چرخه اقتصادی 
کشــور تصریح کرد: منفک شــدن از اقتصاد متکی به نفت هر روز بیشــتر از 
پیش احساس می شــود؛ ازاین رو فوالد مبارکه به منظور اجرای کامل چرخه 
فوالد در گروه خود و به ویژه در این شرکت آمادگی کامل دارد و انتظار می رود 
دولت و مسئوالن محترم اســتان چهارمحال و بختیاری نیز این شرکت را در 
این زمینه یاری کنند؛ چراکه این اســتان قابلیت چرخه کامل زنجیره فوالد را 
دارد. در جریان این بازدید مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت نیز ضمن ارائه 
گزارشی از روند تولید این شرکت گفت: شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و 
بختیاری، شامل فاز احیا )تبدیل گندله آهن به آهن اسفنجی( و فوالدسازی 
)تبدیل آهن اسفنجی به اســلب( با ظرفیت تولید ساالنه 800 هزار تن تا یک 

میلیون تن، در 35 کیلومتری شــهرکرد مرکز اســتان چهارمحال و بختیاری 
است.

محمود ارباب زاده با بیان این که فوالد سفیددشت با تولید 550 هزار تن آهن 
اسفنجی از ابتدای امسال تاکنون به اندازه کل سال 1397 تولید آهن اسفنجی 
داشــته و رکورددار تولید در بیــن طرح های هفتگانه فوالدی اســت، تصریح 
کرد: واحد فوالدســازی این شــرکت هم اکنون با 80 درصد پیشرفت در حال 
آماده ســازی اســت و انتظار می رود با تالش کارکنان، پیمانکاران و مسئوالن 
دست اندرکار سال آینده شاهد ذوب گیری کوره قوس آن باشیم.وی با اشاره 
به این که فوالد مبارکه اصفهان 65 درصد و ایمیدرو نیز 35 درصد سهام شرکت 
فوالد سفیددشت را دراختیار دارند، افزود: واحد احیای مستقیم شرکت فوالد 
سفیددشــت چهارمحال و بختیاری به عنوان فاز اول این کارخانه با مشارکت 
فوالد مبارکه و ایمیدرو به عنوان نخســتین طرح فوالد اســتانی، در آبان ماه 
سال 95 راه اندازی شده و اکنون نیز در راستای تکمیل زنجیره تولید در حال 

آماده سازی واحد فوالدسازی خود است.

تکمیل زنجیره تولید در کل گروه فوالد مبارکه

صادرات شــرکت ذوب آهن اصفهان طی 9 ماهه ســال 98، بیش از 877 
هزارتن اســت که این مقدار نســبت به مدت مشابه ســال گذشته )676 
هزارتن( رشد 30 درصدی را نشــان می دهد. یکی از شرکت هایی که امسال 
عملکرد مطلوبی داشــته، شــرکت ذوب آهن اصفهان بوده است. »ذوب« 
در آذرماه 876 میلیارد تومان فروش داشــته است. جمع درآمد فروش 9 
ماهه این شــرکت 7674 میلیارد تومان بوده که 63 درصد بیشتر از درآمد 
9 ماهه اول سال 97 اســت. حجم فروش هم در آذرماه نسبت به آبان ماه 
افزایش 12 هزار تنی داشته و در مجموع ذوب آهن اصفهان در 9 ماه ابتدای 
امســال 1783 هزار تن محصوالت فوالدی به فروش رسانده است. الزم به 
ذکر است این شرکت در 6 ماهه اول سال هم با جهش 98 درصدی نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل، بیش از 461 میلیارد تومان سود خالص محقق 

کرده است. حاال از گوشــه و کنار هم اخبار خوشــایندی به گوش می رسد. 
 افزایش صادرات زیــر فشــار تحریم ها، گام رو بــه جلوی بزرگــی از این

 شرکت است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از افزایش تولید این شــرکت نسبت به سال 
گذشته نیز خبر داده و گفته اســت: تولید فوالد خام در ذوب آهن در 9 ماهه 
امســال، یک میلیون و 770 هزارتن بوده که این رقم در مدت مشابه سال 
گذشــته یک میلیون و 690 هزار تن بوده که بیش از 4 درصد رشــد داشته 
است. پیش بینی می شود صادرات ذوب آهن تا پایان سال جاری به حدود 
یک میلیون و 200 هزار تن برســد. بازارهای هدف این شرکت از 19 کشور در 
سال 97 به 23 کشور در سال 98 رســیده که بیشتر، کشورهای حوزه خلیج 

فارس، آفریقا، اروپا و حوزه CIS است.

تولید اثر در مقوله تاریخ شــفاهی دفاع مقدس، ویژگی های خاص خود را 
دارد. انتخاب سوژه، نحوه گردآوری مطالب، مصاحبه، تسلط بر موضوع مورد 
مصاحبه، جمع آوری اسناد و مدارک مستند و... همه از جمله مواردی است 
که در شروع کار تاریخ شفاهی باید مد نظر فرد مصاحبه کننده و یا نویسنده 
باشد؛ اما تدوین تاریخ شفاهی بسیار حائز اهمیت است چرا که اطالعات و 
داده های جمع آوری شده را باید طوری با نظم و ترتیب کنار یکدیگر قرار داد 

که برای خواننده جذاب و قابل توجه باشد.
زینب فخاری، اهل خمینی شهر اصفهان است که در سال 97 تصمیم گرفت 
در حوزه دفاع مقدس بدون هیچ چشم داشتی، قلم بزند.البته او پیش تر 
 در ارائه  مقاله های خود توانمندی هایش را  به اثبات رســانده بود. در ادامه 

گفت و گو با زینب فخاری را می خوانید:
خود را برای خوانندگان معرفی کنید؟

زینب فخاری هستم متولد خمینی شــهر، مقطع کارشناسی و کارشناسی 
ارشد را در رشته فیزیک حالت جامد در دانشگاه دولتی شهرکرد گذراندم.

 هدف شما از نوشتن این کتاب چه بوده است؟
با توجه به اینکه حوزه تخصصی ام در زمینه داســتان نویســی اســت؛ اما 
این بار تصمیم به نگاشــتن کتاب هایی با موضوعات دفاع مقدس گرفتم.

 جانباز بودن پدرم و فعالیت های همســرم در کنگره سرداران و 2300 شهید 
خمینی شهر مشوق خوبی برایم بود.

آیا برای سال آینده هم کتابی خواهید داشت؟
 بله، درســال 1397 تالیف کتاب های پهلوانان طریق عشــق، زندگی نامه 
شهدای محله باولگان و محله کوشــکباج ورنوسفادران را شروع کرده بودم 
که تالیف هر سه عنوان به پایان رسیده و کتاب های شهدای محله باولگان و 

کوشکباج در مرحله  ویراستاری است.
- اگر امکانش وجود دارد به صورت مختصر کتاب »پهلوانان طریقت عشق« 

را معرفی کنید؟
پهلوانان طریقت عشق، زندگی نامه شهدای ورزشکار خمینی شهر است. این 
کتاب در قطع وزیری و تیراژ 1000 جلد و با داشتن 448 صفحه شامل زندگی 
نامه، خاطرات و وصیت نامه شــصت و دو شهید ورزشکار  است که به همت 
بسیج ورزشکاران و اداره ورزش و جوانان و کنگره شهدای شهرستان خمینی 

شهر توسط انتشارات ستارگان درخشان منتشر شد.
من  در این کتاب از 702 مصاحبه شفاهی و اســناد مکتوب شهدا همچون 
شناسنامه، برگه اعزام به ماموریت، گواهی شــهادت، دست نوشته، احکام 
ورزشی، وصیت نامه و کتب منتشر شده کنگره شهدای خمینی شهر استفاده 

کردم.
 فعالیت های فرهنگی دیگری هم انجام داده اید؟

حوزه  فعالیت من عالوه بر شهرســتان خمینی شهر در مرکز استان اصفهان 
هم هست.

در سال 1397 به عنوان نویسنده موفق حوزه دفاع مقدس توسط نهاد اداره 
کتابخانه عمومی اســتان مورد تقدیر قرار گرفتم، سپس به عنوان خادمیار 
آســتان قدس رضوی فعالیتــم را در کانــون شــهدای نمایندگی مرکزی 
خمینی شهر آغاز کردم. پس از آن در بسیج ورزشکاران خمینی شهر مشغول 
فعالیت شدم. در ســال 1398 نیز مورد تقدیر نماینده شهرستان و فرمانده 

سپاه ناحیه خمینی شهر قرار گرفتم.
برای جوانانی که دوست دارند وارد این عرصه شوند چه توصیه ای دارید؟

 توصیــه من به عالقــه مندان این اســت کــه بعد از هــر کاری بــه دنبال
 تشکر دیگران نباشــند، اگر در این عرصه قدم گذاشــته اید صبور باشید و 

بکوشید.
فخاری، با بیان اینکه این کتاب را به ساحت مقدس به علی ابن موسی الرضا 

)ع( تقدیم می کند به سخنان خود پایان داد.

در گفت و گو با نویسنده کتاب »پهلوانان طریقت عشق« مطرح شد:

بعد از انجام هر کاری به دنبال  تشکر دیگران نباشید
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