
از 5 سال گذشته تاکنون؛

147 کارگاه برای مرمت مساجد 
تاریخی اصفهان برپا شده است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی استان با اشــاره به اینکه بالغ بر سه هزار 
مســجد تاریخی در اســتان اصفهان شناسایی 
شده اســت، اظهار داشــت: تعداد ۲۴۳ مسجد 
تاریخی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده 
است که تعداد مســاجد تاریخی استان اصفهان 
که در فهرست آثار جهانی ثبت شده است شامل 
سه مسجد شیخ لطف ا...، مســجد امام )ره( و 
مسجد جامع عتیق اصفهان اســت. »فریدون 
اللهیاری« تعداد کارگاه های مرمتی دایر شــده 
در مســاجد تاریخی اســتان اصفهان طی پنج 
ساله اخیر را ۱۴۷ کارگاه برشمرد و افزود: مرمت 
کاشی کاری های ایوان جنوبی و کف فرش ایوان 
شــمالی از مهم ترین کارگاه های مرمت استان 
اصفهان در مسجد امام )ره( اصفهان در پنج سال 
اخیر بوده است. وی، ساماندهی سرویس های 
بهداشتی مجموعه را از اتفاق های خوب مسجد 
جامع عباسی دانســت و بیان داشت: عملیات 
مرمت کاشی کاری های سطح گنبد مسجد امام 
اصفهان که از سال ۱۳۹۱ با مرمت کاشی های دو 
ترک از شانزده ترک گنبد آغاز شده بود طی شش 
سال اخیر با مرمت دوازده ترک دیگر ادامه یافته 
اســت. اللهیاری اضافه کرد: در حال حاضر ترک 
پانزدهم این گنبد رفیع در دســت مرمت است و 
امیدواریم در سال آینده این عملیات اجرایی به 

پایان برسد.
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رییس اداره سالمت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفته که  موردی از  آنفلوآنزا در مدارس استان گزارش نشده است

وضعیت سفید
5

 طرح اقدام مسکن ملی به اصفهان رسید 

 هر چند در طرح مسکن ملی جایی برای شهرنشینان اصفهانی وجود ندارد؛ اما متقاضیان می توانند 
 در  سه شهر جدید التاسیس برای مسکن ملی اقدام کنند

3

در جلسه هماهنگی بزرگداشت 
حماسه نهم دی مطرح شد؛

ترویج فرهنگ انقالب 
 وظیفه شورای هماهنگی

 و رسانه است

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان خبر داد:

جاری شدن آب زاینده رود 
در تاالب گاوخونی

 در جلسه اخیر هیئت وزیران 
صورت گرفت:

 اختصاص 50 میلیارد ریال 
اعتبار منابع آب برای اصفهان

 صفحه 7

»تشکل های معتمدان محلی« 
در شهر تشکیل می شود

شهردار اصفهان:

یادواره شهدای شرق اصفهان 
7برگزار می شود

7
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ذخایر خونی اصفهان با کمبود مواجه است

خون شما 

زند گی می بخشد
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یک زن به عنوان جوان ترین نخست وزیر فنالند انتخاب شد
حزب سوسیال دموکرات فنالند از انتخاب وزیر حمل و نقل این کشور به عنوان نخست وزیر جدید 

خبر داد.، حزب سوسیال دموکرات فنالند 
که رهبری دولت ائتالفی این کشــور را 
بر عهده دارد به دنبال اســتعفای »انتی 
رین« از سمت نخســت وزیری، »سانا 
مارین« را برای نخســت وزیری کشور 
انتخاب کرد. ســانا مارین که ۳۴ سال 
دارد در حــال حاضر وزیر حمــل و نقل 
فنالند اســت و از هفته آینده بر مســند 
نخست وزیری می نشیند. نخست وزیر 
فعلی پس از آنکه به دلیل شیوه مقابله با 

اعتصاب کارمندان پست با انتقاد روبه رو شد، از سمت خود استعفا داد.

بازگشت »سعد حریری« به صحنه سیاسی لبنان
انصراف بازرگان لبنانی از رقابت ها برای تصاحب پست نخست وزیری این کشور، بازگشت مجدد 
»سعد حریری« به عرصه سیاسی لبنان را رقم زد.»سعد حریری« سیاستمدار جنجالی و نخست 
وزیر مستعفی لبنان روز یکشنبه با اعالم نامزدی خود برای پست نخست وزیری این کشور بار دیگر 
به عرصه سیاسی لبنان بازگشت. گفتنی است که حریری روز ۲۹ اکتبر در پی اعتراض های مردمی به 
فساد دولتی و سوق دادن این کشور به سوی بدترین بحران اقتصادی دهه های اخیر از مقام نخست 
وزیری کناره گرفت. سمیر خطیب، موضوع انصراف خود را پس از دیدار با »شیخ عبداللطیف دریان« 

مفتی لبنان و اینکه دارالفتوی لبنان، حریری را مدنظر قرار دارد، اعالم کرد.

 هشدار  وزارت  خارجه امارات به شهروندان اماراتی 
ساکن انگلیس

وزارت خارجه امارات به شهروندان اماراتی ســاکن یا در حال سفر به انگلیس در مورد تهدیدهای 
امنیتی موجود در این کشور هشدار داد. ســفارت امارات در لندن در توئیتی از جانب وزارت خارجه 
آن کشور به شهروندان اماراتی ساکن یا در حال سفر به انگلیس هشدار امنیتی داد. در این توئیت 
وزارت خارجه امارات نســبت به »افزایش خشــونت و جرائم با سالح ســرد« به خصوص علیه 
شهروندان کشورهای حوزه خلیج فارس هشدار داده اســت. وزارت خارجه امارات از شهروندان 
آن کشور خواسته از تردد در ساعات پایانی شب و همراه داشتن اشیای گران قیمت در مکان های 

عمومی خودداری کنند.

ترکیه، 11 فرانسوی داعشی را راهی پاریس کرد
مقامات ترکیه اعالم کردند که در ادامه انتقال تروریســت های خارجی به کشورهای شــان، یازده 
فرانسوی عضو داعش را راهی کشورشان کرده است. اســماعیل چاتاکلی، سخنگوی وزارت کشور 
ترکیه پیش تر و در تاریخ یازدهم نوامبر )حدود یک ماه پیش( از آغاز انتقال تروریست های خارجی 
به کشورهایشان خبر داده بود. سخنگوی وزارت کشور ترکیه ماه گذشته گفته بود که ترکیه قصد دارد 
تروریست های بازداشت شده خارجی را به کشورهای شان پس بدهد. آنکارا همچنین اعالم کرده 
بود که قصد دارد یازده تروریست فرانسوی را راهی پاریس کند. یکشنبه هفته پیش نیز وزارت کشور 
ترکیه اعالم کرده بود که بیش از بیست تروریست خارجی گروه داعش از هفت ملیت مختلف طی 

سه هفته گذشته به کشورهای شان اعزام شدند.

آیا مبادله زندانیان میان ایران و آمریکا زمینه ای برای شروع مذاکرات است؟

شروع از نقطه صفر

واکنش ها نسبت به مبادله زندانیان میان  علیرضا کریمیان
ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. رسانه ها 
و کارشناســان این اقدام کم سابقه را در شــرایطی که دو کشور در اوج 
تنش های سیاسی با هم به سر می برند ،نوعی روزنه امید برای شروع 
مذاکرات و باز شــدن گره کور اختالفات میان ایران و آمریکا می دانند 
ضمن اینکه پشت پرده های مبادله این زندانیان نشان می دهد که دولت 
آمریکا با کنار گذاشتن برخی از قوانین این کشور مبادله دکتر سلیمانی 

را صورت داده است. 
رسانه های آمریکایی معتقدند این کار با نشان دادن چراغ سبز ایران از 
سوی ظریف و سخنانی که وی در اجالس جوامع آسیایی در نیویورک 
مطرح کرد، آغاز شــد. وی در آن ســخنرانی خطاب به آمریکایی ها به 
صراحت گفت، بیایید مبادله زندانی ها را انجام بدهیم و پس از آن روند 
مبادالت و آزادی زندانیان کلید خورد. برخــی از حوادث و تغییرات در 
دولت ترامپ هم به این مسئله کمک کرد از جمله کنار رفتن جان بولتون، 
مشاور امنیت ملی رییس جمهور آمریکا و جانشینی اوبرایان.  اوبرایان 
خود پیش تر مذاکره کننده ارشد در مسئله گروگان گیری در وزارت خارجه 
آمریکا بود و آمــدن وی همکاری دولت با مذاکره کنندگان را تســهیل 
کرد. حتی در میانه رونــد مذاکرات برای تبادل ســنگ اندازی وزارت 
دادگســتری آمریکا هم مانعی ایجاد نکرد و در نهایت دکتر ســیلمانی 

از تمامی اتهامات تبرئه و با یکی از دانشــمندان زندانی در ایران مبادله 
شد. گفته می شــود طرف های مذاکره در دولت آمریکا از زمان و مکان 
مبادله اطالع درستی نداشــته اند. هر چند قرار بوده این مبادله در قطر 
صورت بگیرد؛ اما در نهایت این  اقدام در ســوییس انجام شده است. 
نکته دیگر اینکه هنوز مشخص نیســت در آخرین لحظات چه کسی از 
دولت آمریکا با مقامات ایرانی مذاکره کرده؛ اما آنچه مشــخص است 
اینکه دولت آمریکا نمی خواسته اعتبار این اقدام را به افرادی خارج از 
دولت بدهد بنابر این در لحظات آخر بر ثمره تالش های آنان نشسته و 
خود انجام مبادله را قطعی کرده است. دولت آمریکا همچنین صراحتا 
اعالم کرده اســت می خواهد این مبادالت زندانیان ادامه داشته باشد 
در همین زمینه مشــاور امنیت ملی آمریکا از آمادگی کشــورش برای 
مذاکره با ایران در راســتای بازگشــت باقی زندانیان خبر داد. »رابرت 
اوبرایان« مشــاور امنیت ملی آمریکا، با ابراز خوشــحالی از آزادی ژیو 
وانگ گفت: بسیار خوشحال می شویم که همه بازداشتی ها برگردند و 
 ما به تالش ها برای مذاکره با ایران برای بازگشت همه زندانی ها ادامه

 می دهیم. 
وی در ادامه در مورد اینکه آیا می شود از مذاکرات برای آزادی زندانیان 
در راستای رسیدن به توافقی جامع استفاده کرد یا خیر گفت: امیدوارم 
چنین اتفاقــی رخ دهــد. رییس جمهور ما پیشــنهاد مذاکــره بدون 

پیش شرط با ایرانی ها در مورد مســائل مختلف را مطرح کرده است. 
»رابرت اوبرایان« در ادامه افزود: می خواهیم با آن ها گفت وگو کنیم؛ اما 
تحریم ها تا زمانی که ایران برنامه اتمی و اقدامات خود در منطقه را کنار 

نگذارد، متوقف نمی شود. 
هر چند دولت آمریکا این مبادله را به نام خــود تمام کرد؛ اما در داخل 
کشور این مسئله توافقی حاصل همکاری کلیه ارکان نظام مطرح شده 
است . اگر از منظر خوش بینانه به موضوع تبادل زندانیان نگاه شود، این 
رخداد می تواند آغاز برای مذاکرات بعدی میان ایران و آمریکا باشــد. 
مذاکراتی از همین جنس یا مذاکراتی پیچیده تر در عرصه مناسبات دو 
طرف، می تواند پس از این رخداد آغاز شود. در عرصه مطالعات روابط 
بین الملل، مفهومی تحت عنوان »تسری« وجود دارد که ممکن است با 
نگاهی خوش بینانه رخداد کنونی سرریز شود و به مسائل و محورهای 
دیگری کشیده شــود. در حقیقت، این امکان نیز وجود دارد به تدریج 
زمینه مذاکره مهیا شود؛ اما حقیقت این اســت که عمق اختالفات به 
حدی است که نمی توان این مسئله را در کوتاه مدت متصور بود. اینکه 
آمریکا چقدر حاضر به دادن امتیازات اقتصادی به ایران است از سویی 
و  اینکه ایران بنا بر شرایط تا چه مقدار از خطوط قرمز خود عقب نشینی 
خواهد کرد، مســائلی اســت که می تواند آینده روابط آمریکا و ایران را 

تحت تاثیر قرار دهد.

سخنگوی ســازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه 
بدون روس ها هم قادر به ادامه تولید ایزوتوپ های 
پایدار هستیم، گفت: روســیه به خاطر عدم تمدید 
معافیت های آمریکا، از این پروژه کنار نمی کشــد. 
»بهروز کمالوندی« عنوان کرد: به لحاظ دانش فنی 
وضعیت ما به گونه ای است که اگر خودمان بخواهیم 
ادامه دهیم می توانیم، االن کار نشــد، برای صنعت 
هســته ای ما وجود ندارد. معاون ســازمان انرژی 
اتمی اضافه کــرد: تلقی ما این اســت که روس ها 
به خاطر تمدید نشــدن معافیت هــای آمریکا کنار 
نمی کشند، چه اینکه نیروگاه ۲ و ۳ بوشهر را در دست 

اقدام دارند. همچنین بایــد بگویم که ما می توانیم 
حتی بدون روس ها به لحاظ فنی در رابطه با تولید 
ایزوتوپ های پایدار کار را ادامه دهیم، البته به لحاظ 
سیاسی اگر روس ها کنار ما باشند، حتما بهتر است. 
وی خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک درباره همکاری 
با روس هــا در این مورد یا انجام ایــن پروژه بدون 
حضور روس ها به افکار عمومــی توضیح خواهیم 
داد. وی دربــاره توقف همکاری روســیه در پروژه 
تولید رادیوایزوتوپ پایدار در سایت فردو نیز اظهار 
داشت: حدود هفت، هشــت روز پیش در رابطه با 
این موضوع با روس ها مذاکراتی داشتیم. به لحاظ 

فنی در جایی کــه ایزوتوپ پایــدار تولید می کنیم، 
غنی سازی می کنیم. از این رو وقتی تصمیم گرفته 
می شود غنی سازی کنیم، به طور طبیعی نمی توان 
همزمان تولید ایزوتوپ پایدار را داشته باشیم. وی 
ادامــه داد: در مذاکرات ما چنــد روش جایگزین 
 پیشنهاد و بحث شد تا این همکاری در سطوح فنی

 ادامه یابد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران:

بدون روس ها هم قادر به ادامه تولید ایزوتوپ های پایدار هستیم

بررسی الیحه بودجه سال ۹۹ کل کشور نشان می دهد که بودجه امور دفاعی و امنیتی نسبت به سال ۹۸،  کاهش ۱۳۵۶ میلیارد تومانی داشته است. انتشار 
متن الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نشــان می دهد که هرچند در مجموع به میزان کم، اما دولت برای دومین سال متوالی بودجه دفاعی کشور را کاهش 
داده است. جزییات الیحه بودجه سال آینده نشان می دهد که اعتبارات امور دفاعی و امنیتی شامل سه فصل دفاع، فصل حفظ نظم و امنیت عمومی و فصل 
تحقیق و توسعه در امور دفاعی و امنیتی به طور کلی از ۷۰ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان مصوب در سال ۹۸،  برای سال ۹۹ به میزان ۶۹ هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان 
کاهش یافته که در مجموع ۱۳۵۶ میلیارد تومان کاهش داشته است. فصل تحقیق و توسعه امور دفاعی امنیتی نیز از ۲ هزار و ۹۷ میلیارد تومان مصوب سال 
۹۸ به ۲ هزار و ۶ میلیارد تومان در سال ۹۹ کاهش یافته است. تنها فصلی که در الیحه بودجه ارائه شده از سوی کشور افزایش داشته، فصل حفظ نظم و امنیت 
عمومی است که از ۲۲ هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان مصوب سال ۹۸ به ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش یافته است. همچنین بررسی جدول ۷-۱ الیحه 
بودجه کل کشور مربوط به اعتبارات هزینه ای دستگاه های مجری نیز حاکی از کاهش بودجه بسیاری از طرح های دفاعی است. به عنوان مثال ردیف مربوط 
به تقویت بنیه دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از میزان ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مصوب سال ۹۸،  در سال ۹۹ به هزار میلیارد تومان کاهش 
یافته است. از سوی دیگر،  بودجه سازمان بسیج مستضعفین نیز که طیف مختلفی از فعالیت ها و خدمات فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و محرومیت زدایی 

را در سطح کشور ارائه می دهد،  از میزان هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان مصوب سال ۹۸ با ۴۷ درصد کاهش به ۹۲۳ میلیارد تومان برای سال ۹۹ رسیده است.

چهره روزکاهش بودجه دفاعی برای دومین سال متوالی

وز عکس ر

آخرین تالش های 
جانسون در انتخابات 
سرنوشت ساز انگلیس

»بوریس جانسون« نخست 
وزیر بریتانیا و جمعی دیگر از 
اعضای ارشد حزب محافظه کار 
بریتانیــا در آســتانه برگزاری 
انتخابات زودرس پارلمانی در 
مقر حزب محافظه کار در لندن 
پاسخگوی سواالت تلفنی رای 

دهندگان بریتانیایی هستند.

نارضایتی »ظریف« از اروپایی ها
زیر امور خارجه با تاکید بر اینکه حتمــا از میزان تعهد اتحادیه اروپا و کشــورهای عضو به اجرای برجام 
ناراضی هستیم، اظهار کرد  کرد: با امضای تفاهم نامه بین طرف ایرانی و اروپایی اینستکس، احتمال اینکه 
این روش و مکانیزم در آینده به اجرا درآید، وجود دارد. ظریف در بدو ورود به ترکیه گفت: از میزان تعهد 
اتحادیه اروپا و کشورهای عضو به اجرای برجام ناراضی هستیم. »محمدجواد ظریف« که برای شرکت 
در هشتمین نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اجالس »قلب آسیا«، به استانبول سفر کرده 
است، در پاسخ به پرسشی در ارتباط با نشست کمیسیون مشترک برجام که جمعه گذشته در وین برگزار 
شده بود، خاطرنشان کرد: ما حتما از میزان تعهد اتحادیه اروپا و کشورهای عضو به اجرای برجام ناراضی 
هستیم و این موضوع در روز جمعه به صورت واضح از سوی ایران و همچنین دو کشور غیراروپایی برجام 

یعنی روسیه و چین با صراحت و با هماهنگی قابل توجهی از سوی سه کشور مطرح شد. 

نماینده پارس آباد از پاسخ های »دژپسند« قانع شد
نماینده پارس آباد از پاسخ های وزیر اقتصاد در مورد خصوصی ســازی در حالی قانع شد که اعالم کرد: 
تحقیق و تفحص از روند واگذاری ها در زمان ریاست پوری حسینی بر این سازمان ادامه خواهد داشت. 
در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسالمی بررسی سوال شکور پورحسین شقالن، نماینده 
پارس آباد از وزیر اقتصاد و دارایی در دستور کار قرار گرفت. وزیر اقتصاد در جواب به سوال »علت واگذاری 
سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی بدون رعایت تشریفات و مقررات قانونی و تعدیل قیمت 
پایه بنگاه ها توسط هیئت واگذاری چیست؟« از تغییر فرآیندها برای واگذاری شرکت های دولتی خبر 
داد و توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد. نماینده پارس آباد نیز اعالم کرد که تحقیق و تفحص در مورد 
واگذاری ها در دوران پوری حسینی ادامه خواهد داشــت؛ اما اگر وزیر قول دهد که فرآیند واگذاری ها و 
همچنین حل مشکل زمین های عشایر در زمینه کشت و صنعت مغان تعیین تکلیف شود، سوال را به رای 

نمی گذارد و از پاسخ های وزیر قانع شده است.

صحن مجلس، اقبالی به استیضاح ها نشان نمی دهد
عضو هیئت رییسه مجلس با بیان اینکه زمان مناســبی برای طرح استیضاح ها نیست گفت: بعید 
می دانم صحن مجلس اقبالی به استیضاح وزرا نشان دهد. اکبر رنجبرزاده درباره انتشار اخباری مبنی 
بر در دستور کار بودن استیضاح سه وزیر، گفت: واقع امر این است که شرایط کنونی زمان مناسبی برای 
طرح های استیضاح نیست و بعید به نظر می رسد صحن مجلس هم اقبالی به استیضاح وزرا نشان 
دهد. نماینده مردم اسدآباد، افزود: امروز عالوه بر اینکه مجلس در کمیسیون های تخصصی و بعد از 
آن تلفیق درگیر بررسی الیحه بودجه است، نمایندگان انتخابات آینده مجلس را در پیش روی خود 
دارند که بخشی از وقت نمایندگان را به خود اختصاص می دهد. وی با بیان اینکه طرح سه استیضاح 
هم اکنون در دستور کار کمیســیون ها قرار دارد تصریح کرد: بعد از بررسی در کمیسیون ها اگر تعداد 

امضای نمایندگان همچنان بیش از ۱۰ امضا باشد، استیضاح اعالم وصول خواهد شد.

واکنش ایران به تهدیدات نظامی مقامات صهیونیست
ســخنگوی وزارت خارجه تهدیدات رژیم اشغالگر قدس را نشــانه ضعف و ناتوانی این رژیم و با هدف 
سرپوش گذاشتن بر بحران ها و مشکالت داخلی سرمداران آن دانست.سید عباس موسوی در واکنش 
به ادعاها و تهدیدات نظامی اخیر مقامات رژیم صهیونیستی علیه کشورمان اظهار داشت: تهدیدات رژیم 
اشغالگر قدس را نشــانه ضعف و ناتوانی این رژیم و با هدف سرپوش گذاشتن بر بحران ها و مشکالت 
داخلی سرمداران آن می دانیم؛ رژیمی که شــالوده و ماهیت آن در طول ۷۰ سال سابقه اشغالگری بر 
تهدید و تجاوز بنا شده است.وی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران با اتکا بر قدرت مبتنی بر فرهنگ ایثار 
و مقاومت مردم خود در دفاع از کیان ایران و امنیت ملی خود لحظه ای درنگ و مماشات نخواهد کرد.

کافه سیاست

فعال سیاسی:

 جلیلی و عارف، 1400 می آیند
یک فعال سیاســی در جواب به این ســوال 
کــه »پیش بینی عمده درباره آینده سیاســی 
رجالی که صحنه انتخابــات مجلس را با ثبت 
نام نکردن، واگذار کرده اند چیســت؟« پاسخ 
داد: من فکر می کنم هم آقــای جلیلی و هم 
آقای عارف خــود را برای انتخابات ریاســت 
جمهوری در سال ۱۴۰۰ آماده می کنند. صادق 
زیباکالم در ادامه با تاکید بــر این نکته که »با 
توجه به حجم انتقادات گسترده که به عملکرد 
فراکسیون امید در مجلس صورت گرفته است« 
بیان کرد: اینکه آقای محمدرضا عارف خود در 
رأس این فراکسیون و شورای سیاست گذاری 
اصالح طلبان قرار دارد، شــاید بخواهند وجهه 
خود را برای انتخابات بعدی که مهم تر اســت 
حفظ کنند. استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران 
همچنین به حضور ســعید جلیلــی در آینده 
سیاسی ایران اشاره کرد و گفت: تحرکات آقای 
جلیلی نیز از اول با آن بحث دولت در ســایه و 
فعالیت های تبلیغی نشانگر این بود که دورخیز 
وی برای موقعیتی بیش از کرسی های مجلس 
بوده است. وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر 
اینکه »علی الریجانی نیز با همین تحلیل ثبت 
نام نکرده است؟« پاســخ داد: به نظرم چنین 
نیســت. علی الریجانی به نظر می رسد متوجه 
شده که به هرحال حجم نارضایتی و حجم عدم 
محبوبیت اصولگرایان میانه رو طی شکاف های 
اخیر افزایش یافته اســت و ایشان نیز نگران 
هستند که اگر می آمدند، شــاید توفیق بسیار 
ناچیــزی می یافتند. شــاید اگــر از مازندران 
می آمدند، به خاطر مســائل قومیتــی با رای 
حداقلی وارد مجلس می شــدند، ولی ایشان 
نیز مانند آقــای عارف فهمیدنــد که در صورت 
ثبت نام از شــهرهای اصلی مثــل تهران و قم 

شانسی ندارند.

 »رابرت اوبرایان« مشاور امنیت ملی آمریکا، با ابراز 
خوشحالی از آزادی ژیو وانگ گفت: بسیار خوشحال می شویم 
که همه بازداشتی ها برگردند و ما به تالش ها برای مذاکره با 

ایران برای بازگشت همه زندانی ها ادامه می دهیم

بین الملل
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 اختصاص 50 میلیارد ریال اعتبار منابع آب برای اصفهان
هیئت وزیران، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی سرمایه ای به منظور مدیریت منابع 
آب در برخی از مناطق استان اصفهان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان اختصاص داد. 

در جلسه اخیر هیئت وزیران که به ریاست 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
رییس جمهوری برگزار شد، از این میزان 
اعتبار، مبلغ ۲۵ میلیارد ریــال به منظور 
مدیریت خشکسالی، رفع کمبود منابع آبی 
و مرمت و بازسازی قنوات در منطقه شرق 
شهرستان اصفهان و نیز تکمیل شبکه های 
)۳( و )۴( رودشتین تخصیص می یابد 
و ۲۵ میلیارد ریال دیگــر آن برای جبران 

کمبود منابع آبی و رفع مشکالت کشاورزان شهرســتان مبارکه اصفهان هزینه خواهد شد. همچنین 
هیئت وزیران مصوبه ای را در جهت حمایت از ســیب کاران به تصویب رساند که می تواند محصوالت 
سیب اصفهان را در مسیر صادرات قرار دهد. بر این اساس دولت با توجه به ضرورت حمایت از صادرات 
یک و نیم میلیون تن سیب درختی مازاد و با هدف تشویق صادرکنندگان این محصول، مصوب کرد 
واردات انبه و آناناس تا پایان سال ۱۳۹۸ صرفا از محل اظهارنامه صادراتی سیب درختی مجاز است.

در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح شد:

حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان
در چهل و سومین جلسه کارگروه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان برای حل مشکل 
۱۴ تولیدکننده، قول مساعد داده شد. استاندار اصفهان در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان برای 
حل مشکالت صنعتگران در حوزه ماشین آالت، تجهیزات پاالیشــگاهی، قطعات خودرو، پارافین، 
پرورش گاو شــیری، مقاطع فوالدی و بازیافت به کارآفرینان استان قول مساعد داد. عباس رضایی 
مشکالت زیست محیطی را خط قرمز اســتانداری بیان کرد و افزود: به منظور رونق تولید و حمایت 
از تولید کننده ایرانی، سعی داریم مشــکالت مربوط به اشتغال و صنعت استان را در این جلسات بر 
طرف کنیم و تاکنون در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مشکل 6۰۰ واحد صنعتی حل 
شده اســت. اصفهان با ۹ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی کوچک و بزرگ، فعال صنعتی ترین استان کشور 

محسوب می شود.

نماینده مردم اصفهان:

از دولت در زمینه واریز بسته حمایتی گزارش خواسته ایم
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی گفت: از دولت در زمینه واریز بســته حمایتی 
 گزارش خواسته ایم و پیگیر واریز بسته حمایتی معیشتی دولت به حساب سایر خانوارها هستیم. 
ناهید تاج الدین پیرامون واریز یارانه کمک معیشت خانوارها از محل منابع مالی افزایش قیمت بنزین 
اظهار کرد: متاسفانه هنوز نخستین مرحله یارانه کمک معیشت خانوارها از محل منابع مالی افزایش 
قیمت بنزین یا همان بسته حمایتی به حساب بسیاری از خانوارها واریز نشده و آنها با نگرانی وضعیت 
کنونی را دنبال می کنند. وی افزود: قرار بود دولت برای حمایت از معیشــت مردم از محل افزایش 
قیمت بنزین که دربرگیرنده 6۰ میلیون ایرانی است، مبالغ تعیین شده برای اولین گروه از مشموالن 
طرح، شامل ۲۰ میلیون نفر را همان ۲۷ آبانماه به حســاب آنها واریز کند و در دو نوبت بعدی تا اوایل 
هفته جاری ۴۰ میلیون نفر مشمول باقی مانده، مبالغ خود را دریافت کنند؛ اما هنوز بسیاری از خانوارها 

این مبلغ را دریافت نکرده اند.

هر چند در طرح مسکن ملی جایی برای شهرنشینان اصفهانی وجود ندارد؛ اما متقاضیان می توانند  در  سه شهر جدید التاسیس 
برای مسکن ملی اقدام کنند؛

طرح اقدام مسکن ملی به اصفهان رسید

پس از وصل دوباره  اینترنت سراسری در ایران، بار دیگر 

ثبت نام ها برای مسکن ملی آغاز شد. هر چند این طرح 

از ابتدای کلید خوردن در ماه گذشــته با انتقادات جدی و سواالت بی 

جوابی همراه بوده؛ اما همچنان دولت برای نام نویســی آن در سراسر 

کشور مصمم اســت. پس از ثبت نام در اســتان های کمتر برخوردار و 

کوچک تر باالخره نوبت به اصفهان هم رســید و قرار اســت از ۲۳ آذر 

متقاضیان ثبت نام برای طرح اقدام ملی مسکن را در استان کلید بزنند. 

ایمان طاهر،  معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی 

اصفهان گفته که  واجدان شرایط طرح اقدام ملی مسکن از ۲۳ ماه آذر 

به مدت سه روز می توانند در سامانه اقدام ثبت نام کنند. ایمان طاهر با 

بیان اینکه طرح اقدام ملی مسکن با احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در 

سال های ۹۸ و ۹۹ آغاز شد، تصریح کرد: سهمیه اصفهان از این تعداد ۷۰ 

هزار و ۷۸۰ واحد اســت که ۱۸ درصد سهمیه کل کشــور به این استان 

اختصاص دارد. معــاون بازآفرینی شــهری و مســکن اداره کل راه و 

شهرسازی اصفهان ادامه داد: از کل سهمیه استان قرار است ۴۱ هزار و 

۵۰۰ واحد در سه شهر بهارستان، مجلسی و فوالدشهر ساخته شود. وی 

اضافه کرد: چون شهرهای جدید مسئولیت سرریز کالن شهرها را دارند 

و ما در اصفهان زمین دولتی نداشته و قادر به ساختمان سازی نیستیم 

این ظرفیت شهر اصفهان به سه شــهر جدید واگذار شده است. طاهر  

بیان کرد: از مجموع ۴۱ هزارو ۵۰۰ واحد که در ســه شــهر بهارســتان، 

فوالدشهر و مجلسی احداث می شود ۱6 هزار واحد فوالدشهر، ۲۲ هزار و 

۵۰۰ واحد بهارستان و سه هزار واحد در مجلسی و ۲۹ هزار و ۲۸۰ واحد 

در دیگر شهرهای استان ساخته خواهد شــد. وی با بیان اینکه سعی 

کردیم حداقل در هر شهرستان یک شهر طرح اقدام ملی مسکن اجرا 

شــود، اظهارداشــت: تفاوت این طرح با مســکن مهر در این است که 

ساختمان در مکانی احداث شود که زیرساخت ها موجود است همچنین 

تســهیالت به ازای هر واحد حدود ۱۰۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد 

است. معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره راه و شهرسازی اصفهان 

با بیان این که برنامه طرح اقدام ملی مســکن ۲ ساله است، گفت: ۷۰ 

هزار واحد قرار است از طریق هفت بند در راستای واگذاری به ایثارگران، 

تفاه منامه با ارتش، بنیاد مستضعفان، ستاد فرمان اجرایی امام)ره( و 

آموزش و پرورش و قسمتی در بافت فرسوده منعقد شده و ما زمین را 

در اختیار آن ها قرار می دهیم. وی خاطرنشــان کرد: تفاوت تسهیالت 

بافت فرسوده با طرح اقدام ملی مسکن در این است که تسهیالت ۵۰ 

میلیون تومان با ســود ۹ درصد صورت می گیرد و مقداری هم در قالب 

واگذاری زمین ۹۹ ســاله و مقداری هم تسهیالت صندوق یکم است. 

طاهر با بیان اینکه از ۷۰ هزار واحد سهمیه اقدام ملی مسکن استان 6 

هزار و ۲۱۳ واحد در سایر شهرها اجرا می شود، بیان کرد: در شهر جدید 

بهارستان هشت هزار واحد، فوالدشهر ۱۰ هزار واحد و مجلسی 6۰۰ واحد 

از شــنبه ۲۳ آذرماه آغاز ثبت نــام از متقاضیان واجد شــرایط صورت 

می گیرد. به گفته وی،  فرآیند ثبت نام به مدت سه روز از ۲۳ تا ۲6 آذرماه 

 آغاز و ســامانه بالفاصله شــروع بــه ارزیابــی کرده و یــک ماه طول 

می کشد تا واجدین شــرایط جهت انعقاد قرارداد مراجعه کنند. معاون 

بازآفرینی شهری و مسکن اداره راه و شهرسازی اصفهان یادآور شد، ۲ 

گروه متقاضیان واقعی طرح اقدام ملی تولید مسکن نیستند آن ها که 

دهک پایین جامعه بــوده و امکان پرداخت ندارنــد و گروهی که برای 

ســوداگری و داللی ثبت نام می کنند و از آن ها می خواهیم تحت هیچ 

شرایطی در این سامانه ثبت نام نکنند زیرا با مشکل برخورده و مهر عدم 

انتقال روی این واحدها می خورد. وی افزود: هزینه ساخت طرح اقدام 

مسکن بین ۲ تا سه میلیون به ازای هر مترمربع است که بستگی به نوع 

ساخت و تجهیزات دارد.

به گفته مدیرکل دفتر صنایع نســاجی و پوشــاک 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت؛ توزیع پوشــاک 
ایرانی به نام برندهای خارجی غیرقانونی بوده و با آن 
برخورد می شود. افسانه محرابی گفت: مشکالتی در 
بخش مبادالت مالی و تامین مواد اولیه در صنعت 
پوشاک وجود داشــته که با تشکیل کمیته هایی در 
بانک گمرک این مشکالت رصد شد و در حال حاضر  

برطرف شده است.
 وی در ادامه از افزایش ۷۰ درصدی تعداد واحدهای 

 شــرکت کننده در نمایشــگاه صنعت نساجی خبر 
 داد؛ بــه طوری که تعــداد این واحد در ســال های
  ۹۷ و ۹۸ بــه ترتیــب 6۹ و ۱۱۹ واحد اعالم شــده
 است. محرابی اظهار کرد: اصالح نظام تعرفه وظیفه 
اصلی وزارت صمت اســت که با در نظر گرفتن کل 
زنجیــره تولید در صنعت نســاجی همیشــه رصد 

می شود. 
این مقام مســئول با بیــان اینکه در حــال حاضر 
مشــکلی در بخش تعرفه ها وجود نــدارد، تصریح 
کرد: در این زمینه هر ســال پیشنهادات تشکل ها و 
انجمن های پوشاک در کمیسیون ماده یک بررسی 
و تحلیل می شــود و طبق آن هــا تصمیمات گرفته 
خواهد شــد. به گفته مدیرکل دفتر صنایع نساجی 
و پوشــاک وزارت صمت، در حال حاضــر ۷۰ تا ۸۰ 

درصد نیاز کشور در بخش پوشاک در داخل تامین 
می شــود؛ این درحالی اســت که در گذشته تولید 

داخل قادر به تامین ۴۰ درصد نیاز کشور بود. 
وی همچنین با اشاره به ممنوعیت واردات پوشاک 
در یک سال گذشته، تولید ســاالنه پوشاک را ۳۱۰ 
هزار تن عنوان کرد و گفت: نیاز کشور به پوشاک ۵۲۰ 
تا ۵۳۰ هزار تن است؛ اما با در نظر گرفتن توان خرید 
مردم به نظر می رسد مشــکلی در زمینه تامین نیاز 

کشور در این بخش وجود ندارد.
 محرابی در ادامه تاکید کرد که توزیع پوشاک ایرانی 
به نام برندهای خارجی غیرقانونی اســت و با این 
مسئله برخورد می شود. به گفته وی، در حال حاضر 
توزیع پوشاک ایرانی با نام برندهای خارجی در حال 

حاضر در بازار بسیار کمرنگ شده است.

توزیع پوشاک ایرانی با برند خارجی غیرقانونی است

معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان از اجرای ۲۸ طرح آبخیز داری در سال جاری با اعتباری بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان خبرداد. ابوطالب 
امینی اظهار داشت: طرح های عمده آبخیز داری در استان اصفهان در یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از عرصه های طبیعی استان اصفهان اجرایی شده است. 
وی افزود: این طرح های آبخیز داری در استان اصفهان  روی ۳۵ هزار هکتار از منابع طبیعی استان اصفهان تاثیر خواهد داشت. معاون سازمان منابع طبیعی 
و آبخیز داری استان اصفهان تاکید کرد: از مزایای این طرح ها تغذیه ســفره های آب زیرزمینی، کنترل هرز آب ها، کاهش فرسایش خاک، توسعه پوشش 
گیاهی و کنترل سیالب هاست. امینی ادامه داد: شهرستان هایی همچون سمیرم، کاشان، مبارکه، شاهین شهر، فریدون شهر و خور بیابانک بیشترین سهم 
را از اجرای این طرح ها دارا هستند. وی اضافه کرد: خوشبختانه با افزایش اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی در سال جاری توانستیم حدود ۲۸ پروژه را 
اجرایی کنیم. معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان ادامه داد: خوشــبختانه با توسعه آبگرمکن های خورشیدی در روستاهای مختلف 
استان اصفهان توانســتیم مانع از قطع بی رویه درختان جهت جمع آوری هیزم در این مناطق شویم. امینی اضافه کرد: امسال طرح های آبخیز داری استان 

اصفهان در مقایسه با سال گذشته ۷۰ درصد رشد داشته است.

معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری استان خبر داد:
رشد ۷0 درصدی طرح های آبخیز داری در استان

تبلت بزرگ تر از 10 اینچ

بازار

 فرآیند ثبت نام به مدت سه روز از ۲۳ تا ۲۶ آذرماه آغاز 
 و سامانه بالفاصله شروع به ارزیابی کرده و یک ماه طول 
می کشد تا واجدین شرایط جهت انعقاد قرارداد مراجعه 

کنند

TB- Tab E10 تبلت لنوو مدل
X104F ظرفیت 16 گیگابایت

قیمت: 1،480،000 تومان

تبلت سامسونگ مدل 
 10.5 Galaxy TAB A
 LTE SM-T595 2018
قیمت: 3،۷80،000 تومان

 Latitude تبلت دل مدل
New Plus 10 ظرفیت 
قیمت: 5،990،000 تومان

 برداشت
 توت فرنگی در غزه

توت فرهنگــی موســوم بــه 
»طــالی ســرخ« یکــی از 
معــدود محصــوالت تولیدی 
کشــاورزان در نوار غزه اســت 
که اســراییل اجــازه صادرات 
آن را به فلسطینیان می دهد. 
جوانان غــزه ای برای صادرات 
توت فرهنگــی به کشــورهای 
اروپایی و حوزه خلیج با دقت 
تمام شبانه روز تالش می کنند.

کاهش 22 میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین کشور
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از کاهش ۲۲ میلیون لیتری مصرف بنزین 
کشور با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در روزهای پایانی آبان ماه سال جاری خبر داد. امیر 
وکیل زاده در این باره اظهار کرد: با اجرای طرح مدیریت مصرف ســوخت در کشور، مصرف روزانه 
بنزین کشور از میانگین روزانه نزدیک به ۹۹ میلیون لیتر به حدود ۷۷ میلیون لیتر در روز رسیده که 
این رقم حاکی از صرفه جویی ۲۲ میلیون لیتری در مصرف روزانه بنزین کشور است. وکیل زاده تاکید 
کرد: میزان مصرف بنزین در مدت مشابه سال گذشــته )از روز بیست و چهارم آبان ماه تا پانزدهم 

آذرماه سال ۹۷( روزانه ۸۹ میلیون و 6۰۰ هزار لیتر بوده است.

افزایش 40 هزار تومانی عوارض خروج از کشور
عوارض خروج از کشور در سال آینده ۲6۴ هزار تومان تعیین شده که در مقایسه با سال جاری ۴۰ 

هزار تومان افزایش دارد. در الیحه بودجه سال آینده پیش بینی شده تا عوارض خروج برای هر نفر 

۲6۴ هزار تومان باشد در حالی که در سال جاری ۲۲۰ هزار تومان پیش بینی شده بود. بر این اساس، 

عوارض خروج برای مسافران برای بار دوم تا ۵۰ درصد و برای بار سوم تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد 

یافت. همچنین عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره ۱۳۲ هزار تومان تعیین شــده است؛ اما در 

مورد زائران اربعین در الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ پیش بینی شده زائرانی که از تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ 

تا دوم آبان ماه همان سال از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از ایران خارج می شوند، از پرداخت 

عوارض خروج معاف باشند. در خارج از زمان تعیین شده برای زائران اربعین، عوارض خروج هوایی 

زائران اربعین ۴۵ هزار تومان و برای خروج زمینی و دریایی آنها ۱۵ هزار تومان است.

آب و برق در الیحه بودجه تفاوتی نکرده است
وزیر نیرو گفت: صنعت برق به میزان زیاد و صنعت آب هم همین طور به منابع داخلی متکی است 
یعنی به فروش آب و برق متکی هستند. رضا اردکانیان افزود: بخش برق ۲۳ هزار میلیارد تومان و 
بخش آب ۵ تا 6 هزار میلیارد تومان فروش دارند. پس قانون بودجه به ما کمک می کند ولی بیش 
از آنکه منابع به ما کمک کند این سازوکار و راهکارها هستند که به ما کمک می کنند. وی خاطرنشان 
کرد: از این حیث الیحه بودجه ۹۹ با قانون بودجه ۹۸ تفاوت معناداری ندارد. امیدواری ما این است 
که مواردی که در مجلس تصویب می شود بیشتر در سازوکارهای قانونی به ما کمک کند که بتوانیم 
صنعت آب و برق را به خوبی اداره کنیم. وزیر نیرو تاکید کرد: بر اساس چیزی که دولت در سال ۹6 
تصویب کرد اعالم شد که برای سال های آینده وزارت نیرو مجاز نیست که بیش از ۷ درصد قیمت آب 

و برق را برای کسانی که الگوی مصرف را رعایت می کنند، افزایش دهد.

بنزین دونرخی در بودجه 99 حذف می شود
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ممکن اســت نــرخ بنزیــن ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ یا ۲ هزار 
تومان شــود و دیگر بیشــتر از ۲ هزار تومان نخواهد بود و همچنین احتماال دو نرخی بودن بنزین 
در بودجه ۹۹ حذف می شود. هادی قوامی با اشــاره به تقدیم الیحه بودجه ۹۹ به مجلس شورای 
اســالمی گفت: الیحه بودجه توسط رییس جمهور تقدیم مجلس شــد، بودجه عمومی دولت بود 
چرا که بودجه شرکت های دولتی یک ماه قبل به مجلس و ســپس به کمیسیون برنامه و بودجه 
ارائه شــد و در حال حاضر در حال بررسی در کمیته محاسبات کمیســیون برنامه و بودجه است و 
گزارش بودجه شــرکت های دولتی به همراه بودجه عمومی دولت در مجلس بررســی می شود. 
وی یادآور شد: برای اولین بار و در ســال ۹۹ از محل درآمد نفت برای هزینه های جاری کشور چون 
 حقوق و دســتمزد هزینه نمی شــود و آنچه از نفت به دســت می آوریم صرف طرح های عمرانی

 می شود.

کافه اقتصاد

وز عکس ر

عکس: میزان

اخبار
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کودکان مادران دیابتی در معرض ریسک باالی بیماری قلبی
محققان هشدار می دهند کودکانی که از مادران دیابتی متولد می شوند با ریسک باال ابتال به بیماری 
قلبی عروقی از دوران کودکی تا سن ۴۰ سال مواجه هســتند. محققان دانشگاه آرهوس دانمارک 
عنوان می کنند اگر مشخص شود که این رابطه مبتنی بر علیت است، پیشگیری، غربالگری و درمان 
دیابت در زنان ســن بارداری نه تنها برای بهبود سالمت زنان مهم اســت، بلکه خطرات بلندمدت 

بیماری قلبی عروقی را در نوزادشان هم کاهش می دهد. 
شــمار زنان مبتال به دیابت قبل یا در طول بارداری در ســطح جهان روبه افزایش است و کودکان 
این زنان با احتمال بیشــتر ابتال به فاکتورهای پرخطر بیماری های قلبی عروقی نظیر فشــارخون 
باال و قندخون باال روبه رو هســتند. محققان در این مطالعه، داده های بالغ بر ۲.۴ میلیون کودک 
متولدشده در دانمارک را در سال های ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۶ بررسی کردند. در طول ۴۰ سال پیگیری وضعیت 
این افراد مشخص شد کودکان متولدشده از زنان دیابتی در مقایسه با کودکانی که مادرشان مبتال 
 به دیابت نبود، ۲۹ درصد بیشــتر با افزایش ریســک شــروع بیماری قلبی عروقی مواجه بودند. 
همچنین محققان دریافتند احتمال ریســک نارســایی قلبی ۴۵ درصد، بیماری فشــارخون باال 
 ۷۸ درصد، ترومبوز وریدی عمقــی ۸۲ درصد و آمبولی ریــوی ۹۱ درصد در این گــروه از کودکان 

بیشتر بود.

التهاب روده، ریسک عفونت های ویروسی را افزایش می دهد
مطالعه محققان بیمارستان سن آنتونی فرانسه نشان می دهد بیماران جوان مبتال به بیماری التهاب 
روده ۵ برابر جمعیت عمومی با ابتال به عفونت های ویروســی مواجه هستند که می تواند منجر به 
بستری شدن در بیمارستان یا آســیب دائمی به یک عضو شــود. محققان در این مطالعه، حدود 
۲۷۰۰ بیمار مبتال به التهاب روده را در مرکز ارجاع فرانســه مورد بررسی قرار دادند تا به نقش نسبی 
فعالیت بیماری التهاب روده و داروهای تحریک کننده عفونت حاد ویروســی پی ببرند. محققان 
نشــان دادند التهاب روده فعال و داروی thiopurines که برای درمان حدود ۶۰ درصد از بیماران 
مبتال به التهاب روده استفاده می شــود، از علل اصلی بروز عفونت ها هستند. در حالی که بیماران 
جوان در رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال با باالترین ریسک ابتال به عفونت مواجه هستند، اما ریسک بروز 
عفونت های شدید ویروسی در بیماران تمامی سنین ۳ برابر بیشــتر است. این مطالعه نشان داد 
که رابطه قوی ای بین مصــرف دارو thiopurines و موارد ابتال به عفونت های شــدید وجود دارد. 
درحالی که بیمارانی که هیچ داروی مصــرف نمی کردند همانند جمعیت عمومی در معرض ابتال به 

عفونت های حاد ویروسی بودند.

ورزش، راهکار اصلی افزایش اکسیژن مغز
محققان دریافتند در زمان ورزش خون می تواند اکســیژن بیشتری به مغز برساند چراکه افزایش 
تنفس، اکسیژن بیشتری را در هموگلوبین جای می دهد. »پاتریک درو«، سرپرست تیم تحقیق 
از موسسه ایالتی علوم اعصاب پنســیلوانیا، در این باره می گوید: »باور عمومی این است که خون 
پستانداران همواره اشباع از اکسیژن است.« وی در ادامه می افزاید: »ما می دانیم که در زمان انجام 
مهارت های شناختی، الگوی تنفسی افراد تغییر می کند. در مغز، افزایش فعالیت عصبی معموال با 

افزایش جریان خون همراه است.« 
به گفته محققان، »ما پیش بینی می کردیم که اکسیژن رسانی به مغز به فعالیت عصبی و جریان 
خون بستگی دارد. انتظار داشتیم که اکسیژن رسانی به مغز در صورت کاهش جریان خون، در قشر 
جلویی مغز افت کند.« محققان مشــاهده کردند این اتفاق افتاد؛ اما نفس کشیدن عامل افزایش 
اکسیژن رسانی به مغز بود. از این رو محققان به این نتیجه رسیدند که نفس کشیدن شیوه ای پویا 
برای تنظیم روند اکســیژن رسانی به مغز  محسوب می شــود و بهترین راه افزایش فرآیند نفس 

کشیدن، ورزش است.

سلامتدانستنی ها

 مفاد آراء
9/191 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 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 دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ 
 رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند. 
1- رأی شماره 2530 مورخ 98/08/13 هیأت : آقای حســین فینی بیدگلی فرزند علی 
محمد شماره شناســنامه 142 ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 160 مترمربع شماره 
پالک 989 فرعی مفروز و مجزی شــده از 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین 
 آباد بیــدگل بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رســمی شــهرداری 

آران و بیدگل 
2- رأی شــماره 2540 مورخ 98/08/13 هیأت : آقای روح اله علی مرادی فرزند فتح اله 
شماره شناسنامه 9772 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160 مترمربع شماره پالک 990 
فرعی مفروز و مجزی شده از 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی نصراله داعی
3- رأی شــماره 2542و2543 مــورخ 98/08/13 هیأت : آقای حســین کویری فرزند 
رحمت شــماره شناســنامه 467 و خانم فهیمه عنایتی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 
1250090075 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 160 مترمربع شماره پالک 
991 فرعی مفروز و مجزی شده از 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی نصراله داعی
4- رأی شــماره 2583 مورخ 98/08/14 هیأت : آقای مصطفی حاجی عبداله لو فرزند 
محمد شماره شناسنامه 625 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 89.63 مترمربع شماره پالک 
226 فرعی مفروز و مجزی شــده از 23 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 
3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رســمی علیرضا حسین جعفری بیدگلی و 

زهرا کامل آرانی
5- رأی شماره 2579 مورخ 98/08/14 هیأت : آقای ابوالفضل کبرائی فرزند احمد شماره 
شناسنامه 1250004098 ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 93.50 مترمربع شماره پالک 
12 فرعی مفروز و مجزی شده از 1 و 9 فرعی از پالک 122 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی احمد کبرائی
6- رأی شماره 2601 مورخ 98/08/16 هیأت : آقای حسین سالمی فرد بیدگلی فرزند رضا 
شماره شناسنامه 279 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 157.65 مترمربع شماره پالک 105 
فرعی مفروز و مجزی شــده از 3 فرعی از پالک 235 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی علی ناظمی و حسن نوریان
7- رأی شــماره 2667 مورخ 98/08/21 هیأت : شــهرداری آران و بیدگل شناسه ملی 
14000277330 ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 1895 مترمربع شــماره پالک 19 
فرعی مفروز و مجزی شــده از 2 إلی 18 فرعــی از پالک 633 اصلی واقــع در اماکن 
 بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل . مالک رســمی و ابتیاعی از مالکین رســمی وراث

 شهاب الدین بنی طباء
8- رأی شــماره 2593و2594 مورخ 98/08/16 هیأت : آقــای مهدی عارضی بیدگلی 
فرزند محمدعلی شماره شناسنامه 151 و خانم سمیه سجادی بیدگلی فرزند نظام شماره 
شناسنامه 88 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 258 مترمربع شماره پالک 220 
فرعی مفروز و مجزی شده از 11 فرعی از پالک 972 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل . مالکین رسمی
9- رأی شماره 2585 مورخ 98/08/14 هیأت : آقای آقا سید شهاب طباطبائی آرانی فرزند 
سیدعباس شماره شناسنامه 102 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 259 مترمربع شماره 
پالک 4 فرعی از پالک 1099 اصلی واقع در اماکن بخــش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . 

ابتیاعی از مالک رسمی خانم آوین سادات طباطبائی آرانی
10- رأی شــماره 2581 مورخ 98/08/14 هیأت : آقای علی اصغر مطمئن آرانی فرزند 
محمد شماره شناســنامه 211 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 133.80 مترمربع شماره 
پالک 19 فرعی مفروز و مجزی شــده از 1و12و13 فرعی از پــالک 1350 اصلی واقع 
در اماکن بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیــدگل . ابتیاعی از مالکین رســمی آقای پرویز 
 بوجار و خانم عطیه شــیخ و بانو اقدس بادپــی و خانم فاطمه حاجی بیکــی ورثه خانم 

سلطان علی زاده کاشی
11- رأی شــماره 1948و1949 مورخ 98/06/25 هیأت : آقای رمضانعلی رزاقیان آرانی 
فرزند علی شماره شناسنامه 117 و خانم مه لقا مهدویان آرانی فرزند رضا شماره شناسنامه 
7556 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 120 مترمربع شماره پالک 9907 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 1739 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل . مالکین رسمی
12- رأی شماره 1944و1945 مورخ 98/06/25 هیأت : آقای سیدمجتبی سیدیان آرانی 
فرزند سیدمرتضی شــماره شناســنامه 985 و خانم مریم رزاقیان آرانی فرزند رمضانعلی 
شماره شناســنامه 454 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 206.15 مترمربع 
شماره پالک 9908 فرعی مفروز و مجزی شده از 1739 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع 
در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالک رسمی و ابتیاعی از مالکین رسمی 

ورثه سید مرتضی سیدیان
13- رأی شــماره 2546 مورخ 98/08/13 هیأت : خانم طاهره زمینی آرانی فرزند علی 
شماره شناسنامه 407 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 144 مترمربع شماره پالک 9924 
فرعی مفروز و مجزی شده از 1230 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی احسان بابا آرانی
14- رأی شــماره 2548و2549 مورخ 98/08/13 هیأت : آقای عباس غفورزاده آرانی 
فرزند علی اکبر شماره شناســنامه 2588 و خانم نفیســه هارونی آرانی فرزند عباسعلی 
شماره شناسنامه 6190009751 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 141.47 
مترمربع شماره پالک 9925 فرعی مفروز و مجزی شده از 1230 فرعی از پالک 2637 
 اصلی واقع در مســعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رســمی

 احسان بابا آرانی
15- رأی شماره 2552 مورخ 98/08/13 هیأت : خانم زهرا خادم پور آرانی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 576 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 116.20 مترمربع شماره پالک 9926 
فرعی مفروز و مجزی شده از 1080 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی حمیدرضا ذوالفقاری
16- رأی شــماره 2716و2717 مورخ 98/08/27 هیأت : آقای ماشــااله زارعی فرزند 
علی محمد شماره شناسنامه 136 و خانم عذرا دست مزد فرزند سیف اله شماره شناسنامه 
395 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 372.41 مترمربع شماره پالک 9930 
فرعی مفروز و مجزی شده از 5214 و 8944 و 5476 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در 
مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالکین رسمی و ابتیاعی از مالکین رسمی 

وراث نعمت اله زارعی
17- رأی شماره 2718و2719 مورخ 98/08/27 هیأت : آقای احمد زارعی فرزند ماشااله 
شماره شناســنامه 1250051967 و خانم زهرا آردی آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه 
6190066331 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 172.30 مترمربع شماره پالک 
9931 فرعی مفروز و مجزی شده از 8944 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی آقای ماشااله زارعی و خانم 

عذرا دست مزد
18- رأی شــماره 2554و2555 مــورخ 98/08/13 هیــأت : آقای علــی اکبر قدمی 
ساالروند فرزند جواد شــماره شناســنامه 1250160375 و خانم زهرا علی حاجی آرانی 
فرزند حســین شــماره شناســنامه 6190022502 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه 
بمســاحت 158.19 مترمربع شــماره پالک 3356 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در 
 احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی آقایان کدخدائی و

 ماشااله اکرمیان
19- رأی شماره 2558 مورخ 98/08/13 هیأت : خانم گیالن پناهیده فرزند مسلم شماره 

شناسنامه 618 ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت 104.80 مترمربع شماره پالک 
3357 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآبــاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . 

ابتیاعی از مالک رسمی مسلم پناهیده
20- رأی شماره 2560و2561 مورخ 98/08/13 هیأت : آقای محمود سرکار آرانی فرزند 
عباس شماره شناسنامه 6190050514 و خانم منیره ســرکار آرانی فرزند احمد شماره 
شناســنامه 6190079954 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 125 مترمربع 
شماره پالک 3359 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی اصغر مطمئن آرانی
21- رأی شماره 1636 مورخ 98/05/27 هیأت : خانم جمیله چرخی آرانی فرزند نعمت 
اله شماره شناسنامه 505 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 141.50 مترمربع شماره پالک 
1981 فرعی مفروز و مجزی از 286 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی وراث علی نمدیان
22- رأی شــماره 1976و1977 مــورخ 98/06/27 هیأت : آقای احمــد قربانی گنجه 
فرزند طاهر شــماره شناســنامه 9126 و خانم هاجر مرشــدیان آرانی فرزند علی اصغر 
شماره شناســنامه 452 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 100.90 مترمربع 
شــماره پالک 1984 فرعی مفروز و مجزی شــده از 235 فرعی از پالک 2640 اصلی 
 واقع در آران دشــت بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیــدگل . ابتیاعی از مالکین رســمی 

مشاعی آران دشت
23- رأی شــماره 2564 مورخ 98/08/13 هیــأت : آقای محمد منصــوری فرد فرزند 
علی اکبر شــماره شناســنامه 1018 ششــدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 174.70 
مترمربع شماره پالک 1993 فرعی مفروز و مجزی شــده از 183 فرعی از پالک 2640 
 اصلی واقع در آران دشــت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رســمی

 سید احمد عباس زاده
24- رأی شــماره 2566 مــورخ 98/08/13 هیأت : آقــای محمدعلــی نورانی آرانی 
فرزند میرزامحمد شــماره شناســنامه 184 ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 330.50 
مترمربع شماره پالک 1994 فرعی مفروز و مجزی شــده از 235 فرعی از پالک 2640 
 اصلی واقع در آران دشــت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رســمی

 خانم شمسیه اشجعی
25- رأی شــماره 2591 مورخ 98/08/16 هیــأت : آقای علی آســتانی بیدگلی فرزند 
عباس شماره شناسنامه 6190083668 ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 150 مترمربع 
شماره پالک 399 فرعی مفروز و مجزی شــده از 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع 
در دســتجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی هادی 

حمیدپناه
26- رأی شــماره 2637و2638 مــورخ 98/08/19 هیأت : آقای حبیــب اله گل زاده 
آرانی فرزند عباسعلی شماره شناســنامه 488 و خانم اکرم عباســی آرانی فرزند عباس 
شماره شناســنامه 9464 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 98.43 مترمربع 
شــماره پالک 6370 فرعی مفروز و مجزی شــده از 213 فرعی از پالک 2840 اصلی 
واقع در ریگستان دیمکار آران و شــماره پالک 3556 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع 
 در مســعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رســمی شــهرداری

 آران و بیدگل
27- رأی شماره 2528 مورخ 98/08/13 هیأت : اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران 
و بیدگل شناسه ملی 14003505268 ششدانگ قســمتی از یکباب مسجد مالمحمود 
بمساحت 111.50 مترمربع شماره پالک 3137 اصلی )626 اصلی مکرر( واقع در اماکن 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رســمی سیدفضل اله طاهائی احد از 

ورثه سیدعلی طاهائی
28- رأی شماره 2597 مورخ 98/08/16 هیأت : آقای رسول کوچکی نصرآبادی فرزند 
رضا شماره شناسنامه 1250074177 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 126 مترمربع شماره 
پالک 34 فرعی از پالک 20 اصلی واقع در شفیع آباد نصرآباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی مزرعه شفیع آباد نصرآباد
29- رأی شــماره 2599 مورخ 98/08/16 هیأت : آقای امید کوچکی نصرآبادی فرزند 
رضا شماره شناسنامه 6190034004 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 121 مترمربع شماره 

پالک 35 فرعی از پالک 20 اصلی واقع در شفیع آباد نصرآباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و 
بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی مزرعه شفیع آباد نصرآباد

30- رأی شــماره 2201 مورخ 98/07/10 هیأت : خانم ماه سلطان جارچی نوش آبادی 
فرزند علی شماره شناسنامه 119 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 121.5 مترمربع شماره 
پالک 1819 فرعی مفروز و مجزی شده از 45 فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد 

نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی حمیدرضا رئوفی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/09/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/09/19

م الف: 670749  عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
مفاد آراء

9/184 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 139860302016000328 مورخ 98/07/04 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای محمد حجتی فرزند 
عباسقلی به شماره شناسنامه 2155 صادره از نجف آباد به شماره ملی 1091234329 در 
ششدانگ یک واحد مرغداری )پرورش بوقلمون( به مساحت 15074/05 متر مربع پالک 
21 اصلی واقع در روستای حسن آباد آبریزه بخش 12 ثبت اصفهان خریداری از مالکین 
رسمی  آقایان مصطفی یزدانی، نصراله یزدانی، حسن یزدانی، احمد یزدانی، حسن یزدانی، 
مهدی یزدانی، حســین یزدانی، علیرضا یزدانی، عصمت یزدانی و فاطمه یزدانی محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
 شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/09/04 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/19 

م الف: 667614  سید محمد حسن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک تیران 
وکرون

مفاد آراء
9/185 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 139860302016000334 مورخ 98/07/07 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا عدالتی فرزند 
احمد به شماره شناسنامه 115 صادره از تیران به شماره ملی 5499396574 در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 920/18 متر مربع پالک 2496 فرعی از یک اصلی 
واقع در تیران بخش 12 ثبت اصفهان خریداری از مالک رســمی حیدر علی تیران کرون 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/09/04 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/19 

م الف: 667610  سید محمد حسن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک تیران 
وکرون

بیشترین مقدار ویتامین D در میانه روز )ظهر( در بدن ساخته می شود 

به شرطی که حداقل صورت و دست ها بدون هیچ الیه محافظی )مانند 

کرم های ضد آفتــاب( در معرض نور خورشــید قــرار بگیرند. ارتباط 

ویتامین D یا به اصطالح »ویتامین آفتابم، با ســالمت استخوان ها، 

برای همگان ثابت شده و محرز است؛ اما امروزه عالقه مندی فراوانی 

به این ویتامین به دلیل ارتباط با بیماری های مختلفی از جمله ام اس، 

انواع سرطان، بیماری های قلبی- عروقی و دیابت ایجاد شده است. 

 D طی ســال های اخیر، محققــان پیشــنهاد کرده اند کــه ویتامین

می تواند نقشــی حیاتــی در تنظیم گلوکــز )قند خون(، انســولین و 

التهاب داشته باشــد که این یافته، می تواند به نوبه خود یک هشدار 

مهم برای پیشــگیری از بیماری های قلبی- عروقی و دیابت باشــد. 

بدن جهت حفظ عملکرد صحیح و ســالمت خود نیــاز به ویتامین ها 

دارد. ویتامین ها به دو گروه اصلی تقســیم می شــوند: ویتامین های 

محلول در آب و ویتامین های محلول در چربی. ویتامین D از دســته 

ویتامین های محلول در چربی است )ویتامین های محلول در چربی 

شــامل ویتامین هــای A، D، K و E و ویتامین هــای محلول در آب 

شــامل ویتامین های گروه B و ویتامین C است(. ویتامین D مانند 

سایر ویتامین های محلول در چربی در کبد و بافت های چربی ذخیره 

می شود و همانطوری که مقادیر اضافه آن می تواند سمی باشد، کمبود 

 آن در بدن نیز با بــروز بیماری های مختلف جســمی و روحی ارتباط 

دارد.

ویتامین D برخالف ســایر ویتامین ها می تواند در بدن از نور خورشید 

نیز ساخته شود، درحالی که بیشتر ویتامین ها فقط باید از طریق غذا 

تامین شوند. برخی عوامل بر امکان تولید ویتامین D در اثر تابش نور 

خورشــید تاثیر گذارند. افرادی که پوست تیره ای دارند، یا در مناطقی 

دور از خط استوا زندگی می کنند، افرادی که دارای اضافه وزن یا چاقی 

هستند یا پوشــش کامل در برابر نور خورشــید دارند )استفاده از ضد 

آفتاب، لباس های پوشــیده، دســتکش، کاله و غیره( و افراد مسن، 

نمی توانند به مقدار کافــی ویتامین D از طریق نور آفتاب به دســت 

بیاورند، بنابراین برای این دســته از افراد، استفاده از مکمل ویتامین 

D ضروری است.

 D همچنین آلودگی هوا از جمله عواملی است که مانع سنتز ویتامین

توسط نور خورشید در بدن می شــود. بنابراین در مورد افراد ساکن در 

کالن شــهرها که عموما هوای آلوده ای دارند هم باید به امکان وجود 

کمبود ویتامین D توجه شود.

غنی ترین منابع غذایی ویتامین D شامل روغن کبد ماهی، ماهی های 

چرب مانند ماهی ســالمون، لبنیات و تخم مرغ هســتند. از آنجا که 

این ویتامین به مقدار فــراوان در منابــع غذایی وجود 

ندارد، دریافت مکمل آن، با در نظر گرفتن میزان مواجهه 

مفید فرد با نور خورشید، در صورت تجویز از سوی پزشک یا 

متخصص تغذیه، توصیه می شود.

تنها راه تشــخیص کمبود ویتامیــن D، آزمایش 

خون اســت. اگرچه عالئمی همچون مشــکالت 

گوارشــی، تعریق در ناحیه پوست جمجمه، استخوان 

درد، افزایــش وزن و بــی حوصلگــی می توانند تا 

حدودی نشانگر کمبود ویتامین D در بدن باشند.

با وجودی که ایران کشوری 

اســت  آفتابــی 

بررسی ها نشان 

می دهنــد که 

ما در بیشتر 

مناطق کشور 

در حدود ۸۰ 

درصد کمبود 

 D ویتامیــن 

داریم. نوع لباس، 

گــرد و غبــار، شیشــه 

پنجره هــا، هوای ابــری، هوای 

آلــوده و کرم های ضــد آفتــاب می توانند 

مانع رســیدن اشــعه ماوراءبنفش به بدن و ساخته 

شــدن ویتامین D مــورد نیاز در بــدن فرد شــوند. همچنین 

منابع غذایــی ویتامین D بســیار محدود هســتند و غنی ســازی 

 مــواد غذایی بــا ویتامیــن D در ایــران به شــکل گســترده انجام 

نمی شود.

گیرنده های ویتامین D تقریبا در تمام سلول های بدن وجود دارند که 

این نشان دهنده نقش مهم ویتامین D در فرآیندهای شیمیایی بدن 

اســت؛اما این ویتامین نقش قابل توجه و مهمــی در تنظیم عملکرد 

سلول های بتای پانکراس )ســلول های ترشــح کننده انسولین در 

پانکراس یا همان لوزالمعده( دارد.

ویتامین D جزو آن دســته از ویتامین های محلول در چربی اســت 

که قابلیت ذخیره شدن در بدن را دارد. در صورت مصرف بیش از حد 

مجاز، می تواند باعث عوارضی از قبیل رسوب کلسیم در کلیه ها، ریه ها، 

قلب، گوش، دردهای استخوانی، از دست دادن اشتها و تهوع، افزایش 

حجم ادرار، یبوست، اختالالت کلیوی و موجب مسمومیت شود.

 

کمبود ویتامین 

D با افزایش نمایه 

تــوده بدنی، فشــار خون 

باالتر، تری گلیســرید باال و مقاومت 

به انسولین که همگی از عوامل مســتعد کننده فرد به بروز دیابت نوع 

۲ هســتند، ارتباط دارد؛ اما نکته حائز اهمیت این اســت که دریافت 

مقادیر مطلوبی از ویتامین D در پیشــگیری یا کنتــرل دیابت موثر 

است و مصرف بیش از حد آن همراه با عوارض جدی است. بنابراین، 

مصرف ویتامین D از طریق مکمل، نیازمند بررســی های پزشــکی و 

تحت نظر پزشک یا متخصص تغذیه باید صورت گیرد و الزم است که 

از مصرف خودسرانه آن پرهیز شود. همچنین توصیه می شود با توجه 

به شــیوع باالی کمبود ویتامین D در ایران وضعیت ویتامین D خون 

در همه افراد بخصوص افرادی کــه در مرحله پیش دیابت قرار دارند، 

مورد بررسی قرار گیرد.

راه های تامین ویتامین D کدام است؟
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مدیرکل کمیته امداد استان:

4 هزار  یتیم اصفهانی بدون حامی هستند
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهــان گفت: ۲۳ هــزار و ۳۳۱ نفر از فرزندان ایتام و محســنین 
تحت پوشش کمیته امداد هســتند که از این تعداد چهار هزار و ۳۴۳ نفر حامی ندارند. محمدرضا 

متین پــور در خصــوص حامیــان این 
فرزنــدان افــزود: از این تعــداد چهار 
هــزار و ۳۴۳ نفــر حامــی ندارنــد که 
امیدواریم با طرح هــای مختلف برای 
این فرزندان بتوانیم از اقشــار مختلف 
جذب حامی داشته باشیم. وی با بیان 
اینکه طــرح »هر کارمنــد یک حامی« 
هم در اســتان اجرایی می شــود، ادامه 
داد: برای حمایت بیشــتر از نیازمندان 
تحــت پوشــش، طــرح »هــر کارمند 

یــک حامی« در سراســر اســتان اجــرا می شــود و امیدواریم کــه با توجــه به ســابقه نیکوی 
 معلمــان در ایــن زمینه، شــاهد مشــارکت گســترده ایــن قشــر فرهیختــه در این امــر خیر 

باشیم.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر داد:

جاری شدن آب زاینده رود در تاالب گاوخونی
معــاون حفاظت و بهــره برداری شــرکت آب منطقــه ای اصفهان گفت: بــا پایان یافتــن توزیع 
آب کشــاورزی، آب جاری موجود در ســد رودشــتین به ســمت تــاالب گاوخونی روانه شــد. 
حســن ساســانی، معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان بــا بیان اینکه 
از پانزدهــم آذر آب جــاری در زاینده رود به ســمت تاالب گاوخونی هدایت شــده، ادامــه داد: با 
پایان یافتن توزیع آب کشــاورزی در شــبکه های آبشــار و رودشــتین برای کشــت پاییزه، آب 
جاری موجود در ســد رودشــتین به ســمت تاالب گاوخونی روانه شــد. ساســانی بــا تاکید بر 
اینکه تامین حقابه زیســت محیطی و نگرانی از تــاالب گاوخونی یکــی از مهم ترین دغدغه های 
شــرکت آب منطقه ای اســتان اســت، گفت: مخزن ســد زاینده رود به ۳۰۵ میلیون متر مکعب 
 رسیده اســت. وی افزود: ورودی ســد زاینده رود در حال حاضر ۲۱ و خروجی آن ۱۵ متر مکعب 

بر ثانیه است.

رییس مرکز تحقیقات علوم اعصاب استان اصفهان:

ادعای پایان مرگ مغزی، یک فرضیه است
رییس مرکز تحقیقات علوم اعصاب اســتان اصفهــان گفت: ادعای مدیر مرکــز صدمات مغزی 
دانشکده پزشکی اســتنفورد درباره تشــخیص و درمان مرگ مغزی در چند ثانیه هنوز در حد یک 
فرضیه است و به عنوان یک روش تشخیصی به اثبات نرسیده اســت. وحید شایگان نژاد با بیان 
اینکه ادعای درمان مرگ مغزی فقط در حد یک فرضیه اســت، اظهار کرد: ادعای تشخیص مرگ 
مغزی و جلوگیری از مرگ افراد مرگ مغزی توسط »جمشــید قاجار«  تنها یک فرضیه و هنوز به 
اثبات نرسیده اســت. وی با توضیح اینکه جمشــید قاجار طبق تحقیقاتی که انجام داده، معتقد 
است، ممکن اســت در ضربه های خفیف مغزی نشــانه ای در معاینات و یا MRI دیده نشود؛ اما 
از روی حرکات چشــم می توان متوجه شــد که تغییراتی فیزیولوژیکی در مغز فرد ایجاد شــده، 
 ادامه داد: هنوز مقاله ای معتبر با عنوان تشــخیص مرگ مغزی از این راه توســط جمشید قاجار 

منتشر نشده است.

رییس اداره سالمت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفته که  موردی از  آنفلوآنزا در مدارس استان گزارش نشده است؛

وضعیت سفید

شیوع آنفلوآنزا ، بازار شــایعات و هراس  پریسا سعادت
مردم از این بیماری کشنده را هم داغ کرده 
اســت. آمار رســمی از جان باختن 8۱ نفر در کشــور  حکایت دارد؛ اما 
شــایعات و آمار غیر رســمی نیز دهان به دهــان می چرخد و حکایت 

ترسناکی را بازگو می کند.
 در حالی که هفته گذشته ادعا می شد تعطیلی مدارس اصفهان به دلیل 
ترس از شیوع آنفلوآنزا در میان دانش آموزان است؛ اما به تازگی اعالم 
شــد هیچ موردی از ابتال به آنفلوآنزا در مدارس اصفهان گزارش نشده 
است. رییس اداره ســالمت و تندرســتی اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان گفته که فعال مدارس اصفهان از ایــن بیماری خطرناک پاک 
اســت، وضعیت اما در همه جای اســتان و فراگیرتر از آن در کل کشور 
چندان خوب نیست. در حالی که اعالم شــده است در اصفهان ۱۵ نفر 
در اثر ابتال به آنفلوآنزا  فوت کرده اند، این بیماری در سراســر کشــور به 
صورت شایعی در حال گسترش است و حتی در برخی از استان ها مانند 
آذربایجان مدارس را به تعطیلی کشــانده اســت. در اردبیل، سیستان 
و بلوچستان و زنجان هم اعالم شــده تنها ابتال به این بیماری موردی 
بوده و فراگیری آن صحت ندارد؛ اما عــدم تعطیلی مدارس انتقادات 
جدی  را هم به همراه داشــته اســت. با توجه به اینکه کودکان از جمله 

اصلی ترین گروه های هدف این بیماری هســتند که می تواند آنها را در 
آســتانه خطر جانی قرار دهد، برخی از کارشناسان بهداشتی معتقدند 
مدارس در استان هایی که آنفلوآنزا شیوع زیادتری دارد که البته اصفهان 
را هم شامل می شــود، باید چندین روز تعطیل شود. در حالی که هفته 
گذشته آمار فوتی های اصفهان ۱۰ نفر اعالم شــد؛ اما روز  یکشنبه این 
آمار به ۱۵ نفر رسید که نشان می دهد این بیماری در اصفهان همچنان 
در حال پیشروی است و موج آن فروننشسته است. مسئوالن آموزش 
و پرورش اصفهان معتقدنــد اقدامات الزم در مدارس انجام شــده و 
نیازی به تعطیلی برای کنترل این  بیماری وجود ندارد. در همین زمینه 
حسین عباسیان، رییس اداره سالمت آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفته اســت: اقدامات الزم در مدارس به منظور پیشــگیری از ابتالی 

دانش آموزان به این ویروس انجام شده است.
 وی اظهار داشت: در این راســتا اطالع رسانی پیوسته به دانش آموزان، 
آموزش از طریق مدیران و معلمان، نصب پوستر و پخش کلیپ صورت 
می گیرد. رییس اداره سالمت آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: 
توجیه و تاکید به دانش آموزان در اســتفاده نکردن از وسایل شخصی 
یکدیگر و خودداری از دست دادن و روبوسی با همکالسی ها نیز انجام 

شده است. 

وی خاطرنشــان کرد: توجیه دانش آموزان بر همراه داشتن دستمال و 
استفاده صحیح از آن در هنگام ســرفه و عطسه در مدارس مورد تاکید 
قرار گرفته اســت. عباسیان یادآور شــد: به دانش آموزان رعایت آداب 
تنفسی نیز توصیه شده است تا هنگام سرفه و عطسه، حتما دستمالی 
را جلوی دهان و بینی خود بگیرند و پس از اســتفاده، دســتمال را در 
پالستیک گذاشته و به سطل زباله بیندازند. وی به والدین دانش آموزان 
نیز توصیه کــرد که از حضور فرزند مبتالبه ســرماخوردگی در مدرســه 
جلوگیــری کنند و بدون نظر پزشــک اقدام به بــردن فرزندان خود به 
مدرسه نکنند، چون در صورت ابتال به آنفلوآنزا، این ویروس در ترشحات 
تنفسی بیمار وجود دارد و ممکن است دیگر دانش آموزان را نیز به این 

ویروس مبتال کند. 
وی تاکید کرد: رعایت نکات دقیق بهداشــتی از ســوی دانش آموزان، 
کارکنان مــدارس و والدین موجــب فروکش کردن مــوج آنفلوآنزای 
فصلی می شود. این مســئول به انجام غربالگری روزانه، قبل از ورود 
دانش آموزان به مدرســه و منــع ورود آنان با عالئم ســرماخوردگی یا 
مشــکوک به ابتالبه آنفلوانزا اشــاره کرد و گفت: وضعیت این دسته از 
دانش آموزان به والدین گزارش و از آنها خواســته می شود که به مراکز 

بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.

در حالی که هفته گذشته آمار فوتی های اصفهان 10 نفر 
اعالم شد؛ اما روز  یکشنبه این آمار به 15 نفر رسید که نشان 
می دهد این بیماری در اصفهان همچنان در حال پیشروی 

است و موج آن فروننشسته است

با مسئولان

مفاد آراء
186 /9 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

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

 دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي 
تقديم دادخواســت به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت 

خواهد نمود. صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راي شماره 139860302019000359-1398/08/27-  آقای عباس زين العابدينی 
دهاقانی فرزند نعمت اله ششدانگ يک باب مغازه به  مساحت 47/80 متر مربع مجزی شده 
از پالک 2108 فرعی از 121 اصلی که قباًل 988/1 فرعی بوده است انتقال عادی از طرف 

نعمت اله زين العابدينی مالک رسمی.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/09/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/04

م الف:686062 زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
حصر وراثت

9/188  آقای محمد باتوانی دارای شناسنامه شماره 1129535231 به شرح دادخواست 
به کالسه  435/98 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان جان محمد باتوانی آخوره عليائی به شناسنامه 13 در تاريخ 97/4/18 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به يک فرزند ذکور 
بنام عليرضا باتوانی، ش.ش 71 و متولد 1354 و پنج فرزند اناث به نام های 1- تاج الملوک 
، ش.ش 231 متولد 1349، 2- مرضيه ، ش.ش 154 متولد 1361، 3- سرور، ش.ش 3689 
متولد 1341 ، 4- اعظم، ش.ش 179 متولد 1359 ، 5- عشرت ، ش.ش 369 متولد 1345 
و يک همسر دائمی به نام زبيده خودسيانی فرزند حسين، ش.ش 16 متولد 1316  و بغير از 
نامبردگان فوق وراث ديگری ندارد. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 687803 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر
حصر وراثت

9/189  آقای عباس سعيدی دارای شناسنامه شماره 1129737179 به شرح دادخواست 
به کالسه  485/98 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان سيده ماه طال هاشمی به شناسنامه 11 در تاريخ 98/8/25 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به يک فرزند پسر بنام عباس 
سعيدی فرزند مهديقلی ، ش.ش 24 م تولد 1342 و يک دختر بنام  ماه بيگم سعيدی چقائی 
فرزند مهديقلی ، ش.ش 657 متولــد 1343 و بغير از نامبردگان فوق وراث ديگری ندارد. 
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر 
کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 
يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 687744 شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر
ابالغ وقت رسیدگی

9/190  بدينوسيله اعالم می دارد که آقای محسن حسينی فرزند حب علی دادخواستی مبنی بر 
درخواست انتقال سند به طرفيت آقای اسمعيل عابديان کوهانستانی به اين شعبه تقديم نموده 
است که به کالسه 457/98 شعبه اول شورای حل اختالف فريدونشهر ثبت گرديده است و در 
تاريخ 98/12/21 وقت رسيدگی تعيين گرديده است. لذا به آقای اسمعيل عابديان کوهانستانی 
فرزند قاسم ابالغ می گردد که جهت رسيدگی به پرونده 457/98 در روز چهارشنبه مورخه 

98/12/21 ساعت 3/30 در شعبه اول شــورای حل اختالف فريدونشهر حاضر شويد. اين 
 آگهی بعنوان ابالغ قانونی تلقــی و در صورت عدم حضور وفق مقــررات اقدام می گردد. 

م الف: 687769 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر
مزایده مال غیرمنقول

9/192 بر اساس پرونده اجرائي به شماره بايگاني 9800096 ) له فاطمه قره بيگی وعليه 
ورثه نجف کازرونی ( تمامت ششدانگ اعيان يکدســتگاه آپارتمان باپالک ثبتی شماره 
دوازده هزاروســيصدونودوهفت فرعی از دواصلي واقع دربخش يک ثبتی شــهرضا، به 
مساحت 63 / 83 مترمربع با حدود اربعه ذيل : شماال به طول 73 / 6 مترپنجره وديواريست 
به گذرده متری شــرقا اول به طول 90 / 4 مترديواربه ديوار پالک 11373 / 2 دوم درسه 
قسمت اول جنوبی و قسمت دوم شمالی است به طولهای 70 سانتی متر – 70 سانتی متر 
و 70 سانتی متر ديواروپنجره است و نورگير مشاعی سوم بطول 70 / 7 ديواربديوار پالک 
11373 / 2 جنوبا اول به طول 50 / 2 متر پنجره وديواريست به فضای حياط مشاعی دوم 
دردوقسمت که قسمت دوم شرقی اســت به طولهای 70 / 2 متر و 25 / 1 متر دروديوارو 
ديواريست به تراس احداثی ســوم بطول 50 / 1 متر ديواريست به فضای حياط مشاعی 
غربا اول به طول 05 / 5 متر ديواريست اشتراکي با آپارتمان 12396 / 2 دوم درسه قسمت 
که قسمت اول شــمالی وقسمت سوم جنوبی اســت بطول 20 / 1 و 05 / 5 متر و 20 / 1 
مترديوارودروديواری است به راه پله مشاعی سوم به طول 20 / 4 متر ديواريست اشتراکی 
باآپارتمان شــماره 12396 / 2 . انباری به پالک ثبتی شماره دوازده هزاروچهارصدويک 
فرعی ازدواصلی به مســاحت 10 / 2 مترمربع باحدوداربعه ذيل : شــماال بطول 70 / 1 
مترديواريست اشتراکی با انباری شماره 12400 / 2  شرقابطول 25 / 1 متر دروديواريست 
 به راهرو اشــتراکی جنوبــا: بطول 70 / 1 مترديواريســت اشــتراکی باانباری شــماره

 12402 / 2 غربا: بطول25 / 1 ديواريست اشــتراکی باآپارتمان 12395 / 2 . و پارکينگ 
به پالک ثبتی شــماره دوازده هزاروچهارصدوشش فرعی ازدواصلی به مساحت 50 / 11 
مترمربع باحدوداربعه ذيل : شــماال بطول 30 / 2 مترفضا به فضای حياط مشــاعی شرقا 
بطول 5 مترديواريســت به ديوار پالک 11373 / 2 جنوبا بطول 30 / 2 متر ديواريســت 
 به پالک هــای 5832 / 2 و 5833 / 2 غربــا: بطول5 متر فضايی بــه فضای پارکينگ

 12407 / 2 . ششدانگ پالک ثبتی فوق الذکر بانضمام پارکينگ و انباری درسيستم جامع 
امالک به نام نجف کازرونی ثبت گرديده است .که درپرونده اجرائی به شماره بايگانی فوق 
 درقبال طلب خانم فاطمه قره بيگی بابت مهريه مندرج درسند نکاحيه شماره 8707 مورخ

 20 / 09 / 1386 دفتر ازدواج شــماره 150 وطالق شماره 145 شــيراز وبه استناد بند ب 
ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه ششدانگ پالک بازداشت گرديده است وپس از ابالغ 
اجرائيه وبنا به درخواست بستانکار پالک مذکورمورد ارزيابي قرارگرفته وتوسط کارشناس 
رسمي دادگستري بدين شرح توصيف و ارزيابي گرديد. مورد بازديدششدانگ آپارتمان به 
پالک ثبتی شماره 12397 واقع درطبقه اول بمساحت 63 / 83 احداثی برروی عرصه ی 
مشاعی شماره 11374 فضل آباد2 اصلی بخش يک ثبتی شهرضا باقدرالحصه ازمشاعات 
ومشترکات ، يک تراس مسقف جنوبی بمساحت 37 / 3 مترمربع احداث گرديده وانباری 
به پالک ثبتی شماره 12401 بمســاحت 10 / 2 مترمربع وپارکينک روباز به پالک ثبتی 
شماره 12406 بمســاحت 5 / 11 مترمربع واقع درطبقه همکف متعلق به اين واحداست 
. موردبازديد عبارت اســت ازيک واحدآپارتمان واقع درطبقه اول ازيک مجتمع 5 واحدی 
که درسه طبقه طبقه احداث گرديده ودارای اسکلت بتنی باسقف های تيرچه بلوک ، کف 
سراميک وپنجره های الومينيم ، درهای داخلی چوبی واتاق های خواب دارای کمد ديواری 
، آشپزخانه وسرويس بهداشتی ، کاشی باکف ســراميک وآشپزخانه دارای کابينت فلزی 
زمينی وديواری وسطوح داخلی ساختمان نقاشی ، نمای ساختمان آجر 4 سانتی بابندکشی 
سفيد وقسمتی سنگ وآپارتمان دارای يکدستگاه کولر آبی ويکدستگاه آبگرمکن گازی 
ودارای انشعاب آب مشترک ،انشعابات برق وگازموجوددرمحل ميباشد .که جمعا مبلغ يک 
ميلياردوسيصدميليون ريال ارزيابی واعالم ميگردد .در جلسه مزايده که از ساعت 9 صبح 
 الي 12 روز چهارشــنبه مورخ 11 / 10 / 1398 در شعبه اجراي ثبت اسنادشهرضا تشکيل 
مي گردد. از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده تمامت ششدانگ اعيان پالک ثبتی 
فوق الذکربانضمام انباری وپارکينگ ومتعلقات ازمبلغ يک ميليارد وســيصد ميليون ريال 
شروع و به باالترين قيمت پيشــنهادي و به هر کس که خريدار باشــد فروخته مي شود 
متقاضيان مي توانند قبل از تشــکيل جلســه از مورد مزايده به آدرس: شــهرضا خيابان 

پاســداران فرعی 33 بلوکی سی پالک يک کدپســتی 3956 – 86178 بازديد به عمل 
آورند الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوطه به ، آب و برق و گاز اعم ازحق انشعاب 
و ياحق اشــتراک ومصرف درصورتی که موردمزايده دارای آنهاباشــدونيز بدهی های 
مالياتی و عوارض شهرداري وغيره تاتاريخ مزايده اعم ازاينکه رقم قطعی آن معلوم شده 
يانشده باشد به عهده برنده مزايده اســت . ضمن آنکه پس ازمزايده درصورت وجودمازاد 
وجوه پرداختی بابت هزينه هــای فوق ازمحل مازادبه برنده مزايده مســتردميگردد اين 
 آگهی يکنوبت دريکی ازروزنامه های کثيراالنتشــارچاپ اصفهان درج ومنتشرميگردد.
 تاريخ چاپ: 19 / 09 / 1398   م الف: 689664   زهراجهانی مســئول واحد اجرای 

اسنادرسمی شهرضا 
فقدان سند مالکیت

9/187  نظــر بــه اينکــه آقــای محســن زمانــی تهرانــی فرزنــد ابراهيم بــا ارائه 
وکالتنامــه 37428-1393/10/11 دفترخانه اســناد رســمی 155 تيران و نامه شــماره 
139885655924000219- 1398/09/13  دفترخانــه مزبور و يک برگ استشــهاديه 
محلی که هويت شــهود  طی شــماره 9011-1398/09/02 دفترخانه اســناد رســمی 
 282 تيران رســماً گواهی گرديده مدعی مفقود شــدن ســند مالکيت تک برگ شــماره
 418925 د – 91  صادره بر روی ششدانگ آپارتمان شماره 986 فرعی از 175 اصلی بخش 
دوازده ثبت اصفهان شده که به نام سعيد باقری فرزند محمود در دفتر 185 صفحه 92 ذيل 
شــماره 32413 ثبت و صادر گرديده است. سپس طبق اســناد 21994-1389/10/20 و 
18606-1388/12/26 و 27765-1391/7/5 دفترخانه اسناد رسمی 155 تيران در رهن 
بانک مسکن شعبه تيران قرار گرفته است. اينک برابر ماده 120 اصالحی قانون ثبت مراتب 
آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده است از 
تاريخ انتشار اين آگهی تا 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه سند 
مالکيت يا سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند 
مالکيت المثنی صادر و به متقاضی تسليم می گردد. م الف: 686775  سيد محمد حسن 

مصطفوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک تيران وکرون
ابالغ رای

9/193 کالسه پرونده:1067/98 ، شــماره دادنامه:1628 ، تاريخ رسيدگی:98/07/30، 
مرجع رسيدگی: شعبه سوم شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان: سيدسجاد مصطفوی 
به نشــانی:خمينی شــهر خ کهندژ جنب گاراژ عسگری فروشــگاه مصطفوی ؛ خوانده: 
اسماعيل صفری سورانی نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به اين شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ 
نظريه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 

رای می نمايد. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای سيدسجاد مصطفوی فرزند 
ميرحسين عليه آقای اسماعيل صفری سورانی فرزند احمد به خواسته مطالبه مبلغ پانزده 
ميليون ريال 15/000/000 ريال وجه يک فقره چک به شــماره 1670/484390/15 - 
97/06/20 به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه نظر به مفاد دادخواست و مالحظه 
رونوشــت مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت و اينکه وجود اصول مســتندات در يد 
خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و متعهدين آن دارد و اينکه از ناحيه خوانده دليلی 
که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته اند با استصحاب دين دعوی خواهان ثابت 
تشخيص می گردد با استناد به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف و 
مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198و 519 و 522 از قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم 
به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/905/000 ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر 
رسيد چک لغايت استهالک کامل دين بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. اين رای غيابی است و ظرف مهلت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در اين شورا و سپس ظرف مهلت 20  روز قابل اعتراض در محاکم 
عمومی و حقوقی خمينی شهر است. م الف: 663046  قاضی شعبه سوم شورای حل 

اختالف شهرستان خمينی شهر 
فقدان سند مالکیت 

9/194 شماره نامه: 139885602006008032 ، تاريخ: 1398/09/07 آقای محمد زارع 
ورنوسفادرانی فرزند محمدعلی به اســتناد يک برگ استشهاديه محلی که هويت و امضا 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند شش سهم مشاع از سی سهم از ششدانگ 
قطعه زمين پالک شماره 4657 فرعی از 158 اصلی واقع در خمينی شهر بخش 14 ثبت 
اصفهان که در دفتر امالک 563 صفحه 159  به نام ايشــان ثبت و ســند صادر و تسليم 
گرديده و همچنين اظهار داشته اند که سند مالکيتشان در اثر جابه جايی مفقود شده است و 
معامله ديگری نيز انجام نگرديده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکيت نامبرده 
را نموده طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هرکس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده( نسبت به آن يا وجود 
سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارايه اصل ســند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارايه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی 
 تسليم خواهد شــد. م الف: 686401 نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک

 خمينی شهر 

آگهی تغییرات شــرکت پارتاک داروی ســپاهان 
 شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 62205 و 

شناسه ملی 14008262182 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/07/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد اقبالی به شماره 
ملی 1263497081 و به سمت مدیرعامل و سید احسان صالحی 
ابری به شماره ملی 1270241771 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود انتخاب شــدند. کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ســفته بروات قرار دادها عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه ها عادی و اداری با امضاء مشترک مدیر عامل 
و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )686739(

آگهــی تغییــرات شــرکت پارتــاک داروی ســپاهان 
 بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 62205 

و شناسه ملی 14008262182 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/07/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هیات مدیره از 3 نفر به دو نفر کاهش یافت و در 
نتیجه ماده 12 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: هیئت مدیره شرکت مرکب از 2 
نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء 
و یا از خارج انتخاب می شوند. امین یاری به شماره ملی 3934536379 دارنده 
320000 ریال سهم الشرکه با دریافت 320000 ریال الشرکه خود از صندوق 
شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد. در نتیجه سرمایه 
از 11000000ریال به 10680000 ریال کاهش یافت و ماده 4 اساســنامه به 
نحو مذکور اصالح می گردد. اســامی دارندگان سهم الشــرکه بعد از کاهش 
سرمایه : محمد اقبالی به شــماره ملی 1263497081 دارنده 5340000 ریال 
سهم الشرکه سید احسان صالحی ابری به شماره ملی 1270241771 دارنده 
5340000 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )686740(
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ازامروزدراصفهانبرگزارمیشود؛

مسابقات کبدی ساحلی قهرمانی کشور
اصفهان،میزبانمسابقاتکبدیساحلیقهرمانیکشوریادوارهشهداییگانویژهشد.دبیرهیئت
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بارشها،مکاندقیقبرگزاریاینمســابقاتهنوزاعالمنشدهگفت:اصفهانبراینخستینبار
میزباناینرقابتهاخواهدبود.ربیعیافزود:اصفهاندرمسابقاتکبدیساحلیقهرمانیکشور
با2تیمالفوبحضوردارد.دبیرهیئتکبدیاســتاناصفهانافزود:محلاسکانورزشکاران
خوابگاههاییگانویژهناجاخواهدبودومحلاســکانداورانوناظرانراشــهرداریمنطقه10
اصفهانتامینکردهاست.ورزشکبدیبیشتردرهند،پاکستانوایرانرواجدارد،کبدیساحلی

بهصورت۶نفرهشاملچهاربازیکناصلیو2ذخیرهبازیمیشود.

مهرداد جابری، سرمربی جدید تیم فوتسال هایپر
قائممقامباشــگاههایپرشاهینشــهرازانتصابمهردادجابریبهعنوانســرمربیفوتســال

اینتیمخبــرداد.رحمانولیبحرینیدرموردآخرینوضعیتســرمربیتیمفوتســالهایپر

شاهینشهراظهارداشــت:بعدازبازیبافرشآرا،مهدیمصطفویازسمتسرمربیگریتیم

هایپراســتفعادادکهالبتهقبلبازیمسنیزایناتفاقافتادهبودکهموردپذیرشقرارنگرفت.

قائممقامباشگاههایپرافزود:هیئتمدیرهباشگاهجلسهایتشکیلدادوبادستورمدیرعامل

باشگاه،مهردادجابریبهعنوانســرمربیتاپایانفصلهدایتتیمرابرعهدهگرفت.ویبابیان

اینکهاززحماتمهدیمصطفویوکادرفنیهمکارویتشــکرمیکنیم،گفت:مهردادجابری

درنیمفصلبهعنوانبازیکنبههایپرپیوســتهبودواولینســابقهمربیگریخودراداردوکلیه

امورفنیتیــمبرعهدهویخواهدبودکــهامیدواریمبارزومهقــویدورانبازیکنیوکارکردنبا

بزرگترینمربیهایایرانوآسیادراینامرموفقباشــد.بحرینیدرپایانتصریحکرد:مقرر

شدجابریطییکیدوروزآیندهلیســتنفراتهمکارخودراارائهدهدکهدرخصوصکادرفنی

نیزتصمیمگیریشود.

درمجمعساالنههیئتهایورزشکارگریاصفهانمطرحشد:

اصفهان، پایتخت ورزش کارگری کشور
رییسفدراســیونورزشکارگریدرمجمعســاالنههیئتهایورزشکارگریاصفهانگفت:

درحالحاضربیشترینملیپوشانورزشکارگریازایناســتانهستندوسالگذشتهنیزدر

رقابتهایجهانیبیشاز20درصدنشانهاراکسبکردند.جوادرمضیبابیاناینکههمهسال

استاناصفهانمیزبانرقابتهایمختلفکشوریبودهافزود:سالگذشتهوبراساسارزیابی

کارشناسانفدراسیونهیئتورزشکارگری،اســتاناصفهانرتبهنخستاینحوزهرادرکشور

کسبکرد.رمضیدرادامهبااشارهبهاینکهورزشکارانکشوریاینحوزههماکنوندر30رشته

ورزشــیفعالیتدارند،افزود:ورزشکارانکارگریکشوردرســالهایاخیرتوانستهانددرحوزه

قهرمانیملیوبینالمللیبهنتایجدرخشــانیدســتیابند.رییسفدراسیونورزشکارگری

وجودزیرساختهایمناسبواستعدادباالیورزشکارانراازنقاطقوتوبارزاینحوزهورزشی

دانستوگفت:متاسفانهکمبودمنابعمالیومحدودیتدراعزامهایبرونمرزیازنقاطضعف

ورزشکارگریاستکهامیدواریممسئوالندرآیندهاینمشــکلرابرطرفکنندتاظرفیتهای

اینحوزهبیشترازگذشتهنمایانشود.

افتخار آفرینی والیبالیست اصفهانی؛

تکیه بر بام جهانی

باقهرمانیتیملوبهایتالیادرمســابقات
قهرمانیجامباشگاههایجهان،امیرغفور
والیبالیستاصفهانینخستینبازیکنایرانینامگرفتکهتوانستجام
قهرمانیاینرقابتهاراباالیسرببرد.پشتخطزنتیمملیوالیبال
ایرانخردادماهسالجاریباقراردادییکســالهبهتیملوبهایتالیا
پیوست.ستارهتیمملیکهفصلگذشتهدرتیممونزاحضورداشتبرای
فصلجدیدبهتیموالیباللوبهپیوستتافعالیتحرفهایخودرادراین
تیمکهامسالتوانستقهرمانایتالیاوهمچنینباشکستدادنزنیت

کازانروسیهقهرمانلیگقهرماناناروپاشود،ادامهدهد.
تیملوبهایتالیاکهبهعنوانقهرماناروپادرمسابقاتجامباشگاههای
والیبالجهاندربرزیلحاضرشــدهبود،درفینالدرشــرایطیبرابر
ساداکروزیروبرزیلایستادکهدردوراولیکباربرابراینتیمشکست
خوردهبود.بااینکهامیرغفورازابتدادرترکیبتیمشقرارنداشت؛اما
بعدازرفعمصدومیتــشدقایقکوتاهیواردزمینشــدویکامتیاز
همبرایلوبهبهدستآورد.اینمســابقهبیننمایندگان2قارهاروپاو

آمریکایجنوبیبانتیجه3بریکبهســودلوبهایتالیابهپایانرسید
تااینتیمبراینخســتینباربهســکویقهرمانیجهــانتکیهبزند.
رقابتهایجامباشگاههایجهانامســالاز12تا1۷آذربهمیزبانی
شهربتیمبرزیلبرگزارشدکهتیمهایســاداکروزیروبرزیل)قهرمان
آمریکایجنوبی(،لوبهایتالیا)قهرماناروپا(،زنیتکازان)نایبقهرمان

اروپا(والریانقطر)تیمسومآسیا(درآنحضورداشتند.
باکســباینعنوانقهرمانی،امیرغفورتوانســتبهعنواننخستین
بازیکنایرانــی،قهرمانیخوددرجامباشــگاههایجهانراجشــن
بگیرد.اینبازیکنکهبایدتاچندهفتهدیگربهاردویتیمملیوالیبال
ایراناضافهشــود،بهخاطرمصدومیتبرخالفسریآایتالیادرجام
باشگاههایجهانخیلیفرصتبازیپیدانکردوبههمینخاطرجایی

همبینبرترینهایجامنداشت.
امیرغفوردرسال13۷0درکاشانمتولدشدودرهمینشهرستاننیز
والیبالخودراآغازکرد.ویبعدازطیکردنمراحلترقیسرازتیمملی
جواناندرآوردودرادامهلیگبههمراهباریجاسانسکاشاندرخشش

خاصیداشتوبهتیمملیایراندعوتشد.
امیرغفوربعدازسالهاییکهدرچندباشگاهایرانیازجملهپیکانبازی
میکرد،سال139۷بهمونزاایتالیاپیوستوبعدازدرخششیکهدرآن
تیموبهخصوصدرلیگملتهایجهانسال2019داشتبهپیشنهاد

تیملوبهایتالیاکهقهرمانفصلقبلاروپابود،پاسخمثبتداد.
غفوردرمســابقههایانتخابیالمپیک2012ازســتارههایتیمملی
بود.اودرمســابقههایقهرمانیوالیبالآســیا2013بهعنوانبرترین
اســپکزنانتخابشــدونخســتینجایزهمعتبرخویشرادراین
مســابقههابهدســتآورد.امیرغفوردرقهرمانیجهان201۴یکیاز
ســتارههایتیمملیوالیبالایرانبود.درلیگجهانــی201۵ویبه
دلیلمصدومیتقادربهبازیدرترکیبثابتتیمنبودوکواچدراغلب
بازیهاازشــهراممحمودیبهعنوانقطرپاســورتیمملیاســتفاده
کرد؛امابعدازرفعمصدومیتباردیگرغفوربــهترکیبتیمملیایران
بازگشتوبهعنوانیکیازســتارههایتیمملیدرمیادینجهانیبه

میدانرفت.

بلندترین»آفرین«هفتهسیزدهملیگبرترراباید
بهتعصبدوبازیکنخارجیپرسپولیسواستقالل
گفت؛بوژیداررادوشــوویچوشــیخدیاباته.رادو،
جلویذوبآهنعالیبودویککلینشیتطالیی
برایتیــمثبتکرد.گلرکرواتپرســپولیستمام
طولفصلراروینیمکتمینشــیندویککلمه
همحرفنمیند،اماهرباربهمیدانمیرودباتمام
وجودبرایتیمزحمتمیکشد.کالدروندرنشست
خبریبعدازبازیباذوبدرمورداوگفت:»بوژیدار
هرروزطوریتمرینمیکندکهانگارقراراستاین
باربازیکند.«اوغیرازتواناییفنیکهباعثشــده
یکجانشــینمطمئنبرایبیرانوندباشــد،تعهد
چشــمگیریهمدارد.رادودراصفهانهمگلهای
پرسپولیسراپررنگترازخودگلزنهاجشنگرفت؛

کاریکههمیشــهروینیمکتانجــاممیدهد.از
طرفمقابلشیخدیاباتههمشایستههمینحجم
ازتحسینهاســت.مهاجمآفریقاییکهستارهاول
اینروزهایاســتقاللاســت،درتمرینازناحیه
دندهدچارضربهشدوگفتندبهبازیباشهرخودرو
نمیرسد.شــیخحتیآخرینتمرینتیمراهماز
دستداد؛اماسرانجامرسیدونهتنهاتکگلبازیرا
بهثمررساند،بلکهبدونترسدرتکتکدرگیریها
همحاضربود.دیاباتهکهنهایتابهدلیلمصدومیت
تعویضشد،موقعخروجاززمینپیراهنشراباال
زدتاچسببزرگیکهرویسینهاشزدهبودمعلوم
شــود.ایندرحالیاســتکهاوازراهفوتبالبازی
کردنپولدرمیآوردوشــایدخیلیهااگربهجای
اوبودند،ریسکحضوردرمیداندرچنینمسابقه

سنگینیرابهجاننمیخریدند.استراماچونیبعد
ازبازیدرموردشــیخگفت:»اواصرارداشتحتما
بهمیدانبرود.«اگرخیلیمواقــعبهتندیدرنقد
بنجلهایوارداتیمینویســیم،خوباستگاهی
بهحاللخوریبرخیازآنهاهماشارهکنیم.خوبتر
همایناستکهبعضیبازیکنانداخلیکهشیطان
میرودتویجلدشــانوبهدالیــلمختلفدنبال
کمفروشیوکارشــکنیمیروندهمنیمنگاهیبه

احواالتشیخورادوبیندازند.

اجنبی های حالل خور؛ حاشا به غیرت شما

تیمملیفوتسالبانوانایرانتیرماه1399درجامملتهایآسیاشرکتمیکند.ایرانطیدودورهقبلیاینمسابقاتعنوانقهرمانیرابهدستآوردهوبهدنبال
کسبسومینجاماست.البتهاردوهایتیمملیخیلیدیربرگزارشدوتعللفدراسیونفوتبالدرانتخابکادرفنیاینتیمباعثشدتازمانزیادیازدستبرود.
فدراسیوندراینراهتصمیماتیهمگرفتکهتیمرادچارحاشیهکردهمچونانتخابمدیرفنیمردومربیزنودعوتنشدنچندبازیکناصلیتیمملیتوسطمدیر
فنی،امادرنهایتباانتخابشهنازیاریبهعنوانسرمربی،برنامهخودرابرایجامملتهاآغازکرد.یاریدرمورددومیناردویتیمووضعیتبازیکنانگفت:تاکنون
دومرحلهاردوبرگزارکردیم.همهتیمهادرگیرلیگهستندوشرایطپرفشاریراتجربهمیکنند.متاسفانهلیگامسالتعدادزیادیمصدوموآسیبدیدهداشتهکه
اینبهضررتیمملیاست؛طبقچیزیکهمتوجهشدمتااالنحدود۷یا۸بازیکنرباطصلیبیپارهکردندکهخیلیبیسابقهونگرانکنندهاست.یاریدرپاسخبهاین
سوالکهباتوجهبهاینکهتیمملیمدتزیادیاردونداشتهآیااینزمانبرایآمادهسازیبازیکنانکمنیست؟بیانکرد:زمانزیادیراازدستدادیم.اینگونهشرایط
برایمانسختاست؛اماباتوجهبهپتانسیلبازیکنانمانوحضوریککادرفنیخوبکنارمنتالشمیکنیمتاشرایطایدهآلیرافراهموقهرمانیمانراتکرارکنیم.

سرمربیفوتسالبانوان:

 بالیی که استقاللزمان را از دست دادیم؛ اما دنبال سومین قهرمانی آسیا هستیم
 سرِ  استراماچونی آورد

چهره روز

وز عکس ر

عجیب ترین نشست 
خبری تاریخ!

نشســتخبــریعلیرضــا
محمدرضــا و منصوریــان
مهاجری،سرمربیانذوبآهن
ونســاجیقراربوددرسالن
کنفرانسمجموعهورزشــی
ملتصورتبگیردولیقطعی
برقاینورزشگاهموجبشد
لبتهعجیبی تامحلجدیدوا
بــرایبرگزاریایننشســت

تعیینشود.

پدیده نروژی در آستانه رسیدن به رکورد »رونالدو«
رونالدودرفصل201۷-201۸چمپیونزلیگکهپیراهنرئالمادریدرابهتنمیکرددرهرشــش
بازیتیمشدرمرحلهگروهیگلزنیکردتارکوردیتاریخیرابهثبتبرساند.رونالدوآنسالدر
مقابلتاتنهام،دورتموندوآپوئلنیکوزیا
گلزنیکردهبود.حاالدوسالبعد،یک
پدیدهجواننروژیبهنامارلینگهالند
ازتیمســالزبورگاتریشخــودرابه
یکقدمیرکوردرونالدورســانده،این
پدیده19ســالهبهدلیلگلزنیدرپنج
بــازیاولســالزبورگدررقابتهای
امســالچمپیونزلیگموردتوجهقرار
گرفتهاســت.اوتااینجاهشتگلبه
ثمررســاندهوازجملهدرمقابلخنک
اتریشدراولینبازیســالزبورگموفقبههتتریکشدهاســت.اگردرجریانآخریندیدار
ســالزبورگدرمرحلهگروهیکهدرخانهاینتیممقابللیورپول،مدافععنوانقهرمانی،برگزار
میشود،هالندموفقبهبازکردندروازهقرمزهایآنفیلدشــودبهرکوردرونالدودراینرقابتها

خواهدرسید.

»کواچ« احتمال قبول سرمربیگری اورتون را رد کرد
نیکوکواچ،دیداراخیراورتونبرابرچلسیراازنزدیکدرورزشگاهتماشاکرد.درایندیداراورتون
توانستبانتیجهســهبریکبهپیروزیدســتپیداکندوحضورکواچدرورزشگاهیکیازنکات
جالبایندیداربود.حضورسرمربیپیشــینبایرنمونیخدرورزشــگاهباعثشدتاخبرهای
دربارهاحتمالحضــوراودراورتونبهگوشبرســد.کواچدرواکنشبهحضــوردراورتونگفت:
منهیچمذاکرهایباباشــگاهاورتوننداشــتهام.درتعطیالتآخرهفتهمیخواســتمکهاین
بازیراازنزدیکنگاهکنموایندلیلحضورمدرورزشــگاهبود.مارکوســیلوا،هدایتاورتونرا
درآغازفصلبرعهدهداشــت.بعدازشکستســنگیناورتونبرابرلیورپولســراناینباشگاه
تصمیمگرفتندکهســوزارابعداز1۷مــاهازکاربرکنارکننــدوهنوزجایگزیناوانتخابنشــده
اســتوازکواچبهعنوانیکیازگزینههایاحتمالیســخنبهمیانآمدهاســت.کواچدردو
فصلاخیرهدایتبایرنمونیخرابرعهدهداشــتکهبعدازشکســتســنگینبرابرفرانکفورت

ازکاربرکنارشد.

پیونتک:

میالن به بازیکنی مثل »زالتان« نیاز دارد
میالنیکشنبهشبازسریمسابقاتهفتهپانزدهمسریآ،مهمانبولونیابودودرنهایتموفق
شدبهسختیوبانتیجه3-2ازسداینتیمعبورکند.شاگرداناســتفانوپیولیرفتهرفتهفرم
بهتریپیداکردهاندوباپیروزیدراینبازی،بهرتبهدهمجدولصعودکردند.کریستوفپیونتک
زنندهیکیازگلهایمیالنبود.اوپسازپایانبازیمصاحبهایانجامدادوگفت:»فکرمیکنم
کهکلتیمنمایشخوبیداشتوهمینموضوعاســتکهاهمیتداردنهعملکردیکبازیکن.
برایماهمیشهبازیبعدازبیشتریناهمیتبرخورداراست.ابتدابهکسبپیروزیفکرمیکنیم
وبعدازآنخواهیمدیدکهدرچهرتبهایقرارخواهیمگرفت.پیونتکدرادامهپیرامونشــایعات
پیوستنزالتانابراهیموویچبهمیالننیزگفت:زالتان،یکبازیکنفوقالعادهاستومیالننیز
بهبازیکنانیدرسطحاونیازدارد.اودرهرتیمیکهحضورداشتهعملکردفوقالعادهایارائهداده

است،فکرمیکنمبازگشتاوبرایماخیلیخوبخواهدبود.

فوتبال جهان

حسابهایبانکیسرمربیاستقاللدرایتالیا
بلوکهشد.آندرهآاستراماچونی،روزیکشنبهدر
بیانیهایکهدراختیاررسانههایایتالیاییقرار
داد،ازفسخیکطرفهقراردادشبااستقالل
خبرداد.حدود1۶ساعتپسازانتشاراین
خبر،باشــگاهاســتقاللدراطالعیهایراجع
بهفسخقرارداداســتراماچونیتوضیحداد.
درایناطالعیهعنوانشــدهکهبلوکهشــدن
حسابهایبانکیاســتراماچونیدرایتالیا
باعثفسخقراردادازاینمربیشدهاست.

براساساطالعیهباشگاهاستقالل،واریزپول
ازحسابیغیرازحســابارزیباشگاهباعث
شدهکهحســابهایبانکیاستراماچونی
درایتالیابلوکهشــودوبههمیندلیلوکالی
اســتراماچونیباارســالنامهایبهباشگاه
استقالل،اعالمکردندکهاینمربیایتالیایی
دیگرقادربههمکارینیست.بهدنبالجدایی
آندرهآاستراماچونی،ســرمربیآبیپوشان
پایتختازباشــگاهاســتقالل،تعــدادیاز
هواداراناینتیمروبهرویساختمانباشگاه
تجمعکردندواعتراضخودرانسبتبهجدایی
اســتراماچونینشــاندادند.هوادارانعلیه
امیرحســینفتحی،جوادزرینچهوکامران
منزویشــعاردادندوتاکیدکردنداستقالل
بدوناســتراماچونیرانمیخواهند.بعضی
ازهوادارانخشمگیناستقالل،درپارکینگ
باشگاهاســتقاللراشکســتند،تعداداین

هوادارانبــه۵00نفر
میرسید.

با کسب این عنوان قهرمانی، امیر غفور توانست به عنوان 
نخستین بازیکن ایرانی، قهرمانی خود در جام باشگاه های 

جهان را جشن بگیرد

اخبار

سمیه مصور
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شهردار اصفهان در دیدار با مردم منطقه ۱۴:

»تشکل های معتمدان محلی« در شهر تشکیل می شود
شهردار اصفهان در ششمین برنامه مالقات مردمی خود در قالب پنجاه و سومین نشست هم اندیشی 
»اصفهان فردا« با معتمدان و شهروندان منطقه ۱۴ اصفهان دیدار و گفت و گو کرد. »قدرت ا... نوروزی« 

شهردار اصفهان در جمع معتمدان منطقه 
۱۴ اظهار کرد: جای  خرســندی است  که 
هریک از معتمــدان دغدغه بهتر شــدن 
شــرایط منطقه و محل سکونت خود را در 
تمام حوزه ها دارند.وی با بیــان اینکه در 
محالت شهر باید تشکل های محلی ایجاد 
شود، افزود: باید در مناطق مختلف شهر، 
جمعی با عنوان »معتمــدان منطقه« و با 
حضور ۳۰ نفر از معتمدان تشکیل شود که 
این تشکل ها می تواند پایگاه قوی فکری 

برای رفع مسائل هر منطقه جهت کمک به مدیران شــهری باشد.شهردار اصفهان تاکید کرد: با مشورت 
معتمدان محلی می توان گره های کور مناطق را باز و برنامه ریزی های شهری را اولویت بندی کرد و آنچه 
باید امروز انجام شود را آموخت.وی با بیان اینکه معتمدان در مناطق مختلف می توانند بازوی توانمند 
مدیران اجرایی در هر منطقه باشند، گفت: در هر منطقه وقتی مشکل یا بحرانی به وجود می آید، می توان 
با معتمدان گفت و گو و راهکار ارائه کرد و در راستای رفع مسائل گام برداشت. نوروزی ادامه داد: ششمین 
برنامه مالقات مردمی با معتمدان منطقه ۱۴ را به عنوان روز تاسیس تشکل »معتمدان محلی« می دانیم، 
البته تعداد معتمدان باید به اندازه ای باشد که جغرافیای منطقه را پوشش دهد تا بتوانیم اولین جلسه را 
برای انسجام بخشی و بررسی راهکارهای کمک به منطقه برگزار کنیم. وی با اشاره به ویژگی خاص منطقه 
۱۴ نسبت به سایر مناطق شهر، اظهار کرد: ترکیب جمعیتی این منطقه از قومیت ها و اتباع مختلف بوده، 

از این رو بسیار حائز اهمیت است. 

عضو شورای شهر:

 کمبود تخت بیمارستان ها هنگام اپیدمی
 مشکل را چند برابر می کند

رییس کمیســیون بهداشت، ســالمت و خدمات شهری شــورای اسالمی شــهر اصفهان در جلسه 
کمیسیون بهداشت، ســالمت و خدمات شهری شورای اســالمی شــهر اصفهان که با موضوع ارائه 
گزارش درخصوص شیوع بیماری آنفلوانزا و راهکارهای پیشــگیری از آن برگزار شد، با اشاره به اینکه 
ویروس ها اگر نتوانند وارد سلول یا موجود زنده شــوند هرچقدر هم پراکنده باشند، نمی توانند ایجاد 
بیماری کنند، اظهار کرد: ویروس ها در حالت کلی این قابلیــت را که بتوانند تغذیه خود را تامین کنند، 
ندارند برای همین وارد سلول شده تا آن سلول برایشان همانند ســازی کرده و تغذیه آن ها را تامین 
کند. عباســعلی جوادی با بیان اینکه تعداد فراگیری ویروس آنفلوانزا زیاد نیســت؛ اما مرگ و میر 
ناشــی از آن در میان مبتالیان زیاد اســت، افزود: آنفلوانزا تفاوت عمده ای با دیگر ویروس ها دارد که 
ژنوم آن هشت قطعه جداگانه بوده و هر قطعه قســمتی از ویروس را اشغال می کند؛ معموال آذرماه 
هرسال این اپیدمی آنفلوانزا به وجود آمده، شش هفته دوره آن به طول خواهد انجامید و در دو هفته 
ازبین می رود. جوادی با انتقاد از عدم برنامه ریزی مناســب درخصوص ظرفیت های بیمارســتانی 
شــهر اصفهان ادامه داد: حدود ۱۰ برابــر افرادی که از آنفلوانــزا جان خود را ازدســت می دهند راهی 
 بیمارســتان می شــوند برای همین و در شــرایطی که ما حتی در اوضاع عادی هم با کمبود تخت ب
یمارستان در اصفهان مواجه هســتیم، مراجعه این بیماران به بیمارستان مشــکالت را چندین برابر 

خواهد کرد.

همراه  با سخنرانی سردار محمد باقرزاده؛

یادوارهشهدایشرقاصفهانبرگزارمیشود

حدیث زاهدی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی 
)ع( اصفهان در نشســت خبری یادواره 

شهدای شرق اصفهان )الله های شــرق( با گرامیداشت یاد و خاطره 

شــهدای 8 ســال دفاع مقدس اظهار داشــت: مقام معظم رهبری 

می فرمایند خون شــهدا هرگــز در تاریخ هــدر نمی رود، دشــمنان 

فهمیده اند که با ابزارهای جنگی حریف ما نخواهند شد و یادواره های 

شــهدا راهکاری برای مقابله با جنگ نرم دشــمن و بــرای جوانان و 

نوجوانان راه و نقشــه بســیار بزرگ و مهمی تلقی می شود. سرهنگ 

پاســدار جواد داســتانی تصریح کرد: امروز وظیفه همه ما در جامعه 

اسالمی زنده نگه داشــتن یاد و خاطره شهداســت و شهدای اسالم 

سرافرازی، افتخارات و امنیت امروز کشور را به خوبی تامین کرده اند. 

شهدا با از خودگذشــتگی و ایثار امنیت کشــور را تامین کرده اند. باید 

فرهنگ ایثار و شــهادت را به ویژه با گرامیداشــت پیشکسوتان دفاع 

مقدس به عنوان شهدای زنده در جامعه نهادینه کنیم. فرمانده ناحیه 

مقاومت بسیج امام علی )ع( به برگزاری یادواره سرداران، فرماندهان 

و هزار شهید شرق اصفهان اشــاره کرد و در ادامه خاطرنشان ساخت: 

مردم والیت مدار شــرق اصفهان در همه عرصه هــای انقالب حضور 

موثــری داشــته اند و همچنین شــرق اصفهان در راســتای اقتصاد 

مقاومتی نیز پیشتاز بوده است.

وی به اقدامات انجام گرفته در راستای اجرای این یادواره اشاره و بیان 

کرد: تشکیل ستاد برگزاری یادواره شــهدا در فرمانداری شهرستان، 

تشکیل تیم هایی برای سرکرشــی و دعوت از خانواده شهدای شرق 

اصفهان، غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا در هفته بسیج، برگزاری 

یادواره شهدای بخش ها، شــهرها، روستاها و دانش آموزی، برگزاری 

برنامه شهید آبروی محله، برگزاری شب شعر با شهدا در دهه بصیرت، 

برگزاری جشنواره سرود شهدای شــرق اصفهان، برگزاری مسابقات 

ورزشی جام الله های شرق ویژه برادران و خواهران، برگزاری مسابقه 

عکس و دلنوشته، اکران فیلم هایی با موضوع شهدا، اعزام ویژه راویان 

دفاع مقدس به مدارس و تجلیل از فرزندان نخبه شــاهد در منطقه 

شرق از اقداماتی است که در راستای این یادواره برگزار شده است.

داستانی گفت: این یادواره به مدت ۳ شب از ۱9 آذر ماه آغاز می شود 

و در ویژه برنامه ای میزبــان نمایندگان ۱8۰ هزار نفر جمعیت شــرق 

اصفهان هستیم.

وی بیان کرد: با همکاری دهیاران، شــهرداران و شــوراهای اسالمی 

وســیله ایاب و ذهــاب در همه بخش و شــهرها بــرای عالقه مندان 

پیش بینی شده است. جهت انتقال خانواده شــهدا نیز وسیله حمل 

و نقل ویژه ای در نظر گرفته شده اســت. همچنین در کنار این یادواره 

نمایشگاهی با غرفه های مختلفی از جمله کتاب، سواد رسانه، دشمن 

پنهان، ادوات و تجهیزات نظامی، بازسازی ماکت عملیات محرم، فرق 

و ادیان، شهدا، طب اسالمی، آشنایی مردم با انرژی هسته ای، سبک 

زندگی اســالمی، ایرانی، مشــاوره خانواده، تیراندازی و عکاسی برپا 

می شــود. فرمانده ناحیه مقاومت بســیج امام علی )ع( گفت: ویژه 

برنامه این یادواره در روز پنجشــنبه همزمان با نماز مغرب و عشــا در 

بخش مرکزی اصفهان، دهستان برآن شمالی، مهدیه رزمندگان اسالم 

روستای وجاره برگزار می شود. شــرق اصفهان با تقدیم هزار شهید به 

انقالب اسالمی در استان اصفهان سربلند بوده است و 6 هزار رزمنده 

در شرق اصفهان خدمت کرده و بالغ بر ۱2۰۰ جانباز و بالغ به 6۰ آزاده در 

این منطقه حضور دارند.

وی به اهداف برگزاری این یادواره اشاره و بیان کرد: زنده نگه داشتن 

ارزش های اصیل اســالمی، وحــدت و یکپارچی، والیت شناســی و 

والیت مداری، جمع آوری و تدوین آثار باقی مانده از شهدای گرانقدر، 

ترویج فرهنگ باالی ایثار و روحیه شــهادت طلبی، تکریم از شهدای 

مدافع امنیت و مدافع وطن، حل مشــکالت خانواده شــهدا، تبیین 

شــرایط منطقه جهان اســالم و انقالب اســالمی و دالیــل حضور در 

صف مدافعان حــرم و برقراری امنیت برای نظــام مقدس جمهوری 

اســالمی از اهداف برگــزاری چنین یادواره هایی اســت. ســرهنگ 

داســتانی اظهار داشــت: ســخنران این مراسم سردار ســید محمد 

باقرزاده فرمانده کمیته جســت وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای 

مسلح اســت. همچنین خادمان افتخاری آســتان قدس رضوی در 

این مراســم حضور پیدا می کنند. وی در پایان اظهار داشت: دستاورد 

برگزاری یادواره شــهدا آشنایی نسل ســوم و چهارم انقالب با سبک 

زندگی شــهدا بوده اســت همچنین با برگزاری چنیــن یادواره هایی 

توانســته ایم بانک اطالعاتی از شــهدا، ایثارگران و جانبازان به دست 

 آوریم و چندین کتب بــا موضوع شــهدا نیز در همین راســتا تالیف

 شده است.

مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان اظهــار کرد: با اجرای طرح نظارت هوشــمند 
و مکانیزه تخلفات شــهری در آینده تمام گشت های 
مدیریت پیشــگیری و رفع تخلفات شهری به تبلت 
مجهز شده و موارد بررسی شــده به صورت هوشمند 
و مکان مند پیگیری می شود. حسن محمدحسینی 
افزود: اجرای این طرح به صورت ویژه در کنترل ساخت 
و سازها کاربرد خواهد داشت به طوری که تمام موارد و 

تخلف هایی که در ساخت و سازها یا تغییر کاربری ها 
صورت می گیرد، بر اســاس داده های برنامه »سرای 
هشــت« که در تبلت همراه نیروهای این مدیریت در 
واحدهای و نظارت بارگذاری شده، شناسایی و پرونده 
مربوطه تشکیل و مورد رســیدگی قرارخواهد گرفت. 
مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: اجرای طرح نظارت هوشمند 
و مکانیزه تخلفات شهری می تواند در سرعت عمل و 
پیشگیری از تخلف بســیار تاثیرگذار باشد. وی ادامه 
داد: اعتقاد داریم شهر یک موجود زنده است و هرچه 
پیش رویم تخلفات در آن گسترده تر می شود، از این رو 
باید با روش های جدید از تکنولوژی های روز دنیا برای 
پیشگیری از تخلف استفاده کنیم. محمدحسینی با 

بیان اینکه اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان با توجه به وظایفی که بر عهده دارد 
در طول ماه های مختلف سال و به صورت 2۴ ساعته 
مسائل مربوط به انضباط و تخلفات شهری را در سطح 
شــهر رصد و پیگیری می کند، افزود: شــهروندان با 
مشارکت خود به عنوان ضابطان اجرای قانون می توانند 
در کاهش تخلفات شهری موثر باشند، از این رو برای 
افزایش مشارکت آن ها برنامه ریزی های خوبی انجام 
شده است.وی تاکید کرد: شهروندان با مشارکت خود 
به عنوان ضابطان اجرای قانــون می توانند در کاهش 
تخلفات شهری موثر باشــند، از این رو برای افزایش 
مشــارکت آن ها برنامه ریزی های خوبی انجام شده 

است.

اجرای طرح نظارت هوشمند و مکانیزه تخلفات شهری در اصفهان

کنسرت کودکان
برای اولیــن بــار در اصفهان 
کنســرت ویژه کودکان 2 تا 9 
سال توســط گروه زنبورک در 
هنرسرای خورشید برگزار شد.

مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم در اصفهان برگزار می شود؛

مثل شهدا پای کار انقالب
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم استان اصفهان با عنوان »مثل شهدا پای کار انقالب« 
روز چهارشــنبه 2۰ آذر ماه از ساعت ۱8:۳۰ در گلســتان شــهدای اصفهان برگزار می شود. مراسم 
گرامیداشت شهدای مدافع حرم استان اصفهان با روایتگری حاح حسین یکتا و مداحی سید رضا 
نریمانی برگزار خواهد شد. این مراسم به میزبانی روابط عمومی و تبلیغات لشکر مقدس ۱۴ حضرت 
امام حسین علیه السالم برگزار می شود. به گزارش زاینده رود، استان اصفهان بیش از سی شهید در 

جبهه دفاع از حریم اهل بیت علیه السالم تقدیم اسالم کرده است.

تمدید مهلت ثبت نام هجدهمین آزمون سراسری قرآن و 
عترت اصفهان

مهلت ثبت نام هجدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت اســتان اصفهان تا روزجمعه 22 آذرماه 
98 تمدید شده است. آز مون سراســری قرآن و عترت اســتان اصفهان در ۴ گروه امتحانی و ۱6 
رشته شامل گروه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم )2 رشته(، گروه معارف اهل بیت علیهم السالم )2 
رشته(، گروه حفظ قرآن کریم )۱۰ رشته( و گروه آموزش های الکترونیک )2 رشته( برگزار می شود. 
عالقه مندان برای ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از طریق پایگاه اینترنتی به نشانی 
www.quranedu.ir است. آزمون رشته های الکترونیکی در 2۵ و 26 دی و رشته های کتبی روز 

پنجشنبه سوم بهمن در اصفهان برگزار می شود.

با بارندگی های اخیرصورت گرفت؛

آبگیری مادی رهنان اصفهان با قدمتی 400 ساله
پس از ۱6 سال، مادی رهنان اصفهان آبگیری شد. مدیر طرح ســاماندهی منطقه ناژوان اصفهان 
گفت: با تاکید شهردار اصفهان طرح احیای مادی های منطقه ناژوان در دستور کار قرار گرفت و تاکنون 
مادی های جلفا، قمیش، تیران، جوی، مادی عبداله خان،   فدن، جوی شاه، حاجی و فرشادی به 
طور کامل الیروبی و آبگیری شده است. سید رسول هاشمیان افزود: عالوه بر آبگیری مادی رهنان 
حدود چهار هزار متر مکعب از نهرها خاکبرداری و 9 مادی منطقه ناژوان هم احیا شــد. وی گفت: 
همچنین در ابتدای پاییز با همکاری سازمان آب منطقه ای و کشاورزان منطقه پس از حدود 2۰ سال 

آب در مادی شایج جاری شد. 
مدیر طرح ساماندهی ناژوان افزود: پس از الیروبی و احیای سردهانه مادی دستگرد، الیروبی کف و 
رفع گرفتگی دهانه پل های مادی جوی شاه و اصالح سردهانه و احداث دستک مادی فرشادی این 
مادی ها آبگیری شد. سید رسول هاشمیان بااشاره به نقش هویتی فضای سبز کالن شهر اصفهان 
گفت: فضای سبز حاشیه مادی ها زیبایی و لطافت فضای شهر همچنین آرامش روحی شهروندان 

را به همراه خواهد داشت. 

با مسئولان

وز عکس ر

اخبار

در جلسه هماهنگی بزرگداشت حماسه 
نهم دی مطرح شد؛

ترویج فرهنگ انقالب وظیفه 
شورای هماهنگی و رسانه است

خبر ویژه

وظیفه شورای هماهنگی و رسانه از منظر تولید 
پیام که ترویج فرهنگ انقالب اســت شبیه به 
هم است. مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان 
در جلســه هماهنگی بزرگداشت حماسه نهم 
دی در شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی 
اســتان اصفهان با بیان این مطلب گفت: یکی 
از نهادهایــی که صفــا، صمیمیــت و انقالبی 
گری خــود را حفظ کرده، شــورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی اســت. بهرام عبدالحسینی 
افزود: شرایط امروز با گذشته متفاوت است و 
دشمن هم رویکرد دشمنی اش را نوین کرده که 
نمی توان با شیوه های سنتی، اقدامات دشمن 
را خنثی کرد. وی با بیان اینکه دشمنی دشمن 
از ابتدای انقــالب تاکنون برقرار بــوده، افزود: 
راهبردهای دشــمن بنا به شــرایط روز تغییر 
کرده و ۴۰ سال است در حیرت پایداری انقالب 
اسالمی مانده است. عبدالحسینی افزود: پیرو 
والیت بودن رمز پایداری انقالب اسالمی است 
و همین موضوع عاملی است برای تغییر شیوه 
دشمن و رویکردش برای کار در حوزه فرهنگ 
که از دهه ۷۰ شــاهد بودیم با طرح نظریه های 
فضای باز سیاسی و فرهنگی از درون حاکمیت 
هجمه ها علیــه یکدیگر آغاز شــد. وی با بیان 
اینکه دشمن دنبال تهی کردن فرهنگ انقالب 
است، افزود: شــبکه های ماهواره ای بر همین 
مبنا افزایــش پیداکردند و امروز 2۷۰ شــبکه 
ماهواره ای فارســی زبان علیه نظــام در حال 
تولید پیام هســتند. مدیرکل صداوســیمای 
مرکز اصفهان با بیان اینکه فرهنگ در همه دنیا 
حاکمیتی است افزود: دشمن با شگرد جنگ 
رســانه ای رژیم صدام را بدون کمترین هزینه 
سرنگون کرد. عبدالحسینی با بیان اینکه دشمن 
امروز با ساختار فضای مجازی دنبال تقابل با 
ما است و دقیقا می داند با رویکرد نظامی برابر 
ما کاری نمی توانــد انجام دهــد، گفت: بدون 
مصون سازی فرهنگی و توجه به هویت اصیل 
نمی توان کاری از پیش برد و متاسفانه در این 

حوزه ها خوب عمل نکرده ایم.

اعالم مفقودی 
مدارک خودرو )سند کمپانی و کارت( خودروی پراید مدل 1387 به رنگ سفید 
به شماره پالک ایران 13-774 ل 52 و شماره موتور 11487014676 و شماره 
شاسی NAAA46AA58G009782 به نام آقای  محمود قاسمی کلیشادی  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در نظر دارد دو دستگاه خودروی سواری خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ ۱۳98/۰9/29 در ساعات اداری با تلفن ۰۳۱۳۳8۷۱2۰۵ داخلی ۱2۰9 تماس حاصل نمایند.

آگهیمزایدهنوبتدوم

شهرکعلمیوتحقیقاتیاصفهانمالف:691136

سال تولیدرنگتیپخودروردیف

۱۳8۴یشمی متالیکجی ال ایکس ۴۰۵ دوگانهسواری پژو۱

۱۳8۴نوک مدادی متالیکجی ال ایکس ۴۰۵ دوگانهسواری پژو2

هزینه انتشار آگهی با برنده مزایده است
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دومیــن مانــع بــرای تحول  سید علی بنی صدر
خواهی، مشــاهده شکست 
افرادی اســت که اقدام به تغییرهای چالشــی در زندگی 
کرده اند. مرور  وضعیت تاسف بار این اشخاص، فرد را دچار 
این ذهنیت می کند که در صورت تغییر وضعیت فعلی، من 
نیز عاقبتی مشابه با عاقبت آن ها پیدا خواهم کرد و همین 
ذهنیت همچون سدی در برابر اراده تحول خواه، ظاهر خواهد 
شد؛ غافل از آنکه شکسِت شکست خوردگان نه به واسطه 
تحول خواهی آن ها بوده بلکه ممکن اســت معلول عوامل 
مختلفــی از جملــه بی برنامگــی، بی تدبیــری، عــدم 
مشورت پذیری، سوءتصمیم گیری بوده است. مانع دیگری 
که انســان را در تحقــق ایــن اراده دچار تردیــد می کند، 
مشــورت گیری از اشــخاص فاقد صالحیت اســت. اخذ 
راهنمایی و مشاوره از کسانی که ســابقه هیچ موفقیتی در 
زندگی نداشته اند، یک خطای آشکار است. مشورت خواهی 
از افراد ترسو، کوتاه فکر، کم دانش و سطحی نگر نمی تواند 
موجب تصمیم سازی های بزرگ در زندگی گردد، اصل مهم 
مشــورت خواهی، اصلــی انکارناشــدنی اســت، ولی نه 
مشورت خواهی از هر شخص. چه بسیار اراده های بزرگی که 

به واسطه ارائه مشاوره های نادرســت، عقیم مانده اند و در 
نطفه خفه شده اند. مشورت گیری از افراد متملق و چاپلوس 
نیز مضر است. این افراد نیز به دنبال کمک فکری به مخاطب 
خود نیســتند بلکه هرچه او بگوید، تاییــد می کنند و عمال 

نمی توانند راهنمایی مفیدی به طرف مقابل ارائه کنند.
یکی دیگر از موانع تحول خواهی در زندگی، باور نداشتن به 
استعدادهای فردی و شخصی است. شخص تصور می کند 
که در افراد موفق نیرو و اســتعدادی هســت که در خود او 
نیســت. او می پندارد که افراد موفــق، توانایی هایی مافوق 
سایرین و از جمله خود او دارند، لذا هیچگاه به تغییر مسیر 
حرکت در زندگی فکــر نمی کند، چون باور نــدارد که بتواند 
روزی چنین کند و از این تغییر، ســربلند بیــرون آید. این 
توهم نادرست باید از ذهن زدوده شــود که عامل موفقیت 
هر شخص، فقط در استعداد و نبوغ او خالصه می شود بلکه 
مهم ترین عامل موفقیت تالش و پشــتکار بی وقفه در کنار 
خودباوری و خویشتن شناسی است. چه بسیار نابغه هایی 
که از فرط بی انگیزگی و بی تحرکی، دچار ســقوط و انحطاط 
شده اند و چه بسیار افراد غیرنابغه ای که با تالش و پشتکار 
و مجاهدت، قله هــای رفیع موفقیت را با ســربلندی فتح 

کرده اند.
پنجمین مانع در تحول خواهی عنصر مذموم »تســویف« 
است. مقصود از تسویف آن است که هر روز کار خویش را به 
فردا واگذارد. هر هفته از شنبه آینده سخن می گوید و اینکه 
قصد دارد تصمیم خود را نه در امروز بلکه در آینده ای نزدیک 
که شــاید هرگز فرا نرســد، عملی کند. این مسئله برخالف 
موارد قبلی، شخص را دچار یک مرگ اراده تدریجی می کند.

او اراده بــر تغییر و تحــول دارد، ولی عملی کــردن آن را در 
آینده ای می بیند که مشخص نیســت آن آینده، چه زمانی 

فرامی رسد!
 او در نزد خویش چنین توجیه می کند که هر اقدام، نیازمند 
اجرای مقدمات و پیش نیازهایی است و ابتدا باید برای این 
مقدمات وقت کافی را صرف کرد، غافــل از آنکه این نه یک 
واقعیت خارجی بلکه یک فریب ذهنی است، چون او حتی 
به انجام مقدمات تصمیم خویش نیز اقدام نمی کند. شاید 
برای شــما نیز اتفاق افتاده باشــد، که مدت ها قصد انجام 
کاری را داشــته اید و تعویق اجرای آن کار به چند روز بعد و 
 چند روز بعد دیگر، به ناگاه، چند ســال دچار عقب افتادگی 

شده اید.

آشپزی
دمپخت مرغ

مواد الزم: برنج:2 پیمانه، مرغ:یک  کیلو پیاز:2 
عدد متوسط، گوجه فرنگی: یک عدد بزرگ

سیب زمینی:2 عدد متوسط، ادویه )نمک، فلفل سیاه، فلفل 
قرمز، زردچوبه، دارچین(: به مقدار الزم، قرص طعم دهنده مگی:یک 

عدد، لیمو عمانی:2 عدد متوسط، آب:4 پیمانه، روغن: کمی
طرز تهیه: پیاز را ریز خرد کنید. مرغ را بشویید و به تکه های ریز تقسیم  کنید. سپس تابه ای 
را روی حرارت قرار دهید و مقداری روغن داخل آن بریزید تا داغ شود. بعد پیازهای خرد 
شده را داخل روغن تفت دهید تا طالیی شود. گوجه فرنگی ها را هم به پیاز تفت داده شده 

اضافه کنید و بعد از کمی تفت دادن و پختن گوجه ها مرغ را به تابه اضافه کنید و روی آنها انواع 
ادویه ها و قرص مگی بپاشید. مواد را کامال هم بزنید تا ادویه ها جذب شوند. بعد آنها را به ظرف 

بزرگ تری انتقال دهید و مقداری آب داخل آن بریزید و لیمو عمانی ها را هم اضافه کنید. 
بعد در ظرف را ببندید تا به مدت نیم ساعت بجوشند. بعداز نیم ساعت سیب زمینی های 

خرد شده را اضافه کنید تا به مدت 15 دقیقه دیگر هم با سیب زمینی ها بپزند. 
برنج را اضافه کنید و 5 دقیقه دیگر هم با برنج بقیه مواد را بجوشانید. بعد از 

این مراحل یک لیتر آب داخل مواد بریزید و در ظرف را ببندید تا با 
حرارت کم برنج به مدت 20 تا 30 دقیقه دم بکشد. اگر برنج 

سفت شد روی آن کمی دیگر آب بپاشید.

جسارت در تغییر سبک زندگی )2(

یک تهیه کننده مطرح در  پایتخت 6خبر

 آشا محرابی در »دختران هم می میرند«
فصل ششــم »پایتخت« هفته گذشته در شــیرگاه مازندران و با 
حضور خانواده خشایار الوند، نویسنده فصل های قبل این سریال 
کلید خورد. سیدامیر ســیدزاده، تهیه کننده مطرح و پرکار سینما، 
بازیگر جدید پروژه »پایتخت« است. ســیدزاده که در سال های 
گذشته، فیلم های  زیادی را با کارگردان های جوان و تازه کار ساخته، 
قرار است در »پایتخت« و در راستای دغدغه هایش، نقشی با 

رگه های سیاسی و اجتماعی را ایفا کند.

فیلم »دختران هم می میرند« به نویسندگی و کارگردانی حسن 
حج گذار در حال حاضر در یاسوج در مرحله فیلمبرداری قرار دارد. 
این فیلم مضمونی اجتماعی دارد و شهنام شهابی، آشا محرابی، 
رامین راستاد، رضا رویگری، ســولماز حصاری، کامران مقدادی، 
امین بهروزی، عسل دودمان، مجتبی رضایی، مژگان شهریاری، 

محمدمهدی زارعی، نوید مزارعی و...در  آن  بازی می کنند. 

تعمیرات اساسی مجتمع بنزین سازی شرکت پاالیش نفت اصفهان که بهمن 
ماه سال 13۹4 به صورت رسمی راه اندازی شده بود، برای نخستین بار انجام 
گرفت و خوشــبختانه به نحو مطلوب در کمتر از زمان پیش بینی شده پایان 
یافت. مدیر نگهداری وتعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان با اعالم این خبر 
گفت: از آنجایی که این مجتمع برای نخستین بار مورد تعمیرات اساسی قرار 
می گرفت و ممکن بود به دالیلی همچون شرایط استقرار، ارتفاع و فشردگی 
تجهیزات، کار را با چالش هایی روبه رو کند، زمان انجام تعمیرات به ســختی 
قابل برآورد بود. علیرضا قزوینی زاده با بیان اینکه برودت هوا در مدت انجام 
تعمیرات، گاهی به 7 درجه منهای صفر می رسید، افزود: از دالیل دیگر افزایش 
زمان پیش بینی، می توان به عدم امکان تامین تجهیزات و اجناس مورد نظر 
تعمیرات اساسی، نیاز به استفاده از ابزار آالت و و سائل تعمیراتی و تامین آن از 
پاالیشگاه های دیگر اشاره کرد. ضمن اینکه با توجه به نصب برخی تجهیزات در 
ارتفاع، احتمال ریسک و اتالف زمان بیشتری برای تعمیرات انتظار می رفت. 
با این وجود به رغم پیش بینی ها، واحد NHT که تعمیرات اساســی آن 22 
روز تخمین زده شده بود با ۹ روز، واحد CCR که 24 روز پیش بینی شده بود 
با 4/5 روز و واحد آیزومریزاسیون که 22 روز پیش بینی شده بود با 1/5 روز 
صرفه جویی در زمان، در مدار ســرویس قرار گرفتند. وی، در مورد مهم ترین 
کارهای ویژه ای را که در تعمیرات اساســی مجتمع بنزین سازی انجام شد، 
گفت: کالیبراسیون اندازه گیر سطح رآکتورهای واحد احیای مدام و تعویض 

Gamma Ray Source، نصب ولو برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی 
روی کولرهای هوایی E-۷۲۱۰۲، با توجه به عدم تامین باندل های سفارش 
گذاری شده در ســال 13۹6، اصالح و بهبود )modification( سطوح آب 
بندی مبدل E-۷۳۱۲A/B، اصالح و بهبود )modification( ســطوح آب 

بندی مبدل E-۷۳۱۹A/B وتعویض کامل تیوب باندل E-۷۲۲۰۴ و...
قزوینی زاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بدون شک آنچه موجب 
شد که واحدهای مجتمع بنزین ســازی در کمترین زمان ممکن و با بهترین 
کیفیت انجام شــود تا یکی از مهم ترین واحدهای تولید ســوخت شــرکت 
راه اندازی مجدد  شود، تعهد و تالش همه جانبه همکاران این شرکت بود که 

به حق قابل تقدیر است.
گفتنی است با بهره برداری از مجتمع بنزین سازی از 4 سال گذشته، شرکت 
پاالیش نفت اصفهان روزانه حدود 12 میلیون لیتر بنزین یورو 4 تولید می کند 
و برای توزیع در جایگاه های سوخت کشور، به شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی تحویل می دهد.
 مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان ادامه داد: در همین 
زمان برج خنک کننده A و مشعل شــماره 3 این شرکت را نیز مورد تعمیرات 
اساسی قرار دادیم. در تعمیرات برج خنک کننده A، الیروبی حوضچه، تنظیم و 
هم محوری تلمبه اصلی انتقال آب برج های خنک کننده A ۲۲۰۶p، تعویض 

قسمتی از مسیر برگشتی برج کننده A و.... انجام شد.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشــاره به جمعیت تحت 
پوشش شبکه فاضالب در اصفهان اعالم کرد: در حال حاضر بیش از 72 درصد 
جمعیت استان تحت پوشش شــبکه فاضالب قرار دارند که شامل 3 میلیون 
666 هزار و ۹0 نفر می شوند. درحالی که هم اکنون بیش از ۹6 درصد جمعیت 

شهر اصفهان تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارند.
هاشــم امینی در ادامه با بیان اینکه اصفهان، دومین اســتان صنعتی کشور 
محسوب می شود و با توجه به محدودیت منابع آبی اســتفاده از بازچرخانی 
آب در این استان بسیار حائز اهمیت است، خاطر نشان کرد: صنایع زیادی در 
استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند به طوری که بیش از 70 درصد فوالد 
کشور در اصفهان تولید می شود بنابراین استفاده از پساب در مصارف صنعتی 
در مصرف بهینه آب بسیار موثر است. هاشم امینی با اشاره به انعقاد قرار داد بیع 
متقابل میان شرکت آبفا استان اصفهان و فوالد مبارکه پیرامون ایجاد تاسیسات 
فاضالب در شهرستان های مبارکه و لنجان در ازای پساب تخصیصی اعالم کرد: 
طی قراردادبیع متقابل میان شرکت آبفا اصفهان و فوالد مبارکه مقرر  شد طی 
30 سال 270 میلیون متر مکعب پساب شهرســتان مبارکه و 35 سال حدود 
300 میلیون پساب شهرستان لنجان در اختیار شرکت فوالد مبارکه قرار گیرد. 
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با اشــاره به قرارداد تخصیص پساب به 
سایر واحدهای صنعتی در استان اظهار داشت: طی قراردادی مقرر شد ساالنه 

272 لیتر در ثانیه پساب به شرکت ذوب آهن اصفهان اختصاص یابد و طی یک 
سال 210 لیتر در ثانیه پساب در اختیار پاالیشــگاه قرارمی گیرد. امینی افزود: 
اهمیت بازچرخانی آب در اصفهان با توجه رفع نیــاز مصارف صنعتی وآبیاری 
فضای سبز بسیار حائز اهمیت است هر چند که پساب تولیدی در آبفا در اختیار 
آب منطقه ای قرارمی گیرد که در بخش های کشــاورزی غیــر مثمر و احیای 
محیط زیست استفاده می شود. وی به چگونگی ارتقای کیفیت پساب تولیدی 
پرداخت و بیان داشت: طی چند سال اخیر با ارتقای تجهیزات و با بهره مندی از 
تکنولوژی نوین در تصفیه خانه های فاضالب در سطح استان توانستیم کیفیت 
پساب تولیدی را بسیار ارتقا دهیم. امینی به احداث و ارتقای تجهیزات تصفیه 
خانه های فاضالب در سطح استان اشاره کرد و گفت: در چند سال اخیر احداث و 
ارتقای تجهیزات در تصفیه خانه های فاضالب در شهرهای خوانسار، نجف آباد، 
هرند، سده و ورنامخواست، نطنز، فریدونشهر، بوئین و میاندشت، زرین شهر، 
بهارستان، باغبهادران، نایین، شاهین شــهر، سمیرم، شهرضا، سپاهان شهرو 
تصفیه خانه فاضالب شمال و جنوب اصفهان در دستور کار قرار گرفت. وی ادامه 
داد: هم اکنون عملیات احداث تصفیه خانه فاضالب در شهرهای چادگان، اژیه، 
گلپایگان، نطنز، داران و بویین و میاندشت در حال اجراست. امینی افزود: طی 
۹ سال اخیر عالوه بر احداث تصفیه خانه فاضالب در اقصی نقاط استان بیش 

از 2600 کیلومتر شبکه فاضالب در استان اجرا شد.

 معاون وزیر صمــت و رییس هیئت عامل و مدیرعامــل ایمیدرو، در همایش 
مدیران ایمیدرو که روز چهارشنبه 13 آذرماه به میزبانی فوالد مبارکه در اصفهان 
برگزار شد، اظهار داشت: پروژه نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه، که با همت همه 
کارکنان این شرکت با روش بســیار خوب و همکاری حداکثری شرکت های 
داخلی شروع شده است باید اجرا و در مهلت مقرر تکمیل شود. این طرح کمک 

خواهد کرد که از خام فروشی جلوگیری کنیم.
خداداد غریب پور، تاکید کرد: ایمیدرو به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با رعایت همــه جوانب امر، از اجرای طرح نورد گرم شــماره 2 شــرکت فوالد 
مبارکه حمایت می کند. فوالد مبارکه باید طرح های توســعه، به ویژه در بخش 

سنگ آهن تعریف کند.
وی با بیان اینکه سود انباشته سهام شرکت فوالد مبارکه در ایمیدرو را به توسعه 
آن شرکت اختصاص می دهیم، گفت: ایمیدرو متعهد است در مجامع سال های 
آتی، سود سهام مبارکه را ذخیره و صرف توسعه این مجموعه کند تا تامین مالی 
کلیه طرح های توسعه ای فوالد مبارکه از طریق سود سهام ایمیدرو انجام شود. 
این توسعه ها باید در بخش های مختلفی همچون توسعه نورد گرم شماره 2، 

خرید معدن و شرکت های زیرمجموعه آن در مکران، هرمزگان انجام شود.
غریب پور افزود: ایمیدرو در بخش اکتشاف، کار خوب مدیریت دکتر کرباسیان 
را ادامه داده و به گســتره 270 هزار کیلومترمربعی قبلــی، با همکاری وزارت 
صنعت معدن و تجارت، 400 هزار کیلومترمربع دیگر اضافه کرده اســت. باید 
اضافه کنم که با تاکید بر رعایت پروتکل های ایمیدرو در اکتشــافات تکمیلی 
توسط بخش خصوصی، اکتشافات یک اصل ضروری در تامین خوراک حوزه 
معدن و صنایع معدنی است، زیرا امروز شــرکت هایی همچون فوالد مبارکه 
نیاز مبرم به تامین خوراک اولیــه دارند و در این زمینه، یکی از مســائل مهم 
برای فوالد مبارکه خرید یک کارخانه بزرگ گندله سازی است. از سایر مدیران 
ایمیدرو درخواســت می کنم با فوالد مبارکه برای داشــتن معدنی با حداقل 
ظرفیت 5 میلیون تنی همکاری کنند.رییس هیئت عامل ایمیدرو با اعالم خبر 
منتقل شدن ستاد زنجیره فوالد )از تولید تا محصول( به ایمیدرو افزود: چون 
رویکرد ایمیدرو توســعه ای است و اعتبارات توســعه ای ایمیدرو در سال ۹۹، 
4.2 برابر خواهد شد، شاهد رشد و ارتقای زنجیره فوالد در شرکت ها و بخش 
خصوصی خواهیم بود.وی اکتشاف، ایجاد و توســعه زیربناها و تامین مالی 
را از اولویت های ایمیدرو در ســال جاری خواند و گفت: سرمایه صندوق بیمه 
سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، امســال تا 350 میلیارد تومان افزایش 
یافته و در ســال آتی این رقم تا 500 میلیارد تومان افزایش می یابد. همچنین 

اعتبارات زیربناها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹7، هشت برابر خواهد شد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه فــوالد مبارکه می تواند در 
حوزه بومی سازی پیشرو باشد، اظهار کرد: در برنامه ریزی طرح نورد گرم شماره 
2 فوالد مبارکه، اجرای بیش از نیمی از پروژه به شــرکت های داخلی ســپرده 
می شــود. فوالد مبارکه باید بومی ســازی را به یک فرآیند تبدیل کند و الگو و 
سمبل بومی سازی تکنولوژی، ماشین آالت و قطعات باشد تا دیگر صنایع نیز 
بتوانند از این امکان استفاده کنند.رییس هیئت عامل ایمیدرو افزود: تحقق این 
مهم،  مانع واردات قطعات و تجهیزات مشابه ساخت داخل می شود و در کنار آن 

می توان زمینه رونق بیش ازپیش تولید داخل را فراهم کرد.
غریب پور گفت: کمیته  کنترل شــرکت ها در ایمیدرو تشکیل شده است تا از 

موازی کاری جلوگیری شود و زنجیره ارزش فوالد کشور به صورت متوازن رشد 
کند. این امر باعث می شود درحالی که فوالدسازهای کشور با کمبود مواد اولیه 
مواجه اند، کارخانه های گندله سازی اقدام به ایجاد کارخانه فوالدسازی نکنند.

غریب پور با اشاره به مقوله  سرمایه اجتماعی گفت: سرمایه اجتماعی در این 
حوزه، به میزان اطمینان مردم به ایمیدرو داللت دارد.

وی با بیان اینکه توسعه وقتی موفق است که رضایت مردم را در پی داشته باشد 
تصریح کرد: شرکت های تحت پوشش و مدیران مجتمع ها باید ارتباط صادقانه 
متقابل با ایمیدرو برقرار کنند. این ارتباط همچنین با ذی نفعان و مردم نیز باید 
برقرار باشد.بنابر این گزارش، مهندس عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
نیز در این گردهمایی اعالم کرد: پس لرزه های بحران ارزی ســال ۹6 در سال 
۹7 ظاهر و موجب قفل شدن صنعت فوالد شد، چراکه امکان نقل و انتقاالت 
پولی را دچار مشکل کرده بود؛ اما با تدابیر و پیگیری های ایمیدرو، این معضالت 
رفع شد. همچنین با تدابیر صورت گرفته از سوی رییس هیئت عامل ایمیدرو 
و طی ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با بانک مرکزی، همه مسائل حل وفصل شد و 

توانستیم به جلو حرکت کنیم و موفقیت های زیادی به دست آوریم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: شرکت فوالد مبارکه در مدت 
فعالیت رییس هیئت عامل جدید با کمترین مشــکل مواجه بوده است. این 
شرکت طی 30 سال گذشــته همواره روند افزایش ظرفیت، افزایش تولید و 
افزایش کیفیت را طی کرده است.عظیمیان با اشاره به طرح نورد شماره 2 این 
شرکت اظهار کرد: این طرح که طی 12 سال گذشته مورد توجه این شرکت بوده؛ 
اما همواره از آن محروم بوده اســت، از اواخر سال گذشته به طور جدی مطرح 
شده و برای شرکت فوالد مبارکه بسیار ضروری است. با اجرای این پروژه 4.5 
میلیون تن به ظرفیت نورد کشور اضافه می شود.وی ادامه داد: محصوالت این 
طرح در صنایع نفت و گاز، خودروسازی، لوازم خانگی، ساختمانی و ...کاربرد 
دارد و در افزایش کیفیت و کاهش هزینه موثر است.مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه گفت: امیدواریم در ماه های آینده به نتیجه برســیم و طرح یادشده با 
همکاری و پشتیبانی ایمیدرو بتواند طی سه سال آینده به بهره برداری برسد. 
همچنین در خصوص تامین پایدار مواد اولیه برای فوالد مبارکه با ایمیدرو در 
حال مذاکره هستیم تا برای تامین پایه از ســنگ آهن شرکت به راهکارهای 

مناسبی برسیم.

تعمیرات اساسی مجتمع بنزین سازی شرکت پاالیش نفت اصفهان پایان یافت

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مطرح کرد:

تولید ساالنه 172 میلیون متر مکعب پساب در استان اصفهان

معاون وزیر صمت:

نورد گرم 2 فوالد مبارکه باید اجرا شود
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