
امام جمعه اصفهان:

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی  و ورزشی/ 8 صفحه/ قیمت: 1000 تومان  /  شماره 2896 / چهارشنبه 2  بهمن  1398 / 26  جمادی االول 1441 / 22 ژانویه 2020 

سازمان حج و زیارت اعالم کرده که به صورت محدود نام نویسی برای اعزام متقاضیان به عراق دوباره از سر گرفته شده است؛
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اتحادیه اروپا، ترکیه را تحریم می کند
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا از تدوین طرحی برای تنبیه ترکیه به دلیل فعالیت های 
حفاری در شرق دریای مدیترانه خبر داد.»جوزپ بورل« مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
گفت این اتحادیه در حال برنامه ریزی برای گسترش تحریم های ترکیه به دلیل حفاری اکتشافی 
نفت و گاز در دریای مدیترانه اســت.پیش از این اتحادیه اروپا در چند نوبت به ترکیه بابت احتمال 
مواجه شــدن با پیامدهای عملیات حفاری غیرقانونی اکتشاف گاز در سواحل قبرس هشدار داده 
بود. کمیســیون اتحادیه اروپا نوامبر گذشته )شهریور( از ســاز و کار تحریم ها علیه ترکیه با هدف 
گرفتن مقامات و نهادهای این کشــور فعال در عملیات حفاری نزدیک قبرس پرده برداشت. این 
در حالی است که ترکیه مدعی است عملیات حفاری در قلمروی قانونی خود یا بخش ترک نشین 

قبرس صورت می گیرد.

منابع اطالعاتی، هویت جانشین ابوبکر بغدادی را فاش کردند
روزنامه گاردین انگلیس به نقل از منابع اطالعاتی نوشت، ســرکرده جدید داعش در واقع یکی از 
موسسان این تشکیالت تروریستی و تئوری پردازان برجسته آن بوده و نام واقعی اش »امیر محمد 
عبدالرحمان المولی الصلبی« اســت.روزنامه گاردین به نقل از مقامات سازمان های اطالعاتی که 
خواستند نام شان فاش نشود، نوشت، رهبر جدید داعش، المولی، یک رهبر برجسته در تشکیالت 
تروریستی مذکور و یکی از تئوری پردازان آن بوده است.به نوشته این روزنامه، المولی از اقلیت های 
ترکمانی عراق اســت که همین مســئله او را به یکی از رهبران غیرعرب اندک شمار این گروه تندرو 
تبدیل کرده اســت.طبق گفته همین منبع، او فارغ التحصیل دانشگاه موصل است و ید طوالیی در 

کمپین جنایت ها و ظلم های روا داشته شده داعش در حق اقلیت ایزدی  عراق در سال ۲۰۱۴ دارد.

سازمان ملل خواستار لغو محاصره غزه شد
سازمان ملل بار دیگر خواســتار لغو محاصره نوار غزه و کمک رسانی به ســاکنان آن شد.»استفان 
دوگاریک« سخنگوی دبیرکل سازمان ملل سخنانی را در خصوص نوار غزه مطرح کرد.بر اساس این 
گزارش، وی تاکید کرد: پیش تر اورسوال مولر، مشاور دبیرکل سازمان ملل در امور انسانی که اخیرا 
سفری ۶ روزه به اراضی اشغالی فلسطین داشته، خواستار لغو فوری محاصره باریکه غزه شده بود.

دوگاریک همچنین تصریح کرد: جامعه بین الملل باید تا رسیدن به راه حلی سیاسی در مورد مسئله 
فلسطین، به کمک رسانی به فلسطینیان به منظور تامین نیازهای اساسی و ضروری آنان ادامه دهد.

وی بر پای بندی سازمان ملل به رسیدگی به نیازهای انسانی فلسطینیان در سرتاسر اراضی اشغالی 
و ارائه راه حل های بلند مدت از جمله لغو محاصره غزه تاکید کرد.

 آماده باش دولت ژاپن
 برای مواجهه با ویروس جدید »کرونا«

نخســت وزیر ژاپن در دیدار با مقامات ذی ربط، تصمیماتی را برای مقابله با نوع جدیدی از ویروس 
»کرونا« که شیوع آن از کشور چین آغاز شده؛ اتخاذ کرد.ویروســی اسرارآمیز از خانواده »کرونا« 
که به جدیدترین چالش چین در حوزه بهداشت و ســالمت تبدیل شده، سایر کشورهای آسیایی 
از جمله ژاپن و کره جنوبی را نیز نگران کرده اســت.در حالی  که چین امکان انتقال انسان به انسان 
این ویروس که تاکنون جان ۴ نفر را گرفته، تایید کرده اســت؛ کره جنوبی نیز از شناسایی مسافر 
چینی خبر می  دهد که به این ویروس آلوده بود.همزمان، آبه شینزو نخست وزیر ژاپن، روز  گذشته 
نشستی را با حضور مسئوالن ذی ربط تشکیل داد تا اقداماتی را در راستای مبارزه با شیوع این بیماری 
 جدید اتخاذ کنند.حدود  چند روز پیش، ژاپن نخســتین فرد مبتال به این بیماری را در خاک خود 

تشخیص داد.

بهانه جویی های اروپا در مورد برنامه هسته ای ایران با فعال شدن مکانیسم ماشه افزایش یافته است؛

بازگشت اروپا به نقطه صفر

پس از خروج رســمی ایــران از برجام و  علیرضا کریمیان
ناامیــدی اروپایــی هــا برای بازگشــت 
کشــورمان به این معاهــده و ادامه وقت کشــی هــای چندین ماهه 
طرف های برجامی در برابر ایران حاال بار دیگر سناریوی تکراری اتهام زنی 
به ایران برای افزایش فشارها و بهانه جویی های هسته ای اروپایی ها 
شروع شده است. به تازگی اعالم شد که دو محقق نروژی متهم شده اند 
اطالعاتی را با دانشمندان ایرانی به اشتراک گذاشته اند که می تواند منجر 
به ساخت سالح توسط آن ها شود.در این گزارش ادعا شده است که این 
دو محقق، بدون اطالع ریاســت دانشگاه، دانشــمندانی را از ایران به 
آزمایشگاه پیشرفته دانشگاه علم و فناوری نروژ دعوت کردند. پس از 
اطالع مدیریت دانشــگاه، هر دو نفر این دانشــمندان، متهم به انتشار 

اطالعات شده و از حضور در دانشگاه منع شدند.
روابط عمومی این دانشگاه در این باره گفت: »این اساتید، دانشمندان 
ایرانی را به آزمایشــگاه دعوت کردند و اطالعاتی را با آن ها به اشتراک 
گذاشــتند. برای ما مهم اســت که بدانیم آیا این اطالعات می تواند به 
ساخت سالح کشــتار جمعی منجر شــود یا خیر؟ هم اکنون این دو 
دانشــمند متهم به انتشــار اطالعات از طریق فراهم کردن دسترسی 
دانشمندان ایرانی به رایانه مرکزی هستند«. این خبر در حالی مخابره 
شــده اســت که چند روز پیش هم یک روزنامه انگلیســی بخشی از 

اسنادی را منتشر کرد که بر اســاس آن ادعا کرد ایران در سال ۱38۰ در 
حال دستیابی به بمب هسته ای بوده است. دیلی میل، اسنادی منتشر 
کرده و مدعی شده ایران قبل از ســال ۲۰۰۲ رسما درحال ساخت بمب 
اتم بوده است. این رسانه بر اســاس برخی اسناد دست نویس به زبان 
فارسی مدعی شده، در این اسناد دانشمندان هسته ای پیشنهادهایی 
را بر مبنای چراغ سبزی که مقام های ارشد هسته ای تهران به آن ها داده 
بودند، درباره کالهک های هسته ای مطرح کرده اند. این اسناد که طبق 
معمول توسط ماموران اطالعاتی اسراییل به دست این رسانه رسیده، 
شامل برگه ای با تاریخ بهمن ماه سال 8۰ خطاب به مهندس فخری زاده 
)دانشمند هسته ای ایرانی( است. در این نامه پارامتر هایی به عنوان مواد 
مورد نیاز پروژه ذکر شده که شــامل اتاقک سرجنگی )کالهک( است. 
این نامه توسط فخری زاده پاراف شده است. در ادامه این جو سازی ها 
سیاستمداران اروپایی هم بار دیگر صحبت از تمایل ایران به ساخت بمب 
اتم کرده اند. وزیر خارجه سابق انگلیس در اظهاراتی بی اساس مدعی 
شــد ایران برجام را نقض کرده و مایل است که در مسیر ساخت سالح 
هسته ای پیشرفت کند.وی در اظهاراتی مغرضانه علیه کشورمان گفت: 
معتقدم کسی نمی تواند دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا را متقاعد 
بکند که از توافق هسته ای ایران حمایت کند. این توافق بر آخرین پایه 
خود قرار گرفته و شمارش معکوس درباره آن شروع شده است. واقعیت 

هم این است که احتماال پانزده ماه تا دو سال طول خواهد کشید تا ایران 
بتواند توانایی کامل دستیابی به سالح هسته ای را توسعه بدهد. این به 
مثابه یک بمب ساعتی در برابر ماست که شمارش معکوس آن شروع 
شده است. هماهنگ با این اظهارات و اقدامات اروپاییان، آمریکا نیز بار 
دیگر صحبت از حمله پیشگیرانه به تاسیسات هسته ای ایران را مطرح 
کرده است. مایک پمپئو، وزیرخارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره 
امکان حمله پیشگیرانه به تاسیسات هسته ای ایران در صورتی که ایران 
در آستانه تسلیحاتی شدن قرار گیرد، گفت: »این سوال مهمی است که 
ما در این باره بســیار فکر کرده ایم. اگر به اظهارات رییس جمهور نگاهی 
بیندازید، اولین جمله این بود که ایران هرگز توانایی داشتن یک سالح 
هسته ای را نخواهد داشت.« و البته در ادامه آنچه در پس پرده تمامی 
این اتهام زنی ها قرار دارد البی و فشار صهیونیست ها با کشورهای غربی 
علیه ایران است؛ پروژه ای که آغاز شده عینا همان راهی است که اروپا 
 پیش از توافق برجام رفته بود. به نظر می رســد این بار اما اروپایی ها 
به بهانه برجام و فعال کردن مکانیسم ماشه راحت تر خواهند توانست 
ایران را در مجامع بین المللی تحت فشــار قرار دهند فقط باید دســت 
آویــزی پیدا کنند. بــا این اوصاف طــی روزهای آینده باز هم شــاهد 
 خبرهایی از انتشــار اســناد علیه ایــران و اتهام زنی های هســته ای

 خواهیم بود.

نشریه دیلی بیست با اشاره به ادعای ترامپ درباره 
توطئه تهران علیــه »چهار ســفارت خانه« آمریکا 
نوشت، او اطالعات را دستکاری کرد تا ایران را تهدید 
جلوه دهد. نشریه دیلی بیســت در گزارشی تحت 
عنوان »چطور ترامــپ اطالعات مربــوط به ایران 
را دســتکاری کرد تا تهدید قریب الوقوع بســازد« 
نوشت: وقتی دونالد ترامپ پیش تر ادعا کرد برخی 
گزارش های اطالعاتی نشــان می دهد ژنرال قاسم 
سلیمانی، فرمانده ارشــد نظامی ترور شده ایران، 
در حال طراحی توطئه هایی بــرای حمله به »چهار 
سفارتخانه« آمریکایی بوده است، مقامات ارشد در 
دستگاه امنیت ملی ترامپ به نشانه تردید سر تکان 

دادند. به نظر می رســید ترامپ این ادعای تعجب 
برانگیز را ازخودش ســاخته است. ســه منبع آگاه 
به دیلی بیســت گفتند، رییس جمهور صرفا بخش 
کوچکی از آنچه را در یک محفل خصوصی شنیده بود 
دستاویز قرار داد، از جنبه اطالعاتی آن را بزرگنمایی 
کرد و ســپس در ســخنرانی های پیروزمندانه اش 
درباره ترور قاسم سلیمانی، این اطالعات دستکاری 
شده را به خورد افکار عمومی آمریکا داد.با این کار، 
ترامپ سردرگمی و اختالف نظر بیشتری را در میان 
مقامات ارشد امنیت ملی ایجاد کرد و این در حالی 
بود که این مقامات سعی داشتند تا تصمیم ترامپ را 
برای حمله به سلیمانی که ایران و آمریکا را تا آستانه 

جنگ تمام عیار سوق داده بود، به نحوی برای ملت 
آمریکا توجیه کنند.اندکی قبل از آنکه ترامپ ادعای 
توطئه حمله به سفارتخانه ها را مطرح کند، مقامات 
امنیت ملی در کاخ ســفید وی را در جریان برخی 
گزارش هــای اطالعاتی قــرار دادند. هــدف از این 
دیدار ها این بود که ترامپ را آماده کنند تا به بهترین 
نحو در مصاحبه با رسانه ها و مطبوعات علت تصمیم 

خود را برای قتل سلیمانی توجیه کند.

نشریه دیلی بیست:

 ترامپ اطالعات مربوط به ایران را دستکاری کرد

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: سفیر انگلیس در تهران اخراج نشــده و دولت انگلیس نیز وی را تغییر نداده است. عراقچی ادامه داد: سفیر انگلیس به 
عنوان یک فرد خارجی در تجمع غیر قانونی دستگیر شــده بود و نیروی انتظامی پس از این اقدام با وزارت امور خارجه تماس گرفت و بعد از احراز هویت، سفیر 
انگلیس بالفاصله آزاد شد.معاون وزیر امور خارجه افزود: پشت صحنه این مسئله و احتماالتی هم که وجود داشت بررسی شد و وزارت امور خارجه گزارش کاملی 
را از اقداماتی که انجام داده است، ارائه کرد.وی با بیان اینکه سفیر انگلیس در تهران، بالفاصله از سوی وزارت امور خارجه احضار و بیانیه ای نیز از سوی وزارت خارجه 
صادر شد، گفت: گزارش مرحله دوم احضار سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه و هشدار های ما به سفیر انگلیس در نشست اخیر کمیسیون امنیت ملی مجلس 
ارائه شد. عراقچی، درباره فضا های پیش آمده در خصوص وضعیت سفیر انگلیس و احتمال کاهش سطح مناسبات دو کشور، افزود: هنگام احضار سفیر انگلیس 
برخورد بسیار تندی با وی صورت گرفت و بعد از آن نیز بیانیه ای صادر شده است و در آن بیانیه تاکید کرده ایم که اگر بار دیگر شاهد چنین اقدامی باشیم، فقط به 
احضار سفیر بسنده نخواهیم کرد، فکر می کنم پیام خیلی روشنی به طرف انگلیس در خصوص این اقدام غیر متعارف داده شد.معاون سیاسی وزیر امور خارجه 

تاکید کرد: دولت انگلیس هنوز سفیرش را تغییر نداده و فقط به عللی از ایران خارج شده است، وی بار دیگر به تهران بازخواهد گشت.

سفیر انگلیس اخراج نشده است
نماینده مجلس: 

ظریف را روی نیمکت 
ذخیره ها نشانده ایم!

نقل قول روز

وز عکس ر

حضور سفیر یمن در 
منزل شهید سلیمانی

ابراهیــم الدیلمی در دیــدار با 
خانواده شهیدسلیمانی ضمن 
ابالغ پیام تسلیت مقامات یمن ، 
یک خنجر یمنی به فرزند سردار 

سلیمانی اهدا کرد.

نحوه شکایت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری اعالم شد
شورای نگهبان در اطالعیه ای اعالم کرد: داوطلبان احراز صالحیت نشده انتخابات اولین میان دوره ای 
پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، از سوم تا ششم بهمن ماه فرصت ارائه شکایت دارند.به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان، متن 
اطالعیه شماره ۴ این شــورا به شرح زیر 
است:به اطالع آن عده از داوطلبان محترم 
نمایندگی انتخابــات اولین میان دوره ای 
پنجمین دوره مجلس خبــرگان رهبری 
که توسط شورای نگهبان احراز صالحیت 
نشده اند، می رســاند:بر اساس تبصره ۲ 
ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات 
مجلس خبرگان رهبری، می توانند جهت 
ارائه شــکایت خود ظرف مــدت 3 روز از 
تاریخ 98/۱۱/3 الی 98/۱۱/۶ از ساعت 8 الی ۱۶ به دفاتر نظارت و بازرسی بر انتخابات استان و یا در تهران 
به نشانی میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، خیابان برادران شاداب، روبه روی هتل قدس مراجعه 

کرده و پس از دریافت و تکمیل فرم شکایات، مدارک خود را تحویل داده و رسید آن را دریافت کنند.

با موافقت نمایندگان؛

ایرادات شورای نگهبان به طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی 
رفع شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی، ایرادات شورای نگهبان به طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را رفع 
کردند.، در ادامه جلسه علنی روز  گذشته مجلس شورای اسالمی، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی 
مجلس در مورد رفع ایرادشورای نگهبان به طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.

وکالی ملت با اصالح تبصره۴ این الیحه مقرر کردند: مطابق تبصره )۱( ماده )۱( قانون تشکیل و اداره 
مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۵/  9/ ۱38۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام 
تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها با پیشنهاد 
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تصویب هیئت وزیران انجام می شود.نمایندگان 
همچنین با اصالح تبصره۵ مصوب کردند: به منظور عدم کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در مناطق 
ویژه اقتصادی که به موجب این قانون ایجاد می شــود، صرفا واحدهای تولیدی و معدنی که پس از 
ایجاد مناطق مذکور، جواز تاسیس و پروانه بهره برداری اخذ می کنند، می توانند از مالیات با نرخ صفر 
موضوع ماده )3۱( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام  مالی کشور مصوب  ۱/  ۲/ ۱39۴ با 

اصالحات و الحاقات بعدی بهره مند شوند.

 روسیه به خروج احتمالی ایران
 از »NPT « واکنش نشان داد

 NPT یــک مقــام وزارت خارجــه روســیه بــه ایــران در ارتبــاط بــا خــروج از پیمــان 
 هشدار داد.»سرگئی ریابکوف«، معاون وزارت خارجه روسیه در سخنانی نسبت به خروج احتمالی 
ایران از پیمان NPT  هشدار داد.ریابکوف همچنین از ایران خواسته است تا به تعهدات خود در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به طور کامل پایبند باشد.این موضع گیری روسیه پس از آن صورت می گیرد 
که وزیرخارجه ایران در گفت وگویی اعالم کرد که  اگر اروپایی ها اقدامی در ارتباط با ارسال پرونده ایران 
به شــورای امنیت انجام دهند، طبق نامه رییس جمهور در اردیبهشت ۱39۷، موضوع خروج ایران از 

NPT  مطرح می شود.

کافه سیاست

عضو کمیسیون امنیت ملی می گوید: هرچند 
محمدجواد ظریف تمــام تالش خود را به کار 
بسته اســت که حداقل در عرصه دیپلماسی 
عمومــی کار خــود را انجــام دهد؛ امــا این 
فعالیت ها تنها متوجه دیپلماســی عمومی 
اســت و عمال می توان گفت مــا قوی ترین 
دیپلمات کشورمان را روی نیمکت ذخیره های 
سیاســت خارجی قرار داده ایم.حشمت ا... 
فالحت پیشه افزود: معتقدم فضای سیاست 
خارجی به این حدی که امروز علیه ایران تبدیل 
به یک فضای خشن شده است، نباید به این 
سمت و سو پیش می رفت، در واقع به نظر من 
این فضا کامال خشن شــده است و برخی که 
وجهه ای نزد محافل سیاسی در دنیا نداشتند 
و دست شــان به خون ملت آغشــته است، 
به این موضوع جهت می دهنــد و حتی این 
جهت دهی منجر به تغییر رفتار دیپلمات های 
دنیا علیه ایران شده است. این افراد امروز به 
دلیل ضعف هایی که ایران در سیاست خارجی 
داشــته اســت بر نوع پیام هایی که درروابط 
خارجی علیه ایران شکل می گیرد، توانسته اند 
حاکم شوند. فالحت پیشــه با اشاره به اینکه 
اروپایی ها برای آنکه این اتفاق )مرگ برجام( 
رخ ندهد منتظر یکسری رفتارهای دیپلماتیک 
از سوی ایران هســتند که سازوکار میانه ای را 
تعریف کند، گفت: به ایــن ترتیب اروپایی ها 
می توانند مذاکراتی را شکل بدهند تا از یک سو 
مانع بیشتر شدن اختالفات شوند و از سوی 
دیگر، متناسب با مقتضیات شرایط تازه ای را 

شکل بدهند.

آنچه در پس پرده تمامی این اتهام زنی ها قرار دارد البی و 
فشار صهیونیست ها با کشورهای غربی علیه ایران است؛ 
پروژه ای که آغاز شده عینا همان راهی است که اروپا پیش 

از توافق برجام رفته بود

بین الملل



چهارشنبه 2 بهمن  1398 / 26 جمادی االول 1441/ 22 ژانویه 2020/ شماره 2896
استاندار اصفهان: 

باید اختیارات استانی به شهرستان ها واگذار شود
 استاندار اصفهان گفت: یکی از سیاست های ما در استان تمرکز زدایی و تفویض اختیار به فرمانداران 
است و باید اختیارات به مدیریت شهرستانی واگذار شــود.عباس رضایی افزود: باید اختیارات الزم 

به همه شهرستان های استان داده شود 
تا مردم در رفاه و آســایش بیشتری قرار 
گیرند؛ بدین سبب همه اختیارات استاندار 
که امکان تفویض آنها وجود داشــته به 
فرمانداران در شهرســتان ها داده شــده 
است.استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: 
تصمیم گیری در مرکز برای تمام مناطق 
استان با شرایط متفاوت شایسته نیست.
وی اظهار داشت: دلیلی ندارد مردم برای 
پیگیری و امضای یک مورد خاص مجبور 

باشند مسافت ۴۰۰ کیلومتری  را از شهرستان خوروبیابانک یا سمیرم و فریدن به مرکز استان طی کنند.
رضایی افزود: باید از ظرفیت قانون اســتفاده و به تمرکز زدایی و مدیریت های منطقه کمک کرد.وی  
ادامه داد: اختیارات شوراهای آموزش و پرورش در استان ها هم باید به آنها واگذار شود و دیکته کردن 

مواردی از تهران برای اقدام در قالب بخشنامه های خشک، عملی نیست.

افزایش تولید شمش طالی موته رکورد زد
امسال در مجتمع  طالی موته اصفهان شمش طال  11 درصد بیشتر از برنامه پیش بینی شده تولید 
شده است.مدير مجتمع طالی موته اصفهان گفت: طی 9 ماهه امسال 25۴ کیلوگرم شمش طالی 
خالص در این مجتمع تولید شــده که این میزان بیش از 11 درصد بیشــتر از برنامه تولید که 226 
کیلوگرم پیش بینی شده است.علیرضا طاالری افزود: طبق برنامه ریزی پیش بینی شده قرار است 
تا پایان سال تولید شمش در این مجتمع طال به 33۰ کیلوگرم برسد.وی گفت: ميزان زمان توفقات 
كارخانه در همين بازه زمانی حدود 3۰ درصد كمتر از مدت مشابه پارسال گزارش شده است.مجتمع 
طالی موته در هفت کیلومتری شــمال غرب روستای موته از توابع شــهر میمه در  استان اصفهان 

واقع شده است.

 جلب مشارکت مردم
 برای حفظ جنگل های اصفهان ضروری است

رییس اداره جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان گفت: حفاظت و توســعه 
منابع طبیعی به ویژه جنگل های این اســتان بدون آگاهی بخشی، آموزش و جلب مشارکت مردم 
بسیار سخت و حتی غیرممکن است.مرتضی برزو زاده افزود: مردم به طور کلی و ساکنان به صورت 
جزئی تر، بهره برداران اصلی و اســتفاده کنندگان از عرصه های طبیعی هستند و به همان میزان که 
می توانند برای توسعه و حفظ این داشته ها موثر باشند، ناآگاهی و مراقبت نکردن از سوی آنان برای 
منابع طبیعی مشکل ساز است.رییس اداره جنگل منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به اینکه بخشی 
از جنگل های زاگرسی در استان اصفهان واقع شده است، اضافه کرد: به ویژه در غرب و جنوب اصفهان 
آگاهی بخشی و آموزش باید افزایش یابد و البته وابســتگی اهالی به چوب درختان هم مستلزم 
ارائه سوخت های جایگزین است.برزو زاده، اهمیت ترویج فرهنگ جلوگیری از تخریب عرصه های 
طبیعی و جنگل ها به شیوه های گوناگون را یادآور شد و ادامه داد: آموزش کودکان از سن پایین باید 
به صورت جدی در دستور کار مســئوالن امر قرار بگیرد و از سوی دیگر، ارزش واقعی این داشته ها 

باید برای مردم تبیین و تکرار شود.

در حالی که دولت متهم به صادرات بی موقع گاز LPG و کمبود آن در کشور است، مسئوالن معتقدند سهمیه گاز مردم را خودروها می بلعند؛

باز هم پای خودروها در میان است

در حالی که دولت به دلیل افزایش صادرات  مرضیه محب رسول
گاز LPG متهم ردیف اول کمیاب شــدن 

این ماده در کشور و تشکیل صف های طوالنی و نارضایتی از کمبود توزیع 

کپسول های گاز اســت، حاال مدیران شرکت پخش و پاالیش انگشت 

اتهام را به سوی خود مردم و افزایش ناگهانی تقاضا برای این نوع از گاز 

نشانه رفته اند. پس از ســهمیه بندی بنزین و ایجاد تقاضای باال برای 

گازسوز کردن خودروها مردم به جای ماندن در نوبت های چندین ماهه 

برای گازسوز کردن خودروهایشان در مراکز مجاز ترجیح داده اند در بازار 

آزاد و البته با روشی بسیار خطرناک خودروهایشــان را گازسوز کنند. 

استفاده از  LPG هم هزینه کمتری دارد و هم سریع تر انجام می شود؛ 

اما چندین برابر خطرناک تر است عالوه بر این سایر خودروهایی که به 

هر دلیل به جای استفاده از باک های گاز خود از بنزین استفاده می کنند 

هم به جمع این افراد اضافه شــده اند. همین افزایش تقاضا حاال  گاز 

LPG را در شهرهای بزرگ مانند اصفهان نایاب کرده  است؛ هر چند در 

هفته های اخیر مسئوالن پاالیش و پخش در اصفهان وعده دادند که این 

مشکل با افزایش توزیع به زودی حل خواهد شــد؛ اما با زیادتر شدن 

سرمای هوا به نظر می رسد تعداد متقاضیان نه تنها کم نشده بلکه زیادتر 

هم شده است. در همین رابطه مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های 

نفتی منطقه اصفهان پیرامون کمیابی گاز مایع در استان اصفهان، گفت: 

با افزایش قیمت و ســهمیه بندی بنزین از آبان امســال، خودروهای 

فرسوده ای که کارت بنزین برای آنها صادر نشده برای سوخت گیری به 

گاز LPG گرایش بیشتری داشته اند.

حسین صادقیان سهمیه گاز مایع اســتان اصفهان را 8 هزار تن در ماه 

اعالم کرد و اظهار داشت: ماهیانه حدود 1۴ هزار تن گاز LPG در استان 

توزیع می شــود؛ اما تقاضای رانندگان بیش از ســهمیه توزیعی است.

وی با اشــاره به اینکه مصرف گاز مایع در خودروها غیرقانونی اســت، 

بیان کرد: گاز LPG برای اصناف، تولیدکنندگان و مصارف خانگی تولید 

شده؛ اما 7۰ درصد آن برای مصرف سوخت خودروها مصرف می  شود.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان با اشاره به 

وجود 11 ایستگاه توزیع گاز مایع در اصفهان، افزود: به متقاضیان واقعی 

گاز مایع قول می دهیم که مشــکل کمبود این فرآورده در اســتان رفع 

شود. این مسئله البته تنها مختص به اصفهان نیست، تقریبا در سراسر 

کشور استفاده از  LPG در حال گســترش یافتن است. در مجموع به 

نظر می رســد مصرف  LPG با وجود خطراتی که در روند سوخت گیری 

غیرمجاز دارد، به دلیل قیمت پایین و همچنین ارزش حرارتی باال مورد 

توجه مالکان خودروهایی قرار دارد کــه قدیمی تر بوده و مصرف باالیی 

دارند. اغلب خودروهای LPG  ســوز در کشــور،  پیکان ها و پژوهایی 

هستند که عمری بیش از 15 سال دارند و به دلیل مصرف باالی سوخت،  

اســتفاده از بنزین برای آنها صرفه اقتصادی نــدارد، در واقع LPG  با 

ارزش حرارتی باالتر می تواند جایگزین مناســب و البته ناایمنی برای 

خودروهای پر مصرف باشد.

 اصالح قیمت بنزین،  مزیت استفاده از سوخت های جایگزین را تقویت 

کرده تا LPG به عنوان سوختی ارزان حتی در مقایسه با سی ان جی،  که 

طرفداران زیادی دارد، گاز مایع کپسول ها را به جای آشپزخانه ها راهی 

مخازن خودروهای قدیمی و پرمصرف کند و برای مصرف کننده هدف، 

کمیاب شود. این وضعیت در حالی اســت که کارشناسان فنی نسبت 

به خطر باالی این مدل از سوخت گیری ها بارها هشــدار داده اند؛ اما 

همچنان برخوردی دیده نمی شود.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان با بیان 
این که سرانه زمین کشاورزی در شهرستان اصفهان 
بــه ازای هر خانوار زیــر 2 هکتار اســت، گفت: اگر 
کشــاورز صد در صد زمین را کشت کند، 11 تن گندم 
می کارد که 3۰ تا ۴۰ درصد آن هزینه است.اسفندیار 
امینی با اشاره به وضعیت کشت کشاورزان اصفهان 
اظهار داشت: امسال کشاورزان به دلیل اینکه حقابه 
را کامل نگرفتند، کشت کامل نکردند، در حال حاضر 

2۰ روز در آبان و آذر رهاســازی آب زاینده رود انجام 
شد، این به این معنی است که کشاورز مجبور است 

فقط غله بکارد.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان با بیان 
این که درآمد صیفی با درآمد غله متفاوت اســت؛ 
اما با این شیوه آب دادن کشاورز فقط می تواند غله 
بکارد، بیان کرد: کشــت غله در پاییز است و خرداد 
و اوایل تیر برداشت می شــود، ما با شیوه آب دادن 
مشــکل داریم، وزارت نیرو هیچگونــه توجهی به 
مصوبات شــورای عالی آب، قانون و طومار و سند 
ندارد، همچنان مشابه سال های قبل عمل می کند و 
به تشخیص خود یک برنامه می دهد و حقابه های 

مردم را برمی دارد.وی با بیان این که در ســال های 
گذشته شــورای هماهنگی زاینده رود بود و صنف 
هم در آن حضور داشــت که منحل شد، عنوان کرد: 
کشــاورزان از عملکرد دولت و وزارت نیرو در مقوله 
آب راضی نیستند.امینی با اشاره به این که طی سال 
گذشــته بارندگی خوبی اتفاق افتاد که در 52 سال 
گذشته بی ســابقه بود، اضافه کرد: این بارندگی را 
وزارت نیرو نمی تواند به حســاب خودش بگذارد، 
در سالی که باالترین بارش را طی 52 سال گذشته 
داشتیم باز هم ماه هایی از ســال رودخانه خشک 
بود و نمی دانیم چه توجیهــی وازرت نیرو برای این 

کار دارد.

 وزارت نیرو هیچگونه توجهی
 به مصوبات شورای عالی آب ندارد

ماوس بی سیم

بازار

 به نظر می رسد مصرف  LPG با وجود خطراتی که در 
روند سوخت گیری غیرمجاز دارد، به دلیل قیمت پایین و 
همچنین ارزش حرارتی باال مورد توجه مالکان خودروهایی 

قرار دارد که قدیمی تر بوده و مصرف باالیی دارند

 ماوس بی سیم
211-G ای نت مدل 

قیمت: 45،000 تومان

ماوس بی سیم 
اکسون مدل 1600

قیمت: 72،000 تومان

ماوس بی سیم الجیتک 
مدل M238 طرح 
BEE BEE BLUE

قیمت: 230،000 تومان

وزیر اقتصاد:

کاالهای لوکس ترخیص نمی شوند
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: محدودیت های دولت باعث شده تا یک هزار و ۴۰۰ قلم کاال در گمرک 
باقی بماند و ترخیص نشود.فرهاد دژپسند با اشاره به اینکه صادرات و واردات کاالهای غیرنفتی از نظر 
وزنی 2۰ درصد رشد داشته و از نظر ارزشی سه درصد منفی است، تصریح کرد: علت پایین بودن رشد ارزشی 
کاالهای صادر شده این است که صادرکنندگان اعتقاد داشتند ارزشی که برای کاالهای صادراتی تعیین 
شده، باالست بنابراین با در نظر گرفتن صحبت های آنان قیمت پایه نسبت به سال گذشته را 3۰ درصد 
کاهش دادیم.وی با اشاره به اینکه محدودیت های دولت باعث شده تا یک هزار و ۴۰۰ قلم کاال در گمرک 
باقی بماند و ترخیص نشود، افزود: از این تعداد کاال، مهلت برخی از آن ها به اتمام رسیده و برخی دیگر جزو 
کاالهای لوکس هستند و به همین دلیل نامه ای به دولت ارسال کردیم که کاالهای لوکس حذف، معدوم 
و یا جزو اموال تملیکی شوند، زیرا کاالهای لوکس ترخیص نمی شوند و سایر کاالها را دستگاه های مربوطه 

بررسی کند و اگر الزم است عرضه شوند.

علت شوک قیمت بنزین، اجرا نشدن قانون است
معاون آمار و اطالعات ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان گفت: اگر قوانین برنامه چهارم توسعه 
به ویژه اصالح ماده 3 آن در دولت های گذشته اجرا می شد، طی سال جاری قیمت بنزین به 2 هزار و 8۰7 
تومان برای هر لیتر می رسید و موجب کاهش انتظارات تورمی ناشی از شوک های ناگهانی قیمتی می شد.

قانون اصالح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه، سال 83 در مجلس هفتم به تصویب رسید که بر اساس 
آن، قیمت فروش کاالهایی مانند بنزین در سال اول برنامه چهارم توسعه )سال 8۴(، قیمت های پایان 
شهریور سال 83 تعیین و به دولت تکلیف شد برای سال های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کاالها و 
خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس 
شورای اسالمی برسد ضمن اینکه پیشنهاد افزایش قیمت باید همراه با توجیه اقتصادی و اجتماعی باشد.

محمدرضا لعلی تاکید کرد: این موضوع از یک طرف باعث کاهش انتظارات تورمی ناشی از شوک های 
ناگهانی قیمتی و از طرف دیگر حذف بخش عمده ای از یارانه های پرداختی دولت به بنزین و بکارگیری آن 
در زیرساخت های اساسی حمل و نقل عمومی و سایر اقدامات مکلف در مواد قانونی مذکور می شد.لعلی 
توضیح داد: اگر روند افزایش قیمت بنزین با نرخ رشد سالیانه و طبق قانون پیش می رفت، مردم تکلیف 
خود را برای قیمت های سال بعد می دانستند و همین امر شوک های ناگهانی به قیمت ها نمی داد.وی 
با اشاره به اینکه قیمت سه هزار تومانی سهمیه آزاد در زمان حاضر، نزدیک به قیمت واقعی بنزین است، 
گفت: اگر افزایش قیمت بنزین طبق برنامه چهارم توسعه و به صورت مرتب انجام می شد و تحت تاثیر 
مصلحت ها قرار نمی گرفت، امروز این سطح باالی انتظارت تورمی و برخی مسائل پیش آمده را نداشتیم.

امکان صادرات 1300 تن شیرخشک از اصفهان
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: طی چند روز گذشته صادرات 5 هزار 
تن شیرخشک از کشور آزاد شد که سهم استان اصفهان از این صادرات یک هزار و 3۰۰ تن خواهد بود.سید 
حسن قاضی عسگر با اشاره به وجود یک هزار و 85۰ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت 36 میلیون قطعه 
در دوره و با تولید ساالنه 2۰۰ هزار تن گوشت طیور، اظهار داشت: اصفهان رتبه نخست در ظرفیت تولید و 
رتبه دوم در تولید گوشت مرغ را دارد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، استان اصفهان را عالوره 
بر یکی از قطب های تولید محصوالت دامی از نظر تولید شیرخام در کشور در جایگاه نخست معرفی کرد 
و اظهار داشت: استان اصفهان با تولید سالیانه بالغ بر یک میلیون و 37۰ هزار و 5۰۰ تن رتبه نخست را در 
زمینه تولید شیر به ازای هر رأس گاو شیری کسب کرده است.وی با اشاره به اینکه طی سال گذشته بیش 
از دو هزارو ۴68 تن شیرخشک تولیدی گاوداری های صنعتی استان اصفهان به خارج از کشور صادر شده 
است، گفت: پس از پنج ماه که صادرات شیرخشک ممنوع شده بود، در چند روز گذشته صادرات 5 هزار 
تن شیرخشک از کشور آزاد شد که سهم استان اصفهان از این صادرات یک هزار و 3۰۰ تن خواهد بود.

کافه اقتصاد

اخبار

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: از مجموع 12۰ سازه پرخطر که توسط شرکت آب منطقه ای در رودخانه های استان شناسایی شده بود، 11 مورد 
اصالح شده است.منصور شیشه فروش افزود: مابقی سازه های پرخطر شناسایی شده به دســتگاه های اجرایی اعالم شده تا اقدامات الزم را برای رفع خطر آن 
انجام دهند.وی اظهار داشت: با توجه به پیش بینی بارندگی ها طی روزها و هفته های پیش رو در استان، ستادهای پیشگیری از وقوع سیل در شهرداری ها فعال 
شده است.مدیرکل مدیربت بحران استانداری اصفهان افزود: مطالعات وضعیت سیالب توسط آب منطقه ای در حوضه های آبخیز کارون، دز و زاینده رود با هدف 
تعیین پهنه های سیل خیز توسط دانشگاه های استان  انجام شده است.وی یادآور شد: در این رابطه مناطق و اولویت ها برای آزادسازی رودخانه ها مشخص شده 
و در حوضه دریاچه نمک خور و نایین هم طرح های الزم توسط شرکت آب منطقه ای  در حال پیگیری است.شیشه فروش، ساماندهی 1۴۰ کیلومتر از رودخانه، 
نصب تابلوهای هشدار و نشانه گذاری در 15۰ کیلومتر از مسیر رودخانه های استان، دیواره سازی، تثبیت بستر، الیروبی 7۰ کیلومتر از  رودخانه زاینده رود را از دیگر 
اقدامات صورت گرفته برای پیشگیری از بروز سیل عنوان کرد.وی تصریح کرد: همچنین 7۰ تیم برای حفاظت و حراست مستمر از  از حریم رودخانه زاینده رود 

مشخص شده است. 

11 سازه پرخطر در رودخانه های اصفهان اصالح شد

نهنگ سفید ایرباس 
به پرواز درآمد

ایکــس  بلــوگا  ایربــاس 
باربــری  هواپیمــای  ال، 
عظیم الجثه ای است که وظیفه  
حمــل محموله هــای حجیم 
مانند قطعات هواپیما را برعهده 
دارد و به دلیل شباهت ظاهری 
به نهنگ ســفید، ایرباس نام 
»بلــوگا« را بــرای آن در نظر 

گرفته است. 

وز عکس ر
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راهکارهایی برای داشتن خواب راحت شبانه
خواب بد می توانــد روی تمام روز  تاثیر منفی بگــذارد و در بلند مدت 

باعث بروز برخی بیماری ها شــود. شــما می توانید با استفاده از چند 

ترفند ساده و کاربردی خواب شبانه راحت را تجربه کنید.

تعیین ساعت خواب
افراد باید زمان مشــخصی را برای خواب خود تعییــن کنند تا بتوانند 

بدن خود را آماده کرده و به راحتی بخوابند. داشتن خواب راحت شبانه 

موجب می شــود آرامش خاصی در طول روز داشته باشید. به همین 

دلیل هر شب در ساعت مقرری به رختخواب بروید و هر روز صبح در 

ساعت مشخصی از خواب بیدار شــوید. با این عادت منظم می توانید 

چرخه شبانه روزی خود را تنظیم کنید. در این صورت عملکرد داخلی 

بدن تنظیم می شــود. برخی از داروها مثل اســتفاده از اسپری های 

مربوط به آسم می توانند باعث بی خوابی افراد شــوند. اگرنسبت به 

تداخل اثرات دارو با خواب شــک دارید حتما با پزشک خود مشورت 

کنید.

یک شب »بدخوابی« شما را دچار این بیماری می کند
تمام افراد باید پیش از خواب شــبانه خود به مــدت ۱۰ دقیقه تمام 

کارهای که در طول روز انجام داده اند را بررسی کنند. استرس ، فشار و 

مشکالت خود را بررسی کرده و به راه حل  آن ها فکر کنند. با انجام این 

کار می توانید با ذهنی آماده تصورات و افکار خود را طرح ریزی کنید و 

در همین حال بخوابید.

حداقل 30 دقیقه پیش از خواب، لپ تاپ و گوشی را کنار بگذارید
اغلب افراد به تکنولــوژی اعتیاد دارند؛ اما نبایــد فراموش کرد 

که دوری از برخی تکنولوژی ها تاثیــر فوق العاده ای بر کیفیت 

خواب خواهد داشــت. نور آبی ساطع شــده از صفحه نمایش 

ابزارهای هوشــمند، برای مغز تداعی کننده  نور خورشید است 

و موجب می شود مغز، ترشــح هورمون مالتونین را متوقف 

کند. مالتونین، هورمون بســیار مهمی است که ریتم خواب 

شبانه روزی شــما را تنظیم کرده و مغز با ترشح آن، به بدن 

پیام آماده باش برای خــواب را می دهد. ایجاد اختالل در 

چرخه  طبیعی شــبانه روزی بدن، نه تنها می تواند موجب 

کاهش کیفیت خواب شــود، بلکه می تواند در دراز مدت 

آثار سوئی همچون مشــکالت بینایی، افسردگی و حتی 

سرطان را در پی داشته باشد.

ورزش کردن
ورزش صبحگاهی موجب بیدار شدن کامل بدن از خواب شده و تابش 

نور خورشــید بر صورت نیز موجب توقف ترشــح مالتونین و رهایی از 

خواب آلودگی می شود و به بدن کمک می کند که روند تولید مالتونین 

را بهبود بخشــیده و این هورمون را برای شــب بعــد، هنگامی که به 

رختخواب وارد می شوید ذخیره کند. یک چرت عصرگاهی هم می تواند 

برای سرحال شدن تان مفید باشد؛ اما نباید آن را خیلی طوالنی کنید.

تمرین تنفس عمیق داشته باشید
تنفس عمیق این پیام را به بدن می دهد که وقت استراحت است. در 

»دم «، هوای تازه ای که به ریه ها وارد می شــود، به سراسر بدن شما 

سفر کرده و تمام سلول ها را پاک ســازی می کند و در »بازدم«، تمام 

ســموم خارج می شــوند. تمرکز بر دم و بازدم ثابت و آرام، احساس 

راحتی و آرامش را تضمین می کند؛ امــا این آرامش با اولین باری که 

آن را امتحان کنید اتفاق نخواهد افتاد. این یک تمرین مداوم اســت، 

بنابراین شما نیاز به تمرین آن برای داشتن بهترین اثر دارید. تا وقتی 

که احساس کنید که بدن شما بهتر شده آن را ادامه دهید.

بالش بهتری انتخاب کنید
پژوهش ها نشان داده است که یک بالش متوسط بهترین تاثیر را در 

تجربه خواب خوب ایفا می کند. زیرا بالش ها باید سر و گردن شما را 

پوشــش دهند.  همچنین، اگر نگران حساسیت  هستید، یک بالش 

غیر آلرژی زا را انتخاب کنید.

اگرخواب تان نبرد از رختخواب جدا شوید
این راهکار بســیار ساده 

اســت. اگر نمی توانید بخوابید، ســعی نکنید که در رختخواب مانده 

و برای خوابیدن بیهوده تالش کنید. بهتر اســت در این گونه مواقع از 

رختخواب خارج شــوید. اگر بیش از ۲۰ دقیقه است که در رختخواب 

دراز کشــیده اید و هنوز خوابتان نبرده اســت، بلند شــوید و به دنبال 

انجام کاری دیگر بروید. از لپ تاپ و گوشــی خود اســتفاده نکنید و 

به تماشای تلویزیون ننشــینید، چرا که همه  این دستگاه ها می توانند 

مشکالت خواب شما را تشــدید کنند. کارشناسان معتقدند که بیرون 

ماندن از رختخواب در شــرایطی که خواب تان نمی برد، چرخه  اتصال 

رختخواب تان با افکار منفی را در ذهن تــان متوقف می کند و موجب 

می شود شب های دیگر، حس بدی نسبت به خوابیدن نداشته باشید. 

محرومیت شــما از خواب به دلیل بیرون ماندن از رختخواب، موجب 

تجربه  خوابی راحت تر در شب های بعد خواهد شد.

مطالعات نشان می دهد؛

مصرف شیر کم چرب موجب افزایش طول عمر می شود
یک تحقیق جدید نشان می دهد مصرف شیر کم چرب به جای شــیرپرچرب موجب کندشدن روند 
افزایش سن می شود. مطالعه کروموزوم DNA بیش از ۵۸۰۰ فرد بزرگسال آمریکایی نشان داد افرادی 
که به طورمنظم شیر پرچرب مصرف می کردند طول تلومرهای سلول های شان کوتاه تر بود. کوتاهی طول 
تلومرها نشانه تسریع در روند پیری بیولوژیکی اســت.با افزایش سن، طول تلومرها به تدریج کوتاه تر 
می شود و محققان طول کوتاه تر تلومرها را با ریسک باالتر ابتال و مرگ ناشی از عفونت ها، سرطان و بیماری 
قلبی مرتبط می دانند.»الری تاکر«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه بریگام یانگ ایالت یوتا آمریکا، 
در این باره می گوید: »شمار زیادی از فاکتورهای ســبک زندگی هم با طول تلومر مرتبط هستند.«به 
عنوان مثال در افراد چاق، طول تلومرها کوتاه تر از افراد الغر است و همچنین در مورد افراد سیگاری در 
مقابل افراد غیرسیگاری نیز چنین شرایطی وجود دارد. از سوی دیگر، افرادی که مقادیر بیشتری فیبر، 
سبزیجات و میوه مصرف می کنند معموال طول تلومرشان بلندتر است.محققان در این مطالعه به بررسی 
تاثیر چربی شیر بر طول تلومرها پرداختند.آنها دریافتند به طورمیانگین، افرادی که شیر با چربی بیشتر 
مصرف می کردند در مقایسه با طرفداران شیر کم چرب یا فاقد چربی، تلومرهای کوتاه تری داشتند.این 

مطالعه نشان داد افزایش هر یک درصد چربی شیر با ۴.۵ سال روند پیری بیولوژیکی مرتبط است.

یافته های جدید پژوهشی؛

نمک به مقابله با سرطان کمک می کند
محققان در مطالعه جدید خود  روی موش ها توانستند با موفقیت از نانوذرات سدیم کلرید )نمک( برای 
نابودی سلول های سرطانی اســتفاده کنند. محققان دانشگاه جورجیا در تحقیق خود مشاهده کردند 
که تزریق نانوذرات نمک به تومورها در موش موجب محدودیت قابل توجه رشد آنها شد.کلرید سدیم 
برای زندگی ضروری است؛ اما در صورت استفاده نابجا می تواند منجر به مرگ سلولی شود. به منظور 
کنترل این مسئله، کانال های یونی در غشای پالسما که سلول ها را احاطه کرده اند از ورود نمک جلوگیری 
می کنند.حفظ تعادل درست بین یون های سدیم و کلرید بیرونی و پتاسیم درونی در سلول ها می تواند 
موجب ایجاد فرآیندهایی شود که به حمایت از هوموستاز کمک می کند.محققان مطالعه جدید عنوان 
می کنند نانوذرات سدیم کلرید می توانند یون ها را به سلول ها تحویل داده و موجب اختالل در هوموستاز 
یونی شوند.نانوذرات سدیم کلرید حاوی میلیون ها اتم سدیم و کلرید هستند؛ اما کانال های یونی مسئول 
ممانعت از ورود نمک، این حالت را تشخیص نمی دهند. در نتیجه نانوذرات سدیم کلرید به راحتی وارد 

سلول می شوند.

یافته محققان دانمارکی؛

مواد قندی موجب تغییر در ساختار شیمیایی مغز می شود
تحقیق جدید روی خوک ها نشــان می دهد مصرف مواد قندی و شــیرین موجــب تغییر در فرآیند 
پاداش دهی مغز به شیوه استعمال مواد مخدر می شود.هر زمانی که ما مطلب یا تجربه ای جدید لذت 
بخش می آموزیم، سیستم پاداش دهی مغزمان فعال می شود. به کمک مواد شیمیایی طبیعی مغز، 
چندین ناحیه مغز با یکدیگر اتصــال یافته و به ما در یادگیری و تکــرار رفتارهای بهبوددهنده دانش و 
سالمت روان کمک می کنند.محققان در این مطالعه تاثیرات مصرف مواد قندی را روی ۷ خوک ماده 
بررسی کرده و ســپس از مغز آنها تصویربرداری کردند.تیم تحقیق به مدت ۱۲ روز متوالی، دسترسی 
خوک ها به محلول ساکاروز را به مدت یک ساعت امکان پذیر کرد و ۲۴ ساعت بعد از آخرین بار مصرف، 
از مغزشان عکسبرداری شد.»مایکل وینتردال«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه آراهوس دانمارک، 
در این باره می گوید: »بعد از ۱۲ روز مصرف مواد قندی، ما شاهد تغییرات اساسی در سیستم دوپامین و 
افیونی مغز بودیم.«به گفته محققان، مواد خوراکی مملو از ساکاروز بر جریان پاداش دهی مغز به شیوه 

مشابه اعتیاد به مصرف مواد مخدر تاثیر می گذارند.

سلامتدانستنی ها

مفاد آراء 
11/5 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
برابر رای شــماره 139860302012000486 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اصغر ســلطانی آقاگلی فرزند اکبر به 
شماره شناسنامه 777 صادره از بویين مياندشت در یک قطعه زمين مزروعی  به مساحت 
116110/20 متر مربع قســمتی از پالک 1 فرعی از 212 اصلی واقع در روستای آقا گل 

مزرعه کوه چره باال خریداری از مالک آقای اکبر سلطانی آقا گلی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15 روز آگهی می شود  در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/11/2

تاریخ چاپ نوبت دوم: 1398/11/16
م الف: 739440 موسي الرضا امامي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک فریدن

فقدان سند مالکیت 
11/6 خانم فاطمــه حاجی پور مفرد به اســتناد دو برگ استشــهادیه محلی که امضای 
شــهود رســما گواهی گردیده مدعی اند که سند مالکيت شــش دانگ یک قطعه زمين 
به مســاحت 154 مترمربع به شــماره 1539 فرعی از 2638 اصلی واقع در بخش ســه 
حوزه ثبتی آران و بيدگل بنام فاطمه حاجی پور مفرد به شــماره دفتر امالک الکترونيک 
139520302017002038 ثبت و ســند مالکيت به شــماره 021200 صادر و تســليم 
گردیده است . سپس برابر سند شــماره 9633 مورخ 1396/12/22 دفترخانه 403 آران 
و بيدگل به مبلغ 700.000.000 ریال به مدت یکســال در رهن بانک صادرات ميباشــد 
و همچنين برابر ســند شــماره 11351 مورخ 1398/2/23 دفترخانه 403 آران و بيدگل 
به مبلغ 770.422.125  ریال بــه مدت 156 ماه در رهن بانک صادرات ميباشــد که در 
اثر جابجایی مفقود و اینک درخواست صدور ســند مالکيت المثنی نموده لذا طبق تبصره 
یک ماده 120 اصالحی آیين نامه قانون ثبت مراتب آگهی تا هرکس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور یا وجود اســناد مالکيت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اســناد مالکيت 
و سند معامله تســليم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل اســناد با ارائه کننده مسترد 
گردد. چنانچه ظرف مهلت مقــرر اعتراضی واصل نگردد یا در صــورت اعتراض اصل 
 اسناد ارائه نشــود المثنی اســناد مالکيت مزبور صادر و به متقاضی تســليم خواهد شد. 

م الف: 740763 عباس زادگان ریيس ثبت اسناد و امالک آران و بيدگل 
فقدان سند مالکیت 

11/7 آقای سيد محمد اميری آرانی به استناد دو برگ استشهادیه محلی که امضای شهود 
رسما گواهی گردیده مدعی اند که سند مالکيت شش دانگ خانه به مساحت 180 مترمربع 
پالک 4067 فرعی از 2840 اصلی واقع در بخش ســه حوزه ثبتی آران و بيدگل بنام سيد 
محمد اميری آرانی ثبت و سند مالکيت صادر و تســليم گردیده است. که در اثر جابجایی 
مفقود و اینک درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 
اصالحی آیين نامه قانون ثبت مراتب آگهی تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور یا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود المثنی اسناد مالکيت 
مزبور صادر و به متقاضی تسليم خواهد شــد. م الف: 741277 عباس زادگان ریيس 

ثبت اسناد و امالک آران و بيدگل 
اخطار اجرایی

11/8 شــماره: 1281/98حل11 ، مشــخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: یوسف 
شعبانی سيچانی ، نشانی : مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: 
حسين ســائدی با وکالت دری ، نشانی: خمينی شــهر خ کهندژ جوی آباد پاسارگاد 129 
جنوبی فرعی 4 ، محکوم به:به موجب رای شــماره 1636 تاریخ 98/8/20 حوزه یازدهم 
شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت یافته است.محکوم عليه محکوم 

است به: پرداخت مبلغ صد و شش ميليون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو ميليون و سيصد 
و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســی حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و خسارت 
تاخير در تادیه از تاریخ سررسيد چک لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و 
پرداخت نيم عشردولتی در حق صندوق دولت.درضمن رای صادره غيابی ميباشد. ماده34 
قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود قادر 
به اجرای مفاد اجرائيه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف : 739063 ایمان بختياری  

قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمينی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

11/9 شماره: 548/98حل10 ، مرجع رســيدگی: شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســيدگی: ســاعت 4:00 بعدازظهر روز شنبه 
مورخه 98/12/10 ، مشــخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: حســين آقایی خوزانی ، 
نام پدر:براتعلی، مقيم: خمينی شــهر منظریه خ پيمان مجتمع ســپيدار طبقه 4 واحد7 ، 
مشــخصات خوانده: نام و نام خانوادگی: مهدی کریمی ، نام پدر: ولی ، خواســته و بهای 
آن: مطالبــه مبلــغ 40/000/000 ریال بابت یک فقــره چک بانک به شــماره و تاریخ 
650400-92/2/25 بــه انضمام کليه خســارات وارده اعم از هزینه دادرســی و قانونی 
، دالیل خواهان: رونوشــت چک و ظهر آن - رونوشــت گواهی اشــتغال حق و حقوق 
چک گواهی عدم پرداخــت ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهــول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســيدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثيراالنتشــار وفق مــاده 73 قانون آئين دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجــرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. 

م الف: 739988 رئيس شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

11/10 شماره: 552/98حل10 ، مرجع رسيدگی: شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی: ساعت 5:00 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
98/12/10 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: حسين آقایی ، نام پدر:براتعلی ، مقيم: 
خمينی شهر منظریه خ پيمان مجتمع سپيدار طبقه 4 واحد7 ، مشخصات خوانده: نام و نام 
خانوادگی: غالم کارسنجی ، خواسته و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسيدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی 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 یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 

739987 رئيس شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر
ابالغ اخطاریه 

11/11 آگهی ابالغ اخطاریه حضور در جلسه رسيدگی شورای حل اختالف از شورای حل 
اختالف 5 خمينی شهر مستقر درشهر کوشک به آقای  سيامک یعقوبی فرزند علی اکبر  با 
توجه به اینکه در دادخواست پرونده کالسه 9/98 این شورا مجهول المکان اعالم شده اید 
اخطار می گردد در روز شنبه مورخه 98/12/10 راس ساعت 7:00 شب جهت رسيدگی به 
دادخواست آقای مهدی اسماعيلی به طرفيت شما مبنی بر مطالبه وجه سه فقره چک عهده 
بانک ملی ایران  به مبلغ 182/770/000 ریال به همراه مطلق خسارات در محل شورای 
حل اختالف 5 خمينی شهرـ  کوشک به آدرس شهرستان خمينی شهرـ  کوشکـ  بلوار امام 
جنب بيمه پاسارگاد حاضر شــوید در غير اینصورت غيابی رای صادر خواهد شد در ضمن 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن در دفتر شورا موجود می باشد جهت دریافت به شورا 

مراجعه نمایيد. م الف :  739957 شورای حل اختالف شماره 5 کوشک
اخطار اجرایی

11/12 شماره: 1056/98حل11 ، مشخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: 1-منصور 
حاج باقری 2-حسين لطفی ، نشــانی :1-اصفهان خ امام خمينی خ شهيدکاظمی کوچه 
حکيم داودی پالک 24 کد پســتی 8139937495  2- مجهول المکان ؛ مشــخصات 

محکوم له: نام و نــام خانوادگی: مجيد حاجی حيدری با وکالــت دری ، نام پدر:حيدرآقا ، 
نشانی: اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد خ 18 سنگبری شيرین، محکوم به:به موجب 
رای شماره 1531 تاریخ 98/7/30 حوزه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمينی 
شهر که قطعيت یافته است.محکوم عليه محکوم است به: محکوميت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ صد و هفتاد و پنج  ميليون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ دو ميليون و 
دویست و هفده هزار و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکيل طبق تعرفه 
و خسارت تاخير در تادیه از تاریخ سررسيد چک لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا در حق 
خواهان و پرداخت نيم عشردولتی در حق صندوق دولت.درضمن رای صادره غيابی ميباشد. 
ماده34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که 
خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف : 739064  ایمان 

بختياری قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمينی شهر 
اخطار اجرایی

11/13 شماره: 420/98حل11 ، مشــخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: 1-فرهاد 
کریمی 2-فرزاد ، نشــانی : هردو مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم لــه: نام و نام 
خانوادگی: حسينعلی اعتمادی ، نشانی: خمينی شهر منظریه کوچه صبا 1 غربی پالک 15  
، محکوم به:به موجب رای شماره 1314 تاریخ 98/6/31 حوزه یازدهم شورای حل اختالف 
شهرستان خمينی شهر که قطعيت یافته است.محکوم عليه محکوم است به: محکوميت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ دویســت  ميليون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه 
ميليون و پانصد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخير در تادیه از تاریخ 
سررسيد چک لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و پرداخت نيم عشردولتی 
در حق صندوق دولت.درضمن رای صادره غيابی ميباشــد. ماده34 قانون اجرای احکام: 
همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسليم کند و اگر 
مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف : 740088 ایمان بختياری قاضی شعبه یازدهم 

شورای حل اختالف خمينی شهر  
ابالغ وقت رسیدگی

11/14 شماره: 1723/98حل12 ، مرجع رسيدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختــالف اصفهان، وقت رســيدگی: ســاعت 8:30 صبح روز 
دوشنبه مورخه 98/12/12 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: محمود نقدی ، نام 
پدر:محمدعلی ، مقيم: خمينی شهر بلوار شهيد بهشتی خ خيام کوچه دانش ، مشخصات 
خوانده: نام و نام خانوادگی: محســن مهرابی کوشکی ، نام پدر:علی ، خواسته و بهای آن: 
مطالبه وجه چک ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی 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 یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 740090 رئيس شــعبه دوازدهم حقوقی 

شورای حل اختالف خمينی شهر
ابالغ رای

11/15 شماره پرونده:1592/98 ، شــماره دادنامه:2168 - 98/10/1 ،مرجع رسيدگی: 
شــعبه چهارم شــورای حل اختالف خمينی شــهر خواهان: فاطمه اصغری زبرلو فرزند 
علی اکبر به نشانی:اصفهان سپاهان شــهر بلوار الغدیر خارزمی فرشته 3  ؛ خوانده: سيد 
علی موســوی فرزند نصرت اله به نشــانی: مجهول المکان ، خواســته:الزام به انتقال ، 
شورا با بررســی اوراق پرونده ختم ســيدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی خانم فاطمــه اصغری زبرلو فرزند 
علی اکبر به طرفيت ســيد علی موســوی  فرزند نصــرت اله به خواســته تقاضای الزام 
خوانده به حضور در دفترخانه اســناد رســمی و انتقال سند یک دســتگاه پراید جی تی 
ایکس به شماره شــهربانی 129 ن 34 ایران 43 مقوم به 70/000/000 ریال به انضمام 
خسارت دادرسی مســتند به رونوشــوت مصدق قرارداد مورخ 92/12/7  بدین توضيح 

که خواهان اظهار مينماید طی قرارداد فوق الذکر مبادرت بــه خرید اتومبيل موصوف از 
خوانده نموده و کل ثمن معامله را پرداخت نموده که طی اســتعالم انجام شــده متوجه 
گردیده خودرو بنام ایشان ميباشد..علی ایحال شــورا با بررسی مفاددادخواست مالحظه 
رونوشــت مصدق بيع نامه عادی که حکایت از وقوع عقدبيع فی مابين خواهان و خوانده 
دادرسی استعالم معموله از پليس راهور که اعالم نموده مالکيت رسمی خودرو موصوف 
به نام خوانده  ميباشــد عدم حضور خوانده در جلسه شــورا و عدم ارائه الیحه دفاعيه از 
جانب ایشــان خواســته خواهان را ثابت و با اســتظهار از اصل صحت و لزوم قراردادها 
 مســتندا به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی  و مواد 198 و 519 قانون آیين دادرســی

 دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شورای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 خوانده را به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند 
یکدستگاه خودرو با مشخصات مذکور در فوق در حق خواهان و پرداخت مبلغ 905/000 
ریال بابت هزینه دادرسی محترم و اعالم مينماید رای صادره غيابی و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضا مهلت 
 واخواهی تجدیدنظر خواهی  در محاکم عمومی حقوقی شهرستان خمينی شهر ميباشد. 

م الف: 738836  قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

11/16 شماره: 98/2027039486-98/10/28 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
پالک شماره 7949/431  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام رمضان 
قرقانی فرزند یداله، ش.ش 452 و شماره ملی 1209456664 در جریان ثبت است و رای 
شماره 139860302027008472 مورخ 98/07/30 از طرف هيات حل اختالف موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 
به اینکه تحدید حدود اوليه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت 
اخير از ماده 13 قانون ت.ت  مصوب 1390 و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 98/12/04 روز یکشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کليه مالکين و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظيم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئين نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غير این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسليم نماید 
سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  

م الف:738982  شبان رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
حصر وراثت

11/17  آقای ابوالفضل مزرعه خطيری دارای شناسنامه شماره 102 به شرح دادخواست 
به کالسه  596/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان کبری مزرعه خطيری به شناسنامه 2678 در تاریخ 98/2/6  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- ابوالفضل مزرعه 
خطيری فرزند فضل اله، ش.ش 102 فرزند متوفی می باشــد و به جز نامبرده فوق ورثه 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 742577 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز
تحدید حدود اختصاصی

11/18 شــماره نامه : 139885602024008831-1398/10/29 نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره 4483/4484 مجزی شده از 131 فرعی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام علی دینی فرزند مدد در 
جریان ثبت است و عمليات تحدید حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
شنبه مورخ 98/11/26 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کليه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکين یا مجاورین مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 741362  قویدل رئيس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
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شرایط معافیت مددجویان بهزیستی از سربازی اعالم شد
معاون اجتماعی بهزیستی اصفهان گفت: مددجویان تحت پوشش بهزیستی در صورت احراز شرایط الزم 
از خدمت سربازی معاف می شوند.مجتبی ناجی اظهار کرد: مددجویان بی سرپرست یا دارای سرپرست 

ازکار افتاده که در حال حاضر سرپرســت 
خانواده مادر اســت، یکــی از فرزندان که 
مشمول سربازی اســت با کفالت مادر از 
سربازی معاف می شــود.وی در تشریح 
دیگر موارد این بخشنامه، افزود: در خانواده  
مددجویانی که تنها یک فرزند ذکور و سه 
فرزند دختر دارند که یا مادر سرپرســت 
خانوار و یا پدر از کارافتاده است، فرزند ذکور 
این خانواده می تواند از خدمت ســربازی 
معاف شــود.معاون اجتماعی بهزیستی 

استان اصفهان در خصوص معافیت معلوالن از خدمت سربازی، تصریح کرد: وضعیت معلوالن جسمی 
حرکتی یا ذهنی در کمیســیون های مربوطه بررســی می شود و در صورت احراز شــرایط موردنظر این 
کمیسیون ها از خدمت سربازی معاف می شوند.وی با بیان اینکه پسران سالمی که با دختران معلول 
ازدواج کنند هم از خدمت سربازی معاف هستند، اظهار کرد: این ازدواج باید پایدار باشد چرا که ممکن 
است این راه گریز برای افراد باشد و این معافیت به طور دائم داده نمی شود و به نوعی در صورت پاداری 

ازدواج آنها تمدید خواهد شد.

رییس سازمان غذا و دارو:

مردم به هیچ وجه نگران دارو نباشند
رییس سازمان غذا و دارو گفت: هر دارویی را می توانیم طی دو سال در داخل تولید کنیم.محمدرضا 
شانه ساز ، اظهار کرد: این یک بلوف نیست و صنعت داروسازی و دانشمندان کشور توان تولید همه 
داروها را دارند و برخی اقالم دارویی که اکنون در داخل تولید نمی شود به علت کم مصرفی است زیرا 
توجیه اقتصادی ندارد یا مولکول های دارویی جدیدی هستند که به تازگی در دنیا تولید شده اند.وی 
ادامه داد: آمریکا هر دارویی را که توانسته تحریم کرده، اما حریف هوش و ذکاوت ایرانیان نمی شود 
و توانسته ایم از راه هایی که می دانیم داروهای مورد نیاز بیماران را تامین کنیم و اکنون از پایتخت تا 
دورترین نقاط کشور دارو به میزان کافی و با قیمت یکسان وجود دارد.شانه ساز تصریح کرد: ذخیره 

دارویی کشور نیز به میزان اطمینان بخشی وجود دارد و مردم به هیچ وجه نگران دارو نباشند.

مدیر کل انتقال خون استان اعالم کرد:

شناسایی 3 گروه خونی نادر در اصفهان
مدیر کل انتقال خون استان با اشاره به شناسایی ۳ گروه خونی نادر در سطح استان اصفهان، گفت: ۱۲ 
نفر از این افراد در بین اهدا کنندگان خون شناسایی شدند و ۶ نفر هم بیمارانی بودند که در بیمارستان ها 
بستری شده بودند.مجید زینلی با بیان اینکه حدود ۲۰۰ نوع گروه خونی نادر در سراسر جهان کشف شده 
است، اظهار کرد: درصورتی به گروه خونی، نادر گفته می شود که از هر ۵ هزار نفر، یک نفر دارای آن گروه 
خونی باشد.وی خاطرنشان کرد: ۴ نوع گروه خونی شایع وجود دارد که هرکدام از آنها مثبت و منفی می 
شود و در مجموع ۸ گروه خونی را تشکیل می دهند که عموم مردم دارای این نوع گروه های خونی هستند.

زینلی افزود: افرادی که دارای گروه خونی نادر هستند، به هر دلیلی روی گلبول های قرمز رنگ آنها آنتی 
ژن هایی به وجود آمده که سبب متمایز شدن آنها بین ۴ گروه خونی اصلی می شود.وی با اشاره به اینکه 
افرادی که دارای گروه های خونی نادر هستند نمی توانند به گروه های خونی دیگر خون بدهند یا از آنها 
خون بگیرند، ادامه داد: گروه های خونی نادر، صرفا می توانند از هم گروه خونی خود خون دریافت کنند.

 سازمان حج و زیارت اعالم کرده که به صورت محدود نام نویسی برای اعزام متقاضیان به عراق دوباره از سر گرفته شده است؛

شروع پروازها به مقصد نجف

پس از تحوالت چند مــاه اخیر در عراق،  پریسا سعادت
حضور زائران ایرانی در این کشور به شدت 

کاهش یافــت و طی یک مــاه اخیر به دلیل کشــیده شــدن دامنه 

اعتراضــات و ناآرامی ها به شــهرهای کربال و نجف، از اعــزام زائران 

جلوگیری به عمل آمــد. در این مدت با وجود  بســته بودن مرزهای 

زمینی؛ اما عالقه مندان سفر به کربال همچنان در سایت حج و زیارت 

ثبت نام می کردند و حاال ســازمان حج و زیارت اعالم کرده اســت به 

صورت محدود نام نویسی برای اعزام متقاضیان به عراق دوباره از سر 

گرفته شده اســت و درمیان اســتان های مجاز برای نام نویسی نام 

اصفهان هم قــرار دارد. بر اســاس اعالم علیرضا رشــیدیان، رییس 

سازمان حج و زیارت سفر به عتبات به صورت محدود انجام می شود، 

بر همین اســاس پس از برقراری مجدد اعزام هــای عتبات از آذرماه 

تعداد کاروان های زیارتی به عراق نیز کاهش یافت، به طوری که در هر 

ماه کمتر از ۵۰ کاروان به این سفر معنوی مشرف می شوند.

البته یکی از دالیــل کاهش تعداد زائران و حتــی کاروان های عتبات 

بسته بودن مرزهای زمینی و عدم تشــرف زائران به صورت زمینی به 

عتبات  اعالم شد.در هر صورت همچنان سفرهای زیارتی به عتبات به 

صورت هوایی در حال انجام است و هنوز امکان تشرف زائران به صورت 

زمینی به عراق وجود ندارد و سازمان حج و زیارت نیز از متقاضیان سفر 

زمینی ثبت نام نمی کند؛ این امر در حالی است که در ماه های گذشته 

با وجود بسته بودن مرزها و اعالم سازمان حج و زیارت مبنی بر عدم 

برقراری سفر زمینی به عتبات، همچنان از متقاضیان این سفر ثبت نام 

به عمل می آمد.

 اگر چه در ابتدا نام نویســی تنها از متقاضیان ســه استان تهران، قم 

و قزوین صورت مــی گرفت؛ اما بــه تازگی امکان نام نویســی برای 

اســتان های خرســان رضوی، اصفهان و البرز نیز فراهم شده است. 

بر همین اســاس، اعزام کاروان های زیارتی به عتبات در بهمن ماه، از 

۶ استان تهران، قم، قزوین، خراســان رضوی، اصفهان و البرز صورت 

می گیرد و به نظر می رســد در صورت تقاضای استان های دیگر برای 

سفر به عتبات، امکان افزایش ظرفیت  به صورت محدود وجود داشته 

باشد.همچنین هزینه ســفر به عتبات در این دوره برای زائران استان 

خراســان رضوی ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، برای زائران استان های 

تهران، قم و البرز حدود ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان و برای زائران استان 

اصفهان ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شــده است. عالوه 

بر اعزام هوایی، رایزنی هــا برای اعزام زمینی زائــران به عراق هم در 

جریان است.

 هفته گذشــته علیرضا رشــیدیان، رییس ســازمان حج و زیارت با 

اشــاره به اســتمرار پروازهای هوایی زائران ایرانی به عتبات عالیات، 

گفت: مســئوالن عراقی برای از ســرگیری اعزام زمینی زائران ایرانی 

به عتبات آمادگی دارند و ما در انتظار اعالم نظر شــورای عالی امنیت 

ملی هستیم. تالش ها برای باز کردن مرزهای ایران و عراق در شرایط 

حساس کنونی تصمیمی دشــوار خواهد بود. امنیت، موضوعی است 

که در شرایط فعلی نمی تواند بر اساس معادالت درستی آن را پیش 

بینی کرد به همین دلیل اعزام به عتبــات باید با دقت و مراقبت های 

امنیتی درستی صورت بگیرد.

مدیر مرکز بهداشت استان اصفهان، افزایش آلودگی 
هوا و تعداد روزهای ناسالم و آلوده را باعث باال رفتن 
آمار مرگ ومیر و ناهنجاری ها و مشکالت ناشی از آن 
دانست و گفت: این دغدغه اصلی ما در حوزه سالمت 
و بهداشت است و به همین دلیل با تصمیماتی مانند 
تعطیلی مدارس، تالش می کنیم بحــران را کنترل 
کنیم؛اما اگر بخواهیم همه جانبه به موضوع نگاه کنیم، 
با این پرسش روبه رو می شویم که آیا به جای تعطیلی 

مدارس نمی توان جلوی تردد خودروها را در شــهر 
گرفت؟کمال حیدری درباره پیامدهای بهداشتی اجرا 
نشدن قانون هوای پاک در اصفهان اظهار کرد: آلودگی 
هوا مشــکالت زیان باری ایجاد کرده است؛ ازجمله 
تعطیلی مدارس و دغدغه هایی برای حفظ سالمتی 
شهروندان وجود دارد؛ اما اجرای قانون هوای پاک، 
عزم جدی می خواهد و در کنار آن، دولت هم باید به 
بودجه های استانی کمک کند تا زیرساخت هایی مانند 
حمل ونقل عمومی در کالن شهرها تقویت شود.معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مهم ترین 
راهکار کنترل آلودگی هوای اصفهان را ســاماندهی 
ترافیک دانســت و گفت: تعداد خودروهای در حال 

تردد در کالن شهرهای کشور ازجمله اصفهان روزبه روز 
در حالی افزایش می یابد که متاسفانه خودروسازان 
از برنامه های کالن جهت حرکت در مسیر استفاده از 
انرژی های نو و پاک جامانده اند و بااینکه کشورهای 
دیگری روی استفاده از سوخت های پاک و نوین کار 
می کنند، ما هنوز خودروهای زیادی تولید می کنیم 
که سوخت های فسیلی را می سوزانند و هوا را آلوده تر 
می کنند.حیدری هشدار داد: اگر بناست در بستری 
نفس بکشیم که آلودگی زیاد و تعداد روزهای هوای 
ناسالم یا آلوده باال باشد، باید نگران میزان مرگ ومیر 
و ناهنجاری هــا و مشــکالت ناشــی از آلودگی هم 

باشیم.

مدیر مرکز بهداشت استان اصفهان:

نگران مرگ ومیر و ناهنجاری های ناشی از آلودگی هوا هستیم

هزینه سفر به عتبات در این دوره برای زائران استان خراسان 
رضوی ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، برای زائران استان های تهران، 
قم و البرز حدود ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان و برای زائران استان 

اصفهان ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است

ارسال محموله کمک های 
جمعیت هالل احمر استان  

به سیستان وبلوچستان
سومین محموله کمک جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان به مناطق سیل زده سیستان 
وبلوچستان ارسال شد.سرپرست جمعیت 
هالل احمــر اســتان اصفهان  گفــت: این 
محموله در قالب یک دستگاه کامیون شامل 
پتو، اقالم خوراکی و بهداشتی با شش ماه 
تاریخ مصرف به مناطق سیل زده سیستان 

وبلوچستان ارسال شد.

کشف 600 سکه بهار آزادی توسط ماموران پلیس راه آهن
فرمانده پلیس راه آهن کشور از کشف ۶۰۰ سکه بهار آزادی توسط ماموران پلیس راه آهن اصفهان 
خبر داد.سرهنگ حشــمت ا... ملکی در تشــریح جزییات این خبر اظهار کرد: ماموران پلیس راه 
آهن اصفهان حین کنترل مسافران قطار 
اصفهان- تهران به شــخصی به هویت 
معلوم مشــکوک شــدند و در بازرسی 
بدنی از وی، تعداد ۶۰۰ ســکه تمام بهار 
آزادی فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف 
کردند.وی افزود: متهم در بازجویی های 
پلیســی به جرم خود مبنی بــر خرید و 
فروش غیرمجاز سکه و ارز اعتراف کرد.

فرمانده پلیس راه آهن کشــور با اعالم 
اینکه حسب دســتور مدیرکل تعزیرات 
حکومتی استان اصفهان، متهم به اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور دستگیر شده است، گفت: 
ارزش ریالی سکه های مکشوفه ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده که همگی با تشکیل پرونده به بانک 

ملی استان اصفهان تحویل شد.

 کالهبرداری میلیاردی با ترفند سرمایه گذاری
 در  پروژه های ساختمانی

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از دســتگیری فرد کالهبرداری که با ترفند سرمایه گذاری در 
پروژه های ساختمانی مبلغ ۲۵ میلیارد ریال از یک شهروند کالهبرداری کرده بود، خبر داد.حسین 
ترکیان اظهار داشت: در پی وصول شکایتی مبنی بر اینکه فردی مبلغ ۲۵ میلیارد ریال از یک شهروند 
با ترفند سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی دریافت و متواری شده است، کارآگاهان اداره جعل 
و کالهبرداری پلیس آگاهی اصفهان وارد عمل شدند. رییس پلیس آگاهی استان اصفهان افزود: 
در تحقیقات صورت گرفته از سوی پلیس مشخص شد، فرد کالهبردار خود را به عنوان یک شخص با 
نفوذ در یکی از دستگاه های دولتی معرفی کرده و توانسته با ظاهرسازی، اعتماد شاکی را به دست 
بیاورد.وی بیان کرد: در بررسی های کارآگاهان مشخص شــد این کالهبردار در یکی از استان های 
شمالی کشور سکونت دارد که پس از هماهنگی های الزم و کسب نیابت قضایی یک گروه از ماموران 
به محل مورد نظر اعزام شدند. ترکیان ادامه داد: متهم در یک عملیات غافلگیرانه و سنجیده دستگیر 

و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

سامانه بارشی در استان اصفهان فعال می شود
اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان با صدور اطالعیه ای نســبت به آغاز فعالیت سامانه بارشی،  
بارش  برف و باران،  کاهش دما و مه آلودگی از  امروز تا فردا را  در این استان هشدار داد.در اطالعیه 
هواشناسی اصفهان آمده است: با توجه به فعالیت سامانه بارشــی روی استان از امروز  تا اواسط 
فردا، بارش  برف و باران، مه آلودگی و کاهش دما در بیشــتر مناطق استان و احتمال بارش برف در 
ارتفاعات پیش بینی می شود.در این اطالعیه افزوده شده است: شدت فعالیت سامانه بارشی در 
بیشتر مناطق استان به ویژه نواحی غرب و شمال استان  و شدت آن در ساعات عصر و شب خواهد 
بود.هواشناسی اصفهان در این اطالعیه از رانندگان وســایط نقلیه خواست تا با توجه به پیش بینی 
بارش برف در مسیرهای کوهستانی و سردســیر، تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ به همراه 
داشته باشند.کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اظهار داشت:بررسی 
نقشه های هواشناسی بیانگر گذر موج ناپایدار ضعیف از مناطق شمالی و شرقی و نفوذ سامانه  بارشی 

از امروز  از غرب به استان است.

با مسئولان

وز عکس ر

خبر  روزاخبار

مدیرکل آموزش و پرورش استان:

90 درصد از مصوبه های 
شورای آموزش و پرورش 

اجرایی شده است 
مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان 
گفت:۹۰ درصد از مجمــوع ۲ هزار و ۳۹ مصوبه 
شــورای آموزش و پرورش اســتان به مرحله 
اجرا در آمده که در نوع خود قابل توجه اســت.
محمد اعتدادی اظهار داشت:موضوع آموزش 
و پرورش همــواره در اولویــت کار فرمانداران 
شهرستان ها به عنوان رییسان شوراهای آموزش 
و پرورش قرار دارد.مدیرکل آموزش و پرورش 
استان اصفهان بااشاره به اینکه قانون شوراهای 
آموزش و پرورش شــامل ۲۲ ماده، ۲۱ تبصره 
و ۸ بند در راســتای ارتقای کیفیت آموزشــی 
اســت، افزود: امروز همه مسئوالن به اهمیت 
آموزش و پرورش در راســتای تحقق توســعه 
پایدار واقف اند و اهتمام جدی به برگزاری منظم 
جلسه های این سازمان دارند.وی خاطرنشان 
کرد: سیاســت گذاری، اجرا و نظارت به عنوان 
سه اصل اساسی شوراهای آموزش و پرورش 
و از جمله اهداف آموزش و پرورش محسوب 
می شــوند.  اعتدادی،  کاهــش تمرکز، تحقق 
مشارکت مردم، نظارت مردم، عدالت آموزشی، 
مشارکت دســتگاه ها و گســترش فضاهای 
آموزشی را از دیگر اهداف شوراهای آموزش و 
پرورش برشمرد و گفت: از تعدادی از شوراهای 
شهرستان ها به عنوان شوراهای برتر تقدیر شد. 
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان تاکید کرد: 
نگاه فرابخشــی به دســتگاه عظیم آموزش و 
پرورش با تصویب شــورای آموزش و پرورش 
انجام شــده و اعتقاد داریم مجموعه آموزش 
و پرورش هیچ وقت به تنهایــی نمی تواند بار 
سنگین تعلیم و تربیت را به دوش بکشد و سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز بر همین 

موضوع تاکید دارد.  

مدیر گرمخانه مردمی بی خانمان های اصفهان با بیان اینکه کارتن خوابی سرمنشأ ایجاد جرائم است، تصریح کرد: یک کارتن خواب در سطح شهر به دلیل اینکه چیزی برای 
از دست دادن ندارد، دست به ارتکاب جرم می زند تا به زندان برود که البته زندان نه تنها تاثیری بر تغییر مثبت آنها ندارد بلکه آسیب های زیادی هم به دنبال خواهد داشت.

انصاری در خصوص مشکالت افراد کارتن خواب، گفت: ۵۰ درصد افراد کارتن خوابی که به این مرکز می آیند با انواع بیماری ها مانند ایدز، هپاتیت، اختالالت و بیماری های 
روحی و روانی، انواع معلولیت ها یا اثرات سالمندی و کهولت روبه رو هستند در حالی که مراکز درمانی دولتی یا خصوصی خدماتی به این گرمخانه نمی دهند حتی کمک 
مالی هم به این مرکز نمی شود و همه این افراد با وجود مشکالت فراوان تحت حمایت »خیریه پایان کارتن خوابی« قرار گرفته اند.مدیر انجمن خیریه پایان کارتن خوابی 
اصفهان، تصریح کرد:طی سه سال اخیر این گرمخانه بیش از دو هزار نفر پذیرش داشته است که بسیاری از آنها درمان شده یا حتی دارای اشتغال شدند و امروز از تعداد 
افراد کارتن خواب یا متکدی شهر تا حد زیادی کاسته شده چرا که برخورد انسانی با این افراد در بهبودی آنها بسیار مهم است.انصاری با انتقاد از استفاده سلیقه ای برخی 
مسئوالن از قانون، اظهار کرد: مسئوالن اصفهان هیچ خدماتی به افراد ساکن در این گرمخانه ارائه نمی کنند و غالب اینها تحت پوشش هیچ دستگاه حمایتی نیستند. آیا 

واقعا یک انجمن مردمی می تواند نیازهای مالی، درمانی، امنیتی، حقوقی، اجتماعی و شغلی یک کارتن خواب را تامین کند!؟

پذیرش 2000 کارتن خواب در اصفهان



بازی های رودررو جدول را دگرگون می کند؟

جنگ جهانی بقا در شروع نیم فصل دوم!
رقابت های هفته هفدهم لیگ برتر از روز جمعه گذشــته با یک بازی میان شاهین بوشهر و شهرخودرو کلید خورد و از شــنبه هفته آینده به طور رسمی استارت 
می خورد و بار دیگر تب فوتبال باشگاهی داغ خواهد شد.یکی از نکات کلیدی شــروع نیم فصل دوم، تقابل های تیم های پایین جدولی است. تیم هایی مثل 
شاهین بوشهر، گل گهر سیرجان، پیکان تهران، سایپای تهران و پارس جنوبی جم که رده های پایینی جدول را به خود اختصاص دادند و خطر سقوط را احساس 
می کنند.  این تیم ها اما طی 3 هفته ابتدایی نیم فصل دوم بازی های حساسی با یکدیگر دارند که می توانند شــانس خود برای باالرفتن در جدول را امتحان 
کنند.در هفته هفدهم لیگ برتر گل گهر سیرجان و سایپای تهران رودرروی همدیگر قرار می گیرند؛ مسابقه ای که برای شاگردان مجید جاللی و ابراهیم صادقی 
اهمیت زیادی دارد و برنده اش در جدول شرایط خود را بهبود می بخشد.در هفته هجدهم هم دو بازی حساس دیگر میان قعرنشینان برگزار خواهد شد؛ جایی 
که پارس جنوبی میزبان گل گهر است و پیکان از شاهین بوشــهر پذیرایی می کند. همچنین در هفته نوزدهم هم سایپا از پارس جنوبی میزبانی می کند که این 

بازی ها نیز بسیار تعیین کننده خواهد بود.

چهارشنبه 2 بهمن  1398 / 26 جمادی االول 1441/ 22 ژانویه 2020/ شماره 2896

سابقه حاشیه ساز بازیکن جدید شهرخودرو
تیم شــهرخودروی مشــهد در هفته های اخیر به خاطر ماجرای حضور گل محمدی در پرسپولیس 
بسیار خبرســاز بوده اســت. حاال پس از ماجرای یحیی این روزها یک موضوع جدید توجهات را به 

سمت این تیم مشهدی جلب کرده است. 
ظاهرا میراسالو اســالوو، مهاجم جدید 
شــهرخودرو پیش از حضور در ایران در 
حوزه مدلینگ فعالیت می کرده و همین 
موضوع باعث انتشــار تصاویر مختلفی 
از او در شــبکه های اجتماعی شده است.

حضور اسالوو در شــهر خودرو می تواند 
به خاطر شرایط حساسیت برانگیز شود 
وحضور فوتبالیســتی با سابقه مدلینگ 
هم می تواند صدای اعتراض برخی را در 

بیاورد! اتفاقی که همین حاال در شبکه های اجتماعی خبرساز شده است.البته در گذشته هم بازیکنی 
مثل اشپیتیم آرفی که او هم سابقه مدل بودن داشت در فوتبال ایران و باشگاه پیام بدون مشکل بازی 
می کرد ولی این روزها و با توجه به وجود شبکه های اجتماعی و پیگیری های کانال های مجازی، اخبار 
و سوابق بازیکنان خیلی زودتر از گذشته دست به دست می شود.اگر اسالوو بتواند عملکرد خوبی در 
شهرخودرو از خود به جای بگذارد احتماال می تواند از حواشی فرار کند ولی اگر عملکردش در حد انتظار 

نباشد باید منتظر افزایش واکنش ها باشد.

منتظر موج جدید شکایت ها علیه فوتبال ایران باشید
فوتبال ایران این روزها در بدترین شــرایط مالی ممکن به ســر می برد و مطالبات مربیان خارجی 
یکی از بزرگ ترین چالش های فوتبال ماست که در ماه های آینده شکایات زیادی را علیه تیم های 
ما به همراه خواهد داشت.با انتخاب برانکو به عنوان سرمربی جدید تیم ملی عمان و منتفی شدن 
حضورش روی نیمکت تیم ملی، امیدها برای توافق او با پرسپولیس از بین رفت و احتماال سرمربی 
سابق سرخ ها جدی تر از قبل به دنبال وصول طلبش از قرمزها خواهد بود. برانکو تنها سرمربی طلبکار 
از فوتبال ایران نیست و افرادی چون ویلموتس، استراماچونی، شفر و همین طور کالدرون هم مبالغ 
زیادی از فوتبال ایران طلبکار هستند و احتماال آن ها هم برای رسیدن به طلب خود به فیفا شکایت 
خواهند کرد.این اتفاقات درحالی رخ می دهد که فوتبال ایران از نظر مالی اصال وضعیت خوبی ندارد 
و تیم های ما برای پرداخت طلب این مربیان با چالش جدی مواجه هستند و باید منتظر پرونده های 

جدیدی علیه فوتبال کشورمان در فیفا باشیم.

دعوت باشگاه تراکتور از  یک مدافع برزیلی
مسئوالن باشگاه تراکتور از ابتدای نقل و انتقاالت زمستانی تالش زیادی برای جذب مدافع وسط انجام 
دادند؛ اما در این خصوص موفق نشدند. حاال با توجه به جدایی 3 بازیکن خارجی و خالی شدن لیست 
این تیم آنها به دنبال جذب مدافع خارجی هســتند.از این رو مذاکرات مسئوالن تراکتور با یک مدافع 
برزیلی انجام شده و توافقاتی نیز به دست آمده اســت. این بازیکن قرار است طی یکی، دو روز آینده 
جهت مذاکرات نهایی و حضور در تمرینات تراکتور به ایران سفر کند.مدافع برزیلی مد نظر تراکتور بعد 
 از انجام تست پزشکی در تمرینات این تیم حضور پیدا می کند تا در صورت تایید کادرفنی، قراردادش را

 به امضا برســاند.گفتنی اســت، تراکتور در نقل و انتقاالت حمزاوی اوکاچا، مهاجم الجزایری را نیز به 
 خدمت گرفته اســت و اگر این مدافع نظر مســاعد ســاکت الهامی را جلب کند به عنوان سهمیه آزاد

 به این تیم می پیوندد.

مروری بر تحرکات زمستانی سپاهانی ها؛

خرید های خوب و امیدوار کننده

رقابت های نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال   سمیه مصور
کشور روز شنبه با برگزاری چهار دیدار از سر 
گرفته می شــود تا بعد از نزدیک به چهل روز تعطیلی بار دیگر شــاهد 
هیجان مستطیل سبز و  جدال تیم های باالنشین برای ماندن در کورس 
قهرمانی و جنگ تیم های پایین جدول برای بقا باشــیم. تیم سپاهان 
اصفهان که با قرار گیری در جایگاه دوم جدول رده بندی، روانه تعطیالت 
زمســتانی شــده بود در بازار نقل وانتقاالت تحرکات خوبی داشت و با 
خدمت گرفتن چنــد بازیکن در خطوط دفاعــی و هافبک خود را برای 
شروع بهتر در نیم فصل دوم مســابقات لیگ آماده کرد. طالیی پوشان 
نصف جهان که فصل گذشته رقابت های لیگ برتر را با کسب عنوان نایب 
قهرمانی به پایان رسانده بودند، در این دوره از مسابقات به کمتر از کسب 
عنوان قهرمانی راضی نبوده و با تمام قوا پــا به میدان می گذارند. نکته 
قابل توجه در تحرکات زمستانی سپاهانی ها، عدم خروجی بازیکنان 
کلیدی این تیم بود هرچند بازیکنانی هم چون ابوالفضل عکاشه، حامد 
بحیرایی و مهدی رحیمی به صورت قرضی به آلومینیوم اراک و نساجی 
مازندران رفتند. ســعید آقایی و رســول نویدکیا بازیکنانــی بودند که 
بیشــترین صحبت ها در مورد جدایی آن ها وجود داشت، آقایی که از 
تراکتور و استقالل پیشنهاد داشت در نهایت قرارداد خود را به مدت یک 

سال تمدید کرد؛ نویدکیا نیز که خواهان جدایی و پیوستن به سایپا بود 
در دقایق پایانی با درخواست قلعه نویی در سپاهان ماندنی شد. در این 
گزارش نگاهی خواهیم به بازیکنان جذب شده سپاهان در بازار نقل و 

انتقاالت زمستانی.

محمد طیبی
ســپاهان که عزت ا... پورقاز را به دلیل مصدومیت از دســت داده بود، با 
خارج کردن اسم وی از لیست بازیکنان به دنبال مهره جایگزین در دفاع 
بود و بعد از مذاکره با محمد طیبی و پژمــان منتظری، این طیبی بود که 
طالیی پوش شد. طیبی، مدافع نفت مسجد ســلیمان بود که به همراه 
استقالل خوزستان سابقه قهرمانی در لیگ برتر را هم دارد، همچنین پیش 
از این سابقه حضور در تیم های القطر قطر، پارس جنوبی و تراکتورسازی را 

هم داشته و حاال شاگرد امیر قلعه نویی در سپاهان شده است.

مهدی ترکمان
دومین خرید ســپاهان در نیم فصل باز هم از جنوب و این بار از پارس 
جنوبی جم آمد.مهدی ترکمان که در پســت دفاع چپ بازی می کند با 
قراردادی به مدت یک و نیم فصل به سپاهان پیوست.ترکمان در لیگ 

نوزدهم در ۱۵ بازی برای پارس جنوبی جم بــه میدان رفت و 3 پاس 
گل به هم تیمی هایش داد، ترکمان  که 3 بار بهترین بازیکن زمین لقب 

گرفته بود، در هر بازی ۱.۶ دریبل موفق از خود به جای گذاشته است.

سروش رفیعی 
شــاگرد توانمند یحیی گل محمدی در تیم پدیده شهر خودرو، آخرین 
بازیکنی بود که به جمع طالیی پوشــان پیوست. سروش رفیعی که در 
تیم تراکتورســازی تبریز و زیر نظر امیر قلعه نویی روزهای خوبی را در 
لیگ برتر پشت سر گذاشته بود در نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر 
راهی اصفهان شد تا  بار دیگر زیر نظر ژنرال روزهای خوبی را پشت سر 
بگذارد. خرید جدید سپاهانی ها در اولین نمایش با این تیم نیز موفق 
ظاهر شد و توانست در مصاف دوستانه ســپاهان با نساجی مازندران 
استارت خود را با گلی تماشــایی در نصف جهان به ثبت برساند. با این 
انتقال خط هافبک تیم سپاهان بعد از پایان نقل و انتقاالت زمستانی به 
پرمهره ترین و احتماال خطرناک ترین خط میانی کل لیگ ایران تبدیل 
شده اســت. خط هافبکی که از بازیکنان پرقدرتمندی هم چون مهدی 
کیانی، امید نورافکن، محسن مسلمان، رسول نویدکیا، والسیان کومان 

و ... بهره می گیرد.

در شرایطی که کشــور به دلیل تحریم های ظالمانه 
دشمنان، روزهای دشواری را به لحاظ تامین منابع 
مالی پشت سر می گذارد، فدراسیون کاراته قصد دارد 
سرپرست دبیری و رییس کمیته داوران خود را هم 
به همراه تیم راهی فرانسه کند.اولین مرحله لیگ برتر 
کاراته وان در سال ۲۰۲۰ به میزبانی پاریس فرانسه 
با حضور ۷۰3 شرکت کننده از ۹۲ کشــور برگزار می 
شود.تیم ایران متشکل از رزیتا علیپور، سارا بهمنیار 
به همراه سمانه خوش قدم ، مربی این تیم، فاطمه 
صادقی)کاتا(،امیر مهدی زاده و محمدصادق بابایی 
پزشک تیم ســاعت ۱۲:3۰ روز چهارشــنبه ۲ بهمن 
ماه راهی پاریس می شود.جواد سلیمی، سیدرضا 

خادمیان و المیــرا گوزل زاده نیــز داوران اعزامی به 
این مســابقات هســتند.وحید مومنی، سرپرست 
دبیری فدراسیون کاراته نیز به عنوان سرپرست تیم 
فوق را همراهــی می کند.پیش از ایــن هم طراوت 
خاکسار و حمیده عباسعلی در بخش بانوان، بهمن 
عسگری، علی اصغر آســیابری، ذبیح ا... پورشیب، 
سجاد گنج زاده و صالح اباذری به همراه سیدشهرام 
هروی، ســرمربی و حســن روحانی، مربی راهی 
فرانسه شده بودند.اعزام مومنی به عنوان سرپرست 
دبیری فدراسیون در شرایطی است که ورزش ایران 
با مشکالت مالی زیادی دست و پنجه نرم می کند و 
سید حسن طباطبایی رییس فدراسیون نیز همواره 

در مصاحبه های خود با اشاره به مشکالت مالی زیاد 
در اعزام های خارجی، خواستار حمایت هر چه بیشتر 
وزارت ورزش و کمیته المپیک شــده اســت! سید 
حسن طباطبایی در حاشیه برگزاری مجمع عمومی 
کمیته ملی المپیک با اشــاره به تحریم ها گفته بود: 
طی دوران  گذشــته تحریم های ظالمانه را شــاهد 
بودیم. استکبار جهانی زیاده خواهی می کند و ما باید 

بر اساس سیاست های کلی پیش برویم.

ولخرجی فدراسیون کاراته در دوران تحریم؛

 سرپرست دبیری هم مسافر پاریس شد!

غیبت ادامه دار سهراب مرادی 
در اردوی تیم ملی وزنه برداری

خبر  روز

»کاوانی« رسما خواستار جدایی از PSG شد
مهاجم اروگوئه ای پاری سن ژرمن دوست دارد که این تیم را در زمستان ترک کند.ادینسون کاوانی، مهاجم 
اروگوئه ای پاری سن ژرمن در بین هواداران این تیم از محبوبیت باالیی برخوردار است. او بهترین گلزن 
تاریخ باشگاه پاری ســن ژرمن به شمار 
می آید؛ امــا در فصل جاری اصال وضعیت 
خوبی نداشته است.این مهاجم اروگوئه ای 
در بیشتر بازی ها یا نیمکت نشین بوده و یا 
به خاطر آسیب دیدگی نتوانسته که تیمش 
را همراهــی کند. آمادگی بــاالی ایکاردی 
باعث شــده تا توخل در بیشــتر بازی ها 
این بازیکن را در ترکیــب اصلی به میدان 
بفرستد.لئوناردو، مدیر ورزشی پاری سن 
ژرمن اعتراف کرد که کاوانی درخواســت 
جدایی داده اســت. او گفت: بله، این واقعیت دارد و کاوانی از ما خواست که با جدایی او موافقت کنیم. 
اتلتیکو مادرید برای جذب کاوانی پیشنهاد داد؛ اما بر سر مسائل مالی برای این انتقال به توافق دست پیدا 
نکردیم و به همین خاطر کاوانی فعال در تیم باقی مانده است.منچستریونایتد هم مشتری بزرگ کاوانی 

به شمار می آید و بعید نیست که این مهاجم اروگوئه ای سر از اولدترافورد و لیگ جزیره درآورد.

»پوچتینو« گزینه شماره یک منچستر آینده
مائوریسیو پوچتینو که در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹ از هدایت تیم تاتنهام کنار گذاشته شد، طبق اعالم آلفردو 
پدوال، گزارشــگر معروف ایتالیا گزینه شماره یک مدیران »شیاطین ســرخ « برای جانشینی اوله گونار 
سولسشر اســت. طبق اطالعاتی که این روزنامه نگار ارائه کرد، تماس هایی از طرف تیم اولدترافوردی با 
مربی آرژانتینی گرفته شده است.البته برای هدایت تیم پر افتخار انگلیسی، تنها گزینه هدایت، پوچتینو 
نیست. زیرا شنیده می شود ماسیمیالنو آلگری، سرمربی سابق یوونتوس نیز مورد توجه است. یونایتد ها 
در فصل جاری تحت هدایت سولسشــر  بعد از ۲3 هفته در رده پنجم جدول ۲۰ تیمی قرار دارد.وی در 
تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۱8 به جای ژوزه مورینیو ، سکان هدایت تیم نخست شهر منچستر را برعهده گرفت. 

اینتر »اریکسن« را می خواهد، تاتنهام کوتاه نمی آید!
 با وجود اینکه باشگاه اینترمیالن مشتری جدی کریستین اریکسن است، باشگاه تاتنهام حاضر نیست از 
موضع خودش کوتاه بیاید و مبلغ بیشتری برای این انتقال طلب کرده است. نشریه »دیلی میل« مدعی 
شد، پیشنهاد باشگاه اینترمیالن برای کریستین اریکسن با ۱۵ میلیون پوند ارائه شده که مورد قبول باشگاه 
لندنی قرار نگرفته است. آن ها مبلغی بیشتر می خواهند، در حالی که اینتر حاضر نیست مبلغ پیشنهادی را 
افزایش دهد و انتظار هم دارد این انتقال تا هفته آتی نهایی شود. باید دید در نهایت کدا میک کوتاه می آیند 

و آیا این انتقال انجام می پذیرد یا خیر.

امباپه: الگوی بزرگ من »زیدان« بود
امباپه ۲۱ساله در یکی دو سال گذشته موفق شــده به یکی از شناخته شده ترین چهره های دنیای 
فوتبال تبدیل شود. این مهاجم پاری ســن ژرمن که در یکی از حومه های فقیر شهر پاریس بزرگ 
شده، در زمانی کودکی اش را پشت سر گذاشته که زیدان در قله فوتبال دنیا ایستاده بود.امباپه در یک 
مهمانی که به مناســبت افتتاح بنیاد خیریه خود برگزار کرده بود در این باره گفت:» زندگی فوتبالی 
من چند مرحله داشت. وقتی تازه در بچگی فوتبال را شروع کرده بودم الگوی بزرگم زیدان بود. شما 

وقتی پسربچه هستید و در فرانسه زندگی می کنید، الگوی اصلی تان زیدان است«.

فوتبال جهان

قهرمان المپیک ریو هنوز بــه اردوی تیم ملی 
وزنه بــرداری نیامده اســت.اردوی تیم ملی 
وزنه برداری  برای حضور در مسابقات گزینشی 
المپیک ۲۰۲۰ از بیستم دی ماه آغاز شده است. 
در ایــن اردو ۱۶ وزنه بردار دعوت شــده اند که 
یکی از دعوت شدگان سهراب مرادی است. با 
وجود اینکه ۱۱ روز از اردوی تیم ملی می گذرد؛ 
اما این وزنه بــردار هنوز به جمع ملی پوشــان 
اضافه نشده است.با توجه به اینکه مسابقات 
گزینشی المپیک جام فجر ۱۲ بهمن در رشت 
آغاز می شود بنابراین با این شرایط به نظر می 
رسد سهراب مرادی تصمیم ندارد در جام فجر 
وزنه بزند و خود را برای مســابقات غرب آسیا 
آماده می کنــد. مرادی باید طی دو گزینشــی 
المپیک دیگر شرکت کند و نیاز دارد  رکورد باالیی 
را به ثبت برســاند تا بتواند امتیاز خوبی بگیرد. 
ســهراب مرادی، قهرمان وزنه برداری المپیک 
یکی از شانس های مدال طال در توکیو است، که 
مصدومیتش در خردادماه گذشته سبب شده 
وضعیت آمادگی او برای حضور در المپیک ۲۰۲۰ 
در هاله ای از ابهام قرار گیــرد. مرادی که مدال 
طالی ریو را در کارنامــه اش دارد، خردادماه در 
جریان تمرینات تیم ملی وزنه برداری آســیب 
دید و پس از انجام یک دوره درمانی در آلمان، در 
نهایت مردادماه تحت عمل جراحی قرار گرفت. 
او پس از بهبودی نســبی در حالی تمریناتش 
را آغاز کرده اســت که در مســابقات گزینشی 
ســوئیس و ترکیه تنها وزن کشی کرد؛ اما وزنه 
نزد. مرادی در گزینشــی المپیــک در قطر نیز 
غایب بود. رییس فدراســیون پزشکی درباره 
مصدومیت سهراب مرادی گفته است به صالح 

نیست که سهراب در جام فجر وزنه بزند.

در حاشیه

وز عکس ر

سرباز وطنیم
بازیکنــان تیم ملــی هندبال 
کشــورمان در دیدار با کویت، 
برای پرچم کشورمان احترام 
خاصی قائل شدند. آنها خود 
را به عنــوان ســربازان وطن 

معرفی کردند.
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امام جمعه اصفهان:

 برگزارکنندگان انتخابات
 دین خود را به دنیای دیگران نفروشند

امام جمعه اصفهان در دیدار فرماندار اصفهان و معاونان با تاکید بر اهمیت رعایت ســامت مسئله 
انتخابات اظهار داشت:  رهبر انقاب اسامی بر میزان مشــارکت مردم در انتخابات تاکید داشتند و 

همه ما وظیفه داریم به سهم خود، مردم 
را برای شــرکت در انتخابــات ترغیب و 
اهمیت حضور در انتخابات تبیین کنیم.
آیت ا...سید یوسف طباطبایی نژاد افزود:  
توصیه می کنم کسانی که در امر برگزاری 
انتخابات مسئولیتی دارند آخرت و دین 
خود را به دنیای دیگران نفروشند؛ نباید 
اجازه داد که مسئله ای خاف قانون انجام 
شــود چراکه تخلف از قانــون جمهوری 
اســامی حرام اســت و رای مردم باید 

محفوظ باشد.وی با بیان اینکه اســتان اصفهان همچون ســایر عرصه ها در برگزاری انتخابات نیز 
می تواند برای استان های دیگر الگو باشد، یادآور شد: انســان ها باید خود را در محضر خدا بدانند تا 
هیچ تخلفی رخ ندهد، اگر کسانی که برگزار کننده انتخابات هستند تقوای الهی داشته باشند و تمامی 
قوانین اجرا شود به لطف خدا مشکلی در اجرای انتخابات مجلس شورای اسامی رخ نخواهد داد.

طباطبایی نژاد با اشــاره به ضرورت رونق اقتصاد روستاها و شهرهای کوچک بیان کرد: اگر بخواهیم 
شهرهای کوچک و روستاها خالی از سکنه نشود مدیران هر بخش باید زمینه رونق اقتصاد را فراهم 
کنند؛ همه ما به خوبی می دانیم که با شغل کشاورزی در روستا، امورات زندگی مردم برطرف نمی شود 
و از قدیم االیام مشاغل خانگی بسیاری وجود داشت که به اقتصاد خانواده ها کمک می کرد.نماینده 
ولی فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه همه بخشداران و دهیاران با استفاده از ظرفیت های موجود، 
زمینه را برای رونق فعالیت های اقتصادی فراهم کنند، عنوان کرد: یکی از اشکاالت مدیران کل استان 
اصفهان این است که هر کاری را که قصد دارند انجام دهند، حتما باید از تهران سوال کنند درحالی که 

یک مدیر، اختیاراتی دارد و بر اساس قانون می تواند برنامه ها و ایده های خود را به کار بندد.

مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار شهرداری اصفهان:

 برنامه ریزی برای سیستم حمل ونقل بار
 نیازمند مطالعه دقیق است

مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار و کاالی درون شهری شهرداری اصفهان گفت: داشتن نگرش جامع 
در برنامه ریزی سیستم حمل ونقل بار در شــهر اصفهان قبل از هر موضوعی نیازمند مطالعه دقیق و 
عمیق وضعیت موجود، جابه جایی کاال در شبکه معابر شهر اصفهان و تشکیل پایگاه جامع داده های 
اطاعاتی موجود در این زمینه است.مجید طهماسبی  اظهار کرد: با رشد روزافزون جمعیت شهری و 
افزایش عرضه و تقاضا، تاثیر جابه جایی بار و مدیریت در این حوزه بر کیفیت زندگی، توسعه اقتصادی 
و شکوفایی ظرفیت های بالقوه شهرها بیش از پیش احساس می شــود.وی افزود: عاوه بر تاثیر 
مستقیم حمل ونقل بر قیمت تمام شده کاال، اثرات مستقیم جابه جایی ناوگان باری بر ایمنی ترافیک، 
کیفیت ترافیکی شبکه معابر و موضوعات زیست محیطی از جمله آثار مهم در این سیستم در حوزه 
شهری به شمار می رود. طهماسبی خاطرنشان کرد: اثرات حمل ونقل بار و کاال بر الگوی توسعه شهری 
و پیکربندی کاربری های مختلف آن همچون اقتصاد، محیط زیست و ایمنی از یک سو و روند شتابان 
تغییرات تکنولوژی و ساختارهای مدیریتی از سوی دیگر لزوم سازماندهی، مطالعه، بررسی، تحلیل و 

تغییر نگرش در مدیریت حمل ونقل بار و کاال را امری مهم و حیاتی کرده است.

با تصویب شورای شهر؛

 تاکسی های اینترنتی ساماندهی می شوند

رییس کمیســیون حمل ونقل و فناوری   نرگس طلوعی
اطاعات شورای اسامی شهر اصفهان از 

تصویب طرحی مبنی بر ساماندهی تاکسی های اینترنتی شهر گنبدهای 

فیروزه ای در ســال آتی خبر داد. طرحی که به دنبال پیگیری سازمان 

تاکسیرانی تهران و اصفهان در خصوص فعالیت شرکت های تاکسی 

اینترنتی و توافق صورت گرفته میان وزارت کشور و وزارت صمت و اباغ 

آن به کان شهرها به مرحله اجرا در می آید.

دو ســال پیش بود که تاکســی های اینترنتی در دیار زاینــده رود به 

راه افتادنــد و روز به روز هم بر تعداد آنها افزوده شــد. تاکســی هایی 

که به دلیل هزینه هــای باال و جلوگیری از اتاف وقت به شــدت مورد 

استقبال شــهروندان قرار گرفتند ولی از همان زمان زمزمه هایی مبنی 

بر کشــمکش های میان این تاکسی ها با شــهرداری به گوش رسید. 

مسئوالن شهری معتقد بودند که با توجه به ماده 9 فعلی قانون توسعه 

حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف ســوخت، مدیریت حمل و نقل 

بار و مسافر در محدوده شهر و حومه شهرها به عهده شهرداری است و 

تاکســی های اینترنتی موظف هســتند که از این ارگان مجوز فعالیت 

بگیرند. موضوعی که پایش در دوسال گذشــته بارها و بارها به صحنه 

مذاکره باز شد؛ اما نتیجه قابل قبولی به دنبال نداشت. بعد از افزایش 

نرخ بنزین و اجرایی شدن قانون کارت ســوخت این موضوع بار دیگر 

به صورت جدی مطرح شد چرا که تاکسی های شــهری از یارانه های 

ویژه ای برخوردار شــده بودند ولی تاکســی های اینترنتی بهره ای از 

این یارانه ها نداشتند. از این رو رانندگان این گونه تاکسی ها خواستار 

رسیدگی به وضعیت آنها  شــدند و در پی آن وزارت کشور اباغیه ای در 

این باب را به کان شهرهای بزرگ ارسال کرد که در جلسه علنی شورای 

شــهر اصفهان الیحه ای در این ارتباط به تصویب رسید.بر این اساس 

سازمان تاکسیرانی رسیدگی به شــکایات رانندگان تاکسی اینترنتی، 

تصمیم گیری در رابطه با موارد مربوط به طرح زوج و فرد و ساماندهی 

جذب نیرو در این تاکسی ها را برعهده گرفته و در قبال آن یک و نیم تا دو 

درصد را برای زیرساخت های زیست محیطی و حمل ونقلی شهر از هر 

سفر این تاکسی ها اخذ می کند؛ این موضوع تاکنون در شهرهای مشهد، 

تهران و قم اجرا شــده است. رییس کمیســیون حمل ونقل و فناوری 

اطاعات شورای اسامی شــهر اصفهان درخصوص تصویب این الیحه 

گفت: شیوه نامه اباغی از ســوی وزارت کشور در این رابطه سبب شد تا 

مصوبه ای در شورای شهر مطرح شود که هم به نفع رانندگان تاکسی های 

اینترنتی باشــد هم ســازمان تاکســیرانی زیرا با اجرای مصوبه، یک 

چهارچوب قانونی برای حضور رانندگان اینترنتی در شــهر ایجاد خواهد 

شد. امیر احمد زندآور ادامه داد: رانندگان تاکسی زرد به واسطه سابقه، 

داشتن مجوز از سازمان و پرداخت عوارض در حمل ونقل عمومی حقی 

دارند که تاکسی های اینترنتی بدون آنکه این موارد را متحمل شوند، در 

ناوگان حمل ونقل عمومی حضور  پیدا می کنند. وی اضافه کرد: قطعا این 

مصوبه به ساماندهی مطلوب تر تاکسی های اینترنتی کمک خواهد کرد 

و اجرای آن از ابتدای ســال 99 آغاز می شود. زندآور درخصوص درآمد 

حاصل از این بهای خدمات، اظهار کرد: درصــدی از بهایی که رانندگان 

اینترنتی در قبال استفاده از زیرساخت های شهری پرداخت می کنند، 

با تصمیم هیئت مدیره تاکسیرانی به عنوان بسته های تشویقی محیط 

زیستی در اختیار رانندگان تاکسی قرار خواهد گرفت.همچنین به گفته 

رییس کمیسیون حمل ونقل و فناوری اطاعات شورای اسامی شهر 

اصفهان، تاکسی هایی که از شهرهای دیگر قصد آمدن به شهر اصفهان و 

فعالیت در تاکسیرانی این شهر را دارند نیز با تصمیم شورای شهر از این 

پس باید دو درصد از قیمت روز خودروی خود را به عنوان عوارض این 

نقل وانتقال پرداخت کنند.

سید علیرضا خاتون آبادی مشاور شهردار اصفهان، 
ســید علی معرک نــژاد مدیر مجموعــه فرهنگی 
مذهبی تخت فوالد و احســان شــریف زاده، فعال 

فرهنگی ضمن بازدیــد از بخش های 
مختلف دانشــگاه ادیــان و مذاهب 
با حجت االســام والمســلمین سید 
ابوالحســن نواب، رییس دانشــگاه 
ادیان و مذاهب دیدار و گفت وگو کردند.

حجت االســام والمســلمین ســید 
ابوالحســن نواب در این دیدار ضمن 
اشــاره به اهمیت تاریخــی مجموعه 
آرامســتان تخت فوالد اصفهان گفت: 
اصفهان، شــهر فکــر و فرهنگ و ادب 
اســت. اصفهان یک شــهر استثنائی 
در این جهت اســت و می تــوان گفت 

با هیچ جای جهان قابل مقایســه نیســت؛چرا که 
از سرانگشــت اصفهانی ها هنر می بارد.وی افزود: 
مردم اصفهان همواره در عرصه های مختلف هنری 
ســرآمد بوده اند و مصداق آن را در همین مجموعه 
تخت فــوالد می توان مشــاهده کرد. این که شــما 

توانســته اید برای مجموعه تخت فوالد یک کتاب 
قصه هم بنویسید، نشانگر ذوق و ابتکار شماست. 
آیا این کار برای مجموعه های دیگر در کشــور هم 

انجام شده است؟رییس دانشگاه ادیان و مذاهب 
هم چنین گفت: در حوزه های دیگر هم وضع کشور 
چندان مساعد نیست، مثا در حوزه معماری هیچ 
اثر تمدنی متعلق به انقاب اسامی ایجاد نکرده ایم.

سید علیرضا خاتون آبادی، مشاور شهردار اصفهان 

نیز در این دیدار گفت: خوشــحال هســتیم از این 
که مجموعه ای مانند دانشــگاه ادیــان و مذاهب 
در کشور فعال اســت که بحث گفت وگوی ادیان و 
تعامل و ارتباط را دنبال می کند. ما این 
رویکرد را در اصفهــان دنبال می کنیم، 
چراکه زندگی مســالمت آمیز و ارتباط 
با ادیان از گذشــته های دور در جلفای 
اصفهان بوده و هســت و ارتباط ادیان 
در اصفهــان به صــورت عملــی اتفاق 
افتاده است.مشــاور شــهردار  افزود: 
نقاطی هم چون تخت فوالد، کنیسه ها، 
کلیساها و آتشکده های آن، پتانسیلی 
در شهر اصفهان به شــمار می رود  که 
موجــب شــده مدیریت شــهرداری 
به فعال و پویا ســاختن گردشــگری 
در ایــن زمینه اهتمــام ورزد و در پی آن اســت که 
در قالب پــروژه اصفهــان ۲۰۲۰، گردشــگران را به 
ســمت اصفهان هدایت کند. در این راســتا از همه 
 ظرفیت ها از جمله بحث خواهرخواندگی اســتفاده

 خواهد شد.

 

بازدید مشاور شهردار اصفهان از دانشگاه ادیان و مذاهب

درصدی از بهایی که رانندگان اینترنتی در قبال استفاده از 
زیرساخت های شهری پرداخت می کنند، با تصمیم هیئت 
کسیرانی به عنوان بسته های تشویقی محیط  مدیره تا

زیستی در اختیار رانندگان تاکسی قرار خواهد گرفت

میزبانی فرشچیان از »کرگدن صورتی با گل های ریز قرمز«
»کرگدن صورتی با گل های ریز قرمز«، نام تئاتر برگزیده ســی امین جشنواره تئاتر استان اصفهان است 
که تا هفتم بهمن ماه در سالن نمایش اصفهان فرشــچیان روی صحنه می رود.امیر قاسمی، نویسنده 
و کارگردان این تئاتر اظهــار کرد: »کرگدن 
صورتی بــا گل های ریز قرمــز« روایت پر 
چالش یک زندگی مشــترک است که در 
گیرودار ندانم کاری های عشــق و شــک 
پرســه می زند.وی ادامــه داد: این تئاتر، 
بیماری ای به نام پارانوئید را نشانه رفته  که 
از عشق بیش از حد ناشی می شود و فرد را 
دچار رفتارهای مازوخیسمی و شک های 
پی درپی می کنــد؛ واکنش هایی که یک 
زندگی را به نابودی می کشاند.نویســنده 
این اثر تصریح کرد: نگارش متن این نمایشــنامه به اواخر ســال ۱۳9۵ برمی گردد و مقصودش، نشان 
دادن بخشی از آفت های زندگی است.قاسمی افزود: به خاطر روابط و ضوابط جامعه آلمان )که مدت ها 
موردتحقیق قرارگرفته( تصمیم بر این شد که از فرهنگ این کشور به عنوان جلوه کار استفاده شود و ازاین رو 
نقش »مرین اشتاین« را سید جواد نوریان و نقش »ورونیکا« را ســارا احمدیان بر عهده دارد. به دلیل 
پیچیدگی کاف ســردرگم پارانوئید نیز نمی شود نقش دکتر صالحه عباســی را به عنوان یک متخصص 
روان پزشک در کنار کار نادیده گرفت. این کارگردان خاطرنشان کرد: یک سال و شش ماه تحقیق و نگارش 
برای خلق این اثر، کرگدن سخت پوست ما را به برگزیدگی سی امین جشنواره تئاتر استانی اصفهان رساند 
و دریافت لوح تقدیر بخش طراحی لباس، رتبه اول بخش طراحی صحنه، رتبه اول بخش بازیگری مرد، 
رتبه دوم نمایشنامه نویسی و رتبه اول کارگردانی ازجمله افتخارات آن است.عاقه مندان برای دیدن این 
تئاتر که مهدی غامی طراحی پوستر آن را بر عهده داشته، تا هفتم بهمن ماه فرصت دارند هر شب رأس 

ساعت ۱9 به سالن نمایش اصفهان واقع در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان اصفهان مراجعه کنند.

پیشرفت 3۵درصدی رینگ چهارم در منطقه 1۵
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان اظهار کرد: یکی از اهداف و مزایای اجرای رینگ های ترافیکی در 
شــهر اصفهان افزایش ضریب ایمنی تردد، کاهش بارترافیکی، زمان سفر و حوادث زیاد رانندگی و 
خسارت های ناشی از آن و  تسهیل در رفت و آمد شــهروندان است.مسعود قاسمی افزود: امروزه 
جوامع به میزان قابل توجهی به سیســتم های حمل و نقل وابســته اســت، به طوری که سامت 
اقتصادی و اجتماعی یک محیط شهری بستگی بسیار زیادی به کیفیت عملکرد سیستم حمل و نقل 
آن محیط دارد که ریشه این مسئله را می توان در ارتباط پیچیده بین سیستم حمل و نقل با سیستم 
فعالیت های شهری یافت.مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان تصریح کرد: یک سیستم حمل و نقل 
عاوه بر اینکه در یک سیستم شهری، فراهم آوردنده بســتر حرکت و جابه جایی افراد و کاالها در 
سطح شهر است، در عین حال طی زمان های طوالنی، الگوهای رشد شهری و سطح فعالیت های 
اقتصادی را به واسطه فراهم آوردن دسترسی های متعدد به فضاهای مختلف شهری به نوبه خود بر 
شیوه عملکرد سیستم حمل و نقل تحت تاثیر قرار داده، از این رو پاسخگویی به تقاضای سفرهای 
درون شهری مستلزم فراهم کردن زیرساخت های مناســب حمل و نقل شهری از قبیل آزادراه ها، 
خیابان ها، ایجاد تقاطع ها و... است. وی گفت: رشد روز افزون میزان تقاضای سفرهای درون شهری، 
نیاز به گسترش ظرفیت سرویس دهی شبکه حمل و نقل شهری و بهبود وضعیت عملکرد آن را به 
امری ضروری تبدیل کرده است.قاسمی با اشاره به بخشی از پروژه بزرگ رینگ چهارم واقع در این 
منطقه، گفت: این پروژه هم اکنون ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و یکی از مشکات آن تملک 

اماک واقع در مسیر است.

با مسئولان

اخبار

تولید 2.۵ هکتار چمن رول 
 مقاوم به گرما و خشکی

 در اصفهان

خبر ویژه

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: مرکز تحقیقات 
وابســته به ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شــهرداری اصفهان در زمینی به وســعت ۱۱ 
هکتار در محمودآباد واقع شــده است.فروغ 
مرتضایی نژاد افــزود: در مرکــز تحقیقاتی 
محمودآباد، در مورد درختــان، درختچه ها، 
گیاهان بوتــه ای و گل هــای مختلف علفی 
تحقیقات انجام می شود و در بین این گیاهان 
از دوسال گذشته پیرامون گیاهان دارویی زیبا 
و متناسب برای فضای ســبز نیز تحقیقاتی 
انجام شده است. مرتضایی نژاد با بیان اینکه 
در مرکز تحقیقاتــی محمودآباد عاوه بر این 
گیاهــان دارویی و پیــازی، روی حدود۵۰۰ 
ژنوتیپ از انواع داوودی ها اقدامات ژنتیکی 
و تحقیقاتی انجام می شــود، خاطرنشــان 
کرد: امسال از حدود ۳۰۰ ژنوتیپ داوودی ها، 
جشنواره داوودی را در باغ گل ها برگزار کردیم 
و البته در ســال های آینده نیز برگزاری این 
جشنواره اســتمرار خواهد داشت و به تعداد 
این ژنوتیپ ها اضافه می شــود.مدیرعامل 
ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری 
اصفهان اظهــار کــرد: در مرکــز تحقیقاتی 
محمودآباد همچنین حدود ۵۴۰ ژنوتیپ از 
انواع چمن ها وجود دارد، چمن های مقاوم به 
گرما و سرما حتی مقاوم به خشکی و شوری، 
بررسی شده و پس از معرفی نسبت به تولید 

انبوه آنها اقداماتی صورت گرفته است.
مرتضایی نژاد  با بیان اینکه امسال دو هکتار 
و نیم چمن رول مقاوم به گرما و خشکی در 
حال تولید اســت که از اردیبهشــت ماه وارد 
عرصه های فضای سبز شهر اصفهان می شود، 
تاکید کــرد: چمن های رول را مــی توان در 
پارک های جدید االحــداث مناطق مختلف 
شهر به صورت فرش پهن کرد و مورد استفاده 
قرار داد، از این رو مورد اســتقبال قرارگرفته 

است.

آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به با نام شرکت طالئیه داران 

کویر زواره سهامی خاص به شماره ثبت 215 و شناسه ملی 

14006279450 و سرمایه ثبت شده شصت میلیارد ریال

هیئت مدیره شرکت طالئیه داران کویر زواره

با توجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳98/۱۰/۰۵ در اجرای ماده ۴۴ الیحه اصاحی 

قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بی نام به بانام ، لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت 

به عمل می آید از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت ۶ ماه جهت تبدیل سهام خود به مرکز شرکت به 

آدرس: اردستان - ناحیه صنعتی زواره - پاک ۶۱7 مراجعه نمایند. بدیهی است که پس از انقضاء 

مدت مذکور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.

نوبت دوم

 مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز
 شهرداری اصفهان اعام کرد:
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اولین فایده  تندخوانی این اســت که به شما کمک می کند 
در مدت زمان مشــخص کتاب های بیشــتری بخوانید؛ اما 
تندخوانی فواید بیشتر و بهتری نیز دارد. به طور مثال وقتی 
می توانیــد مطلبی را ســریع بخوانید به این معناســت که 
می توانید به همان ســرعت مطالب را در ذهن خود پردازش 
کنید. وقتی ذهن شما سرعت پردازش باالیی داشته باشد، 
می تواند کار های بیشــتر و چالش های بزرگ تری را انجام 
دهد و شــما را به سمت موفقیت ســوق دهد.فکر کنید اگر 
می توانستید هر مطلب را یک سوم یا حتی یک پنجم زمان 
حاضر ســریع تر بخوانید، چه اتفاقی می افتاد؟ چقدر وقت 
اضافه داشــتید تا مطالب بیشــتری بخوانید یا به کار های 
دیگر خود برســید؟تمرین تندخوانی در واقع تمرینی برای 

بهره برداری بهتر از زمان است.
پروژه  PX:یک تجربه  شــناختی 3 ســاعته است که باعث 
می شود متوســط ســرعت خواندن تا 386درصد افزایش 
یابد.این روش توسط افراد با 5 زبان مختلف آزمایش شده 
است و حتی کســانی که دیسلکســی یا اختالل بدخوانی 
دارند، توانستند در هر دقیقه بیشــتر از 3000 کلمه که معادل 
10 صفحه اســت را بخوانند. )یعنی یــک صفحه به ازای هر 
6 ثانیه(این در حالی است که ســرعت متوسط خواندن در 

آمریکا حدود 200 تا 300 کلمه در دقیقه )نصف الی یک صفحه 
در دقیقه( اســت. البته بیشــتر از یک درصد افراد جمعیت 
باالی 400 کلمه در دقیقــه می خوانند.اگر چند مورد از اصول 
پایه ا ی سیستم بصری انسان را بدانید، می توانید عواملی که 
باعث کندخوانی می شوند را حذف کنید و هم زمان با تقویت 
حافظه خود، سرعت خواندن تان را افزایش دهید.برای انجام 

تمرین های پیشنهادی این مقاله و نتیجه گیری از آن ها، به 
یک کتاب بیشتر از 200 صفحه، خودکار و زمان گیر نیاز دارید. 
بهتر اســت تمرین 20 دقیقه ای را در یک جلسه تمام کنید.

خالصه خوانی:خالصه خوانی یعنــی بتوانید مدت زمانی که 
برای خواندن هر خط مکث می کنید، کاهش دهید تا سرعت 

خواندن افزایش یابد.نیازی نیســت هر خط را به طور کامل 
بخوانید. سعی کنید کلمات مهم تر را بخوانید و از بقیه  کلمات 
رد شوید. روی هر کلمه  مهم لحظه ای مکث کرده و کلمه  مهم 
بعدی را با چشم دنبال کنید. در حالت معمول مکث روی هر 
کلمه نصف یا ربع ثانیه طول می کشد. برای اثبات این قضیه، 
با دست یکی از چشــمان خود را بپوشــانید و بعد به آرامی 
چشــم دیگرتان را بین خطوط حرکت دهید. آن گاه حرکت 
مردمک چشــم بســته  خود را نیز به موازات حرکت چشم 
دیگرتان احساس می کنید و متوجه می شوید هر توقف فقط 
کسری از ثانیه طول می کشــد.تمرین دیگری که باید برای 
خالصه خوانی انجام دهید این اســت که میزان برگشت به 
خطوط قبلی و دوباره خواندن آن ها را کاهش دهید تا سرعت 
خواندن افزایــش یابد.البته مطالبی که دنباله دار نیســتند، 
)مثل عناوین پررنگ شده  کتاب( به دقت کامل نیاز دارند و 
نمی توان از آن ها سطحی گذشت. گاهی حتی الزم است آن ها 
را دوباره بخوانید و بیشتر مکث کنید؛ اما از آنجایی که معموال 
عناوین یا قسمت های پررنگ شده بخش کمتری از مطلب 
را تشکیل می دهند، مکث کردن روی آن ها، فقط 30درصد کل 
زمان مطالعه را به خود اختصاص می دهد. تنها راه یاد گرفتن 

موارد گفته شده تمرین کردن است.

آشپزی

آش نخود 
آش نخود از جمله آش های خوشمزه و مقوی است که شاید 

کمتر در سفره ها دیده شود؛ اما به دلیل خاصیت هایی که دارد توصیه 
می شود در این روزهای زمستانی آن را در برنامه غذایی خود بگنجانید. 

 مواد الزم: پیاز )نگینی خردشده( 2 عدد،گندم )پوست کنده و خیس شده( یک 
پیمانه،نخود )خیس شده( یک پیمانه،ماست  یک پیمانه،آب گوشت  یک پیمانه،نمک 
و فلفل  به میزان الزم،روغن زیتون 2 قاشق سوپ خوری،پاپریکا 2 قاشق سوپ خوری

طرزتهیه:داخل تابه ای پیاز را به همراه روغن زیتون تفت دهید تا سبک شود. سپس به آن نمک 
و فلفل بزنید، پس از این که پیاز طالیی رنگ شد؛ گندم و نخود )از 12 ساعت قبل با مقداری آب 

خیس و در این حین چند بار آب آن عوض شود( را بیفزایید و با مقداری آب روی حرارت بگذارید 
تا به جوش آید. سپس در آن را بسته و روی حرارت مالیم بگذارید تا پخته شود و لعاب بیندازد.

آب گوشت را به مواد اضافه کنید و به مدت 30 دقیقه دیگر بگذارید تا بپزد. 3 دقیقه 
قبل از سرو، یک پیمانه از آش را بردارید و داخل کاسه ای با ماست مخلوط کنید 

سپس به آش بیفزایید و بعد از چند جوش از روی حرارت بردارید. بعد 
داخل ظرفی بکشید و با پاپریکا که از قبل در یک قاشق سوپ خوری 

روغن زیتون تفت داده شده است، تزیین و سرو کنید.

با مهارت تندخوانی آشنا شوید

 راهیابی »یادم تو رو فراموش«خبر
 به بخش نهایی جشنواره کلمبیایی

قیام مردم تبریز؛ سوژه سریال 
»جالل«

فیلم ســینمایی »یادم تو رو فراموش« که با نام »ویشــبون 
Wishbone« در جشــنواره های بین المللــی حضور دارد، در 
هجدهمین حضور بین المللی به بخش نهایی جشــنواره فیلم 
»سینما لب – Cinema Lab« راه یافت. در این فیلم بازیگرانی 
چون حســین یاری، آزاده مهدی زاده، میتــرا حجار، ماه چهره 
خلیلی، مازیار فالحی، خشــایار راد و بیتا عطشــانی به ایفای 

نقش پرداخته اند.

»جالل«، نام سریال جدید تلویزیون است که با کارگردانی حسن 
نجفی از دهه فجر پخش آن شروع و روی آنتن شبکه یک سیما 
می  رود.ســریال تاریخی »جــالل« ســال های1338 تا 1356 
شمســی را به تصویر می کشــد و قیام مردم آذربایجان شرقی را 
در این ســال ها روایت می کند. در این مجموعه حمیرا ریاضی، 
عمار تفتی، هادی افتخارزاده، مهران رجبی، رضا آبپاک، ســنا 

پورسعیدی و...به ایفای نقش پرداخته اند. 

غالمرضا سلیمانی، مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری صدرتامین در حاشیه 
بازدید از شرکت ذوب آهن اصفهان طی سخنانی ضمن قدردانی از مدیرعامل 
ذوب آهن به منظور اجرای طرح های توسعه ای، گفت : ذوب آهن اصفهان در 
چند سال گذشته روند رو به رشدی داشته و در راستای اقتصاد مقاومتی، پروژه 
های مختلفی را انجام داده و در بومی سازی نیز دستاوردهای چشمگیری از 

خود به جای گذاشته است . 
وی یاد آور شــد: تنوع محصول و تولید محصوالت با ارزش افزوده باال یکی از 
راهکارهای این شــرکت در شرایط بحران اســت که به خوبی به انجام رسیده 
است. وی، تخصیص معدن سنگ آهن جهت تامین مواد اولیه را از راهکارهای 
حل مشکالت ذوب آهن در شرایط موجود دانست و گفت: فوالد کشور مرهون 
خدمات ذوب آهن اصفهان است و حق این شرکت است که برای تامین پایدار 
مواد اولیه تولید دچار مشکالت عدیده نباشــد .منصور یزدی زاده، مدیرعامل 
ذوب آهن اصهفان نیز با اشــاره به این که این مجتمع عظیم صنعتی توانایی 
باالیی در تولید محصوالت بــا ارزش افزوده باال دارد، گفت: با پتانســیلی که 

تالشگران این شــرکت دارند بسیاری از طرح های توســعه ای در فاز اجرایی 
قرار گرفته است. وی افزود: اولویت اصلی ما تامین مواد اولیه است تا بتوانیم 
ظرفیت اسمی شــرکت که 3 میلیون 600 هزار تن است را تحقق بخشیم. وی 
ذوب آهن اصفهان را یکی از توسعه دهنده های اصلی زیر ساخت های تولید 
فوالد در کشور دانســت و گفت: تولید در ذوب آهن اصفهان به روش کوره بلند 
است و این شرکت یارانه انرژی را دریافت نمی کند . همین این امر باعث شده 
تا قیمت تمام شده محصول باالتر از سایر شرکت های فوالدی باشد که از یارانه 
انرژی برخوردارند.گفتنی اســت؛ مرتضی لطفی، عضو هیئت مدیره سازمان 
تامین اجتماعی، رضا مسرور، عضو هیئت مدیره هلدینگ شستا، سعید عبودی 
رییس هیئت مدیره تاصیکــو و دیگر هیئت همراه نیز ضمــن حضور در ذوب 
آهن اصفهان و ادای احترام به یادمان شهدای گمنام از بخش های مختلف از 
جمله بیمارستان شهید مطهری، خط تولید و پروژه های توسعه بازدید کردند و 
سپس جلساتی پیرامون آخرین شرایط ذوب آهن با هیئت مدیره و معاونین 

این شرکت برگزار کردند.

در راستای حفظ و رعایت مسائل زیست محیطی واحد گرانول)جامد سازی( 
گوگرد تولیدی شــرکت پاالیش نفت اصفهان با هدف جامد سازی، انبارش و 
بسته بندی گوگرد طبق استانداردهای زیســت محیطی با ظرفیت 300 تن در 
روز به بهره برداری رســید. رییس پاالیش منطقه الف شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: بنابر نیاز احتمالی، این واحد قابلیت 
افزایش جامدسازی،انبارش و بسته بندی گوگرد تولیدی  را  تا 600 تن در روز 
دارد.       اصغر صابری گفت: واحد تولید گوگرد گرانول در اواســط ســال  بهره 
برداری اولیه شد و تولید گوگرد از شــکل کلوخه ای به گرانول تغییر یافت و در 
حال حاضر با گذشت چند ماه از فعالیت  واحد و رفع  اشکاالت احتمالی  به بهره 
برداری كامل رسیده است.وی، مزیت های تغییر روند تولید گوگرد را برشمرد 
و تصریح کرد:  حذف ذرات گرد و غبار که باعث آالیندگی هوا می شــود، حفظ 
کیفیت محصول و افزایش ظرفیت تولید و سرعت كار از فواید احداث این واحد 
است . رییس پاالیش منطقه الف شرکت پاالیش نفت اصفهان  افزود: در حال 

 حاضر کل گوگرد تولیدی این شرکت به صورت گرانول در انبارهای مخصوص و
  سرپوشــیده گرانول، انبارش و بارگیری می شــود. وی، هزینه انجام شــده 
برای احداث واحد جامد سازی گوگرد را برابر با 3/5میلیون یورو و370میلیارد 

ریال اعالم کرد.

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، در جلسه کمیته مدیریت و در 
جمع معاونان و مدیران شرکت، تحریم صنعت فوالد و مشخصا تحریم فوالد مبارکه 
را دور از ذهن ندانست و افزود: دشمنان قســم خورده جمهوری اسالمی به خیال 
خام خود، با ایجاد شرایط سخت و تحریم ها، راه پیشرفت و ترقی را بر کشور ما سد 
می کنند؛ اما آنچه مشاهده می شــود این است که صنعت کشور ما امروز به رشد و 
بالندگی قابل مالحظه ای رسیده است. وی افزود: تحریم دوباره شرکت فوالد مبارکه 
مسلما شرایط را سخت تر از پیش می کند؛ اما همه کارکنان شرکت فوالد مبارکه با 
تمام وجود ایستاده اند، چراکه توان و قدرت فوالد مبارکه در شرایط سخت است که 
خودنمایی می کند. در واقع در شرایط سخت و طاقت فرسا جوهره وجودی مردان 
و زنانی که مسئولیت پذیرفته اند نشان داده می شود. وی در ادامه سخنان خود، با 
اشاره به اهمیت تدابیر پدافند غیرعامل در شرکت تصریح کرد: آمریکا با تحریم های 
خود، فوالد مبارکه را به عنوان غول بزرگ اقتصادی ایران مورد هدف قرار داده است، 
ازاین رو باید به خاطر داشته باشیم همان گونه که شلیک گلوله به قلب و سر انسان 
او را از پای درمی آورد، محافظت از قلب و مغز فوالد مبارکه نیز الزامی اســت و این 
امر با رعایت دقیق دستورالعمل های پدافند غیرعامل در همه نقاط حساس شرکت 
امکان پذیر خواهد بود، تا در موقع بروز بحران کمترین خسارت و آسیب به شرکت 
وارد آید. مهندس عظیمیان با تشبیه شــرایط جنگ و تحریم اقتصادی کشور به 
شرایط جنگ تحمیلی گفت: رزمندگان دوران دفاع مقدس هشت سال شجاعانه در 
جبهه ها جنگیدند و امروز نیز صنعتگران کشور در جبهه صنعت، با حفظ و تداوم تولید، 
در حال مبارزه با دشمن اند و ثابت کرده و خواهند کرد که در هر شرایطی می توانند 
در بازارهای داخلی و جهانی حضور داشته باشند، زیرا بر این باورند که حفظ و تداوم 
تولید و تپنده بودن قلب فوالد مبارکه یعنی زنده بودن بسیاری از صنایع وابسته در 
کشور. وی در بخش دیگری از سخنان خود، دستاوردهای ایمنی در تمامی نواحی 
و بخش های شرکت را قابل تقدیر دانست و گفت: ایمنی و رعایت دستورالعمل های 
آن همواره باید موردتوجه قرار گیرد. با رعایت پروتکل حفاظتی، سالمت همه کارکنان 
تضمین می شود. رعایت اســتانداردهای جهانی و شناخت الگوهای کارخانه های 
دیگر کشورها باعث می شود فوالد مبارکه نیز در تراز جهانی مطرح باشد. مدیرعامل 
فوالد مبارکه افزود: هماهنگی و همکاری واحدهای مختلف شرکت باعث شده در 

تولید و فروش جایگاه مناسبی داشته باشــیم و این امر میسر نشده است مگر با 
همراهی و همدلی همه کارکنان و مدیران شرکت. اهمیت تولید محصوالت ویژه در 
فوالد مبارکه بخش دیگری از سخنان مدیرعامل فوالد مبارکه در این جلسه بود. وی 
در این خصوص گفت: تولید تختال ویژه ورق های موردنیاز انتقال نفت و گازترش 
رخداد مهمی در تاریخ تولید محصول های جدید این شرکت است، چراکه دستیابی 
به این موفقیت بزرگ، کشــور را از واردات بی نیاز می کند. وی در همین خصوص 
ادامه داد: با تولید این محصوالت خط لوله ای به طول 1100 کیلومتر و به قطر 42 اینچ 
جهت انتقال یک میلیون بشکه نفت خام در روز از پایانه نفتی گوره واقع در شمال 
غرب استان بوشهر به غرب منطقه جاسک در سواحل دریای عمان احداث شده که 
مشارکت در انجام این پروژه جزو افتخارات شرکت فوالد مبارکه محسوب می شود.

به گفته مدیرعامل فوالد مبارکه، تولید این محصوالت استراتژیک در شرکت فوالد 
مبارکه می تواند ارزش افزوده بیشتری برای شرکت و کشور به همراه داشته باشد و 
ازآنجا که تامین بسیاری از مواد اولیه صنعت نفت نیز شامل تحریم ها شده، با تولید 
این تختال ها فوالد مبارکه توانسته است در حساس ترین زمان، مشکالت صنایع 
نفت و گاز کشور در این زمینه را حل کند. در جلســه اقتصاد مقاومتی که با حضور 
معاون اول رییس جمهور و دیگر وزرا تشکیل شده نیز از این دستاورد به نیکی یاد 
شده است. وی، تولید ورق رنگی با براقیت باال و مورداستفاده در صنایع لوازم خانگی 
را نیز از دیگر دستاوردهای ارزشمند فوالد مبارکه در شرایط خاص اقتصادی کشور 
اعالم کرد و گفت: کسب این افتخارات همچون نشــان پرافتخاری بر سینه فوالد 
مبارکه می درخشد. وی خاطرنشان کرد: همان گونه که انسان با تفکر و تدبر، زندگی را 
پرمعناتر می نگرد و زنده می ماند، حیات و زنده بودن شرکت فوالد مبارکه نیز منوط به 
تولید محصوالت جدید است؛ ازاین رو انتظار می رود شرکت حرکت شتابنده خود به 
سمت صاحب تکنولوژی شدن را ادامه دهد تا شاهد بالندگی و اعتالی هرچه بیشتر 
باشیم.مهندس عظیمیان در بخش پایانی سخنان خود کار و تالش را راهکار عبور از 
گردنه های سخت امروز دانست و گفت: اجرای پروژه نورد گرم 2 تعالی صنعت ایران 
را نشان می دهد و باعث می شود حرکت چرخ های صنعتی اقتصادی کشور متوقف 
نشود و صنایع مرتبطی که در حال حاضر با ظرفیت های پایین تر از ظرفیت اسمی 

فعال اند، دوباره احیا شوند و به چرخه تولید بازگردند.

دربازدید مسئولین شستا و تاصیکو از ذوب آهن اصفهان عنوان شد:تداوم تولید در فوالد مبارکه یعنی زنده بودن بسیاری از صنایع کشور 

تامین پایدار مواد اولیه ، حق ذوب آهن اصفهان است

 واحد زیست محیطی جامد سازی گوگرد توليدی شرکت پااليش
 نفت اصفهان به بهره برداری رسيد
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