
 زاینده رود
 به سی و سه پل رسید

به دنبــال افزایش خروجی ســد زاینده رود در 
بامداد ۲۵ دی ماه جهت تامین حقابه زیســت 
محیطی رودخانه، زاینده رود با ســرعتی بسیار 
کم و بعد از چهار روز، ظهر روز گذشته به پایه های 
سی وسه پل در اصفهان رسید.معاون شرکت آب 
منطقه ای اصفهان ، در خصوص آخرین وضعیت 
سد زاینده رود بعد از افزایش خروجی آن جهت 
تحویل حقابه زیست محیطی، اظهار کرد: در حال 
حاضر ورودی ســد زاینده رود ۱۲ و خروجی آن 
۲۵ مترمکعب بر ثانیه است و اکنون آب به پایه 
های سی و سه پل رسیده است.حسن ساسانی 
در خصوص طوالنی شدن زمان رسیدن آب زاینده 
رود به اصفهان، گفت: با توجه به ذخیره سد زاینده 
رود نمی توان با دبی باال آب را رها کرد، این دوره 
نسبت به سنوات گذشته آب با دبی کمتر رها شد، 
به همین جهت زاینده رود بــا تاخیر به اصفهان 
رسیده اســت.وی افزود: تا روز گذشته ذخیره 
مخزن ســد زاینده رود ۳۱۲ میلیون مترمکعب 
بوده است.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه  ای اصفهان درباره میزان حجم در نظر 
گرفته شده جهت حقابه زیست محیطی زاینده 
رود برای بهمن و اســفند ماه، گفــت: هنوز این 
میزان حجم مشخص نیســت.وی تاکید کرد: 
هنوز وزارتخانه تصمیم مشخص و دقیقی برای 
تحویل نوبت دوم حقابه کشاورزان شرق اصفهان 
نگرفته است.ساسانی توضیح داد: زمان دقیق 
تحویل حقابه کشاورزان بســتگی به دمای هوا 
در اسفند ماه دارد و اگر هوا گرم باشد آب زودتر 
تحویل کشاورزان می شود؛ اما با سرد بودن هوا 
و بارندگی طی ماه های پایانی سال آب در اواخر 
اسفند و اوایل فروردین ۱۳۹۹ تحویل کشاورزان 

داده خواهد شد.
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هشدار قطع برق به دلیل کاهش تولید نیروگاه برق اصفهان صادر شده است؛
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سفیران کره شمالی به خانه برگشتند
خبر بازگشت سفیران کره شمالی در چین و ســازمان ملل به کشورشان در حالی )شنبه( مخابره 
شد که گمانه زنی ها درباره احتمال بازبینی استراتژی مذاکره اتمی پیونگ یانگ با ایاالت متحده 
شدت گرفته است.همچنین سفرای کره شمالی در آنگوال و سنگاپور در فرودگاه بین المللی پکن 
دیده شدند که نشان از نشســت احتمالی هیئت های دیپلماتیک خارجی در پیونگ یانگ دار د. 
حدود ۱۰ دیپلمات دیگر کره شمالی نیز در کنار این سفرا در این پرواز حضور داشتند.هدف اصلی 
از ســفر این افراد هنوز مشــخص نیســت؛ اما این احتمال وجود دارد که کره شمالی می خواهد 
استراتژی مذاکره با آمریکا را در جریان دیدار با این ســفیران مطرح کند.یکی از منابع آگاه گفته 
است:  بازگشت ســفیران کره شمالی به کشورشــان می تواند نشــانه ای از تحولی جدید در قبال 
مذاکرات کره شمالی با آمریکا باشد. آنها می توانند درباره موضوع تامین ارز در کشور که به شدت 

در حال کاهش است، گفت وگو کنند.

طالبان با آتش بس 10 روزه با آمریکا موافق است
طالبان می گوید به شــرط موفقیت آمیز بودن نشســت دوحه، از آتش بــس ۱۰ روزه با آمریکا و 
همچنین گفت وگو با دولت کابل اســتقبال می کند.به گزارش رویترز ، چنانچه مذاکرات دوحه به 
حصول توافق منجر شود، طالبان با اعمال آتش بس ۱۰ روزه، کاهش درگیری ها و همچنین مذاکره 
با دولت کابل موافقت خواهد کرد.این در حالی اســت که »سهیل شــاهین« سخنگوی طالبان، 
دیداری که طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در قطر میان هیئت های مذاکره کننده طرفین صورت 
گرفت، مفید ارزیابی کرد و از تداوم آن طی روزهای آتی خبر داد.پیش تر آمریکا پیشنهاد داده بود 

که آتش بس حین مذاکره برقرار شود که این امر با مخالفت طالبان مواجه شد.

»زلنسکی« استعفای نخست وزیر اوکراین را نپذیرفت
رییس جمهور اوکراین با رد استعفای نخســت وزیر این کشور اعالم کرد که تصمیم گرفته فرصت 
دیگری به نخست وزیر و دولت وی بدهد تا برخی از مشکالت مردم را حل کنند.زلنسکی در یک 
فیلم ویدئویی که توســط دفتر ریاست جمهوری اوکراین منتشر شــده، گفت: »من نامه استعفا 
را از سوی شما دریافت کردم. در رابطه با درگیری ها یا رســوایی اخیر، تصمیم گرفتم تا به شما و 
دولت تان فرصت دیگری بدهم تا جهت برخی از مشــکالتی که مردم ما درباره آن نگران هستند، 
راه حلی پیدا کنید.«دلیل استعفای نخســت وزیر اوکراین، درز محتوای تماس تلفنی او بود که در 
آن زلنســکی را به دلیل »درک بدوی« از اقتصاد، »احمق« خطاب کرده بود.این رســوایی جدید 
برای مقامات عالی رتبه اوکراینی در حالی است که این کشور پیش از آن نیز دچار چنین مشکلی 
شده بود. چند ماه پیش بود که یک افشاگر، محتوای تماس تلفنی زلنسکی با »دونالد ترامپ« 
رییس جمهور آمریکا را درز داد که در آن ترامپ تلویحا از تعلیق کمــک نظامی به اوکراین تا زمان 

دریافت امتیاز خبر داد.

پوتین و اردوغان برای لیبی تصمیم می گیرند
رجب طیب اردوغــان و والدیمیــر پوتین، رؤســای جمهور ترکیه و روســیه در نشســت برلین 
که به زودی بــه منظور بررســی وضعیــت لیبی برگزار می شــود، شــرکت خواهنــد کرد.آنگال 
مرکل، صدر اعظــم آلمان هفته گذشــته با دعوت از رهبران ۱۱ کشــور و نهادهــای بین المللی از 
جمله ســازمان ملل خواســتار برگزاری نشســت بین المللی بررســی تحوالت در لیبی شد که 
 قرار اســت به زودی برگزار شــود. کنفرانس لیبی برای ثبــات و صلح مانــدگار در برلین برگزار 

خواهد شد.

انتقادات و پاسخگویی های دولت و شورای نگهبان به یک لفاظی سیاسی تمام عیار تبدیل شده است؛

جدال بر سر رد صالحیت ها
همانگونه که انتظار می رفت با تمام شدن  علیرضا کریمیان
دوره تاییــد صالحیــت ها، تنــش ها و 
گالیه های سیاسی از شورای نگهبان اوج گرفته است، با این تفاوت که 
حاال دولت و حامیان آن نیز به میانه این زد و خورد سیاســی آمده اند. 
ماجرا از انتقادات تند و بی سابقه روحانی از شورای نگهبان در چهارشنبه 
هفته گذشته شروع شد. حسن روحانی در جلسه هیئت دولت گفته بود: 
همه آنهایی که در این انتخابات نقش دارید از شما خواهش می کنم، آن 
جایی که روشن است تا صالحیت فردی رد شــود، آن را رد کنید اما آن 
جاهایی که نامشخص است یا احتماالت ضعیف است، مردم را ناراحت 
نکنید، به مردم نگوییم که در برابر یــک صندلی مجلس ۱۷ نفر، ۱۷۰ و 
یا۱۷۰۰ نفر کاندیدا هســتند ، ببینیــم از چند جنــاح ۱۷۰۰ نفرکاندیدا 
هستند؟ ۱۷ نفر از چند جناح، از یک جناح؟ اینکه انتخابات نمی شود. 
مثل اینکه در مغازه ای از یک جنس، ۲ هزار عدد وجود داشــته باشد.

رییس جمهور اضافه کرد: »مردم تنــوع می خواهند. بگذارید در میدان 
انتخابات همه احزاب و گروه ها شرکت کنند، قطعا ضرر نمی کنید. با یک 
جناح نمی شود، کشور را اداره کرد. کشور متعلق به همه است، اگر تمام 
۸۳ میلیون متحد باشیم و یک نفر مخالف، باید تالش کنیم آن یک نفر 
را هم جذب کنیم. یک نفر مخالف هم برای ما زیاد است در حالی که شما 
یک جناح و جمعیت بزرگ را مخالف می کنید. باید حواس مان را جمع 
کنیم«. کدخدایی به عنوان صدای این شورا در فضای رسانه ای اما این 

سخنان را با یک توییت تند پاسخ داد.
 وی در صفحــه توییتر خود نوشــت: جنجــال برای تایید افــراد فاقد 
صالحیت تازگی ندارد؛ اما پیشگامی رییس جمهور در این پروژه ضدملی 
تاسف بار است البته نمی دانستیم عدم تایید بستگان به معنی حذف 

جناح های دیگر است.
 اشاره کدخدایی به رد صالحیت داماد روحانی و برخی دیگر از نزدیکان 
فکری و جناحی دولت بود. روزنامه ایران و ســایت ایرانا که وابسته به 
دولت هستند به صورت گسترده این سخنان کدخدایی را اهانت به دولت 
و ایجاد فضای دو قطبی پیش از انتخابات دانستند. سخنگوی دولت 
با ادبیاتی تند، سخنان کدخدایی را نوعی توهین به مقام باالی کشور و 
زیر پا گذاشتن اصول قانونی دانست. وزیر کشور دیگر عضو کابینه بود که 
ادبیات استفاده شده از سوی کدخدایی را زیبنده دولت و ملت اسالمی 
ندانست در برابر این اظهارات روابط عمومی شورای نگهبان در راستای 
اظهارنظر توییتری عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان و البته 
با ادبیاتی مالیم تر خواستار این شد که مسئوالن در بیان اظهارات و نظرات 
خویش سنجیده تر عمل کرده و از تشنج خودداری کنند تا فرصت سوء 

استفاده به دشمنان داده نشود و آرامش بر فضای کشور حاکم  شود. این 
بیانیه در عین حال اظهارات رییس جمهوری ایران ناشی از بی اطالعی 
وی نسبت به روند بررسی ها در هیئت نظارت استانی و هیئت مرکزی را 
ارزیابی و تصریح کرد که زیبنده یک مقام اجرایی نیست که بدون تحقیق 
و بی محابا درباره افراد فاقد صالحیت سخن بگوید و در عین حال این را 
هم گفت که شورای نگهبان در بررسی صالحیت افراد تمایزی میان این 
جناح و آن جناح قائل نشده به طوری که در میان افراد تایید یا رد شده 

از همه جناح ها حضور دارند. 
این مشاجرات در حالی میان دولت و شورای نگهبان باال گرفته است که 
بسیاری از اصالح طلبان امید داشتند تا با پا در میانی اعضای برجسته ای 
از این طیف ماننــد »عارف«؛ موضوع رد صالحیت های گســترده این 
جناح تا حدودی تعدیل شود؛ اما سابقه تاریخی بررسی رد صالحیت ها 
 نشــان می دهد تغییرات عمــده ای در این حیطه به وقــوع نخواهد 

پیوست. 
هر چند اصالح طلبــان همچنان به برخــی از تغییــرات امیدوارند از 
جمله مجید انصاری که صالحیتش برای انتخابات تایید شــده و جزو 
چهره های شــاخص اصالح طلبان در دور آینــده انتخابات خواهد بود 
مدعی شــده همچنان امید برای برگرداندن نظر شورای نگهبان وجود 

دارد.عضو شــورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان با بیان اینکه 
برخی اصولگرایان نباید آرامش فضای انتخابات و جامعه را دو قطبی 
و مخدوش کنند، گفت: با توجه به صحبتی که با عارف داشــتم، ایشان 
گفت که در حال بررسی و برنامه ریزی است که با شورای نگهبان در این 

مورد صحبت کند.
مجید انصاری با بیــان اینکه اصالح طلبان خواســته ای فراتر از قانون 
ندارند، گفت: آنها می گویند جمع زیادی از کاندیداهایشان رد صالحیت 
شده اند و می بایست مثل ســایر افرادی که رد صالحیت شده اند طبق 
قانون و شــفاف به درخواست شان پاسخ داده شــود و  مستندات رد 
صالحیت به افراد ارائه شــود تا بتوانند از خودشــان دفاع کنند. با این 
وجود در آستانه انتخابات آنچه بیشتر از همه به چشم می آید دو قطبی 
شدن فضای سیاسی کشور و علنی تر شدن رقابت های سیاسی است 
که نه تنها به نفع اوضاع سیاسی در این شرایط نیست بلکه به تضعیف 
شــدن میزان مشــارکت در انتخابات خواهد انجامید. به نظر می رسد 
خویشتنداری سیاسی، اصلی ترین حلقه گمشده این روزهای سیاست 
 کشــور اســت که قربانی نگرش های عقالنی در انتخابات شده است.
 نمی توان گفت دراین پروسه دقیقا کدام طرف مقصر است؛ اما در نهایت 

این رویه به نفع هیچ کدام از طرفین نخواهد بود.

ســخنگوی پنتاگون در حالی مدعی عدم پنهان کاری 
یا کوچک نشــان دادن تلفات حمله موشکی ایران به 
پایگاه هوایی عین االســد شــد، که پس از یک هفته 
انکار به مجروح شدن یازده تن اعتراف کرد.پس از آنکه 
پنتاگون اعتراف کرد ۱۱ نظامی آمریکایی پس از حمله 
موشکی ایران به پایگاه هوایی عین االسد دچار آسیب 
مغزی شده اند، یک سخنگوی این سازمان مدعی شد 
که ســران ارتش آمریکا پنجشنبه و یک هفته پس از 
حمله موشکی از این موضوع اطالع یافته اند.»جاناتان 
هافمن« گفت که وزارت دفاع آمریکا درمورد خسارات 
جانی حمله موشــکی ایران پنهان کاری و تالش برای 
کوچک نمایی آن نکرده اســت.این در حالی است که 

همه مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ، مارک 
اســپر وزیر دفاع و مارک میلی رییس ستاد مشترک 
ارتش آمریکا مدعی بودند حمله موشکی ایران هیچ 
کشته یا مجروحی به جا نگذاشته است.جمعه شب، 
سخنگوی پنتاگون اعتراف کرد که ۱۱ نظامی آمریکایی 
پس از این حمله دچار آسیب مغزی و برای معالجه به 
کویت منتقل شده اند. این اعتراف مقامات آمریکایی 
در کمترین حالت باعث ایجــاد بحث هایی پیرامون 
برخورد پنتاگون با آســیب مغزی در رده آسیب هایی 
که نیاز به گزارش به مقامات باالتر ندارد، خواهد شــد. 
این توضیحات د ر حالی بیان شده که افکار عمومی به 
این پنهان کار ی دولت واکنش تندی نشان داده اند. 

کاربران آمریکایی و سایر کشورها در فضای مجازی به 
دروغگویی آمریکا درباره تلفات انتقام موشکی ایران 
واکنش نشان دادند.»لیرد پاپکین«، یک کاربر فضای 
مجازی در آمریکا زیر توئیت شــبکه ان بی ســی نیوز 
نوشته است: »این یعنی اینکه دولت ترامپ با گفتن 
اینکه تلفاتی در کار نبوده دروغ گفته است. ۱۱ نفر طوری 
مجروح شده بودند که مجبور شده اند برای درمان، آنها را 

به مراکز دیگری در خارج از عراق منتقل کنند.«

پنتاگون:

 درباره تلفات حمله موشکی ایران پنهان کاری نکردیم

روحانی:

در کنار مردم مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان هستیم
رییس جمهور پس از بازدید از مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان و شهرستان چابهار، با حضور در میان مردم روستای کالنی از بخش دشتیاری شهرستان 
چابهار، تاکید کرد: مطمئن باشید دولت و همه ما در کنار شما هستیم، مشکالت شما را حل خواهیم کرد و شــما را فراموش نمی کنیم.حسن روحانی با بیان اینکه 
خوشحالم که به همراه جمعی از وزیران و مسئوالن در خدمت شما هستیم، گفت: شما مرزبانان عزیز کشور ایران هستید که در یک روستا کنار مرز کشور دوست، پاکستان 
قرار گرفته اید و امروز به خاطر سیل زدگی دچار مشکل شده اید.روحانی با بیان اینکه بازسازی ویرانی ها و درمان مصدومان احتمالی و جبران خسارت ها، اقدامات فوری 
است که باید انجام گیرد، گفت: خوشبختانه سازمان هواشناسی قبل از آغاز بارش ها پیش بینی کرده و هشدار و اخطار الزم را داده بود که این بسیار مهم است و موجب 
شده که ما خسارت جانی در این سیل نداشته باشیم و خسارت های نیز مالی قابل جبران است.روحانی با بیان اینکه این حادثه باعث می شود که بسیاری از طرح ها و 
پروژه هایی که باید در استان انجام شود با جدیت و تالش بیشتری پیگیری خواهد شد، گفت: در مسیر بازدید از مناطق سیل زده وزیران راه، نیرو و کشور توضیح دادند 

که در این منطقه نیاز به ساخت پل هایی است و جاده های ویران شده باید ترمیم و بازسازی شود که این اقدامات با جدیت پیگیری خواهد شد.

نماینده مجلس: 

مردم را به سمت خارج از 
انقالب هل ندهیم

چهره روز

وز عکس ر

حضور مسلحانه 
نظامیان آمریکایی 

در نشست با مقامات 
افغانستانی!

تصاویری از نشســت استاندار 
قندهار بــا یکــی از فرماندهان 
آمریکایی در این کشــور  منتشر 
شده اســت که نشــان می دهد 
نظامیــان آمریکایــی داخــل 
جلســه آماده، دســت به ماشه 
و بــه اصطالح تا دندان مســلح 

نشسته اند.

معاون اول رییس جمهور: 

هر کسی در هر مسئله ای پنهان کاری کند، ضرر کرده است 
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اعالم علت ســقوط هواپیمای اوکراینی سه روز بعد از وقوع 
حادثه، گفت: یکی از بزرگ تریــن ضربه هایی که در ماجرای ســقوط هواپیمای اوکراینی بیش از 
سقوط آن و کشته شدن ۱۷۶ نفر آدم محترم که مســافران هواپیما بودند، متحمل شدیم این بود 
که علت اتفاق را چند روز مبهم گذاشتیم.اسحاق جهانگیری با تاکید بر اهمیت شفافیت در مواجهه 
مسئوالن با مردم اظهار کرد: هر کسی در هر مسئله ای پنهان کاری کند ضرر کرده است. وی گفت: 
مردم بعد از آن ماجرا خیلی عصبانی شــدند که چرا دو ســه روز به آنها واقعیت گفته نشد.معاون 
 اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد: شــفافیت با مردم، مهم ترین کاری است که باید مورد توجه 

قرار بگیرد.

واکنش سفیر ایران به طرح مذاکرات جدید
بهرام قاسمی، ســفیر ایران در فرانســه، در واکنش به برخی اظهار نظرها از سوی مقامات اروپایی  
در مورد مذاکره مجــدد در ارتباط با برجام در توییتی نوشــت : »هیچ خردورز سیاســی آشــنا به 
 مباحث  برجام تردیــدی ندارد که ایــن تفاهم تنها و یگانــه راه حل ممکن تلقی می شــود. طرح 
مذاکرات مجدد به هر دلیل صرفا اقدامی بهانه جویانه برای توجیــه ناتوانی و بدعهدی طرف های 

اروپایی است.«

یک مقام رسمی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی: 

 درباره اعزام نیرو به تنگه هرمز 
درحال رایزنی با ایران هستیم

یک مقام رســمی دفتر ریاســت جمهوری کره جنوبی از رایزنی با ایران درباره اعزام نیروهای این 
کشــور به تنگه هرمز خبر داد. این مقام رســمی دفتر ریاســت جمهوری اعالم کرد که دولت این 
کشــور هنوز در حال تکمیل بررســی انتخاب هایش در زمینــه چگونگی کمک بــه امنیت در تنگه 
هرمز بوده و گفت که تصمیم نهایی درباره این که آیا باید نظامیانی به این منطقه فرســتاده شوند، 
ممکن است به زودی اتخاذ شود.این مقام کره ای گفت: همان طور که می دانید، این تصمیم گیری 
ما با در نظر گرفتن جــان مردم، امنیت و تامین نفــت خواهد بود و گزینه هــای مرتبط با آن هنوز 
 در حال بررســی شــدن هســتند.او عالوه بر این گفت که رایزنی با ایران هم در این باره در دست 

انجام است.

وزیر خارجه پاکستان:

 ایران تمایلی به گسترش تنش ندارد
وزیر امور خارجه پاکســتان که با همتای آمریکایی اش دیدار و درباره ایران نیز رایزنی کرد، در جمع 
خبرنگاران گفت که ایران تمایلی به گســترش تنش ها ندارد.شاه محمود قریشی درباره این که آیا 
در حال انتقال پیامی است یا نه، چیزی نگفت اما اظهار کرد که می داند ایرانی ها به دنبال گسترش 
تنش نیستند.قریشــی در جمع خبرنگاران در واشــنگتن گفت: آن ها به دنبال جنگ و خون ریزی 
بیشتر نیستند.وزیر امور خارجه پاکستان که کشورش هم با ایران و هم با عربستان سعودی روابط 
خوبی دارد، بیان کرد که ایران همچنین نشــان داده اســت که مایل به کاهش تنش با همسایگان 
 عرب خود نیز هست. وی در ادامه گفت: ایرانی  ها مسائل و اختالفاتی را که با کشورهای مهم دیگر 
 در منطقه داشــتند، مشــخص کردند. آن ها گفته اند که آمــاده همکاری در هر ســطحی و در هر 

چارچوبی هستند.

کافه سیاست

نماینــده مردم تهران در مجلس شــورای 

اسالمی اظهار کرد:  تاکید خط کشی مردم 

به انقالبی و غیرانقالبی کار غلطی اســت، 

نباید بی جهت آنــان را از انقالب دور کنیم، 

اگر شورای نگهبان به این روند ادامه دهد، 

مجلس بعدی از افراد حــر و آزاده خالی 

خواهد شد و بخشــی از مردم نماینده ای 

در مجلس نخواهند داشت.علی مطهری ، 

گفت: تقسیم مردم به انقالبی و غیرانقالبی 

کار غلطی اســت.وی با بیان این که نباید 

بین مــردم خط انقالبــی و غیرانقالبی راه 

بیندازیم، عنوان کرد: باید بگوییم همه مردم 

انقالبی و خوب هستند. نباید بی جهت آنان 

را از انقالب دور کنیم، نبایــد دایره انقالب 

محدود و کوچک شــود که در نهایت یک 

جمع کوچک بماند.نماینــده مردم تهران 

در مجلس شــورای اســالمی یادآور شد: 

امام)ره( تمامی جوان ها را انقالبی و متدین 

می دانست، به واسطه همین دیدگاه، حتی 

جوانانی که نسبت به مســائل دینی یک 

مقدار سهل انگار بودند وارد انقالب شدند.

وی ادامه داد:  البته درصدی هم در جامعه 

وجود دارند که مخالفنــد؛ اما مدام مردم 

را به ســمت خارج از انقالب هل ندهیم و 

مدام این خط کشــی را تکــرار نکنیم، این 

حرکت بدی اســت. مثال می گویند جبهه 

نیروهــای انقالب؛ یعنــی اطرافیان ما در 

انقالب هســتند و دیگران نیســتند؟ این 

ادعای بزرگ و غلطی اســت.این نماینده 

مجلس شورای اســالمی درباره عملکرد 

مجلس دهم گفت: عمکلرد مجلس دهم 

از دو دوره قبل بســیار بهتر بوده است، اما 

متاســفانه به دلیل تبلیغاتی که علیه این 

مجلس شکل گرفت، این را در ذهن مردم 

به وجود آوردند که این مجلس بی کفایت 

بوده است. حاال شما نگاه کنید اگر مجلس 

بعدی مطابق میل شان باشد، چگونه آن را 

باال می برند.

بین الملل
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نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز استان:

قیمت گوشت قرمز افزایش نمی یابد
نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان گفت: قیمت ها در بازار گوشت قرمز افزایشی نخواهد 
بود و با توجه به میزان عرضه ای هم که وجود دارد احتمال کاهش قیمت وجود دارد.عبدالرضا آقاجانی 
اظهار کرد: قیمت گوشت قرمز نسبت به هفته گذشته تفاوت چندانی نداشته و قیمت گوشت درجه 
یک گوسفند با 100 گرم دنبه 87 هزار تومان است و گوشت گوساله از 80 هزار تومان به 75 هزار تومان 
رسیده و گوشت مخلوط 65 هزار تومان است.نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان تصریح 
کرد: قیمت ها در بازار گوشت قرمز افزایشی نخواهد بود و با توجه به میزان عرضه ای هم که وجود دارد 

احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

کاهش روند صدورکارت های بانکی در 6 ماهه اول  سال 98
گزارش بانک مرکزی برای 6 ماهه اول سال جاری نشان می دهد در دوره منتهی به شهریورماه روند 
افزایش صدورکارت نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی7 درصدی داشته است. در این بین 
استان تهران با سهم 26 درصدی بیشترین صدورکارت را داشته و پس از آن استان های خراسان رضوی، 
 اصفهان و فارس قرار دارند. تعداد کارت های صادرشده شبکه بانکی تا شهریورماه سال جاری، نزدیک 
به 349 میلیون عدد گزارش شده است. روند افزایش صدور کارت نسبت به شهریورماه سال گذشته) 
با بالغ بر377 میلیون کارت(کاهشی 7 درصدی و نسبت به اسفندماه سال گذشته) با 341میلیون 
کارت( کاهشی 2 درصدی داشته است. بیشترین درصد رشد در بازه مورد بررسی مربوط به خردادماه 
است که در آن تعداد کارت های صادرشده با یک درصد افزایش نسبت به ماه گذشته از 343.700.046 

به 347.421.590 رسیده است.

خبر مهم برای رانندگانی که سهمیه سوخت نگرفته اند!
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: اشخاصی  که در آژانس، تاکسی های اینترنتی و 
موسسات تعلیم رانندگی فعالیت می کنند و تاکنون سهمیه سوختی برای فعالیت خود دریافت نکرده اند، 
می توانند با مراجعه به صنف مربوطه پیگیر این موضوع شوند.فاطمه کاهی، با بیان این که برای موسسات 
خودروهای تعلیم رانندگی تاکنون چیزی از سوی وزارت کشور به شرکت پخش فرآورده های نفتی ابالغ 
نشده اســت، اظهار کرد: رانندگان می توانند از طریق صنف مربوطه خود نسبت به وضعیت اخذ سهمیه 
سوخت اقدام کنند.سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر این مسئله که تا وقتی 
سامانه مشخص برای رانندگان آژانس و تاکسی های اینترنتی ایجاد نشود، قرار است که به صورت اعالم 
لیستی از سوی صنف به وزارت کشور و از آن وزارتخانه به وزارت نفت، سهمیه هایی به افراد حاضر در این 
لیســت های به همان صورت که در یک نوبت واریز شد، پرداخت شــود، گفت: افراد می توانند جزییات 

دریافت سهمیه خود را از صنف مربوطه جویا شوند.

آغاز معامالت رسمی اوراق قرضه دولت
عملیات اجرایی بازار  از روز گذشته آغاز شد و به این ترتیب، خرید و فروش اوراق قرضه یا بدهی دولت 
به ویژه اسناد خزانه، در یک شکل رسمی پیگیری خواهد شد.در حال حاضر و پیش از فراگیر و نهادینه 
شدن بازار بین بانکی، بانک ها زمانی که در پایان دوره مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری 
ذخایر می شوند، ناچارند آن را از سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض کنند. نرخی که 
بانک ها در این شرایط به ذخایر یا پایه پولی دسترسی پیدا می کنند )نرخ بهره بین بانکی(، عالمت دهنده 
و تعیین کننده نرخ بهره در اقتصاد است.با راه اندازی بازار بین بانکی، بانک ها برای جبران کسری ذخایر 
خود می توانند اقدام به خرید اوراق کنند و بدیهی است بانک مرکزی به عنوان عرضه کننده اصلی اوراق، 

می تواند نرخ بهره این اوراق و از طریق آن، نرخ بهره در اقتصاد را مدیریت کند.

هشدار قطع برق به دلیل کاهش تولید نیروگاه برق اصفهان صادر شده است؛

خاموشی این بار در زمستان

طی هفته های اخیر حساســیت ها بر سر  مرضیه محب رسول
استفاده از مازوت در صنایع به دلیل شدت 
آالیندگی در هوای اصفهان باال گرفته اســت. این مسئله موجب شکل 
گرفتن نظارت های بیشتر بر استفاده از این سوخت آالینده در صنایع به 
خصوص نیروگاه های اصفهان شد و حاال همین ممنوعیت، اصفهان را در 
آستانه بحران کمبود برق قرار داده است. تشدید نظارت ها بر نیروگاه های 
حرارتی در کشور در حالی رخ داده است که  این مراکز، اکنون 90 درصد 
برق کشورمان را از محل سوزاندن سوخت هایی مانند گاز طبیعی، گازوییل 
و مازوت تامین می کند. سوخت مازوت موجب شده تا سهم آالیندگی 
این مراکز تولید برق، افزایش زیادی داشــته باشــد هر چند اغلب این 
نیروگاه ها در شرایط عادی با گاز مایع کار می کنند؛اما در زمستان به دلیل 
باال رفتن مصرف خانگی گاز مایع معموال ســوخت برای نیروگاه ها کم 
است و تولید برق، کاهش محسوسی می یابد در نتیجه بستن شیرهای 
مازوت بر نیروگاه ها حاال بحران دیگری را دامن زده است.کاهش تولید 
به حدی رسیده که شرکت تولید برق اصفهان اعالم کرده اگر رویه مصرف 
و کاهش تولید به همین میزان ادامه یابد شــاید این بار در اتفاقی نادر 
اصفهانی ها در زمســتان هم ناچار به تحمل خاموشی های برق باشند؛ 
تراژدی که معموال در روزهای گرم تابستان با افزایش مصرف برق رخ می 
داد اما امسال با افزایش میزان استفاده از گاز و کمبود سوخت در نیروگاه 

ها شاید اتفاق بیفتد. بر اساس اعالم مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق 
اصفهان در صورت تداوم سرمای هوا و کاهش نیافتن مصرف گاز، احتمال 
خاموشی در اصفهان وجود دارد. سعید محسنی، مدیرعامل شرکت تولید 
نیروی برق اصفهان با اشاره به اینکه طی دو هفته گذشته، برای مدیریت 
مصرف گاز، تولید برق نیروگاه های اســتان تا 25 درصد کاهش یافته 
است، افزود: در صورت تداوم سرمای هوا و کاهش نیافتن مصرف گاز، 

احتمال خاموشی وجود دارد.
سعید محسنی با بیان اینکه در حال حاضر نیروگاه های اصفهان و شهید 
منتظری با نصف ظرفیت کار می کنند گفت: نیروگاه شــهید منتظری با 
تمام ظرفیت و مصرف 10 میلیون متر مکعــب گاز، می تواند روزانه هزار 
و 600 مگاوات برق تولید کند، ولی مصــرف دو هفته اخیر این نیروگاه، 
حدود پنج میلیون مترمکعب گاز بوده و تولید برق آن نیز به حدود نصف، 
کاهش یافته است.وی با اشاره به اینکه مصرف برق در استان اصفهان 
در حال حاضر بدون احتساب صنایع بزرگ، حدود سه هزار و 200 مگاوات 
اســت افزود: به دلیل کاهش تولید برق نیروگاه هــای اصفهان، حدود 
800 مگاوات از دیگر استان ها و شبکه سراسری، برق دریافت می کنیم.

مدیرعامل شــرکت تولید نیروی بــرق اصفهان افزود: درخواســتی به 
حفاظت محیط زیســت اصفهان مبنی بر اســتفاده از سوخت مازوت 
در نیروگاه شــهید منتظری ارائه کرده ایم که این درخواست را دادستان 

اصفهان و دیگر مسئوالن استان بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که 
در زمان حاضر این امر محقق نشود.محسنی با تاکید بر اینکه مصرف گاز 
و برق وابسته به همدیگر اســت از مردم خواست، این روز ها در مصرف 
گاز و برق صرفه جویی کنند تا در خدمات رسانی به آن ها با مشکل مواجه 
نشوند. تامین سوخت برای نیروگاه اصفهان در بن بست گیر کرده و این 
در حالی است که طی روزهای اخیر برخی از نیروگاه های مهم کشور از 
جمله نیروگاه برق بندر عباس اعالم کرده اســت به دلیل نبود گاز مایع 
برای تامین سوخت این نیروگاه به اجبار از مازوت برای تامین سوخت 
استفاده می کند. این در حالی اســت که با توجه به آلودگی های شدید 
در اصفهان چنین امکانی برای نیروگاه اصفهان فعال مقدور نیست؛ اما از 
سوی دیگر قطع برق هم می تواند در زمستان بخش زیادی از پکیج ها و 
تاسیسات حرارتی آپارتمان ها را از مدار خارج کند؛ اتفاقی که قطعی برق 
در زمستان را بسیار طاقت فرساتر از تابستان خواهد کرد. حاال با وضعیت 
پیش آمده، مسئوالن بر ســر دو راهی اجازه استفاده از مازوت و شدت 
آالیندگی یا تن دادن به خاموشی ها قرار دارند؛ دو راهی که هیچ کدام از 
انتخاب آن به نفع شهروندان نخواهد بود و البته ال به الی این هشدارهای 
گاه و بی گاه این موضوع  مطرح می شود که وعده های مسئوالن برای 
استفاده از  انرژی های تجدید پذیر و برق اتمی و نیروگاه های تولید آن 

چرا تا کنون عملی نشده است.

رییس اتحادیه میــوه و تره بــار اســتان اصفهان از 
خســارت 25 میلیارد تومانی ناشــی از ســرمازدگی 
محصوالت کشاورزی مناطق سردسیر استان اصفهان 
در زمســتان ســال جاری خبرداد.ناصر اطراج اظهار 
داشــت:اصلی ترین علت افزایــش 20 درصدی نرخ 
میوه در بازار، سرمازدگی بخش زیادی از محصوالت 
کشاورزی در مناطق سردسیر استان است که خسارت 
ناشی از این سرمازدگی 25 میلیارد تومان بوده است. 

وی در خصوص کمبــود برخی میوه های زمســتانی 
در بازار اســتان اصفهان افزود: از دیگــر دالیل کمبود 
برخی میوه های زمســتانی در بازار  افزایش بی رویه 
صادرات بسیاری از محصوالت کشاورزی استان است.

رییس اتحادیه میوه و تره بار استان تاکید کرد: تداوم 
بارش ها در مناطق جنوبی،باعث خســارت به اراضی 
محصوالت کشاورزی اســتان اصفهان طی زمستان 
سال جاری شده است.اطراج ادامه داد:شهرستان هایی 
همچون سمیرم، فریدن، فریدون شهر و داران بیشترین 
خسارت اراضی محصوالت کشاورزی ناشی از تداوم 
ســیل را متحمل شــده اند. وی اضافه کــرد: وجود 
برخی گران فروشــی ها باعث به وجــود آمدن گرانی 

میوه های زمستانی در بازار اســتان اصفهان شده؛ اما 
با ورود گشت های بازرســی اتحادیه میوه و تره بار به 
منظور کنترل و نظارت بر یکسان بودن نرخ میوه های 
زمستانی در بازار استان اصفهان پیش بینی می شود 
این مشــکل  برطرف شــود. اطراج گفت:با گرانی 20 
درصدی نرخ میوه های زمستانی در بازار، شاهد کاهش 
قدرت خرید مردم نسبت به بازار میوه و تره بار استان 
هستیم.وی در خصوص کاهش نرخ گوجه فرهنگی 
در بازار استان اصفهان اضافه کرد: با توجه به افزایش 
برداشت گوجه فرهنگی توسط کشاورزان و نظارت بر 
نرخ گذاری این محصول شــاهد کاهش 20 درصدی 

قیمت گوجه فرهنگی در بازار استان اصفهان هستیم.

 افزایش 20 درصدی نرخ میوه های زمستانی
 در بازار اصفهان

 ست قوری و فنجان سرامیکی

بازار

درخواستی به حفاظت محیط زیست اصفهان مبنی بر استفاده 
از سوخت مازوت در نیروگاه شهید منتظری ارائه کرده ایم که این 
درخواست را دادستان اصفهان و دیگر مسئوالن استان بررسی 
کرده و به این نتیجه رسیدند که در زمان حاضر این امر محقق نشود

 ست قوری و فنجان سرامیکی 
 Orange Gity تایلندی مدل

قیمت: 115،000 تومان

 ست قوری و ماگ سرامیکی 
 Red Cactus تایلندی مدل

قیمت: 115،000 تومان

ست قوری و فنجان سرامیکی 
 Green Eye تایلندی مدل

قیمت: 115،000 تومان

کافه اقتصاد

مشاور مدیریت و توسعه کسب و کار اصفهانی در پاسخ به این سوال که چرا در اصفهان آن طور که باید و شاید استارت آپ ها رشد نکرده اند گفت: در چند سال گذشته شاهد 
برگزاری رویدادهای مختلف در فضای استارت آپی بوده ایم که تیم های موفقی را هم پرورش داده است؛ اما متاسفانه به علت توقع بسیار زیاد از این فضا برای رسیدن به 
موفقیت در کوتاه ترین زمان باعث می شود که جوانانی که به این مسیر گام می گذارند تالش کمتری داشته باشند و زمانی که به قله موفقیت نمی رسند، سرخورده شده و 
خود را به عقب می کشند.مسیح کریمیان افزود: مشکل دیگری که در اصفهان بیشتراز پایتخت مشاهده می شود، ضعف در کارتیمی و ارتباطات تجاری است و کارآفرینان 
ارتباط خوبی با مربیان و سرمایه گذاران ندارند، در حالی که ترکیب این سه با یکدیگر موجب خروجی کار به بهترین نحو ممکن می شود.وی با اعالم اینکه دلیل اصلی این 
موضوع پایین بودن ریسک پذیری سرمایه گذاران و کم بودن اعتماد آنان به کارآفرینان نوپاست تصریح کرد: این مسئله باعث می شود حلقه کارآفرین، مربی و سرمایه 
گذار شکل نگیرد و یا ضعیف عمل کند، در حالی که این موضوع در پایتخت شکل دیگری دارد و ریسک پذیری باالی سرمایه گذاری ها باعث می شود که شاهد موفقیت 
های بزرگی در این رابطه باشیم.مشاور مدیریت و توسعه کسب و کار اصفهانی تاکید کرد: البته همیشه راهی برای این موضوع وجود دارد و آن این است که ما دست سرمایه 

گذار را در دست کارآفرین بگذاریم و با فرهنگ سازی و ایجاد زمینه های درست برای اعتمادسازی به این حلقه شکل درستی بدهیم.

استارت آپ های اصفهانی ضعیف عمل می کنند

سانتافه 2020 پانصد 
 میلیون تومانی
 در خیابان تهران

به تازگی سفارتخانه و نهادهای 
بین المللی حاضر در ایران در 
تغییر و تجهیز نــاوگان حمل 
و نقل خــود، چند دســتگاه 
هیوندای سانتافه نسل جدید 
را به ایــران وارد کــرده اند که 
امروز با پالک های سری S و 

D در تهران تردد می کنند.

وز عکس ر

پیرو انتشار مطلبی در روزنامه زاینده رود مورخ 1398/10/24 با عنوان »معمای مازوت«، 
شرکت تولید نیروی برق اصفهان اصفهان، توضیحی در این باره به نقل از جناب مهندس 

محسنی، مدیرعامل این شرکت ارسال کرده که متن آن در ادامه عینا منتشر می شود.   

         

هیچ کدام از  5 نیروگاه حرارتی تولید برق استان اصفهان 
از سوخت مازوت استفاده نمی کنند

 به گفته مهندس ســعید محســنی، دو نیروگاه بزرگ محدوده کالن شهر اصفهان شامل 
نیروگاه های اصفهان و شهیدمحمدمنتظری صرفا از سوخت گاز طبیعی استفاده می کنند 
و نیروگاه های کاشان، زواره و جنوب اصفهان هم فقط در مواقعی که محدودیت دریافت گاز 
طبیعی داشته باشند از سوخت دوم که گازوییل است استفاده می کنند، بنابراین هیچ یک 

از نیروگاه های استان اصفهان از سوخت مازوت استفاده نکرده اند.
مدیرعامل شــرکت تولید نیروی برق اصفهان گفت: اساســا امکان استفاده از مازوت در 
نیروگاه های استان اصفهان وجود ندارد زیرا از سال 1393 شیرهای مازوت نیروگاه های 
اصفهان و شهید منتظری پلمپ شده و سه نیروگاه دیگر نیز از نظر فنی امکان استفاده از 
سوخت مازوت را ندارند.از ســوی دیگر  نیروگاه ها، هم به لحاظ فنی و اقتصادی و هم به 

لحاظ اجتماعی و زیست محیطی، هیچ تمایلی به استفاده از مازوت ندارند.
به گفته مهندس محسنی، طی روزهای اخیر به دلیل کاهش دما و به طبع آن، افت فشار 
گاز و در اولویت قرار داشتن مصارف خانگی در سطح کشور، شرکت گاز، قادر به تامین گاز 
کافی برای نیروگاه های استان نبوده ولی با این حال تاکنون حتی از یک قطره مازوت هم 
در نیروگاه های اصفهان استفاده نشده است.ســازمان حفاظت محیط زیست بر گازهای 
خروجی از دودکش های نیروگاه ها نظارت کامــل دارد و خروجی آنها در محدوده مجاز 

استانداردهای زیست محیطی است.

 توضیح شرکت تولید برق استان
 درباره مطلب منتشرشده در »زاینده رود«
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راهکارهایی اثبات شده برای افزایش متابولیسم بدن
متابولیسم به معنای تمام آن فرآیندهای شــیمیایی است که در بدن 
اتفاق می افتد و شما را زنده نگه می دارد، نه فقط تعداد کالری هایی که 
می سوزانید. با این حال امروزه مفهوم متابولیسم )metabolism( با 
آهنگ سوخت و ساز )metabolic rate(یا مقدار کالری سوزانده شده، 
مترادف شده است. بنابراین داشتن متابولیسم باالتر به این معنی است 
که کالری بیشتری می سوزانید. باالرفتن سوخت و ساز ،کاهش وزن و 
تثبیت آن را ساده تر می کند به این معنا که دیگر با خوردن یک شیرینی یا 
دونات دنیا برایتان به آخر نمی رسد!سایز بدن، جنسیت، ژنتیک و سن 
همگی در آهنگ سوخت و ساز ما نقش دارند؛ اما روش هایی وجود دارد 
که با اســتفاده از آن ها می توانیم این آهنگ را کنترل کنیم. در ادامه به 
چندین راهکار اثبات شده برای افزایش متابولیسم بدن اشاره می کنیم.

انجام تمرینات قدرتی:دمبل زدن و انجام حرکت ددلیفت در افزایش 
متابولیســم بدن تاثیر قابل توجهی دارند. ماهیچه هــا نه تنها از چربی 
وزن بیشــتری دارند بلکه از لحاظ متابولیکی نیز از آن فعال تر هستند. 
هر نیم کیلو ماهیچه در بدن شما روزانه فقط برای زنده ماندن حدود ۶ 
کالری استفاده می کند. اگر کمی عضله بسازید، می توانید متابولیسم 
اســتراحت خود را افزایش داده و الغرتر به نظر برسید. انجام تمرینات 
قدرتی حتی به مدت نیم ساعت با تکرار دو بار در هفته، می تواند آهنگ 
متابولیســم اســتراحت شــما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. 
بنابراین، در کنار تمرینات اینتروال، اضافه کردن وزنه ها به روتین ورزشی 

خود را فراموش نکنید.
گنجاندن تمرینات اینتروال شــدید در برنامه ورزشی:اگر می خواهید 
نتیجه بگیرید باید تالش کنید. اگرچه انجام تمرینات هوازی منظم برای 
بدن تان مفید است، اگر واقعا به دنبال افزایش متابولیسم هستید، باید 
تمرینات اینتروال شــدید یا HIIT را امتحان کنید. تمرینات اینتروال 
شدید یا HIIT تمریناتی هستند که در آن فرد با حداکثر توان خود یک 
فعالیت ســریع و انفجاری را انجام می دهد. معمــوال این تمرینات به 

صورت کوتاه مدت و با دوره های استراحتی فعال انجام 
می شــوند. این نوع از تمرینات چربی سوز هستند و به 

افزایش سوخت و ساز بدن کمک می کنند.
مصرف پروتئین بیشتر :اگرچــه خوردن غذا به طور کلی 
سوخت و ساز بدن را برای چند ساعت افزایش می دهد، 
این افزایش پس از مصرف غذاهای حاوی پروتئین به 
بیشترین میزان خود می رسد. این بدان دلیل است که 

بدن برای هضم، جذب و پردازش غذا به کالری اضافی احتیاج دارد که 
به آن اثر ترمیک موادغذایی )TEF( گفته می شــود. پروتئین عالوه بر 
آن که می تواند متابولیسم شما را به میزان ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش دهد، 
باعث می شود تا کمتر غذا بخورید. بنابراین اگر مقدار پروتئین موجود 

درر رژیم غذایی خود را افزایش دهید، در مســیر افزایش متابولیسم 
گام خواهید گذاشت.

اضافه کردن چاشنی های تند به غذا:اگر می خواهید کالری  بسوزانید، 
سوزاندن را از زبان تان شــروع کنید! سس تند و فلفل ها همگی حاوی 
ماده ای به نام کپسایســین هســتند که می تواند متابولیســم بدن را 
افزایش دهد. تنها چاشــنی کوچکی از تنــدی در غذایی که می خورید 
اثری فوری روی میزان سوخت و ساز بدن تان خواهد داشت. اگر تحمل 
تندی را ندارید، هیچ نگران نباشــید. برخی فلفل هــای غیرتند حاوی 
Dihydocapsiate وجود دارند که می توانند تاثیر مشابهی را برجای 
بگذارند. مخلص کالم این که، برای افزایش متابولیســم تا می توانید 

فلفل و چاشنی های تند به غذاهایتان اضافه کنید.
خودداری از حذف وعده صبحانه:برخی افراد معموال برای این که دیر به 
محل کار خود نرسند یا این که کمی بیشتر بخوابند از خوردن مهم ترین 
وعده غذایی روز یعنی صبحانه صرف نظر می کنند. اگر به دنبال افزایش 
متابولیسم بدن خود هستید باید این عادت را کنار بگذارید. مطالعات 
انجام شده نشــان می دهد آن دســته از زنانی که وعده های غذایی به 
خصوص صبحانه را از برنامه غذایی خود حذف می کنند، ۴ برابر بیشتر 
از دیگران در معرض ابتال به چاقی هستند. بنابراین شاید در کوتاه مدت 
در نتیجه حذف صبحانه وزن تان کاهش یابد؛ اما این کار متابولیســم 
شما را کاهش داده و با این متابولیسم آهسته احتمال این که وزنی که 
کم کرده اید بازگردد، بیشتر می شود. بدین ترتیب حتی اگر الزم است 
چند دقیقه ای زودتر از خواب بیدار شوید تا صبحانه بخورید، اگر تناسب 

اندام تان برایتان اهمیت دارد، این کار را انجام دهید.
انتخاب هوشــمندانه میان وعده ها: اگرچه در روز ســه وعده غذایی 
اصلی داریم با این حال ممکن است در فواصل میان وعده ها احساس 
گرسنگی کنیم. بهترین کار برای افزایش متابولیسم بدن این است که 
به جای آن که هروقت احساس گرســنگی کردید به سراغ اسنک های 
ناسالم و چاق کننده بروید، از قبل برای این مسئله برنامه ریزی کرده و 
میان وعده های سالمی چون آجیل، سیب، موز و میوه های دیگر را 
برای رفع گرسنگی در فاصله زمانی بین وعده های اصلی همراه 
داشته باشید. این امر باعث می شــود تا وقتی دیگر سوختی در 

بدن ندارید، متابولیسم خود را همچنان باال نگه دارید. 
نوشیدن چای سبز:شــواهدی وجود دارد که نشان می دهد ماده فعال 
کاتچین موجود در چای سبز به افزایش متابولیسم بدن کمک می کند. 
کاتچین یک آنتی اکسیدان است که به آزادسازی چربی از سلول های 
چربی کمک می کنــد و به فرآیند تبدیل چربی بدن به انرژی ســرعت 
می بخشد. تحقیقات علمی اثبات کرده اند که چای سبز سوخت و ساز 

بدن را بین ۵ تا ۱۷ درصد افزایش می دهد.
نوشــیدن آب فراوان:۷۰٪  کره زمین و ۶۰٪ بدن ما از آب تشکیل شده 
است. نوشیدن آب یکی از آســان ترین راه ها برای سرعت بخشیدن به 
هضم، ســوزاندن کالری و افزایش سوخت و ســاز بدن است. حداقل 
مقدار توصیه شــده برای مصرف آب ۸ لیوان در روز است؛ اما نوشیدن 
آب بیشتر ضرری نخواهد داشت. مطالعات نشان می دهد که نوشیدن 
۶ فنجان آب سرد در روز می تواند متابولیسم استراحت شما را باال ببرد، 
کالری اضافی را بسوزاند و منجر به کاهش وزنی برابر با ۵ پوند )نزدیک 
به ۲ کیلوگرم( در سال شــود. وقتی آب فراوان می نوشید، بدن شما نه 
تنها برای باال بردن دمای آب کالری بیشتری می سوزاند بلکه آب به شما 

احساس سیری می دهد و باعث می شود کمتر غذا بخورید.

محققان دریافتند؛

آنتی بیوتیک ها به درمان زوال عقل کمک می کنند
عالئم اولیه اصلی زوال عقل که از ۴۰ سالگی آغاز می شود شامل اختالل عملکرد شناختی و تغییرات 
رفتاری و شخصیتی است.محققان عنوان می کنند معموال این شرایط ارثی است و در اکثر موارد با 
جهش های خاص DNA مرتبط است.محققان دانشگاه کنتاکی در این مطالعه به بررسی ژن های 
جهش یافته مرتبط با زوال عقل اولیه پرداختند.آنها دریافتند در این حالت از زوال عقل، عامل اصلی 
شــروع زوال عقل، جهش در ژن های تنظیم کننده تولید پروتئینی موسوم به پروگرانولین است. 
جهش ژنی موجب توقف تولید این پروتئین در سلول های مغز می شود که احتماال در پاتولوژی زوال 
عقل نقش دارند.محققان در مطالعه جدید با استفاده از کشت سلول ها مشاهده کردند برخی آنتی 
بیوتیک ها موسوم به آمینوگلیکوزیدها می توانند موجب توقف جهش ژنتیکی شده و در نتیجه از 
تولید پروگرانولین ممانعت می شود.آنها افزودند مولکول های آنتی بیوتیک بر سلول ها تاثیر گذاشته 
و دو آنتی بیوتیک از گــروه آمینوگلیکوزیدها )جنتامایســین B۱ و G۴۱۸( قادر به ترمیم جهش 

ژنتیکی هستند و تولید پروگرانولین را تا حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد حفظ می کنند.

پژوهش ها نشان می دهد؛

نوشیدن قهوه صبحگاهی راهی برای کاهش وزن
یک تحقیق جدید نشان می دهد تنها مصرف ۴ فنجان قهوه در روز می تواند به کاهش چربی های 
بدن کمک کند.یافته هــا مربوط به مطالعه ۲۴ هفته ای اســت که تاثیر قهــوه را در بین ۱۲۶ مرد و 
زن دارای اضافه وزن در ســنگاپور پیگیری کــرده بود.محققان 
مشــاهده کردند افرادی که روزانه ۴ فنجان قهوه کافئین دار 
می نوشــیدند در طول مدت ۶ ماه شاهد کاهش ۴ درصدی 
چربی کل بدن شــان بودند.»دریک جانســون آلپرت«، 
سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه هاروارد، در این 
باره می گوید: »ما از مشــاهده کاهش وزن 
که عمدتا ناشی از کاهش حجم چربی بود 
شگفت زده شدیم. این کاهش حجم چربی 
قهوه احتمــاال نتیجه واکنــش متابولیک 
است که در آن، کافئین موجب تسریع فرآیند 
متابولیک در افرادی می شود که قهوه می نوشند.«با 
این حال محققان عنوان می کنند مصرف بیش از این اندازه قهوه 

موجب سردرد، پریشانی، تپش قلب و ناراحتی معده می شود.

محققان دانمارکی عنوان می کنند؛

میزان پایین سلول های اصلی خون نشانه خطر باالی مرگ
مطالعه جدید نشان می دهد مشکلی موسوم به »لنفوپنی« که حاکی از وجود میزان پایین سلول های 
خونی لنفویست است، می تواند هشدار اولیه بیماری باشد. محققان دانمارکی این شرایط را با افزایش 
۶۰ درصدی مرگ ناشــی از هر علتــی در طول دوره مطالعــه مرتبط دانســتند.همچنین میزان پایین 
لنفوسیت های خون با افزایش ۱.۵ تا ۲.۸ برابری ریسک مرگ ناشی از سرطان، بیماری قلبی، بیماری 
تنفسی، عفونت ها و سایر علل مرتبط بود.یافته های این مطالعه حاصل تجزیه و تحلیل داده های بیش 
از ۱۰۸ هزار دانمارکی در رده سنی ۲۰ تا ۱۰۰ سال بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ بود.به گفته محققان، افزایش 
سن با کاهش میزان لنفوسیت های خونی مرتبط است.محققان عنوان می کنند ارتباط بین لنفوسیت ها 

و ریسک مرگ ناشی از کاهش توانایی سیستم ایمنی در مقابله با بیماری های جدی است.

سلامتدانستنی ها

مفاد آراء
216 /10 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

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

مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راي شماره 139860302019000565-1397/10/27-  خانم زهرا جعفريان فرزند 
نعمت اله تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی پالک ثبتی 115 
فرعی از 124 اصلی به مساحت ششــدانگ 1368/43 متر مربع واقع در اراضی بر آفتاب 

دهاقان انتقال عادی به رسمی مع الواسطه از طرف خورشيد اسماعيليان مالک رسمی.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/29

م الف:717786 زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
مفاد آراء 

10/217 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي شهرستان فريدن

به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15 روز از طريق هم روزنامه کثيراالنتشار 
هم محلی آگهی می شود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
1- برابر رای شماره 139860302012000670 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فريدن 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی آقای رضا زمانی انالوجه فرزند فرج اله به شــماره 
شناسنامه 650 صادره از فريدن در ششدانگ يک باب واحد توليد قارچ خوراکی به مساحت 
5829/99 متر مربع واقع در چادگان- روستای انالوچه حوزه ثبت فريدن جز بخش سيزده 
ثبت اصفهان مفروز و مجزی شــده از پالک 3 فرعی از 51 اصلی خريداری مع الواسطه از 

مالک رسمی رجبعلی زمانی محرز گرديده است.
تاريخ چاپ نوبت اول: 1398/10/29
تاريخ چاپ نوبت دوم: 1398/11/13

م الف: 737294 موسي الرضا امامي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک فريدن
مفاد آراء

10/225 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 139860302016000577 مورخ 98/10/09 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک تيران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا دادخواه تيرانی فرزند 
اسداله به شماره شناسنامه 148 صادره از تيران به شماره ملی 5499358087 در ششدانگ 
يک قطعه زمين مزروعی به مساحت ششــدانگ 1208/43 متر مربع پالک 1871 فرعی 
از يک اصلی  واقع در تيران بخش 12 ثبت اصفهان خريداری از مالکين رســمی با واسطه 
از آقای اســداله دادخواه تيرانی و خانم فاطمه خدادادی  محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/29 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/14 

م الف: 735313  سيد محمد حسن مصطفوی رئيس اداره ثبت اسناد وامالک تيران 
وکرون

مزايده مال غير منقول   
10/218 بر اساس پرونده اجرايي کالسه  9800057 ، ششدانگ يکباب کارخانه به مساحت 
35065متر مربع به شماره پالک 138 فرعی از  از 2876  اصلي بخش3 آران وبيدگل که سند 
مالکيت آن به شماره سريال 012150 الف 79  در صفحه 233 دفتر6 ذيل شماره 844 بنام 
شرکت صنايع نساجی گلريس کاشان ثبت وصادر گرديده با حدود اربعه ذيل: شمااًل به طول 
163/85 متر درب و ديوار به خيابان ، شرقاً اول به طول 8 متر ودوم که شمالی است به طول 
6  متر به ديوار اطاق شماره فرعی139 و سوم به طول 187/45  مترديوارمشترک به شماره 
141 فرعی  ، جنوباً  به طول 170/40 متردرب و ديواربه خيابان، غرباً اول خمی به طول 15/50 
متر دوم به طول 175 متر و ســوم خمی به طول 50/15 متر ديواربه خيابان ، که به موجب 
سند رهنی شماره 59562 مورخ 87/9/6دفترخانه19 کاشان در رهن بانک ملی کاشان قرار 
گرفته و حق ايجاد هرگونه تغير در مرهونه و يا واگذاری منافــع آن را به غير بدون موافقت 
بانک  ملی کاشان تا پايان مدت ترهين از خود سلب نموده  و ملک مورد وثيقه بيمه می باشد 
که به علت عدم پرداخت بدهي، بستانکار تقاضاي صدور اجرائيه نموده وپس از ابالغ اجرائيه  
بنا به درخواست بستانکار مورد ارزيابي قرار گرفته که توسط کارشناس رسمي   بدين شرح 
توصيف وارزيابي گرديده : ششــدانگ يکباب کارخانه به شماره پالک 138 فرعی از 2876 
اصلی بخش3 واقع در آران وبيدگل  شهرک صنعتی سليمان صباحی بلوار2 فرعی3 ، دارای 
عرصه ای به مساحت 35065 مترمربع و سوله به مساحت 5060 مترمربع ، ساختمان اداری به 
مساحت 760 مترمربع  ،ساختمان نگهبانی به مساحت 100 مترمربع ، هواساز 126 مترمربع 
، ديوار حياط با آجر 3سانتی سفالی ، سقف ساختمان ها از تيرچه بلوک و طاق ضربی و ورق 
سوله و پشم و شيشه ،  ساختمان نگهبانی به مساحت 100 مترمربع ، هواساز 126 مترمربع  
،دارای محوطه سازی با جدول و آسفالت ، با قدمت 22 سال ساخت  و دارای امتيازات کامل 
شهری و کليه منصوبات ومتعلقات مربوطه که جزء الينفک ساختمان می باشند ، باستثناء 
ماشين آالت و تأسيسات موجود در ملک مورد وثيقه  ،  متعلق به شرکت صنايع نساجی گلريس 
کاشان  ،جمعاً به مبلغ 208121000000ريال )دويست و هشت ميليارد و يکصد و بيست و يک 
ميليون ريال (  ارزيابی گرديده ودر جلسه مزايده اي که از ساعت 9صبح الي 12 ظهر مورخ 
چهارشنبه 16 /98/11 در شعبه اجراي ثبت اسناد وامالک آران وبيدگل تشکيل     مي شود 
 از مبلغ کارشناسي فوق الذکر شروع وبه باالترين قيمت پيشنهادي فروخته  ميشود طالبين 
مي توانند قبل از جلسه مزايده از ملک مربوطه به آدرس فوق الذکر ديدن نمايند ضمنأ هزينه 
هاي نقل وانتقال سند ؛عوارض وبدهي هاي شهرداري ، دارايي وسايرهزينه هاي احتمالي 
برعهده برنده مزايده ميباشد ، اين آگهي يک نوبت در روزنامه  زاينده رود مورخ98/10/29 
چاپ ومنتشر ميشــود. م الف: 699282  عباس زادگان رئيس اداره ثبت اسناد وامالک 

آران وبيدگل   
ابالغ وقت رسيدگی

10/219 شماره: 1808/98حل11 ، مرجع رسيدگی: شــعبه يازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمينی شهر به نشــانی: خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی: ســاعت 8:30 صبح روز شنبه 
مورخه 98/12/3 ، مشــخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: حسينعلی اعتمادی، نام پدر: 
محمود ، مقيم: خمينی شهر منظريه کوچه صبا ، خوانده: نام و نام خانوادگی:مريم عمرون، 
نام پدر:جالل ، خواسته و بهای آن: مطالبه ســه فقره چک عهده بانک مسکن – صادرات 
- مسکن به مبلغ صدونودوهفت ميليون ريال ، داليل خواهان:کپی مصدق چک و گواهی 
عدم پرداخت آن ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهــول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف:736403  دبير شعبه يازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمينی شهر
ابالغ وقت رسيدگی

10/220 شــماره: 1890/98حل4 ، مرجع رسيدگی: شــعبه چهارم حقوقی شورای حل 
اختالف خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  

مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی: ساعت 8:30 صبح روز يک شنبه 
مورخه 98/12/4 ، مشــخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: حسينعلی اعتمادی، نام پدر: 
محمود ، مقيم: خمينی شهر منظريه کوچه صبا کد پستی 8419145146 ، خوانده: نام و نام 
خانوادگی:مريم عمرون ، نام پدر:جالل ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 100/000/000 
ريال بابت 1 فقره چک بانضمام کليه خســارات دادرسی و خســارات تاخير تاديه ، داليل 
خواهان:کپی مصدق چک و عدم برگشــت آن ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســيدگی به وی از طريق نشر آگهی در 
يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف:736410 

دبير شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر
فقدان سند مالکيت 

10/221 شماره نامه:139885602006009632 ، تاريخ: 1398/10/25 ، آقای مصطفی 
جزينی فرزند محمد به استناد يک برگ استشــهاديه محلی که هويت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی است يک سهم و يک سوم سهم مشاع از چهار سهم ششدانگ شماره 
پالک 143 فرعی از 56 اصلی واقع در خمينی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 473  
صفحه 504 مسبوق به ثبت و سند می باشــد که در اثر جابه جايی مفقود شده است چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 
آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در 
اين آگهی ذکر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارايه اصل سند مالکيت 
و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارايه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود المثنی سند 
مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 736415  نبی اله يزدانی 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک خمينی شهر 
ابالغ وقت رسيدگی

10/222 شماره: 1102/98 - 1965/98 حل12 ، مرجع رسيدگی: شعبه دوازدهم حقوقی 
شورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی 
مهستانـ  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی: ساعت 9:00 صبح روز 
شنبه مورخه 98/12/10 ، مشــخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: سميه ارم آبادی ، نام 
پدر: بهروز ، نشانی: منظريه خيابان پيمان کوچه گلدره پالک 1؛ خوانده: نام و نام خانوادگی: 
محمدعلی ارم آبادی ،خواسته و بهای آن: اعتراض ثالث اجرايی ، گردش کار: خواهان.خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر 
آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 

736472 رئيس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر
ابالغ وقت رسيدگی

10/223 شماره: 1434/98حل11 ، مرجع رسيدگی: شــعبه يازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی: ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه 
مورخه 98/12/6 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: رسول روح الهی ، نام پدر: کريم، 
مقيم: شريعتی شمالی کوچه 103 پالک 44 ، خوانده: نام و نام خانوادگی:عليرضا تقی زاده، نام 
پدر:قدير ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه هفتاد ميليون ريال بابت بک فقره چک به شماره 
072451- 93/11/30 عهده بانک رفاه ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســيدگی به وی از طريق نشر آگهی در يکی از 
روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف:736479 دبير شعبه 

يازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر
تحديد حدود اختصاصی

10/224 شــماره نامه:139885602032001913  نظر با اينکه تحديد حدود ششدانگ 

 يک قطعه ملک مزروعی معروف به ملک آقا رحمانی پالک شــماره 2399 واقع در کوی 
باب الرحی  اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم 
صديقه شيدائی فرزند عباس و غيره در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن 
به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحديــد حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1398/11/26  ســاعت 9 صبح 
 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليــه مجاورين اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين 
يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شــد. م الف:732408  ذبيح اله فدائی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک 

اردستان
ابالغ اخطاريه اجرائي 

10/227 محکوم عليه : حسن خدايی نشانی محل اقامت اصفهان خيابان نظرغربی کوچه 
قنديان کوچه شهيد نجفی کدپســتی 8175737583 ، محکوم له : زهرا نصيری نشانی 
محل اقامت اصفهان بهارستان خ فروردين غربی 4 راه ايثار مجتمع پرستئ ط دوم بلوک 2 
، بموجب راي شماره 1077 مورخ 22 / 12 / 97 حوزه سوم شوراي حل اختالف شهرستان 
شهرضا که قطعيت يافته است محکوم عليه محکوم است به :1- پرداخت مبلغ پنجاه وپنج 
ميليون ريال تمام بابت اصل خواسته 2- پرداخت مبلغ 500 / 392 / 1 ريال درحق خواهان   
3- پرداخت حق االجرادرحق صندوق دولت 0 محکوم عليه مکلف اســت ازتاريخ اجرائيه 
ظرف ده روزمفادآن رابه موقــع اجرابگذاردياترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد يامالي 
معرفي کندکه اجراء حکم واستيفاء محکوم به ازآن ميسرباشدودرصورتي که خودراقادربه 
اجراي مفاداجرائيه نداندبايدظرف مهلت مزبورصورت جامع دارائي خودرابه قسمت اجراء 
تسليم کند واگرمالي نداردصريحاًاعالم نمايد.  م الف: 736933  مجتبی رضايی قاضي 

شوراي حل اختالف شعبه سوم حقوقی شهرضا
حصر وراثت

10/226  آقای اصالن خودچيانی دارای شناســنامه شــماره 152 به شرح دادخواست به 
کالسه  544/98 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان يوســف خودچيانی  به شناســنامه 60 در تاريخ 1396/9/4 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ســه فرزند ذکور به 
نام های 1- اصالن خودچيانی، ش.ش 152 متولــد 1361/6/1، 2- عليرضا خودچيانی، 
ش.ش 4597 متولد 1355/11/2، 3- حسين خودچيانی، ش.ش 154 متولد 1358/6/1 
و شــش فرزند اناث به نام های 1- مرضيه خودچيانی، ش.ش 152 متولد 1344/10/9، 
2- فاطمه خودچيانــی، ش.ش 583 متولد 1365/3/26، 3- منيــژه خودچيانی، ش.ش 
4061 متولد 1351/11/10، 4- خاتون خودچيانی، ش.ش 91 متولد 1341/5/6، 5- شهال 
خودچيانی، ش.ش 4060 متولد 1349/10/8، 6- شهين خودچيانی، ش.ش 4491 متولد 
1353/8/10 و يک همسر دائمی به نام جميله مليانی، ش.ش 11 متولد 1324/2/14 و غير 
از نامبردگان فوق وارث ديگری ندارد.  اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 736914  شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر 
فقدان سند مالکيت

10/228 شماره نامه: 139885602021000763 آقای رکن الدين محمدی شهرابی فرزند 
غالمحسين باستناد دو برگ استشهاديه  محلی که هويت و امضاء شهود رسما گواهی شده 
مدعی است که سند مالکيت يک حبه و يک چهارم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ 
قطعه زمين پالک يک فرعی مجزی شده از شــماره 293 اصلی سفلی زواره بخش هفده 
ثبت اصفهان که در صفحه 517 دفتر 18 امالک بنام آقای رکن الدين محمدی شــهرابی 
فرزند غالمحسين ثبت و سند صادر و تســليم گرديده و به حکايت دفتر امالک معامله ای 
انجام نگرديده و در اثر نامعلوم مفقود شده است.  نظر باينکه درخواست صدور سند مالکيت 
المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذکر شــده( نسبت به  آن يا وجود سند 
مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی تا مدت 10 روز به اين اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت و ســند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود، المثنی سند مالکيت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف:737233 خيراله عصاری مدير واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک زواره 
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اجرای طرح »دوستدار خانواده« در مساجد نصف جهان
مدیر ســتاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد اســتان اصفهان با اعالم اجرای طرح 
»دوســتدار خانواده« به همت کانون های مســاجد اســتان اصفهان، گفت: این طرح به صورت 
آزمایشی و با محور ارائه مشــاوره های تبلیغی در ۱۰ مسجد اصفهان اجرا می شود. حجت االسالم 
نیســتانی با اشــاره به اجرای طرح »کاهش آســیب های اجتماعی در مناطق محروم و آسیب 
پذیر«، افزود: براساس این طرح در مدارس، مســاجد و کانون های فرهنگی هنری شهرستان 
خور و بیابانک جلســات تبلیغی با هدف کاهش آســیب های اجتماعی برگزار می شــود.حجت 
االســالم نیســتانی با اشــاره به ویژه برنامه های کانون های فرهنگی هنری مســاجد اســتان 
اصفهان به مناسبت شهادت سپهبد شــهید قاسم سلیمانی اعالم کرد: سلســله جلسات تبیین 
آرمان ها و اهداف واالی شــهید ســپهبد ســلیمانی توســط روحانیون در مســاجد و برگزاری 
 مسابقه کتاب خوانی از زندگی نامه »سردار آســمانی« در کانون های مساجد نجف آباد بخشی 

از این برنامه هاست.

 آموزش های پیشگیرانه
 بر ای 520 مدیر اصفهانی

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفــت: ۵۲۰ نفر از مدیران عضــو مدیریت بحران 
اســتان، آموزش های پیشــگیری و کنترل حوادث را مطابق با قانون جدید مدیریت بحران فرا 
گرفتند.منصور شیشه فروش افزود: در این راســتا تاکنون چهار دوره آموزشی مدیریت  سوانح 
و بالیا برای  شهرستان های جنوبی، شــمالی، مرکزی و غربی اســتان با هدف ایجاد انسجام و 
هماهنگی بین عوامل و چابک ســازی برنامه های مدیریت بحران برگزار شــده است.وی یاآور 
شد: در این دوره ها مباحثی درخصوص سیل و پیشگیری و مخاطرات آن، وضعیت زلزله خیزی، 
فرونشســت زمین، آلودگی هوا،  خشکســالی، آلودگــی منابع آب و حوادث جــاده ای مطرح 
شــد.این مســئول با اشــاره به ابالغ قانون جدید مدیریت بحران گفت:  اصفهان اولین استانی 
است که به سرعت وارد عمل شــد و برای هر شهرســتانی وضعیت خطرپذیری و ضریب آسیب 
 پذیری و راهکارهای پیشــگیرانه در برابر حوادث را مشخص و به دســتگاه های اجرایی مربوطه

 اعالم کرد.

هوای اصفهان این هفته سالم است
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از ناپایداری وضعیت جوی تا پایان این 
هفته خبرداد و گفت: تا آخر هفته جاری هوای اصفهان پاک است و آلودگی هوا نخواهیم داشت.

ابراهیم هنرمند با بیان اینکه نقشه های هواشناسی بیانگر فعالیت امواج ناپایدار در استان است، 
اظهار کرد: بر این اساس در بیشتر مناطق استان وضعیت جوی به صورت نیمه ابری، گاهی افزایش 
ابر و وزش باد نسبتا شدید، بارش برف و باران سبک پیش بینی می شود. در مناطق غرب، جنوب 
و ارتفاعات شمال اســتان نیز بارش برف و باران خواهیم داشــت.هنرمند ادامه داد: روز گذشته 
بیشینه دمای اصفهان ۱ تا ۳ درجه سانتی گراد کاهش داشت و بیشینه دمای بامداد امروز ۲ درجه 

سانتی گراد زیر صفر پیش بینی شده است.
این کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان افزود: خور و بیابانک با دمای ۱۲ 
درجه سانتی گراد باالی صفر گرم ترین نقطه استان و فرودگاه )واقع در شرق اصفهان( و چادگان 
با ۸ درجه سانتی گراد زیر صفر، سردترین نقاط اســتان خواهند بود.کارشناس پیش بینی اداره 
کل هواشناسی اســتان اصفهان با بیان اینکه این هفته پایداری هوا و در نتیجه آلودگی هوا را در 
اصفهان نخواهیم داشت و ناســالم شدن هوا  به دلیل ترافیک ســنگین صبحگاهی و به صورت 
موقت بوده، افزود: به طور کلی تا آخر هفته جاری وضعیت جوی ناپایدار است و آلودگی هوا هم 

نخواهیم داشت.

نگرانی ها برای حیات وحش استان با صدور مجوز شکار چهارپایان برای خارجی ها، افزایش یافته است

فشار شکارچیان بر گلوی حیات وحش اصفهان

سیاســت اعطای مجوز شــکار از ســوی  پریسا سعادت
سازمان محیط زیســت با وجود  تمامی 
هشدارها و مخالفت ها هر ساله در حال گسترش است. هفته گذشته 
در حالی رییس کمیســیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی 
شهر اصفهان  نســبت به صادر شدن هزار مجوز شــکار پرندگان مهاجر 
اعتراض داشــت که به گفته وی، اصفهان تنها میزبان چهار هزار و ۳۰۰ 
قطعه پرنده بوده و این به معنای قتل عام پرنــدگان مهاجر زاینده رود 
است. پس از به نتیجه نرسیدن این اعتراضات و هشدارها حاال مجوز 
شکار ویژه برای اتباع خارجی در استان اصفهان هم صادر شده است. هر 
چند شکار فروشی به خارجی ها از سال گذشته و با انتشار عکس های 
پر ســر و صدای این افراد در فضای مجازی جنجال های زیادی را بر پا 
کرد و اعتراضات نسبت به آن باال گرفت؛ اما امسال دامنه این مجوزها تا 
۱۲ استان از جمله اصفهان هم گسترش یافته است. نکته نگران کننده 
ماجرا این اســت که این مجوزهای شــکار عالوه بر پرندگان، شــامل 
چهارپایان هم می شود. ســازمان حفاظت محیط زیست که نیمه اول 
ســال جاری مجوزی برای شــکار چهارپایان صادر نکرده بود حاال در 
ماه های پایانی سال، مجوز کشتار ۱۵۱ قوچ، ۱۲4 کل، ۲۲ آهو و ۱۵۰ گراز 
را در مناطق آزاد و چهارگانه محیط زیست صادر کرده که بخش عمده آن، 

پروانه شکار ویژه است، یعنی مجوز شــکار در مناطق چهارگانه محیط 
زیســت از جمله پناهگاه های حیات وحش.ایــن مجوزها در حالی به 
کشتار حیات وحش در ۱۲ استان کشــور منجر خواهد شد که پیش تر 
متخصصان حوزه حیات وحش، صدور هرگونه مجوز شکار را مستلزم 
اعالم برآورد جمعیت گونه در زیستگاه مورد دانسته بودند؛ اما سازمان 
حفاظت محیط زیست که سال  گذشته هم نتوانست با ارائه آمار و روش 
برآورد جمعیت حیــات وحش، افکار عمومی را اقنــاع کند حاال تعداد 
بیشتری مجوز شکار صادر کرده است! شهاب الدین منتظمی، مدیركل 
دفتر حفاظت و حیات وحش ســازمان محیط زیســت تاكید دارد که 
مجوزهای شــكار صرفا با هدف مدیریت جمعیت گونه های علفخوار و 
اصالح تركیب جنسیتی آنها واگذار می شود. البته این صحبت  كه قبال 
هم با زبانی مشابه از سوی دیگر مسئوالن سازمان محیط زیست بیان 
شده بود، مخالفان بسیاری میان فعاالن محیط زیست دارد؛ افرادی كه 
معتقدند این حرف ها توجیهاتی اســت برای كســب درآمد با فروش 
پروانه های شكار به منظور جبران كسری بودجه سازمان محیط زیست. 
فعاالن محیط زیست، نگران کاهش گونه های جانوری مانند قوچ، كل و 
آهو هستند. طی سال های قبل صدور مجوز گراز عمال تعداد این گونه را 
در برخی از مناطق در آســتانه انقراض قرار داد و حــاال دوباره برخی از 

گونه های به مراتب کمیاب تر در معرض خطر قرار دارند. این نگرانی البته 
مانع از چشم پوشی مسئوالن بر درآمدهای میلیاردی فروش مجوز به 
خصوص برای خارجی ها نمی شود. سال گذشته سازمان محیط زیست 
پروانه های شكار را با توجه به نوع گونه و طول شاخ با قیمتی بین ۳۰۰۰ 
تا 6۰۰۰ دالر به شكارچیان خارجی فروخت. قیمت پروانه های شكار برای 
شــكارچیان داخلی در ســال 97 نیز برای هر چهارپــا ۱۰ درصد قیمت 
تعیین شده برای خارجی ها بود و شكارچیان محلی هم مجوزهای شكار 
چهارپایان را با قیمتی بین 6۰۰ هزار تا یك میلیون تومان از این سازمان 
خریدند. هر چند محیط زیست اعالم کرده این درآمدها در جوامع محلی 
هزینه می شود؛ اما فقر امکانات در این مناطق چیز دیگری می گوید.از 
سوی دیگر شکارهای غیر مجاز که هر ساله آسیب های جدی به حیات 
وحش به خصوص در استان هایی مانند اصفهان وارد می کند با صدور 
مجوزهای رســمی می تواند عمال بر روند معیوب سازی حیات وحش 
استان تاثیر زیادی بگذارد.  با وجود تمام نگرانی ها و اعتراضات به نظر 
می رسد فعال تصمیمات مدیران محیط زیست کشــور بر مدار قربانی 
کردن حیات وحش کشور به بهانه درآمدزایی می چرخد؛ اتفاقی که باید 
دید تا چــه حد بر اســاس ادعای این مدیــران، با حســاب و کتاب و 

برنامه ریزی صورت گرفته است.

کارشناس  توانبخشی  و بهداشت مدارس استثنایی 
اصفهان از کمبــود نیروهای درمانــی گفتاردرمانی، 
کاردرمانی و توانبخشی در مدارس استثنایی استان 
اصفهان خبر داد.ســعید  کریمی  با اشاره  به افزایش 
بسته های  حمایتی دانش  آموزان مدارس  استثنایی 
 در ســال جاری، اظهار کرد: این  بسته های  حمایتی 
 برای  مدارس استثنایی  از سال  94 تاکنون در دستور 
کار قرار گرفته اســت.وی در خصوص بســته های 

حمایتی،  افــزود: این بســته ها  داروی  مســتمر، 
 جراحی  و  بستری  بیمارستان،  وسایل  کمکی  مانند 
 عینک  و  تبلت  برای  دانش  آموزان  نیمه  بینا، عصای 
 سفید مخصوص  دانش آموزان نابینا، سمعک  برای 
دانش آموزانی  که  شنوایی  غیر عمیق دارند، جراحی 
کاشت حلزون، تعمیر قطعات  حلزون، خدمات دندان 
پزشکی  و بیهوشی، وسایل کمکی برای دانش آموزان 
جسمی  و حرکتی مانند ویلچر و  کمربند طبی  را در بر 
می گیرد.کارشناس  توانبخشی  و  بهداشت  مدارس 
 استثنایی  اصفهان،  گفت:  امسال  بسته های  حمایتی 
 در  مــدارس  اســتثنایی  افزایش یافته  بــرای  مثال 
 سقف  خدمات  دندان پزشــکی یک میلیون تومان 

بود و امسال این رقم به یک میلیون  و ۵۰۰ هزار تومان 
رسیده  و سقف ویلچر ســال گذشته ۸۰۰ هزار تومان 
بود و امسال یک میلیون تومان شده است.کریمی 
 تصریح کرد:  پوشاک،  سرنگ انسولین  و غذای بخش 
کودکان فنیل کوتوری یا سلیاک نیز از سال گذشته  در 
این بسته ها اضافه شده است.وی  درخصوص  کمک 
 هزینه  برای  کاشت  حلزون،  تاکید  کرد:  کمک  هزینه  
 سقف  کاشت  حلزون  تا  شش  میلیون  تومان  برای  این 
 دانش  موزان  صورت  می گیرد  .  کاشت  حلزون موردی 
است که با کمک سازمان بهزیســتی، هیئت امنای 
صرفه جویی در وزات بهداشــت و موسسات خیریه 

برای دانش آموزان استثنایی ارائه می شود. 

 کمبود نیروهای متخصص درمانی
 در مدارس  استثنایی اصفهان

فعاالن محیط زیست، نگران کاهش گونه های جانوری 
مانند قوچ، كل و آهو هستند. طی سال های قبل صدور 
مجوز گراز عمال تعداد این گونه را در برخی از مناطق در 
آستانه انقراض قرار داد و حاال دوباره برخی از گونه های به 

مراتب کمیاب تر در معرض خطر قرار دارند

نیروهای امدادی اصفهان، آب 
خانه های کنارک را تخلیه کردند

در دومین روز حضور نیروهای شهرداری 
اصفهــان در مناطــق ســیل زده اســتان 
سیستان و بلوچستان، نیروهای امدادی 
شــهرداری اقدام به تخلیه آب خانه های 
کنــارک کردند.مدیرعامــل ســازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری در 
این زمینه گفت: با توجه به تقسیم وظایف، 
نیروهای شــهرداری اصفهــان در کنارک 
مســتقر هســتند و این منطقــه را تحت 

پوشش اقدامات امدادی خود دارند.

 پژوهشگر بحران و مخاطرات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور مطرح کرد:

 دشت مهیار اصفهان، کلکسیونی از مخاطرات
 فرونشست زمین

فرونشست زمین در بیش از ۱۵۰ کشــور جهان گزارش شده است، با این وجود در برخی کشورها از 

جمله ایران، مناطق وسیعی درگیر این پدیده شده و زیرســاخت  ها و سکونتگاه  های مختلف در 

معرض خطرات ناشی از آن قرار گرفته  اند. مجتبی بصیری،  پژوهشگر در خصوص ارقام مختلفی 

که برای مقــدار فرونشســت زمین در 

اصفهان ذکر شــده، توضیح می دهد که 

در بخش هایی از مناطق شمال و شمال 

شرق شــهر اصفهان فرونشست زمین 

بیشــتر بوده با این وجود مقدار آن کمتر 

از ۲۰ سانتی متر در سال است.وی تاکید 

می  کند کــه همین مقدار فرونشســت 

زمین به راحتی می تواند تاثیر مخربی بر 

زیرساخت  های مختلف شهری بگذارد. 

همچنان که امروزه شاهد ترک  هایی در 

برخی ساختمان  های مسکونی این مناطق هســتیم و به ویژه اینکه اثرات مخرب آن در محدوده 

ورزشگاه نقش جهان و فرودگاه بین المللی شهید بهشــتی اصفهان نیز دیده شده است.مجتبی 

بصیری، می گوید مقدار فرونشســت زمین در دشت مهیار بسیار بیشــتر از مقادیر مربوط به شهر 

اصفهان بوده و در برخی گزارش ها به حدود 4۰ سانتی متر در ســال اشاره شده است. بازدیدهای 

میدانی نیز همین موضوع را تایید می  کند، زیرا بر اثر فرونشســت زمین در این دشت شکاف  های 

زیادی ایجاد شده به طوری  که شکاف  ها هم در خود دشت و هم در مرز بین کوه و دشت دیده می

 شود.این پژوهشگر  اضافه می کند: متاسفانه امروزه در دشت مهیار شاهد کلکسیونی از مخاطرات 

ناشی از فرونشست زمین هستیم.  شکاف  های ناشی از فرونشست زمین به پای دکل  های برق و 

نزدیکی راه آهن رســیده و در نقاط مختلفی از جاده اصفهان شهرضا نیز دست  اندازهایی در جاده 

دیده می شود که مرتبط با گسترش فرونشست در این منطقه است. 

در کنار این اثرات بایــد به این نکته نیز اشــاره کرد که برداشــت بی رویه آب  هــای زیرزمینی در 

نهایت موجب مــرگ آبخوان و نابودی کشــاورزی شــده و اثــرات اجتماعــی و مهاجرت  های 

اجباری مردم را به دنبال خواهد داشــت.این پژوهشــگر بحــران و مخاطرات مرکــز تحقیقات 

راه، مسکن و شهرســازی کشــور با اشــاره به ایجاد شــکاف  های ناشــی از فرونشست زمین، 

می  گویــد: اگر این شــکاف ها به زیر جــاده گســترش یابد در لحظــه عبور خودروهــا می تواند 

 منجــر بــه فــرو ریــزش ناگهانــی بخــش  هایــی از زمیــن شــده و حــوادث ناگــواری 

ایجاد کند.

وی راه آهن اصفهانشــیراز را دیگر زیرســاخت واقع در دشــت مهیار عنوان می کند و می  گوید: 

متاسفانه شکاف  های ناشــی از فرونشست زمین بســیار نزدیک به راه آهن اســت و در صورت 

توسعه این شکاف  ها به زیر ریل، ممکن است در اثر ارتعاشات ناشــی از حرکت قطار، فروریزش 

ناگهانی رخ داده و با خروج قطار از ریل فاجعه ای بزرگ ایجاد  شود. وی در خصوص اینکه امکان 

جابه جایی این زیرســاخت ها وجود دارد یا خیر؟ می  گوید: وقتی ابعاد فرونشست در منطقه ای 

گسترش یابد ممکن است دیگر نتوان کشاورزی را توســعه داد و به عبارت دیگر کشاورزی سنتی 

صرفه  ای نخواهد داشــت؛ اما جابه جایی زیرســاخت  ها یا توقف طرح  های توســعه  ای چندان 

 منطقی نبوده و به جای آن باید به فکر راهکارهای مهندسی جهت مقابله با آثار مخرب فرونشست

 زمین بود.

با مسئولان

وز عکس ر

خبرنگاه

رییس گروه کیفیت منابع آب شرکت 
آب منطقه ای استان اصفهان:

امکان انتقال شیرابه های 
زباله به زاینده رود وجود دارد

 »رودخانه زاینده رود در محدوده باالدســت 
حوضه آبریز »زاینده« اســت و از منابع آب 
زیرزمینی و سطحی و چاه ها تغذیه و سیراب 
می شــود بنابراین هرگونه آالیندگی در این 
منابع نفوذ کند، وارد رودخانه می شود.« نیاز 
وحدت پور، رییس گــروه کیفیت منابع آب 
شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با بیان 
این مطلب می گوید: بازدیدهــا و پایش ها 
در محدوده باالدســت، حاکی از آن اســت 
که بیشــترین دفنگاه های زباله شــهری و 
روستایی در آبراهه ها قرار گرفته که با وقوع 
بارندگی امکان انتقــال زباله و شــیرابه به 
رودخانه و سرشاخه های آن وجود دارد. ۱4۰ 
محل دفن پسماند روســتایی و 9۵ دفنگاه 
پسماند شــهری در حوضه آبریز زاینده رود 
شناسایی شده است.وحدت پور می افزاید: 
برخالف بازه پایین دســت رودخانه تاکنون 
هیــچ گونه اقدامی بــرای احــداث کارخانه 
کمپوست در محدوده باالدست نشده است  
به رغم اینکه باالدســت رودخانه زاینده رود 
منبع تامین آب شرب بیش از چهار میلیون 
نفر جمعیت استان اســت و آالینده ها در آن 
محدوده به منابع آبی وارد می شود.رییس 
گروه کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای 
استان اصفهان خاطرنشــان می کند: مراکز 
گردشــگری متعددی به دلیل وجود مناظر 
طبیعی و زیبای اطــراف رودخانه و دریاچه 
ســد زاینده رود توســط ارگان های دولتی و 
خصوصی در مجاورت رودخانه و مخزن سد 
ساخته شده است.وی با بیان اینکه یکی از 
نگرانی های شدید برای آینده، دفن زباله های 
بسیاری از روســتاها در کف آبراهه ها فصلی 
است که می تواند آینده بســیار بدی را برای 
منابع آب ســطحی و زیر زمینــی رقم بزند، 
می گوید: تنها بخش کمی از محل های دفن 
زباله در این محدوده مطابق با مشــخصات 
مهندسی طراحی و ساخته شده اند، در حالی 
که شــیرابه یک محل دفن زبالــه می تواند 

آب های زیرزمینی و سطحی را آلوده کند. 

مدیرکل فنی و حرفه ای اصفهان گفت: با توجه به تنوع رشــته های مهارتی و تاثیر آن در کارآمدی نیروی کار و رونق اشتغال، رغبت متقاضیان در استان به فراگیری 
رشته های مهارتی افزایش یافته است.اکنون دست کم یک هزار حرفه مهارتی در بخش های صنعت، خدمات فنی، گردشگری، آی تی، آی سی تی و مشاغل خانگی 
در۵4 مرکز آموزش فنی و حرفه ای و بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ آموزشگاه بخش خصوصی استان اصفهان ارائه می شود.آرش اخوان افزود: براساس ارزیابی های صورت 
گرفته حدود 7۰ درصد افرادی که آموزش های مهارتی را در مراکز فنی و حرفه ای فرا گرفتند، جذب بازار کار شده اند.وی اظهار داشت: از سویی اجرای نظام آموزش ۲ 
گانه مهارت ها، یکی از روش های کارآمد برای ضمانت اشتغال پایدار است که خود در تشویق و ترغیب جوانان جویای کار به فراگیری آموزش های مهارتی نقش داشته 
است.اخوان افزود: جوانان پس از پایان تحصیل، تمایل به ورود به بازار کار و یادگیری شغل موردنظر خود دارند که این نظام آموزش شغلی، امکان پرورش استعداد 
و پیشرفت آینده شغلی فرد جویای کار را در شغل مورد عالقه او فراهم می آورد.وی بیان داشت: این نظام آموزشی تقاضا محور است و  افراد جویای کار پس از یافتن 
شغل مربوطه، می توانند آموزش های الزم را فرا گیرند. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان افزود: در نظام  آموزش ۲ گانه ۳۰ درصد کل دوره آموزش در مجموعه 

کارگاهی و 7۰ درصد آن در محیط کار واقعی صورت می گیرد و فرد خارج شده از این نظام یک نیروی ماهر و متخصص است.

رغبت به فراگیری آموزش های مهارتی در اصفهان افزایش یافته است



بوژیدار رادوشوویچ سرانجام پس از مدت ها سرگردانی در کشورهای مختلف به ایران بازگشت و در تمرین پرسپولیس حضور یافت.با بازگشت رادوشوویچ، رقابت 
به پست دروازه بانی پرسپولیس بازگشته است. در نیم فصل نخست رادو و بیرانوند رقابت خاصی برای بازی در ترکیب اصلی داشتند که در آخرین بازی های نیم 
فصل، این گلر کروات بود که گوی سبقت را ربود و با ثبت ۷ کلین شــیت در ۷ بازی، عملکرد فوق العاده ای را از خود به جای 
گذاشت.نکته جالب درباره رادوشوویچ این است که او همچون پنجره تابستانی، در زمســتان نیز اتفاقات عجیبی را تجربه 
کرد. رادو در ابتدای فصل تا آســتانه جدایی پیش رفت؛ اما در نهایت در تیم ماندگار شد و حاال این بار هم مشکالت هوایی و 
هواپیمایی، سبب شــد تا چند روزی را در فرانکفورت و اسپلیت معطل بماند و حتی شــایعه عدم بازگشتش مطرح شود.با 
این حال رادو در بازگشت به ایران، با انگیزه باال در تمرین حضور یافت و حاال امیدوار است پس از برانکو ایوانکوویچ و گابریل 

کالدرون، مورد توجه یحیی گل محمدی هم قرار بگیرد و در نیم فصل دوم  به میدان برود.

»رادو«موردتوجهیحییقرارمیگیرد؟
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اقدامعجیبوحیدهاشمیانپسازجدایی»ویلموتس«
بهار امســال بود که مارک ویلموتس به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شــد و با خواست فدراسیون 
فوتبال، وحید هاشمیان را به عنوان دســتیار ایرانی اش معرفی کرد. هاشمیان، مهاجم سابق تیم ملی 

در ســال های اخیر زمان زیــادی را صرف 
گذراندن دوره های پیشــرفته مربی گری 
کــرد و برخــالف کالس هــای خودمان 
که مربی با دو یا ســه هفتــه حضور پای 
صحبت های مدرســان داخلی و خارجی 
مدرک مربی گری می گیرد، سال ها وقت 
گذاشت تا مدرک پیشــرفته مربی گری 
گرفت. او پنجشنبه شب بدون سر و صدا به 
آلمان رفت تا پس از مدت ها در کنار خانواده 
باشد. وحید سال هاست در آلمان ساکن 

شده و اعضای خانواده اش حتی در زمانی که او در ایران سر کار بود، در اروپا مشغول گذران زندگی بودند 
که احتماال به خاطر دوره تحصیلی فرزندش بوده است. اما این سوال به وجود آمده که چرا هاشمیان در 
روز هایی که قرار است سرمربی جدید تیم ملی معرفی شود، تهران را ترک کرد.فدراسیون فوتبال قبال گفته 
بود احتماال یک مربی وطنی جانشــین مارک ویلموتس بلژیکی می شود. وحید در هفته های قبل هم 
می توانست به دیدن خانواده برود؛ اما در نزدیک ترین روز ها به اعالم نام سرمربی تیم ملی راهی آلمان 
شد. محتمل به نظر می رسد که هاشمیان اواخر هفته قبل فهمیده چه فردی سرمربی تیم ملی می شود و 
دو حالت وجود دارد. اول اینکه هاشمیان نمی خواهد با سرمربی جدید همکاری کند و شاید هم سرمربی 
جدید نمی خواهد با او همکاری داشته باشد.حالت دوم که ضعیف تر به نظر می رسد هاشمیان با سرمربی 
تیم به تفاهم رسیده و با هماهنگی او چند روزی به آلمان رفته تا پس از دیدن خانواده برای چند ماه کار 

فشرده تیم ملی در مرحله گروهی جام جهانی تمام و کمال در اختیار تیم ملی و سرمربی باشد. 

کدورتتارتاروقلعهنوییبرطرفشد
سرمربی نفت مسجدسلیمان از برطرف شدن کدورت پیش آمده با امیر قلعه نویی صحبت کرد.بعد 
از دیدار سپاهان و نفت مسجدسلیمان که با تساوی بدون گل در هفته های ابتدایی لیگ برتر به پایان 
رسید، امیر قلعه نویی و مهدی تارتار مصاحبه هایی علیه یکدیگر انجام دادند و کدورت هایی میان آنها 
پیش آمد.حاال بعد از چند ماه مهدی تارتار خبر از برطرف شدن این کدورت می دهد. سرمربی نفت 
مسجدسلیمان که تا قبل از این اتفاق روابط نزدیکی هم با امیر قلعه نویی داشت، ظاهرا چندی قبل 
با سرمربی باتجربه سپاهان تماس گرفته و کدورت ها به پایان رسیده است. تارتار در این خصوص 
گفت: »آن اتفاقات مسئله خاصی نبود. به هر حال ممکن است در فوتبال چنین موضوعاتی پیش 
بیاید. امیرخان)قلعه نویی( بزرگ ماست و چندی قبل بعد از کسالتی که برای او ایجاد شد تماس 

گرفتم و جویای احوالش شدم. من همیشه احترام پیشکسوتان را حفظ می کنم.«

»صیادمنش«بهدنبالحلمشکلخروجازکشور
اللهیار صیادمنش که یکی از لژیونرهای موفق و جوان فوتبال ایران محســوب می شود، بعد از همراهی 
تیم امید در رقابت های مقدماتی المپیک توکیو 2020 و حذف از این رقابت ها همراه سایر شاگردان حمید 
استیلی به کشور برگشت.صیادمنش که باید سریعا به ترکیه برود و در تمرینات استانبول اسپور شرکت 
کند، به دلیل مشکالت خدمت سربازی هنوز نتوانسته از کشور خارج شود. از این رو این پدیده فوتبال 
ایران به فدراسیون فوتبال رفت تا بتواند مجوز معافیت موقت خود و خروج از کشور را دریافت کند.او به 
واسطه قوانین موجود در فوتبال مبنی بر اینکه بازیکنان در سطح ملی می توانند تا 28 سالگی به خدمت 

سربازی نروند، مشکل خاصی نخواهد داشت و با انجام مراودات اداری می تواند به ترکیه برود.

دور برگشت مرحله پلی اف لیگ برتر فوتسال کشور؛

یک گام فاصله تا حضور گیتی پسند در مرحله نیمه نهایی

دور برگشــت مرحله پلــی اف لیگ برتر  سمیهمصور
فوتسال کشور در شرایطی فردا با برگزاری 
چهار دیدار به پایان می رسد که تیم گیتی پسند اصفهان تنها یک گام تا 

حضور در مرحله نیم نهایی این رقابت ها فاصله دارد.
سرخ پوشان اصفهانی که مرحله مقدماتی این رقابت ها را با قرار گیری 
در جایگاه دوم جدول رده بندی به پایان رسانده بودند، در این مرحله با 
تیم سوهان محمد سیما قم همبازی شدند که دیدار رفت این دو تیم در 
ورزشگاه در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار شد، دیداری 

که با برتری پرگل نماینده فوتسال اصفهان به پایان رسید.
تیم گیتی پسند در این بازی با بهره مندی از بازیکنان شاخص فوتسال 
ایران و دو بازیکن برزیلی تیم برتر میدان بود و به شایستگی لقب تیم 
پیروز این بازی را از آن خود کرد. روح ا... ایثاری و سعید قلندری برای 
تیم ســوهان محمد ســیما قم گلزنی کردند و برای تیم فوتسال گیتی 
پســند نیز رایمون)2 گل(، علی اصغر حســن زاده )2( حمید احمدی 
و مرتضی عزتی گلزنی کردند . شــاگردان بی غم با این پیروزی حاال با 

خیالی آسوده آماده دیدار برگشت مرحله پلی اف رقابت های لیگ برتر 
فوتسال کشور در اصفهان می شوند تا با برتری در این دیدار یکی از چهار 
تیم باقی مانده این مسابقات نام بگیرند. در آن سو تیم سوهان محمد 
ســیما قم که فاصله چندانی برای حذف از این رقابت ها ندارد به دنبال 
شکست سرخ پوشان اصفهانی است تا سرنوشت تیم صعود این مرحله 

به دیدار سوم کشیده شود.
بر اساس قوانین سازمان لیگ در این مرحله هر تیمی که دو برد از سه 
دیدار پیش رو به دست آورد به مرحله باالتر صعود می کند و در صورتی 
که هر دو تیم یک برد کســب کنند کار به بازی ســوم که 2 بهمن ماه به 
میزبانی گیتی پسند برگزار خواهد شد، کشیده می شود. تیم فوتسال 
گیتی پســند در دیدار رفت برای اولین بار در سال جاری تمام بازیکنان 
خود را در اختیار داشت و در دیدار پیش رو نیز همین اتفاق خواهد افتاد.

 دیدار رفــت این دو تیــم دو بار به دلیل بروز حواشــی متوقف شــد، 
حاشیه هایی که به گفته حمیدرضا بی غم به نفع فوتسال کشور نیست.

 سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند گفت: با توجه به حساسیت بازی ها 

در مرحله پلی آف، امیدوارم نظارت ها بیشتر شود. شما ببینید از 4 بازی 
مرحله رفت که هفته گذشته انجام شد، 2 بازی حواشی و جنجال های 
زیادی داشت و من فکر می کنم این اتفاقات به نفع فوتسال ما نیست 
و از مســئوالن مربوطه می خواهم تا قبــل از هر گونه اتفــاق ناگواری 

نظارت های خود را بر بازی ها بیشتر کنند.
 دیدار تیم های گیتی پسند اصفهان و سوهان محمد سیما قم از ساعت 
1۷ روز دوشنبه در ورزشگاه پیروزی انجام می شود که بر اساس اعالم 
روابط عمومی باشگاه گیتی پسند، تماشــای این دیدار برای هواداران 
فهیم اصفهانی رایگان اســت. در دیگر دیدار های این مرحله تیم مس 
سونگون در تبریز از تیم حفاری اهواز پذیرایی می کند که دیدار رفت این 
دو تیم با برتری تیم حفاری اهواز به پایان رسید. تیم فرش آرای مشهد از 
تیم سن ایچ ساوه میزبانی می کند که دیدار رفت این دو تیم با شکست 
تیم فرش آرا به پایان رسید. تیم شهروند ساری در دور برگشت مرحله 
پلی اف در ساری مقابل تیم ستارگان ورامین قرار می گیرد. نتیجه دیدار 

رفت این دو تیم  به سود تیم ستارگان ورامین رقم خورد. 

سخنگوی باشگاه ذوب آهن درباره برگزاری مراسم 
معارفه رادولوویــچ به عنوان ســرمربی جدید تیم 
فوتبال این باشــگاه گفت: جــا دارد ابتدا از علیرضا 
منصوریان به خاطر شخصیت باالیی که دارد، تشکر 
کنم. بعد از جدایی منصوریــان، دنبال مربی ایرانی 
بودیم که متاســفانه به نتیجه نرسیدیم. علی دایی 
طی دو روز برای حضــور در ذوب آهن موافقت کرد 
و برنامه ریزی برای حضــور وی انجام گرفت ولی 
یکباره مشــکالت خانوادگی را مطرح کرد و گفت که 
نمی توانم بیایم.احمد جمشــیدی تاکید کرد: بعد 
از آن بود که به دنبال جذب مربــی خارجی رفتیم. 
رادولوویچ، مربی بسیار خوبی است که در تیم های 
ملی مختلــف و همچنین باشــگاه های زیادی کار 
کرده اســت. جا دارد از مدیرعامل کارخانه هم بابت 

حمایت هایی که داشــت، تشــکر ویژه ای کنم.وی 
در پاسخ به سوالی مبنی بر دســتیاران رادولوویچ 
در ذوب آهن گفــت: رادولوویچ اعــالم کرد که یک 
دســتیار خارجی با خودش به ذوب آهن می آورد. 
قصد داریم مربیان سابق خود را در کادر فنی حفظ 
کنیم؛ نفراتی مثل صلصالی و استکی. جلسه ای با 
رادولوویچ خواهیم داشت تا ان شاءا... این نفرات را 
در کادر فنی حفظ کنیم.سخنگوی ذوب آهن در ادامه 
درباره جدایی محمدرضا خلعتبری از این تیم و اینکه 
آیا ذوب آهن از این بازیکن شــکایت کرده است؟ 
اظهار کرد: خیر ،از خلعتبری شکایت نکرده ایم ولی 
از ارســالن مطهری به خاطر حضورش در استقالل 
شــکایت کرده ایم و منتظر رای هستیم.جمشیدی 
افزود: بازیکنان در باشــگاهی مثــل ذوب آهن با 

قدمت ۵0 ساله باید دل شــان با تیم باشد. کسانی 
که حتی یک ذره دل شان با ذوب آهن نیست دیگر 
جایگاهی در تیم ندارند. مــا بازیکنانی می خواهیم 
که با جان و دل برای تیم بازی کنند. مطمئن باشید 
نفرات دیگر جای بازیکنانی که جدا شــده اند را پر 
می کنند.وی همچنین در خصوص قرارداد ۵00 هزار 
دالری رادولوویــچ با ذوب آهن بــرای یک فصل و 
نیم، گفت: این قرارداد کمتر از ۵00 هزار دالر اســت 
ولی با پاداش ها و آپشــن هایش نزدیک به همین 

رقم خواهد بود.

سخنگوی باشگاه ذوب آهن:

قرارداد»رادولوویچ«کمتراز۵00هزاردالراست

استارت»معروف«درچین
باشمارهجدید

چهره روز

اسطوره فوتبال انگلیس: 

»هریکین«بهیورو2020نمیرسد
مایکل اوون، اسطوره فوتبال انگلیس نگرانی ها درباره زمان بازگشت هری کین، کاپیتان تیم ملی 
این کشــور به میادین را افزایش داده و می گوید او احتماال زمانی بیشــتر از آنچه اعالم شده دور از 
میادین خواهد ماند و رقابت های یورو2020 را از دســت می دهد.مایکل اوون در زمان اوج فوتبال 
خود به مصدومیتی سخت از ناحیه همسترینگ دچار شد که حتی بازگشت به میادین روی شکل 
فوتبال او تاثیر گذاشته بود. تاتنهام اخیرا اعالم کرده هری کین که او هم به مصدومیت همسترینگ 
دچار شــده ماه آوریل به میادین برمی گردد. کین در روز اول ســال جدید میالدی در بازی مقابل 
ساوتهمپتون آسیب دید و بعد از آن همسترینگ خود را به تیغ جراحی سپرد.اگر هری کین دیرتر از 
ماه آوریل به میادین برگردد احتمال اینکه رقابت های یورو2020 را از دست بدهد، بسیار باال خواهد 
بود. اوون می گوید اگر مصدومیت او پاره شدن کامل همسترینگ باشد هری کین صد در صد یورو 
را از دست خواهد داد.اسطوره فوتبال انگلیس در این باره گفت:»اصال دلم نمی خواهد درباره شدت 
مصدومیت او حرف بزنم و مصدومیت خودم را با هری کین مقایسه کنم. من شنیده ام که تاندون 
همسترینگ او پاره شده یعنی همان بالیی که سر من آمده بود. اگر اینطور باشد امکان ندارد او درماه 
آوریل به میادین برگردد«.مایکل اوون در ادامه گفــت: در خبرها خوانده ام که مصدومیت او همان 
شدت و شکلی را دارد که مصدومیت من داشت. در این صورت احتمال بازگشت او به میادین در ماه 
آوریل بسیار بعید است. یادم هست که چقدر سختی کشیدم. راستش را بخواهید برای او نگرانم و 

امیدوارم بتواند مثل قبل درباالترین سطح بازی کند.

بازگشتسریعگلرتاتنهامکهدستششکستهبود
 هوگو لوریس، دروازه بان فرانســوی تیم تاتنهام انگلیس پس از گذرانــدن دوران مصدومیتش به 
تمرینات این تیم بازگشته است.چند ماه پیش بود که هوگو لوریس دروازه بان فرانسوی تیم تاتنهام 
انگلیس دچار شکستگی از ناحیه دست شد و مدت ها از فوتبال دور شد. با این حال او پس از گذراندن 
دوران مصدومیت نسبتا شدید خود،در روزهای ابتدایی ســال 2020 به تمرینات تاتنهام بازگشته و 
احتماال به زودی می تواند از دروازه اسپرز محافظت کند.بازگشت لوریس در فاصله حدود یک ماه تا 

آغاز مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا قطعا خبر خوبی برای خوزه مورینیو است.

توقفهمهفعالیتهایفوتبالیدرقبرس
فدراسیون فوتبال قبرس اعالم کرد که به خاطر به خطر افتادن جان داوران، همه فعالیت های فوتبال 
در این کشور را متوقف کرده است.یکی از داوران در لیگ قبرس به قتل و حمله مسلحانه تهدید شد 
و همین باعث شد تا همه داوران در لیگ این کشور دست به اعتصاب بزنند و اعالم کنند که قضاوت 
هیچ دیداری را برعهده نخواهند گرفت.فدراسیون فوتبال قبرس اعالم کرد که در حمایت از داوران تا 
اطالع ثانوی برگزاری همه بازی ها را در رده های مختلف متوقف کرده است.قبرس یکی از کشورهای 
اروپایی است که در آن تبابی در نتایج به شدت وجود دارد و بارها در این زمینه هشدار داده شده است.

سرمربیجدیدبارسابهدنبالشکارهافبکیووه
نشریه »موندو دپورتیوو« اسپانیا خبر داد که کیکه ستین، سرمربی جدید بارسلونا برای تقویت خط 
میانی اش به دنبال جذب فدریکو برناردسکی، هافبک ایتالیایی یوونتوس است.آبی-اناری ها برای 
برآورده کردن خواسته سرمربی جدید خود می خواهند، ایوان راکیتیچ، ستاره کروات خود را قربانی 
کنند. هدف بارسلونا اهدای راکیتیچ به بیانکونری است تا برناردسکی را به آنها بدهد.البته والورده، 
سرمربی سابق بارسلونا نیز به دنبال این هافبک بود ولی ناکام ماند . کاتاالن ها آماده هستند تا عالوه 

بر هافبک کروات، بانوی پیر پول بدهند تا به این انتقال رضایت بدهد.

فوتبال جهان

معروف با شماره ۷ تیم بایک موتور کار خود را 
در سوپرلیگ چین استارت زد.سعید معروف، 
کاپیتان تیم ملی والیبال ایــران که چند روز 
قبل همراه با سایر ملی پوشــان توانست در 
شــهر جیانگمن چیــن با قهرمانی ســهمیه 
المپیک 2020 را کسب کند، به خاطر قراردادی 
که با تیم بایک موتور چین امضا کرده بود، به 
تهران بازنگشت و برای شــروع فصل جدید 
به تمرینات این تیم ملحق شد.کاپیتان تیم 
ملی ایران که فصــل قبل در ســری آ ایتالیا 
به میدان می رفت، در قامت یک ســتاره در 
ســوپرلیگ چین حاضر خواهد شد. معروف 
کار خود را در تیم نارنجــی پوش بایک موتور 
با شــماره ۷ آغاز کرده است.تیم بایک موتور 
فصل قبل به عنوان نایب قهرمانی سوپرلیگ 
چین دست پیدا کرده و حاال قصد دارد باحضور 
معروف و البته ســتاره های دیگری همچون 
کوین له روکس فرانســوی، قهرمانی را از آن 
خود کند. البته آنها ســال گذشته تا پایان دور 
گروهی در صدر بودند و بــه اصطالح قهرمان 
جدول گروهی شدند ولی در پلی آف شانگهای 
قهرمان سوپرلیگ چین شد. سعید معروف 
یکی از ستاره های تیم ملی والیبال در رقابت 
های انتخابی المپیک 2020 توکیو بود که نقش 
زیادی در کسب سهمیه تیم ملی والیبال ایران 
ایفا کرد. معروف، بدون شک یکی از امیدهای 
اصلی کوالکوویچ برای درخشش در سرزمین 
اژدهای زرد به حســاب می آید.  کاپیتان تیم 
ملی والیبال ایران  در مســابقات گزینشــی 
المپیک ریو با عملکرد خوب خود که منجر به 
صعود ایران پس از ۵2 سال به المپیک شد، 
به عنوان برترین پاسور مسابقات شناخته شد.

 از 4 بازی مرحله رفت که هفته گذشته انجام شد، 2 بازی حواشی 
و جنجال های زیادی داشت و من فکر می کنم این اتفاقات به 
نفع فوتسال ما نیست و از مسئوالن مربوطه می خواهم تا قبل از 

هر گونه اتفاق ناگواری نظارت های خود را بر بازی ها بیشتر کنند
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قهرمانانکشتی
درمناطقسیلزده
سیستان

به دنبال وقوع سیل در استان 
سیستان و بلوچستان برخی 
از عنوان داران کشــتی جهان و 
المپیک از همان روز نخســت 
با حضور در مناطق ســیل زده 
مشغول کمک رسانی و خدمت 

به مردم هستند.

عکس: مشرق نیوز
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آرزوی سالمتی رییس حوزه علمیه اصفهان برای آیت ا... سیستانی 
آیت ا...مظاهری از مراجع تقلید و رییس حوزه علمیه اصفهان در پیامی برای آیت ا... سیستانی از درگاه 
خداوند آرزوی سالمت ، شفای کامل و عاجل کرد.در این پیام آمده است:خبر عارضه جسمانی آن وجود 
مبارک مایه نگرانی شد.خداوند سبحان را سپاسگزاریم که اقدامات درمانی با موفقیت انجام پذیرفته 
و به نجف اشــرف مراجعت کرده اید.از خداوند تعالی سالمت و عافیت و شفای کامل و عاجل و شامل 
جنابعالی را مسألت کرده و امید اســت همواره تحت عنایات خاصه امام امیرالمومنین»ع« و حضرت 

بقیة ا...  االعظم»ارواحنافداه« باشید و برکات وجود شریف آن جناب مستدام و پایدار باشد.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان:

افزایش انضباط مالی و بودجه ای ضروری است
معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان اظهار کرد: تاکید بر استراتژی مشــارکت و سرمایه پذیری 
شهرداری، از وظایف و خط مشی های سازمان های وابسته شهرداری اصفهان است.حسین امیری 
افزود: باید اهداف تعیین شــده برای جلب مشــارکت بخش خصوصی و ســرمایه گذاری آن ها در 
زیرساخت ها و زمینه های مرتبط با افزایش رفاه و کیفیت زندگی شهروندان از دریچه ماموریت های 
سازمان ها پیگیری شود.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی 
حاکم بر شهر، شــهرداری باید نســبت به افزایش بهره وری همه جانبه اقدام و در خصوص کاهش 
هزینه های غیرضروری و افزایش انضباط مالی و بودجه ای حرکت کنــد.وی تصریح کرد: اقدامات 
صورت گرفته و برنامه های آتی سازمان های وابسته شهرداری، در جهت تحقق اهداف مدیریت شهری 
و ارائه خدمات هرچه بهتر به شهروندان است که اثرات آن مشهود بوده و با توجه به تصمیم گیری ها 
پروژه های حائز اهمیتی در اصفهان اجرایی خواهد شد.امیری با اشاره به برگزاری جلسات شورایی 
سازمان های آرامستان ها، مدیریت پســماند و سازمان زیباسازی وابســته به شهرداری اصفهان با 
حضور شهردار اصفهان، اعضای شورای این سازمان ها و اعضای هیئت مدیره این سازمان ها، گفت: در 
این جلسات، عملکرد هر یک از سازمان ها و تصمیم گیری درباره سیاست ها، اولویت ها و برنامه های 
آن ها در سال آینده بررســی می شود.وی خاطرنشــان کرد: در روزهای گذشته شورای سازمان های 
آرامستان ها، مدیریت پسماند و سازمان زیبا سازی شهرداری اصفهان برگزار شده و شهردار اصفهان 
خط  مشی های شهرداری در قبال این سازمان ها را تعیین کرده است.معاون خدمات شهری شهردار 
اصفهان ادامه داد: در جلسات شورای سازمان ها، گزارش عملکرد، صورت های مالی، عملیات و اصالح 
بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان های آرامستان ها، مدیریت پسماند و سازمان زیبا سازی شهرداری مورد 

بررسی و تایید قرار گرفت همچنین پیشنهاد بودجه سال۱۳۹۹ آنها ارزیابی و بررسی شد.

نمایش همسایه آزاری با زبان طنز در تابلوهای تبلیغات شهری
رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان اظهار کرد: دوره جدید گالری شهری شامل 
پنج طرح پیرامون مســائل آپارتمان ها و مکان های پر جمعیت است. احمد رضایی با بیان اینکه پنج 
واحد با موضوع همسایه آزاری با زبان طنز و معکوس و با تصویرسازی قوی با همشهریان ارتباط برقرار 
می کند، افزود: این طرح ها به مدت دو هفته میهمان تابلوهای تبلیغات شــهری خواهد بود.رییس 
اداره توسعه فرهنگ شهروندی شــهرداری اصفهان ادامه داد: این طرح ها به مردم آموزش می دهد 
که فرهنگ زندگی در آپارتمان ها و مجتمع های مســکونی پر جمعیت را داشته باشند، به عنوان مثال 
»در آسانسور سیگار نکشــند«، »صدای تلویزیون را زیاد نکنند« و »در راهروها با صدای بلند صحبت 
نکنند«.وی تبلیغات شهری را از جمله فعالیت های مستمر اداره توسعه فرهنگ شهروندی دانست و 
خاطرنشان کرد: این تبلیغات هر دو هفته یک بار با موضوعات شهروندی در حوزه مدیریت شهری روی 
۳۰۰ تابلوی تبلیغی سطح شهر نصب می شود.رضایی گفت: عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر از 
تولیدات فرهنگی و برنامه های اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان می توانند با شماره 

۶۱-۳۴۴۶۷۳۶۰ تماس گرفته یا به وب سایت shahrvandi-isf.ir مراجعه کنند.

امروز روز هوای پاک است، هوای پاکی که اصفهان طی ده ماه گذشته به خود ندیده است؛

مرگ تدریجی یک رویا

در شرایطی به روز هوای پاک رسیده ایم که        نرگس طلوعی
برای کالن شهر اصفهان طی ده ماه گذشته 
هیچ روز پاکی ثبت نشده است، روز پاکی که شهروندان دیار گنبدهای 
فیروزه ای بدون هیچ استرس و نگرانی آن را به پایان برسانند و دغدغه 
آلودگی هوا و به  شماره افتادن نفس را در آن نداشته باشند؛ آرزویی که 

گویی قرارنیست به حقیقت بپیوندد.
در سال ۱۳۷۴ تشدید آلودگی هوای چند كالن شهر ایران از جمله تهران، 
اراك، اصفهان، اهواز، مشهد و شیراز، مســئوالن ستاد اجرایی كاهش 
آلودگی هوا را بر آن داشــت تا به منظور ایجاد حساسیت در بین اقشار 
مختلف جامعه، روز ۲۹ دی را به عنوان روز ملی هوای پاك به شــورای 
فرهنگ عمومی كشور پیشنهاد كنند كه این پیشنهاد مورد موافقت این 
شورا قرار گرفت.از آن سال تاكنون ۲۹ دی در تقویم ایران به عنوان روز 
هوای پاك نام گذاری شده است و از آنجا كه راهكار اصلی كاهش آلودگی 
هوا ، مشاركت مردمی و افزایش هماهنگی بین بخشی است، اجرای 
برنامه هایی در این روز می تواند تالش ها برای كاهش آلودگی هوا و گام 

برداشتن جهت رسیدن به هوای پاك را مضاعف كند.
گرچه نام گذاری روز هوای پاك از سال ۷۴ در تقویم رسمی كشور قرار 
گرفت؛ اما طی این مدت، انجام فعالیت ها و گام برداشتن برای رسیدن 

به هوای پاك و سالم با توجه به شواهد موجود رضایت بخش نبوده به 
طوری که اصفهان، به گفته مدیر کل محیط زیســت استان آلوده ترین 

کالن شهر کشور بوده است.
ایرج حشــمتی  با بیان اینکه در اســتان اصفهان بیش از ۱۰ هزار واحد 
صنعتی، ۶۰5 معدن فعال و دو هزار واحد ســنگ بری و همچنین یک 
میلیون خودرو و 5۰۰ هزار موتور سیکلت وجود دارد، گفت: قانون هوای 
پاک که مرداد ۱۳۹۶ به تصویب رسید هنوز مغفول مانده است و به جز 
فعالیت در بخش سوخت در ســایر بخش ها نتوانسته ایم به امکانات 

دست  یابیم و خودروهای استاندارد تولید کنیم.
 با توجه به این که اســتفاده از وســایل حمل و نقــل عمومی یکی از 
راهکارهای موثر در کاهش آلودگی هواســت و تجربه گسترش ناوگان 
حمل و نقل عمومی در کالن شــهرهای بزرگ آلــوده جهان موفق بوده 
است، مدیران شــهری اصفهان نیز در ســال های اخیر تالش کرده اند 
تا گام های موثری در این زمینــه بردارند. راه انــدازی کامل خط یک 
مترو، افزایش خطوط اتوبوســرانی BRT  و همچنین افزایش تعداد 

اتوبوس های واحد در این خطوط از جمله این اقدامات بوده است.
رونمایی از 5۰۸ سامانه هوشمند مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان 
یکی دیگــر از اقدامات مدیریت شــهری در راســتای کاهش آلودگی 

هواست . این ســامانه ها قرار اســت تا اطالعات کامل حمل و نقلی از 
جمله تعداد ناوگان، مبدأ و مقصد سفرها و... برای خدمت رسانی بهتر به 
شهروندان را در دسترس آنها قرار دهد تا مردم به راحتی به صورت ایمن و 
با اعتماد به مجموعه ای قانونمند بتوانند از بسترهای ایجاد شده استفاده 
کنند. با ایجاد این سامانه ها شــهروندان می توانند نوع وسیله، مسیر 
حرکت و اطالعات ترافیکی را دریافت کنند، همین طور ارائه سرویس به 
شهروندان نیز برای انتقال بسته ها از طریق پایانه مسافربری به خارج 

از استان فراهم می شود.
 به گفته مسئوالن شــهری، این اقدامات استقبال شهروندان اصفهانی 
را به دنبال داشــته اشــت به طوری که گزارش ها حاکی از اســتفاده 
بیشــتر مردم از اتوبــوس و تاکسی هاســت؛ اما با این وجــود و از آن 
جایی که هــدف از نام گذاری روز هــوای پاک ایجاد حساســیت در 
اقشــار مختلف مردم برای تالش جهت کاهش آلودگی هواست، نیاز 
است تا خود شهروندان هم نسبت به اســتفاده از وسایل حمل و نقل 
عمومی رغبت بیشــتری از خود نشــان داده و از جوالن ماشــین های 
شــخصی تک سرنشــین در شــهر خودداری کنند تا آنها نیز گام های 
 کوچکی در جهــت مقابله با ایــن معضل که گریبانگیر شــهر شــده، 

بر دارند.

مدیرکل بازرسی شهرداری اصفهان در »گردهمایی 
بازرسان مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان«، 
اظهار کرد: اگر قضاوت ها اشتباه انجام شود به راحتی 
نمی توان در اذهان همــکاران پیامدهای آن را پاک 
کرد.محمدعلی صرامی افزود: خط قرمز بازرســی، 
حفظ آبرو و حیثیت همکاران اســت، از این رو باید 
این مهم را سرلوحه امور بازرســی قرار دهیم و اگر 
شــکایت یا اخباری مبنی بر تخلف یا سوء استفاده 
همکاران می رســد، با دقت و ظرافت مورد بررسی 
قــرار گیرد.مدیرکل بازرســی شــهرداری اصفهان 
با اشــاره به ۱۰ موضوع مهم به عنوان سرمشــق و 
سرلوحه بازرسان مناطق و سازمان های شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: اولین انتظار از بخش بازرسی 
خوش رویی و برخورد درست و مودبانه با ارباب رجوع 
و سایر همکاران در شهرداری و سایر سازمان هاست.

وی بــا تاکید بر افزایش ســطح دانــش و آگاهی 
بازرســان گفت: اگر بازرســی یک صورت جلسه را 
امضا کرد که آن اســناد و صورت جلســات برخالف 
آیین نامه، قوانین و مقررات بود قطعا جای گذشت 

وجود ندارد.
صرامــی ادامه داد: ارتقای ســطح دانش و آگاهی 
بازرســان باید مــورد توجه قــرار گیرد چــرا که در 

جایگاه بازرســی جای تامل وجود ندارد.وی اظهار 
کرد: یکی از برنامه هــا ارزیابی عملکرد بازرســان 
اســت که این ارزیابی در مالقات های حضوری یا 
درجلســات مناطق یا ســازمان ها انجام می شود.

مدیرکل بازرسی شهرداری اصفهان با تاکید بر انتقال 
تجربیات و اطالعات افراد باتجربه به سایر همکاران 
گفت: برخی از نیروها در آســتانه بازنشســتگی یا 
جابه جایی هســتند که به برخی تجــارب در طول 
فعالیت خود دســت یافته اند و ایــن تجارب برای 
سایر همکاران بســیار مفید اســت، بنابراین باید 
این تجربیات انتقــال داده شــود و از این موضوع 
مهم غافل نشویم.وی با بیان اینکه پیگیری موثر و 
اثربخش شــکایات همچنین ارائه پاسخ به مراجع 
نظارتی از مســیر قانونی باید مورد توجه بازرســان 
قرار گیرد، اظهار کرد: بازرسان باید فرآیند و مراحل 
مشخص شده بازرســی را ســپری کنند.  به هیچ 
عنــوان نباید اطالعاتــی خارج از ســیکل و فرآیند 
اداری به خارج از مجموعه بازرسی انتقال پیدا کند؛ 
همچنین باید برای انجام امــور، زمان بندی وجود 
 داشته باشــد و دوره شــکایات نباید دامنه طوالنی 

به خود بگیرد.
وی تصریح کرد: بیشتر شکایات واصله را می توان 
با پیگیری موثر به نتیجه رساند و این نقطه موثر در 
جلب رضایت مندی مردم اســت.مدیرکل بازرسی 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه باید از انتشار و خروج 
اطالعات از سیستم جلوگیری شــود، گفت: نظم و 

انضباط اداری موضوع دیگری اســت که باید مورد 
توجه قرار گیرد، زیرا سرآمد بودن بازرسی در نظم و 
انضباط اداری جزو ضروریات است.وی تاکید کرد: 
بازرسان باید ســرآمد و الگو باشند چرا که بازرسی 
به معنای الگو بــودن در خوش رویی، احترام، نظم 

و انضباط است.
صرامی، کارایی و اثربخشــی را موضوع قابل توجه 
دیگر برای بازرسان مناطق و سازمان های شهرداری 
دانست و گفت: انجام صحیح اقدامات همان کارایی 
است و درست انجام دادن هر کار اثربخشی است؛ 
اگر در امور و فعالیت ها ایــن دو مهم را ادغام کنیم 
یکی جنبه عملکردی و دیگری جنبه راهبردی دارد و 
با ادغام این دو، بسیاری از اقدامات نتایج خوبی به 
همراه خواهد داشت.وی با تاکید بر لزوم برقراری 
ارتباط چهره به چهره با افراد بــه جای مکاتبه های 
بیهوده گفــت: پرهیز از مکاتبات بیهــوده و طوالنی 
شــدن روند کار، شایســته نیســت و باید به جای 
ارتباط های بی اثر، ارتباط های رودررو انجام شــود؛ 
قطعا پذیرفته نیست نامه یا شکایتی از ماه ها قبل 

بالتکلیف مانده باشد.
مدیرکل بازرســی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: 
همه افراد به ویژه بازرســان باید همیشه خدا را در 
همه حال ناظر خود بدانند و تعهــد و وجدان کاری 
را ســرلوحه فعالیت ها قرار دهنــد و در این صورت 
 بســیاری از این امور نیاز به بازرســی و پیگیری و

 توضیح ندارند.

مدیرکل بازرسی شهرداری اصفهان تاکید کرد:

لزوم ارتقای سطح دانش و آگاهی بازرسان

 انجام فعالیت ها و گام برداشتن برای رسیدن به هوای 
پاك و سالم با توجه به شواهد موجود رضایت بخش 
نبوده به طوری که اصفهان، به گفته مدیر کل محیط زیست 

استان آلوده ترین کالن شهر کشور بوده است

گفت وگو بین والدین و نوجوانان در برنامه »رمان و زندگی«
چهارشنبه، ۲5 دی ماه در خانه نوجوان وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با 
همکاری شهر کتاب اصفهان، نخستین جلسه »رمان و زندگی« اثر مصطفی مستور با عنوان »روی 
ماه خداوند را ببوس« با حضور والدین و نوجوانان بررسی شد.مدیر خانه نوجوان با اشاره به برگزاری 
برنامه »رمان و زندگی« اظهار داشت: این برنامه با هدف افزایش فرهنگ مطالعه و خواندن رمان به 
دنبال ارتقای مهارت گفت وگو بین والدین و فرزندان است.اسما نکویی افزود: یکی از اهداف برنامه 
»رمان و زندگی« استخراج مفاهیم زندگی از قالب ادبی پرمخاطب رمان است تا راه گفت وگو بین 
والدین و نوجوانان فراهم شــود و بتوان 
با انتقال تجارب زبان مشــترکی بین دو 
نســل فراهم کرد. کتابدار خانه نوجوان 
و مســئول برگزاری جلســات »رمان و 
زندگی« با اشــاره به اینکــه این برنامه 
در ادامه سلسله جلســات ادبی »رمان 
محبوب من« است، گفت: با توجه به فضا 
و حضور نوجوانان در خانه نوجوان، سعی 
شده ارتباطی بین بزرگساالن و نوجوانان 
پدید آید تا در کنار همدیگر به موضوعاتی 
که براساس آنها رمانی انتخاب شده، پرداخته شود. سعیده سیاحیان افزود: این برنامه در تالش 
اســت به رمان های برتر ایران و جهان بپردازد؛  انتخاب رمان ها، بر اساس اقبال عمومی و جایگاه 
ممتاز ادبی آنهاست و سعی شده متناسب با نیازهای روزمره شهروندان دست به انتخاب رمان بزنیم. 
وی با تاکید بر اینکه نویسندگان برای سنجش درک مخاطب دست به خلق اثر می زنند، افزود: در 
نشست های »رمان و زندگی« قرار نیســت نگاه تخصصی به رمان داشته باشیم؛ نگاه ما از زندگی 

برمی آید و تاثیر رمان در بین عوام مردم مهم است.
وی با بیان اینکه شرکت کنندگان دراین جلسات شامل تمام طیف ها می شوند، گفت: متخصصان 
ادبیات داستانی تا شــهروندان عادی به همراه نوجوانان در این جلسات شرکت می کنند و با گفت 
وگو درباره رمانی که در طول یک ماه مطالعه کردند به گفت وگو می نشــینند و از منظر و دریچه خود 
دســت به تجزیه و تحلیل آن رمان خواهند زد. این متخصص ادبیات داستانی با بیان اینکه حتی 
در ایام امتحانات، نوجوانان کتــاب از کتابخانه به امانت می گیرند، تصریح کــرد: در آینده نزدیک 
مقرر شده جلســات تخصصی با ژانر ادبیات نوجوان برای این قشر داشته باشیم که برنامه »رمان 
و زندگی« نیز با هدف تقویت مهارت گفت وگو و ارتباط بین بزرگســاالن و نوجوانان شــکل گرفته 
اســت. »روی ماه خداوند را ببوس« رمانی اســت در ۲۰ بخش که در ســال ۱۳۷۹ در ۱۲۰ صفحه 
توسط انتشارات نشــر مرکز به چاپ رسیده اســت. این کتاب طی ســال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ در 
جشنواره قلم زرین به عنوان بهترین رمان برگزیده شد. در ابتدای جلسه »رمان و زندگی« در خانه 
نوجوان وابسته به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان درباره خالصه رمان 
»روی ماه خداوند را ببوس« توضیحاتی داده شد و پس از آن شــرکت کنندگان دیدگاه های خود 
را به اشتراک گذاشــتند. »یونس« که راوی داستان است برای رســاله پایان نامه دکتری فلسفه 
خود موضوع خودکشــی دکتر محســن پارســا و دالیل این حادثه و مرگ خودخواسته را انتخاب 
کرده و تا آخر داســتان برای تکمیل این رســاله درگیر حل معماســت. »معمایی که به زعم یکی 
از شــرکت کنندگان در رمان جا نیفتاده و انگار به زور به داستان چسبانده شــده است.«؛ در ادامه 
داستان نامزدش سایه، دانشــجوی کارشناسی ارشد الهیات اســت و موضوع پایان نامه اش در 
مورد »مکالمات خداوند و موســی« است. یونس نه ســال پیش دیدگاه مذهبی دیگری داشت 
 ولی حاال دیدگاه مذهبی اش عوض شــده، چنان که خــودش می گوید: من امــروزم با دیروزم 

فرق کرده است.

با مسئولان

خبر ویژهشهرداری

اصفهان در مسیر همدلی با  سیل زدگان؛

ارسال محموله خوراکی و 
 بهداشتی شهرداری 

به سیستان و بلوچستان
نخســتین محمولــه خوراکی و بهداشــتی 
شــهرداری اصفهان به مناطق ســیل زده در 
سیستان و بلوچستان ارســال شد.شهردار 
اصفهــان ، ارزش ایــن محمولــه کمکی را 
۱5۰ میلیارد ریــال بیان کــرد و گفت: امروز 
این محموله  شــهرداری اصفهــان  در قالب  
بسته هایی شامل اقالمی همچون پوشاک 
بهداشــتی، شــامپو، برنج، پتــوی گلبافت، 
کنســرو لوبیا و قارچ، نمــک قوطی، روغن، 
مایع دستشــویی، تن ماهی، نخود، ماش و 
عدس  به سمت نیک شهر از مناطق سیل زده 

ارسال شد.
قدرت ا... نــوروزی، بــرای کمک رســانی 
در زمینه مدیریت شــهری به شــهرداران و 
مســئوالن سیســتان و بلوچســتان اعالم 
آمادگی کــرد و گفت: از چهارشــنبه ۲5 دی 
تاکنــون تجهیــزات و نیروهــای امــدادی 
شهرداری به مناطق ســیل زده ارسال شده 
و نیروهای خدماتی شــهرداری هم از صبح 
جمعه با اســتقرار در شــهر کنارک مشغول 
امدادرسانی هســتند.وی با اشاره به حجم 
ســیل و عمق تخریب در مناطق ســیل زده 
سیســتان و بلوچســتان گفت: در پی سیل 
اخیر سیستان وبلوچســتان به زمین های 
کشاورزی و راه ها آسیب رسیده، دام ها تلف 
شده و تلفات جانی کم بوده است.وی از مردم 
نوع دودســت اصفهان درخواست کرد هرچه 
سریع تر کمک های خود را با هماهنگی ستاد 
بحران، هالل احمر و شهرداری به این مناطق 
ارسال کنند و با تامین اعتبار و ارسال تجهیزات 
در بازسازی زیرساخت هایی که تخریب شده 
کمک رسانی کنند.شهردار اصفهان افزود: هم 
اکنون برخی خیریه های اصفهان در مناطق 
سیل زده سیســتان و بلوچســتان مستقر 
هستند و مردم می توانند با ارسال کمک های 
خود بــه ســیل زدگان با مردم ایــن منطقه 

همدردی کنند.

دیدار شهردار 
اصفهان با آیت ا... 

جوادی آملی
قدرت ا... نوروزی، شــهردار 
اصفهــان در ســفر به شــهر 
مقدس قم با آیت ا... جوادی 
آملی از مراجع بــزرگ تقلید 
شیعیان دیدار و گفت وگو کرد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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هنگامی که اهدافــی در نظر  مهسا احمدی
داریم، کافی اســت اطالعات 

نادرست یا گمراه کننده ای سر راه ما قرار بگیرند و حرکت ما 

به سمت رشــد مثبت را خدشــه دار کنند. درست به همان 

اندازه ای که یک سیگنال مثبت می تواند به ما اجازه دهد که 

به نقشه موفقیت مان دست پیدا کنیم و با سرعت بیشتری 

به سمت هدف پیش رویم، پارازیت  یا اطالعات نادرست و 

گمراه کننده انرژی و زمان مان را می بلعد.اگر اطالعاتی که 

به مغز شما می رسد، با یکی از معیارهای زیر مطابقت دارد، 

تقریبا مطمئن باشید که سرو صدا و پارازیت است:

 بی مصرف بودن: رفتارتان بــا اطالعاتی که می گیرید تحت 
تاثیر قرار نخواهد گرفت.

اگر اطالعاتی به دســت می آورید که به دردتان نمی خورد 

و مصرفی برای شــما نــدارد، این اطالعــات از پارازیت ها 

محسوب می شوند. هنگامی که در این مورد دقت می کنید، 

متوجه خواهید شــد که متاسفانه بیشــتر اطالعاتی که به 

صورت روزانه یا حتی ســاعتی به مغز شــما وارد می شود 

در این دســته قرار می گیرد.یک مثال خوب در این مورد، 

احاطه کــردن خودتان با اخباری اســت که زیــاد و تمام 

نشدنی هســتند. شــما هر روز اخبار زیادی را می شنوید 

و می خوانیــد که به درد شــما نمی خورد و تنهــا اطالعات 

بی فایده ای است که زمان شما را هدر می دهد.

 بی مورد: شــما نمی توانید از اطالعاتی که ممکن اســت تا 
زمانی که به آن نیاز پیدا کنید، تغییر کند استفاده کنید.

اگر برای مدت طوالنی ســهام خریــداری کرده اید، اینکه 

هــر روز وضعیــت آن را چک کنیــد فقط منابــع ذهنی و 

انرژی باارزش شــما را هدر می دهد و کار بی ثمری است. 

این اطالعــات تا زمانی که شــما آمــاده اســتفاده از آن 

باشــید، بی ربط خواهد بــود و از جمله پارازیت هاســت.

پیش بینی هایــی که آنقدر بــه آن ها گوش مــی دهیم که 

واقعیــت را از یاد می بریــم. نمونه های کالســیک از این 

مــوارد پیش بینی های بورس و هواشناســی اســت. اگر 

می توانستید تمام دقایق زندگی خود را به عقب برگردانید، 

دل تان می خواســت که مجددا بــرای پیش بینی هایی که 

۹0 درصد آن اشــتباه اســت زمان خودتــان را تلف کنید؟ 

این پیش بینی ها پارازیت ها و ســروصداهایی هستند که 

اطالعات مفیدی که بــرای تصمیم گیری دارید را بی اعتبار 

و غیرمهم می کنند.

 منحرف کردن: شما را از اهداف تان منحرف می کند
به اهدافی که برای خودتــان دارید فکر کنید: پیشــرفت 

شــغلی، گرفتن نمرات بهتــر، صرفه جویــی در هزینه ها، 

والدین خوب بودن و...  اکنون ســیل اطالعات را مشاهده 

کنید. اگر هدف شما این اســت که کارتان را زودتر به اتمام 

برسانید تا بتوانید زمان بیشتری را با خانواده خود بگذرانید، 

خواندن سایت ها و مشغول کردن خودتان، از پارازیت هایی 

اســت که شــما را از اهداف تان دور می کند.بــا جدا کردن 

پارازیت ها و سر و صداهای بی فایده از سیگنال های مهم، 

شــما در زمان خود صرفه جویی می کنید و به آن چیزی که 

مهم است، توجه می کنید.

آشپزی ساندویچ 
مرغ مکزیکی

مواد الزم:ســینه مرغ یک عدد،ران مرغ 2 عدد،ترکیب سبزیجات 
)هویج، ذرت، نخود فرنگی( 4 قاشــق ســوپ خوری،قارچ 4 عدد،فلفل 

دلمه ای یک عدد،پیاز یک عدد،کره به میزان الزم،سس مایونزبه میزان الزم،ماست 
به میــزان الزم،آب لیمو بــه میــزان دلخواه،نمک به میــزان دلخواه،فلفــل به میزان 

دلخواه،زعفران دم کرده به میزان دلخواه،پنیر چدار به میزان دلخواه
طرز تهیه: ابتدا سینه و ران مرغ را خرد کنید. مرغ ها را به همراه کره درون تابه بیندازید و آن ها را 

روی حرارت کمی تفت دهید. مقداری آب به همراه زعفران دم کرده را درون آن ها بریزید و حرارت 
را کم کنید.درب تابه را بگذارید تا مرغ ها کامال پخته شوند. پیازهایتان را خرد کنید و آن ها را درون 
یک تابه دیگر بریزید و تفت دهید تا به رنگ طالیی در آیند. تکه های مرغ پخته شــده را به همراه 
فلفل دلمه ای نگینی شــده به آن اضافه کنید و تفت دهید تا فلفل ها نرم شوند. در مرحله بعدی 
قارچ ها را به اندازه دلخواه خرد کنید و به همراه سبزیجات دیگر به تابه اضافه کنید و همه مواد 

را با هم تفت دهید. سس مایونز، ماست و آب لیمو را درون یک ظرف بریزید به طوری که 
سس مایونز رقیق شود. نمک و فلفل را به آن اضافه کنید و در نهایت سس تهیه شده 

را روی مواد بریزید.بعد از اینکه سس کامال به مواد جذب شد آن ها را 
از روی حرارت بردارید. مواد را روی نان بگذارید، پنیر را روی 

آن قرار دهید و داخل فر بگذارید تا پنیر آب شود و 
سپس سرو کنید.

اطالعات گمراه کننده را نادیده بگیرید!

انیمیشن »جانشین« تولید می شودنمایش »پوست«در جشنواره فیلم فجرخبر
برادران ارک با فیلم سینمایی »پوست« در دو بخش جشنواره 
فیلم فجر امســال حضور دارند.فیلم ســینمایی »پوست« به 
کارگردانی بهمن و بهرام ارک است که در ساخت فیلم های کوتاه 
موفق عمل کرده بودند. فیلمبرداری آن 80 جلسه در شهر تبریز 
طول کشــید و به جز بخش نگاه نو در بخش سودای سیمرغ 
سی و هشتمین جشــنواره فیلم فجر نیز حضور دارد.این فیلم 
به تهیه کنندگی محمدرضا مصباح است و ناصر هاشمی، جواد 
قامتی و عاشیق ولی عبدی بازیگران آن هستند.موضوع فیلم 

»پوست«عشق و تقبیح جادو و خرافه پرستی است.

عبدا... علیمراد، کارگردان انیمیشــن ایران کار ساخت تازه ترین 
اثر خود با عنوان »جانشــین« را در کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان آغاز کرده اســت.فضای کلی این انیمیشن، به نوعی 
ورود ماشین به زندگی انسان هاســت.علیمراد درباره روند تولید 
»جانشین« گفت: حدود 2 ماه است که کار خود را شروع کرده ایم و 
این انیمیشن در مرحله طراحی و ساخت و ساز شخصیت هاست.

وی درباره قصه این انیمیشن، توضیح داد: داستان »جانشین« به 
این شکل است که شتر عصاری مریض می شود و عصار که موتوری 

قدیمی دارد، آن را جایگزین شتر می کند ...

 معرفی کتاب

خبر

تاثیر فرهنگی معماری ایران در چین 

جاذبه ای مجهول در تاریخ کرمانشاه!

 کتاب »تاثیر فرهنگی معماری ایران در چین؛ نمونه هایی از هنر معماری اویغوری« نوشته جوری قدیر و خالق داوود با ترجمه 
نادره بدیعی از سوی انتشارات علمی فرهنگی منتشر شــد. این کتاب نشانگر نفوذ معماری ایرانی در معماری 

ایالت شین جیان )ســین کیانگ( چین است. در زبان اویغوری چین که سرشــار از واژه های فارسی است، 
بسیاری از واژه ها و اصطالحات معماری نیز راه یافته است مانند خشت، آجر، آهک، گچ، ایوان و پیش ایوان، 
عالوه برآن شیوه معماری، نوع کاشی کاری ها، گونه های گوناگون گچ بری، گنبدسازی، محراب ها و… را در 

خانقاه ها، مسجدها، مدرسه های قدیمی و خانه ها و حیاط های مردمان اویغور، کوچه ها و سابات ها 
و حتی نشانه های نمادین فرهنگ ایرانی مانند نشــانه گردونه مهر و یا چرخه خورشید در ساختمان 

مسجدها و خانقاه ها دیده می شود.همچنین در ساختمان های امروزی مانند تئاترها و سالن های 
اپرا عناصری دیده می شــود که از معماری ایرانی سرچشــمه گرفته اند. در این کتاب خواننده با 

این معماری و نشان و نمادهای فرهنگی و گستره تاثیر فرهنگ ایرانی در دیگر سرزمین های 
تاریخی آشنا می شود.

کرمانشاه یکی از تاریخی ترین مناطق کشور محسوب می شود که چند مورد از معتبرترین سایت های باستانی دنیا همچون محوطه تاریخی بیستون را در دل خود جای 
داده است. گوردخمه اسحاق وند یا سکاوند، از سایت های معتبر باستانی است. گوردخمه ها از قدیمی ترین انواع معماری صخره ای ایران به شمار می آیند و در دل کوه ها 
و صخره های مرتفع تراشیده می شدند. این بناها در حقیقت مقبره هایی هستند که در زمان گذشته افرادی که بسیار مهم بودند را در آن ها به خاک می سپردند. در خصوص 
قدمت این گوردخمه ها، نظرهای زیادی بیان شده است؛ بسیاری از باستان شناسان، قدمت گوردخمه اسحاق وند را به دوره مادها نسبت می دهند، ولی برخی نیز آنها را 
مربوط به دوره هخامنشیان می دانند.اسحاق وند در حقیقت شامل سه گوردخمه تاریخی است که ابعاد متفاوتی دارند و در استان کرمانشاه در 25 کیلومتری جنوب غربی 
شهرستان هرسین و در دل صخره های مرتفعی قرار گرفته اند. این گوردخمه ها به سکاوند نیز شهرت دارند؛ اما مردم محلی به آنها فرهاد تاش هم می گویند. به دلیل وجود 
روستایی به نام اسحاق وند در حوالی این گوردخمه ها، نام آن ها را اســحاق وند گذاشته اند. گوردخمه اسحاق وند از ارزشمند ترین نمونه های معماری صخره ای کشور 

هستند که بنا بر عقیده برخی از کارشناسان تاریخی، قدیمی ترین مقابر صخره ای موجود در ایران  به شمار می روند.

وز عکس ر

یخ نوردی در آبشار 
یخ زده گنج نامه

با شــروع فصل زمســتان و 
برودت هوا، آبشــار گنج نامه 
همدان که یکی از جاذبه های 
گردشگردی شهر همدان است 
یخ زده و بســتر ورزش زیبای 
یخ نــوردی را فراهم ســاخته 

است.

عکس: خبرگزاری مهر

پنل تخصصی بومی سازی قطعات و تجهیزات دومین جشنواره فوالد با حضور 
مهندس یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان ، مهندس اســدا... فرشاد 
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ، مهندس بهادر احرامیان 
مدیرعامل فوالد یزد و دکتر بهرام شــکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع 
معدنی اتاق ایران، در ســالن همایش های بین المللی برج میالد برگزار شد.  
مهندس یزدی زاده در این پنل گفت : قطعه سازی در ذوب آهن از همان ابتدای 
احداث این شرکت وجود داشته و اکنون به تکنولوژی های روز دنیا مجهز شده 
است. این شرکت ورود به فرآیندسازی را شروع کرده و از قطعه سازی گذشته 
اســت. وی اظهار داشــت  : در حوزه ریخته گری هم توفیقات خوبی به دست 
آمده انــد. در حوزه تولید محصول پــروژه تولید ریل را اجــرا کردیم و به دنبال 
قطع وابستگی در تولید این محصول هســتیم .مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
گفت : این مجتمع عظیم صنعتی 80 درصد قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود 
را بومی سازی کرده است.  بومی ســازی درب های فلکسیبل باتری های کک 
سازی ذوب آهن که نماد خود باوری در شرایط تحریم است، ایران  را در جمع 
معدود کشــورهای برخوردار دنیا از این تکنولوژی قرار داد.وی اظهار داشــت : 
بیش از ۹5 درصد از مراحل ســاخت این درب هــا در ذوب آهن اصفهان اجرا 
شده و بخش جزئی آن که امکان ساخت در شرکت نیز داشت تنها برای سرعت 
در روند طرح  به  شرکت های بیرونی واگذار شــده است .مهندس یزدی زاده 
تصریح کرد : هم اکنون بیش از 85 درصد از قطعات و تجهیزات مکانیکی ذوب 
آهن اصفهان بومی سازی شده است و مابقی نیز به جز اندکی که در حال حاضر 
امکان تامین آنها در داخل کشور وجود ندارد، با توجه به دستیابی به دانش فنی 
وتکنولوژی ساخت آنها در کارخانه، به دلیل محدودیت های تجهیزاتی از طریق 

سازندگان توانمند داخل کشور بومی سازی و تامین می شوند. مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان گفت : عالوه بر تولید ریل و تیرآهن H30 و دیگر محصوالت جدید،  
طرح تزریق پودر زغال به کوره بلند ) PCI ( که مرحله تست نهایی را می گذراند، 
ریومپینگ ایســتگاه هفت ریخته گــری بدون حضور کارشناســان خارجی، 
افزایش آمار صادرات محصوالت ، رکوردهای مستمر تولید و ... دستاوردهای 
بسیار بزرگی است که در دوران تحریم در کارنامه پرافتخار ذوب آهن اصفهان 
ثبت شد و میراثی ماندگار برای آیندگان به شــمار می رود. خوشبختانه ذوب 
آهن قادر است برای اولین بار در کشور ساخت کامل یک ایستگاه ریخته گری 

را به عهده بگیرد.

ذوب آهن اصفهان به تکنولوژی روز دنیا مجهز شده است

تفاهم نامه همکاری میان ســتاد توســعه فناوری هــای اقتصــاد دیجیتال و 
هوشمندســازی معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، دانشگاه تهران و 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان با هدف بسترســازی برای حرکت به سمت تحول 

دیجیتال در صنعت فوالد کشور امضا شد.
اقتصاد دانش بنیان به عنوان ســنگ بنای نقشــه جامع علمی کشــور و محور 
سیاست های کالن اقتصادی در توســعه پایدار و همه جانبه تعریف می شود. از 
طرف دیگر بستر اجرایی شــدن اقتصاد دانش بنیان، به مارپیچ سه گانه دولت، 
صنعت و دانشــگاه گره خورده و هر زمانی که این ســه عنصر اصلی توســعه و 
پیشــرفت به نحوه هدف داری در کنار هم قرار گرفته اند، از حصول توسعه پایدار 
اطمینان حاصل شده اســت.برای دستیابی به توســعه پایدار در صنعت فوالد، 
توافق بر تاســیس مرکز نوآوری مبتنی بر اقتصاد تحول دیجیتال حاصل شــده 
است. در همین راســتا، ایجاد و توسعه استارت آپ ها و شــرکت های مبتنی بر 
تحول دیجیتال در صنعت فوالد در این مرکز نوآوری با انعقاد تفاهم نامه ای بین 
ســتاد توســعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه تهران و شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
محقق می شــود. هدف از امضای ایــن تفاهم نامه، »پاســخگویی به اهداف و 
نیازهای فوالد مبارکه بــرای ورود به حوزه تحول دیجیتــال«، »ایجاد بازوهای 
تحقیقاتی و اجرایی وابســته به زنجیره ارزشــی مجتمع فوالد مبارکه، در عین 

استقالل از بدنه اصلی«، »استفاده از پتانســیل های دانشی موجود در دانشگاه 
برای برطرف ســازی چالش های موجــود در صنعت فوالد و طی مســیر ایده تا 
تجاری سازی« و »بسترسازی برای حرکت به سمت تحول دیجیتال در صنعت 
فوالد کشور« است.همچنین »ایجاد و توسعه هسته ها و استارت آپ های مرتبط 
با تحــول دیجیتال در صنعت فوالد با تمرکز بر زنجیره ارزشــی فــوالد مبارکه«، 
»همکاری برای پاســخگویی به نیاز فوالد مبارکه برای هم ســو شدن با توسعه 
پایدار صنعت فوالد در حوزه تحول دیجیتال«، »همکاری در زمینه ایجاد و توسعه 
زیرساخت های پژوهشی، آزمایشگاهی و سایر زیر ساخت های مرتبط با توسعه 
پایدار صنعت فوالد«، »بهره گیری از ظرفیت های علمی و اجرایی ســه طرف با 
هدف تولید و توسعه دانش فنی مرتبط با توسعه پایدار صنعت فوالد و تبدیل آن 
به فناوری قابل انتقال« از جمله زمینه های همکاری طرفین خواهد بود.ســتاد 
توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری نیز در این تفاهم نامه متعهد شده است که مشارکت در ساختار 
حاکمیتی مرکز نوآوری، ارائه حمایت های مالی الزم بــرای تجهیز فضای مرکز 
نوآوری، حمایت های مالی الزم از طریق گرنت به استارت آپ های مستقر در مرکز 
نوآوری جهت رشد و به ثمر رسیدن محصوالت آنها و فراهم کردن زیرساختارهای 
قانونی الزم برای حمایت از استارت آپ های مرکز نوآوری مرتبط با تحول دیجیتال 

در صنعت فوالد کشور را محقق کند.

فناوری های نوین، صنعت فوالد کشور را متحول می کند
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