
شهردار پیشین اصفهان: 

این شهر زندانی است
شهردار پیشین اصفهان گفت: همیشه می گفتم 
آرزوی من این است که اگر کسی نابسامانی در 
شهر دید، به من زنگ بزند و فحاشی کند؛ چنین 
شهروندی خوب اســت و شهری موفق می شود 
که مردم آن توقع باال داشته باشند، پس توقعات 
را ارتقا دهید نه اینکه سرکوب کنید.محمدحسن 
ملک مدنی، در نخســتین نشســت از سلسله 
نشست های »تجربه شهر« که با موضوع انتقال 
تجارب مدیریتی شهرداران دهه شصت اصفهان، 
در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی برگزار شد، 
اظهار کرد: شرمنده همه کسانی هستم که مرا بی 
تجربه پذیرفتند و تحمل کردند. اگر کاری در دوره 
شهرداری بنده انجام شــده، با همکاری دیگران 
بوده اســت.وی ادامه داد: ما نمی توانیم تاریخ را 
تغییر دهیم و بانگرش خودمان آن را تحلیل کنیم. 
تاریخ سازان فعلی شما هســتید. موانع مفصل 
وجود دارد چرا که ســنگ را بســته و سگ را رها 
کرده اند اما شهر کالبد و محتوا دارد. ما در به یادگار 
گذاشتن کالبد شهر موفق نبودیم و بعضا تخریب 
هایی شــد که جبران آن ســخت است.شهردار 
اسبق اصفهان تصریح  کرد: بخواهیم و نخواهیم، 
میدان نقش جهان را شاه عباس صفوی ساخته 
اســت و این میدان آبروی دنیا است. در شرایط 
کنونی، اصفهان اســیر و گرفتار شده است. این 
شهر زندانی است. حق اصفهان این نیست که ما 
بعد از ۴۰ سال نتوانستیم یک هتل مناسب برای 
آن بسازیم و تعداد توریست ها را افزایش بدهیم.
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بر اساس اعالم سازمان علوم پزشکی اصفهان ،کیک های مشکوک به وجود قرص در استان مشاهده نشده است؛

ماجرایمشکوککیکها!
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صفحه8

از خاک سلمان ها، ابوذر فرستادیم 
   مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم استان  برگزار  شد؛ 

7

افزایش 20 درصدی مصرف 
CNG در استان اصفهان

مدیرکل سازمان انتقال خون استان:

ذخایر خونی در وضعیت 
مطلوب  قرار دارد

گل گهر سیرجان- ذوب آهن 
اصفهان؛

جدال برای ماندن

خداحافظی با قبوض 
کاغذی آب

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان خبر داد:

وعده های خوش بودجه ای
3

3

5

6

یمنا
س: ا

عک

ماراتن ثبت نام یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی به پایان رسید

سهم اصفهان  آگهی مزایده عمومی 980/9001 
)شماره 2098001188000003 در سامانه ستاد(

شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکت مزایده گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان 
موضوع مزایده: فروش عرصه و اعیان یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 236/20 متر مربع واقع در خیابان طالقانی کوچه 

دکتر رسولی )مشتاق(، بن بست نشاط

نحوه دریافت و تحویل اســناد مزایده: کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت و تحویل اسناد مزایده تا اعالم برنده و تحویل اجناس، با 
مراجعه به »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود ) اطالعات تماس 

»سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی )توکن( 

مرکز تماس: 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021 تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای 

کاری با شماره 031-36270820(

مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98/09/17 تا ساعت 16 عصر روز پنجشنبه مورخ 98/09/28 
نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مزایده: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه معادل 1/000/000/000 ریال، بحساب بانک مرکزی بشماره 

IR 330100004101101430230298 به نام شرکت برق منطقه ای اصفهان

بازدید از زمین موضوع مزایده: پس از تهیه اسناد و صرفًا در روز دوشــنبه مورخ 98/10/02 و با حرکت از شرکت برق منطقه ای اصفهان 
)راس ساعت 9 صبح( امکان پذیر خواهد بود.

مهلت و محل ارائه پیشنهادات الکترونیکی و فیزیکی: مزایده گران بایستی حداکثر تا ساعت 14 عصر دوشنبه مورخ 98/10/09 نسبت به 
ثبت پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( اقدام و نسخه فیزیکی پیشنهادات را در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، 

خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل نمایند.

زمان و محل بازگشایی پاکات مزایده: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 98/10/10 سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالی 
و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرایط مزایده:
- سایر شرایط و اطالعات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.

- به پیشنهاداتی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و پیشنهادهائی که پس 

از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.

http://iets.mporg.ir                 www.tavanir.org.ir                 www.erec.co.ir                  www.setadiran.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهانم الف:687572

  آمـد، نیـامد

لیبــاف« آمــد و  »قا سمیه پارسا
درنهایت »احمدی نژاد« 

نیامد. دیروز و در آخرین روز ثبت نام یازدهمین دوره 

انتخابات مجلس شــورای اســالمی، سالن ستاد 

انتخابات وزارت کشور شلوغ تر از روزهای گذشته بود. 

بنا به یک سنت و رسم دیرینه که چرایی آن هم 

هنوز مشخص نیست، انتظار می رفت چهره های 

معــروف و سرشــناس و نامزدهــای بالقــوه 

نمایندگــی در روز آخــر بــرای ثبت نــام پا به 

ساختمان وزارت کشــور بگذارند. بیش از همه 

 اهالی رســانه منتظر بودنــد تا ببیننــد تکلیف 

گمانه زنی های چندماهه چه می شود و باالخره 

»قالیباف« می آید یا نــه. آن هم در حالی که در 

روزهای گذشته دو شانس اصلی جریان اصولگرا 

و اصالح طلب )الریجانی و عارف( از انتخابات کنار 

کشیده و اعالم کرده بودند، نمی آیند. با این حال 

دیروز عالوه بر »قالیباف« زمزمه جالب دیگری 

هم در ستاد انتخابات مطرح شد مبنی بر اینکه 

محمود احمدی نژاد هم برای ثبت نام می آید. با 

این حال عقربه های ســاعت از 18 گذشــت و 

درنهایت »قالیباف« آمد و »احمدی نژاد« نیامد. 

اصولگرایان از حاال صندلی ریاست را برای شهردار 

اســبق تهران آماده کرده اند. و جالــب تر اینکه 

جریان اصالح طلب هم می داند حاال »محمدباقر 

قالیباف« مهمترین شــانس جلــوس بر این 

 صندلــی اســت. قالیبــاف بیانیــه تنــد و تیز 

انتخاباتی اش را هم که شامل کنایه های صریح 

 و انتقــادات صریح تــر از دولــت روحانی بود، 

همان جا و در حضور خبرنگاران خواند. گفت آمده 

تا در این یک سال و نیم باقی مانده، از دولت کار 

بکشد!مجلس ِ بدون الریجانی پس از ده سال ، 

 بدون »عارف« و بــا حضور مجــدد و احتمالی 

چهره هایی همچون رسایی و زاکانی و کوچ زاده 

که یک بار در آزمون اعتماد مــردم ردصالحیت 

شده و رای نیاورده اند، می تواند مجلس جالبی 

باشــد بویژه اگــر »قالیباف« را هــم در جایگاه 

رییس به خود ببیند. 
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اصفهان،جزواستانهاییاستکهبیشترینپروانهبهرهبرداریصادرهراداراهستندکهاینامرنشاندهنده
آغازرشدحرکتصنعتیدرایناستاناست؛

آهسته؛ اما امیدوار کننده
3

 مدرسه منهای آلودگی 

  مدیریت بحران اصفهان درخواست تغییر تقویم آموزشی مدارس را 
برای کنترل آلودگی هوا به آموزش و پرورش ارائه داده است؛ 
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مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان:

در حوزه محیط زیست 
جزیره ای عمل نشود

 فناوری صادراتی خام 
در استان اصفهان به حداقل 

رسیده است

اجرای بسیج همگانی 
جنگل کاری 5007 هکتار از  

اراضی استان اصفهان

5

3
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نوبت اول

صبح یک شنبه دهم آذر ماه زنگ آغاز ثبت نام یازدهمین دوره مجلس به صورت رسمی نواخته شد و حوزه های  زینب ذاکر
انتخابیه میزبان ثبت نام افراد واجد شرایط این ماراتن بودند،  از دهم آذر تا دیروز ساعت 18 حال و هوای این 

استان پس از گذشت چهار سال از انتخابات قبلی مجلس و دو سال از انتخابات ریاست جمهوری رنگ و بوی انتخاباتی به خود گرفت.
آمارها از وضعیت ثبت نام کاندیداها در استان حداقل تا لحظه نگارش این مطلب )که ساعتی از پایان وقت اداری ثبت نام کاندیداها گذشته( 
چندان مورد استناد و دقیق نبود. رسانه های اصفهان و بویژه خبرگزاری های اســتانی که انتظار می رفت گزارش لحظه به لحظه از ثبت نام 
نامزدها و حواشی مربوط به آن منتشر کنند، متاســفانه در این زمینه چندان موفق عمل نکردند. گزارش ها اکثرا »بیات شده« و مربوط به 
یک روز قبل تر یا چندســاعت پیش از پایان ثبت نام ها بود. به هرحال بر اساس آنچه خبرگزاری »فارس« از اعالم نام داوطلبان انتخابات 
دور یازدهم مجلس شورای اسالمی نوشت، تا روز آخر در بین چهره های سرشناس اصفهانی امیرحسین بانکی پور، مجید نادراالصلی و نیره 
اخوان و از میان نمایندگان فعلی اصفهانی در مجلس دهم شورای اســالمی ناهید تاج الدین، سید جواد ساداتی نژاد، حسن کامران، اکبر 
ترکی، ابوالفضل ابوترابی، حسینعلی حاجی دلیگانی، سید صادق طباطبایی نژاد و محسن کوهکن برای ثبت نام به فرمانداری اصفهان رفتند.

خبرگزاری »ایرنا« هم روز گذشــته به نقل از ییس ستاد انتخابات اصفهان نوشت: تا پایان روز ششــم نام نویسی 841 نفر برای انتخابات 
مجلس در این استان ثبت نام کردند که از این تعداد 12 درصد زن و 19 درصد در ادوار گذشته داوطلب بودند.

حیدر قاسمی اضافه کرد: روز اول نام نویسی 42 نفر، روز دوم 81 نفر، روز سوم 85 نفر، روز چهارم 141 نفر، روز پنجم 245 نفر، روز ششم 171 
نفر و روز گذشته نیز تا زمان انجام مصاحبه)حوالی ساعت 14( 76 نفر از استان اصفهان ثبت نام کردند.

به گفته قاسمی؛ عمده گروه سنی داوطلبان درسه ردیف شامل رتبه اول 36 تا 40 سال، رتبه دوم 41 تا 45 سال و 30 تا 35 سال رتبه سوم 
شده است.

همچنین به گفته رییس ستاد انتخابات استان اصفهان، از ابتدای روز نام نویسی چهار نفر بیکار برای یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
نام نویسی کردند و به ترتیب کارمندان، مشاغل آزاد، بازنشستگان و استادان  دانشگاه و فرهنگیان بیشترین نام نویسی را داشتند. سه درصد 

از داوطلبان هم از بین نمایندگان فعلی مجلس ثبت نام کردند.
بر اساس اعالم معاون، سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان، انتخابات مجلس در این استان با حضور 60 هزار نفر دست اندرکار در 

سه هزار شعبه اخذ رای برگزار می شود.
تا روز ششم ثبت نام استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی بیشــترین داوطلب را داشتند. یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 

اسالمی روز دوم اسفند برگزار می شود که از حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان 5 نفر به مجلس راه پیدا می کنند.
با اینکه مسئوالن مربوطه در روزهای گذشته بارها بر این موضوع تاکید کرده بودند که نباید ماراتن ثبت نام مجلس را با »جشنواره« اشتباه 
گرفت و کسانی که خود را در تراز مجلس می بینند، برای ثبت نام ورود پیدا کنند اما در این دوره بازهم شاهد بودیم برخی ها برای شوخی و 
خنده یا عکس یادگاری گرفتن و یا معروف شدن و یا به هرعلتی جز دغدغه مند بودن برای کشور و مردم راهی محل های ثبت نام شدند. 
از مردی با 4 همسر و 18 فرزند تا پدری که دختر 8 ساله اش را برای ثبت نام آورده بود یا حتی »هوشنگ امیراحمدی« با آن کروات زرد و 

مشکی رنگش !

 صفحه7

»اصفهان« معشوقه لهستانی ها

نوبتدوم
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برگزیت اجرا می شود ، »جانسون« پیروز شد
حزب محافظه کار انگلیس تحت هدایت بوریس جانســون با کسب ۳۵۸ کرسی، بیش از نیمی از 
کرسی های پارلمان )اکثریت( را در اختیار گرفته است.با این پیروزی، بوریس جانسون به عنوان 
رهبر حزب محافظه کار، همچنان نخســت وزیر انگلیس باقی خواهد ماند.جانســون اما، اکثریت 
قاطع حزب خود در انتخابات سراسری این کشور را »حکم محکمی برای اجرای برگزیت« و خروج 
از اتحادیه اروپا توصیف کرد.وی با تاریخی توصیف کردن انتخابات سراســری در انگلیس، گفت: 
»به  نظر می رسد که به این دولت محافظه کار کشور، حکم قدرتمند جدیدی اعطا شده برای اجرای 

برگزیت و نه فقط اجرای برگزیت بلکه متحد کردن کشور و به پیش بردن آن«.

دانمارک، به تنگه هرمز ناو می فرستد
دانمارک روز پنجشنبه اعالم کرد که ناوی به همراه ۵۵ خدمه و یک هلی کوپتر به تنگه هرمز ارسال 
می کند.این اقدام در راستای امنیت کشــتیرانی در خلیج فارس عنوان شده است.در همین راستا 
یپه کوفود، وزیر خارجه دانمارک نیز در بیانیه ای با تاکید بر قدرت ناوگان دریایی دانمارک به عنوان 
پنجمین کشور بزرگ دریانوردی جهان نوشت: دانمارک عالقه و مسئولیت خاصی در تامین امنیت 
دریایی و آزادی ناوبری در تنگه هرمز دارد، بنابراین دولت دانمــارک تالش های فعال خود را برای 

کاهش تنش در منطقه ادامه خواهد داد.

اوو مورالس، برای پناهندگی به آرژانتین رسید
رییس جمهور سابق بولیوی به آرژانتین رسید تا در این کشور پناهنده شود.وزیر کشور آرژانتین در 
بیانیه ای اظهار کرد، در آرژانتین به مورالس پناهندگی اعطا شــده و وضعیت پناهندگی او در دست 
نهایی شدن اســت.به گفته این وزیر، پناهندگی چهار عضو ســابق دولت مورالس از جمله گابریال 
مونتانو، وزیر بهداشت او نیز در آرژانتین پذیرفته شده است.دولت آرژانتین اظهار کرده، مورالس و 
مونتانو هر دو سندی را که شامل شرایط وضعیت پناهندگی شان است، امضا کرده اند اما جزییاتی 

درخصوص این شرایط ارائه نشد.

آمریکا باز هم مذاکرات با طالبان را متوقف کرد
نماینده رییس جمهور آمریکا در مذاکرات افغانستان از توقف این گفت وگوها به دلیل حمله انتحاری 

به پایگاه این کشــور در بگرام خبر داد. زلمای خلیلزاد، نماینده ویــژه رییس جمهور آمریکا در امور 

افغانستان روز گذشته گفت که مذاکرات واشنگتن با گروه طالبان به دلیل حمالت انتحاری متوقف 

شده است.وی در صفحه توئیتر خود نوشت: »امروز با طالبان دیدار کردم، خشم خود درباره حمله 

به بگرام را ابراز داشتم. ما توقف کوتاهی ]در مذاکرات[ می دهیم تا آنها )طالبان( با رهبر خود درباره 

این موضوع ضروری مشورت کنند«.حمله روز چهارشنبه به پایگاه آمریکایی ها در حالی رخ داد که 

»دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا دو هفته پیش به صورت چراغ خاموش به این پایگاه سر زده 

و در میان نظامیان آمریکایی سخنرانی کرده بود.

افزایش اعتراض ها به قانون جدید شهروندی در هند
به دنبال افزایش اعتراض ها به قانون جدید شهروندی در هند، هزاران نیروی نظامی به ایالت آسام 
اعزام شده اند. این قانون رسیدگی به درخواست شــهروندی را به جز برای مسلمانان تسریع می 
کند.احزاب مخالف این قانون را حرکت دیگری از طرف حزب حاکم برای به حاشیه راندن دویست 
میلیون مســلمان در هند می دانند ولی دولت آن را تبعیض آمیز نمــی داند.پیش تر نارندرا مودی، 

نخست وزیر، خواستار برقراری آرامش شده بود.

آیا جریان اصالح طلبی به دنبال کاهش موج رد صالحیت هاست؟

چشم اصالح طلبان به شورای نگهبان

گفته می شود اصالح طلبان قرار نیست در  علیرضا کریمیان
مجلس بعــدی حضور پر رنگی داشــته 

باشند؛ این را شواهد و قرائن از نارضایتی مردم از عملکرد دولت تا برخی 

از موضع گیری های مجلس دهم نشان می دهد. هر چند این صحبت 

ها بیشتر از پایگاه جناح رقیب به گوش می رسد؛ اما حاال که گرد و غبار 

نام نویسی ها و حاشیه های کاندیداهای مجلس یازدهم خوابیده است 

برخی از تحرکات نشــان می دهد جناح اصالح طلب در شرایط کنونی 

بیشتر از آنکه دغدغه به دست آوردن کرسی های مجلس را داشته باشد 

در حال تالش و رایزنی برای عدم ریزش کاندیداهای انتخاباتی است تا 

شاید در راند بعدی بتواند با ارائه چهره های شاخص شانس بیشتری 

برای ورود نیروهای این جناح به مجلس داشــته باشــد. مســئله رد 

صالحیت اصالح طلبان البته چند ماهی اســت که مطرح می شــود؛ 

انتقادی که هر از گاهی مطرح می شود اما شورای نگهبان همواره آن را رد 

می کند و بارها »کدخدایی« سخنگوی شورای نگهبان چه در کنفرانس 

های خبری و چه در فضای مجازی تاکید کرده این شورا آماده رایزنی و 

تعامل با همه گروه های سیاســی اســت و هیچ جهت گیری خاصی 

نخواهد داشــت. برخی معتقدند نگرانی ها از رد صالحیت کاندیداهای 

مجلس موجب شده تا این جناح با دو دسته از افراد وارد کارزار انتخاباتی 

شوند ؛دسته اول شامل افرادی است که رادیکال بوده و خود اذعان به 

ردصالحیت شان دارند. این گروه با پیش فرض ردصالحیت در انتخابات 

می کوشند تا برای الیه سفید و به ظاهر معتدل تر جریان اصالحات به 

طرح مطالبات و شعارها پرداخته و با معنادهی به انتخابات به اجتماعی 

سازی شعارهای خود در فرآیند انتخابات تا پیش از اعالم رسمی تابید 

صالحیت ها بپردازند.دسته دوم اما شامل نیروهای سفید و رده دوم 

جریان اصالحات می شود که پس از اعالم ردصالحیت ها خواهند کوشید 

تا  روی موجی که الیه ردصالحیت شده ساخته بودند سوار و بر اساس 

شــعارهای مطرح به کنش انتخاباتی بپردازند. به بــاور اصالح طلبان، 

اصولگرایان به دنبال مجلسی انقالبی هستند و در تعریف آنها از مجلس 

انقالبی، اصالح طلبان جایگاهی ندارند و عمال مطرود شناخته می شوند. 

شــاید به همین دلیل چهره های شناخته شــده ای که خود کاندیدای 

مجلس آینده هم نشده اند در حال رایزنی با شواری نگهبان هستند تا 

این شائبه را از بین ببرند. هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای 

نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشته است:» چند روز 

قبل نیز دکتر عارف رییس محترم فراکسیون امید به شورا آمدند و ناهار 

را با حقوقدانان شورا صرف کردند. دکتر صادقی مقدم، عضو حقوقدان و 

معاون اجرایی شورا هم حق میزبانی را ادا کرد و به خاطر کسالت آقای 

عارف برایشان آبلیمو و عسل آورد. جلسه خوبی بود، صمیمی و صریح.

در مورد مسائل مجلس و انتخابات گفت وگوهایی شد. تاکید حقوقدانان 

شورا بر سه مولفه مهم در بررسی صالحیت ها یعنی دوری کاندیداها از 

فساد اخالقی، فساد اقتصادی و ضدیت با حاکمیت بود که ایشان را در 

این موارد کامال همراه دیدم که نشان از سالمت نفس و توجه ایشان به 

قانون دارد«. همانگونه که پیش تر سخنگوی شواری نگهبان هم تاکید 

کرده بود، طحان نظیف هم نوشته است که ما در شورای نگهبان همواره 

سعی بر اجرای مّر قانون داریم و جریانات سیاسی مختلف نیز در تردد، 

تعامل و گفت وگو با این شورا هستند و البته شورای نگهبان هم گوشی 

شنوا برای شنیدن نظرات و دیدگاه ها دارد. در نهایت به نظر می رسد این 

روزها جدی ترین نگرانی اطــالح طلبان رد صالحیت ها و مســائل و 

حواشی پیرامون آن باشد دغدغه ای که نه تنها برنامه ریزی و چشم انداز 

انتخاباتی برای این جریان را دشوار کرده است بلکه سایر رقبا را هم به 

طمع پیروزی و رســیدن به کرســی های انخاباتی در تدارک جشــن 

زودهنگام رسیدن به صندلی های سبز بهارستان قرار داده است.

نماینده ایران نزد ســازمان های بین المللی در وین 
خواســتار ایجاد توازن جغرافیایی در میان کارکنان 
سازمان ملل شد. »کاظم غریب آبادی« در نشست 
مشــترک کمیســیون مواد مخــدر و کمیســیون 
پیشــگیری از جرم و عدالت کیفری ســازمان ملل 
خواســتار ایجاد توازن جغرافیایی در میان کارکنان 
سازمان ملل شد. وی با اســتقبال از انتخاب »غدا 
والی« از مصر بــه عنوان مدیر اجرایــی جدید دفتر 
مقابله با جرم و موادمخدر سازمان ملل و قدردانی از 
تالش های »یوری فدوتوف« مدیر فعلی این دفتر، 
بر اهمیت در دسترس بودن یک بودجه ثابت، قابل 
پیش بینی و کافی برای دفتر مقابلــه، برای تقویت 
ارائه کمک های فنی از ســوی این نهاد به کشور های 
درحال توســعه تاکید کرد .ســفیر کشورمان ضمن 

ابراز نگرانی عمیــق از چالش های مالی پیش روی 
هیئت بین المللی کنترل مــواد مخدر و دبیرخانه آن 
به دلیل کمبود بودجه عمومی که بر توانایی های آن در 
تضمین نظارت بر اجرای معاهدات کنترل مواد مخدر 
اثر می گذارد، اظهار داشت: ضروری است تا ترتیبات 
مالی و اداری الزم برای تضمین استقالل کامل مالی 
و فنی هیئت و قادر ساختن آن برای انجام وظایفش 
ذیل معاهدات مربوطه، اتخاذ شود.نماینده دائم ایران 
در همین راســتا تاکید کرد که دریافت هرگونه کمک 
داوطلبانه ازسوی هیئت، بایستی کامال شفاف و در 
راستای ماموریت های اساسنامه ای آن باشد.سفیر 
کشورمان در ادامه افزود: کشور های عضو انتظار دارند 
تا دفتر مقابله با جرم و موادمخدر سازمان ملل پیش از 
معرفی و اجرای هر نوع برنامه و ابتکار جدید در سطوح 

زیر منطقه ای و جهانی و در مورد فعالیت های جاری و 
برنامه ریزی شده، با آن ها مشورت کند.غریب آبادی 
با ابراز نگرانی از برخی اطالعــات موجود در گزارش 
مدیر اجرایی دفتر مقابله درخصوص نسبت ترکیب 
جنسیتی کارکنان و همچنین عدم توازن جغرافیایی 
در کارکنان دفتر، اظهار داشــت: متاســفانه، تالش 
ملموس و موثری از سوی دفتر برای افزایش حضور 
نمایندگانی از کشــور های درحال توسعه در ترکیب 

کارمندان مشاهده نمی شود.

ابراز نگرانی ایران از نبود توازن جغرافیایی در سازمان ملل
نماینده مجلس: 

مجمع در جریان هزینه های 
رد پالرمو و CFT است

چهره روز

وز عکس ر

حضور سفیر یمن 
در حرم حضرت 
معصومه)س(

»ابراهیــم محمــد محمــد 
الدیلمی« سفیر یمن در ایران 
به همراه هیئتــی با حضور در 
حرم مطهــر بانــوی کرامت، 
مضجع شــریف را زیارت و از 
بخش های مختلف آســتان 

بازدید کرد.

 وزرای »دفاع« و »اطالعات«
 به کمیسیون امنیت ملی می روند

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، میزبان وزرای دفاع و اطالعات خواهد بود تا ضمن 
بررسی عملکرد قانون بودجه ۹۸ به بررسی پیشنهادات الیحه بودجه ۹۹ بپردازد.نشست هیئت رییسه 
و رؤسای کارگروه های کمیسیون امنیت ملی در روز دوشنبه )۲۵ آذرماه( برگزار می شود.همچنین ۳ 
نفر از اعضای کمیسیون برای حضور در کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۹۹ انتخاب خواهند شد.بررسی 
عملکرد قانون بودجه ۹۸ و پیشــنهادات الیحــه بودجه ۹۹ وزارت اطالعات نیز دســتورکار دیگر این 
کمیسیون در روز دوشنبه است که با حضور وزیر اطالعات و معاونان وی صورت می گیرد.کمیسیون 
امنیت ملی در روز سه شنبه )۲۶ آذرماه( بعد از بررسی آخرین اخبار و اطالعات، بررسی عملکرد قانون 
بودجه ۹۸ و پیشنهادات الیحه بودجه ۹۹ وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح را با حضور وزیر دفاع 
و جانشینان وی در دستور کار خواهد داشت.همچنین اعضای کمیسیون امنیت ملی در روز سه شنبه 

عملکرد قانون بودجه ۹۸ و پیشنهادات الیحه بودجه ۹۹ برای وزارت امور خارجه را بررسی می کنند.

واکنش ایران به اظهارات وزیر خارجه آلمان
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به اظهارات وزیر امور خارجه آلمان در پاسخ به 
سوال یکی از نمایندگان پارلمان این کشور واکنش نشان داد.موسوی ضمن محکومیت اظهارات هایکو 
ماس افزود: اینگونه اظهارات غیرمسئوالنه و مداخله جویانه نمی تواند کوتاهی برخی کشورهای اروپایی 
در پایبندی به تعهدات شان ذیل برجام و نیز واکنش منفعالنه نسبت به رویکرد تروریسم اقتصادی 
آمریکا و مسئولیت ناشی از آن را تحت الشعاع قرار دهد موسوی در ادامه افزود: از برلین انتظار می 
رود به جای اتخاذ مواضع غیرحرفه ای و مغرضانه، رعایت مبانی اولیه حقوق بشری را با چشمانی باز، 

فراگیر و مبتنی بر رویکرد بی طرفانه در دستور کار قرار دهد.

»مصباح یزدی« از مشهد کاندید شد
نماینده آیت ا...محمدتقی مصباح یزدی  ۲۱ آذر و آخرین روز مهلت ثبت نام داوطلبان نامزدی انتخابات 
میان دوره ای مجلس خبرگان به فرمانداری مشهد مراجعه و روند ثبت نام این استاد حوزه علمیه قم را 
برای نمایندگی مردم خراسان رضوی در جمع خبرگان رهری آغاز کرد.به این ترتیب روند رسمی ثبت نام 
آیت ا... مصباح یزدی به عنوان داوطلب نامزدی انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان از خراسان 

رضوی آغاز شده و مراحل آن در جریان است.

 رفع اتهام دادگاه فدرال آمریکا 
از دو متهم دیگر در پرونده مسعود سلیمانی

دادگاه فدرال آمریکا از دو متهم دیگر در پرونده مســعود سلیمانی رفع اتهام کرد. به تازگی سلیمانی، 
دانشمند ایرانی بازداشــتی در آمریکا با تالش های وزارت خارجه آزاد شد؛ این آزادی در مقابل آزادی 
زندانی آمریکایی که به اتهام جاسوســی در ایران زندانی بود، محقق شد.به نوشته نشریه پولیتیکو، 
دادســتان های فدرال در آمریکا برای دو تن دیگر، در جریان تبادل زندانیــان میان دولت آمریکا و 
ایران، رفع اتهام کردند.یک دادگاه فدرال در ایالت آتالنتای آمریکا، روز چهارشــنبه، دو پرونده تخطی 
از تحریم ها]تحریم های آمریکا علیه ایران[ را برای محبوبه قائدی و مریم جزایری، مختومه کرد.هر 
دو این افراد، متهمان دیگر در پرونده مسعود سلیمانی، دانشمند سلول های بنیادین ایرانی بودند که 
به اتهام ترتیب دادن صدور فاکتورهای رشد انسان به کشورش، سال گذشته در آمریکا بازداشت شد. 
همچنین در اظهاریه جداگانه ای که روز شنبه بایگانی شد، مختومه کردن اتهامات علیه سلیمانی به 
گونه دیگری مطرح و گفته شده است که پرونده او »بر اساس منافع قابل مالحظه آمریکا در سیاست 

خارجی« مختومه می شود.

کافه سیاست

رییس سابق کمیســیون امنیت ملی با بیان 
اینکه مجمع تشخیص در جریان مشکالت 
 FATF و هزینــه هــای رد لوایح مرتبــط با
اســت، خاطر نشــان کرد: بارها نمایندگان 
دولت درباره این موضوع صحبت کرده اند و 
مجمع مشکالتی را که با رد این لوایح ایجاد 
می شــود را می داند.حشــمت ا... فالحت 
پیشه، با اشاره به جلســه غیر رسمی مجمع 
درباره بررســی لوایح FATF و قوت گرفتن 
احتمال رد FATF در مجمــع، گفت: لوایح 
مرتبط به پالرمو و ســی اف تــی منتظر یک 
تصمیم مصلحتی اســت. مجمع نیز معتقد 
اســت پالرمو یک الیحه تمام شده است و 
دیگر نباید در مجمع باشــد. شورای نگهبان 
هم از الیحه CFT، ایراداتی گرفته که به معنی 
رد آن اســت و در نهایت مجمع تشــخیص 
مصلحت باید یــک نظر مصلحتــی درباره 
آن بدهــد.وی افزود: امیــدوارم در مجلس 
یازدهم یــک تفکر افراطی حاکم نباشــد تا 
درخواست بازگشت این لوایح را به مجلس 
بدهند تا شرایط تازه ای به وجود بیاید. مجمع 
هر تصمیمی درباره ایــن لوایح بگیرد، تایید 
و یا رد کند؛ باید از این تصمیم اطاعت کنیم.

فالحت پیشه درباره احتمال ورود رهبری به 
موضوع لوایح FATF، گفت: نیاز به ورود رهبر 
انقالب نیست، موضوع نیازمند یک تصمیم 
مصلحتی بــوده و در نهایــت مجمع تصمیم 

گیرنده است.

مسئله رد صالحیت اصالح طلبان البته چند ماهی است 
که مطرح می شود؛ انتقادی که هر از گاهی مطرح شده اما 
شورای نگهبان همواره آن را رد می کند و بارها »کدخدایی« 
سخنگوی شورای نگهبان چه در کنفرانس های خبری و 
چه در فضای مجازی تاکید کرده این شورا آماده رایزنی و 

تعامل با همه گروه های سیاسی است 

بین الملل

شهرداری شــهرضا در نظر دارد به اســتناد مصوبه اول از صد و شصت و پنجمین جلسه 
رســمی مورخ ۹۸/0۲/۲۹ شــورای اســالمی شــهر خدمات تنظیف معابر سطح شهر 
 را از طریق مناقصه عمومی به شــرکتهای واجد شــرایط و برای مدت یکســال واگذار

 نماید. 
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱0 روز جهت دریافت اسناد مناقصه 
به شــهرداری مراجعه و یا با تلفن ۵۳۲4۱0۱0 داخلی ۱۲7 مســئول امــور قراردادهای 

شهرداری تماس حاصل نمایند.
  آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت ۱4/۳0 روز دوشنبه مورخ 

۹۸/۱0/0۲  دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی

  تاریخ گشایش اسناد: ساعت ۱۵ روز سه شــنبه مورخ ۹۸/۱0/0۳ در محل شهرداری 
شهرضا )حضور متقاضیان بالمانع می باشد(

   به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
   پیشنهاد دهندگان باید حداقل 5 درصد مبلغ پایه مناقصه را ضمانت نامه بانکی و یا 
وجه نقد به حساب ســپرده ۳۱000000۵۲00۲ بانک ملی در  پاکت الف الک و مهر شده 

تحویل نمایند.
   سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شــدن در مناقصه وعدم عقد قرارداد به 

ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
   شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مناقصه )مرحله دوم- نوبت دوم(
خدمات تنظیف معابر سطح شهر شیفت شب و شیف روز )بصورت حجمی(

حبیب قاسمی- شهردار شهرضام الف:693940
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درخواست استاندار از تولید کنندگان؛ 

مشکالت را اعالم کنید
استاندار اصفهان گفت: از تولید کنندگان می خواهیم مشکالت موجود در تمام زمینه ها را شناسایی 
و اعالم کنند و اســتانداری نیز وظیفه پیگیری و نظارت بر این کار را برعهده خواهد داشت. عباس 
رضایی در بازدید  از شهرک صنعتی جی اظهار داشــت: به منظور رونق تولید و بهبود اشتغال استان 
اصفهان باید مدیران دستگاه های اجرایی، ســرمایه گذاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی برای 
حل مشکالت اقتصادی و رونق تولید، همدل و هماهنگ باشند.استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت 
پیگیری مشکالت شهرک های صنعتی ادامه داد: بر همین اساس جلساتی در استانداری ترتیب 
داده می شود تا بتوان برای حل معضالت فعلی چاره اندیشــی کرد.وی افزود: بازدید ما و مدیران 
نهادهای مختلف استان از شهرک صنعتی جی با هدف رصد مشکالت و گفت وگو با تولید کنندگان و 
سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام شد و این امر تا ارائه راهکار و حل چالش ها استمرار خواهد 
یافت.رضایی با تاکید بر این که اهمیت دادن به تولید داخلی، ثمرات زیادی از جمله اشتغال زایی را 
به دنبال دارد، گفت: این امر با هماهنگی دستگاه ها و نهادها و تولید کنندگان میسر می شود.استاندار 
اصفهان خاطرنشان کرد: از تولید کنندگان می خواهیم مشکالت موجود در تمام زمینه ها را شناسایی 

و اعالم کنند و استانداری نیز وظیفه پیگیری و نظارت بر این کار را برعهده خواهد داشت.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

۵00 طرح جدید به چرخه تولید استان اصفهان باز می گردد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، از پیش بینی بازگشت ۵۰۰ طرح جدید به 
چرخه تولید استان تا پایان سال با اعطای تسهیالت کارگروه رفع موانع تولید خبرداد. ایرج موفق، 
تصریح کرد: ما تاکنون بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان در یک تبصره بر اســاس آخرین گزارش بانک ها 
پرداختی داشتیم که بر اساس آن ۱۱۰۰ نفر اشتغال جدید با واحد های بهره برداری شده ایجاد شده 
است.به گفته وی، ما تســهیالت در ردیف های مختلف از جمله تبصره ۱۸، رونق تولید و تسهیالت 
فنی اعتباری نیز داریم.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، در ادامه با اشاره به 
برگزاری جلسات کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید که هر هفته با حضور  رضایی استاندار اصفهان 
برگزار می کنند، گفت: خوشبختانه ۳۵ درصد از درخواست واحد های دارای مشکل که تاکنون به این 
کارگروه آمده، مباحث آن ها در کارگروه مطرح شده است و با مصوباتی که داشتیم مشکل شان رفع 
شده و به چرخه تولید برگشتند و در حال انجام تولید هستند.به گفته موفق، ۴ هزار طرح در حال اجرا 
در اســتان اصفهان داریم که از این تعداد طرح هایی را با پیشرفت فیزیکی باالی ۴۰،۶۰ و ۸۰ درصد 
انتخاب کردیم.موفق، یادآور شد: واحد های با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد بیش از ۱۵۰۰ طرح است 

که آن ها را در اولویت قرار دادیم و تسهیالت استان را به سمت آن هدایت می کنیم.

نماینده مردم فالورجان: 

قانون منع به کارگیری بازنشستگان در حد شعار باقی ماند 
نماینده مردم فالورجان اظهار داشت: حقیقتا در کشور ما آن گونه که باید و شاید به جوانان خالق و 
تحصیلکرده بها داده نشده است چراکه در بسیاری از اوقات شعار در این زمینه داده اند؛ اما متاسفانه 
در عمل جور دیگر نمایان شده است. سید ناصر موســوی الرگانی بیان کرد: از سال 9۵ بحث قانون 
عدم به کارگیری بازنشستگان در مجلس تصویب شد و در سال 9۶ اصالح این قانون انجام گرفت؛ 
اما در حد شعاری بیش نبود.نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: خیلی 
از مواقع افراد بازنشسته از کارشان اســتعفا داده اند تا به جای آن ها نیروهای جوان مشغول به کار 
شوند اما متاسفانه شخص بازنشسته دیگری جایگزین آن ها شد که این موضوع نوعی قانون شکنی 
محسوب می شود.وی ادامه داد: نقش جوانان در توسعه پایدار شهری در کشور می تواند بسیار موثر 
باشد چراکه اگر در فرمایشــات رهبری توجه کرده باشیم متوجه می شــویم که به نقش جوانان و 

رویکرد جوان گرایی تاکید کرده اند.

دولت پس از تهران بیشترین بودجه اشتغال را به اصفهان اختصاص داده است؛

وعده های خوش بودجه ای

اشتغال از جمله وعده های بر زمین مانده  مرضیه محب رسول
دولــت روحانی اســت که به رغــم تمام 
مشکالت ریز و درشت اقتصادی کشور دولتی ها وعده داده اند یک میلیون 
فرصت شغلی در سال آینده ایجاد خواهند کرد تا شاید بخشی از سونامی 
بیکاری در کشور از بین برود. بررســی الیحه بودجه هم نشان می دهد 
دولت برنامه ریزی های جدی برای تولید اشتغال کرده است؛ اما اینکه 
چقدر و تا چــه حد پیش بینی هــای بودجه ای محقق شــود و جریان 
اشتغال زایی شتاب بگیرد سوالی است که شــاید به زودی نتوان به آن 
پاسخ داد. نکته مهم برای ما اصفهانی ها در البه الی برنامه اشتغال دولتی 
و بررسی توزیع اســتانی برنامه های در دست اجرا نشــان می دهد که 
بیشترین اشتغال ها به ترتیب در استان های تهران، اصفهان، آذربایجان 
شرقی، خراسان رضوی و کرمان است که با توجه به آمارهای باالی بیکاری 
در اصفهان به نظر خیز بلندی بوده که قرار است فشار مضاعف بیکاری را از 
روی دوش مرد اصفهان ســبک کند. در چند ســال اخیر به خصوص با 
خشک شدن زاینده رود بیکاری و آسیب های اقتصادیـ  اجتماعی  جدی 
ترین معضل در اســتان اصفهان بود. نرخ باالی بیکاری به خصوص در 
روستاهای اصفهان نرخ مهاجرت و خالی شدن روستاها را افزایش داد و 
از سوی دیگر کالن شهر اصفهان با مشکالت جدی تامین مسکن و شغل 

برای جمعیتی که از شهرستان ها به این منطقه سرازیر شدند مواجه شد. 
این معضل قرار است با اختصاص بودجه در سال 99 تا حدودی مرتفع 
شــود.یکی از ویژگی های الیحه بودجه ۱۳99 نیز برنامه تولید و اشتغال 
است. همچنین در اهداف راهبردی پیش بینی شده در این الیحه کاهش 
بیکاری با ایجاد یک میلیون فرصت شغلی جدید و افزایش تولید با ایجاد 
رشد ۲ درصدی و خروج از رکود در نظر گرفته شده است.بررسی جزئیات 
برنامه تولید اشتغال نشان می دهد که برنامه دقیقی برای این منظور در 
الیحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اســالمی وجود دارد. در این 
برنامه اعالم شده که هشت برنامه ای که در سال ۱۳9۸ توسط دستگاه ها 
اجرا می شود استمرار یابد و  عالوه بر آن برنامه های جدید نیز در حوزه هایی 
که برنامه ندارند همچون آب، حمل و نقل، بهداشت و درمان تدوین شود.

بر اساس برنامه های ایجاد اشتغال در سال جاری که در سال های آینده 
نیز اجرا می شــود، بافت فرسوده شهری، کشــاورزی، میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، شرکت های دانش بنیان، صنعت و معدن، 
فرهنگ و هنر، حمل و نقل ریلی برون شهری، سیاست های فعال بازار کار 
هشت بندی است که مورد توجه قرار گرفته است.میزان اعتباری که برای 
ایجاد اشتغال در سال ۱۳9۸ اعالم شده از سه محل منابع داخلی بانکی، 
صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی در مجموع ۵۳۵ هزار و ۴۸۷ میلیارد 

ریال است.بررسی توزیع استانی برنامه های در دست اجرا نشان می دهد 
که بیشــترین اشــتغال ها به ترتیب در اســتان های تهــران، اصفهان، 
آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و کرمان است.در جدول برنامه های 
تولید و اشتغال برای سال ۱۳99 نیز پیش بینی شده است که در هشت 
بند برنامه های ایجاد اشــتغال در دســت اجرا ، ۶۰ هــزار نفر در بخش 
کشاورزی، ۴۵ هزار نفر در صنعت و معدن، ۳۲ هزار نفر در بافت فرسوده 
شهری،  ۳۱ هزار نفر در بخش سیاست های فعال بازار کار، یک هزار و ۴۳۰ 
نفر در حمل و نقل ریلی برون شهری فعالیت کنند.در الیحه بودجه سال 
آینده پیش بینی شده که با توجه به پیشرفت عملکرد برنامه های در دست 
اجرا، به طور متوسط ۳۰ درصد این برنامه ها تا پایان سال آینده عملیاتی 
شوند. بنابراین با  احتساب عملیاتی شــدن برنامه های در دست اجرا و 
ایجاد فرصت های شــغلی ناشــی از اجرای برنامه های سال ۱۳99 در 
مجموع 9۵۵ هزار فرصت شغلی سال آینده محقق خواهد شد. هر چند 
دولت های پیش ا زروحانی هم بارها وعده هایی برای ایجاد شــغل در 
کشــور و حتی اصفهان داده بودند اما در نهایت خروجی چندان رضایت 
بخش نبود حال باید دید دولت در سال های آخر باقی مانده از عمر خود 
آیا می تواند گره کور اشتغال در استان را باز کند یا این خواب خوش نیز به 

سر انجام سایر وعده های بر زمین مانده دولت دچار خواهد شد.

رییس ســازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی استان اصفهان گفت: دسترسی کشاورزان 
به تســهیالت بانکی آسان نیســت و مشکالتی در 
خارج از بخش کشــاورزی در صدور مجوز ها برای 
بهره برداران اراضی کشاورزی به وجود آمده است.

مهدی تقی پور اظهار کرد: بسیاری از کارشناسان بر 
این باورند که کشاورزی تجلی گاه اقتصاد مقاومتی 
است و باید بیشــتر برای رونق و توســعه در این 

بخش تالش.وی افزود: بخش کشــاورزی چهار 
درصد از سرمایه گذاری کشور را به خود اختصاص 
داده و به رغم این ســرمایه گــذاری اندک بیش 
از ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشــور توســط 
این بخش تامین می شــود.رییس سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان 
با اشاره به مشــکالت اقتصادی بخش کشاورزی 
تصریح کرد: کشــاورزی ما دچار مشــکل شده و 
باید در مسیر تســهیل این مشکالت قدم برداریم. 
دسترسی کشــاورزان به تســهیالت بانکی آسان 
نیست و مشکالتی در خارج از بخش کشاورزی در 
صدور مجوز ها برای بهره برداران اراضی کشاورزی 

به وجود آمده اســت.تقی پور اضافه کرد: سازمان 
نظام مهندسی کشــاورزی همواره سعی کرده تا با 
تسهیل روند صدور مجوز برای بهره برداران، مدت 
صدور این مجوز ها را به حداقل برســاند. بسیاری 
از فرآیند های بروکراســی اداری در سازمان نظام 
مهندسی کشــاورزی از بین رفته اســت و تزریق 
فناوری های نوین به بخش کشــاورزی به عنوان 
یک اولویت، در سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
پیگیری می شود. اســتفاده از فناوری های نوین 
یکی از فرصت هایی اســت که می توانــد به بهره 
برداران در حوزه افزایــش کمی و کیفی محصوالت 

کمک کند.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان:

دسترسی کشاورزان به تسهیالت بانکی آسان نیست

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان از افزایش ۲۰ درصدی مصرف CNG در استان اصفهان خبر داد.حسین صادقیان گفت: مصرف 
سوخت سی ان جی در استان پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت از ۲۴ آبان ماه تا کنون ۲۰ درصد افزایش داشته است.صادقیان ادامه داد: در حال 
حاضر ۳۰9 جایگاه و فروشندگی عرضه بنزین مجهز به سامانه هوشمند سوخت وجود دارد که به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به همشهریان عزیز 
هستند. وی در خصوص تعداد جایگاه های سی ان جی در استان اصفهان بیان کرد: با برنامه ریزی های الزم از سوی کارشناسان واحد سی ان جی، هم اکنون 
۱۶۱ جایگاه سی ان جی به صورت شبانه روزی فعال و در زمینه توزیع سوخت پاک فعالیت دارند.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده نفتی منطقه اصفهان اظهار 
کرد: بنزینی که در حال حاضر در سطح شهر اصفهان و چند شهرستان اطراف توزیع می شود بنزین یورو ۴ است که نقش بسزایی در کاهش آلودگی هوا در کالن 
شهر ها دارد. صادقیان عنوان کرد: از زمان اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت و در راستای تحقق حقوق شهروندی رمز گشایی بیش از ۵۰ هزار کارت سوخت، 

شهروندان در نواحی ۱۲ گانه استان اصفهان توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان انجام شده است.

افزایش 20 درصدی مصرف CNG در استان اصفهان

ساک ورزشی

بازار

 
با  احتساب عملیاتی شدن برنامه های در دست اجرا و 
ایجاد فرصت های شغلی ناشی از اجرای برنامه های سال 
۱۳۹۹ در مجموع ۹۵۵ هزار فرصت شغلی سال آینده 

محقق خواهد شد

ساک ورزشی کد pk۵ غیر اصل
قیمت: 29،000 تومان

ساک ورزشی مدل 
CTPL غیر اصل

قیمت: 46،000 تومان

ساک ورزشی لکسین 
LX012 مدل

قیمت: 130،000 تومان

نیسان آبی در کلکسیون 
ماشین های شخصی 

شیخ اماراتی!
در یک کلکسیون بزرگ خودرویی 
در ابوظبی امارات که خودروهای 
عجیــب و متفاوت بــه نمایش 
درآمده انــد، یک نیســان آبی 
زامیــاد هــم حضــور دارد. این 
کلکســیون برای شــیخ حمد 
بن حمدان آل نهیــان، میلیاردر 

اماراتی است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان خبر داد:

استحصال ۵0 میلیون متر مکعب آب در اصفهان
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: طرح های آبخیزداری استان 
در سال جاری سبب استحصال ۵۰ میلیون مترمکعب آب می شود که حدود ۲۰ درصد آن سفره های 
آب زیرزمینی را تغذیه خواهد کرد.ابوطالب امینی اظهارداشــت: امســال در طرح های آبخیزداری 
اصفهان کنترل سیالب را به طور ویژه در دستور کار قرار دادیم و بر همین اساس احداث بند و سیل بند 
و سازه های این چنین برای مهار هرچه بیشتر سیل مورد استفاده قرار می گیرد.وی با اشاره به اهمیت 
توجه هرچه بیشتر به سیل و و ســیالب ادامه داد: وقوع این پدیده ها در زمستان سال قبل و نوروز 
امسال نشان داد که باید برای جلوگیری از وقوع آنها در مناطق مستعد، طرح های مرتبط را اجرا کنیم 
و از سوی دیگر مرمت سازه ها در دستور کار قرار گرفته است.معاون آبخیزداری اصفهان افزود: غیر از 
مهار سیل و کنترل هرزآب ها، تغذیه آب های زیرسطحی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد 
زیرا استان اصفهان در منطقه ای خشک واقع است و هر سال با خشکسالی و کاهش شدید منابع 

آبی سطحی و زیرسطحی روبروست.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

8 میلیارد تومان اعتبار ارزش افزوده در سال جاری است
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: ۸میلیارد 
تومان اعتبار ارزش افزوده در سال جاری است. همایون ناطقی گفت: طبق ارزش افزوده تخصیص 
یافته در ســال جاری قرار براین اســت که بافت روستاها آســیبی وارد نشــود.وی بیان داشت: 
دربخش های مربوط به توسعه اشتغال با مشکالت تجهیز وتخصیص منابع روبه رو هستیم.ناطقی 
با عنوان مسئله ای که از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و آن  تخصیص منابع است، ادامه داد: در 
سیستم اداری با توجه به تجارب به دســت آمده منابع زیادی به پروژه ای اختصاص داده شده و 
طرح های ارائه شده به صورت نیمه کاره رها شده است.ناطقی افزود: در سطح کشور تقسیم بندی 
بین روســتاها صورت پذیرفته که در استان اصفهان ساالنه ۱۲۰روســتا دراین برنامه تقسیم بندی 

قرار می گیرد.

وضعیت سفید برای گوشت قرمز
رییس شورای تامین دام کشــور با تاکید بر اینکه وضعیت بازار گوشت قرمز در کشور سفید است،  
گفت: قیمت گوشت قرمز برای مصرف کنندگان متعادل شده است، اما بازار برای دامداران داخلی 
خوب نیست. منصور پوریان با اشاره به هشدار سازمان دامپزشکی درباره انفجار بیماری در تراکم باال 
در دامداری های کشور، اظهار کرد: در تراکم باالی دام در دامداری ها احتمال انفجار بیماری و رخداد 
مشکل بهداشتی بسیار باال می رود و این موضوع یک امر طبیعی است.وی ادامه داد: انباشت بیش 
از حد دام در دامداری ها به صالح نیست، اما سازمان دامپزشــکی به جز صدور دستورالعمل برای 
کنترل کار دیگری نمی کند در حالی که به عنوان متولی سالمت یک جامعه باید پیگر اقدامات جدی 
برای کاهش انباشت دام در کشور باشد .به گفته پوریان؛ سازمان دامپزشکی به عنوان متولی سالمت 
جامعه می تواند با ارائه گزارش های کارشناسی دستگاه های متولی را در صدور اجازه صادرات متقاعد 
کند.پوریان معتقد است؛ در حال حاضر مسئوالن از یک ســو درهای واردات به کشور را باز کرده اند 
و از سوی دیگر شرایط را برای عرضه دام داخلی به روش ها مناسب فراهم نمی کنند و این موضوع 
دامداران داخلی را در شرایط سخت اقتصادی قرار داده است.پوریان با تاکید بر اینکه اکنون وضعیت 
بازار گوشت قرمز، سفید است، گفت: هر چند وضعیت بازار گوشت متعادل و قیمت ها کاهشی شده 
است، اما دامداران هر روز به وضعیت مرز بی بازگشت ورشکستگی اقتصادی نزدیک تر می شوند.

پوریان افزود: اقدام به واردات و اجبار به عدم صادرات؛ در معرض خطر قرار دادن سرمایه دامداران و 
ایجاد تنگا برای تولید است که نتیجه ای جز به خطر انداختن بقای تولید داخلی ندارد.

کافه اقتصاد

وز عکس ر

اخبار
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روماتیسم را با تغییر سبک زندگی کنترل کنیم
روماتیســم فقط یک بخش نســبتا کوچک از بیماری هایی را تشکیل 
می دهد که شامل یک سری بیماری های غیرروماتیسمی التهابی هم 
می شود. به بیان دیگر، روماتیسم کلمه ای عمومی است و بیماری های 
زیادی را شامل می شود که هرکدام عالئم خاص خود را دارد.شایع ترین 
عالمتی که شما را از خطر ابتال به یک بیماری روماتیسمی مفصلی آگاه 
می کند شامل تورم مفاصل، محدود شــدن حرکت و خشکی مفاصل 
اســت که صبح ها اتفاق می افتد و حدود نیم تا یک ســاعت نیز طول 
می کشــد.اگر می خواهید روماتیســم مفصلی را بشناســید،در ادامه 
توضیحات دکتر محســن ســروش، دبیر انجمن روماتولوژی ایران و 
دانشــیار دانشــگاه علوم پزشــکی ایران را بخوانید.مهم ترین عالمت 
روماتیســم مفصلی، تورم، درد و التهاب مفاصل اســت کــه این درد 
به خصوص در صبح ها هنگام بیدار شدن از خواب بیشتر است البته هر 
کسی که صبح ها از خواب بیدار می شود و دست هایش مقداری خشک 
است به این معنی نیست که به روماتیســم مبتال شده؛ اما به هرحال، 
خشکی دست در این نوع روماتیسم ها وجود دارد.این خشکی مفصل، 
بیمار را به شــدت آزار می دهد. حتی بیمار حدود یک ساعت با این درد 

درگیر است تا این عالمت به تدریج کاهش پیدا کند.

هر درد مفصلی، روماتیسم نیست
دکتر سروش معتقد اســت: درد و التهاب مفصل می تواند نشانه ای از 
روماتیسم باشــد، ولی الزاما به معنای ابتال به روماتیسم نیست؛ مثال 
عفونت مفصلی هم با التهاب همراه اســت یا این کــه در یک درگیری 
پوستی، ضعف عضالنی یا زخم دهان نیز ممکن است عالئمی شبیه به 

روماتیسم دیده شود.

هر تبی، روماتیسمی نیست
تب به عنوان یکی از عالئم روماتیسم مطرح است، ولی تب روماتیسمی نباید 
شدید و طوالنی باشد. تب شدید و طوالنی ممکن است ناشی از عفونت یا 
حتی بیماری های سرطانی باشد. تب روماتیسمی یک بیماری التهابی 
است که می تواند بســیاری از اعضای بدن مثل قلب، مفاصل، سیستم 
عصبی و پوست را درگیر کند.گر چه تب روماتیسمی می تواند در تمام سنین 
ایجاد شود، ولی اغلب در کودکان بین شش تا ۱۵ سال دیده می شود. در 
بسیاری از موارد، تب روماتیسمی دریچه های قلب را درگیر می کند )کاردیت 
روماتیسمی( و موجب اختالل در جریان طبیعی خون در قلب می شود. ولی 
باید به طور مشخص تعیین کنیم که تب وجود دارد یعنی باید درجه حرارت 
بدن از طریق دماسنج باالی 37.۵ درجه نشان داده شود. نا گفته نماند که در 
برخی بیماری های روماتیسمی، تب به طور مشخص وجود دارد و در برخی 

موارد نیز تب به عنوان یک عالمت اصلی تلقی نمی شود.

ضایعات پوستی با برچسب روماتیسم
به گفته دبیر انجمن روماتولوژی ایران، طیف ضایعات پوستی به عنوان 
روماتیســم خیلی متغیر اســت. فرم هــای مزمن و کهیــر عالئمی از 
روماتیسم است، ولی قبل از تشخیص قطعی باید متخصصان پوست 
روی آن نظر بدهند. به عالوه بعضی ضایعات به طور مشخص خود را ابتدا 

نشان نمی دهند و گاهی الزم است از این ضایعات نمونه برداری شود.

تشخیص قطعی روماتیسم زمان می برد
معموال درد ناشی از بیماری های روماتیسمی طول می کشد تا تشخیص 
داده شود. ولی اگر عالئمی به نفع بیماری وجود داشته باشد ابتدا باید 
با مراجعه به پزشک خانواده مورد بررســی قرار گیرد و اگر شک به این 
بیماری ها قوت گرفت به متخصص روماتولوژی مراجعه شــود. نکته 
مهم آن است که انجام آزمایش های تشخیصی به تنهایی به تشخیص 
روماتیسم کمک نمی کند، بلکه باید ابتدا عالئمی به نفع بیماری وجود 
داشــته باشــد تا آزمایش ها به تایید بیماری کمک کند.به گفته دکتر 
ســروش، هر چه این بیماری ها زودتر تشــخیص داده شــود درمان 
موثرتری خواهد داشــت و هر چه تشخیص وشــروع درمان به تعویق 
بیفتد ممکن است عوارضی به جای بگذارند که دیگر برگشت پذیر نباشد.

از روماتیسم نترسید
کسانی بیشــتر در معرض خطرند که ســابقه فامیلی یا زمینه ژنتیکی 

داشته باشــند که البته بررســی آن کمی سخت اســت.دبیر انجمن 
روماتولوژی با بیان این مطلب می افزاید: البتــه این افراد نباید نگران 
باشند که بیماری روماتیسم لزوما از والدین به ارث می رسد، بلکه فقط 
افزایش ریسک وجود ابتال در این دســته افراد وجود دارد و باید به آن 
توجه کنند. این دســته افراد زمانی که عالمت دارند باید بررسی شوند، 
ولی نیازی به آزمایش برای پیشــگیری یا نگرانی از ابتال وجود ندارد. 
این افراد باید آرامش و شــرایط روحی و استرسی مناسب و همچنین 
باید تحرک فیزیکی داشته باشــند. به این ترتیب خودشان می توانند 

پیشگیری کنند.

کنترل روماتیسم با سبک زندگی ایده آل
ســبک زندگی مبتالیان به روماتیسم باید یک ســبک ایده آل باشد. 

حداقل استرس و فشارهای روحی و روانی و حداقل فعالیت فیزیکی 

سنگین در این دسته افراد ضروری است.دکتر سروش تاکید می کند: 

این دســته بیماران نباید فعالیت غیرعادی و ســنگین داشته باشند. 

همچنین باید خواب کافی و فعالیت فیزیکی منظم داشــته باشــند و 

بدن شان را از نظر عضالنی، سیســتم قلب و ریه در شرایط مناسب نگه 

دارند. این بیماران باید تغذیه متنوع داشــته و پرهیــز نابجای غذایی 

نداشته باشــند. ترس از این که سردی ها باعث تشــدید بیماری شان 

می شود صحت نداشته و لزومی ندارد که بیشــتر گرمی بخورند، بلکه 

باید رژیم غذایی سالم و متنوعی را رعایت کنند.

محققان اسپانیایی دریافتند؛

 ورزش شدید روزانه 
موجب افزایش طول عمر زنان می شود

یک مطالعه جدید نشان می دهد زنانی که به شدت ورزش می کنند با کاهش قابل توجه ریسک 

مرگ ناشی از بیماری قلبی، سرطان و سایر علل مواجه هســتند.در این مطالعه، توانایی ورزش 

و عملکرد قلــب در طول ورزش در زنان 

و ارتباط آن با نرخ زنده ماندن بررســی 

شد.این مطالعه شــامل بیش از ۴۰۰۰ 

زن بزرگســال بود که به دلیل مشکوک 

بودن به ابتال به بیمــاری عروق کرونر، 

برای اکوکاردیوگرافــی ورزش تردمیل 

مراجعــه کرده بودند.جســوس پتیرو، 

سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کورونا 

اســپانیا، در این باره می گوید: »تا می 

توانید ورزش کنید. تناسب اندام و قلب 

از شــما در مقابل مرگ به هر دلیلی محافظت می کند.« در این مطالعه، شــرکت کنندگان روی 

تردمیل راه رفته یا می دویدند، به تدریج سرعت شان را افزایش می دادند و آنقدر ادامه می دادند 

تا خسته شوند. تصاویری از قلب آنها در طول تست ایجاد شد.تناسب اندام در قالب حداکثر حجم 

کاری از ۱۰ شاخص متابولیک )MET( تعریف شده اســت که برابر با پیاده روی سریع پله های 

چهار طبقه یا پیاده روی بسیار سریع پله های ســه طبقه، بدون توقف است.زنانی که امتیازشان 

۱۰ یا بیشــتر بود )توانایی خوب در ورزش کردن( با زنانی که توانایی کمتــر از ۱۰ )توانایی ضعیف 

در ورزش کردن( را دریافت کرده بودند، مقایســه شــدند. در طول میانگین ۴.۶ ســال پیگیری 

وضعیت این افراد، 3۴۵ مورد مرگ قلبی عروقی، ۱۶۴ مورد مرگ ناشی از سرطان و ۲۰3 مرگ 

ناشی از علل دیگر اتفاق افتاد.محققان دریافتند  METرابطه چشمگیری با کاهش ریسک مرگ 

ناشــی از بیماری قلبی عروقی، سرطان و سایر علل دارد.یافته ها نشــان داد نرخ ساالنه مرگ و 

میر ناشی از بیماری قلبی عروقی در زنان دارای توانایی ضعیف ورزشی، تقریبا ۴ برابر بیشتر بود 

 و نرخ ساالنه مرگ و میر ناشی از ســرطان در زنان دارای توانایی ضعیف ورزشی دو برابر بیشتر 

اعالم شد.

ارتباط ویروس تبخال و ابتال به بیماری ام اس
محققــان دریافتند یک گونه شــایع از ویروس تبخال ممکن اســت در ابتال بــه بیماری ام اس 

نقش داشــته باشــد.در این مطالعه، محققان خون حدود ۸7۰۰ بیمار مبتال بــه ام اس و گروه 

کنترل متشــکل از بیش از 7۲۰۰ نفر را که فاقــد بیماری ام اس بودند، بررســی کردند. محققان 

موسســه کارولینســکا ســوئد مشــاهده کردند ریســک ابتال به بیماری ام اس، در افراد مبتال 

به عفونــت ۶A-HHV، بیــش از دو برابر بود. هــر چقدر در زمان شناســایی ایــن ویروس در 

خون، فرد جوان تر باشــد، ریســک ابتال به ام اس در آینده بیشــتر می شــود.بیماری ام اس، 

یک بیماری خودایمنی اســت که بر سیســتم اعصاب مرکزی تاثیر گذاشــته و موجب ضعف، 

مشکالت حرکتی و رعشــه می شــود. هنوز علت این بیماری نامشخص اســت اما یک نظریه 

این اســت که ویروس سیســتم ایمنی را فریب می دهد تــا به بافت بدن خــودش حمله کند.

اگرچه در تحقیق قبل ارتباط HHV-۶ با بیماری ام اس مشــخص شــده بود، اما بین گونه های 

۶A ۶ تمایزی قائل نشــده بودند. محققان در این تحقیق توانســتند پــی ببرند که گونهB ۶ وA 

 تاثیرگذار است.
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مفاد آراء اصالحیه
9/216 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
برابر رای اصالحی شــماره 139860302012000377 مورخ 1398/07/02 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن و تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شهرام 
فاضلی فرزند جواد به شماره شناسنامه 3 در یک باب خانه به مساحت 235/84 متر مربع 
پالک 1 فرعی از 206 اصلی واقع در افوس خریداری از مالک رسمی آقای جواد فاضلی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/09/09
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1398/09/23

م الف: 674506 موسي الرضا امامي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک فریدن
فقدان سند مالکیت

9/217 شماره نامه:139885602033002424 نظر به اینکه سند مالکيت سه سهم و یک 
سوم سهم مشاع از 14 سهم ششــدانگ قطعه زمين معروف 14 قفيزی پالک ثبتی 526 
فرعی از 76- اصلی واقع در ریسه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 4699 صفحه 
324 دفتر 33-  امالک و تحت شماره چاپی 0556104 سری الف سال 87 به نام ابوالفضل 
جاللی فرزند محمد ثبت و صادر و تســليم گردیده است، سپس خانم هانيه جاللی فرزند 
ابوالفضل )بموجب وکالتنامه 20977 مورخ 1391/10/26 دفترخانه اســناد رسمی 380 
تهران( بموجب درخواست وارده 139821702033002753-1398/04/23 منضم به 
دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن به شماره شناسه یکتا 139802151218000057 
و رمز تصدیق 925492 شــماره 9684 مورخ 1398/03/22 که به تایيد دفتر خانه اسناد 
رسمی 380 تهران رسيده است مدعی مفقود شدن سند مالکيت پالک مرقوم در اثر اسباب 
کشی گردیده است و درخواست ســند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده اند لذا مراتب 
 به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیين نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکيت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکيت یا سند معامله به این اداره تسليم و رسيد اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسيد یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 690168 علی جوانی 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
فقدان سند مالکیت

9/218 شماره نامه:139885602033002426 نظر به اینکه سند مالکيت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکدرب باغ معروف 12 قفيزی نوغ آباد پالک ثبتی 455 فرعی از 76- اصلی 
واقع در ریسه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 4602 صفحه 357 دفتر 32-  امالک 
و تحت شماره چاپی 0556103 سری الف سال 87 به نام ابوالفضل جاللی فرزند محمد 
صادر و تسليم گردیده است، سپس خانم هانيه جاللی فرزند ابوالفضل )بموجب وکالتنامه 
20977 مورخ 1391/10/26 دفترخانه اسناد رسمی 380 تهران( بموجب درخواست وارده 
139821702033002748-1398/04/23 منضم به دو برگ استشهادیه که امضاء شهود 
آن به شماره شناسه یکتا 139802151218000059 و رمز تصدیق 965858 شماره 9686 
مورخ 1398/03/22 که به تایيد دفتر خانه اســناد رسمی 380 تهران رسيده است مدعی 
مفقود شدن پالک مرقوم در اثر اسباب کشی گردیده است و درخواست سند مالکيت المثنی 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیين نامه 
قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکيت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 

روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت یا سند معامله به این اداره تسليم و 
رسيد اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسيد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 690294 علی جوانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
فقدان سند مالکیت

9/219 شماره:139821702022002595 خانم هســتی محمودیان بادی فرزند علی 
باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما توسط دفترخانه 13 نطنز 
گواهی شده مدعی است که سند مالکيت ششدانگ یکباب انباری به مساحت 232/5 متر 
مربع به شماره پالک ثبتی 8261 فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود جزء بخش نه حوزه 
ثبتی بادرود که تحت شماره چاپی 618665 سری د سال 91 ذیل ثبت 4389 مورد ثبت 
صفحه 421 دفتر امالک 23 بادرود بنام مشاراليها ثبت و صادر و تسليم شده بعلت  اسباب 
کشی مفقود گردیده که برابر سند شماره 7690-1393/07/15 دفترخانه 310 بادرود به 
وی انتقال یافته چون  درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده لذا مراتب طبق تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیين نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسليم 
نماید. در صورت انقضاء مدت مذکور و عــدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون 
ارائه سند مالکيت یا سند معامله در صدور المثنی سند مالکيت طبق مقررات اقدام خواهد 
شد. ششدانگ برابر نامه شــماره 1397009000784404-1397/05/30 شعبه اجرای 
 احکام مدنی دادگســتری بخش بادرود در قبال مبلغ 1/200/000/000 ریال بازداشت 
می باشد. م الف: 691836  ســيد مجتبی موســی کاظمی رئيس اداره ثبت اسناد و 

امالک بادرود
ابالغ رای

9/220 رای قاضی شورا پرونده کالسه:2/69/98 در خصوص دادخواست مهدی بذرافشان 
به طرفيت 1- مهدیه صاحبی 2- امير صاحبی 3- مهدی عباســپور دائر بر مطالبه مبلغ 
یکصد و پنجاه و پنج ميليون ریال وجه یک فقره چک به شماره 133758 مورخ 95/6/20 
به عهده بانک سپه شعبه اميد تهران به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تادیه. . با عنایت 
به جميع اوراق و محتویات پرونده و گواهينامه عدم پرداخت وجه چک از سوی بانک محل 
عليه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رســيدگی مورخه 98/8/25 و نظر به اینکه 
اصل ســند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونيت صادرکننده و ظهور در اشتغال 
 ذمــه وی دارد و نظر به اینکه از ناحيــه خوانده دليلی که حکایــت از پرداخت وجه چک
 نماید ارائه نگردیده، فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شــورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 98/8/25 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 9 قانون 
شوراهای حل اختالف و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و515 و 
 502 و 522 از قانون آئين دادرســی مدنی، حکم به محکوميت خوانده و به پرداخت مبلغ 
یکصــد و پنجاه و پنــج ميليــون ریــال بابت اصــل خواســته و پرداخت خســارت 
تاخيــر تادیــه از تاریخ سررســيد چــک تا زمــان اجرایی حکم بر اســاس شــاخص 
اعالمــی از ناحيه بانــک مرکــزی و پرداخت خســارات دادرســی در حــق خواهان 
صادر و اعــالم مــی گــردد. رای صــادره غيابــی و ظرف مــدت بيســت روز پس 
از ابالغ، قابــل واخواهی در همين شــعبه و پــس از آن ظرف مدت بيســت روز قابل 
 تجدیدنظرخواهــی در محاکم عمومی حقوقی دادگســتری شهرســتان آران و بيدگل 
می باشد.م الف: 689636 محمدرضا کرمانی شــعبه دوم حقوقی شهرستان آران و 

بيدگل 
فقدان سند مالکیت 

9/221 آقای حميد طالبيان به استناد دو برگ استشهادیه محلی که امضای شهود رسما 
گواهی گردیده مدعی اند که سند مالکيت شش دانگ یکباب ساختمان  به شماره 2696 
فرعی از 53 اصلی تبدیل و در بخش 2 حوزه ثبتی کاشــان )به دليــل تغير حوزه ثبتی به 
شــماره 41فرعی از 53 اصلی تبدیل و در بخش دو ثبتی اران و بيدگل واقع گردید( بنام 
حميد طالبيــان در صفحه 404 دفتر 655 ذیل شــماره ثبت 109099 به شــماره چاپی 

741806  ثبت و سند مالکيت صادر و تسليم گردیده است در اثر جابجایی مفقود و اینک 
درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیين 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود 
سند مالکيت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت و سند معامله تسليم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
و اصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی اسناد مالکيت مزبور صادر 
و به متقاضی تسليم خواهد شــد. م الف: 689638 عباس زادگان ریيس ثبت اسناد و 

امالک آران و بيدگل 
فقدان سند مالکیت 

9/222 آقای عزت اله سقاءزاده آرانی به استناد دو برگ استشهادیه محلی که امضای شهود 
رسما گواهی گردیده مدعی اند که سند مالکيت 10 سهم مشاع از 42 سهم عرصه و اعيان 
یک باب ساختمان به شماره 6 فرعی مفروز و مجزی از پالک 2488 اصلی واقع در بخش 
سه حوزه ثبتی آران و بيدگل که در صفحه 29 دفتر 168 امالک ذیل شماره 33049 بنامش 
ثبت و سند مالکيت به شماره سریال 919023 ب 93 صادر و تسليم گردیده است که در اثر 
جابجایی مفقود و اینک درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده لذا طبق تبصره یک 
ماده 120 اصالحی آیين نامه قانون ثبت مراتب آگهی تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور یا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکيت و سند معامله 
تسليم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل اسناد با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل اســناد ارائه نشود المثنی 
اسناد مالکيت مزبور صادر و به متقاضی تســليم خواهد شد. م الف: 690561 عباس 

زادگان ریيس ثبت اسناد و امالک آران و بيدگل 
ابالغ وقت رسیدگی 

9/223 بدین وسيله اعالم می گردد آقای عباس اسماعيلی دادخواستی به طرفيت آقایان 
1-آتور شاهی جانی 2- یونس الياسی 3- سيد مصطفی مصطفوی مبنی بر مطالبه وجه 
در این شعبه مطرح و رسيدگی دارد. لذا به خوانده فوق ابالغ می گردد در تاریخ چهارشنبه 
98/10/26 ساعت 11 جهت رسيدگی در شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف آران 
و بيدگل حاضر شود. ضمنا جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 
مراجعه نماید. م الف: 689637 عزیزاله شــيرانی  رئيس شــعبه چهارم شورای حل 

اختالف شهرستان آران و بيدگل 
ابالغ وقت رسیدگی 

9/224 نظر به اینکه خواهان  صفر علی فالح نيا به طرفيت 1- مهران بنائی 2-مصطفی 
ميرزاجانی  به خواسته مطالبه خسارت دادخواستی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران 
و بيدگل تقدیم نموده است که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی آران و بيدگل به کالسه 
پرونده 2/396/98 ثبت و برای تاریخ 98/11/7 ســاعت 11:30 صبح وقت رســيدگی 
تعيين گردیده و از آنجایيکه خوانده فوق مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون 
آیين دادرسی مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده، 
ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رســيدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائم آن به شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف آران و بيــدگل مراجعه نماید.

 م الف: 690575 عباسعلی دهقانی رئيس شــورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی 
آران و بيدگل  

حصروراثت 
9/226 طاهره فتح قریب بيدگلی دارای شناسنامه شــماره 7550 به شرح دادخواست به 
کالسه 2/987/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان آقا فتح قریب بيدگلی بشناسنامه 2274 در تاریخ 97/8/3 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- ابوالفضل فتح قریب 
بيدگلی به ش ش 76 2- نصراله فتح قریب بيدگلــی به ش ش 401 3-علی محمد فتح 
قریب بيدگلی به ش ش 171 4-معصومه فتح قریب بيدگلی به ش ش 125  5- فاطمه 
فتح قریب بيدگلی به ش ش 410  6- اشرف فتح قریب بيدگلی به ش ش 158  7- کبری 
فتح قریب بيدگلی به ش ش 40  8- مطهره فتح قریب بيدگلی به ش ش 320  9- زهرا 

فتح قریب بيدگلی بــه ش ش 7247  10- طاهره فتح قریــب بيدگلی به ش ش 7550 
همگی به عنوان فرزندان متوفی و الغير. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتين آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 689957 عباسعلی دهقانی رئيس شعبه دوم دادگاه شورای 

حل اختالف آران و بيدگل 
حصروراثت 

9/227 آقای عباس آقا غياثيان آرانی دارای شناسنامه شــماره 545 به شرح دادخواست 
به کالسه 3/701/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان حوراء عابداف آرانی بشناسنامه 263 در تاریخ 97/12/9 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عباس آقا غياثيان 
آرانی دارای شناسنامه شــماره 545 فرزند ذکور 2- اعظم غياثيان آرانی دارای شناسنامه 
شــماره 6199538366  3- اکرم غياثيان آرانی دارای کد ملی 6199584759 فرزندان 
اناث 4- علی غياثيان آرانی دارای کد ملی 6199388550 همسر متوفی و الغير. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 690938 رئيس شعبه 

دادگاه شورای حل اختالف آران و بيدگل 
فقدان سند مالکیت 

9/231 خانم زهرا حســينی پور به استناد دو برگ استشــهادیه محلی که امضای شهود 
رسما گواهی گردیده مدعی اند که سند مالکيت شش دانگ یک قطعه زمين محصور به 
شــماره 5891 فرعی )قبال باقيمانده 745 فرعی بوده است(  مفروز مجزی شده  از پالک 
2840 اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبتی آران و بيدگل که در صفحه 62 دفتر 64 امالک 
ذیل شماره 14999 بنام زهرا حسينی پور ثبت و سند مالکيت به شماره سریال 0250678 
صادر و تسليم گردیده است. سپس برابر سند شماره 28880 مورخ 90/8/7 دفترخانه 123 
کاشان به مبلغ 717000000 ریال به مدت یکسال در رهن بانک صادرات ميباشد که در اثر 
جابجایی مفقود و اینک درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده لذا طبق تبصره یک 
ماده 120 اصالحی آیين نامه قانون ثبت مراتب آگهی تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور یا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکيت و سند معامله 
تسليم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی اسناد 
مالکيت مزبور صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 691801 عباس زادگان 

ریيس ثبت اسناد و امالک آران و بيدگل 
اخطار اجرایی

9/238 شماره: 397/98 حل2 ، مشــخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: 1-فرشاد 
دارایی صوفيائی 2- معصومه سلطانی ، نام پدر: 1-محمدرضا ، نشانی: 1-مجهول المکان 
2-خمينی شهر بلوار عموشاهی مهر20 واحد1 ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: 
حسينعلی اعتمادی ، نام پدر: محمود ، نشــانی: خمينی شهر منظریه کوچه صبا ، محکوم 
به:به موجب رای شماره 1146 تاریخ 98/6/31 حوزه دوم شورای حل اختالف شهرستان 
خمينی شهر که قطعيت یافته اســت. محکوم عليها محکوم هســتند به: نحو تضامنی 
پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 1/437/500 ریال به 
عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخير تادیه از تاریخ سر رسيد چک لغایت زمان پرداخت 
در حق محکوم له به انضمام پرداخت نيم عشر دولت ضمنًا در اجرای حکم تبصره 2 ماده 
306 رعایت گردد. ماده34 قانون اجرای احــکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ 
شد محکوم عليه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتيفاء محکوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
 م الــف: 691399  ایمــان بختياری قاضی شــعبه دوم شــورای حــل اختالف

 خمينی شهر 
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مدیرکل سازمان حج و زیارت استان:

اعزام به عتبات عالیات فقط به صورت هوایی انجام می شود
مدیرکل سازمان حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: درحال حاضر اعزام زائران به عتبات عالیات 
فقط به صورت هوایی امکان پذیر اســت و تا زمانی که دولت درباره سفرهای زمینی تصمیم گیری 

نکند، ســازمان حج و زیارت اجازه تردد 
به صــورت زمینی به عــراق را نمی دهد.

غالمحســن زاهدی در مورد اعــزام به 
عتبات عالیات اظهار کرد: مشــکلی در 
اعزام زائران بــه عتبات عالیات نداریم و 
روزهای شنبه پرواز مستقیم از اصفهان 
برقرار بود.مدیرکل سازمان حج و زیارت 
استان اصفهان ادامه داد: پرواز شنبه ها به 
علت نبود متقاضی کنسل شد و اعزام ها 
اکنون از تهران انجــام می پذیرد.وی در 

مورد تردد زمینی به کربالی معال نیز گفت: فعال باتوجه به شرایط موجود، امکان اعزام زائران عتبات 
عالیات به صورت زمینی امکان پذیر نیســت و تا زمانی که دولت در این بــاره تصمیم گیری نکند، 

سازمان حج و زیارت اجازه تردد به صورت زمینی به عراق را نمی دهد.

مدیرکل سازمان انتقال خون استان:

ذخایر خونی در وضعیت مطلوب  قرار دارد
مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان گفت: وضعیت ذخیره خونی در استان در حالت عادی 
و نرمال است البته این بدان معنا نیست که ما نیاز به اهدای خون نداریم و همان طوری که تاکنون 
مردم استقبال داشتند، همچنان ادامه پیدا کند تا در ادامه هم با مشکل مواجه نشویم.مجید زینلی 
در مورد آخرین وضعیت ذخیره خونی در اســتان اظهار کرد: باتوجه به فراخوانی که صورت گرفت و 
مراجعات خوبی که مردم داشتند، اکنون وضعیت ذخیره خونی در استان در حالت عادی و نرمال 
است.مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان تصریح کرد: البته این بدان معنا نیست که ما نیاز 
به اهدای خون نداریم و مردم خیر اصفهان مراجعات خود برای اهدای خون به مراکز انتقال خون را 
کاهش ندهند.وی افزود: امیدواریم همان طوری که تاکنون مردم استقبال داشتند، همچنان ادامه 

پیدا کند تا در ادامه هم با مشکل مواجه نشویم.

رییس سازمان نوسازی مدارس کشور در آران و بیدگل خبر داد:

بهره برداری از 2 هزار کالس درس در کشور
تا پایان سال 2 هزار کالس درس در کشور به بهره برداری می رسد.رییس سازمان نوسازی مدارس 
کشور و معاون وزیر آموزش و پرورش در حاشیه بازدید از طرح های نیمه تمام آموزشی در شهر نوش 
آباد با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون دو هزار و 400 میلیارد تومان برای تکمیل طرح های نیمه 
تمام آموزشی در سراسر کشور اختصاص یافته اســت، گفت: تا پایان سال دو هزار کالس درس با 
این اعتبار به بهره برداری می رسد.مهراله رخشانی مهر با اشاره به وجود 40 هزار کالس درس نیمه 
تمام در کشور افزود: با کمک خیران ساالنه 12 هزار کالس درس با کمک خیران در کشور ساخته می 
شود که بخشی از آن جایگزین مدارس فرسوده خواهد شد.وی به اختصاص دو هزار و 700 میلیارد 
تومان اعتبار دولت برای ســال 99 جهت احداث کالس های درس جدید خبر داد و گفت: با برنامه 
ریزی انجام شده همین میزان اعتبار را خیران برای ساخت مدارس جدید اختصاص داده اند.رییس 
سازمان نوسازی مدارس کشــور با بیان اینکه در 25 هزار کالس درس بخاری های غیر استاندارد 
نفتی استفاده می شود افزود: برای حل مشکل این کالس ها باید از سیستم های حرارت مرکزی 

گازوبیلی به دلیل نبود گاز در این مناطق استفاده کنیم

بر اساس اعالم سازمان علوم پزشکی اصفهان ،کیک های مشکوک به وجود قرص در استان مشاهده نشده است؛

ماجرای مشکوک کیک ها!

شایعات و ادعاهای مشکوک در مورد مواد  پریسا سعادت
غذایی و خوراکی ها درایران تمامی ندارد؛ 

پس از ادعا در مورد وجود پنبه در حلیم و سوسک و مارمولک در دوغ و 

آشامیدنی های برندهای معروف، حاال چند روزی است فیلمی در شبکه 

های مجازی دست به دست می شود که در آن فردی ادعا می کند قرص 

های روانگردان و مشکوکی در بسته بندی های کیک های بازاری وجود 

دارد. گفته می شود این ادعا در هرمزگان و سیستان و بلوچستان اتفاق 

افتاده اما این نگرانی به صورت فراگیر در همه جای کشور اتفاق افتاده 

است. ابتدا خبر وجود قرص در کیک ها تکذیب می شد، اما کم کم تعداد 

عکس ها افزایش پیدا کرد، بر تعداد اســتان های درگیــر با این ماجرا 

افزوده شد و کم کم ترامادول، سایر قرص های خطرناک به این قصه 

راه پیدا کردند و موضوع وجود دارو در دل کیک های موجود در مدارس 

غیر قابل انکار شد؛ اگر چه این ماجرا به چند استان خالصه می شود، اما 

نگرانی سراسر کشور را در بر گرفته است. اگر علت جاساز شدن دارو ها 

در کیک یا ویفر قاچاق آن ها باشــد احتمال گسترده بودن ماجرا بسیار 

زیاد است.این مورد نگران کننده البته هنوز در اصفهان مشاهده نشده 

است. آنگونه که مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم 

کرده، حتی یک مورد هم گزارش جاســازی در مواد غذایی در اصفهان 

وجود نداشته است. در همین زمینه مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان از تشکیل گروه گشت و بازرسی ویژه برای نظارت بر بازار 

خبر داد و گفت: بازرسان مرکز بهداشت اســتان در این باره تحقیقات 

میدانی انجام داده اند، اما هیچ موردی از جاسازی در مواد غذایی گزارش 

نشده است.آرش نجیمی با اســتناد به بازدیدهای میدانی کارشناسان 

مرکز بهداشت از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، وجود هرگونه جاسازی 

در مواد غذایی را رد کرد و گفت: تاکنون هیچ موردی از جاسازی در مواد 

غذایی مشاهده نشده اســت.وی با اشاره به ابهامات حل نشده در این 

باره گفت: در 12 برند جاسازی دیده شــده، اما قرص هایی که گزارش 

شده متفاوت اند و این نشان می دهد که قرص ها از کارخانه وارد مواد 

غذایی نشده بود. البته این موضوع مربوط به بخش سالمت نیست و 

مقامات انتظامی و قضایی پیگیر آن هســتند. محمــد رضا مرتضوی، 

رییس هیئت مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران هم جاسازی 

قرص در کیک و بیســکوییت را از نظر فنی غیر ممکن دانست و گفت: 

ظاهرا یک یا دو انبار پلمپ شــده و اگر از آن انبار ها کیکی در بازار توزیع 

شده باشد، جمع آوری شده است. وی بیان کرد: اگر جاسازی قرص در 

کیک ها به قصد قاچاق بوده باشــد امکان توزیع تعداد زیادی از آن ها 

وجود دارد. با توجه به آلوده شدن کیک ها در استان های مرزی، احتماال 

انجام این کار به قصد قاچاق قرص های روانگردان هم وجود دارد.تایید 

وجود قرص در کیک ها موجب شده تا ســازمان غذا و دارو نسبت به 

خرید فروشگاه ها از توزیع کنندگان معتبر هشدار دهد. بر اساس اعالم 

سازمان غذا و دارو این نهاد فروشــگاه ها را ملزم به خرید محصوالت 

بسته بندی از توزیع کنندگان رسمی کرده است . این سازمان در صورت 

عدم رعایت، با فروشگاه های عرضه کننده ای که اقالم خود را از توزیع 

کننده های غیر رسمی و غیرمجاز تهیه کنند برخورد قانونی خواهد کرد . 

کیانوش جهانپور، سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت گفته است: 

در مورد مشاهده جسم خارجی از جمله قرص و کپسول در تعدادی از 

بسته های فرآورده های غذایی از جمله ویفر، کیک و ... در برخی مناطق 

جنوبی کشور بررسی های همکاران ما حاکیست موضوع به هیچ وجه به 

ســطح تولید و پخش کالن مرتبط نبوده و مــوارد احتمالی به صورت 

مشکوکی در سطح عرضه مشاهده یا گزارش شده است که به نظر می 

رسد موضوعی فراتر از حوزه سالمت بوده و حتی می تواند ابعاد انتظامی، 

سیاسی و امنیتی داشته باشــد.وی ادامه داد: نحوه جاگذاری اجسام 

خارجی در مواردی که گزارش شده است آن هم در تعدادی از محصوالت 

منسوب به بیش از 12 شرکت مختلف، مشخصا در نواحی خاصی از نوار 

ســاحلی جنوب کشــور، ارتباطی به خطوط تولید و کارخانجات صنایع 

غذایی نداشته و به احتمال قوی افرادی با انگیزه های خاص در سطح 

عرضه مداخالتی داشته اند و اولین اقدام در این زمینه رهگیری مسیر 

پخش این موارد هســت که می تواند عامل یا عاملین را مشخص کند. 

پیگیری ها در خصــوص وجود قرص و کپســول های رنگــی در بین 

خوراکی ها از مســئوالن ادامه دارد؛ پلیس معتقد است که شرکت های 

تولید مواد غذایی هیچ وقت اعتبار خود را با چنین اقداماتی خدشه دار 

نمی کنند.پلیــس می گوید، جاســازی های قرص ها توســط عده ای 

قاچاقچی در داخل کیک ها به عنوان پوشــش برای جابه جایی است؛ 

البته این احتمال را نیز رد نمی کنند که شاید رقیبان این شرکت ها با این 

جوسازی ها بخواهند شرکت های معتبر را از دور خارج کنند.به هر حال، 

آنچه که بیشتر مدنظر رؤسای پلیس و مسئوالن وزارت بهداشت است، 

این است که تشویش اذهان عمومی و خدشه دار کردن جو روانی جامعه 

مهم ترین دلیل انتشار این تصاویر و پخش تعداد معدودی کیک است؛ 

البته باید منتظر ماند و دید که نتیجــه پیگیری های پلیس چه خواهد 

شد.
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کت راه آهن رییس هیات مدیره ذوب آهن دلیل اجرا�ی نشدن کامل قرارداد ساخت و تحویل ریل به �ش

ریل میل در چالش نوسانات تولیدی
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عک

ابالغ رای
9/230 رای قاضی شورا پرونده کالسه: 1193/97 در خصوص دعوی خانم منیره واحدی 
به وکالت از آقای محمدرضا فامیلی بیدگلی فرزند مصطفی به طرفیت آقای ظاهر کمانگر 
فرزند عبدالکریم  دائر بر مطالبه وجه به مبلغ بیســت میلیون ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 107535 مورخ 94/5/20 به عهده بانک کشاورزی و مبلغ هشت میلیون و ششصد 
هزار تومان به موجب رسید مورخ 95/5/6 و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید و کلیه 
خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی 
شورا با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک 
و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و رونوشت مصدق مستند ابرازی و 
نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلســه دادرسی حاضر نگردیده و دفاعی به 
عمل نیاورده است و مستند ابرازی خواهان مصون از ایراد و تعرض مانده و دلیلی بر برائت 
ذمه اقامه ننموده است و با توجه به بقا اصول اسناد در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه 
خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 194، 198، 519 آیین 
دادرسی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور 
چک و استفساریه مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت 
مبلغ بیســت میلیون ریال بابت چک مذکور بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی 
وجه چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی که پس از محاســبه از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه 
وصول درخواهد آمد و پرداخت مبلغ هشت میلیون و ششصد هزار تومان بابت رسید مورخ 
95/5/6 بانضمام خســارت تاخیرتادیه برآن که بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی 
که متعاقبا در دایره اجرای احکام مدنی محاسبه و به حیطه وصول درخواهد آمد از تاریخ 
تقدیم دادخواست لغایت وصول و پرداخت کلیه خســارات دادرسی طبق مقررات در حق 
خواهان و پرداخت کلیه خسارات دادرســی در حق خواهان  صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ، قابل واخواهی در همین شعبه و پس از 
آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان آران و بیدگل می باشــد.م الف: 691622 محمدرضا کرمانی شعبه دوم 

حقوقی شهرستان آران و بیدگل 
حصروراثت 

9/228 خانم اعظم مردانی راد دارای شناسنامه شماره 6199666577 به شرح دادخواست 
به کالســه 720/98/ ش 1 از این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان کوکب شعبانی فر بشناسنامه 5493 در تاریخ 92/7/25 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- حسین 
مردانی راد به ش ش 6199236203 پســر آن مرحوم 2- معصومــه مروانی بیدگلی به 
ش ش 6199599926 3-زهرا مروانی بیدگلی بــه ش ش 6199644239  4- فاطمه 
مروانی بیدگلی به ش ش 6199564758 5- اعظم مردانی راد به ش ش 6199666577  
6-حسنی مردانی بیدگلی به ش ش 6199456505 دختر آن مرحوم و الغیر.اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 692591 رئیس شعبه اول دادگاه 

شورای حل اختالف آران و بیدگل 
اخطار اجرایی

9/229  شماره: 4/872/97 محکوم به به موجب رای شماره  497 تاریخ: 98/7/6 حوزه: 
چهارم  شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته است. محکوم علیه: 
محمدرضا رفیعی تیک اوالد نام پدر: باقر شغل:   نشــانی محل اقامت: مجهول المکان 
محکوم علیه به موجب رای غیابی شــماره 497 تاریخ 98/7/6 حوزه چهارم شورای حل 
اختالف آران و بیدگل که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 
هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان در وجه دو فقره چک به شماره 866/721394 
به تاریخ 97/4/1 و 866/721378 مورخ 97/2/5 همه به عهده بانک مســکن به عنوان 
اصل خواسته و همچنین پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد و سی و هشت هزار و هفتصد و 
پنجاه ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارات تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید چکهای 

مذکور تا زمان اجرای حکم و مبلغ 60000 ریال اجراییه و محاســبه و وصول نیم عشــر 
اجراییه در حق محکوم علیه که رای صادره غیابی بوده و در تاریخ 98/7/25 به علت عدم 
شناسایی آدرس نشر آگهی صورت گرفته و تا این تاریخ اعتراضی نشده است. همچنین 
مبلغ 630000 ریال به عنوان هزینه نشــر آگهی قابل محاســبه می باشد. مشخصات 
محکوم له: جواد محمدی نام پدر: قدم شغل: کاسب نشانی محل اقامت: ابوزیدآباد، خ امام، 
ابزارفروشی محمدی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد،محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا 
اعالم نماید. م الف: 691835  زهره گرامی نوش آبادی رئیس شعبه چهارم شورای 

حل اختالف آران و بیدگل 
ابالغ وقت رسیدگی 

9/225 نظر به اینکه خواهان  رضا شــبان قمصری آرانی به طرفیت 1- علی مسافرچی 
2- وحید توکلی  به خواســته مطالبه وجه )چک( دادخواســتی به مجتمع شوراهای حل 
اختالف آران و بیدگل تقدیم نموده اســت که پس از ارجاع به شــعبه دوم حقوقی آران و 
بیدگل به کالســه پرونده 2/813/98 ثبت و برای تاریخ 98/10/23 ساعت 10:30 صبح 
وقت رسیدگی تعیین گردیده و از آنجاییکه خوانده فوق مجهول المکان بوده لذا به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی 
حاضر گردیده، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم آن به شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل مراجعه 
نماید. م الف: 689625 عباســعلی دهقانی رئیس شــورای حل اختالف شعبه دوم 

حقوقی آران و بیدگل  
اخطار اجرایی

9/234 شــماره: 143/98 حل8 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-لیال 
رجبی 2-حمید رجبی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
حسینعلی اعتمادی ، نشانی: خمینی شهر منظریه خ صبا ، محکوم به:به موجب رای شماره 
1180 تاریخ 98/6/30 حوزه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/655/000 ریال بابت خســارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
98/1/29 لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و 
نیم عشر دولتی می نماید رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 691374 ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای 

حل اختالف خمینی شهر 
ابالغ رای

9/232 کالسه پرونده: 123/98 ، شــماره دادنامه: 1081 ، تاریخ رسیدگی: 98/06/16 
مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: عباس ستاره به 
نشانی:خمینی شهر خ شریعتی شمالی ک ماهوش پ1 , وکیل: زهرا حاج حیدری نشانی: 
خمینی شــهر بلوار آزادگان روبروی ایران خودرو مجتمع اطلس ط2 واحد3 ؛ خواندگان: 
1-علی استادپور نشانی: مجهول المکان 2-نازنین عابدی نشانی: خمینی شهر میدان امام 
خ بوعلی پشت بانک رفاه کارگران کوچه بن بست اولین خانه سمت چپ ، خواسته: مطالبه 
، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید.رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست خواهان عباس ستاره 
با وکالت زهرا حاج حیدری به طرفیت خواندگان 1-علی اســتادپور فرزند علی 2-نازنین 
عابدی فرزند محمد به خواســته مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 

شــماره 12/9229/075376 مورخ 95/4/29 بر عهده بانک ملی شعبه شهید نیکبخت 
اصفهان به شماره حساب جاری 0109636699006 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه اصل 
چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان کــه ظهور در مدیونیت خواندگان دارد و اینکه 
خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه 
خود بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً به مواد 198و 515 
و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خواندگان را به 
پرداخت به نحو تضامنی مبلغ 15/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 287/500 
ریال بعنوان هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ســر رسید چک لغایت زمان 
پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان 
محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شورا و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در 
محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 691222 ایمان بختیاری قاضی شعبه 

دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر
ابالغ رای

9/233 کالسه پرونده: 3796/97 ، شــماره دادنامه: 902 ، تاریخ رسیدگی: 98/05/16 
مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: حسینعلی اعتمادی 
به نشانی:خمینی شهر منظریه بلوار فیض االسالم کوچه صبا1غربی ؛ خواندگان: 1-میالد 
مهری نشانی: مجهول المکان 2-مجید جعفری نشــانی: خمینی شهر دوشاخ سنگبری 
اتحاد ، خواسته: مطالبه ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
خواهان حســینعلی اعتمادی به طرفیت خواندگان 1-میالد مهری 2- مجید جعفری به 
خواسته مطالبه مبلغ 18/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 7/9510/056348 
مــورخ 95/10/20 بر عهده بانک ملی شــعبه صنعتی محمودآباد به شــماره حســاب 
 جــاری 0110453697001 بــه انضمام هزینه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیه از 
توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه اصل چک و گواهی عدم پرداخت در 
ید خواهان که ظهور در مدیونیت خواندگان دارد و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی 
در جلسه رســیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده است شورا 
دعوی خواهان را وارد تشخیص مســتنداً به مواد 198و 515 و 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خواندگان را بــه پرداخت به نحو تضامنی 
مبلغ 18/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/325/000 ریال بعنوان هزینه 
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک لغایت زمان پرداخت مطابق با 
نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکــوم می نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت بیست روز از 
 تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شــهر می باشد. 
م الف: 691301  ایمان بختیاری قاضی شــعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

9/235 شماره: 1751/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:45 صبح روز یکشنبه 
مورخه 98/10/29 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حسینعلی اعتمادی ، نام 
پدر: محمود ، نشانی: خمینی شهر منظریه کوچه صبا ؛ مشــخصات خوانده:1-نام و نام 
خانوادگی: محمدیاسین عمومی ، نام پدر: ولی اله ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه یک 
فقره چک شماره 605313-98/5/30 عهده قرض الحسنه الزهرا ، دالیل خواهان: کپی 
مصدق چک و گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 

آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 691376 رئیس 

شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

9/236 شماره: 1749/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:30 صبح روز یکشنبه 
مورخه 98/10/29 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حسینعلی اعتمادی ، نام 
پدر: محمود ، نشانی: خمینی شهر منظریه کوچه صبا ؛ مشــخصات خوانده:1-نام و نام 
خانوادگی: یغما عبداللهی ، نام پدر: احمد ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ صد و ده میلیون 
ریال وجه سه فقره چک به شــماره های 262143-98/6/10 و 262146-98/6/20 و 
262147-97/11/20 ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت ، گردش 
کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف: 691396 رئیس شــعبه یازدهم حقوقی شــورای حل اختالف 

خمینی شهر
اخطار اجرایی

9/237 شماره: 116/98 حل3 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-حمید 
کریمی 2- میالد نعمتی ، نام پدر: امین اله ، نشانی: 1-مجهول المکان 2-خمینی شهر خ 
شریعتی ک حاج رحمان بن بست 9 ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: حسینعلی 
اعتمادی ، نام پدر: محمود ، نشانی: خمینی شــهر منظریه ک صبا ، محکوم به:به موجب 
رای شــماره 1142 تاریخ 98/5/16 حوزه سوم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی 
شــهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیها محکوم اند به: نحو تضامنی پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/280/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ســر رسید چک 97/12/20 لغایت زمان 
اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی اســت . ماده34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 691398 جمشید شیروانی قاضی شعبه 

سوم شورای حل اختالف خمینی شهر 
حصر وراثت

9/241  آقای ابراهیم پاکروان فرزند امرا... باستناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالسه 629/98 به این شورا چنین اشعار داشته 
است که شادروان امرا... پاکروان فرزند محمد در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم عبارتند از:  1- حمیده نرجسیان، ش.ملی 1239701187 نسبت 
با متوفی همسر فرزند علی آقا 2-  ســعید پاکروان، ش.ملی 1239845065 فرزند امرا...  
نسبت با متوفی فرزند ، 3- مسعود پاکروان، ش.ملی 1239513690 فرزند امرا...  نسبت 
با متوفی فرزند، 4- مجید پاکروان، ش.ملی 1239861850 فرزند امرا... نسبت با متوفی 
فرزند 5- محسن پاکروان، ش.ملی 1239070829 فرزند امرا... نسبت با متوفی فرزند، 
6- ابراهیم پاکروان، ش.ملی 1239891989 فرزند امرا... نسبت با متوفی فرزند 7- محمد 
علی پاکروان ش.ملی 1239932286 فرزند امرا... نسبت با متوفی فرزند. لذا مراتب جهت 
نشر در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ارســال می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
 دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 694371 شــعبه شــورای حل اختالف

 بادرود



شنبه 23 آذر  1398 / 17 ربیع الثانی 1441/ 14 دسامبر 2019/ شماره 2862

ابعاد جدید قرارداد ویلموتس؛

 پای نفت به پرونده باز شد؟
به نظر می رسد ماجراهای مربوط به قرارداد ویلموتس تمام شدنی نیست و این موضوع حاال ابعاد 
جدیدی پیدا کرده اســت و باید دید به کجا می رسد.شــایعاتی مبنی بر پرداخت شدن قرارداد این 
سرمربی توسط یک پتروشیمی در بعضی رسانه ها به گوش  رسیده اســت. جدا از اینکه نهادهای 

نظارتی به مسئله ورود کرده  و اخباری از 
احتمال بازداشــت مختلفین به گوش 
می رســد. ممکن اســت مبلغ قرارداد 
ویلموتس بیشــتر ۳ میلیون یورو باشد 
و شاید برای رفع شــدن تمام ابهامات 
نیاز باشد که قرارداد ویلموتس به صورت 
شفاف در رسانه ها منتشر شود تا از ایجاد 
هر گونه ابهام جلوگیری شــود. در کنار 
تمام این مســائل با مشــخص نشدن 
تکلیف فســخ قــرارداد ویلموتس این 

شایعه ایجاد شده است که به زودی این پرونده به فیفا کشــیده خواهد شد.البته فدراسیون رسما 
این اخبار را تکذیب کــرده و گفته برای طلب ویلموتس ارز دولتی دریافــت کرده و درباره منبع این 
پول چیزی نمی داند. باید دید این ماجرا در نهایت به کجا می رســد.مارک ویلموتس، ســرمربی 
بلژیکی تیم ملی در شش بازی هدایت تیم ملی را برعهده داشــت و آمار سه پیروزی، دو باخت و 

یک مساوی را ثبت کرد.

پول نمی خواهیم، فقط »سیو« کن بی زحمت!
عليرضا بيرانوند در ادامه يك فصل بدون سيو، روی تنها ضربه داخل چارچوب بازیكنان گل گهر تسلیم 
شد. بیرو توپی را گل خورد كه رادوشوویچ چند روز پیش خیلی سخت  تر از آن را مهار كرده بود. كال 
امســال تنها كاری كه بیرانوند كرده، گرفتن پنالتی در داربی بوده است. جالب اینجاست كه بیرو به 
جای درخشش در زمین مســابقه، همچنان به رفتارهای عجیب در بیرون از میدان ادامه می دهد. 
آخرین شاهكار او هم این است كه گفته: »در خانه 80 هزار دالر دارم كه حاضرم برای پرداخت دستمزد 
كالدرون، آن را به باشگاه قرض بدهم!« فارغ از اینكه حداقل از گلر تیم ملی انتظار نمی رود در این 
شرایط خاص اقتصادی دالر خانگی نگه دارد، باید به او یادآوری كنیم باشگاه، كالدرون و هواداران 

خوشحال تر خواهند شد اگر او پولش را برای خودش نگه دارد و در عوض دو تا توپ بگیرد.

قلعه نویی:

 حرف را انداختیم، صاحبش برداشت
امیر قلعه نویی، سرمربی سپاهان درباره داوری و حاشیه های دیدار تیمش برابر شهرخودرو اظهار کرد: 
امیدوارم یکی از دو برنامه شب های فوتبالی و فوتبال برتر بعد از نیم فصل اول، کارشناسی داوری کلی 
انجام دهند. برنامه ۹0 قبال این کار را می کرد تا مشخص شود چه تیمی بیشتر سود کرده و چه تیمی 
بیشتر ضرر کرده است و امیدواریم که نیم فصل این اتفاق بیفتد. ما از همه داورها تشکر می کنیم؛ به 
بیژن حیدری به خاطر شجاعتش در بازی با شــهر خودرو تبریک می گویم ولی همه دیدند و در دو 
برنامه مشخص شد که ما بیشتر از شهر خودرو از داوری لطمه خوردیم. بازی برابر پارس جنوبی یک 
گل سالم ما را قبول نکردند، یک پنالتی هم برای حریف گرفتند که اشتباه بود. خواهش ما این است که 
در نیم فصل داوری ها را کارشناسی کنند تا مشخص شود چه تیمی بیشتر از همه ضرر کرده است. اگر 
این کار را بکنند مثل همان خبرنگاری که دستش رو شد خیلی چیزهای دیگر هم مشخص می شود. 

قدیم ها می گفتند حرف را زمین بینداز، صاحبش آن را پیدا می کند، آقایان پیدا کردند.

گل گهر سیرجان- ذوب آهن اصفهان؛

جدال برای ماندن

در چارچوب رقابت هــای هفته پانزدهم  سمیه مصور
لیگ برتر فوتبال کشور، تیم ذوب آهن به 

مصاف تیم گل گهر سیرجان می رود. سبزپوشان اصفهانی در حالی در 

آخرین ایستگاه پایانی نیم فصل اول این دوره از رقابت های لیگ برتر 

مهیای دیدار با تیم گل گهر ســیرجان می شــوند که آنها هفته گذشته 

مقابل تیم نساجی مازندران به برد شــیرینی دست یافتند. ذوبی ها 

برای پایان دادن به روزهای بد این تیم در فصل جاری رقابت های لیگ 

برتر نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز دیدار با تیم کرمانی دارند. شاگردان 

منصوریان در این فصل روندی سینوسی از خود نشان داده اند؛ آنها از 

14 بازی قبلی خود ۳ برد، 5 تساوی و 6 باخت به دست آورده تا با 14 

امتیاز در رده دهم جدول جای بگیرند. نتایج ضعیف این تیم در هفته 

های ابتدایی موجب شد تا مدیران ذوب آهن به منصوریان اولیتماتوم 

بدهند و از سرمربی شــان قول کســب حداقل ده امتیاز از پنج هفته 

پایانی را بگیرنــد. سبزپوشــان اصفهانی از این 5 هفتــه 2 برد، یک 

تساوی و یک شکست کسب کرده و 7 امتیاز اندوخته اند و برای قطعی 

شدن ابقای منصوریان، به ۳ امتیاز این دیدار نیاز وافری دارند.

دیدار ذوب آهن اصفهان و تیم گل گهر ســیرجان با توجه به شــرایط 

دو تیم از حساســیت های زیادی برخوردار اســت. منصوریان برای 

ماندن روی نیمکت تیم ذوب آهن چاره ای جز از میان برداشتن این 

تیم ندارد و باید تیمش را برای کســب برتری در ایــن دیدار به میدان 

بفرســتد.نمایش سبزپوشــان در 4 بازی  قبلی  نشــان دهنده تغییر 

سبک و سیستم بازی آنها نسبت به گذشــته است. ذوبی ها برخالف 

هفته های اول فصل، ســعی در ارائه بازی واکنش گرایانه ای دارند تا 

با تجمع باالی هافبک ها در میانه میدان و پرســینگ شدید بازیکنان 

حریف، کنترل توپ و میدان را در دســت گیرند و مانع از شکل گیری 

حمالت تیم مقابل شوند. شاگردان منصوریان تالش دارند تا با عقب 

نشستن، تیم حریف را به زمین خودی کشانده و با بازی تخریبی خط 

میانی تیم مقابل را از جریان بازی خارج و دست به حمالت سریع زده 

و با استفاده از خألهای دفاعی تیم مقابل موقعیت سازی کنند. برنامه 

شاگردان منصوریان برای رسیدن به گل، استفاده از پاس های عمقی، 

ضربات ایستگاهی، شوت های از راه دور و ارسال از جناحین است.

در آن سوی میدان تیم گل گهر سیرجان شرایط نا مساعدتری را تجربه 

می کند. این تیم که به همراه تیم شاهین بوشهر تنها تیم های بدون برد 

لیگ تا این جای رقابت ها هســتند هم اکنون در رده پانزدهم جدول 

رده بندی قرار گرفته و از اصلی ترین گزینه های ســقوط به شمار می 

رود. شش تساوی و 7 شکســت حاصل کار آنها در این دوره از رقابت 

ها تاکنون بوده است. این تیم چیزی برای از دست دادن نداشته و با 

تمام قوا به مصاف ذوب آهن می رود.گل گهری ها که یک بازی کمتر 

از ســایر تیم ها دارند، امیدوارند تا با پیروزی مقابل ذوب آهن شرایط 

خود را بهبود بخشــیده و به امید تغییر روند در نیم فصل دوم باشــند. 

تیم ذوب آهن برای این دیدار بازیکن مصــدوم و محرومی ندارد و با 

ترکیب کامل آماده آخرین دیدار نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر  

می شود؛ اما تیم کرمانی بهنام برزای را به دلیل محرومیت در اختیار 

ندارد. دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و گل گهر سیرجان عصر امروز 

و از ساعت 16 آغاز می شود. 

رقابت های انتخابی المپیک قاره آســیا برای رشته 
والیبال، از 17 تا 22 دی ماه سال جاری به میزبانی 
کشــور چین برگزار خواهد شــد که تیم ملی ایران 
نیز باید در این مســابقات به مصــاف رقبایی چون 
اســترالیا و چین برود. این آخریــن فرصت ایران 
برای حضور در المپیک 2020 اســت و شــاگردان 
کوالکوویچ برای شــرکت در بازی های تابســتانی 
2020 توکیو باید قهرمان مسابقات پیش رو شوند.

محمدرضا داورزنــی، رییس فدراســیون والیبال 
مهم ترین هدف پیش رو را قهرمانی در مســابقات 
انتخابی المپیک دانسته و در همین راستا با تعطیلی 
لیگ برتر والیبال، اردوهــای تیم ملی ایران زیر نظر 
ایگــور کوالکوویچ به عنوان ســرمربی، از تاریخ 1۳ 
آذر ماه البته بدون حضور لژیونرها آغاز شده است. 

طبق گفتــه امیر خوش خبر، سرپرســت تیم ملی، 
لژیونرها  نیز باید از 10 روز مانده به مسابقات در این 
اردوها شرکت کنند. اکنون یکی از اصلی ترین مسائل 
پیش روی تیم ملی نبود بازی های تدارکالتی است. 
پیش از این مسئوالن فدراســیون از برگزاری چند 
دیدار تدارکاتی با تونس در تهــران خبر داده بودند، 
هر چند به نظر نمی رسد تیمی چون تونس حریف 
تدارکاتی مناســبی برای ایران باشد؛ اما طبق گفته 
امیر خوش خبر)سرپرست تیم ملی(،  فعال تصمیم 
دقیقی برای برگزاری بازی دوستانه با تونس گرفته 
نشده است. بی شک فراتر از شعار برای حمایت از 
تیم ملی و تعطیلی لیگ بــرای اردوهای تمرینی، 
مســئوالن فدراســیون باید حداقل زمینه برگزاری 
چند دیدار دوستانه با کیفیت را برای تیم ملی فراهم 

کنند. انتخابی المپیک جای اشــتباه نیســت و به 
زعم بسیاری از کارشناســان نباید تیم ملی والیبال 
ایران در جریان این رقابت ها بدون هماهنگی حاضر 
شود.با توجه به حضور مجدد داورزنی در رأس هرم 
فدراســیون والیبال و عضویت وی در هیئت رییسه 
فدراسیون جهانی مشخص نیست چرا فدراسیون 
والیبال ایــران کمتر از یک ماه مانده به مســابقات 
انتخابــی المپیک هنــوز برنامه مشــخصی برای 

برگزاری دیدارهای تدارکاتی و دوستانه ندارد!

ضعف فدراسیون والیبال در تدارک بازی دوستانه برای تیم ملی

سیدحسین حسینی خیلی تالش کرد برد پیکان را از راه دور به سرمربی ایتالیایی و طرفداران در بدترین روزهای باشگاه هدیه بدهد. در این راه چند سیو خوب 
داشت ،یک پنالتی مهار کرد و ... اما تالش های او باز هم تحت الشعاع کابوسی تکراری قرار گرفت. شماره یک آبی ها در سومین دقیقه وقت های تلف شده 
به هر زحمتی بود ضربه زیبای هافبک پیکان را از تیر دروازه بیرون کشید ؛اما یک اشتباه در جایگیری شیرجه دیدنی سیدحسین را بر باد داد تا استقالل گل 
تساوی را دریافت و رویای گلر استقالل برای ثبت روزی خاطره انگیز را بر باد داد، اتفاقی که نای بلند شدن را از سیدحسین 
گرفت.با این وجود حسینی نشان داد در بهترین فرم خود قرار دارد و برای حفظ این روند به سختی در تالش است، درست 
مثل تمرینات روزهای گذشته که او با وجود غیبت استراماچونی و دستیارانش زیر نظر غالمپور به سختی کار کرد تا ضعف 
های خود را به حداقل رسانده و نقشی مهم در روز پایانی نیم فصل در راه تثبیت صدرنشینی و کلین شیت پنجم داشته باشد. 
سیدحسین که رابطه بسیار خوبی با استراماچونی دارد حاال امیدوار است با بازگشت مرد ایتالیایی به فرم خوب خود زمینه 

بردی دیگر را برای استقالل فراهم و اتفاقات تلخ روزهای گذشته را از یاد و خاطره طرفداران پاک کند.

حسینی آماده سورپرایز استرا
انتخابی که ورزش ایران را به 

آینده امیدوار می کند

چهره روز

وز عکس ر

فروش لباس 
خاطره انگیز بیرانوند به 

نفع سیل زدگان
 علیرضا بیرانونــد، پیراهنی که 
در دیدار تیم ملــی ایران مقابل 
پرتغال در جام جهانی 2018 بر 
تن کرده و با آن پنالتی کریستیانو 
رونالــدو را گرفتــه بــود، برای 
حمایت از ســیل زدگان استان 
لرستان طی یک مراسم خیریه 
و در حضور مدیرعامل باشــگاه 

پرسپولیس به فروش رساند.

توافق اینتر برای خرید هافبک سوئدی آتاالنتا در بازار ژانویه
نشریه کوریره دالسرا مدعی شده است که باشگاه اینتر به آتاالنتا پیشنهادی ۳5 میلیون یورویی داده 
است تا هافبک این تیم دژان کولوسفسکی را به خدمت بگیرد و این پیشنهاد توانسته نظر مدیران 
تیم آبی و مشــکی پوش برگامو را جلب 
کند.با این حال هنوز یک مانع بزرگ بر 
سر انتقال این بازیکن به سن سیرو وجود 
دارد و آن باشگاه پارماست، باشگاهی که 
کولسفسکی را تابستان امسال از آتاالنتا 
قرض گرفت. گویا پارما حاضر نیســت 
این بازیکــن را که تــا االن فصل خوبی 
داشته است، در میانه راه از دست بدهد 
و می خواهد تا پایان قــراردادش حفظ 
کند.در صورتــی که اینتر نتوانــد پارما را 
برای انتقال کولوسفسکی راضی کند، کونته به سراغ گزینه دومش خواهد رفت که این بازیکن آرتورو 
ویدال ،هافبک شیلیایی بارسلوناست. کونته زمانی که سرمربی یوونتوس بود، ویدال را تمرین داده 
و شناختی کافی از او دارد. او از باشگاه خواسته ویدال را در بازار ژانویه از بارسلونا قرض بگیرند و بعد 
در صورت رضایت از عملکرد این بازیکن در پایان فصل قراردادش را قطعی کنند.کولوسفســکی 1۹ 
ساله،دوران بازیگری حرفه ای خود را در آتاالنتا آغاز کرد، اما از آنجایی که در این تیم فرصت چندانی 

برای بازی به دست نمی آورد، تابستان امسال به صورت قرضی به پارما پیوست.

رودریگز:

آرزویم است که به بارسلونا برگردم
پدرو رودریگز، بازیکن اسپانیایی چلســی محصول آکادمی فوتبال الماسیا بارسلوناست و دوران 
موفقی را نیز در تیم کاتاالن داشت؛ اما سال 2015 بود که تصمیم به جدایی گرفت و راهی چلسی ژوزه 
مورینیو شد. او در این باشگاه قهرمانی لیگ برتر و نیز لیگ اروپا را جشن گرفت؛ اما فصل جاری با 
حضور لمپارد روی نیمکت چلسی، فرصت زیادی به وی نرسیده است.این وینگر ۳2 ساله پس از 5 
سال حضور در چلسی در انتهای فصل و شاید در انتقاالت ژانویه به عنوان بازیکن آزاد از این باشگاه 
جدا خواهد شد ولی مقصد بعدی او نامشخص است.پدرو در مصاحبه با کادنا سر گفت:» همه از 
حسی که به بارسا دارم آگاه هستند. همیشه نیز گفته ام که احتمال بازگشتم به بارسا وجود دارد و 
در واقع این آرزوی من است. بارسا باشگاهی اســت که به آن عشق می ورزم و همیشه طرفدارش 
بوده ام.تجربیات زیادی از حضور در بارسا دارم و سال ها برای این تیم بازی کردم، هواداران بارسا 

نیز من را دوست دارند. «

ستایش »لیونگ برگ« از پدیده 18ساله آرسنال
آرسنال پنجشنبه شــب در آخرین دیدار مرحله گروهی لیگ اروپا در خانه استاندارد لیژ به مصاف 
این تیم رفت و با اینکه 2-0 عقب افتاده بود ولی در پایان بازی برگشت و با گل های الکازت و بوکایو 
ساکا کار را به تســاوی 2-2 کشــاند تا به عنوان تیم اول گروه F راهی مرحله بعدی رقابت ها شود. 
فردی لیونگ برگ در پایان بازی از گل نجات بخش پدیده 18ساله تیمش بوکایو ساکا تمجید کرد و 
او را استعدادی استثنایی خواند.باکایو که در دقیقه 81 با یک حرکت انفرادی تماشایی گل تساوی 
تیمش را به ثمر رســاند روی گل اول هم توپی که توســط الکازت به گل تبدیل شــد را روی دروازه 
استاندارد لیژ ســانتر کرده بود و به این ترتیب در تساوی و صعود تیمش به عنوان صدرنشین گروه 
نقش کلیدی داشت.لیونگ برگ، مربی موقت آرسنال در پایان بازی گفت:» بوکایو ساکا فوق العاده 

است. او همیشه روی توپ های آخر موثر عمل می کند، بوکایو یک استعداد استثنایی است«.

فوتبال جهان

 سرانجام پس از مدت ها معاونت توسعه 

ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش، 

مسئول خود را شناخت.

 محمدرضا داورزنی 20 آبــان ماه به دلیل 

حضــور در انتخابات فدراســیون والیبال 

از ســمت خود اســتعفا کرد و از آن تاریخ 

تا روز 21 آذر این معاونت مهم، مســئولی 

نداشــت تا اینکه وزیــر ورزش در حکمی 

مهدی علی نــژاد را به عنوان سرپرســت 

این معاونت منصوب کرد.علی نژاد را همه 

با موفقیت های فدراســیون ووشو به یاد 

می آورند. رییس جوانی که عمال در ووشو 

از هیچ؛ همه چیز ساخت. ووشو در سیطره 

چینی ها بود اما در این سال ها فدراسیون 

ایران آنقدر خوب کار کرد که به این سیطره 

پایان داد و حاال ووشو ایران در جهان زبانزد 

خاص و عام است.با این شرایط می توان 

گفت کــه وزیر ورزش و جوانــان انتخابی 

خوب و درست داشته است. تزریق نیروی 

جوانی به همــراه تخصص و دانش در این 

سمت می تواند به ورزش ایران به ویژه در 

سال منتهی به المپیک کمک کند.

ورزش ایران این روزها نیــاز به آرامش و 

ثبات دارد تــا برای حضور هر چــه بهتر در 

المپیــک 2020 توکیو که مرداد ماه ســال 

۹۹ آغاز می شود، آماده شــود. بالتکلیفی 

در معاونــت توســعه ورزش قهرمانــی 

و حرفه ای می توانســت به پاشــیه آشیل 

ورزش کشــورمان تبدیل شــود و حاال که 

وزیر ورزش انتخابی خوب داشته می توان 

امیدوار بود با ثبات و آرامش امور جاری به 

خوبی پیش برود و ایــران از هر نظر آماده 

حضور در المپیک شود. البته که این آرامش 

به جز المپیک، می تواند در همه ســطوح 

ورزش کشورمان خود را نشــان دهد.  در 

ایــن راه باید همه ارکان ورزش دســت به 

دست هم دهند تا شــرایط برای موفقیت 

 کاروان ایران در المپیک 2020 توکیو فراهم 

شود.

منصوریان برای ماندن روی نیمکت تیم ذوب آهن چاره ای 
جز از میان برداشتن این تیم ندارد و باید تیمش را برای 

کسب برتری در این دیدار به میدان بفرستد

 در حاشیه

یمنا
س:  ا

عک

01
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شهردار اصفهان خبر داد: 

اجرای طرح توسعه حرم زینبیه با فروش اوراق مشارکت
شهردار اصفهان در پاسخ به پرسش یکی از ســاکنان محله بیت الحسین، در مورد تعیین تکلیف 
ساخت گذر آقانورا... نجفی که سبب دشواری در تردد ســاکنان محل شده است، اظهار کرد: این 
گذر از خیابان نشــاط به طرف خیابان حافظ امتداد دارد و از پشت مسجد شــیخ لطف ا... عبور 
می کند. ۳۰۰ متر از این گذر، حدفاصل خیابان نشــاط تا بیت الحســین آزادسازی و کف سازی 
شــده اســت.قدرت ا...نوروزی افزود: شــهرداری اصفهان می خواهد این طرح تعیین تکلیف 
شود اما به دلیل حساســیت های میراثی، درصدد هستیم بعد از رفع مسائل، خواسته مردمی در 
خصوص ســاماندهی این گذر هم پیگیری شــود. بافت تاریخی و میراثی اصفهان، اجازه برخی 
اقدامات را نمی دهد، این قســمت هم به تاریخی ترین بخش شــهر نزدیک اســت و بحث های 
مختلف کارشناســی را به همراه دارد.   نوروزی با بیان اینکه چگونگی ادامه این طرح در تهران و 
اصفهان در حال پیگیری اســت، گفت: بخشــی از این طرح، حدفاصل خیابان بیت الحسین تا 
خیابان حافظ دقیقا پشت مسجد شیخ لطف ا... واقع است و کار هم در این بخش متوقف شده 
است.  شــهردار اصفهان در پاسخ به سوال یکی از شــهروندان ســاکن منطقه ۱۴ در مورد طرح 
توســعه حرم زینبیه نیز گفت: با توجه به اینکه مجلس اجازه اســتفاده از اوراق مشــارکت برای 
طرح های توســعه حرم امام رضا)ع( و شاه چراغ را صادر کرده بود، شــهرداری اصفهان پیشنهاد 
دریافت مجوز فروش اوراق مشــارکت ۵۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای طرح توسعه حرم زینبیه 
را مطرح کرد که اگر در بودجه امسال تصویب شــود از این طریق طرح میدان حرم زینبیه را اجرا 
 می کنیم. اگــر هم این راهکار عملیاتی نشــود از ظرفیت مشــارکت بخش خصوصی اســتفاده 

خواهیم کرد.  

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان خبر داد:

مناقصه طرح قطار شهری شاهین شهر به اصفهان
اجرای طرح قطار شهری شاهین شهر به اصفهان به مرحله مناقصه رسید.معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری اصفهان درجلسه پیگیری وضعیت طرح قطار شهری شاهین شهر – اصفهان 
گفت: اقدامات کمیته های چهار گانه تملک و تاسیسات، سرمایه گذاری ، فنی و پشتیبانی و ستاد 
راهبردی مترو انجام شده و در زمینه سرمایه گذاری باید از مشــارکت صنایع در مسیر این قطار 
استفاده کرد.حجت ا... غالمی هماهنگی، همپوشانی و مشورت با مسئوالن سازمان قطار شهری 
و قطار منطقه ای اصفهان را بر اجرای بهتر این طرح ضروری دانست و افزود: استفاده از تجربیات 
چند ساله مسئوالن قطار شهری سبب جلوگیری از آزمون و خطا در اجرای این طرح می شود.خط 
قطار شهری شاهین شهر به اصفهان به طول ۱۳ کیلومتر از کوتاه ترین خطوط در شهرستان های 

استان اصفهان است که قرار است تا یک ماه آینده عملیات اجرایی آن آغاز شود.

مدیرکل اوقاف اصفهان: 

وجود کتابخانه در کنار امامزادگان ضروری است
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با اشــاره به ضرورت ترویــج فرهنگ کتاب خوانی 
در کشــور گفت: ایجاد کتابخانه در کنار بقاع متبرکه امامزادگان ضروری اســت.حجت االسالم 
محمدحســین بلک عصر پنجشنبه در نشســت بررســی مشــکالت کتابخانه ها و امامزادگان 
شهرســتان آران وبیدگل افــزود: همه ما فرزنــدان کتابخانه هســتیم و چه بهتر اســت که این 
کتابخانه ها در کنار امامزادگان باشــد و در این زمینه مجموعه اوقاف برای همکاری آمادگی دارد.

وی با اشــاره به مشــکالت کتابخانه های وقفی بیان کرد: اداره کل اوقاف و امــور خیریه در این 
 زمینه آماده همکاری با نهاد کتابخانه های عمومی است تا شــاهد افزایش فرهنگ کتاب خوانی

 در کشور باشیم.

   مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم استان  برگزار  شد؛ 

از خاک سلمان ها، ابوذر فرستادیم

مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم        نرگس طلوعی
استان اصفهان چهارشنبه شب با حضور 
خانواده های معظم شــهدای مدافع حرم و مردم والیتمدار و انقالبی 
اصفهان در گستان شــهدا برگزار شد. حاج حســین یکتا، راوی دفاع 
مقدس در این مراسم که به همت لشکر ۱۴ امام حسین علیه السالم 
ترتیب داده شده بود،  با بیان اینکه انقالب اسالمی در این ایام به دوران 
حساس خود رسیده و دشــمنان هم در این لحظات مشغول فعالیت 
های متعدد هستند، اظهار کرد: رهبر انقالب فرمودند باید به دهه شصت 
برگردیم و تغییر را شروع کنیم.وی ادامه داد: رهبری خیلی قبل از این 
حوادث اخیر هشدار دادند، دل را باید به خداوند و این سید بزرگوار داد؛ 
در طول چهل ســال خیلی از این اتفاقات به شدت های کم و زیاد رخ 
داده اســت.این راوی دفاع مقــدس افزود: ما حوادث سیســتان و 
بلوچستان، آمل و بابل و شهر هزار سنگر، ترور ۱7 هزار مردم، کردستان 
و سرهای بریده و جنگ هشت ساله با  ۱۸ کشور را پشت سر گذاشتیم، 
ما روزهای ســخت های اردوگاه های عراق را به چشــم دیدیم.حاج 
حسین یکتا با توضیح اینکه باید این ایام را با هم مرور کنیم، بیان کرد: 
اول انقالب حضور چریک های فدایی خلق منافقان، بنی صدر و بازرگان 
را شاهد بودیم برای اتفاقات مهم رخ داده در آن دوران شهدای زیادی 
تقدیم کردیم.این راوی دفــاع مقدس اضافه کرد: همه ریشــه داران 

انقالبی را در ابتدای انقالب ترور و شهید کردند اما در این حین امام راحل 
فرمودند که هر چه ما را بکشــید، ملت ما بیدارتر می شود.وی تصریح 
کرد: بعد از جنگ، هزار مسئله مانند کارگزاران، اصالحات و انحرافات را 
هم تجربه کردیم و هر روز مشــکلی را پشت سر گذاشــتیم؛ از پشت 
دیوارهای بصره، امروز پشــت دیوارهای بیت المقدس هستیم.حاج 
حسین یکتا تاکید کرد: دشــمن عصبی و ناراحت است، شرایطی را در 
صفوف دشــمن می بینیم که حضرت امام خامنــه ای می فرمایند به 
زودی نماز را در بیت المقدس می خوانید.وی ادامه داد: رهبر انقالب 
تاکید می کنند که هر چقدر می خواهید به سعودی ها موشک بدهید، 
بدهید که به زودی دست مجاهدان خدا می افتد؛ امام خمینی)ره( هر 
چه گفت شد و رهبر انقالب هر چه می گوید، همان می شود. این رزمنده 
هشت سال جنگ تحمیلی با بیان اینکه ترامپ در ابتدای سال گذشته 
گفت که جشــن کریسمس با ســرنگونی حکومت در ایران برگزار می 
شود، افزود: بن ســلمان هم گفت تالش می کنیم که آتش را در ایران 
روشن کنیم؛ همه زورها جمع شد تا آتشی روشن کنند که به فضل خدا 
خیلی زود خاموش شد.وی بیان کرد: من بخش آسیب زدن به اموال 
مردم و بیت المال و نیروهای مسلح و همچنین کار سازمان دهی شده 
و تجهیز شده آن ها را مد نظر دارم که مستندهای این موارد در رسانه ها 
به زودی اعالم می شود؛ اینکه مردم غم و غصه دارند و دقت نمی شود 

بحث دیگری است اما اعتقاد دارم که حضرت آقا همین جا هم فرمودند 
باید به دهه شصت برگردیم و غم خوار مردم باشیم.وی ادامه داد: دهه 
شصت نفت را به در خانه مردم می بردیم، به مردم خدمت می کردیم.

وی گفت: دشمن تمام توان خود را به کار گرفته و از تمام عوامل داخلی 
اســتفاده می کند که جمهوری اســالمی ایران را به زانو دربیاورد؛ اول 
انقالب با منافقان گــول خورده درگیر بودیم و امــروز با منافقان حرام 
خورده درگیر هستیم؛ امام حسین)ع( هم در صحرای کربال فرمودند 
این ها حرام خورده اند کــه صدای من را نمی شــنود.این راوی دفاع 
مقدس خاطر نشــان کرد: طبق صبحت های رهبر انقالب نصرت حق 
نزدیک اســت، امروز با والیت و با این سید برای آمدن حضرت مهدی 
)عج( امتحان می شــویم.وی اضافه کرد: ما را به نیت، دل و کوچک 
ترین سوال از ذهن مان امتحان می کنند؛ شهدا هم تمرین کردند و در 
این امتحان با ســربلندی پیروز شــدند.رزمنده هشــت سال جنگ 
تحمیلی در پایان تاکید کرد: دشــمن امروز سه شیفت به میدان آمده 
است، ما هم باید پای کار بیاییم؛ شهدا منتظر حرکت ما هستند و اگر 
مــی خواهیــد در گام دوم انقالب نقــش ایفا کنیم بایــد به خدمات 
اجتماعی برای مردم نگاه ویژه داشته باشیم.مداحی سید رضا نریمانی 
و تجلیل از فرزندان شهدای مدافع حرم اصفهان بخش های دیگر این 

مراسم بود که حال و هوای خاصی به این جلسه بخشید.

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان  در نشست 
مشــترک مدیران شــهری اصفهان و تبریز با بیان 
اینکه غیــر از اندیشــیدن بــه امورات شــهر و کار 
شــبانه روزی به چیز دیگری نباید اندیشید، اظهار 
کرد: از اعضای شــورای شــهر تبریز تقاضا می کنم 
نقص هایی که مدیریت شهری اصفهان در پروژه ها 
دارد را به نقد گذاشــته و از منظر خود به آن بنگرند؛ 
این نقدهــا را همچون هدیه ای از ســوی ایشــان 
خواهیم پذیرفت.علیرضا نصراصفهانی افزود: آنچه 
از تحقق پروژه های عمرانی در اصفهان دیده می شود 

نتیجه همدلی، همراهی، دوستی و صمیمیت بین 
مدیریت شهری است که در دوره پنجم بروز و ظهور 
شایسته ای داشته اســت.رییس شورای اسالمی 
شــهر اصفهان با بیان اینکه در آغاز هر ســه ســال 
فعالیت شورای پنجم، هیئت رییسه با اکثریت آرای 
انتخاب شــده  و این اتفاق نظر در انتخاب شهردار 
اصفهان نیز وجود داشــته اســت، تصریح کرد: در 
شورای پنجم سعی کرده ایم ارتباط بیشتری با مردم 
برقرار کرده و مشارکت حداکثری آنان را جلب کنیم؛ 
روابط خود را با دیگر دســتگاه های استانی تحکیم 
بخشــیدیم و آن را به یک پشــتوانه مناسب برای 
پیشــرفت های خوبی که در شــهر درحال رخ دادن 
است، تبدیل کردیم.وی با تاکید بر اینکه شورای هر 

دو شهر تبریز و اصفهان باید در جهت تحقق سوگندی 
که برای خدمــت به مردم خورده انــد، گام بردارند، 
خاطرنشــان کرد: تحقق ۶۰ درصدی بودجه ســال 
جاری شــهرداری تاکنون، جای خرسندی دارد که 
امیدواریم بسته تشویقی که اخیرا شورای شهر آن 
را تصویب کرده نیز منجر به خیزش مجدد درآمدها 
شده و تا پایان ســال به تحقق ۱۰۰ درصدی بودجه 
دســت یابیم.نصراصفهانی ادامــه داد: در اصفهان 
اجرای طــرح کالس شــهر را بــرای دانش آموزان 
برنامه ریزی کرده ایــم و اگر محتواهــای آموزش 
شــهروندی که در تبریــز تهیه شــده در اختیارمان 
قرار گیــرد، می تواند به مــا برای برگــزاری چنین 

آموزش هایی در مدارس کمک کند.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان  :

 تحقق پروژه های شهری اصفهان حاصل همدلی
 مدیران است

ساخت و تکمیل اورژانس بیمارستان 9 دی منظریه خمینی شهر تا پایان بهمن به پایان می رسد.رییس مجتمع بیمارستان های شهرستان خمینی شهر در 
بازدید از روند بازسازی بیمارستان های این شهرستان گفت: بیمارستان 9 دی خمینی شهر با وسعت هزار و ۴۰۰ متر مربع، ۴۰ تخت بیمارستانی دارد.علی اکبر 
جنگجو با اشاره به اختصاص 2۰میلیارد ریال برای بازسازی و بهسازی بیمارســتان 9۸ تخت خوابی شهیداشرفی اصفهانی افزود: این بیمارستان تا یک ماه 
آینده به بهره برداری می رسد.وی با بیان اینکه در طرح تحول سالمت، تا یک ماه آینده ۳اتاق عمل و ۸تخت آی سی یو به ظرفیت درمان شهرستان خمینی شهر 
اضافه می شود، افزود: بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی ماهانه ۱۸هزار نفر بیمار سرپایی و 2هزار بیمار بستری پذیرش می کند.رییس مجتمع بیمارستان های 
شهرستان خمینی شهر نیاز این شهرستان به تخت های بیمارستانی بر اساس جمعیت را 7۵۰تخت دانست و گفت: براساس تعرفه ها باید ۵2۵ تخت دولتی 

داشته باشیم؛اما درحال حاضر2۱۰ تخت فعال است.

پایان ساخت و تکمیل اورژانس بیمارستان 9 دی خمینی شهر تا پایان بهمن

پیشرفت 80 درصدی پروژه پارک سوار قدس
مدیر منطقه ۱2 شــهرداری اصفهــان اظهار کرد: طرح پارک ســوار قدس به منظور ســاماندهی 
حمل و نقل درون شهری انجام می شود و ســرویس دهی به اتوبوس های ۱2 خط درون شهری 
در محدوده منطقــه ۱2 انجام می شــود.علی باقری با بیــان اینکه پروژه پارک ســوار قدس که 
در زمینی به مســاحت ۱۶۰۰۰ متر مربــع اجرایی می شــود، در حال حاضر ۸۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکی دارد، افــزود: تاکنون اعتباری افــزون بر 22 میلیارد و ۴۰۰ میلیــون تومان صرف تملک 
و اجرای این پروژه شده است.مدیر منطقه ۱2 شــهرداری اصفهان تصریح کرد: خطوط اتوبوس 
شهرهای شاهین شــهر و خمینی شهر، دانشــگاه صنعتی اصفهان، دانشــگاه آزاد خمینی شهر 
و محله های دهنو و عاشــق آبــاد و اتوبوس هایی که در خیابــان امام خمینی)ره( و بهارســتان 
تردد می کننــد از مزایای این پارک ســوار بهره مند می شــود.وی بــا بیان اینکــه احداث پارک  
سوارها موجب شــده شــهروندان با دغدغه کمتر، آرامش و اطمینان خاطر بیشتر سفر خود را با 
وســایل حمل و نقل عمومی انجام دهند، ادامه داد: پارک ســوار قدس به خطوط اتوبوس محله 
 مهدیه، محله محمود آباد، محله امین آباد و پاالیشــگاه و نیروگاه شــهرک شــهید منتظری نیز 

سرویس دهی می کند.

از امروز تا 27 آذر انجام می شود؛

میزبانی باغ ناژوان از دانش آموزان
ویژه برنامه میالد خورشــید از امروز در باغ بانوان ناژوان اصفهان برگزار می شود. مدیر باغ بانوان 
ناژوان گفت: این برنامه ویژه دانش آموزان و مدارس است که ازامروز تا 27 آذر روزانه پذیرای ۳۰۰ 
دانش آموز است .زهره ابوالقاسمی با بیان اینکه ســفره یلدا، حافظ خوانی و شاهنامه خوانی از 
جمله برنامه های اجرایی این ویژه برنامه است افزود: عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر 
می توانند به باغ بانوان ناژوان واقــع در ناژوان، انتهای خیابان الفت مراجعه کرده و یا با شــماره 

9۵۰۱۱۰2۶ تماس بگیرند.

در هفته ای که گذشت؛

 ارائه مشاوره به بیش از دو هزار شهروند اصفهانی
 در اداره 137

براســاس اعالم اداره ارتباطات مردمی ۱۳7 شــهرداری اصفهــان، شــهروندان در هفته ای که 

گذشــت، پنج هزار و ۸۵۰ مرتبه با مرکز ۱۳7 تماس برقرار کردند تا درخواســت ها و پیشنهادات 

خود را با کارشناســان این اداره در میان بگذارنــد.از مجموع تماس های واصل شــده دو هزار و 

۳۸7 مورد مربوط به معاونت خدمات شــهری معادل ۴۰ درصد، ۴2۸ تمــاس معاونت عمران 

معادل هفت درصد و 2۰۰ مورد نیز ترافیکی شــامل ســه درصد از مجموع کل پیام ها است؛ سایر 

پیام ها نیز به سازمان ها و شرکت های وابسته به شــهرداری ارجاع شد.این گزارش حاکی است، 

۴۸۱ مورد از تماس های شــهروندان مربوط به مواردی همچون موارد مرتبط با گزارش ســاخت 

و ســاز غیرمجاز، موارد مرتبط با رفع خطر و رفــع آلودگی و آب گرفتگی معابــر به صورت فوری 

توســط کارشناســان این اداره به مســئوالن اجرایی مناطق، ارجاع و نتیجه عملکرد آنها از طریِق 

تماس با شــهروندان پیگیری شــد که بازتــاب آن رضایت مندی 9۰ درصــدی تماس گیرندگان 

اداره ۱۳7 بوده اســت.در بخش بازخورد نیز به منظور پیگیری پیام های ارجاع شــده به مناطق 

و اقدامات صورت گرفته، چهار هزار و ۱92 تماس با شــهروندان برقرار شــده است.کارشناســان 

اداره ارتباطات مردمی ۱۳7 شــهرداری اصفهان در هفته گذشــته دو هزار و ۵9۳ مورد مشاوره یا 

 اطالعات مربوط عوارض شهرداری و شــماره تلفن های شــهرداری های مناطق را به شهروندان

 ارائه کردند.

با مسئولان

اخبار

استاندار اصفهان مطرح کرد:

آیا اصفهان با قدمتی ۵0 ساله 
  معیارهای توسعه یافتگی را  دارد؟

خبر ویژه

اســتاندار اصفهان شــامگاه پنجشــنبه در 
اختتامیه ســومین گفتمان راهبردی نقش 
جوانان در توسعه پایدار شهری اظهار داشت: 
گفتمان راهبردی نقش جوانان در توســعه 
پایدار موضوعی اســت که جهان در قضاوت 

یک کشور به کار می برد.
عباس رضایی بیان کرد: امروزه در کشور های 
پیشــرفته معیارهای توســعه یافتگی را در 
توسعه پایدار و به خصوص نقش جوانان در 
آن می دانند بنابراین این موضوع یک مبحث 
جهانی اســت پس گفتمان راهبردی نقش 
جوانان در توسعه پایدار شهری، عنوانی است 
که مدنظر قرار دارد و باید به آن اهتمام ورزید.

استاندار اصفهان افزود: موضوعات مهم مانند 
توســعه و پایداری آن، فرهنگ و هر موضوع 
دیگر امنیتی و هــر مبنای دیگــر نمی تواند 
برحســب حدس، گمان و اخبار غیر مستند 
باشد بنابراین بعد از پرداختن به عنوان برنامه 
باید به دنبال اعتبارســنجی این موضوعات 
رفت تا بتوان مستند بودن آن را اثبات کرد چرا 

که نمی توان بر دالیل غیر مستند اکتفا کرد.
وی تصریح کرد: در فرهنگ معین گفتمان به 
معنای طرح ایده و راهبردی به معنای هدایت 
و تعیین هدف مطرح است و منظور از راهبرد، 
»انسان« است که متاسفانه در توسعه بیشتر 
به عنوان مباحث اقتصادی از آن یاد می شود، 
بنابراین هــدف نهایی انســان، کمال تام در 
بینش انسانی نیســت بلکه کمال به معنای 
خداگونه شدن است درنتیجه نگاه اقتصادی 
به این مسئله نگاه مادی است.رضایی گفت: 
امروزه در غرب بناهای زیبا و مجللی ساخته 
شــده  اما زیر بنای آن ها آتش فروزان است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه پایدار باید عوامل 
فرهنگی، زیست محیطی و در غایت، انسان را 
در نظر بگیرد اما سوال این است؛ اصفهان که 
قدمتی ۵۰ساله دارد و پیشتاز در توسعه بوده 
 و به عنوان نگین انگشتر کشور مطرح و با ۱۳ 
کشور دنیا خواهرخواندگی دارد، آیا معیارهای 

توسعه یافتگی را در خود دارد؟

سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهرم الف:683183

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(
سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 
72۳ مورخ ۱۳9۸/۰۳/2۸ شورای محترم اسالمی شهر اجازه بهره برداری از موارد زیر را از طریق 
مزایده عمومی به صورت بهره برداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی به مدت دو سال واگذار نماید.
۱- بهره برداری از مجموعه ورزشی حاجی آباد واقع در  حاجی آباد به مدت دو سال ) نوبت اول(
 2- اجــاره ماهانــه واحدهــای اداری- خدماتــی در طبقه پنجم ســاختمان نگارســتان

 شهرداری )نوبت دوم(
متقاضیان می توانند تا آخر وقت اداری روز دوشــنبه مورخ ۱۳9۸/۱۰/۰2 برای دریافت اسناد 
مزایده به امور قراردادهای سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر مراجعه 

و تا پایان وقت اداری روز  سه شنبه مورخ ۱۳9۸/۱۰/۰۳ پیشنهادهای خود را تحویل نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

میثم محمدی _ شهردار زرین شهرم الف:695040

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(
شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره ۴2۶ مورخ 9۸/9/۵ شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات تکمیل احداث ادامه بلوار 
خلیج فارس زرین شهر با اعتبار اولیه 7/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات شهرداری از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ، لذا از متقاضیان واجد 
شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 9۸/۱۰/۵ به شهرداری 

زرین  شهر مراجعه نمایند.
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احساســات منفی شما را رنج  مهسا احمدی
می دهند و موجب از دســت 
دادن بسیاری از عوامل موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی 
می شوند. به خودتان نگیرید و حساسیت را کنار بگذارید تا 

راه رهایی از این احساسات مخرب را بدانید.
 تنفس و ریلکــس کردن خودتان :کل بدن شــما وقتی که 
»هجوم« احساسات باعث می شود به حالت مبارز تبدیل 
شوید، محکم تر می شــود. به طور خاص، تنفس شما باال 
می رود و منقبض می شوید بنابراین به محض اینکه متوجه 
شدید چیزی منفی در درون شما به وجود آمده است، چند 
نفس آهسته و عمیق بکشید و کلمه »آرامش« را تکرار کنید.

وقتی چیزی شما را از تعادل خارج می کند، خوب نیست که 
خودتان را »مرکزش« کنید. احساســات را می توان درجه 
بندی کرد، بنابراین زمانی که ناراحتی شما به 8، 9 یا 10 می 
رسد، ضروری است که شدت آن را کاهش دهید و کند کردن 
تنفس تان نشــان دهنده گام اولش است.واضح است که 
هر چیز دیگری که شــما می توانید برای آرام کردن خود در 
مواجهه با چیزی که به شدت آزاردهنده است انجام دهید، به 
شما کمک می کند کنترل خود را به دست آورید.بنابراین، می 
توانید یک صحنه آرام را تجسم کنید، بگویید که آرام در ساحل 

خصوصی هستید و نســیم گرمی تمام بدن شما را تسکین 
می دهد. هرچه با موفقیت بیشتری بتوانید خود را در چنین 

محیط شاعرانه ببینید، زودتر می توانید شرایط را حل کنید.
به دنبال مثبت ها بگردید:اگر شما از تجربیات آنی خود در 
رابطه با بی عدالتی، ترس، آســیب، یا ناامیدی خود تمرکز 

کنید، می توانید روی هر چیزی که تازه آشــکار شده تمرکز 
کنید. مهم است که بفهمید چه چیزهایی را ممکن است از 
این تجربه یــاد بگیرید که می تواند واقعا به شــما در آینده 

کمک کند.
 نقطه مقابل )چشــم انداز( خود را مشخص کنید - و روی 
دیگران امتحان کنید:دوباره در حالت عاطفی، این مســئله 
شما را به چالش خواهد کشید؛ اما اگر تالش کنید با دیدگاه 
دیگری پیــش بروید، به خصوص با نیازها، خواســته ها و 
احساسات خود - احساسات آشفته شما احتماال تضعیف 
می شوند. آیا می توانید خودتان را بااعتماد به نفس کمتری 

خودمحور کنید؟
خودتان را کنترل کنید:گاهی اوقات بهترین راه برای مقابله 
با احساسات دردآور این است که با خودتان مهربان باشید، 
کاری انجام دهید که ارزش شما را تایید می کند. حتی اگر 
کسی شــما را رها کرده باشد، مجبور نیســتید که شما هم 

خودتان را رها کنید.
به خودتان عشــق بورزید:اگر عادت دارید که مدام خود را 
تنبیه کنید، زدن اتهامات به خودتان اصال خوب نیست.برای 
مثال باید به خودتان بگویید، انجام اشتباهات قطعا آدم را بد، 
احمق یا بی ارزش نمی کند و یک راه عالی برای آرام ساختن 
خودتان این است که به سادگی خوبی های خودتان را درک 
کنید، مثل مهربانی، بخشیدن خودتان به خاطر اینکه شما 

این توانایی را برای دیگران نشان داده اید.

آشپزی

نان گوجه فرنگی
 موادالزم:آرد3 لیوان،خمیرمایه یک قاشــق مرباخوری،بیکینگ  پودر3 

قاشــق غذاخوری،نمک  یک و نیم قاشق چای خوری،شــکر  یک و نیم قاشق 
غذاخوری،آب گوجه فرنگی  یک لیوان،روغن زیتون 2 قاشق غذاخوری،گوجه فرنگی 

خشک نصف لیوان
طرز تهیه: آرد ، خمیرمایه، بیکینگ  پودر، نمک و شــکر را در ظرف گود مناسبی ریخته و خوب 

مخلوط می کنیم. در ظرف دیگری آب گوجه فرنگی و روغن زیتون را مخلوط کرده و به مخلوط آرد 
اضافه می کنیم و ورز می دهیم تا خمیر نرم و لطیفی حاصل شود و به دست نچسبد. روی خمیر 
را با پارچه  تمیز نمناکی می پوشانیم و اجازه می دهیم خمیر به مدت دو ساعت استراحت کند تا 
عمل بیاید. گوجه فرنگی های خشک را نگینی خرد کرده و به خمیر عمل آمده اضافه می کنیم و 
دوباره خمیر را ورز می دهیم سپس خمیر را به 4 قسمت مساوی تقسیم می کنیم. تکه های 

خمیر را روی میز آردپاشی شده به شکل نون باگت درآورده و در سینی فر که کف آن کاغذ 
روغنی قرار داده ایم، می گذاریم. سینی فر را به مدت 35 تا 40 دقیقه درون فری 

که از قبل با دمای 200 درجه  سانتی گراد روشن کرده ایم، قرار می دهیم تا 
نان گوجه فرنگی بپزد و روی آن طالیی شود.

با این روش ها  از دست افکار و احساسات منفی رها شوید

فیلم جدید »شکیبا« را قانونی تماشا خبر
کنید

سعید آقاخانی برای ساخت »نون.خ« 
چه شرطی گذاشت؟

تازه ترین ســاخته نرگس آبیار »شــبی که ماه کامل شد« صبح 
پنجشــنبه به شــبکه نمایش خانگی آمد.»شــبی که ماه کامل 
شــد«، تازه ترین فیلم ســینمایی نرگــس آبیار که تنــور اکران 
تابستان را گرم نگه داشــت و عنوان پرمخاطب ترین و پرفروش 
ترین فیلم تابســتان را نیز از آن خــود کرد.عالقه منــدان برای 
دسترســی به این فیلم ســینمایی می توانند در ســایت های 
 »فیلیمو«، »نمــاوا« و »فیلم گردی« آنالین این فیلم را تماشــا 

کنند.

افشین امینی، مدیرکل صداوسیمای کرمانشاه در آیین افتتاحیه رسمی 
سریال »نون.خ« که در روستای پریان از استان کرمانشاه برگزار شد، گفت: 
فصل اول »نون.خ« پربیننده ترین سریال نوروز بود و توانست در نمایش 
اقوام این منطقه و موسیقی خطه کرمانشــاه موثر باشد.سپس مهدی 
فرجی، تهیه کننده سریال در این مراســم افزود: وقتی سعید آقاخانی 
دعوت شد که »نون.خ« را بسازد گفت به شرطی می آید که سریال به یکی 
از قومیت ها و جذابیت ها بپردازد و تاکید کرد چون خودش از قوم کرد است 

می خواهد به فرهنگ و مردم مناطق کردنشین بپردازد. 

معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشوردر بازدید از طرح توسعه تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر، سامانه دوم آبرسانی  به 
اصفهان ،احداث تصفیه خانه فاضالب تیران و پروژه آبرسانی به دهاقان  اعالم کرد: هم اکنون تنگناهای مالی یکی از چالش های اساسی در  روند 
اجرای پروژه های آب و فاضالب در کشور محسوب می شود .در حالی که اصفهان با جذب سرمایه گذار  توانست ضریب نفوذ جمعیت تحت پوشش 
شبکه فاضالب را به 72 درصد برساند.مهندس شاهین پاکروح افزود: در سال های اخیر آبفا اصفهان  توانست با جذب سرمایه گذار و مشارکت ذی 
نفعان بر تنگناهای مالی غلبه کرده و طرح های توسعه ای فاضالب را در سطح استان  اجرا کند. وی با بیان اینکه جذب سرمایه گذار بهترین راهکار 
غلبه بر چالش های مالی در اجرای پروژه هاست، عنوان کرد:  هم اکنون در شرایط اقتصادی که به سر می بریم برای اینکه بتوانیم خدمات پایدار به 
مردم ارائه دهیم و خللی در اجرای پروژه های آبفا ایجاد نشود باید حتما زمینه های مشارکت بخش خصوصی را در اجرای پروژه ها فراهم آوریم.

مهندس پاکروح یکی از شاخص های توسعه یافتگی در دنیا را استفاده از پساب برشمرد و تصریح کرد: با توجه به حفظ و نگهداری از  منابع آبی در 
دسترس باید زمینه های استفاده از پساب را در بخش های غیر شرب در کشور فراهم کرد.وی به استفاده از پساب در رفع نیاز آبی صنایع تاکید و 
خاطرنشان کرد:بسیاری از صنایع می توانند با استفاده از پساب  در چرخه تولید به تامین پایدار منابع آبی امیدوار باشند این امر در واقع یکی از مولفه 
های سازگاری با کم آبی به شمار می آید.معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ،اصفهان را از جمله استان هایی دانست 
که در مرحله تنش آبی قرار دارد و اظهار داشت:هم اکنون اصفهان در زمینه مدیریت توزیع و هیدرولیکی شبکه های آب پروژه های قابل توجهی را 
در دستور کار قرار داده است به طوری که توانست بر مشکالت کم آب در تابستان 97 غلبه کندوی افزود: در بخش مدیریت مصرف بستر الزم برای 
همکاری مردم در مصرف بهینه آب فراهم شده ولی مردم آنچنان در استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف استقبال نکردند که به این مهم باید بیش 
از پیش توجه شود.مهندس پاکروح بر راه اندازی سامانه دوم  آبرسانی به اصفهان  تاکید کرد و بیان داشت:مطالعات جامعی پیرامون تامین بلند 
مدت و میان مدت آب شرب مردم شهرستان های اصفهان انجام گرفته که مسئوالن شرکت آبفا زیرساخت های الزم به منظور توزیع عادالنه آب 
را در استان به خوبی فراهم کردند.  معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشورادامه داد: هم زمان و توام با ایجاد زیر ساخت 
توزیع عادالنه آب در اصفهان ، طرح های تامین بلند مدت آب  نیز در دستور کار قرار دارد چرا که ظرفیت انتقال  آب سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ  

محدود و پاسخگوی نیاز آبی جمعیت استان اصفهان نیست.
وی اجرای طرح های توســعه ای را در اصفهان قابل توجه دانست و عنوان کرد: آبفا اســتان اصفهان در اجرای پروژ ه ها به کارگاه سازندگی  آب و 
فاضالب در کشور تبدیل شــده به گونه ای که در اجرای پروژه ها همیشه خالقانه عمل کرد و الگوی بســیار مناسبی برای سایر شرکت ها در کشور 

محسوب می شود.

تحقق 72 درصدی جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب در 
اصفهان با جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی

رییس مجمع ســنگ آهن کشــور اظهار کرد : تامین ســنگ آهن مورد نیاز 
 بزرگ تریــن کارخانه فوالدی خاورمیانــه از اولویت های مهــم معدن داران

 است.
 مهرداد اکبریان در بازدید از خط تولید کارخانه ذوب آهن اصفهان افزود: تولید 
ساالنه ســنگ آهن در کشــور بیش از 80 میلیون تن و عیارسنگ آهن مورد 
نیاز این کارخانه باالی 60 درصد است.وی با اشاره به سیاست های نادرست 
دولت ها درطرح جامع فوالد درکشــور گفت: صدور مجــوز برای ورود معدن 
داران برای تولید فوالد و واگذاری معادن به فوالدسازان، توازن را در زنجیره 
فوالد کشور برهم می زند و موجب ضرر و زیان همه می شود.رییس مجمع 
سنگ آهن کشور از برگزاری نشســت های تخصصی با کارشناسان کارخانه 
ذوب آهن در خصوص تامین پایدار سنگ آهن این کارخانه خبر داد و افزود: 
در این نشست تهاتر سنگ آهن و روش های مشــارکتی برای تامین سنگ 
آهن با عیار باال بررسی شــد.مدیرعامل کارخانه ذوب آهن نیز با بیان اینکه 
ظرفیت تولید فوالد این کارخانه بیش از 3میلیون و 600هزار تن است گفت: 
متاسفانه بیش از 40درصد ظرفیت تولید این کارخانه به دلیل صادرات سنگ 
آهن موردنیاز و تامین نشدن به موقع مواد معدنی معطل مانده است. منصور 

یزدی زاده با اشاره به وضع عوارض 25 درصدی بر صادارت سنگ آهن افزود: 
فوالدسازان خواستار افزایش عوارض صادارت هستند.

رییس مجمع سنگ آهن کشور:

تامین سنگ آهن مورد نیاز از اولویت های مهم معدن داران است

شــرکت ذوب آهن با خرید ســنگ آهن داخلی و ایجاد اشــتغال برای 17 هزار نفر در معادن ســنگ آهن به دولت کمک می کند.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در 
نشســت تخصصی رییس و اعضای هیئت مدیره انجمن ســنگ آهن ایران با اشــاره به اینکه ذوب آهن تنها خریدار سنگ آهن کشور اســت، گفت: این شرکت با 
قیمت مناسب سنگ آهن داخلی را که کیفیت مناســب ندارد، خریداری می کند تا اشتغال در این بخش حفظ شــود و این یارانه ذوب آهن به دولت است .منصور 
یزدی زاده افزود: این در حالی اســت که ســایر شــرکت های فوالدی یارانه انرژی دریافت می کنند که در برخی موارد میزان آن ، بخش قابل توجهی از سود ساالنه 
 آنها را تشــکیل می دهد.وی گفــت: در مقابل این خدمتی کــه ذوب آهن انجام می دهــد ، دولت می تواند در بخش ســنگ آهن یاری رســان ذوب آهن اصفهان

 باشد.

 مدیرعامل ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

کمک ذوب آهن اصفهان به دولت برای اشتغال زایی 17 هزار نفر

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت:طرح قبوض آب تنها از طریق تلفن همراه به مشترکان پیامک می شود و مشترکان از طریق لینک ارسالی می 
توانند اطالعات کامل قبض خود را مشاهده و مبلغ را پرداخت کنند. هاشم امینی، مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: این طرح حذف قبوض آب 
نخستین بار در کشور در اصفهان در فرآیندی شش ماهه به مرحله اجرا درآمد. امینی افزود: با اجرای این طرح قبوض تنها از طریق تلفن همراه به مشترکان پیامک 
می شود و مشترکان از طریق لینک ارسالی می توانند اطالعات کامل قبض خود را مشاهده و مبلغ را پرداخت کنند. وی گفت: تاکنون تلفن همراه 96 درصد مشترکان 
آب و فاضالب در سامانه شرکت ثبت شده و چهار درصد دیگر هم در اولین فرصت شماره تلفن همراه خود را برای دریافت پیامکی قبض اعالم کنند.مدیرعامل شرکت 
آب وفاضالب استان اصفهان افزود: مشــترکان اصفهانی می توانند برای اطمینان از ثبت نام و درج شــماره تلفن همراه خود در برنامه جامع خدمات مشترکان آبفا، 
با سامانه 1522 تماس بگیرند.هاشم امینی گفت: این طرح با همکاری یک میلیون و دویســت هزار مشترک اصفهانی برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از 

قطع درختان به طور کامل اجرا شد. 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:

خداحافظی با قبوض کاغذی آب
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