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شهرداری شاهین شهر باستناد مصوبه شماره 3059/ ش مورخ 98/12/28 شورای 
محترم اسالمی شهر در نظر دارد عملیات خرید غرفه پیش ساخته فروش فالفل را با 

اعتبار اولیه 26/593/000/000 ریال به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه می بایستی در ساعات 

اداری به واحد عمران شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت 

اداری روز شنبه مورخ 99/09/22 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهرداری در رد 

یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

         آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(

احمدرضا پری تبار- شهردار شاهین شهر م الف:1051026

چاپ اول

ســماواتیان  ســتاره  بســیج ، 
در زمین اســت و صاعقــه مرگ 
ســتمگران زمان، ســاح رهایی 
محرومان اســت و سوهان روح 
مســتکبران، سنگرنشین سفره 
هفت سین باصفای آزادی است. 
مرد ســنگر و ســجاده و سپیده 
و ســبزه و ســرخ رویی و ســتم 

سوزی.

روزنامه زاینده رود

هفته بسیج مبارک

... و »زاینده رود« 12 ساله شد.  پارسال درست در چنین روزی، از روزهای تلخی که پشت سر گذاشتیم 
نوشتیم و از شــهرمان، کشــورمان که حالش خوب نبود. از دغدغه های بنزینی و اعتراضات آبانی و 
دلواپسی نوسانات ارزی و سهمیه بندی شدن کاغذ و زینک و بی ثباتی اقتصادی و شوخی شدن دالر 
جهانگیری و... فکرش را هم نمی کردیم روزهای »ســیاه تر« هنوز از راه نرسیده است. از 13 دی 98 
ترجیح می دهیم حرفی نزنیم وقتی حجم آوار یک مصیبت بزرگ، بزرگ تر از شانه های کوچک ماست 
و جای خالی »حاج قاسم«؛ زخمی است که خوب نمی شــود و داغی است که گفتنش در واژه نمی 
گنجد.آن روز هنوز از سقوط هواپیمای اوکراینی و سفره های آب رفته مردم و حمله ناگهانی »کرونا« 
خبری نبود و امروز پس از یک سال در حالی 12 سالگی »زاینده رود« را جشن می گیریم که می دانیم 

هنوز حال این شهر و این کشور چندان روبه راه نیست. اما هنوز در آرزوی روزهای خوب مانده ایم و امید 
داریم که سیاهی و تلخی ماندگار نیست. »غبار غم برود حال خوش شود« باالخره این مردم نجیب و 
همیشه »پای ِ کار« حال شان دوباره خوب می شود، خوب تر از هر زمان دیگر. مثل روزها و سال های 
دهه 60 که سخت گذشــت اما با »عشق« گذشــت چون همه با هم بودیم. ما آن روزها و آن سال ها، 
ثابت کردیم می شود در دل جنگ هم لبخند زد وقتی خدا را داریم و وقتی کنار هم هستیم و از »درد«، 
»مرد« می سازیم.12  سالگی »زاینده رود« را با عشــق پاس می داریم و همچنان دعاهایمان برای 
داشتن ایرانی آباد و آزاد و مقتدر و همیشه پیروز در همه صحنه ها و عرصه ها را به بزرگی خدایی دخیل 

می بندیم و می سپاریم که همیشه حواسش به ما بوده و نگاه پرمهرش بدرقه راه و روزگارمان است. 

... و»زاینده رود«ی که همیشه جاری است

12 سالگی!
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تشدید اختالفات»نتانیاهو« و »گانتز«
منابع صهیونیستی گزارش دادند که وزیر جنگ این رژیم با درخواست نخست وزیر مبنی بر ارسال 
مقام های نظامی به سودان مخالفت کرده است.منابع صهیونیستی خبر دادند که نخست وزیر این 
رژیم قصد داشــته تعدادی افســر و مقام نظامی را به همراه هیئت اعزامی به سودان، به خارطوم 
بفرستد که بنی گانتز این درخواســت را رد می کند و علت این اقدام خود را چنین بیان می کند: »تا 
زمانی که توافق یا به رسمیت شــناختن متقابلی در کار نباشد و سودان در فهرست سیاه کشورهای 
حامی تروریســم آمریکا قرار دارد، درست نیســت که نیرویی از ارتش اســراییل به هیئت ملحق 
شود«.برخی مقام های صهیونیستی در این خصوص گفتند که دیوان نخست وزیری قصد داشته 
پرونده امنیتی را پیش از توافق عادی ســازی روابط و حتی قبل از رفــع تحریم های آمریکا علیه 

سودان، ببندد.

درگیری لفظی نمایندگان ترکیه و آلمان 
نشســت مجمع پارلمانی ناتو که با حضور دبیرکل این ائتالف نظامی غربی برگزار شــد، به صحنه 
درگیری لفظی بین نمایندگان آلمانی و ترکیه ای بدل شد و دبیرکل را به واکنش واداشت.»ینس 
اســتولتنبرگ« دبیرکل ناتو در نشســت مجمع پارلمانــی ناتو به اظهارات تند ضــد ترکیه ای یک 
نماینده آلمان در این نشست واکنش نشــان داد و آنکارا را متحد مهم ناتو توصیف کرد.در بخشی 
از این نشســت، »یورگن تریتین« قانونگذار آلمانی و عضو مجمع پارلمانی ناتو اعالم کرد که ترکیه 
ارزش های مشــترکی با ناتو ندارد و در این کشــور حاکمیت قانون وجود ندارد. عثمان آســکین 
باک، به اظهارات ضد ترکیــه ای قانونگذار آلمانی واکنش نشــان داد و گفت: ترکیه، یک کشــور 
دموکراتیک است، یک متحد ارزشــمند )ناتو( و در همه ماموریت های ناتو مشارکت کرده است.

ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو در واکنش به این جدال لفظی  گفت: »ترکیه، یک متحد ارزشمند 
)برای ناتو( است و متحدی مهم است چرا که آنها نقشی اساسی برای مثال در جنگ علیه تروریسم 

بین المللی ایفا می کنند«.

مصر، اخوان المسلمین را »تروریستی« اعالم کرد
دادگاه کیفری قاهره در حکمی اخوان المســلمین را به مدت پنج ســال در فهرســت»گروه های 
تروریستی«قرار داد.به نقل از المیادین، دادگاه کیفری قاهره در حکمی نام ۲۸ تن از اعضای گروه 
اخوان المسلمین را در فهرست به اصطالح »تروریسم« قرار داد و آنها را به پنج سال حبس محکوم 
کرد.طبق این گزارش، ازجمله برجســته ترین این افراد؛ عبد المنعم ابو الفتوح، عالء عبد الفتاح، 
محمد الباقر، پسر خیرت الشاطر هستند.دادگاه کیفری قاهره همچنین طبق درخواست دادستانی 
کل مصر گروه اخوان المسلمین را به مدت پنج سال در فهرست »گروه های تروریستی« قرار داد.

جان کری در دولت »بایدن« سمت گرفت
جو بایدن که رســانه های آمریکا او را پیروز انتخابات ریاســت جمهوری این کشور معرفی کرده اند 
وزیر خارجه پیشــین آمریکا را به عنــوان نماینده ویــژه رییس جمهور در امور مســائل آب و هوا 
معرفی کرد.جان کری دقایقی بعــد از اعالم این خبر در توئیتر نوشــت: »آمریکا به زودی دولتی 
خواهد داشت که با بحران مســائل جوی به عنوان یک تهدید امنیت ملی-همان طور که هست- 
برخورد می کند.از اینکه برای حل این بحران قرار است در کســوت نماینده ویژه رییس جمهور در 
مســائل آب و هوا با رییس جمهور منتخب، متحدان مان و رهبران جوان جنبش مسائل اقلیمی 
همکاری کنم، احســاس غرور می کنم.«»لیندا توماس گرینفیلد«، از دســتیاران سابق هیالری 
 کلینتون نیز توســط بایدن به عنوان گزینه تصدی ســمت نماینده آمریکا در ســازمان ملل متحد 

معرفی شد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با اعضای شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی تاکید کردند: مشکل اقتصاد کشور نداشتن راهکار نیست همت، 
شجاعت و پیگیری جدی نیاز است.حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر 
معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته در دیدار رؤسای سه قوه و دیگر 
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اشاره به چهار محور الزم برای 
اقتصاد کشور یعنی حل مشکل کسری بودجه، افزایش سرمایه گذاری، 
جهش تولید و حمایت از قشرهای ضعیف خاطرنشان کردند: باید با همت 
جدی و تالش پیگیر مسئوالن، تاثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی 
مردم مشخص شود.حضرت آیت ا... خامنه ای، اقتصاد را موضوع اصلی 
کشور خواندند و افزودند: اینکه در سال های اخیر شعار هر سال، موضوعی 
اقتصادی انتخاب شده، به همین دلیل است. ضمن آنکه معیشت مردم 
دچار تنگی شده و در ماه های اخیر نیز کرونا، مشکالت را بیشتر کرده 
است.ایشان افزودند: هدف از برگزاری این جلسه، بیان راهکارهای عملی 
است که در کوتاه مدت نتیجه دهد و تاثیر آن در زندگی مردم مشخص 
شود که البته الزمه اجرای این راهکارهای عملی و تاثیرگذاری آنها، همت 
جدی و تالش پیگیر رؤسای قوا و مسئوالن مرتبط با سه قوه در تشکیالت 
و سازمان های آنهاست.رهبر انقالب اسالمی قبل از بیان راهکارها، دو نکته 
مهم را بیان کردند و افزودند: کارشناسان برای مشکالت اقتصادی کشور 
راهکارهای مشترکی دارند بنابراین مشکل، نداشتن یا ندانستن راهکار 

نیست بلکه نیازمند همت، شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری هستیم.
رهبر انقالب اسالمی نکته دوم خود را به موضوع تحریم ها به عنوان 
یک واقعیت تلخ و جنایت آمریکا و شرکای اروپایی بر ضد ملت ایران 
اختصاص دادند و افزودند: این جنایت سال هاست که بر ضد ملت ایران 

انجام می شود؛ اما طی سه سال اخیر شدت یافته است.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر اینکه برای عالج تحریم ها دو مسیر 
»خنثی سازی تحریم ها و غلبه بر آنها« و »رفع تحریم« وجود دارد، 
افزودند: البته ما مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان و چند سال مذاکره 
کردیم؛ اما به نتیجه ای نرسید.رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مسیر غلبه 
بر تحریم ها و بی اثر کردن آنها گفتند: این مسیر ممکن است در ابتدای کار، 

سختی ها و مشکالتی داشته باشد؛ اما خوش عاقبت است.
حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشان کردند: اگر با تالش و ابتکار و با سینه 
سپر کردن در مقابل مشکالت بتوانیم بر تحریم ها غلبه کنیم و طرف مقابل 

بی اثر شدن تحریم ها را ببیند، به تدریج دست از تحریم برخواهد داشت.
ایشان دو نکته مقدماتی خود را اینگونه جمع بندی کردند: ما ظرفیت ها 
و توانایی های فراوانی برای بی اثر کردن تحریم ها داریم، به شرط 
آنکه بخواهیم و همت کنیم و به دل مشکالت برویم.حضرت آیت ا... 

خامنه ای سپس با بیان بعضی از راه حل های پیشنهاد شده کارشناسان و 
متخصصان در چهار سرفصل »کسری بودجه«، »افزایش سرمایه گذاری 
دولتی و نهادهای عمومی«، »جهش تولید« و »حمایت از قشرهای 
ضعیف« ابراز امیدواری کردند که با اجرای این راهکارها، آثار مثبتی در 

اقتصاد کشور و زندگی مردم پدید آید.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به اینکه با وجود برخی کارها، شعار 
سال در حد انتظار تحقق نیافته، افزودند: کارشناسان بخش های دولتی 
و غیردولتی برخی راهکارهای عملیاتی مشخص را برای جهش تولید 
پیشنهاد کرده اند از جمله: »افزایش تولید خودرو با اتکا به ظرفیت 
قطعه سازان داخلی«، »افزایش تولیدات صنعت نفت با تکیه بر 
دانش بنیان کردن صنایع نفتی« و »افزایش تولید خوراک دام و دانه های 
روغنی«.رهبر انقالب همچنین بر »ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف« 
تاکید کردند و افزودند: اقتصاد خانواده ها به علت رکود تورمی در چند سال 
اخیر به شدت تحت فشار بوده و اکنون نیز کرونا بر مشکالت افزوده و 
دشواری های جدی معیشتی برای گروه های زیادی از مردم به وجود آورده 
است که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام داد.ایشان »ایجاد نظام 
متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم« و »ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با 
اتصال پایگاه های مختلف اطالعاتی به یکدیگر« را از جمله پیشنهادهای 

کارشناسان برای کاهش مشکالت مردم برشمردند.حضرت آیت ا... 
خامنه ای در ادامه با تاکید بر اینکه باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی 
از خارج انجام نخواهد شد، افزودند: کسانی که برخی چشم امید به آنها 
دارند با ما دشمنی می کنند، ضمن آنکه شرایط داخلی آنها به هیچ وجه 
روشن نیست و گرفتاری های اخیر، امکان صحبت و موضع گیری در 
مسائل بین المللی را به آنها نمی دهد و نمی توان روی حرف آنها حساب و 
برنامه ریزی کرد.ایشان همچنین به یاوه گویی های اخیر سه کشور اروپایی 
نیز اشاره کردند و گفتند: وضع آمریکا که مشخص نیست و اروپایی ها هم 
دائما در حال موضع گیری بر ضد ایران هستند. آنها در حالی که خودشان 
بیشترین دخالت های نادرست را در مسائل منطقه دارند، به ما می گویند 
در منطقه دخالت نکنید و در حالی که انگلیس و فرانسه دارای موشک های 
مخرب اتمی هستند و آلمان نیز در این مسیر قرار دارد، به ما می گویند 
موشک نداشته باشید.رهبر انقالب اسالمی گفتند: به شما چه ربطی دارد، 

شما اول خودتان را اصالح کنید و بعد اظهار نظر کنید.
حضرت آیت ا... خامنه ای تاکید کردند: به بیگانگان نمی توان اطمینان کرد 
و به امید گشایش آنها بود.رهبر انقالب اسالمی در پایان خاطرنشان کردند: 
اگر حرکت و عمل در دستور کار قرار گیرد و کارهایی که می تواند به نفع 
مردم باشد، انجام شود، یقینا دولت دوازدهم پایان خوبی خواهد داشت.

خبر روز

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی:

استیضاح وزیر جهاد کشاورزی کلید خورد
عضــو کمیســیون اصــل نــود مجلــس شــورای اســالمی گفــت: بــی تدبیــری در وزارت 
ــازارگاه  ــی و ب ــای دام ــا نهاده ه ــه ت ــدم گرفت ــذر گن ــیده، از ب ــود رس ــه اوج خ ــاورزی ب جهادکش
ــر  ــتیضاح وزی ــرایط اس ــن ش و...در ای
جهــاد کشــاورزی را کلیــد زدیم.حجــت 
ــی  ــجاعی در پیام ــن ش ــالم حس االس
در حســاب توئیتــری خــود نوشــت: 
ــا ثمــن بخــس  کشــمش کشــاورزان ب
توســط دالالن خریــداری می شــود و 
ــا  ــط تماش ــاورزی فق ــاد کش وزارت جه
بهــر،  ا مــردم»  می کند.     نماینــده 
خرمــدره و ســلطانیه« در مجلــس 
اظهارداشــت: بــی تدبیــری در ایــن 
ــتیضاح  ــازارگاه و...   اس ــی و ب ــای دام ــا نهاده ه ــه ت ــدم گرفت ــذر گن ــیده، از ب ــه اوج رس وزارت ب

ــم. ــد زدی ــاورزی را کلی ــاد کش ــر جه وزی

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تشریح کرد:

سرنوشت پرونده های هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
ســخنگوی هیئــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان مجلــس جزئیــات پرونده هــای هیئــت نظــارت 

بــر رفتــار نماینــدگان مجلــس یازدهــم را تشــریح کرد.
حجت االســالم موســی غضنفرآبــادی، ســخنگوی هیئــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان مجلــس 
ــه  ــس جلس ــدگان مجل ــار نماین ــر رفت ــارت ب ــت نظ ــر هیئ ــت:امروز  ظه ــالمی داش ــورای اس ش
داشــته و آخریــن پرونده هــا و موضوعــات ارســالی بــه ایــن هیئــت نظــارت را بررســی خواهیــم 
ــدگان  ــار نماین ــر رفت ــت نظــارت ب ــس دهــم در هیئ ــده ای از مجل ــچ پرون ــزود: هی ــرد. وی اف ک
ــی  ــه مجلــس فعل ــده اســت و عمــال تمامــی پرونده هــا مربوطــه ب ــی باقــی نمان مجلــس فعل

ــت. اس
ــن وضعیــت شــکایت  ــاره آخری ــدگان مجلــس درب ــار نماین ــر رفت ــت نظــارت ب  ســخنگوی هیئ
رضایــی کوچــی، از میرســلیم نماینــده تهــران تصریــح کــرد: در بــاره موضــوع پرونــده شــکایت از 
میرســلیم تصمیمــی از ســوی هیئــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان اتخــاذ شــد و موضــوع از نظر 
ــدگان  ــار نماین ــر رفت ــه نظــر هیئــت نظــارت ب ــن هیئــت تمــام شــده اســت؛ امــا میرســلیم ب ای

اعتــراض کــرده و قــرار اســت کــه رای صــادره در هیئــت تجدیــد نظــر بررســی شــود.

وزیر خارجه انگلیس: 

با آلمان و فرانسه درباره ایران رایزنی شد
لمانــی و فرانســوی خــود در  نگلیــس می گویــد بــا همتایــان آ وزیــر خارجــه ا
خصــوص ایــران رایزنــی کــرده اســت.»دومینیک راب«، »هایکــو مــاس« و »ژان ایــو 
لودریــان«، وزرای خارجــه انگلیــس، آلمــان و فرانســه بــر تعهــد خــود بــرای همــکاری 
در خصــوص ایــران تاکیــد کرده اند.»دومینیــک راب«، وزیــر امــور خارجــه انگلیــس 
در توئیتــر نوشــت: »در گفت وگوهــای اخیرمــان بــا همتایــان فرانســوی و آلمانــی ام، 
ژان ایــو لودریــان و هایکــو مــاس، مــن بــر تعهدمــان بــرای مقابلــه جمعــی بــا 
ــران ــوص ای ــکاری در خص ــوی و هم ــرات ج ــر تغیی ــن در براب ــت از زمی ــد-۱۹، محافظ  کووی

 تاکید کردم.«

کافه سیاست

 عضو شورای مرکزی حزب
 موتلفه اسالمی:

قالیباف از نامزدی در 
انتخابات منع نشده است

یک فعال اصولگرا با بیان اینکه منصوبین رهبر 
انقالب برای تصدی مســئولیت های خاص 
منع شده اند، گفت: محمدباقر قالیباف اکنون 
سمتی انتخابی دارد و فکر نمی کنم مشمول 
چنین منعی باشــد و می تواند در انتخابات 
ریاست جمهوری سال آینده شرکت کند مگر 
اینکه خود او تشــخیص دهد که جایگاهش 
در مجلس مفیدتر است.»حمیدرضا ترقی« 
،صحنه رقابــت انتخابــات ۱۴۰۰ را دو قطبی 
ارزیابی کرد و گفت: به نظر می رســد اکنون 
جناح ها و تشکل های مختلف در حال رایزنی 
برای انتخاب نامزدهــای موردنظر خود برای 
انتخابات ریاست جمهوری خردادماه هستند.

ترقی در پاسخ به سوالی درباره حضور برخی 
از چهره هــا و مقامات در انتخابات ریاســت 
جمهوری ۱۴۰۰ گفت: منصوبین از جانب رهبر 
انقالب برای کسب سمت خاص منع شده اند. 
با توجه به اینکه حکم های مقام معظم رهبری 
معموال پنج ساله و سه ســاله است، شرایط 
اقتضا می کند که فــرد منصوب بتواند برنامه 
خود را به ســرانجام برســاند.عضو شورای 
مرکزی حزب موتلفه اسالمی درباره احتمال 
حضور محمد باقر قالیباف در انتخابات گفت: 
قالیباف به عنــوان نماینده مجلس منتخب 
مردم اســت و انتصابی از ســوی رهبری در 
مورد ایشــان صورت نگرفته است. بنابراین 
فکر نمی کنم ایشان مشــمول چنین منعی 
باشــد مگر اینکه خود وی تشخیص دهد که 
جایگاهش در اجرا مفیدتراست یا مجلس. 
عضو شــورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
ابراز عقیــده کرد: اصالح طلبــان برای حفظ 
قدرت در سال ۱۴۰۰ می خواهند به سمت علی 
الریجانی بروند و این توصیه کسانی است که 
می خواهند همچنان در قدرت باشــند. البته 
اختالفاتی بین اصالح طلبان نســبت به این 
مسئله وجود دارد؛ اما ظاهرا سران اصالحات 
مصمم هســتند از چهره هــای نیابتی برای 

ماندن در قدرت حمایت کنند.

بین الملل

حضرت آیت ا... خامنه ای:

برای رفع تحریم ها، یک بار به مدت چندین سال مذاکره کردیم؛ اما به نتیجه نرسید

کاردار پیشین ایران در ریاض اظهارات اخیر وزیر خارجه 
عربســتان مبنی بر اینکه در مذاکــرات احتمالی بین 
واشــنگتن و تهران باید ریاض نیز حضور داشته باشد 
از روی انفعال و در راســتای فرافکنی عنوان کرد.احمد 
دستمالچیان در مورد اظهارات اخیر مقامات سعودی از 
جمله وزیر خارجه این کشور مبنی بر اینکه اگر قرار است 
بین تهران و واشــنگتن مذاکره ای صورت بگیرد، باید 
دولت ریاض نیز  درآن مذاکرات حضور داشته باشد و 
این مذاکرات نباید محدود به فعالیت های هسته ای 
ایران باشد بلکه باید فعالیت های موشکی و منطقه ای 
ایران را نیز در بر بگیرد، گفت: عربستان سعودی  در حال 
حاضر دچار بحران های داخلی و خارجی است و اکنون 

که ترامپ شکســت خورده از این موضوع عصبانی و 
ناراحت است؛ چرا که دولت ریاض تمام سرمایه های 
خود را در راستای ابقای ترامپ به کار گرفته بود و اکنون 
با توجه به این شکست دچار آشفتگی و بحران وجودی 
شده اســت.وی با بیان اینکه از دیگر سو »محمد بن 
سلمان« ولیعهد سعودی ، ریسک های خطرناکی را در 
دوران ترامپ انجام داد و بسیار تالش کرد که به دولت 
وی نزدیک شــود و اکنون با آمدن جو بایدن احساس 
می کند که موقعیتش تا حدودی به خطر افتاده است، 
خاطر نشــان کرد: جو بایــدن، رییس جمهور منتخب 
آمریکا نیز تاکنون اظهارات صریح و شفافی را در مورد بن 
سلمان کرده است و به نوعی مسئولیت قتل خاشقچی را 

متوجه بن سلمان دانسته است.این دیپلمات پیشین 
کشورمان با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به وضعیت 
فعلی، عربستان سعودی  تالش می کند که به انحای 
مختلف برای کشوری چون ایران بحران های جانبی و 
حاشیه ای درست کند که خود در حاشیه امن قرار بگیرد، 
اظهار کرد: دولت ریاض قبــل از اینکه چنین اظهاراتی 
را مطرح کند، باید تکلیف خــود را با بحران هایی که در 

منطقه با آن روبرو است روشن کند. 

 چرا عربستان به دنبال حضور در مذاکرات احتمالی
 بین ایران و آمریکاست؟

خبر وزیر دفاع از رونمایی و الحاق ناوشکن تمام ایرانی »دنا«
وزیر دفاع در گردهمایی ویدئو کنفرانسی بسیجیان وزارت دفاع گفت: در آینده نزدیک ناوشکن تمام ایرانی دنا را که به لحاظ امکانات و تجهیزات و عملکرد متفاوت 
از ناوشکن های هم نسل خود است؛ رونمایی و تحویل نیروی دریایی ارتش خواهیم داد. امیر سرتیپ حاتمی با بیان نقش آفرینی های گسترده بسیج  در تمامی 
آوردگاه های جمهوری اسالمی با اشاره به تعریف  فرمانده معظم کل قوا از بسیج و بسیجی گفت: بسیج صرفا عضویت در سازمانی با این عنوان نیست؛ و هر یک 
از آحاد جامعه چنانچه با احساس مسئولیت و ایمان راسخ اقدامی را در راستای ارزش های اسالم و انقالب انجام دهند بسیجی هستند و به معنای واقعی کلمه 
بسیج یعنی آمادگی و حضور در سنگری که اسالم و قرآن به آن نیاز دارد.وزیر دفاع با بیان اینکه در حوزه دفاع با سخت ترین و خصمانه ترین تحریم ها علیه جمهوری 
اسالمی مواجه بودیم، گفت: در همین دوران، موثرترین و کارآمد ترین تجهیزات دفاعی را طراحی، تولید و تحویل نیروهای مسلح دادیم.وی با بیان اینکه وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یک وزارتخانه انقالبی با  تفکرات و اندیشه های ناب بسیجی است ،افزود: این سازمان با تمام توان به پیشرفت و تعالی خود ادامه 
می دهد و بی شک این پیشرفت های خیره کننده در چند دهه اخیر مرهون این تفکر و نگرش انقالبی است و با همین جهت گیری در آینده نزدیک ناوشکن تمام 

ایرانی دنا را که به لحاظ امکانات و تجهیزات و عملکرد متفاوت از ناوشکن های هم نسل خود است؛ تحویل نیروی دریایی ارتش خواهیم داد.  

وز عکس ر

انتخابات در 
بورکینوفاسو

 حمــل صندوق هــای آرای 
انتخابات ریاســت جمهوری 
و مجلــس قانون گــذاری 

بورکینوفاسو.
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ورود مستقیم استاندار اصفهان به پرونده پلی اکریل
اســتاندار اصفهان پیرامون مشــکالت روزهای اخیر پلی اکریل گفت: دلیلی برای وارد نشــدن 
من به پرونده وجــود ندارد و با هماهنگی دســتگاه قضایی رأســا به این پرونــده ورود خواهم 
کرد.عبــاس رضایی پیرامون مشــکالت روزهای اخیــر پلی اکریل اظهار کرد: دلیلــی برای وارد 
نشــدن من به پرونده وجود ندارد و با هماهنگی دســتگاه قضایی به این پرونــده ورود خواهم 
کرد.اســتاندار اصفهان تصریح کرد: این جزو وظایف ماســت که مشــکالت واحدهای صنعتی 
از جمله پلی اکریل را حــل کنیم.در روزهای اخیر اســنادی در اختیار رســانه ها قــرار گرفت که 
نشــان می داد بازپرس شــعبه 8 دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی دســتور منع دخل و تصرف 
در ترکیب شــرکت های متعلق به گــروه العقیلی را صادر کرده اســت که در نتیجــه آن برگزاری 
مجمع عمومی فعال بی نتیجه خواهد بود. این دســتور در حالی صادر شــد کــه معاون اقتصادی 
 اســتاندار اصفهان خبــر از تالش های ایــن معاونت بــرای برگــزاری هر چه ســریع تر مجمع 

عمومی داده بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

 طرح ساماندهی بازار خودرو 
حاشیه های داللی را از بین می  برد

ســخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی گفت: طرح مطرح شده ساماندهی 
بازار خودرو حاشــیه های داللی را ازبین می برد و بســاط قرعه کشــی و بخــت آزمایی را جمع 
می کند.مهــدی طغیانی ، با اشــاره به طرحی کــه در مورد خودرو مطرح شــده اظهار داشــت: 
طرح ســاماندهی بازار خودرو آقای ایزدخواه طرح خوبی است که حاشــیه های داللی را از بین 
می برد و بســاط قرعه کشــی و بخت آزمایی را جمع می کنــد.وی تصریح کرد: بــا منابعی که به 
وجود می آورد، بخشــی از مابه تفاوت قیمت کارخانه و قیمت بازار را به بیت المال و بخشــی از 
آن را در صندوقی ذخیــره و از آن برای صنعت خــودرو و تولید ســرمایه گذاری کنیم، در واقع به 
خودروســاز تحویل داده نشــود که ناکارآمدی های خود را پوشش و سیســتم عریض و طویل 
خود را گســترش دهند.سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه 
باید این مقدار پول صرف تولید و فناوری شــود، افزود: ایده اصلی برای حل مسائل بازار خودرو 
 این طرح اســت و اینکه در بورس عرضه شود و یا خیر و سایر مســائل باید مورد بحث و بررسی

 قرار گیرد.

مدیرکل امور مالی نهاد ریاست جمهوری:

مالیات بر ارزش افزوده متوقف شد
مدیرکل امور مالی نهاد ریاســت جمهوری طی نامه ای خطاب به عامالن ذی حسابی با اشاره به 
منقضی شــدن قانون مالیات بر ارزش افزوده ، اجرای آن را تا زمان تصویــب قانون جدید مورد 
ایراد دانست و خواستار انجام مراقبت های الزم در این زمینه شد. قانون مالیات بر ارزش افزوده 
سال 87 و به صورت آزمایشی تصویب شد. این قانون تا سال 1392 اعتبار داشت اما پس از آن، 
هر سال در قانون بودجه تمدید شد و آخرین بار نیز برای بودجه سال 1399 این اتفاق رخ داد که 
اعتبار آن تا مهر ماه سال جاری تعیین شده بود.از این رو 27 روز پس از منقضی شدن این قانون 
و عدم تصویب الیحه دو فوریتی دولت برای تمدید قانون موقت در مجلس یازدهم )کلیات آن در 
اواخر آبان ماه به تصویب رسید(، حسن شــیخی،  مدیر کل امور مالی نهاد ریاست جمهوری طی 
نامه ای خطاب به عامالن ذی حسابی با اشاره به منقضی شــدن قانون مالیات برارزش افزوده 
اجرای آن را تا زمان تصویب قانون جدید مورد ایراد دانست.این مقام مسئول،  با اشاره به ضرورت 
به عمل آمدن مراقبت های الزم، برقراری مجدد مالیات بر ارزش افزوده را به پس از زمان تصویب 

و اجرای قانون آن موکول کرد.

 سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان می گوید  گرانی کاالهای اساسی با مجوز ستاد تنظیم بازار است؛

گرانی های با اجازه!

طی روزهای اخیر اتفاقی بی ســابقه در  مرضیه محب رسول
عرصه قیمت گذاری بازار کاالهای اساسی 
در کشور رخ داد. بیش از بیست قلم از کاالهای اساسی با مجوز ستاد 
تنطیم بازار به صورت رسمی گران شد. با تصمیم کارگروه تنظیم بازار، از 
اول آذرماه افزایش قیمت شیر خام، 1۰ نوع لبنیات، کره، ۴ کاال در گروه 
روغن و ۴ کاال در گــروه نهاده های دامی کلید خــورد و بعد از این باید 
شاهد افزایش قیمت کاالهایی باشیم که حداقل در یکی دو هفته اخیر 

طی چند نوبت توسط تولیدکننده ها گران شده بودند. 
گرانی ها در حالی رسما اعمال شده که طی هفته های اخیر بسیاری از 
این افزایش قیمت ها برای کاالهای اعالم شــده به صورت غیر رسمی 
اعمال شــده بود. در اصفهان هم سخنگوی ســتاد تنظیم بازار استان 
اصفهان با اشــاره به اینکه مجــوز گرانی های اخیر کاالهای اساســی 
براساس اعالم ســتاد تنظیم بازار کشور بوده اســت، گفت: ثبات بازار 
به دلیل چالش های ارزی از بین رفت و آســیب و فشــار اصلی آن به 
مصرف کننده به خصــوص دهک های پایین جامعــه که حقوق ثابت 
دارند، وارد شده است.اســماعیل نادری در خصوص گرانی های اخیر 
کاالهای اساســی در بازار، توضیح داد: باید توجه داشت گرانی برخی 

کاالها منشــأ ارزی دارد، چراکه مواد اولیه تولیــد آنها افزایش قیمت 
 داشته و این موجب افزایش هزینه های تمام شده برای تولیدکنندگان 

شده است.
وی در خصوص گرانــی اخیر شــیر و لبنیــات، اظهار کــرد: پیش از 
این براســاس مصوبه تنظیــم بازار، قیمت شــیر خــام 29۰۰ تومان 
بود که با 1۰ درصــد افزایش به حداکثــر 31۰۰ تومان رســید، اما طی 
چند ماه گذشــته تمــام کارخانجات فــرآورده لبنی، شــیر را بیش از 
۴۰۰۰ تومــان خریداری مــی کردند.معــاون امور بازرگانــی و تجارت 
ســازمان صمت اســتان اصفهان درباره اینکــه چرا دامداران شــیر 
خام را با قیمت باالتر عرضه مــی کردند، گفت: اگرچه قــرار بود نهاده 
های دامــی با نرخ ارز ۴2۰۰ تومان به دســت تولیدکننده برســد، این 
گونه نشــد و دامداران دچار چالش شــدند.وی تاکید کــرد: با توجه 
به اینکه طــی چند ماه اخیر شــاهد افزایش قیمت مــواد اولیه تولید 
 بودیم و بــا افزایش قیمت شــیر خام، به تبــع فرآورده هــای لبنی 

نیز گران شد. 
در بررسی علل گرانی ها همانطور که پیش از این نیز گفته شده و انتظار 
می رفت افزایش هزینه های واردات و قیمت دالر موجب نوسانات در 

بازار شده است. دژپسند، وزیر اقتصاد نیز در توجیه افزایش قیمت ها 
گفت در دوره های مختلف افزایش تورم علل متفاوتی داشــته و علت 
عمده را باید ناشــی از افزایش هزینه دانست. 7۰ تا 8۵ درصد واردات 
مربوط به کاالهای واسطه ای، مواد اولیه بوده است که وقتی قیمت این 
قبیل کاالها متاثر از افزایش قیمــت ارز افزایش می یابد این افزایش 
در پروسه تولید می نشیند و قیمت کاالهای تولید شده را زیاد می کند 
که به دلیل دالریزه بــودن اقتصاد ایران متاثــر از آن قیمت کاالها نیز 

افزایش می یابد.
این ســخنان در حالی از ســوی وزیر اقتصاد گفته شــده که چند روز 
پیش وزیر صمــت، وعــده کاهش قیمت هــا با افزایــش ترخیص 
های کاالهای اساســی را داده بــود؛ اما بــه نظر می رســد گرانی ها 
دالیلــی غیــر از نامناســب بــودن نظــام توزیــع دارد.از آنجایی که 
قیمت این کاالها قبال به شــکل سرســام آوری باال رفتــه بود، مجوز 
گرانی ها از ســوی کارگروه تنظیم بازار نه تنها کمکی بــرای پایان این 
افزایش قیمت هــا نمی کند بلکه احتمــاال  منجر به بــروز هیجانات 
 کاذب در بازار و تکــرار اتفاقاتی نظیر آنچه درخصــوص روغن رخ داد، 

خواهد شد.

خبر روز

معاون اقتصادی استانداری اصفهان:

مشکل تامین روغن حل می شود
معاون اقتصادی اســتانداری اصفهان از ســرگیری فعالیت کارخانه تولید روغن نباتی گلبهار در 
اصفهان با ظرفیت تولید پنج هزارتن در ماه را خبر داد.ســید حسن قاضی عســگر با اشاره به از 
سرگیری فعالیت مجدد کارخانه روغن نباتی گلبهار در استان اصفهان اظهار داشت: با همت کارگروه 
تسهیل و رفع موانع اقتصادی استانداری اصفهان مسائل کارخانه روغن نباتی گلبهار رفع شد و این 

کارخانه به چرخه تولید برگشت.
وی افــزود: ایــن کارخانــه بــه علــت نقدینگــی و پــاره ای از مســائل بیــن ســازمانی بــه 
تعطیلی کشــیده شــده بود که با رفع مســائل و بازگشــت به چرخــه تولید، ســهم عمده ای از 
روغن نباتی اســتان اصفهان تامین می شــود.معاون اقتصادی اســتانداری اصفهــان با ابراز 
امیدواری از اینکه تــا پایان آذرمــاه، کارخانه روغــن نباتی گلبهــار به حداکثر تولید می رســد، 
تصریــح کــرد: کارخانــه روغــن نباتــی گلبهار بــا تولید پنــج هزار تــن در مــاه مــی تواند به 
 دو ســوم نیاز اصفهان بــه روغن نباتی پاســخ دهد و مشــکل کمبــود روغن نباتی در اســتان

 رفع می شود.

افزایش قیمت مرغ در اصفهان حباب است
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: واحدهای مرغداری اصفهان 
کمتر دچار نوســانات تولیدی شــدند و بر این اســاس هر نوع افزایش قیمت مــرغ در اصفهان 
حبابی بیش نیست.حســین ایراندوســت کاهش جوجه ریزی در یک ماه و نیم گذشته را علت 
اصلی افزایش قیمت مرغ در اصفهان دانســت و اظهار داشــت: با توجه به مشکالت نهاده های 
طیور جوجه ریزی در اواســط مهرماه در کشــور انجام نشــد و نتیجه آن پس از ۴۰ روز افزایش 
قیمت مرغ در روزهای اخیر اســت که قابل پیش بینی بود.وی افــزود: اگرچه توزیع نهاده های 
دامی و طیور در استان اصفهان مدیریت شد و واحدهای مرغداری اصفهان، کمتر دچار نوسانات 
تولیدی شــدند اما بازار مرغ اصفهان هم از التهابات روانی این افزایش قیمت بی نصیب نمانده 
اســت.وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در بهار امســال مازاد تولید مرغ در اســتان اصفهان به 
صورت منجمد شــده در اختیار شــرکت پشــتیبانی امور دام اســتان اصفهان قرار گرفته است 
نگرانی از توزیع مرغ در اســتان اصفهان نیســت.وی افزود: در آینده نزدیک نابســامانی قیمت 
 مرغ که در اثر شــوک روانی حاصل شده است رفع می شــود و به تعادل قیمتی در محصول مرغ

 خواهیم رسید.

آغاز ثبت نام وام یک میلیون تومانی کرونا
ثبت نــام وام یک میلیون تومانــی کرونا آغاز شــد.بنابر اعالم روابط عمومــی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعــی، افرادی که در نوبــت قبل، وام کرونایی معیشــتی دریافت کــرده اند و درآمد 
ثابت ندارنــد می تواننــد متقاضی ایــن وام باشند.سرپرســتان خانوار متقاضــی این وام یک 
میلیــون تومانی تــا 11 آذر فرصت دارنــد، کدملی خود را از طریق شــماره تلفــن همراهی که به 
نام خودشــان باشــد، به سرشــماره »۶3۶9« ارســال کنند.از 12 تا 19 آذر، داده های اطالعاتی 
 پایــش و از 2۰ تا 27 آذر به پیامک های دریافتی مشــموالن با سرشــماره »v.refah« پاســخ 

داده می شود.
افــراد دارای درآمــد ثابــت از جملــه کارمنــدان دولــت، شــرکت های دولتــی و نهاد هــای 
غیردولتــی، بازنشســتگام، بیمه پــردازان ســازمان تامین اجتماعــی یا ســایر صندوق های 
بازنشســتگی مشــمول دریافت وام یــک میلیون تومانــی کرونــا نیســتند.بازپرداخت این 
 وام ، با نرخ کارمــزد چهار درصد و اقســاط 3۰ ماهــه از منابع یارانــه معیشــتی ماهانه خانوار 

خواهد بود.

با مسئولان

90 گروه بازرسی در اصفهان تخلفات اصناف را بررسی می کننداخبار
رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: 9۰ گروه بازرسی این نهاد تخلفات واحدهای صنفی این خطه و مرتبط با محدودیت های 2 هفته ای کاهش شیوع ویروس کرونا را رصد 
و بررسی می کنند.رسول جهانگیری افزود: با آغاز طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت های متناسب با وضعیت و روند ویروس کرونا از بامداد اول آذر، بازرسی اتاق 
اصناف نیز فعالیت فراگیر خود را شروع کرد تا محدودیت ها به طور عادالنه و جدی در بخش واحدهای صنفی رعایت شود.وی ادامه داد: بر همین اساس گروه های ویژه 
بازرسی با هدف نظارت بر بازار و جلوگیری از تخلفات تشکیل شدند.رییس اتاق اصناف اصفهان اضافه کرد: تذکر، اخطار و پلمب در انتظار واحدهایی صنفی خواهد بود 
که موارد خواسته شده از جمله تعطیلی و یا رعایت موازین پیشگیرانه و پروتکل های بهداشتی مرتبط با کووید-19 را جدی نمی گیرند.جهانگیری با بیان اینکه در مدت 
زمان گذشته از آغاز محدودیت ها تخلفات کم تعداد بوده است تصریح کرد: همانطور که مسووالن ملی و استانی تاکید کرده اند برخورد با متخلفان جدی خواهد بود، زیرا 
اولویت حفظ سالمت مردم است.وی به ضرورت افزایش آموزش و آگاهی بخشی به مردم برای جدی گرفتن خطرات و در عین حال رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
اشاره کرد و گفت: هرچه اقدامات فرهنگی و آموزشی در این ارتباط افزایش پیدا کند به سود همگان از جمله اصناف خواهد بود.رییس اتاق اصناف اصفهان اضافه کرد: 

میزان رعایت محدودیت ها در مناطق قرمز استان از سوی واحدهای صنفی به نسبت مطلوب بوده و امیدواریم همکاری بیشتر کسبه را در روزهای آتی شاهد باشیم.

 معاون علمی دانشگاه جامع 
علمی کاربردی استان:

نقدینگی در بین  هنرمندان 
حوزه صنایع دستی کاهش 

یافته است
معاون علمی دانشــگاه جامع علمی کاربردی 
استان اصفهان با اشاره به پایین آمدن نهضت 
تولید صنایع دستی گفت: پایین آمدن تولید 
باعث کاهــش نقدینگی در بیــن  هنرمندان 
حوزه صنایع دستی شد و در حال حاضر منزل 
بسیاری از هنرمندان تبدیل به موزه آثار تولیدی 
شده اســت و فکری برای فروش، بازاریابی 
و صادرات این تولیدات نشــده است.احسان 
مشــکالنی در اولین رویداد شتاب میناکاری 
در دانشــگاه جامــع علمی کاربردی اســتان 
اصفهان گفت: رویداد شتاب یعنی شناسایی و 
توانمندسازی ایده های برتر که دانشگاه جامع 
علمی کاربردی رویدادهای شتاب مختلفی را 
تاکنون برگزار کرده و تا پایان ســال نیز تعداد 
زیادی رویداد در حوزه های مختلف خواهیم 
داشت.وی افزود: در راستای تجربیات قبلی 
که در حوزه کارآفرینی دانشــگاه های کشــور 
داشتند و فرآیندهایی نظیر ایده شوها و تشکیل 
استارتاپ ها این آخرین تجربیاتی است که ما 
داشتیم که رویدادهای فشرده تر و نیم روزه طی 
یک فرآیند ایده ها شناسایی و به سرمایه گذار 
وصل شوند، البته با افزودن یک ارزش افزوده 
که همان منتورینگ و تسهیل گری اولیه است.

وی ادامه داد: طبق بررسی ها و پژوهش های 
انجام شــده در حوزه ایده پــردازی 7۰ درصد 
ایده هایی که به دبیرخانه ها می رســد از بین 
شاغلین این بخش می رسد و این نشان دهنده 
نوآوری و نقش آفرینــی اتحادیه ها و فعالین 
هنر در این زمینه است.مشکالنی با بیان اینکه 
رویداد امــروز با همکاری انجمــن میناکاران 
اصفهان و اتحادیه صنایع دستی برگزار می شود 
، تشــریح کرد: برگزاری این دست رویداد ها 
می تواند به تغییر و بازاری شدن حوزه هنر کمک 
کند.وی، گفت: باید بتوانیم صنایع دستی را 
توســعه دهیم و به دوران قبل برگردیم البته 
با اســتفاده از طرح ها و کاربردهای جدید و 

امروزی.

 باید توجه داشت گرانی برخی کاالها منشأ ارزی دارد، 
چراکه مواد اولیه تولید آنها افزایش قیمت داشته 
و این موجب افزایش هزینه های تمام شده برای 

تولیدکنندگان شده است

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با 
شرح اقدامات انجام شده در هفته جهانی کارآفرینی 
گفت: هدف از این اقدامات گسترش شبکه بازیگران 
اکوسیستم کارآفرینی در اســتان و تجمیع ایده ها و 
تجارب افراد بوده است. وی با بیان اینکه این رویدادها 
باعث ارتقا و ترفیع جایــگاه کارآفرینان در جوامع نیز 
می شود، افزود: امروزه کارآفرینی، نوآوری و خالقیت 
یکی از معیارهای تعیین توسعه یافتگی کشورهاست.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان 
تاکید کرد: در شرایط کنونی حاکم بر جامعه ما با توجه 
به تحریم ها و فشارهای اقتصادی ناشی از آن و عالوه 
بر این، شــیوع ویروس کرونا باعث می شود رویکرد 
ایجاد اشــتغال در صنعت تنها رویکرد موجود نباشد.

کالنی افــزود: توجه به اشــتغال ارزان قیمت و ایجاد 
ارزش افزوده از آن به وســیله ســرمایه های خرد، از 
الزامات جوامع کنونی اســت.وی ادامــه داد: رویکرد 
اداره کل تعــاون کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان 
نیز گسترش شــبکه بازیگران اکوسیستم کارآفرینی 
است؛ این شبکه که شــامل بخش هایی از نهادهای 
مختلف دانشگاه ها، شــتاب دهنده ها، دفاتر توسعه 
کارآفرینی و افراد کارآفرین است برای هموارتر شدن 
اکو سیستم کارآفرینی این شبکه را در استان راه اندازی 

شد.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
گفت: برای اولین بار شاهد اجماع بازیگران اجزای اکو 
سیستم کارآفرینی در استان هستیم و این افراد تجارب 
خود را به بهترین شــکل به اشتراک خواهند گذاشت.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در 
پاسخ به این سوال که رویکرد این اداره نسبت به جای 
خالی هنر و صنایع دســتی در اکوسیستم کارآفرینی 
استان اصفهان چیست؟ گفت: کانون کارآفرینی استان 
در موضوع رتبه بندی کارآفرینان، دســته بندی های 
11 گانه انجام داد که کارآفرینــی هنری و فرهنگی نیز 
از جمله آن است مقرر شــد که کمیته هایی در کانون 
تشــکیل شــود و حوزه خود و نحوه ایجاد خالقیت و 
نوآوری و ظرفیت کارآفرینان این حوزه را بررسی کنند تا 

اصفهان در این زمینه فعال تر شود.

کارآفرینی در اصفهان گسترش می یابد

ادامه برداشت 
طالی سرخ از مزارع 

شهرستان مبارکه
برداشت زعفران از ۵۴ هکتار مزارع 
شهرســتان مبارکه همچنان ادامه 
دارد.متوسط برداشــت زعفران در 
هر هکتار ۴ کیلوگرم است و پیش 
بینی می شود امســال بیش از 2۰۰ 

کیلوگرم محصول برداشت شود.

وز عکس ر
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آگهی

مفاد آراء
9/26 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر آراء صادره هیئــت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های 
زاینده رود و کیمیای وطن آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - رای شماره 139960302015000361  مورخ 1399/04/14  محسن مختاری 
همامی فرزند فتح اله نسبت به ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 270 مترمربع 
 مفروز از پالک 226 فرعی از 158 - اصلی واقع در قریه همام بخش 9 ثبت اصفهان

 مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبدالخالق مختاری همامی.
2 - رای شماره 139960302015000450  مورخ 1399/05/19  دولت جمهوری 
اســالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش اســتان اصفهان نسبت به 
ششدانگ یک بابخانه به مســاحت 156.41 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
3 - رای شــماره 139960302015000458  مورخ 1399/05/19  اعظم مومنی 
قلعه قاسمی فرزند اســداله نسبت به ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 144.77 
 مترمربع مفروز از پالک 111- اصلی واقع در حاجی آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان

 مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نوروزعلی ملک زاده .
4 -  رای شماره 139960302015000459  مورخ 1399/05/19  ابراهیم حیدری 
فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 204.44 مترمربع مفروز 
از پالک 121.87  واقع در قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی عباسعلی شرافت و هما سلطان شرافت و فرخ سلطان عطایی .
5 - رای شماره 139960302015000460  مورخ 1399/05/19  شهرام اسحاقیان 
ریزی فرزند حسین نسبت به ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 117.85 مترمربع 
مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی حسین جعفری ریزی .
6 - رای شماره 139960302015000461  مورخ 1399/05/19  محمد شریفی 
پور فرزند علی نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 75.86 مترمربع مفروز از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
7 - رای شــماره 139960302015000462  مورخ 1399/05/19  حمید جهاندار 
ملک آبادی فرزند قاسمعلی نسبت به ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 194.75 
مترمربع مفروز از پــالک 320- اصلی واقع در ملک آبــاد باغبادران بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عوضعلی عزیزی ملک آبادی .
8 - رای شماره 139960302015000463  مورخ 1399/05/19  مهدی جعفری 
ملک آبادی فرزند بخشعلی نسبت به ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 471.05 
مترمربع مفروز از پــالک 320- اصلی واقع در ملک آبــاد باغبادران بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی جعفری ملک آبادی .
9 - رای شماره 139960302015000472  مورخ 1399/05/19  گوهر سبکتکین 
فرزند عبداله نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 442.86 مترمربع مفروز از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
10 - رای شماره 139960302015000473  مورخ 1399/05/19  حسن مومنی 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 203.58 مترمربع مفروز از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
11 - رای شماره 139960302015000474  مورخ 1399/05/19  عباس نصیری 
ریزی فرزند نصراله نسبت به ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 62.96 مترمربع 
مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
12 - رای شماره 139960302015000475  مورخ 1399/05/19  سمیه رضائی 
فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 197.70 مترمربع مفروز 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
13 - رای شــماره 139960302015000476  مورخ 1399/05/19  محمد جعفر 
شیخی باباشیخعلی فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 319.62 
 مترمربع مفروز از پــالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
14 - رای شماره 139960302015000595  مورخ 1399/06/04  اصغر سبکتکین 
ریزی فرزند حیدر نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 
121.04 مترمربع مفــروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
15 - رای شماره 139960302015000596  مورخ 1399/06/04  شهناز سبکتکین 
ریزی فرزند مصطفی نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک بابخانه به مساحت 
121.04 مترمربع مفــروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
16 - رای شماره 139960302015000595  مورخ 1399/06/04  یگانه سبکتکین 
ریزی فرزند اکبر نسبت به یک دانگ مشاع از ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 
121.04 مترمربع مفــروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
17 - رای شــماره 139960302015000598  مورخ 1399/06/04  علی قربانی 
فرزند قربانعلی نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 90.19 مترمربع مفروز از 
پالک 290- اصلی واقع در چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی عزت اله قربانی چم کهریزی .
18 - رای شماره 139960302015000645  مورخ 1399/07/15  بهروز ابراهیمی 
فرزند لطیف نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 668.13 مترمربع مفروز از 
پالک 375- اصلی واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی علی اکبر امینی .
19 - رای شماره 139960302015000646  مورخ 1399/07/15  زهرا دالل باشی 
اصفهانی فرزند شکراله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 483.76 مترمربع 
مفروز از پالک 279- اصلی واقع در زرد خشوئیه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی یداله ضیائی زرد خشوئی .
20 - رای شــماره 139960302015000647  مورخ 1399/07/15  عبدالکریم 
خانمحمدی خشــوئی فرزند چراغعلی نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
127.88 مترمربع مفروز از پالک 262- اصلی واقع در قریه خشوئیه بخش 9 ثبت 
اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی چراغعلی خانمحمدی خشوئی .

21 - رای شماره 139960302015000648  مورخ 1399/07/15  زیبا شلتوکی 
ریزی فرزند رجبعلی نســبت به ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 62.45 
 مترمربع مفروز از پــالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
22 - رای شــماره 139960302015000648  مــورخ 1399/07/15  نعمت اله 

فتحی ریزی فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
255.70 مترمربع مفــروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 
اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رســمی ابوالفتح قهرمان . رای شماره 
139960302015000650  مورخ 1399/07/15  زهره توانگر ریزی فرزند هاجی 
نصراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 255.70 مترمربع 
مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
23 - رای شــماره 139960302015000664  مورخ 1399/07/16  سید حسن 
حسینی فرزند سید جالل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
97.82 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
24 - رای شماره 139960302015000665  مورخ 1399/07/16  زهرا طغیانی 
ریزی فرزند حسینعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
97.82 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
25 - رای شماره 139960302015000666  مورخ 1399/07/16  محمد قربانی 
فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 202.09 
 مترمربع مفروز از پــالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان

 مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
26 - رای شماره 139960302015000667  مورخ 1399/07/16  محمد شریفی 
ریزی فرزند عباسعلی نســبت به ششــدانگ یکباب دامداری مخروبه به مساحت 
410.26 مترمربع مفــروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
27 - رای شــماره 139960302015000668  مورخ 1399/07/16  محمد علی 
آقا اسماعیلی ریزی فرزند رضا نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان نیمه کاره به 
مساحت 101.91 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
28 - رای شــماره 139960302015000669  مورخ 1399/07/16  علی اصغر 
آتشی ریزی فرزند اسماعیل نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 90.10 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان . رای 
شــماره 139960302015000670  مورخ 1399/07/16  مرضیه سلیمیان ریزی 
فرزند محمد نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 90.10 
 مترمربع مفروز از پــالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان

 مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
29 - رای شماره 139960302015000671  مورخ 1399/07/19  رضا مختاری 
فرزند شکراله نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 273.36 
 مترمربع مفروز از پــالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان

 مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
30 - رای شماره 139960302015000672  مورخ 1399/07/19  مهری عسگری 
ریزی فرزند حسین نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
273.36 مترمربع مفــروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
31 - رای شماره 139960302015000673  مورخ 1399/07/19  اسماعیل ملکی 
ریزی فرزند تقی نسبت به 55 سهم مشــاع از 1000 سهم ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
32 - رای شماره 139960302015000674  مورخ 1399/07/19  پروین موذنی 
ریزی فرزند رحیم نسبت به 20 سهم مشــاع از 1000 سهم ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
33 - رای شماره 139960302015000675  مورخ 1399/07/19  حیدرعلی ملکی 
ریزی فرزند تقی نسبت به 500 سهم مشاع از 1000 سهم ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
34 - رای شماره 139960302015000676  مورخ 1399/07/19  دانیال ملکی 
ریزی فرزند اسماعیل نسبت به 24 سهم مشاع از 1000 سهم ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
35 - رای شــماره 139960302015000677  مورخ 1399/07/19  زهرا ملکی 
ریزی فرزند مصطفی نســبت به 28.75 ســهم مشــاع از 1000 سهم ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین 
شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
36 - رای شــماره 139960302015000678  مورخ 1399/07/19  سارا ملکی 
ریزی فرزند مهدی نسبت به 25 سهم مشاع از 1000 سهم ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 
ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان . رای شماره 
139960302015000679  مورخ 1399/07/19  صادق ملکی ریزی فرزند مهدی 
نسبت به 30 سهم مشاع از 1000 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1002.04 
مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
37 - رای شماره 139960302015000680  مورخ 1399/07/19  محمد حسن 
ملکی ریزی فرزند مرتضی نســبت به 20 سهم مشــاع از 1000 سهم ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین 
شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
38 - رای شماره 139960302015000681  مورخ 1399/07/19  مرتضی ملکی 
ریزی فرزند تقی نسبت به 35 سهم مشــاع از 1000 سهم ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان . رای 
شماره 139960302015000682  مورخ 1399/07/19  مسعود ملکی ریزی فرزند 
مصطفی نسبت به 28.75 سهم مشاع از 1000 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
39 - رای شماره 139960302015000683  مورخ 1399/07/19  معصومه ملکی 
ریزی فرزند اسماعیل نسبت به 12 سهم مشاع از 1000 سهم ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
40 - رای شــماره 139960302015000684  مــورخ 1399/07/19  منصــور 
ملکی ریزی فرزند مصطفی نسبت به 28.75 سهم مشاع از 1000 سهم ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین 
شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
41 - رای شماره 139960302015000685  مورخ 1399/07/19  مهدی ملکی 
ریزی فرزند تقی نسبت به 75 سهم مشــاع از 1000 سهم ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 
ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان . رای شماره 
139960302015000686  مورخ 1399/07/19  موســی ملکی فرزند مرتضی 

نسبت به 20 سهم مشاع از 1000 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1002.04 
 مترمربع مفروز از پــالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان

 مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
42 - رای شــماره 139960302015000687  مورخ 1399/07/19  میترا شوقی 
ریزی فرزند ابراهیم نسبت به 25 سهم مشاع از 1000 سهم ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
43 - رای شــماره 139960302015000688  مورخ 1399/07/19  نادر ملکی 
ریزی فرزند مرتضی نسبت به 20 سهم مشاع از 1000 سهم ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
44 - رای شــماره 139960302015000689  مورخ 1399/07/19  ناصر ملکی 
ریزی فرزند مصطفی نســبت به 28.75 ســهم مشــاع از 1000 سهم ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین 
شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
45 - رای شماره 139960302015000691  مورخ 1399/07/19  و هانیه ملکی 
ریزی فرزند اسماعیل نسبت به 12 سهم مشاع از 1000 سهم ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 
ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان . رای شماره 
139960302015000690  مورخ 1399/07/19  نســرین نوری فرزند رحم خدا 
نسبت به 12 سهم مشاع از 1000 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1002.04 
مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
46 - رای شماره 139960302015000905  مورخ 1399/08/29  محمد عطائی 
کچوئی فرزند خدامراد نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 89.25 مترمربع 
مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
47 - رای شــماره 139960302015000908  مورخ 1399/08/29  عبدالرحیم 
خانمحمدی خشــوئی فرزند چراغعلی نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
207.25 مترمربع مفروز از پالک 262- اصلی واقع در قریه خشوئیه بخش 9 ثبت 
اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی چراغعلی خانمحمدی خشوئی .

48 - رای شماره 139960302015000909  مورخ 1399/09/01  نصراله صادقی 
ریزی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 205.60 مترمربع مفروز 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/09/05

تاریخ انتشار نوبت دوم : 20/ 1399/09
م الف: 1049349 مصطفی شمس کفیل اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان 

لنجان 
مفاد آراء

9/27 آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان مبارکه
نظر بــه اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فــوق الذکر تصرفــات مفروزی یا 
مشــاعی افراد مشــروحه ذیل به استناد اســناد مالکیت رسمی مشــاعی یا قباله 
انتقال عادی مــورد تأیید قرار گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو 
نوبت به فاصلــه 15 روز در دو روزنامه اخبار اصفهان و زاینده رود  چاپ و منتشــر 
می گردد تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی نســبت به آراء مذکور معترض باشند 
از تاریخ انتشــار نوبت اول آگهی روزنامــه ظرف مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل 
نمایدو گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت 
اقدامات ثبت موکول بــه ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بــود .و چنانچه اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یــا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه 
 عمومی محل را ارائه نکنــد، اداره ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت بنام

 متصرف می نماید. لیکن صدور ســند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه 
نخواهد بود .

1- رأی شماره 139960302009002292مورخ  1399/06/31 آقای عباس خلیلی 
فرزند نوراله در ششدانگ یک باب خانه و آغل متصله به مساحت  510/55 متر مربع 
مجزی شده از پالک  48- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی اشرف یاوری 
 2-- رأی شــماره 139960302009002488مــورخ  1399/7/30 اداره اوقاف 
وامور خیریه – مسجد الزهرا  در ششــدانگ یک باب مسجد و حسینیه به مساحت  
2651/83متر مربع مجزی شده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی احمد ایرانپور  به موجب سند رسمی 52429مورخ 

1351/11/4 دفتر 29 – اصفهان
3- رأی شماره 139960302009002490مورخ  1399/7/30 اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان مبارکه – موقوفه اســماعیل طلوعی  در ششدانگ یک باب خانه 
)جهت مهد قران(   به مساحت  343/83 متر مربع مجزی شده از پالک  1512فرعی 
 از یک - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه  از مالک رســمی

 سیف اله فروغی به موجب ســند رســمی 5811مورخ 1328/05/27 دفتر39 – 
اصفهان

4- رأی شــماره 139960302009002489مورخ  1399/07/30 دفتر نمایندگی 
اوقاف و امور خیریه شهرســتان در ششدانگ یک باب حســینیه )حسینیه شهدای 
محمدیه ( به مساحت  433/44متر مربع مجزی شده از پالک  12- اصلی  واقع در 
بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی از مالک رسمی عبدالعلی باروتی 

شاه کوچکی به موجب سند رسمی 4032مورخ 1348/04/01 دفتر3 – شهرضا
5- رأی شماره 139960302009001876مورخ 1399/5/30 آقای قنبرعلی قنبری 
مبارکه فرزند نادعلی در ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت  384/83متر مربع 
مجزی شــده از پالک  یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب 
قباله عادی از مالک رســمی رمضان قنبری به موجب ســند رسمی 55734مورخ 

1351/06/08 دفتر29 – اصفهان
6- رأی شماره 139960302009002285مورخ 1399/6/31 خانم اعظم یزدانی 
اراضی فرزند سیف اله درششدانگ یک باب خانه به مساحت  41/20متر مربع مجزی 
شــده از پالک  15- اصلی  واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی باواسطه از مالک 

رسمی حسن باقری خولنجانی 
7- رأی شماره 139960302009002298مورخ 1399/6/31 آقای مسلم مرادی 
خولنجانی فرزند خیراله درششدانگ یک باب خانه  به مساحت  215/80متر مربع 
مجزی شده از پالک  15- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی حسن باقری خولنجانی 
8- رأی شــماره 139960302009002300مورخ 1399/6/31 آقای شــکراله 
شــهریاری نژاد  فرزند درویشعلی در یک ونیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان  به مساحت  215متر مربع مجزی شده از پالک 1746 فرعی از 19 - اصلی  
واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی محمد خان بهرامی  

9- رأی شماره 139960302009002295مورخ1399/6/31آقای رسول باروتی 
فرزند اسفندیار درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  92/20متر مربع مجزی 
شــده از پالک 12 - اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 

رسمی عبدالخالق باروتی
10- رأی شماره 139960302009001838مورخ 1399/5/30آقای فرهاد طالبی 
فرزند ناصر درششدانگ یک باب خانه   به مساحت  168/44متر مربع مجزی شده از 
پالک  1262فرعی از 19- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی سیف اله خدارحمی 
11- رأی شــماره 139960302009002479مورخ 1399/7/30آقای علی اصغر 
فتاحی فرزند حجت اله درششدانگ یک باب خانه نیمه ساز  به مساحت  293/95متر 
مربع مجزی شــده از پالک  یک- اصلی  واقع در بخش 9ثبــت اصفهان انتقالی 
با واسطه از مالک رســمی مرتضی قنبری  به موجب سند رســمی 52148مورخ 

1350/11/04 دفتر29 – اصفهان
12- رأی شــماره 139960302009002498مــورخ 1399/7/30خانم فاطمه 
اسماعیلی کرکوندی فرزند اسماعیل در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
نیمه ساز  به مساحت  177/56متر مربع مجزی شده از پالک  یک- اصلی  واقع در 
بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی یداله سعیدی  به موجب سند 

رسمی 55730مورخ 1351/06/08 دفتر29 – اصفهان
13- رأی شماره 139960302009002497مورخ 1399/7/30آقای حبیب قنبری 
مبارکه فرزند علی اصغر در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه ساز  
به مساحت  177/56متر مربع مجزی شــده از پالک  یک- اصلی  واقع در بخش 
9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی یداله سعیدی  به موجب سند رسمی 

55730مورخ 1351/06/08 دفتر29 – اصفهان 
14- رأی شــماره 139960302009002276مورخ1399/6/29آقــای کوروش 
اسدی فرزند احمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  137/70متر مربع مجزی 
شــده از پالک 16 - اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی کریم باقریان سرارودی به موجب سند رسمی 25968مورخ 1351/03/17 

دفتر سه – شهرضا
15- رأی شماره 139960302009002266مورخ1399/6/29آقای ایمان شواخی 
فرزند جمشید در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  257/31متر مربع مجزی شده 
از پالک 454 فرعی از 40 - اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی میرزا عبداله قاصی زاده 
16- رأی شماره 139960302009002265مورخ1399/6/29آقای اکبر تقی پور 
طالخونچه فرزند نوراله در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  403/25متر مربع 
مجزی شده از پالک 41 - اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی محمدحسین خان یاوری 
17- رأی شماره 139960302009002286مورخ1399/6/31آقای یداله مرادی 
خولنجانی فرزند حیدرعلی در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  174/42متر 
مربع مجزی شده از پالک 745 فرعی از 19- اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی غالمحسین فروغی به موجب سند رسمی 35مورخ 

1314/06/11 دفتر 4– اصفهان
18- رأی شماره 139960302009002496مورخ1399/7/30آقای سید روح اله 
هاشمی فرزند سید مرتضی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  18/ 264متر مربع 
مجزی شده از پالک یک - اصلی  واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی  علی اکبر فروتن به موجب سند رسمی 55889مورخ 1351/06/08 

دفتر 29– اصفهان
19- رأی شماره 139960302009002495مورخ1399/7/30آقای مهدی هادیان 
فرزند امیدعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  136/37متر مربع مجزی شده 
از پالک 11- اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی  

سیف اله خان نهچیری 
20- رأی شماره 139960302009002480مورخ1399/7/30خانم زهرا کاکائی 
مبارکه فرزند محمود در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  1236/72متر مربع 
مجزی شــده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی  بختیار دهقانی به موجب سند رسمی 52498مورخ 1350/11/04 

دفتر 29– اصفهان
تاریخ انتشار اول :99/8/20
تاریخ انتشار دوم  :99/9/5 

م الف: 1039677 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه
ابالغ وقت رسیدگی تحریر ترکه 

9/28 متوفی غالمرضا ناطقی، در پرونده کالسه 9900117شعبه سوم شورای حل 
اختالف خواهان خانم فاطمه ناصری به آدرس گلپایگان – رباط حســینیه- کوچه 
شــهید ابراهیمی پالک 2 ، خواندگان خانم لیال سلطانشاهی ، علی ناطقی، حسین 
ناطقی  همگی به ادرس گلپایگان خ طالقانی کوچه نوری کوچه 18 فرعی 4 پالک 
33 ، خواسته : تحریر ترکه ، خواهان دادخواستی مبنی بر تحریر ترکه متوفی غالمرضا 
ناطقی در این شعبه مطرح نموده چنانچه بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسانی 
که بر وی حقی دارند در تاریخ 99/10/6 ساعت 8/30 به شورای حل اختالف شعبه 
سوم واقع در گلپایگان –عمران- بلوار رسالت غربی – مجتمع شورای حل اختالف 
حاضر شوند. م الف: 1049689 وکیلی مسئول دفتر شعبه سوم حقوقی شورای 

حل اختالف گلپایگان
فقدان سند مالکیت

9/29 شماره نامه: 139985602025010224- 1399/08/27 نظر به اینکه خانم مهری 
شهابی آزادانی با تسلیم درخواست شماره 25032005 مورخ 99/8/17 و دو برگ استشهاد 
شهود به شــماره 4860 مورخ 99/8/10 دفترخانه 335 اصفهان،  مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت )به علت جابجایی( دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 489 فرعی از 7 اصلی 
بخش 14 ثبت اصفهان است و متقاضی صدور سند مالکیت المثنی می باشد پالک مزبور در 
صفحه 298 دفتر 528 امالک ذیل شماره ثبت 94066 تحت شماره چاپی 756239 سابقه 
ثبت دارد. لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1050815 

ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/30  شــماره نامه: 139985602023005067-1399/08/21  ســند مالکیت بمقدار 
ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی 7381/19  واقع در بخش دو ثبت اصفهان 
بنام مرحوم اردشــیر مظاهری مورد ثبت در دفتــر 225 صفحه 383 ذیل شــماره ثبت 
81217  بشماره چاپی ســند 948098-93-ب  صادر و تســلیم گردیده و اکنون وراث 
وی بموجــب گواهی حصر وراثت 3609-96/11/01 شــعبه 10 شــورای حل اختالف 
اصفهان با وکالت معصومه اشجردی طی وکالت نامه 153844-98/01/19 دفترخانه 31 
اصفهان و طی استشهاد شهود بشماره 139802155875000012 مورخ 1398/12/25 
دفترخانه 127 اصفهان درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است 
لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1049820  ابوالفضل ریحاني محمد زاده رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک 

مرکزي اصفهان
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توزیع 115 هزار سبد غذایی بین نیازمندان اصفهانی
مدیـرکل کمیته امداد امـام خمینی)ره( اسـتان اصفهان گفت: ۱۱۵ هزار سـبد غذایـی در مجموع 
بـه ارزش بیـش از ۲۰ میلیـارد تومـان بـا همـکاری فروشـگاه رفـاه، بیـن جمعیت زیر پوشـش 

ایـن نهـاد در اسـتان توزیـع شـد.کریم 
زارع افـزود: تاکنـون بیـش از ۹۰ هـزار 
خانـواده، ایـن بسـته ها شـامل مـرغ، 
نـد  برنـج و روغـن را دریافـت کرده ا
و ۲۵ هـزار خانـوار باقی مانـده نیـز تـا 
پایان ماه جـاری، این اقـام را دریافت 
ئـه تسـهیات بـه  را ز ا می کننـد.وی ا
افـراد و مشـاغل آسـیب دیـده از کرونا 
و کمک هـای باعـوض بـه بیمـاران 
لعـاج و وام هـای معیشـتی و  صعب ا

کارگشـایی بـه جامعـه هـدف و افراد آسـیب دیـده نیـز خبـر داد.مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان 
اصفهان بـا بیان اینکـه تاکنـون نزدیک بـه ۱۰ میلیـارد تومان در ایـن زمینه بـه جامعه هـدف ارائه 
شـده اسـت، افـزود: رزمایش موسـوم بـه ایـران همـدل بـا عنوان»ایـران همـدل ۳« تـا پایان 
سـال ادامـه دارد و بـا روش هـای دیگر کـه بیشـتر در زمینـه ایجـاد اشـتغال و کمک به مشـاغل 
آسـیب دیده از کرونـا در قالـب پرداخت وام هـای تکمیلـی و اصاحی به اینگونه مشـاغل اسـت 
در حد تـوان کمک هایـی به نیازمنـدان ارائـه خواهد شـد.وی اضافـه کـرد: کمیته امـداد از طریق 
هم افزایـی بـا بسـیج، خیریه هـا و اقشـار مختلـف مـردم در کنـار سـایر دسـتگاه ها در قالـب ۲ 

برنامـه بـا عنـوان »ایـران همـدل« بـه ایفـای نقـش خـود در ایـن زمینـه پرداخت.

500 بیمار اصفهانی در لیست انتظار پیوند کلیه
مسـئول واحـد فراهـم آوری اعضای پیونـدی مرکـز آموزشـی درمانـی الزهـرا)س( اصفهـان از 
کاهش شـدید موارد اهدا و پیونـد اعضـا باتوجه به شـیوع کرونا خبـر داد و گفت: درحـال حاضر 
حـدود ۵۰۰ نفر در گـروه های مختلـف خونی در لیسـت انتظـار پیوند کلیـه هسـتند.مریم خلیفه 
 سـلطانی ، اظهار کرد: از ابتدای سـال جاری تاکنون، هشـت مورد اهدای عضو انجام شـده که در 
مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل که ۲۵ مورد بود، متاسـفانه کاهش داشـته اسـت.وی با بیان 
اینکـه به دلیـل شـیوع کرونا و لـزوم رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی مربوطـه با کاهش شـدید 
موارد اهـدا و پیوند اعضا مواجه هسـتیم، گفت: اهـدا و پیوند کلیـه، در حال حاضر در بیمارسـتان 
های کاشـانی و خورشـید انجام مـی شـود.خلیفه  سـلطانی با اشـاره به اینکـه تاکنـون ۲۰ هزار و 
۹۴۵ نفـر در اصفهـان بـرای اهدا عضـو بعـد از مرگ مغـزی ثبت نـام کـرده و کارت اهـدای عضو 
دریافت کـرده انـد، تصریح کرد: در شـرایط فعلـی ثبت نـام فقط غیرحضـوری و از طریق سـایت 

انجمن اهـدای عضـو ایرانیان بـه نشـانی Ehdacenter.ir انجام می شـود.

مسمومیت 6 اصفهانی با قرص برنج
مدیـرکل پزشـکی قانونـی اسـتان اصفهـان از مسـمومیت ۵ مـرد و یـک زن اصفهانی بـا قرص 
برنـج در ۷ ماهـه سـال جـاری خبـر داد.علـی سـلیمانپور بـا اعـام این خبـر، اظهـار کـرد: در ۷ 
ماهـه سـال جـاری آمـار اجسـاد معاینـه شـده در مراکـز پزشـکی قانونـی اسـتان با تشـخیص 
علت مـرگ مسـمومیت با قـرص برنـج، ۶ نفر بـوده که نسـبت بـه مسـمومیت ۱۴ نفـر در مدت 
مشـابه سـال قبـل کاهـش داشـته اسـت.وی گفـت: متوفیـان مسـمومیت بـا قـرص برنـج 
 در سـال جـاری ۵ مـرد و یـک زن هسـتند، در حالـی کـه در مـدت مشـابه سـال گذشـته ۲ زن 

و ۱۲ مرد بودند.

  وزارت بهداشت زایمان های زودتر از موعد در تاریخ های خاص را در بیمارستان ها ممنوع کرده است؛

قمار سالمتی با تاریخ ُرند

پریسا سعادت هنوز به تاریخ خاص ۹۹/۹/۹ چند روزی 
باقی مانده اما وزارت بهداشــت از ترس 
تکرار تراژدی زایمان در تاریخ های رند، این بار یک هفته زودتر نسبت 
به زایمان های زودرس در تاریخ تقویمی امسال هشدار داده است. این 
مسئله تنها به تاریخ رند خاصه نمی شود؛ همواره در ایام خاصی شاهد 
دخالت برخی مادران باردار در روند طبیعی به دنیا آمدن نوزادان شان 
هســتیم به طوری که آنها از پزشکان درخواســت  می کنند روز زایمان 

کودک با تاریخ تولد یا ازدواج شان »ست« شود!
 حتی گاهی دیده می شــود والدین برای به دنیا آوردن فرزندان شان 
در نیمه اول سال یا نیمه دوم هم با پزشــک بر سر تاریخ زایمان چانه 
می زنند؛ اما در چند سال اخیر بیشتر از همه تولد در روزهای رند سال 
طرفدار پیدا کرده است. افزایش تعجب آور و بی سابقه  تمایل زوج ها 
برای زایمان در تاریخ های رند چند ســال اخیر حاال آنقدر وسیع و پر 
طرفدار شده که امسال وزارت بهداشت را وادار به واکنش های قهری و 
تهدید پزشکان و بیمارستان های متخلف کرده است. در همین زمینه 
دکتر »قاسم جان بابایی« در نامه ای به دانشــگاه های علوم پزشکی 

سراسر کشــور با اشــاره به تجربه نگران کننده در تاریخ های الکچری 
سال های قبل، دســتورالعملی را اباغ کرده و هشــدارهای جدی به 
متخلفان داده اســت. بر اســاس این اباغ دانشــگاه ها موظف اند 
عملکرد افزایش آماری ســزارین های بیمارســتان ها و پزشکان در 
تاریخ ۹۹/۹/۹ را مورد بررســی دقیــق قرار دهند و به مســئول فنی 
بیمارســتان های دارای آمار نامتعارف تذکر مکتوب اباغ و پزشــکان 
 متخصص زنان و زایمان با آمار افزایشــی را به هیئت انتظامی استان 

معرفی کنند.
همچنین آمارهای ارائه شده به وزارتخانه با سایر داده های دریافتی از 
سامانه های دراختیار و اطاعات بازدیدهای حضوری، راستی آزمایی 
می شود و با بیمارستان ها و پزشکان دارای سابقه آمار باالی سزارین 
مدیریت نشده، مطابق با ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد. این ساز 
و کارها در حالی پیش بینی می شــود که در سایه شیوع کرونا نگرانی 
ها در مورد ســامت مادران باردار و نوزادان تازه متولد شــده به اندازه 
کافی زیاد و دلهره آور هست حاال باید به دغدغه تیم درمان درخواست 
های نامتعارف را هم افزود. هر چند در این میان هســتند بیمارستان 

 های بخش خصوصــی که بــه راحتی بــا دریافت چندیــن برابری
 حق العمل حاضر به انجام چنین ریســک هایی باشند. تاش برای 
داشتن فرزندی با تاریخ رند اگر چه به یکباره در فرهنگ مردم کشور 
ما پیدا نشده؛ اما هشدارها تنها امسال بیشتر از همیشه بوده و رسانه 
ها و پزشکان تاش می کنند تا با آگاهی دهی به والدین از بروز چنین 
رفتار ناخوشــایندی جلوگیری کنند و پزشــکان در مورد بروز خطراتی 
مانند زردی، مشکات گوارشی و کولیک های نوزادی و افت قندخون 
در نوزادانی که زودتر به دنیا می آیند و عوارض بلند مدت دیگر هشدار 
می دهند. مورد دیگری که شاید ســالیان بعد به اثبات علم هم برسد 
این است که بچه هایی که زودتراز موعد مقرر به دنیا می آیند در سنین 
دبستان نسبت یه ســایر همساالن خود با مشــکات بیشتری برای 
یادگیری مواجه می شــوند. این مدل از زایمان ها می تواند برای خود 
مادران هم عوارض جانی مانند افزایش فشار و مشکات قلبی داشته 
باشد. حال با این لیســت پر و پیمان از مشــکات و خطرات باز هم 
این والدین هســتند که انتخاب می کنند تا چطور با سامتی و آینده 

فرزندان شان بر سر یک تاریخ تولد رند قمار کنند.

با مسئولان جامعه

 شاید سالیان بعد به اثبات علم هم برسد این است که 
بچه هایی که زودتراز موعد مقرر به دنیا می آیند در سنین 
دبستان نسبت یه سایر همساالن خود با مشکالت 

بیشتری برای یادگیری مواجه می شوند

 مدیر منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش 
اصفهان گفت: ارزیابی ها نشــان می دهد در تعداد 
نیروی معلم بســیار کمبود داریــم و قریب به ۱۶ 
هزار نیروی رســمی در اســتان کمبود داشتیم و با 
طرح خرید خدمات آموزشی ســه هزار و ۵۰۰ نفر 
به کارگیری شدند. در واقع با اجرای این طرح تنها 
بخشی از کمبود نیروی انسانی تامین شده است.

علیرضا عابدی ، در خصــوص طرح خرید خدمات 
آموزشــی و شــرایط آن، اظهار کرد: طــرح خرید 

خدمات آموزشــی با توجه به برنامه ششم توسعه 
اعام شــد و بر مبنای این طرح برخی دستگاه ها 
مانند آموزش و پرورش می توانند از طریق بخش 
خصوصی خرید خدمت آموزشــی داشــته باشند 
و این بخش مانند مؤسســان مدارس غیردولتی 
نیز باید شرایطی داشته باشــند.وی با بیان اینکه 
آمــوزش و پرورش ارائــه خدمات آموزشــی را به 
بخش خصوصی واگذار می کند، اضافه کرد: بخش 
خصوصی این موضوع را در ســطح استان و کشور 
اجرایی می کنــد. با توجه به وضعیتــی که در مورد 
کمبود نیروی انسانی استان داشــتیم وارد بحث 
خرید خدمات آموزشی شدیم.وی با اشاره به اینکه 
هر ســال کمبود دو سوم نیرو در اســتان داشتیم، 

خاطرنشــان کرد: این آمار روی هم انباشته شده 
و عدد بزرگی در سطح اســتان اصفهان ایجاد کرده 
اســت. یکی از راه های تامین نیروی انسانی برای 
آموزش و پرورش استفاده از طرح خرید خدمات 
آموزشی بود که این سازمان را وارد این بحث کرده و 
در این بخش توانسته از پتانسیل بخش خصوصی 
و مؤسسان مدارس غیردولتی نیرو تامین کند.مدیر 
منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش استان 
اصفهان، در خصوص گزینش و میزان موفقیت این 
طرح برای جبران کمبود تعداد معلم با اجرای نظام 
۶.۳.۳، اظهار کرد: هر طرحــی نقاط ضعف و قوتی 
دارد که طرح خریــد خدمات آموزشــی نیز از این 

قاعده مستثنی نیست.

مدیر منابع انسانی آموزش و پرورش اصفهان خبر داد:

به کارگیری سه هزار و 500 نیرو با اجرای طرح خرید خدمات

 موتورهای 
فراموش شده

روزانه تعداد زیادی موتورســیکلت 
به دالیلی چون تخلفــات راهوری، 
انتظامــی یــا موضوعــات مرتبط 
با حــوزه پلیــس آگاهــی توقیف 
می شوند. هزینه باالی رفع توقیف 
و ترخیص از پارکینگ، اصلی ترین 
دلیل عــدم مراجعه مالــکان این 
موتورســیکلت ها بــرای ترخیص 

است.

تخلف ثبت شده رانندگان مجاز، اصالح می شود
سخنگوی ستاد اســتانی مقابه با کرونا در اصفهان گفت: تخلف ثبت شده رانندگان دارای مجوز 
تردد در زمان محدودیت کرونا توســط دوربین هــای ثبت تخلفات، پس از پایــان اجرای طرح 
اعمــال محدودیت اصاح می شــود.

حجــت ا... غامــی گفــت : با اشــاره 
به ســازوکار تردد کارکنــان واحدهای 
تولیــدی فعــال و شــرکت ها افزود: 
همزمان با آغــاز محدودیت های تردد 
با پیش بینی ســازوکاری برای افرادی 
که به صــورت شــیفتی در واحدهای 
خدماتی، بهداشتی و صنایع کار می کنند 
مقرر شد اسامی آنها برای صدور مجوز 
تردد توســط فرمانداری ها، اتحادیه ها 
و دســتگاه های اجرایی اخذ شود.ســخنگوی ســتاد اســتانی مقابله بــا کرونــا در اصفهان با 
اشــاره به پیامک ارســالی به این افراد مبنی بر ثبت تخلف تردد آنها اظهار داشــت:  پس از ۱۵ 
روز از  پایــان اجرای طرح با اعام اســامی راننــدگان دارای مجوز تردد به پلیــس راهور، تخلف 
آنها اصاح و مجاز می شــود.وی با اشــاره بــه آخرین وضعیت اجــرای محدودیــت کرونایی 
در اصفهــان گفت: بر اســاس گزارش هــای دریافتی و بررســی های صورت گرفتــه در روز دوم 
 اجــرای محدودیت های کرونایــی، بیــش از ۷۵ درصد از اصناف اســتان، ایــن محدودیت ها

 را رعایت کردند.

کالهبرداری میلیاردی با ترفند جعل اسناد و مدارک 
تحصیلی 

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: در پی وصول شکایتی مبنی بر اینکه فردی 
با ترفند جعل اسناد و مدارک تحصیلی و مهاجرتی برای خارج از کشور از ۱۰ نفر کاهبرداری کرده 
و متواری شده است، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی اصفهان قرار 
گرفت.سرهنگ محمدرضا هاشمی فر  افزود: پس از کسب دستور قضایی و هماهنگی های الزم 
و انجام یکسری اقدامات تخصصی مشخص شــد این کاهبردار حرفه ای در یکی از استان های 
شمالی مخفی شده که یک گروه از ماموران با نیابت قضائی به محل اعزام و او را دستگیر کردند.

سرهنگ هاشمی فر تاکید کرد: فرد دستگیر شده که ۴۰ میلیارد ریال از ۱۰ شهروند با ترفند جعل 
سند و مدارک تحصیلی و مهاجرتی کاهبرداری کرده بود برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی 
تحویل داده شد.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطر نشان کرد:به رغم اینکه پلیس 
بار ها به شهروندان هشدار داده که فریب اینگونه افراد کاهبردار و شیاد را نخورند، ولی متاسفانه 
بازهم شاهد وقوع این نوع کاهبرداری ها هستیم که بازهم توصیه می شود برای انجام هرکاری از 

راه قانونی و مجاز وارد شوند و مراقب باشند در دام شیادان گرفتار نشوند.

 کشف 61 لیترمحلول شیشه درنایین
فرمانده انتظامی شهرســتان نایین اظهار داشــت: ماموران یگان امداد شهرســتان نایین حین 
کنترل یکی از محور های مواصاتی این شهرســتان به یک ســواری پژو پارس مشکوک و آن را 
متوقف کردند.ســرگرد هادی کیان مهر افزود: در بازرســی از این خودرو ۶۱ لیتر محلول شیشه 
که در باک خودرو جاساز شــده بود، کشف شــد.این مقام انتظامی بیان داشــت: در این رابطه 
 یک ســوداگر مرگ دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی 

تحویل داده شد.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

مدیر حوادث و فوریت های 
پزشکی استان اعام کرد: 

اصفهان؛ در صدر 
CO2 مسمومیت با

مدیــر حــوادث و فوریت های پزشــکی 
اســتان اصفهان با اعام اینکه از ابتدای 
سال جاری تاکنون ۱۶۷ مورد مسمومیت 
با گاز منوکســیدکربن اتفــاق افتاده و ۸ 
نفر فوت کردنــد، گفت: بیشــترین آمار 
مســمومیت ها مربوط به شــهر اصفهان 
و پــس از آن لنجــان و فاورجــان بوده 
است.غفور راســتین با اشاره به اینکه هر 
سال با شــروع فصل ســرما متاسفانه 
شــاهد مســمومیت و مرگ و میر با گاز 
منوکســیدکربن هســتیم، اظهــار کرد: 
سال گذشته در سطح اســتان ۶۰۱ مورد 
مسمومیت با گاز منوکسید کربن داشتیم 

که ۳۰ نفر فوت کردند.
وی با بیان اینکه از ابتدای ســال جاری 
تاکنــون ۱۶۷ مــورد مســمومیت با گاز 
منوکسیدکربن داشته ایم که ۸ نفر فوت 
کردند، افــزود: طی دو ســال اخیر آمار 
مســمومیت با منوکســیدکربن در شهر 
اصفهان بیشــتر از همه شهرهای استان 
بوده اســت.مدیر حوادث و فوریت های 
پزشکی اســتان با اشــاره به اینکه سال 
گذشــته نجف آبــاد و خمینی شــهر در 
رده هــای دوم و ســوم مســمومیت با 
منواکســیدکربن بودند، گفت: امســال 
لنجــان و فاورجان در رده دوم و ســوم 
بعد از اصفهان قرار دارند.وی خاطرنشان 
کرد: بیشــتر مســمومیت های ناشی از 
منوکسیدکربن به خاطر استفاده از بخاری 
به صورت ناقــص و غیراســتاندارد بوده 
اســت.وی با بیان اینکه مرگ ناشــی از 
مســمومیت با منوکسیدکربن معموال در 
خواب اتفاق می افتد، توضیح داد: البته 
مسمومیت با منوکسیدکربن در بیداری 
هم اتفاق می افتد، ولــی چون فرد آگاه 
اســت و می تواند حرکتی انجام دهد و 
در و پنجره را باز کنــد کمتر منجر به مرگ 

می شود.

تمامی خدمات بهزیستی اصفهان غیرحضوری است
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیســتی اصفهان گفت: اکنون تمامی امور از جملــه خدمات مددکاری، صدور پروانه و مجوز مراکز تحــت نظارت این اداره و نیز 
درخواست ها و مراحل فرزندخواندگی به سبب شیوع کرونا به شیوه غیرحضوری انجام می شود.مجتبی ناجی افزود: از همان ماه های ابتدایی شیوع ویروس کرونا، 
تمهیدات الزم به منظور ارائه خدمات غیرحضوری به مددجویان  بهزیستی از جمله امور اجتماعی با بسترسازی ارائه خدمات الکترونیکی در دفاتر پیشخوان فراهم 
شد تا با کاهش حضور افراد در اماکن عمومی از گسترش ویروس کرونا جلوگیری شــود. وی افزود: تنها مددجویانی که از حداقل امکانات الکترونیکی برخوردار 
نیستند می توانند با تماس تلفنی و یا حضور از مددکاران بهزیستی برای انجام کارهای خود کمک بگیرند.معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی اصفهان گفت: با 
توجه به محدودیت کرونایی ۲ هفته ای، بازدیدهای کارشناسان از مراکز نیز به شکل غیرحضوری انجام می شود و محدودیت های ورود و خروج و ماقات در مراکز 
شبانه روزی بهزیستی اصفهان در حال اجراست.ناجی به متقاضیان فرزندخواندگی توصیه کرد که مدارک و درخواست خود را در سامانه فرزندخواندگی بارگذاری و 
ارسال کنند و از مراجعه حضوری به این سازمان خودداری کنند.وی با بیان اینکه اکنون ۲ هزار و ۷۰۰ زوج متقاضی پذیرش فرزند خوانده هستند گفت: در شیرخوارگاه 

بهزیستی ۲۵ کودک نگهداری می شود که ۱۹ نفر آنها نیازمند پیگیری درمانی به دلیل نواقص و مشکات جسمی هستند.
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امیر قلعه نویی: 

من را محاکمه کردند؛ اما کی روش قهرمان ملی شد
ســرمربی گل گهر در لیگ بیســتم در مورد رکورد صعود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان با ۴ تیم 
مختلف گفت: این رکورد فقط میان مربیان ایرانی نیســت بلکه میان تمام مربیان حاضر در لیگ 
قهرمانان آسیاست. این رکورد ها به لطف خدا و حاصل یک کار تیمی به دست آمده است. مدت 
هاست که یک اتاق فکری درست کرده و نزدیک به ۱۰ سال اســت که برای ما می زنند که اگر آنها 
نبودند، شاید نتایج ما خیلی بهتر از این می شد.امیر قلعه نویی تاکید کرد: ما در آسیا در ضربات 
پنالتی حذف شدیم ولی من را دادگاهی کردند. دو دوره بعد آقای کی روش در همان مرحله حذف 
می شــود و از او یک قهرمان ملی می سازند. ببینید در این ۱۰ ســال چه برنامه ریزی هایی علیه 

من صورت داده اند.

الاقل از »خیابانی« خجالت بکشید
درســت بالفاصله بعد از اینکه جــواد خیابانــی 9۰ دقیقه تمــام از کیفیت خــوب زمین چمن 
ورزشــگاه آزادی تعریف و تمجید کرد و طبق معمول آنقــدر این کار را ادامــه داد که حال مردم 
بد شــد، تمام بازیکنان و مربیــان پرســپولیس از کیفیت بــد و بلندی چمن گالیــه کردند. آیا 
واقعــا شــما از روی آقا جواد شــرم نمی کنیــد؟ خب البتــه می دانیــم عمده تعاریف اســتاد 
به خاطر این بــود که چمــن در شــرایط بارندگی قابل اســتفاده مانــده؛ اما کاش یــک نفر به 
دوســت عزیز گزارشــگرمان یادآوری می کرد قــرن دارد تمــام می شــود و االن در این دوره و 
زمانه عــدم آب گرفتگی زمین چمن »دســتاورد« به حســاب نمی آیــد. خب البته همــه اینها 
 بهانه اســت. خیابانــی فقط دنبــال فرصت می گــردد از این و آن تشــکر کنــد. دلیلش خیلی 

مهم نیست.

آقا محمود!پس این همه دستیار می خواهی چکار؟
حواشی مربوط به داســتان تعویض شــیخ دیاباته آنقدر کش پیدا کرد که نهایتا بهترین بازیکن 
فصل گذشته آبی ها در راســتای مبارزه با بازیکن ساالری در اختیار باشــگاه قرار گرفت. این یک 
حکایت غریب اســت؛ هم به خاطر خلقیات شــیخ و هم به خاطر توانایی های فنی او که می تواند 
کمک حال تیم باشد.با این همه داستان می توانست به اینجا کشیده نشود، اگر اعضای کادرفنی 
اســتقالل هوشــیاری بیشــتری به خرج می دادند. برخی می گویند دیاباته هنگام تعویض تازه 
متوجه شده کفش هایش مناسب بازی نیســت و برای تعویض کفش راهی رختکن شده است، 
برخی هم با اشاره به مصدومیت محمد دانشگر از ۱۰ نفره شدن استقالل به مدت8 دقیقه سخن 
می گویند؛ آن هم در حساس ترین دقایق مسابقه.هر کدام از این خبرها را که می خوانیم، بیشتر از 
هر چیز دیگری یک سوال به ذهن مان خطور می کند؛ اینکه پس محمود فکری این همه دستیار 
و خدم و حشم را برای چه در کادرش جمع کرده اســت؟ چه کاری از دست اینها بر می آید، وقتی 
حتی نمی توانند مصدومیــت و بیرون ماندن طوالنی یک بازیکن را به ســرمربی یادآوری کنند؟ 
فایده اینها چیســت، هنگامی که از مدیریت کردن یک تعویض ســاده عاجز هســتند؟ نیمکت 
اســتقالل با حضور امثال پرویز مظلومی، صمد مرفاوی، امید علی دفتــری، حنیف عمران زاده 
 و... آنقدر پر و پیمان اســت که در این بازی برای آرش برهانی جا نبود و او از روی ســکوها بازی

 را تماشا کرد.
تازه شانس آوردیم ســیروس دین محمدی پیش از شــروع فصل در اعتراض به مبلغ قرارداد و 
اینکه شــأن و جایگاهش حفظ نشــده از این تیم کناره گیری کرد، وگرنه االن یک نفر دیگر هم به 
این لشکر پرجمعیت اضافه می شــد. بعد در این شرایط اســتقالل باید به خاطر غفلت کادر فنی 
8 دقیقه با یک بازیکن کمتر بازی کند و مســابقه را ببازد. به نظر می رسد برای فکری فقط کمیت 

مهم بوده، نه کیفیت.

هفته سوم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور؛

ذوبی ها به دنبال کسب اولین سه امتیاز دیدار خانگی

برای تیم ذوب آهن که دو هفته اول لیگ  سمیه مصور
را درگیر اشــتباهات داوری بوده، بازی با 
پیکان فرصت خوبی است تا با کسب یک برد وضعیتش در جدول رده 

بندی را سر و سامان بدهد و از شرایط فعلی خارج شود.
رحمان و شاگردانش فصل بیستم را با اشتباهات داوری آغاز کردند، 
اشتباهاتی که اگر روند آن ادامه پیدا کند، مشخص نیست چه عواقبی 
خواهد داشت. سریال اشــتباهات داوری برای ذوبی ها این فصل از 
همان ابتدا آغاز شد، شاید امتیازات اشتباهات داوری بیشتر از ذوب 

آهن شود و همچنان این داوران را در لیگ برتر نگه دارد.
ذوبی ها در هفته نخست در ثانیه های آخر بد باختن و 3 امتیاز خود را 

از دست دادند و تنها یک امتیاز در تابلو به نام خود ثبت کردند.
تیم رحمان در هفته دوم برخالف هفته اول در همان دقیقه اول قافیه را 
به داور باخت، اخراجی که تیم جوان شده و پرانگیزه ذوب آهن را وادار 
به فشار مضاعف کرد تا نشان دهد، تا پایان ســوت هایی که حتی به 
ناداوری باشد به دروازه حریف حمله می کند. تقسیم امتیازات شاید 
کمترین مرهم بر زخم های ارتش ســبزپوش ذوب آهن بود، شــاید 
این تک امتیازات اندوخته دفاعی نباشد؛ اما می تواند تا حدی آنها را 

از فشــار روانی خارج کند. ذوبی ها پس از پایان بازی خود با ماشین 
سازی بیانیه ای صادر و از اشتباهات تمام نشدنی داوری گالیه کردند؛ 

گالیه ای که در بخشی از آن از خدا خواستند تا به داد آن ها برسد! 
اما ذوب آهــن همچنــان در کنار اعتراضات مســتمر خــود به روند 
اشتباهات داوری، با تمرینات سخت و منظم تالش می کند تا در این 
لیگ کرونایی امتیــاز بگیرد، لیگی که برگزاری مســابقات آن حتی با 
وجود اعالم برنامه های هفته های ســوم و چهارم ممکن است تحت 
الشــعاع تغییرات روزهای آینده وضعیت شــیوع ویروس کرونا قرار 

گیرد.
مصاف تارتار و رضایی هم می تواند در هفته ســوم جالب باشد، تارتار 
مربی است که به خوبی می داند از داشته هایش چگونه استفاده کند، 
هر چند در هفته اول در آبادان مقابــل صنعت نفت بازی را واگذار کرد 
و هفته دوم به مصاف تیم رحمتی رفــت، تیمی که رحمتی تالش می 
کند با آن هم تجربه کســب کند و هم توانایی هایش را در این بخش 

به اثبات برساند.
اما در اردوگاه سبزپوشان ، شاگردان رحمان برای رسیدن به اولین 3 
امتیازی لیگ باید ترمز پیکان را بکشند و برای این کار نیاز به سوختی 

به گداختگی کوره های ذوب آهن و همتــی بلند همانند کارگران ذوب 
آهن دارند. ذوب آهن کار ســختی مقابل پیکان در پیش دارد. پیکان 
تیم قدرتمند و جنگنده ای اســت کــه فوتبال هجومــی و روانی را به 
نمایش می گذارد و از انســجام تاکتیکی و نظم تیمی خوبی برخوردار 
اســت. پیکانی ها در فصل جاری بازیکنان باکیفیت زیادی به خدمت 
گرفته و از خط حمله زهردار برخوردار هســتند. حضور شریفی، محمد 
نوری و رضا جبیره در کنار بازیکنانی مانند خدابنده لو و صالحی قدرت 
هجومی پیکان را باال بــرده و می تواند خط دفاعــی ذوب آهن را آزار 
دهد. پیکان در فاز دفاعی شرایط چندان مطلوبی نداشته و مهاجمان 
ذوب آهن اگر باهوش عمل کنند، می توانند دردســرهای زیادی برای 

آنها به وجود آورند.
باشگاه ذوب آهن روز دوشنبه با صدور بیانیه ای، اعالم کرد قصد کناره 
گیری از لیگ برتر دارد اما نگارش بد بیانیه و عدم اطالع رسانی صحیح 
آن باعث شد تا هیچ واکنشی نسبت به این اتفاق وجود داشته باشد. 
با این حال برد ذوب آهن مقابل پیکان، می تواند شــرایط را به ســود 
این تیم پیش ببرد و پایان بخشــی بر اتفاقــات داوری و گالیه های 

زیاد باشد.

خبر  روز

نگرانی »سوارز« برای مسی!
لویئس سوارز تابستان امسال به شیوه ای نه چندان خوشایند از بارسا جدا و به اتلتیکو پیوست. او 
در روز خداحافظی خود از بارسا اشک ریخت و باور نداشت که پس از شش سال دیگر قرار نیست 
کنار لیونل مسی دوست صمیمی اش بازی کند.سوارز  اما شروعی عالی در اتلتیکو داشته و هر روز 
ثابت کرده است که بارسا چقدر در فروش او اشتباه کرد. لیونل مسی برعکس، در روزهای دوری 
از سوارز دچار افت شده و این روزها زیر فشار انتقادات قرار دارد. مسی فصل جاری شش گل زده 

که 5 تایش از روی نقطه پنالتی بوده است.
 او در ۱5 بــازی اخیــر دور از خانه بارســا گل تعیین کننــده نزده و آمار او تنها ســه گل اســت.

لوئیس ســوارز در مورد شــرایط بد کنونی مســی گفت:» ببینید، در هفته های اخیــر خیلی از 
بارســا حرف زده ام و معتقدم بهتر اســت در مــورد این تیم از من ســوال نکنید. مــن بازیکن 
اتلتیکــو هســتم و تمرکزم حــاال روی این تیم اســت.در مورد مســی بایــد بگویم کــه بله، او 
دوســت صمیمی من اســت و من هم نگران شــرایط فعلی او هســتم. لئو االن در افت اســت 
ولی اطمینــان دارم که او بلند می شــود و به همــه ثابت می کند که همان ســتاره همیشــگی 
 است. اگر کســی بتواند از چنین شــرایطی خارج شــود، خود لیونل مسی اســت. به او تردید

 نداشته باشید.«

چراغ سبز ستاره آث میالن به یوونتوس
شــایعات احتمال انتقال هــاکان چالهان اوغلو به یوونتوس در حالی شــدت گرفته که ســتاره 
میالن تصویری با هموطن خود مریح دمیرال در تورین منتشــر کرده اســت. قــرارداد چالهان 
اوغلو، ژوئن آینده با میالن به پایان می رســد و به نظر می رســد این بازیکــن و میالن به توافق 
نزدیک نیســتند، زیرا مدیر برنامه هاکان دســتمزدی بیش از 6 میلیون یورو درخواســت کرده 
که رقمی بســیار باالتر از حقوق ســاالنه 2.5 میلیون او در شرایط فعلی اســت.چالهان اوغلو به 
چندین باشــگاه از جمله یوونتوس، منچســتر یونایتد و اینتر پیشنهاد شده اســت. اگر قرارداد 
هاکان پایان دسامبر تمدید نشود، باشــگاه های خواهان می توانند در پایان فصل او را به عنوان 
بازیکن آزاد و بدون پرداخت رقمی به میالن بــه خدمت بگیرند.یوونتوس عالقه زیادی به هاکان 
 چالهان اوغلو دارد و حضور مریح دمیرال در رختکن این تیم می توانــد او را برای رفتن به تورین

 ترغیب کند. 

دیوید جیمز:

بهتر است »محمد صالح« راهی رئال مادرید شود
محمد صالح در جریان پیروزی ۰-3 لیورپول برابر لستر غایب بود و دیوگو جوتا به عنوان جایگزین 
او درخشــیده و برای چهارمین بازی خانگی پیاپی گلزنی کرد. در سال های اخیر اخباری در مورد 
تمایل رئال مادرید به جذب این ســتاره مصری وجود داشته و دیوید جیمز مدعی شد در صورت 
رسیدن پیشنهادی مناسب، بهتر اســت محمد صالح از لیورپول جدا شود، زیرا این باشگاه بدون 
او بهتر بازی می کند.دیوید جیمز گفت: اگر قیمت پیشــنهادی رئال مادرید مناســب باشد، هر 
بازیکنی فروخته می شــود و بســتگی دارد که قیمت پیشنهادی چقدر باشــد. اگر محمد صالح 
به منچسترســیتی می رفت تصمیم خوبی برای لیورپول نیســت. اگر او به لیگ دیگر و کشوری 
متفاوت برود منطقی تر اســت. من فکر نمی کنم لیورپول به صالح وابســته باشــد و این برای 
یورگن کلوپ اتفاق خوبی اســت. با این حال او هنوز هم نیاز به بازیکــن جایگزین دارد.منظورم 
این نیســت که محمد صالح بازیکن بزرگی نیســت، فقط به نظر می رســد لیورپول بدون او در 
زمین بهتر و روان تر بازی می کند. برخــی بازیکنان فقط توپ را برمی دارنــد و با آن حرکت می 
 کنند، پس در واقع شــما فقط باید آنها را متوقف کنید. این همان چیزی است که در مورد صالح 

اتفاق می افتد.

فوتبال جهان

واکنش فدراسیون کشتی به 
میوه فروشی کشتی گیر جوان

محسن مدهنی، قهرمان ســال 2۰۱7 کشتی 
نوجوانان جهان به خاطر انتشار فیلمی از خود 
در کنار یک وانت میوه فروشی به سوژه رسانه 
ها و فضای مجازی تبدیل شــده اســت.این 
فرنگی کار که در لیگ برتر نیز با تیم شــهدای 
مدافع حرم قم قرارداد بسته و در دور رفت هم 
کشتی گرفته، از مســئوالن شهر خود گالیه می 
کند که حمایتی از او نکردند و حتی برای میوه 
فروشی در کنار خیابان هم موانعی برایش ایجاد 
کردند.فدراسیون کشتی به انتشار این ویدئو در 
فضای مجازی واکنش نشان داده و سخنگوی 
فدراسیون با این کشتی گیر جوان تماس گرفته 
است.محمدابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون 
کشتی در این باره به روابط عمومی فدراسیون 
گفت: با عنایت به اینکه توجه به قهرمانان ملی 
در دستور کار فدراســیون قرار دارد،  بنده نیز به 
همین منظور با محسن مدهنی که مدال طالی 
کشتی فرنگی نوجوانان جهان در سال 2۰۱7 را 
در کارنامه قهرمانی خــود دارد، صحبت کردم و 
در جریان مسائل پیش آمده قرار گرفتم. آقای 
مدهنی گفتنــد در دور رفت لیگ برتر کشــتی 
فرنگی با تیم شهدای قم به میدان رفتم و قرار 
است در دور برگشت هم با یک تیم دیگر در لیگ 
حضور داشته باشم و پس از پایان لیگ پیگیر 
کار ایشان باشــیم که بنده نیز گفتم فدراسیون 
کشــتی حامی قهرمانان خود است و هر زمان 
الزم باشــد کار را پیگیری می کند.ســخنگوی 
فدراسیون کشتی با بیان اینکه رشته کشتی به 
عنوان ورزش اول کشور مدال آوران و قهرمانان 
فراوانی در رده های مختلف سنی دارد، عنوان 
کرد: اولویــت، رفع مشــکالت و دغدغه های 
این عزیزان اســت اما همانطور که می دانید، 
فدراسیون کشتی  محدودیت هایی دارد و تا حد 
توان خود قادر به کمک به قهرمانان این رشــته 
است ولی از نظر جایگاه سازمانی هرگونه رایزنی 
و تالش با مسئوالن کشوری و استانی در مورد 
رفع مشکالت کشتی گیران را انجام می دهد.وی 
ادامه داد: در همین خصوص نیز نامه ای از سوی 
فدراسیون کشتی به کمیته ملی المپیک ارسال 
شد تا به لحاظ مالی به مدهنی مساعدت شود .

زش ور

در حاشیه سه فرضیه برای برگزاری المپیک توکیو
در حالی که فقط 8 ماه تا زمان برگزاری المپیک توکیو در تابستان سال 2۰2۱ باقی مانده، مســئوالن کمیته برگزاری این رقابت ها بعد از نشست های متوالی با 
مسئوالن کمیته بین المللی المپیک روی قطعی بودن برگزاری المپیک توکیو تاکید کرده اند.با توجه به وجود کرونا در سراسر جهان، سه حالت و در واقع سه فرضیه 
برای برگزاری المپیک توکیو در نظر گرفته شده است.در حالت اول یا همان بهترین حالت، واکسن کرونا به صورت قطعی در آن مقطع تولید شده و همه ورزشکاران 
و عوامل می توانند واکسینه شــوند. در حالت دوم که شرایط زرد است، المپیک با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی و قرنطینه دو هفته ای برای ورزشکاران 
برگزار می شود.در حالت سوم که شرایط قرمز است، ممنوعیت حضور تماشاگران وجود دارد و بازهم مسابقات با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد.

ســرعتی زن تیم والیبــال لبنیات هــراز آمل در 
خصوص وضعیت تیــم لبنیات هــراز آمل در این 
فصل از رقابت های لیگ برتر والیبال، اظهار داشت: 
خوشبختانه تیم ما روند رو به رشدی دارد و هفته به 
هفته سرحال تر و هماهنگ تر عمل می کنیم. تیم 
باتجربه ای داریم و در آینده شــرایط بسیار بهتری 
را برای تیم متصورم. امیــدوارم در پایان فصل هم 
اتفاق خوبی برای تیــم ما بیفتــد و نتیجه خوبی 
کســب کنیم.عادل غالمی درباره دیدار پیش روی 
این تیم برابر تیم پرستاره شهرداری ارومیه، گفت: 
هر دو تیم مهره های بسیار خوبی در اختیار دارند و 
به نظرم بازی زیبا و جذابی را شــاهد خواهیم بود. 
دو تیم هم از نظر کادرفنی و هم از لحاظ داشــتن 
بازیکنــان، بار فنی باالیــی دارند. جــدا از نتیجه، 
امیدوارم بازی جذابی را شــاهد باشیم و به نظرم 
هر تیمی که بتواند تاکتیک ها را در زمین بهتر اجرا 

کند و تمرکز بهتری داشــته باشــد می تواند پیروز 
بازی شــود.وی در خصــوص انتخــاب والدیمیر 
آلکنو به عنوان ســرمربی جدید تیم ملی والیبال 
ایران، اظهار کرد: به نظرم انتخــاب آلکنو به عنوان 
شــخصی که بتواند نظم را در تیم ملی برقرار کند، 
اتفاق خوبی اســت، اما مطمئنا در بلند مدت او به 
درد والیبال ایران نمی خورد، چــرا که جزو مربیان 
بلوک شــرق به حســاب می آید و مربی های این 
ســبک در ادوار گذشــته به والیبال ایــران کمک 
نکرده اند و مطمئنا در آینده نیــز نمی توانند کمکی 
بکنند. می که حدود یک دهه به عنوان بازیکن ثابت 
در ترکیب تیم ملی والیبال حضور داشــت، پس از 
حواشی ایجاد شده در جریان تمرین تیم ملی در 
زمان سرمربیگری کوالکوویچ، 2 سال است که از 
تیم ملی کنار گذاشــته شــد. وی در پاسخ به این 
ســوال که آیا برنامه ای برای بازگشت به تیم ملی 

دارد یا خیر، پاسخ داد: قبل از هر چیز باید بدنم را 
سرحال و در اوج نگه دارم تا سپس در این خصوص 
تصمیم بگیرم.طی دو سال اخیر که از تیم ملی دور 
بودم، به نظر خودم و کارشناســان والیبال در اوج 
والیبالم هستم و حتی از زمانی که در تیم ملی بازی 
می کردم، بهتر و مثمرثمرتــر بازی می کنم. وی در 
پایان صحبت هایش، گفت: خوشبختانه در پست 
سرعتی زن بازیکنان بسیار خوبی در ایران هستند 
و اگر در آینده احتیاج باشد، دوست دارم دوباره در 
تیم ملی باشــم. اگر بتوانم کمکی به تیم ملی کنم 

دوست دارم باشم.

سرعتی زن تیم والیبال لبنیات هراز آمل: 

دوست دارم دوباره در تیم ملی باشم

وز عکس ر

»کمال« با نقاب سیاه 
آماده بازگشت به ترکیب 

کمال کامیابــی نیا، هافبــک دفاعی تیم 
پرســپولیس آماده بازگشــت به ترکیب 
است.کامیابی نیا که حاال پس از جدایی 
علی علیپور، کاپیتان چهارم پرســپولیس 
محسوب می شــود هنوز دو ســال دیگر 
با قرمزها قــرارداد دارد و احتمال دارد در 
فصول آینــده بازوبند کاپیتانــی را هم در 

اختیار بگیرد.

ذوب آهن کار سختی مقابل پیکان در پیش دارد. پیکان 
تیم قدرتمند و جنگنده ای است که فوتبال هجومی و 
روانی را به نمایش می گذارد و از انسجام تاکتیکی و 

نظم تیمی خوبی برخوردار است
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مدیر منطقه 12 شهر اصفهان خبر داد: 

 بهره برداری از پروژه ورزشی - تجاری شهرک نگین
 تا پایان سال جاری

مدیر منطقه 12 شهر اصفهان گفت: خیابان آرمان با پیشــرفت 100 درصدی در ساخت طبق زمان 
بندی، در موعد مقرر در اختیار شهروندان منطقه 12 قرار گرفته است.علی باقری با اشاره به اجرای 
پروژه مشارکتی، اداری – تجاری در طبقه فوقانی ایســتگاه متروی شهید علیخانی در منطقه 12 
اظهار کرد: طرح توسعه ایستگاه مترو شهید علیخانی، در زمینی به مساحت دو هزار و 180 مترمربع 
و زیربنای 18 هزار و 230 مترمربع در حال اجراست. وی با اشاره به اینکه کاربری این پروژه اداری 
و تجاری اســت، گفت: تعداد واحدهای تجاری که در این پروژه ســاخته می شــود، 92 و تعداد 
واحدهای اداری هم 97 مورد خواهد بود. پیشــرفت فیزیکی این پروژه مشارکتی نیز 30 درصد 
است.  مدیر منطقه 12 شهر اصفهان با بیان اینکه در مجموع این پروژه شامل یک مجموعه تجاری 
و اداری در هفت طبقه خواهد بود، تصریح کرد: همچنین در این پروژه 4 طبقه پارکینگ لحاظ شده 
است. وی در مورد پروژه ورزشی - تجاری شهرک نگین به عنوان یکی دیگر از طرح های در دست 
اجرای منطقه اظهار کرد: این طرح در زمینی به مساحت یک هزار و 537 مترمربع و زیربنای سه 
هزار و 63 مترمربع ساخته می شــود. باقری ادامه داد: این طرح نیز شامل یک مجتمع 5 طبقه 
است که دارای بخش های مختلف از جمله پارکینگ، موتورخانه، تجاری و دو طبقه ورزشی است. 
این طرح هم دارای پیشرفت فیزیکی 90 درصد است که تا پایان امسال بهره برداری می شود.وی 
همچنین با اشــاره به اینکه خیابان آرمان با اعتبار اجرایی 27 میلیارد ریال در محله ناصر خسرو 
نیز تکمیل شــده و در اختیار شــهروندان منطقه 12 اســت، اظهار کرد: این خیابان سبب اتصال 
خیابان مفتح به آزادگان می شود. مدیر منطقه 12 شــهر اصفهان افزود: طول خیابان آرمان 600 
 متر و عرض آن 30 متر است که برای ساخت این خیابان 11 هزار و 600 مترمربع زمین آزادسازی 

شده است.

کاهش 40 درصدی مسافران متروی اصفهان
مدیرعامل شــرکت متروی منطقه اصفهان از کاهش 40 درصدی مســافران متروی اصفهان با 
توجه به شرایط ناشی از شــیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت های جدید خبر داد و گفت: در 
حال حاضر تعداد مســافران مترو به حدود 15 هزار نفر در روز رسیده اســت.احمدرضا طحانیان 
اظهار کرد: مترو از ساعت 6:15 با ســرفاصله زمانی 15 دقیقه )در ســاعات شلوغ صبح و عصر( 
در حال سرویس دهی به شــهروندان بوده و زمان پایان فعالیت آن ساعت 19 است.وی با اشاره 
به اقدامات شده در متروی اصفهان برای پیشــگیری از ابتالی مسافران به ویروس کووید _19، 
گفت: با توجه به شرایط ناشــی از شــیوع کرونا مباحث مختلفی در مترو در حال پیگیری است 
که از جمله آنها می توان به لــزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و ضدعفونی کردن ایســتگاه ها 
و قطارها و فروش ماســک در تمام ایســتگاه های خط یک مترو اشــاره کرد.مدیرعامل شرکت 
متروی منطقه اصفهان با بیان اینکه کابین، در و دســتگیره کابین، تجهیزات، پنل و گوشی تلفن 
داخل کابین در هر ســفر و حین تعویض راهبر ضدعفونی می شــود، تصریح کــرد: عرضه نکردن 
بلیت تک ســفره به شــکل نقدی و حــذف دریافت پول از گیشــه های فروش بلیــت و رعایت 
فاصله گذاری در مقابل گیشــه ها، ســکوهای انتظار و داخل واگن ها از جملــه اقدامات در حال 
انجام است.وی تاکید کرد: بر اساس مصوبه ســتاد ملی مقابله با شیوع ویروس کرونا استفاده 
از ماسک در مترو اجباری است و از سوار شــدن افراد بدون ماسک جلوگیری می شود.طحانیان 
با اشــاره به اتخاذ تمهیدات الزم برای کاهش ابتالی شــهروندان به کرونــا در مترو، گفت: حفظ 
سالمت شهروندان دغدغه مهم مدیران شهری است به همین جهت با خرید دستگاه ضدعفونی 
 فرابنفش UVC و آمــوزش اســتفاده از آن به کارکنان نســبت به ضدعفونــی واگن های مترو

 اقدام شده است.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری:

محدودیت های آرامستان های اصفهان با تصویب ستاد کرونا اجرایی می شود

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان گفت: محدودیت 
های آرامستان های شهر اصفهان از جمله ممنوعیت برگزاری هرگونه 
مراسم عزاداری به جز مناسک خاکسپاری، در صورت تصویب ستاد 
استانی کرونا اجرایی می شــود. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای 
شهرداری اصفهان، احمدرضا مرادی اظهار کرد: با توجه به افزایش آمار 
متوفیان و تشــدید محدودیت های کرونایی به منظور حفظ سالمت 
شــهروندان، در صورت تصویب در ســتاد اســتانی مدیریت بیماری 
کرونا، صرفا برگزاری مناسک خاکسپاری با حضور حداقلی افراد در 
آرامستان شهر اصفهان امکان پذیر و برگزاری مجالس ترحیم تا اطالع 

ثانوی تعطیل خواهد شد.
وی ادامه داد: خانواده هایی هم که در غم از دست دادن عزیزان خود 
به آرامستان باغ رضوان مراجعه می کنند، باید با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی، فاصله اجتماعی، استفاده از ماســک و با کمترین نفرات 
حاضر از هرگونه تجمع و ازدحام خودداری کنند.مدیرعامل ســازمان 
آرامستان های شهرداری اصفهان افزود: همچنین خانواده های عزادار 
پس از انجام مناسک خاکسپاری و یا زیارت اهل قبور سریعا محل را 
ترک کنند و در این زمینه همکاری الزم را با ماموران انتظامات سازمان 
داشته باشند.وی تصریح کرد: توزیع هرگونه خیرات و نذورات نیز در 

قالب مواد غذایی غیر بسته بندی در آرامستان ها ممنوع است. مرادی 
بیان کرد: متوفیان کرونایی در قطعات مورد درخواســت خانواده ها و 
بر اساس پروتکل های بهداشــتی در عمق دو متری دفن می شوند و 
چنانچه از قبل برای خرید قبر اقدام کــرده اند و قبور آنها در طبقه دوم 

باشد، نسبت به جابجایی قبور اقدام می شود.
وی اظهــار کرد: دفــن متوفیــان کرونایــی شهرســتان اصفهان در 
آرامســتان باغ رضوان انجام و چنانچه بســتگان قصد خاکســپاری 
اموات در هریک آرامســتان های شــهری و یا روســتایی شهرستان 
اصفهان را داشــته باشــند پس از هماهنگی با مرکز بهداشت استان 
اقدام می شــود. مدیرعامل ســازمان آرامســتان های شــهرداری 
اصفهــان گفت: برای خاکســپاری اموات در آرامســتان هــا، همراه 
داشــتن گواهی فوت، شناســنامه و کارت ملی متوفی الزامی است 
و چنانچه فوت در مراکــز درمانی اتفــاق افتاده باشــد گواهی فوت 
 توســط همان مرکــز و یا در مــوارد خاص توســط پزشــکی قانونی

 صادر می شود.
وی افزود: در صورتی که متوفی در منزل و یا خــارج از مراکز درمانی 
فوت کرده باشد بســتگان متوفی با تماس با مرکز اعزام خودروهای 
حمل متوفی به صورت شــبانه روزی با شــماره تلفن های 20 20 72 

35 و یا 1530 برای اعزام خودرو و انتقال متوفیان به آرامســتان باغ 
رضوان اقدام و برای صدور گواهی فوت به واحد دادپزشــکی مستقر 
در آرامستان باغ رضوان مراجعه کنند تا پس از صدور گواهی مربوطه، 
متوفی تحویل سالن تطهیر شــود.مرادی بیان کرد: بعد از این مراحل 
به ساختمان شــماره 2 )ســاختمان خدمات امور متوفیان( مراجعه 
و اقدامات الزم را برای انجــام مراحل اداری خاکســپاری متوفیان 

انجام دهند.
وی افزود: تمام این مراحل از طریق نمایشــگر های نصب شــده در 
ســالن های تطهیر و ســاختمان امور متوفیان و همچنین در قسمت 
متوفیان در اپلیکیشن سازمان آرامستان ها که از طریق سایت سازمان 
و یا کافه بازار به صورت رایــگان قابلیت دانلود دارد قابل مشــاهده و 

پیگیری است .
مرادی با بیان اینکه مرکز تلفن ســازمان آرامســتان های شهرداری 
اصفهان تصریح کــرد: شــهروندان می توانند برای دریافــت اخبار و 
اطالعات آرامســتان ها به سایت سازمان آرامســتان های شهرداری 
اصفهان به آدرس isfahanold.ir/aramestan مراجعه و یا اخبار 
 aramestan_esf@ ســازمان را در شــبکه های مجازی به آدرس

دنبال کنند.

با مسئولان

مواظب باشیم موزه تاریخ طبیعی را از دست ندهیم
تاالر تیموری، یکی از بناهای باقی مانده دوره تیمور گورکانی در اصفهان است که از سال 1367 در 
اختیار موزه تاریخ طبیعی اصفهان قرار گرفت اما از ســال 1395 تا به امروز، در آن بســته است و 
سال 1398 نیز خبر رسید که قرار است تخلیه، مرمت و به موزه هنرهای سنتی تبدیل شود. اسفند 
ماه ســال 1396، که زمزمه هایی درباره تبدیل تاالر تیموری به کافی شاپ شنیده می شد، محمد 
عیدی، رییس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در گفت و گو با ایسنا این 
شایعات را قویا رد کرده و گفته بود: مرحوم پرفسور جعفری موزه تاریخ طبیعی را در این مکان از 
خود به جا گذاشته است، به همین دلیل تصمیم داریم تا از بازماندگان آن مرحوم درخواست کنیم 
تا جایی را به تایید آن ها در اختیار این موزه قرار دهیم که بتوانیم از تاالر تیموری بهترین استفاده 
را برای رویدادهای فرهنگی و هنری کنیم و این نگاه در برابر آن چیزی که به عنوان یک شــایعه 

بیان شده بسیار متفاوت است.
عیدی که اکنون نیز معاون فرهنگی شهردار اصفهان است، خاطر نشان کرده بود: تاالر تیموری یک 
نقش جهان در نقش جهان اســت. در قدم اول باید موزه تاریخ طبیعی را که به نوعی با بافت این 
مکان ســنخیتی ندارد جا به جا کنیم تا بتوانیم رویدادهای فرهنگی و هنری را در این مکان رقم 
بزنیم.دو سال بعد از این، درست در روز ســوم بهمن ماه، مهدی مزروعی، رییس وقت کمیسیون 
فرهنگی شورای شهر اصفهان در نشســتی اعالم کرد که به زودی تاالر تیموری در دست شهرداری 
اصفهان قرار می گیرد و در شورای شــهر بودجه ای را برای مرمت و بازگرداندن آن به چرخه میراث 
فرهنگی در نظر خواهیم گرفت تا تــاالر تیموری به عنوان موزه هنرهای ســنتی مورد بهره برداری 

قرار بگیرد.
ســجاد باغبان، رییــس گروه مــوزه دانشــگاه هنــر اصفهان کــه با گروهــی از دانشــجویان 
دانشــگاه هنر، کمپینــی را برای بازگشــایی مــوزه تاریخ طبیعی تشــکیل داده بودنــد، به این 
خبــر واکنش نشــان داد و به ایســنا گفــت:  شــهرداری اصفهان حتمــا باید پیــش از تبدیل 
تاالر تیمــوری به مــوزه ای دیگر، برای بازگشــایی مــوزه تاریــخ طبیعی در مکانــی مثل پارک 
 نــاژوان یــا... فکــری کنــد، چراکه ایــن مــوزه ازنظــر وجهــه محیط زیســتی نیــز اهمیت

 بسیاری دارد.
وی ادامه داد: ما به عنوان جامعه دانشــگاهی به نمایندگی از همه کســانی که به محیط زیســت 
عالقه مندنــد و دغدغه بازگشــایی موزه تاریــخ طبیعی را دارنــد، بدون هیچ تاکیــدی بر حفظ 
این موزه در تــاالر تیموری، خواهان کار کارشناســی در خصوص انتقال اشــیا بــه مکانی دیگر 
 و باز شــدن درهــای آن بــه روی مخاطبان هســتیم، مبادا کــه این مــوزه را برای همیشــه از 

دست بدهیم.
باغبان ماهــر، دربــاره راه انــدازی مــوزه هنرهای ســنتی در تــاالر تیمــوری نیز اظهــار کرد: 
نمی دانم چه کســی یا چه کســانی طرح تاســیس موزه هنرهای ســنتی را در این مــکان ارائه 
کرده اند امــا بنده به عنــوان متخصص امر مــوزه داری می گویــم باید توضیح داده شــود موزه 
هنرهای ســنتی با مــوزه هنرهای تزیینی کــه آن هم در مجاورت تــاالر تیموری قــرار دارد، چه 
وجه تمایــزی دارد؟ باید توجه داشــت که یک کاســه ســفالی را هــم در مــوزه »تاریخ هنر« 
و »ایــران باســتان« و هــم در مــوزه »صنایع دســتی«، »هنــر ســنتی« و »هنــر تزیینی« 
 می توان قــرار داد و مفهوم مــوزه هنر ســنتی بیش ازاندازه عام اســت؛ به همیــن دلیل به آن

 خوش بین نیستیم.
مدیر گروه موزه دانشــگاه هنر اصفهان بــا تاکید بر اینکــه هنوز طرح راه اندازی مــوزه هنرهای 
سنتی را مشاهده نکرده و نمی داند یک متخصص آن را پیشــنهاد داده یا خیر تصریح کرد: بعید 
می دانم که این طرح توجیه منطقی داشــته باشــد و همین جا به نمایندگی از جامعه دانشگاهی 
اعالم آمادگی می کنم که بــدون هیچ چشمداشــتی در تدوین طرح محتوایی مــوزه ای که قرار 
 است در تاالر تیموری راه اندازی شــود، به شــهرداری اصفهان کمک خواهیم کرد، البته اگر از ما 

کمکی بخواهند.

خبر ویژهدیدگاه

طراحی مرکز توانبخشی 
 معلوالن آسیب نخاعی

 در شهر اصفهان
مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین 
شــهرداری اصفهان گفت: ارزیابی، انتخاب و 
زمان بندی پروژه های ســاخت خیابان های 
شهری با رویکرد یکپارچه در یک چهارچوب 
با چند هدف به عنوان پروژه پژوهشی مسئله 
محور حوزه بهره بردار معاونت شهرســازی و 
معماری توسط »شیما طاهری« دانشجوی 
دانشگاه آزاد خوراســگان مورد پژوهش قرار 
گرفت.مرتضی نصوحی اظهار کرد: امروزه ارائه 
خدمات توانبخشــی برای تعدیل آثار ضایعه 
نخاعی بر فرد و اجتماع یک ضرورت است نه 
یک انتخاب. از طرف دیگر با توجه به ابعاد سه 
گانه سالمتی در حوزه های جسمی، روحی و 
اجتماعی، توانبخشی نوین دنبال آماده سازی، 
کمک و بسترســازی الزم برای حضور موثر 
معلوالن در خانواده و اجتماع است.وی ادامه 
داد: از آنجایی که بخش قابل توجهی از فرآیند 
توانبخشی به واســطه وجود محیط مناسب 
و مســتعد برای تکمیــل روند توانبخشــی 
قابل تحقق اســت، پیرامــون طراحی مرکز 
توانبخشــی واجد فضاهایی مناسب جهت 
توانمندسازی جســمی، روحی و اجتماعی 
معلولین آســیب نخاعی پژوهشــی شده 
است.مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های 
نوین شهرداری اصفهان گفت: در فرآیند این 
طراحی و پژوهــش پس از بررســی متون 
تخصصی و تحلیل نمونه های موردی موفق، 
وضعیت موجــود فضای کالبدی و انســانی 
تحلیل شده و سه متغیر اصلی پژوهش یعنی 
معلول آسیب نخاعی، توانبخشی و معماری 
در قالب معماری شفابخش با توجه خاص به 
طبیعت به بحث گذاشته شد.وی تاکید کرد: 
طرح بر اســاس تدوین ماموریت، اهداف و 
ضروریات عملکردی مرکز توانبخشی شکل 
گرفت و بدین ترتیب با تعریف پهنه های اصلی 
طراحی در حوزه پزشکی، هنر درمانی، ورزش 
و تفریح درمانی، طبیعت درمانی برنامه ریزی 

فضایی شد.

ه  همرا ها،  آرامستان  در  اموات  کسپاری  خا برای 
داشتن گواهی فوت، شناسنامه و کارت ملی متوفی 
نی  درما کز  مرا در  فوت  نچه  چنا و  است  لزامی  ا
اتفاق افتاده باشد گواهی فوت توسط همان مرکز 
نی نو قا پزشکی  سط  تو ص  خا رد  ا مو ر  د یا   و 

 صادر می شود

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهار کرد: با 
توجه به ابالغ محدودیت های کشــوری در خصوص 
پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا و به دنبال آن ایجاد 
محدودیت های استانی و شــهر اصفهان الزم است 
تمامی مدیران و همکاران در معاونت ها، مناطق 15 
گانه و سازمان های شهرداری ضمن هماهنگی کامل 
با ستاد کرونای اســتان و شهرداری نسبت به انجام 
تمامی دستورالعمل ها همت گمارند.حسین امیری 
با تاکید بر ضرورت تشکیل ستاد کرونا در هر منطقه 
و سازمان های زیرمجموعه شهرداری، افزود: تمامی 
مناطق و سازمان های شهرداری ضمن تشکیل ستاد 

کرونا باید با هماهنگی کامل با ستاد مرکزی نسبت 
به برنامه ریزی و تقسیم کار و در راستای پیشگیری 
از شــیوع این ویروس در مجموعه خود اقدام کنند.
معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان با اشاره به 
منع عبور و مرور تصریح کرد: با توجه به دستورالعمل 
اعالم شده و محدودیت رفت و آمد از ساعت 21 تا 4 
بامداد تمامی بازارهای روز کوثر تا ساعت 20 به ارائه 
خدمات و تامین مایحتاج عمومی شهروندان اقدام 
می کنند، همچنین میدان میوه و تره بار فعالیت خود 
را طبــق روال قبل با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
و با دقت و حساسیت بیشــتری ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به فعالیت های شهرداری به عنوان یک 
دستگاه خدمات رسان گفت: شهرداری اصفهان یک 
مجموعه خدماتی اســت و هیچ یــک از فعالیت ها 
در شــهر تعطیل نخواهد شــد و به صــورت کامل و 

شــبانه روزی به کار خود ادامــه می دهد.امیری در 
خصــوص فعالیــت مجموعه های آتش نشــانی، 
خدمات موتوری، پارک ها و فضای سبز، ساماندهی 
مشاغل، جمع آوری زباله و پســماند، تصریح کرد: 
تمامی قسمت های خدماتی شــهر از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا به صــورت کامل به ارائه خدمات خود 
پرداخته انــد.وی با اشــاره به تعطیلــی برنامه های 
فرهنگی و اجتماعی در سطح شهر گفت: بنا بر مصوبه 
ستاد کرونای استان، تمامی برنامه ها و کالس های 
آموزشی، فرهنگی و اجتماعی در سطح شهر تعطیل 
است همچنین ســایت های بازی کودکان و مبلمان 
ورزشــی قابل اســتفاده نبوده و هرگونــه تجمع در 
بوستان ها و پارک ها ممنوع اســت و عوامل کنترل 
و نظارت نســبت به نظــارت و بازدید مــداوم اقدام 

می کنند.

معاون شهردار اصفهان تاکید کرد:

ضرورت تشکیل ستاد کرونا در مجموعه  شهرداری اصفهان

بودجه ۷0 میلیارد تومانی برای آسفالت معابر مناطق 15 گانه شهر اصفهان
معاون عمران شهری شهردار اصفهان با اشاره به گزارشی از عملکرد روکش آسفالت معابر در شهر اصفهان، اظهار کرد: عملیات آسفالت معابر در چند بخش اجرا 
می شود که آسفالت تراشی و لکه گیری مکانیزه معابر اصلی شب ها انجام می شود تا این اقدام برای ترافیک شهر مانع ایجاد نکند.وی تصریح کرد: آسفالت 
و روکش معابر اصلی و فرعی همچنین انجام آسفالت همزمان با خیابان سازی ها و پروژه های بزرگ نیز از دیگر فعالیت های عمرانی شهر است. ایرج مظفر 
با بیان اینکه شهرداری اصفهان بر حسب نیاز و بودجه ساالنه، هر سال برای آسفالت معابر شــهر ردیف اعتباری مشخصی در نظر می گیرد، افزود: بر اساس 
تخصیص اعتبارات، قراردادهای مربوطه منعقد شده و مفاد آن با نظارت معاونت عمران به صورت شــبانه روزی اجرا می شود.وی با تاکید بر اینکه آسفالت 
تولیدی از استانداردهای الزم برخوردار است و کیفیت قیر و مصالح آن در آزمایشگاه بررسی می شــود، گفت: در سال جاری 70 میلیارد تومان برای آسفالت 
مناطق 15 گانه شهر در نظر گرفته شده که تا نیمه نخست سال 60 درصد آن منجر به بستن قرارداد شد و عملیات آن در معابر اصلی و فرعی در حال اجراست.

مظفر اظهار کرد: در بزرگراه ها و خیابان های اصلی به جای روکش آسفالت، بیشتر ترمیم و آسفالت تراشی اصولی و مکانیزه در دستور کار قرار گرفته است.

بازدید شهردار از 
روند پیشرفت پروژه 

ایستگاه علیخانی
قدرت ا... نوروزی، شهردار اصفهان 
به همراه جمعی از مدیران شهری از 
روند پیشرفت پروژه ایستگاه مترو 

علیخانی بازدید کرد.

وز عکس ر
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نماینده مردم شهرستان خمینی شــهر در مجلس شورای اسالمی در دیدار 
با مدیرعامل و تعدادی از مدیران شرکت گاز اســتان اصفهان در نشستی که 
به منظور معارفه رییس اداره گازخمینی شــهر انجام شــد،گفت: گاز طبیعی 
یک محصول استراتژیک در ســبد انرژی مصرفی مردم است که به سختی 
و زحمات فروان تامین و توزیع می شــود.محمدعلی نقدعلی، بیان داشت: 
در گذشــته مردم برای تامین گرمایش، پخت و پز ... از چوب و ســایر مواد 
سوختنی استفاده می کردند، اما امروزه به لطف خدا و تالش کارکنان صنعت 
گاز، انرژی پاک و ارزان گاز طبیعی در سراسر اســتان جریان دارد و همه از 
آن بهره مند هستند.وی، با اشاره به اینکه، باید هر لحظه شکر گزار نعمت گاز 
طبیعی باشیم، افزود: صرفه جویی و مصرف بهینه این سرمایه ملی بارزترین 
مصداق شکر گزاری است.نماینده مردم شهرستان خمینی شهر در مجلس 
شورای اسالمی، گفت: در فصل سرد که میزان مصرف در بخش های خانگی 
باال می رود، رعایت نکات ایمنی و مصرف بهینه ضرورت بیشتری می یابد تا 
با کمبود یا افت فشار گاز مواجه نشویم.نقدعلی، همچنین با اشاره به اجرای 
معدودی انشعابات غیر مجاز، توســط برخی از مردم، افزود:این اقدام عالوه 
بر اینکه غیر قانونی و خالف است ، به ســبب نا ایمن بودن عامل بسیاری از 
حوادث نیز هست. در ادامه مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان، گازرسانی 
ایمن و مســتمر به مردم را مهم ترین وظیفه شــرکت گازاســتان دانست و بر 
رسیدگی به درخواست های شهروندان برای گازرسانی و اشتراک پذیری طبق 
زمان بندی تعریف شده شــرکت و  ضوابط و مقررات جاری با حداکثر سرعت 
تاکید کرد. مهندس علوی، با اشاره به اینکه در حال حاضر، ۹۹.5 درصد جمعیت 
استان شامل؛ ۹۹.08 درصد جمعیت روســتایی معادل یک هزار و 60 روستا و 

100 درصد جمعیت شهری در قالب 110 شــهر از نعمت گاز طبیعی برخوردارند، 
افزود: ساالنه حدود 21 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سطح استان مصرف 
می شود.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، همچنین بر مصرف منطقی گاز 
طبیعی تاکید کرد و گفت: میزان مصرف در فصل سرما به خصوص از اول مهر ماه 
در بخش خانگی رو به افزایش بوده، با صرفه جویی و مصرف منطقی و بهینه در 
این بخش می توان گازبیشتری را برای صنایع و واحدهای تولیدی تامین کرد.  
در پایان مهندس علوی، صداقت، خدمت گزاری به مردم، صمیمیت و همکاری 
بین رییس و همکاران را خواستارشد و ضمن طلب مغفرت برای مرحوم محمد 
تسلیمی، رییس فقید اداره گاز خمینی شهر و تسلیت به خانواده آن مرحوم طی 

حکمی محمد برین را به عنوان سرپرست جدید این اداره معرفی کرد.

به منظور توسعه و تداوم مشــارکت صنعت و مراکز علمی پژوهشی ، تفاهم 
نامه همکاری میان شــرکت آبفای اســتان اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد اصفهان امضا شد.
این تفاهم نامه به منظور اســتفاده مطلــوب از ظرفیت هــا و توانایی های 
موجود در دو مجموعه، در جلسه ای با حضور مســئولین و نمایندگان مرتبط 
دو طرف برگزار شــد. مدیرعامل شرکت آبفای اســتان اصفهان هدف اصلی 
تبادل این تفاهم نامه را بهره گیری مطلوب از توانمندی ها، تجارب و ظرفیت 
های پژوهشی و علمی طرفین عنوان کرد و گفت: پیشبرد وتقویت پژوهش 
های مرتبط با صنعت آب و فاضالب در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، 
توســعه ارتباطات علمی، پژوهشــی و آموزشــی و تبادل اطالعــات علمی، 
 فنی و پژوهشــی مرتبط بــا صنعــت آب وفاضالب همواره مد نظر شــرکت

 بوده است.
هاشم امینی اظهار امیدواری کرد با اجرای صحیح این تفاهم نامه و انسجام 

بیشتر ارتباط علمی و پژوهشی شرکت آب و فاضالب استان و دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان، شاهد موفقیت های روزافزون هر دو مجموعه باشیم 

و گام های موثرتری در جهت شکوفایی و بالندگی میهن اسالمی برداریم.

با تالش واحد آماده سازی تختال فوالد مبارکه با ثبت رکورد بی سابقه بارگیری 
اســلب برای واگن )به تعداد 1012 واگن و به میــزان 52 هزار و 7۹5 تن(، در 
آبان ماه 13۹۹ موفقیت دیگری را در سال جهش تولید به نام خود ثبت کردند.

رییس واحد آماده ســازی تختال ناحیه فوالدسازی، با اعالم این خبر، گفت: 
رکورد بی ســابقه بارگیری تختال از طریق حمل ریلی، در سال جهش تولید و 
در ادامه عملکرد موفقیت آمیز ناحیه فوالدسازی در کسب رکوردهای پیاپی در 
سال جاری حاصل شده است.محسن احمدی، هماهنگی با واحد حمل ونقل 
ریلی و اصالح فرآیندهای موجود را عوامل اصلی این موفقیت برشمرد و افزود: 

امیدواریم با برنامه ریزی صورت گرفتــه و همکاری مدیریت فروش صادرات 
در سرعت بخشی به عملیات تخلیه تختال ها و همچنین تالش تمام کارکنان و 
واحدهای پشتیبانی، عملکرد درخشانی در سال 13۹۹ در زمینۀ بارگیری اسلب 

برای واگن ثبت شود.
وی یادآور شد: گاهی نیاز است براساس گرید و سفارش مشتری و با تشخیص 
واحد کنترل کیفی و کارکنــان این واحد، عملیاتــی روی تختال های موجود 
 در این انبــار به  منظور اصالح عیــوب احتمالی انجام گیرد تا عیوب ســطحی 

برطرف شوند.

جلســــه مبارزه با بیماری کرونا با حضور مهدی بهرامی، معاون منابع انسانی و 
امور اجتماعی و جمعی از مدیران ذوب آهن اصفهان و مجید مشــــایخ، رییس 
بهداشــت حرفه ای شبکه بهداشت استان اصفهان در سالن جلسات تاالر دانش 
برگزار شد.معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت با اشاره به این که جلسات 
ســتاد مقابله با بیماری کرونا شرکت از ابتدای شــیوع این بیماری برگزار شده 
است، گفت: در این جلســــه با حضور مجید مشایخ رییس بهداشت حرفه ای 
شبکه بهداشت استان اصفهان، دستاوردهای شرکت در رابطه با مقابله با بیماری 
کرونا بررسی و جهت برنامه ها و اقدامات آتی نیز تصمیم گیری شد.معاون منابع 
انســانی و امور اجتماعی شــرکت گفت: چون از ابتدا آماده این شرایط بودیم و 
برنامه ریزی الزم را انجام دادیم، مورد حادی که ناشی از ابتال در شرکت باشد را 
نداشتیم.وی خاطر نشان ســاخت: آموزش و فرهنگ ســازی از اقدامات اولیه 
در خصوص مقابله با بیماری بود که از طریق مختلف به کارکنان اطالع رسانی شد و 
با تامین اقالم ضروری نظیر ماسک و مواد ضد عفونی کننده سعی شد تا از شیوع 
این بیماری در بین کارکنان جلوگیری شود.وی گفت: حذف تجمعات غیر ضروری، 
تغییر ســاعت کاری، حذف غذای گرم برای کارکنان جنرال شــیفت، گندزدایی و 
ضدعفونی مستمر محل کار، محل تردد و اتوبوس ها از اقدامات مهم ذوب آهن 
برای کنترل و جلوگیری این بیماری است.معاون منابع انســانی و امور اجتماعی 
شرکت، تصریح کرد: با تاکید مدیرعامل شــرکت 50 عدد ماسک و یک لیتر الکل 

برای ضدعفونی هر ماه در اختیار کارکنان قرار می گیرد.بهرامی گفت: ایســــتگاه 
هــای پر تردد ایــاب و ذهاب کارکنان شناســایی شده اســت و در قرارداد جدید 
ســعی شــده تا در این محل ها اتوبوس های بیشتری مســتقر شود تا کارکنان با 
رعایت فاصله اجتماعی به شرکت و بالعکس تردد کنند.وی افزود: سامانه ارتباطی 
300073815 پل ارتباطی تالشــــگران شرکت جهت مشارکت در پیشــگیری 
بیماری کروناست. کارکنان می توانند نظرات خود را با ما در میان بگذارند تا پس 
از بررسی اقدامات مقتضی صورت گیرد.مجید مشــایخ با قدردانی از ذوب آهن 
اصفهان به منظور اقدامات بی نظیر در مقابله با کرونا گفت: این شــرکت همواره در 
انجام مسئولیت های اجتماعی خود بی نظیر بوده و از تمام توان خود در مقابله با 
این بیماری استفاده کرده اســت و این امر شایسته تقدیر است.وی با اشــاره به 
این که ذوب آهن اصفهان بدون هیچ چشم داشــتی، امکانات خود را در مقابله با 
این بیماری بسیج کرده است خاطر نشان ساخت: کارکنان این شرکت نیز با رعایت 
پروتکل های بهداشتی اجازه ندادند ذوب آهن محل و کانون بیماری کرونا باشد.

رییس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت اســتان اصفهان با اشاره به این که می 
توان از سیستم پاداش برای تشویق کارکنان به منظور رعایت بیشتر پروتکل های 
بهداشتی اســتفاده کرد، گفت: اقدامات ذوب آهن می تواند الگوی دیگر صنایع 
باشد و این اقدامات نه تنها کارکنان خود را منتفع کرده بلکه برای مردم منطقه نیز 

مثبت بوده است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در دیدار با مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

ما باید هر لحظه قدردان نعمت گاز باشیم

 تبادل تفاهم نامه همکاری مشترک علمی پژوهشی شرکت آبفا ی استان
 و دانشگاه آزاد اصفهان

ثبت رکورد ماهانه بارگیری و حمل ریلی تختال در فوالد مبارکه

رییس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت استان:

اقدامات ذوب آهن اصفهان در مقابله با بیماری کرونا می تواند الگوی دیگر صنایع باشد

تابه حال به این فکر کرده اید که چطور خود را بشناســیم 
و اصال شــناختن خودمان چه مزایایی دارد؟ شــناخت با 
خلق و خو و روحیات شــخصی، نخســتین و شــاید مهم 
ترین گام در مســیر خودشناســی اســت.در یــک جمله 
خودشناســی یعنــی آگاه بــودن بــه تمــام کاراکترهای 
شــخصیتی که شــامل احساســات، روش تفکر، باورها، 
اعمال و… است. در خودشناســی آگاهی لحظه به لحظه 
به رفتار و افــکار خود دارید. خودشناســی یعنی پی بردن 
به توانایی های درونی) رگه های طال( و تبدیل شــدن به 
بهترین نســخه خود در دنیا.اشــخاص زيادی را دیده اید 
که در میانســالی یــا دوران بازنشســتگی از زندگی خود 
راضی نیســتند و می گویند اگر ده ســال به عقب باز می 
گشــتم، فالن کار را می کردم ولی حیف کــه هیچگاه نمی 
توان به آن زمان بازگشــت. در این بین افــرادی که خود را 
بهتر می شناســند، می توانند رضایت بیشــتری از زندگی 
 داشــته باشــند. در ادامه به برخی از فواید خودشناســی 

اشاره می شود.
افزایش ميزان خوشــحالی و رضایت از زندگــی: چنانچه 
به زندگی عرفا و دانشــمندان بزرگ نــگاه کنید، خواهید 
دید در هر شــرایط از زندگی راضی هســتند و مشکالت و 

مصائــب را جزئی از ســفر زندگی می دانند.شــخصی که 
به خودشناســی رسیده اســت، برای جبران حقارت های 
درونی دســت به موفقیت های عجیب و دســتاوردهای 
بزرگ نمی زند تا تایید دیگران را کســب کند، بلکه چنانچه 
هدفــی در ذهــن دارد، مطابق بــا نیازهــا و ارزش های 
فردی خویش است. قســمتی از غصه های ما در زندگی 
 ناشی از عدم شــناخت خویش و مقایســه زندگی خود با

 دیگران است.
چالش های درونی کمتر: هنگامی که واکنش های بیرونی 
شما با احساسات، ارزش ها و باورهای شما تطابق داشته 

باشند، با تضاد و چالش کمتری روبه رو خواهید شد.
 تصمیم گیری بهتر در زندگی: زمانی که شــخصی به صلح 
درونی برســد، به طبع آن تصمیمات ســنجیده و دقیقی 
می گیرد که در آينده دچار ســرزنش نخواهد شــد. زمانی 
که خودتان را بهتر بشناسید، در انتخاب های خود به دقت 
عمل می کنید. به طور مثال شاید فردی تصمیم بگیرد یک 
ماشین لوکس داشته باشد و یا در یک رشته تحصیلی عالی 
به مدارج باال برسد ولی در پس زمینه ذهن خود، هدفش 
از این کار دیده شدن و فخر فروشی باشد.ولی شخصی که 
در روند خودشناسی است، از قضاوت سایرین نمیترسد و 

عزت نفس باالیی دارد. وی خود را با هر شرایطی که هست 
دوســت دارد و هیچ وقت به خاطر خودنمایی یک هدف را 

انتخاب نمی کند.
تحمل فشــارهای زندگی: افرادی که خود را به خوبی نمی 
شناسند، در اتفاقات و مشکالت زندگی و یا انتقاد دیگران 
بسیار ناراحت و ســرخورده می شوند. آن ها هیچ انتقادی 
را نمی پذیرند و ســعی می کنند مشــکالت و نقاط ضعف 
خویش را بپوشــانند. افرادی که خود را به خوبی شناخته 
اند، افــراد دیگر را هــم به خوبی مــی فهمند و بــه آن ها 
 برچســب نمی زنند و تالش نمی کننــد آن ها را بی ارزش

 نشان دهند.
خودکنترلــی: وقتــی خودتان را بشناســید، مــی توانید 
رفتارهایی را که در شــما انگيزه ایجاد می کنند، شناسایی 
کنید و بر عادات بد خویش غلبــه و رفتارها و عادت های 
خوب تان را تقویت کنید. در واقع خودشناســی باعث می 
شــود تا ارزش ها و اهدافی که نیروی اراده شما را تقویت 

می کنند، بهتر بشناسید.
تحمــل و درک دیگران: آشــنایی با نقــاط ضعف و قوت 
خودتان باعث می شــود راحت تر با افراد دیگر هم دردی 

کنید.

آشپزی

کیک میوه ای دلخواه کودکان
کیک میوه ای، یکی از انواع کیک های خوشمزه و لذیذ برای همه 

افراد و به خصوص کودکان است. وجود انواع میوه  های تازه فصل در این کیک 
خوشمزه، باعث طرفداری آن در میان اکثر افراد شده است. از این رو می توانید این کیک 
خوشمزه و عالی را در زمان بسیار کوتاهی و خیلی راحت به همراه خانواده نوش جان کنید.

مواد الزم: آرد یک پیمانه،شکر نصف پیمانه،شیر دو سوم لیوان،کره آب شده یک 
چهارم پیمانه،تخم مرغ 2 عدد،تکه های میوه مدنظربه مقدار الزم،پودر گردو به مقدار 

الزم،بیکینگ پودر یک قاشق چای خوری،وانیل نصف قاشق چایخوری،جوش شیرین 
نصف قاشق چای خوری،هل نصف قاشق چای خوری،آبمیوه مدنظر یک چهارم پیمانه

طرز تهیه:  ابتدا تخم مرغ ها، وانیل و هل را در یک ظرف ریخته و مخلوط کنید. سپس شکر را افزوده و 
3 تا 5 دقیقه مواد را با همزن برقی مخلوط کنید تا شکر حل شود.آبمیوه، شیر و سپس کره را افزوده 

و مخلوط کنید.در یک ظرف جداگانه آرد، بیکینگ پودر و جوش شیرین را با یکدیگر مخلوط کنید.
 سپس مخلوط آرد را مرحله مرحله به ظرف مواد افزوده و هم بزنید.سپس تکه های

 میوه شکری و پودر گردو را نیز اضافه و مخلوط کنید.قالب کیک را کمی چرب 
کرده و مواد را داخل آن بریزید. فر را در دمای 180 درجه سانتیگراد 

تنظیم کنید و چند دقیقه بعد از گرم شدن، سینی فر را 
به مدت 45 دقیقه در آن قرار دهید.

چگونه خود را بشناسیم؟

شهاب حسینی بهترین بازیگر جشنواره 
»مولین دو ری« شد

 سپیده خداوردی
 در سریال شهید شهریاری

سی و نهمین دوره جشنواره فیلم ترسناک مولین دو ری اسپانیا، 
برندگان خود را شناخت و فیلم »آن شب« ، سه جایزه اصلی این 
جشنواره را دریافت کرد.در این جشنواره که از مهم ترین جشنواره 
فیلم های ژانر وحشت در جهان است ، جوایز بهترین کارگردانی،بهترین 
بازیگری مرد و بهترین فیلم نامه به کوروش آهاری، میالد جرموز و شهاب 
حسینی تعلق گرفت.

مرحله دوم تصویربرداری ســریال »صبح آخریــن روز«  که  درباره 
زندگی شهید مجید شهریاری از دانشــمندان هسته ای کشورمان 
است در تهران و دانشگاه شهید بهشتی در حال تولید است؛ در این 
بخش کاوه خداشناس در نقش بزرگسالی شهید شهریاری و سپیده 
خداوردی نیز در نقش دکتر بهجت قاسمی همسر شهید شهریاری به 
بازیگران این سریال اضافه شده و جلوی دوربین می روند.   
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