
 فراخوان مناقصه عمومی همزمان
 با ارزیابی کیفی)فشرده( یک مرحله ای 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان
نام روزنامه: زاینده رود

تاریخ انتشار: 98/10/30

 1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح جدول زیر را از طریق سامانه

 تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

شرکت آب و فاضالب
 استان اصفهان

شماره سامانه تدارکات الکترونیکی دولتشماره مرجعموضوعردیف

اجرای قسمتی از خط انتقال 1
222/42098001434000100-4-98فاضالب شهر طالخونچه مبارکه

اجرای عملیات اصالح شبکه 2
جمع آوری فاضالب محله 
قلعه فروشان خمینی شهر

98-4-240/32098001434000101

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/10/29 می باشد.

تاریخروزساعتعنوان
98/11/02چهارشنبه 16مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

98/11/12شنبه16مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

98/11/13یکشنبه8زمان بازگشائی پاکتها

 3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: 
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شــرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان ، تلفن: 8-36680030-031 اتاق )292(
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

4-1 – مرکز تماس: 021-41934 
4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

 5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل /
 تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی  و ورزشی/ 8 صفحه/ قیمت: 1000 تومان  /  شماره 2894 / دوشنبه 30  دی  1398 / 24  جمادی االول 1441 / 20 ژانویه 2020 

بر اساس اعالم دبیر انجمن صنایع لبنی استان اصفهان نمونه آفالتوکسین در شیرهای اصفهان تایید نشده است؛

ضربه آفالتوکسین به اقتصاد بی رمق لبنیات
3

 افزایش 25 درصدی بودجه نصف جهان
 شهردار اصفهان بودجه 6 هزار میلیاردی سال 99 را به اعضای  شورای شهر تقدیم کرد؛

7

آغاز عملیات فاز دوم 
پروژه کف سازی گذر 

علی قلی آقا

مدیر مخابرات منطقه اصفهان:

امکان ثبت نام آنالین 
تار نوری مخابرات ایران 

فراهم شد

قطار سریع السیر تهران - قم - 
اصفهان در ایستگاه تامین اعتبار؛

 همچنان اندر خم 
یک کوچه!

3

یمنا
س: ا

عک کمک رسانی شستا و ذوب آهن 
اصفهان  به مناطق سیل زده
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با تردد کامیون ها در 
 اتوبان های جنوب شهر 
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هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

*رضــا عباســی، اســتاد بنــام خطاطی و 
مینیاتور و  مهمتریــن هنرمند مکتب اصفهان 
اســت. از آثــار باقی مانــده از وی می توان 
به طراحی کاشــی های ســقف و زیــر گنبد 
عظیم مسجد شــاه اصفهان اشــاره کرد. *
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آمادگی ونزوئال برای مذاکرات مستقیم با ترامپ
نیکوالس مادورو، رییس جمهوری ونزوئال روز یکشــنبه گفت که وی آماده گفت و گوی مستقیم با 
آمریکا و دونالد ترامپ رییس جمهوری و خوان گوایدو رهبر مخالفان است. مادورو افزود: اگر احترام 
بین دولت ها وجود داشته باشد، مهم نیســت که ایاالت متحده چقدر بزرگ باشد و اگر گفت و گو 
و تبادل اطالعات صادقانه وجود داشته باشــد، مطمئن باشید که می توانیم نوع جدیدی از روابط را 
ایجاد کنیم. مادورو خاطرنشان کرد که وی برای مذاکره با گوایدو آماده است؛ اما با خواست مخالفان 
برای استعفا موافقت نخواهد کرد.وی همچنین گفت که ترجیح می دهد مستقیم با دونالد ترامپ 
رییس جمهوری آمریکا صحبت کند.مادورو در ادامه تاکید کرد که من معتقدم مایک پمپئو، وزیر 
امور خارجه آمریکا در ونزوئال ناکام بوده است و مســئول عدم موفقیت دونالد ترامپ در سیاست 
خود در قبال کشور ماســت.وی در انتقاد از عملکرد وزیر خارجه آمریکا گفت: فکر می کنم پمپئو در 
خیاالت زندگی می کند و مردی نیست که پایش روی زمین باشد. ترامپ مشاوران وحشتناکی در 

مورد ونزوئال داشته است.

اقدام بی سابقه »جانسون« درباره مجلس انگلیس
دولت »بوریس جانسون« قصد دارد تا در اقدامی بی سابقه، مجلس اعیان را از پایتخت انگلیس 
خارج و به شهری در مرکز این کشور منتقل کند.جانسون هفته گذشته دستور بررسی ابعاد اجرایی 
شدن این طرح را صادر کرده و شهر یورک بیشترین شانس را برای میزبانی مجلس اعیان پس از 
بیرمنگهام دارد.یورک از آن جهت برای بوریس جانســون اهمیت دارد که حزب حاکم محافظه کار 
در انتخابات پارلمانی ماه گذشته، موفق شد تا کرسی این منطقه را از دست حزب کارگر خارج کند.

نخست وزیر انگلیس قصد دارد تا از این طریق با رای دهندگانی که در انتخابات به حزب او اعتماد 
کردند، امتیاز و باج دهد.این تحول درحالی صورت می گیرد که نشریه فایننشال تایمز گزارش داده 
بود که جانسون قصد دارد تا دفاتر و کارگزاران دولت را با هدف ایجاد فرصت های شغلی، از پایتخت 

به سایر بخش های کشور منتقل کند.

جاسوسی نماینده سابق اروپا در کره جنوبی برای چین
دیپلمات ســابق آلمانی و نماینده اتحادیه اروپا در کره جنوبی به اتهام جاسوســی از ســئول برای 
چین، تحت بازجویی قرار دارد.دادســتانی آلمــان اعالم کرد دیپلمات ســابق آلمانی که به عنوان 
نماینده اتحادیه اروپا در کره جنوبی فعالیت می کرد به اتهام جاسوســی برای چین از سئول، تحت 
بازجویی قرار دارد.این پرونده باعث ایجاد شــوک در بروکسل شــده و نگرانی ها درباره جاسوسی 
چین و توانایی اتحادیه اروپا برای محافظت از اطالعات حســاس را افزایش داده است.مقامات 
نزدیک به این پرونــده جزییات کلیدی این تحقیق از جمله مشــخصات این دیپلمات ســابق را 
 تایید کرده اند؛ امــا مقامات آلمان هنوز نــام وی را اعالم نکرده و تا کنون کســی را نیز در این رابطه

 دستگیر نکرده اند.

درگیری در پایتخت لبنان 100 مجروح بر جای گذاشت
سازمان صلیب سرخ لبنان اعالن کرد در جریان درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروهای نظامی و 
ضد شورش در میدان های الشهدا و النجمه در مرکز بیروت ۱۰۰ معترض زخمی شدند.بر پایه این 
گزارش، نظامیان برای پراکنده کردن جوانان معترض در میدان های یاد شده و نیز اطراف ساختمان 
مجلس ملی لبنان و شهرداری بیروت از خودروهای آب پاش و گاز اشک آور استفاده و خیمه های 
تحصن معترضان را جمع آوری کردند. خبرگزاری ملی لبنان گزارش کرد در شهر نبطیه در جنوب این 
کشور پس از آن که معترضان جاده اصلی را بستند، میان آن ها و نیروهای نظامی و انتظامی درگیری 

رخ داد و عده ای از جوانان معترض بازداشت شدند.

کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به شدت نگران آینده نامعلوم روابط ایران و آمریکا هستند؛

ترس عرب ها از خشم ایران

آنچه در میان درگیری ایران و آمریکا بر سر  علیرضا کریمیان
ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی کمتر به 
چشــم آمد موضع گیری مالیم و نرم اعراب در برابر این اتفاق بود. اغلب 
کشورهای حوزه خلیج فارس بی شک از ترور این سردار قدرتمند ایرانی 
منتفع و خوشحال شدند؛ اما بر خالف رویه های سابق هیچ کدام از این 
کشورها به صورت مشخص از آن حمایت نکردند. هر چند محکومیتی هم 
در میان نبود؛ اما موضع گیری ها مالیم تر و منفعالنه تر از پیش بینی ها بود. 
کارشناسان سیاسی معتقدند اعراب به شدت از اینکه آماج حمالت انتقام 
جویانه ایران در برابر آمریکا قرار بگیرند، ترسیده اند به خصوص آنکه آمریکا 
چندان حمایتی از این کشورها در برابر خطرات احتمالی ایران نخواهد کرد. 
قدرتمند ترین کشور عرب یعنی عربســتان در زمان حمله به آرامکو طعم 
انفعال آمریکا را چشید. امارات دیگر شریک منطقه ای این کشور هم در 
زمان حمله به بنادر و کشتی های آن شاهد رفتار متناقض آمریکا بود. به 
همین دلیل تجربه های پیشین، اعراب را از برانگیختن خشم ایران بر حذر 
داشت. در مقابل ایران هم چراغ سبز به اعراب نشان داده و ظریف هفته 
قبل در مسقط اعالم کرد که آماده مذاکره با عربستان است. در این میان 
عربستان از ایجاد یک جنگ جدید میان ایران و آمریکا در منطقه بسیار 
نگران است؛چرا که  به احتمال بسیار آتش آن به میادین نفتی این کشور و 
حتی فراتر از آن نیز می رسد. همه این اتفاقات در حالی رخ می دهند که این 

پادشاهی همچنان در باتالق جنگ ناتمامی که با یمن آغاز کرده،  گرفتار 
اســت. وقتی صحبت از درگیری احتمالی با ایران بــه میان می آید این 
پرسش مهم مطرح می شود که  آیا عربستان سعودی توان درگیرشدن در 
دو جبهه و نبرد همزمان با یمن و ایران را دارد؟وقتی موضوع درگیر شدن در 
یک جنگ کالســیک با ایران مطرح می شــود، توانایی های عربســتان 
سعودی بسیار کم فروغ تر جلوه می کند؛ حال اینکه کافی است مراکز نفتی 
این کشور مورد حمله قرار گیرد و اختالل در صادرات نفتی موجبات ناآرامی 
در داخل عربســتان را فراهم آورد. هر چند در نهایت در صورت بروز جنگ 
عربســتان ناچار به طرفداری از آمریــکا  خواهد بود؛ اما بی شــک این 
طرفداری هزینه های بســیار زیادی خواهد داشت.مقامات سعودی به 
خوبی می دانند که ترامپ هیچ عقد اخوتی با آنها نبسته است و به اصطالح 
عاشق چشم و ابروی آنها نیســت و درصورتی که آمریکا بتواند در جنگ 
احتمالی علیه ایران پیروز شود- که بسیار بعید به نظر می رسد- عربستان 
سعودی در نوبت بعدی قرار خواهد داشت.بدون شک، این رژیم سعودی 
خواهد بود که در مرحله بعدی همان گونه که ترامپ با سایر متحدان نزدیک 
خود )مانند کردها در سوریه( رفتار کرد، کنار گذاشته خواهد شد. ریاض با 
حذف تهدید احتمالی ایران، مجبور خواهد بود تامین امنیت کشورش را که 
از جنگ دوم جهانی به آمریکا ســپرده بود؛ خود برعهــده بگیرد. به نظر 
می رسد سیاست خارجی بن سلمان، ولیعهد جاه طلب سعودی و دیگر 

مقامات عربستان در بازه زمانی کنونی باید کاستن از تنش ها بین آمریکا 
و ایران باشد؛ چرا که اگر جز این شود رسیدن موشک های ایرانی به اهدافی 
در خاک عربستان می تواند ولیعهد و مقامات آل سعود را با انتخاب های 
دشــواری مواجه ســازد؛ چرا که در صورت بروز این اتفاق اگر بن سلمان 
سکوت کند و فقط نظاره گر باشد جز تحقیر برای او چیزی نخواهد داشت 
و اگر به جنگ بپیوندد  قلمرو این کشور  به منطقه جنگی تبدیل خواهد شد 
که ممکن اســت تاب ســیل موشــک های ایران را نداشــته باشد.این 
پیش بینی ها در حالی رخ می دهد که حمالت موشکی سال گذشته به دو 
میدان نفتی عربستان، چند هفته صادرات  نفتی این کشور را مختل کرد.

باید اذعان کرد که مواجهه با این گزینه های دشوار، فقط در صورت حل و 
فصل مناقشــه ایاالت متحده با ایران درباره مسائل منطقه ای قابل حل 
اســت، که خود نیازمند فوری یک بحث صریح و صادقانه بین عربستان 
سعودی و ایران خواهد بود. طی روزهای اخیر برخی از کشورهای خاورمیانه 
از جمله پاکستان و عراق صراحتا اعالم کرده اند به آمریکا اجازه استفاده از 
خاک خود علیه ایران را نمی دهند، این در حالی است که تعداد نیروهای 
آمریکایی حاضر در خاک کشورهای عربی هر روز در حال افزایش است؛ 
بیم و هراسی که این کشورها را در وضعیتی سخت قرار داده  و نزدیک شدن 
به ایران را محال ســاخته و در مقابل دوری و کناره گیــری از رخدادهای 

پیرامون درگیری ایران با آمریکا را نیز غیر ممکن کرده است.

در طول چند ســال گذشــته همواره ادعا های زیادی 
پیرامون برنامه هســته ای ایران و ابعــاد نظامی آن 
از ســوی محافل غربی و به ویژه رســانه ها و مقامات 
اسراییلی مطرح شده اســت. روزنامه »دیلی میل« 
انگلیس در گزارشی اختصاصی مدعی شد یک سند 
محرمانه دولتی ایران که ماموران اطالعاتی اســراییل 
به دست آورده اند، نشــان می دهد جمهوری اسالمی 
در سال ۱۳۸۰ در حال ساخت ســالح هسته ای بوده 
است.وب ســایت روزنامه دیلی میل روز شــنبه ۲۸ 
دی ماه، در گزارشــی براســاس منابع اســراییلی به 
سندی اشاره کرده است که نشان می دهد دانشمندان 
هسته ای ایران با »چراغ سبز« باالترین مقام هسته ای 

کشــور، پیشنهادهایشــان برای »کالهک جنگی« را 
تشریح می کنند.براساس ادعای دیلی میل، این سند 
بخشی از اســنادی بوده اســت که ماموران اطالعاتی 
اسراییل )موساد( در ســال ۲۰۱۸ از مرکزی در تهران 
به دســت آوردند و اکنون این روزنامه برای اولین بار 
آن را افشــا می کند.نامه ای که دیلی میل تصویر آن را 
منتشر کرده اســت در تاریخ ۲۸ بهمن ماه سال ۱۳۸۰ 
خطاب به محسن فخری زاده، از مقامات ارشد برنامه 
هسته ای ایران و استاد فیزیک هسته ای دانشگاه امام 
حسین)ع(، نوشته شــده است.نویسندگان گزارش 
تحت عنوان پویش دوستان اسراییل پس از »توجیه 
گسترده توســط مقامات امنیتی اســراییل« در مورد 

محتوای بایگانی ایران، می نویسند که ایران قصد داشت 
به یک کشور هســته ای کامال عملیاتی تبدیل شود.در 
پویش دوستان اســراییل )FOII(، کمیته ای تحت 
عنوان fact finding تشــکیل شده است تا محتوای 
اسناد ادعایی ربوده شده در ایران مورد بررسی و راستی 
آزمایی قرار گیــرد. لذا، دور از انتظار نیســت که اثبات 
انحراف برنامه هسته ای ایران، از این پس گزارش هایی 

در بازه های زمانی مختلف منتشر شود.

 گزارش رسانه انگلیسی
 از تالش ایران برای ساخت سالح هسته ای 

فارس نوشت، تیم اطالع رسانی دولت با فشار به صداوسیما دنبال ایجاد یک بدعت جدید برای رییس جمهور است که تا به حال سابقه نداشته،دولت  به دنبال 
آن است تا بسته های خبری آقای رییس جمهور در مراسم مختلف را خود تهیه و تدوین کند و فقط صداوسیما پخش کننده باشد.بنا بر این گزارش، تذکری که از 
سوی رییس جمهور به صداوسیما داده شده و واعظی هفته پیش آن را رسانه ای کرد نیز در همین زمینه بوده و رییس جمهور خواستار پخش بسته های تبلیغاتی و 
خبری ویژه خود به جای آنچه به صورت معمول برای رؤسای جمهور مختلف گروه های مختلف خبری تلویزیون تولید می کرده اند، شده است.منتقدین معتقدند 
آقای رییس جمهور در پیچ و خم های اصلی کشــور معموال به میدان نمی آید یا دوســت دارد کامال یک طرفه و مونولوگ با مردم حرف می زند و اجازه نمی دهد 
نماینده یا نمایندگانی از رسانه ملی با او گفت وگویی حتی  نرم انجام دهند و به عنوان مثال در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی نخست وزیر کانادا گوی سبقت 
را از رییس جمهور ما در همدردی با بازماندگان ربوده بود.خبرهای موثق فارس حکایت از آن دارد که  تا االن رییس صدا و سیما این درخواست را نپذیرفته و گفته 
است ما برای هیچ یک از سران قوا چنین رویه ای نداریم حتی برای خبر رهبری نیز گروهی از خود صداوسیما این کار را انجام می دهند و چنین درخواستی یک 

بدعت است و نوعی انحصارگرایی به شمار می رود.

بدعت جدید دولت برای صدا وسیما
رییس مجلس:

 علت رد صالحیت ها 
اقتصادی نیست

خبر روز

وز عکس ر

راهپیمایی زنان 
آمریکایی علیه ترامپ

چهارمین »راهپیمایی زنان« 
در مخالفت با مواضع »دونالد 
ترامپ« رییس جمهور آمریکا 
با حضور هزاران نفــر از بانوان 
ایــن کشــور در خیابان های 

پایتخت برگزار شد.

 طرح کاهش مناسبات ایران با انگلیس
 تقدیم هیئت رییسه مجلس شد

طرح کاهش مناسبات جمهوری اســالمی ایران با انگلیس شامل یک ماده واحده و یک تبصره با 
۲۳ امضا تقدیم هیئت رییسه مجلس شد.پس از آنکه »راب مک ایر« سفیر انگلیس در ایران، در 
جریان حضور در تجمع غیرقانونی مقابل دانشگاه امیرکبیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، 
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواستار اخراج او و همچنین کاهش سطح رابطه میان 
تهران و لندن شده بودند.دستگاه دیپلماسی پیش از این با احضار سفیر انگلیس هشدارهای جدی 

به وی و همچنین دولت این کشور در قبال دخالت در امور داخلی ایران داده بود.

موضع ایران در قبال حضور نظامی فرانسه در خلیج فارس
سخنگوی وزارت امور خارجه خطاب به رییس جمهور فرانسه، گفت: حضور نظامی شما در خلیج فارس به 
اندازه اشتباه شما در نامیدن آن اشتباه است؛هر دو اشتباه بزرگ اما قابل جبران است.سیدعباس موسوی 
در حساب کاربری خود در توئیتر و در واکنش به اظهارات امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه که یک 
واژه جعلی را به جای نام خلیج فارس به کار برده بود، نوشت: به جناب مکرون یادآور می شوم خلیجی که 
در جنوب ایران واقع است تنها یک نام دارد و آن خلیج فارس است.وی یادآور شد: حضور نظامی شما در 
خلیج فارس به اندازه اشتباه شما در نامیدن آن اشتباه است. هر دو اشتباه بزرگ؛ اما قابل جبران است.

اخطار نمایندگان مجلس به سه کشور اروپایی
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با امضای بیانیه ای به سه کشــور اروپایی اخطار داده اند که در 
صورت عدم اجرای تعهدات شان، سطح روابط با این سه کشــور کاهش می یابد.محسن کوهکن، 
نماینده مردم لنجان در حال جمع آوری امضا برای صدور بیانیه ای، علیه بیانیه روزهای اخیر ســه 
کشور اروپایی است.در این بیانیه که به امضای اکثر نمایندگان مجلس رسیده است به دولت های 
اروپایی اخطار داده شده که اگر ضدیت خود را با جمهوری اسالمی افزایش دهند، جمهوری اسالمی 

از حیثیت خود دفاع کرده و سطح روابط خود را با این سه کشور اروپایی کاهش خواهد داد.

انتقاد وزیرخارجه آلمان از سیاست های ترامپ درقبال ایران
وزیر امورخارجه آلمان با انتقاد از سیاست آمریکا درقبال ایران گفت که تروئیکای اروپا خواهان بهبود شرایط 
از طریق مذاکره با ایران است.هایکو ماس، وزیر امورخارجه آلمان در گفت وگو با روزنامه بیلد آم زونتاگ به 
انتقاد از سیاست های دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا برای اعمال فشار حداکثری بر ایران پرداخت.

ماس اظهار داشت: ما نباید تصور کنیم که تغییر نظام در ایران با فشار خارجی به صورت خودکار منجر به 
بهبود وضعیت می شود. در موارد دیگری ازجمله در عراق، چنین رویه ای به شکل بدی پیش رفته است.
وی در ادامه تاکید کرد که تهدیدات محض و اقدامات نظامی همراه با تهدید رفتار ایران را تغییر نداده است.

وزیر امورخارجه آلمان همچنین گفت که برای بهبود شرایط نباید باب مذاکره )با ایران( را بست. باید با 
ایران گفت وگو کرد و خواستار رعایت حقوق بشر شد. فقط تهدید و فشار نظامی هم به هر حال نتیجه بخش 
نبوده است. ما نمی خواهیم شاهد بحرانی فراگیر در خاورمیانه و پیرامون آن باشیم.هایکو ماس خاطر 
نشان کرد که مذاکره راه حل بهبود شرایط در ایران و ارتقای استراتژی اروپا درقبال ایران است.وی با دفاع 
از نقش اروپا در این میان افزود: اتحادیه اروپا به جای تشــدید بحران راه دیپلماسی را ادامه می دهد.

رییس دستگاه دیپلماسی آلمان در ادامه با تکیه بر ادعای بی اساس غرب و آمریکا در گذشته در رابطه با 
برنامه هسته ای کشورمان گفت: اگر آن توافق )برجام( نبود، ایران شاید اکنون بمب هسته ای داشت. ما 
می بایست مانع از این اتفاق شویم.ماس تصریح کرد که اگرچه آمریکا از توافق هسته ای خارج شده و 
کارزار فشار حداکثری بر ایران را دنبال می کند، آلمان، انگلیس و فرانسه خواهان حصول پیشرفت 

در رابطه با برجام از طریق مذاکره هستند.

کافه سیاست

رییــس مجلــس در انتقــاد از علت هــای 
بیان شــده در مورد رد صالحیت نامزدهای 
انتخاباتــی از جانب شــورای نگهبان گفت: 
مطلبی از جانب سخنگوی شــورای نگهبان 
از ســوی رســانه ها منتشر شــد که علت رد 
صالحیت را سوء اســتفاده اقتصــادی بیان 
می کرد، این مطلب درســت نیســت.علی 
الریجانــی ادامــه داد: البته بــرای بعضی 
نمایندگان اینگونه بوده است، چرا باید مطلب 
درســت منعکس نشــود که بیگانگان از آن 
سوء اســتفاده کرده و نظام را متهم به فساد 
کنند.رییس مجلس خطاب به فقهای شورای 
نگهبان و حقوق دانان گفت: از شما درخواست 
می کنم که در این بخش داوری الزم را داشته 
باشــید تا حقوق افراد نادیده گرفته نشــود. 
براســاس قانون، نظرات مرجــع چهارگانه 
می تواند مالک باشــد و گزارش های غیر از 
این مسیر می تواند از جانب افراد و با اغراض 
خاصی ارائه شــود و تشــخیص صحت آن 
نیازمند زمان اســت که در ایــن مقطع کوتاه 
عملی نیست، ولی می تواند فضای قضاوت را 
مشوش کند. وی ادامه داد: تردیدی نیست 
که اگر محکمه ای در مورد فســاد در پرونده 
کســی چه مالی و چه غیــر از آن نظر داده 
باشــد، همگان تابع آن خواهند بود؛ اما اگر 
صرف گــزارش از مرجعی باشــد باید اتقان 
آن را بررســی کرد تا گــزارش اولیه و خامی 
نباشــد و با آبروی افراد بازی نشود. از طرف 
دیگر اگر سیســتم های اطالعاتــی در مورد 
نمایندگان مجلس مطلبی داشتند بهتر آن بود 
که در طول این چهار سال اطالعات را در میان 
می گذاشتند تا اصالح شود نه این که نزدیک 

انتخابات آن را یک جا مطرح کنند. 

مقامات سعودی به خوبی می دانند که ترامپ هیچ عقد 
اخوتی با آنها نبسته است و به اصطالح عاشق چشم و ابروی 
آنها نیست و درصورتی که آمریکا بتواند در جنگ احتمالی 
علیه ایران پیروز شود- که بسیار بعید به نظر می رسد- 

عربستان سعودی در نوبت بعدی قرار خواهد داشت

بین الملل
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در سومین جلسه کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد:

 طرح کشوری احیای معادن کوچک فلزی و غیر فلزی
 اجرایی می شود

رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان گفت: احیای معادن کوچک مقیاس، راهی برای تحول 
در معادن استان اســت. مجتبی کاروان، 
افزود: حضور فعال اعضای این کمیسیون 
در جلســات، در طرح و پیگیری مسائل 
مربوط بســیار مهم و کارگشاست. در این 
جلســه همچنین سید رســول رنجبران، 
نایب رییس کمیســیون معادن نیز تاکید 
کرد: باید وضعیت موجود معادن به صورتی 
کنترل شود که به تعطیلی کشیده نشوند.

وی کمک به ایجاد همدلی و رابطه مطلوب 
تر بین دولت و بخش خصوصی را یکی از 

اهداف دوره جدید هیئت نمایندگان اتاق اصفهان دانسته، از انجام اقداماتی برای رسیدن به این مهم خبر 
داد و از همکاری و همراهی استانداری اصفهان در بخش معادن تقدیر کرد. همچنین محمد سرجوقیان، 
سرپرست معاونت معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز خواستار تقویت اطالع 
رسانی ظرفیت های معادن استان به صورت کامل در کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان شد و یکی 

از دالیل تعطیلی معادن را مهیا نبودن زیرساخت های الزم دانست.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان:

امکان ثبت نام آنالین تار نوری مخابرات ایران فراهم شد
مدیر مخابرات منطقه اصفهان گفت:کاربرانی که به ســرعت بیشــتری از اینترنــت احتیاج دارند 
می توانند از طریق وب سایت شرکت مخابرات ایران اقدام به ثبت درخواست آنالین کنند.حیدری 
زاده  افزود:تار نوری مخابرات ایران ) تانوما( خدمت منحصر به فرد و ویژه  از شرکت مخابرات ایران 
است که برای آن دسته از کاربران که به سرعت بیشــتری احتیاج دارند؛ عرضه شده است.وی در 
ادامه افزود:فیبرنوری فرصتی استثنایی برای ارائه خدمات و کاربردهای جدید ایجاد کرده است. 
سرعت تبادل داده در بستر فیبر نوری می تواند نامحدود باشــد و فیبرنوری برخالف مس در برابر 
پوسیدگی مقاوم بوده و توانایی انتقال داده در فاصله ۶۰ کیلومتر و حتی بیشتر را بدون افت کیفیت 
دارد.حیدری زاده ادامه داد:از طرفی، می توان هزاران کابل نوری را بدون نگرانی از بروز اختالل امواج، 

در کنار هم نصب کرد. 

 توسعه واحدهای دامی موجود
 مشروط به اخذ مجوز محیط زیست است

استاندار اصفهان، توسعه گاوداری های موجود را مشروط به ایجاد این واحدهای دوستدار محیط 
زیست و حذف کننده گاز متان دانســت و اظهار داشــت: دامداران در کنار واحدهای دامی، کشت 
هیدروپونیک راه اندازی کنند و صنف کشــاورزی نیز در این زمینه اقــدام کند.عباس رضایی اظهار 
داشت: در گذشته به برخی گاوداری ها مجوز احداث داده شده است؛ اما با گذشت زمان و وسعت 
محدوده شهرها و روستاها، این واحدهای دامی در نزدیکی روستا و شهر قرار گرفته اند .وی با اشاره 
به اینکه مسئله بهداشت محیط و خانواده ها و سالمت افراد از هر چیزی مهم تر است، اضافه کرد: این 
واحدهای دامی به دلیل وجود فضوالت خود و انباشت حشرات در ماه های گرم سال، موجب انتقال 

بیماری می شوند بنابراین انتقال آنها به بیرون شهرها و روستا ضروری است.

بر اساس اعالم دبیر انجمن صنایع لبنی استان اصفهان نمونه آفالتوکسین در شیرهای اصفهان تایید نشده است؛

ضربه آفالتوکسین به اقتصاد بی رمق لبنیات

آفالتوکسین حاال پس از وایتکس و روغن  مرضیه محب رسول
پالم، چالش جدید صنایع لبنی ایران شده 
است. بدون شک تا مدت ها تاییدها و تکذیب های وجود یا عدم وجود 
این سم کشنده در لبنیات تولید پاستوریزه کشور ادامه خواهد داشت و 
در نهایت باز هم به سرنوشت سایر ادعاهای مشابه تبدیل شده و بدون 

پاسخ مشخصی البه الی اخبار و شایعات دیگری گم می شود. 
وجود آفالتوکسین در شیر گاو پدیده تازه ای نیست، بارها کارشناسان 
بهداشــتی در مورد اســتفاده از شــیرهای فلــه ای و محصوالت غیر 
پاســتوریزه که می تواند حاوی مقادیر باالیی از این سم باشد، هشدار 
داده اند. حتی چندی پیش هم اعالم شد به دلیل گران شدن خوراک 
دامی و برخی محدودیت های وارداتی، اضافه شدن نان های خشک 
 و برخی دیگــر از اقالم غیر مجاز به ســبد خوراکی هــای دامداری ها

 می تواند ورود این ســم به شــیرها را افزایش دهد؛ اما آنچه موجب 
حساســیت افکار عمومی نســبت به آفالتوکسین شــد، هشدار یک 
کارشناس از رسانه ملی بود؛ همان رسانه ای که تا همین چند وقت پیش 

تبلیغاتش در مورد یک صنعت لبنی خاص و تبلیغات برای شــیرهای 
پاســتوریزه آن همه را کالفه کرده بود و حاال همین رسانه اعالم کرده که 
شیرهای پاستوریزه سمی هســتند. هر چند مردم به اخبار  رسانه ملی 
چندان اعتمادی ندارند؛ اما هنوز هم تعداد بسیار زیادی همین رسانه را 
مرجعی برای قبول یا رد فرضیه های بهداشتی می دانند. این در حالی 
است که طی دو سال اخیر به دلیل گرانی شیر و برخی از تبلیغات منفی، 
لبنیات در حال حذف شدن از سبد غذایی مردم قرار دارد و حاال به نظر 
می رسد اظهارات تایید نشــده این کارشناس هم تیر آخر را به باورهای 
عمومی در مورد لبنیات داخلی بزند؛ صنایعی که در شهرهای بزرگ سهم 
زیادی از اشتغال زایی را دارند و حاال با این اظهارات که تقریبا همه آن را 
رد کرده اند در آستانه یک بحران تمام عیار قرار خواهند داشت.آنگونه که  
دبیر انجمن صنایع لبنی استان اصفهان اعالم کرد است، صحبت های 
یک کارشناس در صدا و سیما و تایید مجری جوان آن برنامه و تاکید بر 
اینکه مردم شیر خریداری نکنند، موجب ضرر میلیاردی به سرمایه های 
کارخانجات صنایع لبنی کشور می شود.وی با بیان مثالی، گفت: به طور 

قطع بیماری وبا در کشور و دنیا وجود دارد؛ اما اگر چند نمونه پیدا شد که 
نمی توان به بقیه جمعیت هم تعمیم دهیم.هومان امیری  با بیان اینکه 
در وجود سم آفالتوکسین در برخی مواد غذایی شکی نیست، توضیح 
داد: آفالتوکسین یک نوع قارچ در نان های خشک شده کپک زده و یا 

خوراک آلوده دام و ... است.
مدیر عامل اتحادیه صنایع لبنی پاســتوریزه اصفهان بــا بیان اینکه در 
فرآیند پاستوریزه شدن شیر تمام بیماری های شناخته شده بین انسان 
و دام به غیر از آفالتوکسین از بین می رود، اظهار کرد: اگر در کارخانجات 
شیر موردی از سم آفالتوکسین پیدا شود، مرجع بررسی آن معاونت غذا 
و دارو و استاندارد است که در آزمایشگاه های مجهز در اصفهان، شیراز 
و تهران این نمونه گیری انجام می شــود و در صورت مثبت بودن با آن 
برخورد می شود.وی با بیان اینکه تنها وجود سم آفالتوکسین را در تمام 
دنیا تایید می کنم، گفت: این تایید به معنای وجود ســم آفالتوکسین 
در شیر نیست؛ اما اگر احساس می شود چنین سمی وجود دارد اداره 
استاندارد و معاونت غذا و دارو باید تایید کنند نه یک کارشناس در صدا 
و سیما.وی گفت: کارشناسان استاندارد و غذا و دارو به صورت دوره ای 
با مراجعــه به کارخانجات صنایــع لبنی آزمایشــات مختلفی از جمله 
آفالتوکسین را انجام می دهند و حتی تشخیص وجود سم آفالتوکسین 

با خود کارخانجات هم نیست.
مدیر عامل اتحادیــه صنایع لبنی پاســتوریزه اصفهان بــا بیان اینکه 
آزمایشات مربوطه به صورت دوره ای توسط اداره استاندارد، بهداشت و 
سازمان غذا و دارو انجام می شود، تصریح کرد: تا این لحظه موردی از 
وجود سم آفالتوکسین در ۲۵ کارخانه صنایع لبنی اصفهان گزارش نشده 
و هیچ کارخانه ای به این دلیل تعطیل نشده است. این سخنان در حالی 
مطرح شده که اداره اســتاندارد به عنوان یکی از متولیان اصلی کنترل 
فرآورده های تولید شده در کارخانه های لبنی هم وجود آفالتوکسین و 
تعطیلی خطوط تولید لبنیات در اصفهان در این رابطه را رد کرده اســت.  
مدیر کل استاندارد اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه اداره استاندارد 
هر چند مــاه یک بار به صورت دوره ای و ســرزده نمونــه برداری های 
مربوط به مواد غذایی به خصوص ســم آفالتوکسین را انجام می دهد، 
تصریح کرد: در صورت وجود مشکل براساس نتیجه آزمون با آن واحد 
 تولیدی برخورد می کنیم، اما تا امروز در اصفهان با مورد آفالتوکســین

 برخورد نکرده ایم.
غالمحسین شفیعی تاکید کرد: در آخرین نمونه برداری های مربوط به 
سم آفالتوکسین از ۳۵ واحد تولیدی شیر و صنایع لبنی اصفهان، این 

واحدها هیچ مشکلی نداشتند.

معاون سرمایه گذاری و گردشــگری اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی اصفهان گفت: 
طرح های سرمایه گذاری گردشگری در دست ساخت 
در این استان نزدیک به ۱۱ هزار فرصت شغلی مستقیم 
ایجاد می کند.سیدعلی صالح درخشان افزود: در زمان 
حاضر حدود ۳۴۰ طرح ســرمایه گذاری گردشگری 
با مجموع ســرمایه حدود ۱۱۵ هزار میلیــارد ریال در 
این استان در حال اجراســت.وی با بیان اینکه از این 

تعداد نزدیک به ۲۰۰ طرح مربوط به بخش بوم گردی 
با سرمایه های کم اســت، اظهار داشت: حدود یکصد 
طرح گردشــگری، بزرگ و متوسط اســت به طوری 
که بهره بــرداری کامل از یکی از ایــن طرح ها، حدود 
هفت هزار فرصت شــغلی ایجاد می کند.درخشــان 
این طــرح را ایجــاد مجتمــع گردشــگری در کنار 
کاروانســرای تاریخی مورچه خورت )مادر شــاه( در 
شــمال اصفهان اعالم و تصریح کرد: مرحله نخست 
این طرح، اجرا و عملیــات اجرایی مرحلــه دوم آن 
از اواخر سال گذشته آغاز شــد.وی درباره تغییر آمار 
طرح های ســرمایه گذاری توضیح داد: برخی از این 
طرح ها مانند واحدهای بوم گردی در زمان کوتاه تری 

به بهره برداری می رســد به همین دلیل به طور مداوم 
این آمار در حال تغییر و به روز رســانی است.درخشان 
وضعیت سرمایه گذاری در طرح های گردشگری استان 
اصفهان را رضایت بخش خواند و تصریح کرد: بر خالف 
تصور عده ای که اعتقاد دارند شرایط سخت گیرانه ای 
در اصفهان برای ســرمایه گذاری وجــود دارد، نهایت 
همکاری بــا ســرمایه گذاران در بخش گردشــگری 
در این اســتان و تســهیل در روند صــدور مجوز برای 
ایجاد مجموعه های گردشگری صورت می گیرد.وی 
خاطرنشــان کرد: اصفهان در بین همه استان ها، رتبه 
نخســت در تبدیل موافقت اصولی بــه مجوز احداث 

مجموعه های گردشگری را کسب کرده است.

 طرح های سرمایه گذاری گردشگری اصفهان 
11 هزار فرصت شغلی ایجاد می کند

کاله بافتنی

بازار

کاله  بافتنی
قیمت: 30،000 تومان

کاله فونم 
قیمت: 78،000 تومان

کاله خانه مد میرا مدل 
Rose Head

قیمت: 225،000 تومان

رییس ناحیه پخش فرآورده های نفتی اردستان:

کارت های سوخت متخلف توقیف می شود
رییس ناحیه پخش فرآورده های نفتی اردستان گفت: طی بازرسی هایی که از جایگاه های سوخت انجام 
می دهیم کارت هایی که به دالیل مختلف، تخلف آن ها به شرکت نفت ثابت شود، سه تا شش ماه توقیف 
می شوند.علی جعفری منش ، اظهار کرد: 
یکی از مشــکالتی که در توزیــع گازهای 
سیلندر وجود داشت و به رغم نظارت های 
هفتگی انجام می شود، تخلفات و استفاده 
بی رویــه در توزیع این گونــه گازها بود که 
با برنامه ریزی های صــورت گرفته از این 
پس توزیع گاز ســیلندرهای خانوارها به 
صورت الکترونیکی انجام می شــود.وی 
در خصوص توقیف کارت های سوختی که 
اقدام به فروش غیرمجاز ســهمیه بنزین 
خود می کنند، گفت: با بازرسی هایی که همکاران ما از جایگاه های سوخت انجام می دهند، کارت هایی که 

به دالیل مختلف، تخلف آن ها به شرکت نفت ثابت شود سه تا شش ماه توقیف می شوند.

قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان در ایستگاه تامین اعتبار؛
همچنان اندر خم یک کوچه!

طرح قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان از طرح های شاخص کشور محسوب می شود که در 
صورت برطرف شدن مشکالت پیش رو، روی ریل پیشرفت قرار خواهد گرفت. مدیراجرایی پروژه 
سریع السیر اصفهان-تهران در خصوص اعتبارات فاز اول طرح بیان کرد: ۸۵ درصد اعتبار این فاز از 
طریق فاینانس خارجی تامین شده است.فرزان پور در خصوص توزیع تجهیزات در ۶ کارگاه در حال 
فعالیت اظهار کرد: تعداد ۴۵۰ دستگاه و ماشین آالت در ۶ کارگاه مسیر قم تا اصفهان بین واحد های 
اجرایی توزیع شده است.مدیراجرایی پروژه این قطار سریع السیر با اشاره به تکنولوژی طراحی و 
فنی این طرح بیان کرد: در اجرای این طرح بزرگ، در کنار توان خارجی که به عنوان طراح و مهندسان 
مشاور از آنان بهره می گیریم، سعی شده تا از توان داخلی و ظرفیت های کشور نیز حداکثر استفاده 
را انجام دهیم.فرزان پور افزود:در همین راستا تالش بر تامین مصالح از داخل را داریم و بسیاری از 

مسائل فنی پروژه نیز با توان علمی مهندسان و مشاوران تحقق یافته است.

اجرای 75 رفع تصرف و 72 حکم قضایی سازمان ملی زمین و 
مسکن در اصفهان

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: از ابتدای سال 9۸ تا دی ماه سال جاری، اجرای احکام 
قضایی و رفع تصرف از اراضی دولتی متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن با ارزش بیش از ۱۶۰۰ 
میلیارد ریال در استان اصفهان انجام شده است.علیرضا قاری قرآن گفت: اداره کل راه و شهرسازی 
طی این مدت نسبت به تعداد 7۲ فقره اجرای احکام، خلع ید و قلع و قمع به متراژ ۶۶۸ هزار و ۲۵ 
مترمربع به ارزش حدود   ۴7۰ میلیارد ریال کرده اســت.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
در راســتای حفظ حقوق بیت المال در اراضی دولتی و رفع تصرفات فوری ایــن اراضی ملی بیان 
داشت: طی ده  ماه گذشته تعداد 7۵ فقره زمین به متراژ ۲۱۰ هزار و ۸۱۲ مترمربع و به ارزش حدود 
 ۱۱9۰ میلیارد ریال با همت حوزه امالک و حقوقی این اداره کل و هوشــیاری عوامل یگان حفاظت 
 از اراضی ســازمان ملی زمین و مسکن در اســتان رفع تصرف فوری شــده و به دولت بازگردانده 

شده است.

کافه اقتصاد

رییس اتاق اصناف مرکز اصفهان مطرح کرد:اخبار

 پیش بینی آرامش برای شب عید
رییس اتاق اصناف مرکز اصفهان گفت: در بازارها فراوانی کاال وجود دارد و با نزدیکی به شب عید نیز بازارها آماده پاسخ گویی به نیازهای خریداران هستند و به نظر نمی رسد 
حتی در بازار شب عید نیز با مشکلی مواجه باشیم. رسول جهانگیری در خصوص وضعیت بازارهای کاالیی و ثبات قیمت ها اظهار کرد: طی چند هفته اخیر وضعیت کامال  آرامی 
بر بازارها حاکم بوده و در برخی اقالم نظیر گوشت قرمز نیز شاهد کاهش قیمت ها بودیم.رییس اتاق اصناف مرکز اصفهان در ادامه یادآور شد: پس از نوسانات ارز در سال 
گذشته و بازگشت ثبات به این بازار، یک آرامش نسبی در سطح عمومی قیمت ها ایجاد شده بود که  شوک قیمتی بنزین می توانست این آرامش را بر هم زند؛ اما اتفاقات به 
سمتی رفت که شوک بنزین کوتاه مدت بود و مجددا در بازارها شاهد ثبات قیمتی و کاهش هیجان ها هستیم.وی خاطرنشان کرد: پس از گرانی بنزین، تاثیر هیجانی پایدار 
بر قیمت ها نداشتیم و تنها قیمت برخی خدمات که رابطه مستقیم با بنزین داشت افزایش یافت. رییس اتاق اصناف مرکز اصفهان تاکید کرد: در بحث بازار میوه و کاالهای 
اساسی هماهنگی های الزم صورت گرفته و مشکلی در تامین آن وجود ندارد.وی اظهار داشت: از زمانی هم که بحث واقعی شدن نرخ ارز و کنترل نوسانات هیجانی آن در 

دستور کار قرار گرفته، تولیدات داخلی رونق گرفته اند و در زمان فعلی می طلبد تا متولیان امور کمک کنند این روند رو به رشد تولید داخلی قوت بگیرد.

افزايش موقعيت پارک 
 هواپيما از 10 به 23 استند

 در فرودگاه اصفهان
معاون عمليات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوايی ايران در بازديد از طرح های 
توســعه ترمينال خارجی و پارکينگ هواپيما 
در فرودگاه اصفهان بر تکميل آنها تا دهه فجر 
تاکيد کرد.پروژه توســعه پارکینگ هواپیما 
برای افزایش موقعیت پارک هواپیما از ۱۰ به 
۲۳ استند با اعتباری بالغ بر ۲۴۰ میلیارد ریال 
به مســاحت 7۴ هزار مترمربع به پیشرفت 

فیزیکی بیش از ۸۰ درصدی رسیده است.

عکس خبر
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رییس اداره صمت شهرضا:

رفع مشکالت واحدهای صنعتی شهرضا در اولویت قرار دارد

کمبود ســرمایه در گردش، تامین مواد اولیه، نبود بازار و مشتری، مالیات 
و بدهی های بانکی از مهم ترین عوامل رکود و تعطیلی واحدهای صنعتی 
است.  اگرچه بخش صنعت در ســال های اخیر به دلیل مشکالت فراوان 
اقتصادی در رکودی قابل توجه فرو رفته؛ اما در سالی که به نام رونق تولید 
نام گذاری شده، مسئوالن با عزم جدی برای پیگیری و رفع مشکالت وارد 
میدان شدند  و  رکود صنایع  را شکستند. وضعیت اقتصادی کشور سبب شد 
تا بخش زیادی از واحدهای تولیدی از چرخه تولید خارج شده و مشکالت 
فراوانی سر راه سرمایه گذارانی که برای توسعه اقتصادی ایران تالش کردند، 
قرار گرفت.شهرک رازی شهرضا، بزرگ ترین شــهرک شیمیایی کشور به 
مساحت مصوب هزار و 500 هکتار اســت که 987 هکتار آن در قالب 3 فاز 
اجرایی شده است، فاز نخست آن 87 هکتار، فاز دوم 400 هکتار و فاز سوم 
500 هکتار است. ظرفیت شهرک صنعتی رازی شــهرضا 20 هزار اشتغال 
است و صنایع مستقر در آن منحصر به فرد است.امروز واحدهای صنعتی 
و تولیدی این شهرک با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می کنند که 
هرکدام از مشکالت به تنهایی می تواند سبب ایجاد گره های محکم در کار 
تولیدکنندگان شود.نبود ســرمایه در گردش، تامین مواد اولیه، نبود بازار و 
مشــتری، مالیات و بدهی های بانکی از مهم ترین عوامل رکود و تعطیلی 
واحدهای صنعتی اســت که برای حل این مشکالت تولیدکنندگان نیاز به 

حمایت ویژه مسئوالن دارند.

سود باالی تسهیالت بانکی، مانعی برای رونق تولید
یک فعال اقتصادی با بیان اینکه یکی از موانع بر سر راه تولید و رونق تولید 
سود باالی تسهیالت بانک هاســت، گفت: به دلیل سود باالی تسهیالت، 
هزینه تمام شده تولید افزایش می یابد و کاالی تولیدی قدرت رقابت باالیی 
ندارد، به طور قطع هر میزانی که نرخ ســود بانکی کمتر شود کمک زیادی 
به رونق تولید کشور می کند.وی با اشــاره به تاثیر کاهش نرخ سود بانکی 
در ایجاد اشــتغال زایی در کشــور افزود: در حال حاضر مشاهده می کنیم 

واحدهای تولیدی بسیار زیادی در کشــور وجود دارند که با میزانی کمتر از 
توان تولید خود فعالیت می کنند و بســیاری از واحدهای تولیدی تعطیل 
شده اند، عامل اصلی مشکالت این واحدهای تولیدی و صنعتی مشکالت 

آنها با سیستم های بانکی و عدم پرداخت معوقات بانکی است.

ایجاد 8 هزار اشتغال با 278 طرح صنعتی در شهرضا
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرضا با بیان اینکه این شهر در مسیر 
رشد و توسعه صنعتی قرار دارد، اظهار داشت: این شهرستان 278 طرح در 
دست اجرای صنعتی دارد که منجر به ایجاد 8 هزار شغل می شود.ابراهیم 
خاتمی با بیان اینکه 471 واحــد فعال صنعتــی دارای پروانه فعالیت با 
اشتغال بیش از 10 هزار نفر در شهرضا در حال فعالیت است، گفت: بیش از 
11 هزار واحد صنفی در شهرضا داریم، بنابراین مسئوالن بانک ها با یک نگاه 
ویژه، صنعتگران و اصناف این شهرستان را ببینند.وی با بیان اینکه افق 20 
ساله توسعه صنعتی شهرضا به شکلی است که محور توسعه جنوب استان 
اصفهان است، خاطرنشان کرد: در سال 97، 51 مصوبه در حوزه تسهیالت 
رونق تولید در شهرضا داشته ایم که تنها 6 فقره تسهیالت به مبلغ 68 هزار 
میلیون ریال پرداخت شده و امســال 16 مصوبه  منجر به پرداخت 2 فقره 
تسهیالت شد که نشــان می دهد، پرداخت تسهیالت کاهش یافته است. 
رییس اداره صمت شهرضا با اشاره به برگزاری کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید شهرستان شهرضا با حضور مدیران بانک های استان اصفهان گفت: 
در این جلسه مصوب شد که شورای بانک های استان اصفهان مازاد وثیقه 
در رهن، با توجه به این که هیچ منع حقوقی ندارد برای بانک های دیگری 
که متقاضی نیاز دارد، قابل استفاده باشد.وی با بیان اینکه کلیه واحدهای 
اقتصادی که با بانک ملی مشکل دارند، می توانند یکشنبه ها به مدیر امور 
شعب بانک ملی در اســتان اصفهان مراجعه کنند، تصریح کرد: با توجه به 
تغییر ماده 34  قانون ثبت، گرفتن وثایق اضافه مازاد بر میزان تســهیالت 

برخالف قانون است.

40 درصد صنایع شهرضا تعطیل یا نیمه فعال است
خاتمی با اشاره به اینکه در شهرستان شــهرضا حدود 60 درصد واحدهای 
صنعتی فعال و 20 درصــد نیمه فعال و 20 درصد تعطیل هســتند، عنوان 
کرد: عدم تفویــض اختیار کامل به ادارات صمت شهرســتان ها، باال بودن 
نرخ سود تسهیالت، عدم تقبل ســند کارخانه به عنوان وثیقه، پایین بودن 
مدت بازپرداخت و باال بودن نرخ سود معوقات بانکی از مهم ترین مشکالت 
واحدهای صنعتی در شهرستان شهرضاست.وی با انتقاد از طوالنی بودن 
بروکراســی بانکی برای پرداخت وام به واحدهای تولیدی و صنعتی ادامه 
داد: پایین بودن مبلغ تسهیالت، نداشتن تنفس اولیه قبل از شروع اقساط، 
عدم بازگشایی LC برای صادرات، عدم ارائه مفاصا حساب برای خرید مواد 
اولیه از دیگر مشکالت واحدهای تولیدی است. رییس اداره صمت شهرضا 
با بیان اینکه بعضی از واحدها به دلیل زیان ده بودن، نمی توانند وام بگیرند، 
بنابراین بر خالف واقع خود را سود ده نشــان می دهند که در این صورت با 
اداره مالیات مشــکل پیدا می کنند، گفت: بعضی از واحدها برای فروش 
محصوالت با جامعه هدف کشاورزان طرف هستند که این قشر از مالیات 
بر ارزش افزوده معاف خواهند بود  ولی اداره مالیات این مســئله را قبول 
نمی کند.وی با اشاره به حذف ماده 80 از برنامه تامین اجتماعی و باال رفتن 
مجدد حق بیمه توسط کارفرما افزود: کمبود آب در شهرک ها و عدم تامین 
آب کافی برای واحدهایی که به آب بیشتری نیاز دارند، یک معضل است. 
خاتمی با بیان اینکه در ســال رونق تولید، ارزش افزوده برای رونق بیشتر 
فضای تولید و اشتغال باید کاهش یابد یا حذف شــود، خاطرنشان کرد: 
بخشودگی جرائم بانکی، مالیاتی و بیمه ای و یکسان سازی سود تسهیالت 
باید اجرایی شــود.وی با بیان اینکه باید واحدهایی که ضررده هســتند از 
مالیات و بیمه معاف شده و یا تخفیف برای پرداخت در نظر گرفته شود، بیان 
کرد: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی باید سود تسهیالت برای رونق 
بیشــتر تولید کاهش پیدا کند و معافیت مالیاتی و بیمه ای تا 5 سال برای 

واحدهای تولیدی اعمال نشود.

کاهش چشمگیر جرائم خشن در شاهین شهر
فرمانده انتظامی شاهین شــهر و میمه، از کاهش صد درصدی جرائم خشــن در این شهرســتان 
خبر داد.سرهنگ حســین بســاطی با بیان اینکه وظیفه نیروی انتظامی تامین امنیت و آرامش 
شهروندان است، اظهار کرد: عملکرد پیشــگیرانه نیروی انتظامی شهرســتان، کاهش چشمگیر 
جرائم به خصوص جرائم خشن را برای 
شاهین شهر و میمه در پی داشته  است 
و طی یک سال گذشــته جرائم خشن 
کاهش صد درصدی داشــته است.وی 
با بیان اینکه استفاده از فضای مجازی 
در شهرســتان به واسطه سطح فرهنگ 
و میزان تحصیالت شــهروندان، نزدیک 
به صد درصد است، افزود: بی دقتی در 
حوزه مســائل فرهنگی و اجتماعی در 
بهره برداری از فضای مجازی، شهرستان 
را آسیب پذیر کرده و استفاده صحیح از این دریای بی انتها، مشروط به ارتقای سواد رسانه ای و رعایت 
مسائل اخالقی و اجتماعی است.فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه، نظارت والدین بر 
میزان و چگونگی استفاده فرزندان از فضای مجازی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: پیشرفت 
فناوری، آسیب پذیری نوجوانان و جوانان را به واسطه در اختیار داشتن گوشی های هوشمند، اینترنت 
نامحدود و سوء استفاده استکبار جهانی از شاهراه فضای مجازی در جنگ نرم، افزایش می دهد، 
زیرا اطالعات و اخبار کارشناسی نشده و فراتر از سن شان در اختیار آنان قرار می گیرد.بساطی، با بیان 
این که اخالق مداری حلقه مفقوده فضای مجازی شاهین شهر است، افزود: فعاالن فضای مجازی 
باید با رعایت امانتداری در انتقال اخبار، استفاده از منابع خبری موثق و مورد تایید، نقد سازنده برای 
ارتقای عملکرد مدیران و مســئوالن و دوری از تهمت و افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی، فضای 

سالم و عاری از تنش را در اختیار شهروندان قرار  دهند.

کشف 700 میلیون ریال کاالی قاچاق در  سمیرم  
فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم از توقیف 4 دستگاه خودرو حامل انواع کاالهای خارجی قاچاق 
به ارزش 700 میلیون ریال در عملیات ضربتی ماموران این فرماندهی خبر داد. ســرهنگ سهراب 
قرقانی اظهار داشــت: ماموران انتظامی فرماندهی انتظامی شهرســتان ســمیرم با هوشمندی و 
اشرافیت باالی خود یک دستگاه وانت بار و دو دستگاه خودروی سواری پژو 405 حامل کاالهای 
خارجی قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.وی افزود: پس از متوقف شدن خودروها ماموران طی 
هماهنگی با مقام قضایی از آنان بازرســی به عمل آورده که در نتیجه این عملیات تعداد 10 دستگاه 
لوازم خانگی ، 345 عدد فالکس کوچک ، 95 عدد آویز پالســتیکی و مقــدار 470 کیلو گرم چوب 
بلوط کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان ســمیرم، ارزش محموله های مکشوفه را برابر اعالم 
کارشناسان مربوطه700 میلیون ریال اعالم کرد و اظهار داشت: در این رابطه 4 فرد متخلف دستگیر 
و به همراه پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.سرهنگ قرقانی خاطر نشان کرد: موضوع 
مبارزه با قاچاق کاال یکی از برنامه اولویت دار ناجاست و پلیس اجازه نخواهد داد عده ای به منظور 

کسب منافع شخصی خود جلوی رونق تولید و اشتغال را در جامعه بگیرند.

دستگیری سارقان اماکن خصوصی در  فالورجان 
فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان، از دستگیری دو سارق اماکن خصوص و یک مالخر اموال 
مسروقه و کشف چندین  فقره سرقت خبر داد. سرهنگ حسن نیکبخت اظهار داشت: در پی وقوع 
چندین فقره سرقت اماکن خصوصی در شهرســتان فالورجان ، بررسی موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.وی ادامه داد : پس از انجام یکسری 
کارهای تخصصی، دو  سارق در رابطه با سرقت ها شناســایی و دستگیر شدند .این مقام انتظامی 
بیان داشت: افراد دستگیر شده در بازجویی های تخصصی پلیس به چندین  فقره سرقت اماکن 
خصوصی و فروش امــوال به یک مالخر اعتراف کردند.ســرهنگ نیکبخت اظهار داشــت:در این 

خصوص پرونده تشکیل و متهمان برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان فالورجان خاطر نشان کرد:جهت پیشــگیری از سرقت، توصیه های 

پلیس را رعایت و فرصت های ارتکاب جرم سرقت را از سارقان سلب کنید.

با مسئولان

واحدهای تولیدی بسیار زیادی در کشور وجود دارند 
که با میزانی کمتر از توان تولید خود فعالیت می کنند و 
بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شده اند، عامل اصلی 
مشکالت این واحدهای تولیدی و صنعتی مشکالت آنها با 

سیستم های بانکی و عدم پرداخت معوقات بانکی است
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ابالغ وقت رسیدگی
10/229 شماره: 1780/98حل11 ، 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 8:45 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 98/12/7 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: محسن حاج حیدری ،نام پدر: 
حسن ، نشانی: خمینی شهر میدان آزادی کوچه بانک سپه جنب مسجد صهری؛ خوانده: 
نام و نام خانوادگی: حمید قلندری ، نام پدر: عباس ،خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ هفتاد 
و پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 844480-98/6/30 عهده بانک مسکن 
، 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 شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 736833 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
 ابالغ وقت رسیدگی

10/230 شماره: 1795/98حل12 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 8:45 صبح روز یکشنبه 
مورخه 98/12/11 ، مشــخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: محسن حاج حیدری ،نام 
پدر: حسن ، نشانی: خمینی شــهر میدان آزادی کوچه بانک ســپه جنب مسجد مهری؛ 
خوانده: نام و نام خانوادگی:1-شرکت پسته کاران روزبه کرمان 2-حمید رضازاده سفیده 
، نام پدر: محمود ،خواســته و بهای آن: مطالبه وجه چک ، 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 شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.

 م الف: 736837  رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

10/231 شماره: 1833/98حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 4:30 بعداز ظهر روز شنبه مورخه 
98/12/10 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: احمد مهدور ،نام پدر: علی ، نشانی: 
خمینی شهر منظریه جنب پادگان امام حسین محله یک کوچه 107 پالک 174 ؛ خوانده: 
نام و نام خانوادگی:مسعود اسعدی ، نام پدر:مصطفی ،خواســته و بهای آن: مطالبه وجه 
یک فقره چک بانک پارسیان به مبلغ 12/500/000 ریال به انضمام مطلق خسارات اعم 
از هزینه های دادرسی و خســارات تاخیرتادیه ، دالیل خواهان: رونوشت چک رونوشت 
گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر 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 مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 736902 رئیس شعبه سوم 
حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

اخطار اجرایی
10/233 شماره: 97/910 به موجب درخواســت اجرای حکم آقای محکوم علیه مهدی 
صداقت دهقی فرزند هانی محکوم به انتقال سند پراید به شماره انتظامی 832 ب 11 ایران 
13 و پرداخت مبلغ 682/500 ریال بعنوان هزینه دادرســی و پرداخت مبلغ 1/800/000 
ریال بعنوان نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(. م الف: 736579 شعبه دوم شورای حل اختالف دهاقان
ارزیابی بهاء ثمنیه اعیانی

10/232 شماره صادره: 1398/31/598217-1398/10/24 نظر به اینکه خانم فاطمه 
اسماعیلیان دهاقانی فرزند مصطفی همسر محمد حجازی مالک بهاء ثمنیه اعیانی دو دانگ 
مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی از شش دانگ پالک 2216 فرعی که قباًل پالک 984 
فرعی باقیمانده بوده که تبدیل گردیده است، از 121- اصلی واقع در دهاقان بخش ثبت 
دهاقان، بموجب سند انتقال به شماره 12348 مورخ 1398/09/09 دفتر 222- دهاقان 
تمامت شش دانگ پالک مذکور به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی به آقای سجاد مقصودی 
دهاقانی فرزند حجت اله به والت پدرش انتقال قطعی گردیده است، که حسب درخواست 
نامبرده به والیت پدرش جهت حذف بهاء ثمنیه اعیانی از ســند مالکیت خویش را نموده 
است که در راســتای اجرای تبصره اول ماده 105 آئین نامه قانون ثبت و نیز رعایت ماده 
946 قانون مدنی، کارشناس رسمی دادگستری طی برگ ارزیابی شماره 98/103/399 
مورخ 98/10/10 و نامه شــماره 112/33764/01 مورخ 98/10/14 کانون کارشناسان 
رســمی دادگســتری اعالم نموده ارزش بهاء ثمنیــه اعیانی برابــر 8/000/000 ریال 
)هشت میلیون ریال( می باشد که به حساب سپرده این اداره طی فیش شماره 019527 
مورخ 1398/10/22 واریزگردیده اســت. لذا مراتب آگهی و با توجه به نامه وارده شماره 
131117/1745 مورخ 1398/10/01 اداره ثبت احوال خانم فاطمه اسماعیلیان دهاقانی 
فرزند مصطفی همسر محمد حجازی فوت نموده است لذا به ورثه نامبرده اخطار می گردد 

تا از تاریخ انتشار در ساعت اداری با در دست داشتن مدارک مثبته وراثت به این واحد ثبتی 
مراجعه و نسبت به دریافت آن اقدام نمائید و چنانچه نسبت به ارزیابی فوق الذکر اعتراض 
دارید ظرف مدت یک ماه به دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوی نموده و گواهی آن را به 
این اداره ارائه نمائید در غیر این صورت بهاء ثمنیه اعیانی پالک مذکور که فعاًل بصورت 
شش دانگ یکباب خانه تحت پالک فوق در آمده حذف می گردد.  م الف: 736473  

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان
حصر وراثت

10/234 خانم فاطمه ناطقی بروجنی دارای شناسنامه شــماره 9 به شرح دادخواست به 
کالسه 690/98  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی اکبر ناطقی بروجنی به شناسنامه 5789 در تاریخ 98/9/6 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- اختر مسیبی فرزند اسمعیل به 
شماره ملی 5129714059 همسر متوفی 2- رحمت اله ناطقی بروجنی فرزند علی اکبر به 
شماره ملی 5129804872 پسر متوفی 3- عبدالرحیم ناطقی بروجنی فرزند علی اکبر به 
شماره ملی 5129849744 پسر متوفی 4- حسن ناطقی بروجنی فرزند علی اکبر به شماره 
ملی 5129861159 پسر متوفی 5- محمدرضا ناطقی بروجنی فرزند علی اکبر به شماره 
ملی 5129834569 پسر متوفی 6- فاطمه ناطقی بروجنی فرزند علی اکبر به شماره ملی 
5129893255 دختر متوفی. متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می باشــد.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 737206 شعبه 

دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان
فقدان سند مالکیت

10/235 شــماره نامه: 139885602013002294 - 1398/10/23  نظر به اینکه آقای 
عبدالحسین شیاسی دهســوری فرزند حیدر به شماره شناســنامه 45 با تسلیم دو برگ 
استشــهادیه محلی که هویت و صحت شهود توســط دفترخانه 48 فریدونشهر  گواهی 
شده  است. مدعی مفقود شدن سند مالکیت شــش دانگ یکباب خانه به مسا حت 450 
متر مربع تحت پالک ثبتی 229/61 مجزی شــده از 229/1 واقع در روســتای میالگرد 
فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان که ســند مالکیت با شماره دفتر امالک الکترونیکی 
139520302013000287 بنام عبدالحسین شیاسی دهســوری فرزند حیدر به شماره 
شناسنامه 45  صادر و تسلیم گردیده و مورد  معامله دیگری قرار نگرفته است که نامبرده 
اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی نموده اســت لذا طبق تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شــود که هرکس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی قید شده است 
نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با ارایه مدارک تسلیم نماید در صورت 
انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله نسبت به 
صدور المثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 734547 محسن 

مقصودی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر
تحدید حدود اختصاصی

10/236 شماره نامه : 139885602024008606  نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 4348/2880 مجزی شده از 346 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام علی غفاری گوشه فرزند علی داد در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 

15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
98/11/23 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 738851  قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
ابالغ رای

10/238 در خصوص دادخواســت آقای امین بوطه کن آرانی فرزند اصغر با وکالت خانم 
فاطمه سادات عنایتی به طرفیت آقایان 1- سعید رسولی علی آبادی فرزند حبیب 2- حسن 
رعیت به خواسته مطالبه مبلغ یکصد  میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 646997 
مورخ 94/8/25 به عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه.  با عنایت 
به جمیع اوراق و محتویات پرونده به ویژه تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه ی عدم 
امکان پرداخت  تنظیمی از ســوی بانک محال علیه و با توجه به وجود چک های مستند 
دعوا در ید خواهان و امضای خوانده  ردیف اول به عنــوان صادرکننده در ذیل چک ها و 
امضای خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن در ظهر چــک  و با عنایت  به اینکه امضاهای 
مذکور مصون از تعرض مانده و با التفات بــه حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و 
اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل 
استصحاب در مورد اشتغال ذمه خواندگان و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خواندگان ارائه 
اقامه و یا تحصیل نگردیده است و خواندگان نیز علی رغم وصف ابالغ در جلسه دادرسی 
حاضر نشده  و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده است. النهایه دعوای خواهان را 
وارد تشخیص و مستندا به  مواد 249و 310 و 311 و 313 و 320 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مــواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرســی مدنی و مواد 9 ،18، 19، 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1394 ، 
حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و 
همچنین پرداخت مبلغ یک میلیون و چهارصد و سی و پنج  هزار  ریال  به عنوان خسارات 
دادرســی  و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک مذکور لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ اعالمی تورم بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرستان می باشد. م الف: 728517 

زهره گرامی نوش آبادی  قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف آران و بیدگل 

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز و کارت خــودروی وانــت - پیــکان 
 مدل 1382 بــه رنگ ســفید روغنی به شــماره پالک 
ایران 13-673 د 81 و شــماره موتور 11538206718 و 
شماره شاســی IN82907108 و شناسه ملی خودرو 
IRFC821X0A8907108 بــه نــام آقــای عباس 
پهلوانی قهجاورســتانی بــه وکالت آقــای فضلعلی 
ورپشتی قمشلو  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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 طرح جامع ارتقای سیستم مخاطرات جوی 
در استان اصفهان تدوین شد 

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان از تدوین طرح جامع ارتقای سیستم مخاطرات جوی در استان 
اصفهان خبر داد.منصور شیشه فروش در جلسه نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و پاسخ به حوادث 
شهرستان کاشان ضمن اشاره به تشــکیل کارگروه هایی ویژه چابک سازی کارگروه مدیریت بحران 

استان اصفهان اظهار داشت: طرح جامع 
ارتقای سیستم مخاطرات جوی در استان 
اصفهان تدوین شــده اســت و مدیرکل 
هواشناســی اســتان اصفهان مکلف به 
اجرای آن شــد.وی ضمن اشاره به تنوع 
آب و هوایی در دشت کاشــان افزود: با 
وجود این شرایط الزم است ایستگاه های 
هواشناسی توسعه پیدا کند و تمهیدات 
الزم برای تحقق این مهم با همکاری سایر 
دســتگاه های اجرای در سطوح مختلف 

پیش بینی شود.مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان ضمن اشاره به یخ بندان و شرایط ناپایدار جوی 
در روزهای آتی ابراز داشت: قرارگاهی با هدف رفع مشکالت اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای کاشان 
تشکیل شد و الزم است تا با همکاری سایر دستگاه ها و همفکری بخشداران و دهیاران تمهیدات الزم 

برای باز ماندن معابر پیش بینی شود.

 کاهش 48 درصدی بارش در شهر اصفهان
 نسبت به سال گذشته

کارشناس مسئول پیش بینی هوای اداره کل هواشناســی استان اصفهان گفت: بارش شهر اصفهان در 
سال زراعی جاری تاکنون حدود 43 میلی متر بوده که نسبت به سال قبل 48 درصد کاهش و نسبت به 
میانگین بلند مدت 6 درصد کاهش دارد.ویکتوریا عزتیان با بیان آمار میزان بارندگی سال زراعی جاری )بر 
حسب میلی متر( در ایستگاه های سینوپتیک استان و مقایسه با سال های قبل تا ساعت 9:30 صبح روز 
پنجشنبه 26 دی 98 خاطرنشان کرد: میانگین حسابی میزان بارندگی سال جاری استان تاکنون نسبت 
به مدت مشابه سال قبل در حدود منفی 30.9 درصد کاهش داشته است.عزتیان با اشاره به اینکه میانگین 
حسابی میزان بارندگی سال جاری استان تاکنون نسبت به میانگین بلندمدت دوره مشابه  حدود منفی 
4.3 کاهش داشته است، بیان کرد: میانگین بارندگی سال زراعی جاری استان به میزان 74.2 میلی متر 

بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی 33.2 میلی متر کاهش داشته است.

 پیوستن بیش از  1۵ هزار نیکوکار جدید
 به جمع حامیان ایتام اصفهانی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان گفت: در سال جاری تاکنون ۱۵ هزار و 84۵ 
نیکوکار جدید به جمع حامیان ایتام و فرزندان محسنین اصفهانی پیوستند.محمدرضا متین پور، 
مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه در ســال جاری تا کنون ۱۵ هزار و ۱84۵ نیکوکار 
جدید به جمع حامیان ایتام و فرزندان محسنین اصفهانی پیوستند، گفت: جمع نیکوکاران شریک 
در این امر خیر در حــال حاضر جمعیتی 67 هزار و 6۵4 نفری را تشــکیل می دهد.وی افزود: این 
نیکوکاران حمایت از ۱9 هزار و 80 فرزند یتیم و نیازمند را بر عهده دارند و مبالغی را به شــکل منظم 
به حساب این فرزندان واریز می کنند.متین پور گفت: با این وجود 38۵۱ فرزند محسنین کماکان 

فاقد حامی هستند.

سهم هر دفترخانه برای طالق در استان اصفهان 164 عدد خواهد بود که این میزان کمتر از استان های دارای تعداد طالق های مشابه است؛

جیره بندی طالق ها رسما کلید خورد

طی هفته گذشته اعالم شد به دلیل تخلف  پریسا سعادت
برخی از دفتر داران و بر اســاس دســتور 

رییس قوه قضاییه، طالق در دفترخانه ها جیره بندی خواهد شد. به نظر 

می رسد ادامه دار شدن تخلفات در دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طالق 

که همواره در سال های اخیر مطرح بوده است این بار با جدی تر بودن 

مسئله مبارزه با فساد که رویکرد تازه ریاست قوه قضاییه است، شکل 

عملی به خود گرفته و نتیجه آن سهمیه بندی شدن اجرای طالق در دفاتر 

 هر استان باشــد. بر اســاس این رویکرد در هر دفتر از هر استانی تنها 

می توان تعداد مشخصی از طالق را به ثبت رساند! به معنای اینکه اگر 

دفتری در منطقه ای شلوغ و یا دارای تعداد بیشتری از متقاضیان باشد، 

عمال دیگر نمی تواند بیشتر از سقف مجاز تعیین شده برای اجرای طالق 

اقدام کند. سقف تعیین شده برای دفترداران طالق در هر استان متغیر 

بوده و سهم دفترخانه های اصفهان ۱64 عدد طالق در سال خواهد بود. 

این در حالی است که این میزان از برخی از استان های هم رده اصفهان 

کمتر است؛ به عنوان مثال این ســقف طالق ها در فارس ۱99 عدد، در 

خراسان رضوی 273 و در تهران ۱82 عدد است. بر اساس آخرین آمار 

ارائه شده از سوی ســازمان ثبت احوال به ترتیب اســتان های تهران، 

خراسان رضوی، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، مازندران، گیالن، 

اهواز و آذربایجان غربی دارای بیشترین آمار ثبت شده طالق هستند.

تعداد پایین ســهم طالق ها برای اصفهان در حالی است که بر اساس 

اعالم قوه قضاییه  بــرای ثبت طالق در هر اســتان با توجــه به میزان 

جمعیت، سقف تعیین شده است و دفترخانه های طالق مجاز به ثبت 

طالق بیشــتر از حد مجــاز نیســتند. در همین ارتبــاط، رییس کانون 

سردفتران ازدواج و طالق در پاسخ به این سوال که سقف ثبت طالق در 

دفاتر چقدر تعیین شــده است؟ گفت: ســقف ثبت طالق در شهر های 

مختلف متفاوت است و براساس یک فرمول تعیین می شود.مظفری 

تصریح کرد: در هر شــهر تعداد طالق های ثبت شــده در سال نباید از 

میانگین طالق های ثبت شده در سال گذشته به نسبت تعداد دفاتر ثبت 

طالق ضرب در 20 درصد بیشتر شود، به عنوان مثال هر دفتر ثبت طالق 

در تهران مجاز است در سال فقط ۱82 مورد طالق را ثبت کند، در صورتی 

که برخی از دفاتر متخلف حدود 4 هزار طالق در ســال ثبت می کنند.به 

گفته مظفری، در شهر تهران ۱۵0 و در استان تهران 300 دفتر ثبت طالق 

وجود دارد.طبق آمار منتشره توسط سازمان ثبت احوال و اسناد کشور 

سال 96، ۱79709 و سال 97، ۱7۵6۱4 رویداد طالق در کل کشور ثبت 

شده است که کاهش 2.3 دهم درصدی طالق را نشان می دهد. به نظر 

می رسد این حربه عالوه بر جلوگیری از زد و بندهای میان دفترداران و 

برخی دالالن در سیستم قضایی، راهی برای به تعویق انداختن طالق ها 

و به نوعی سهمیه بندی آنها باشد.شاید  یکی از راه های پیش رو در آینده 

این باشد که متقاضیان طالق در شهرهای بزرگی مانند اصفهان برای ثبت 

طالق به برخی دیگر از مناطق حتی استان ها مراجعه کنند، موضوعی که 

در نهایت موجب باال رفتن آمار طالق در شهرهای کوچک و یا استان های 

دیگر خواهد شد.

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای 
اسالمی شــهر اصفهان از تولید روزانه ۱۵ تن پسماند 
پزشــکی و دفن و اثرات مخرب آن خبر داد.کوروش 
محمــدی در میان جمعــی از متخصصــان محیط 
زیست اظهار کرد: از حدود یک سال و چهار ماه پیش 
کمیسیون محیط زیســت به صورت مستقل در کنار 
حوزه اجتماعی در شورای شهر اصفهان تشکیل شده 
اســت.وی اضافه کرد: باور دارم ســمن ها و فعاالن 

مردمی به مراتب بهتــر از دولت هــا در حوزه محیط 
زیســت تاثیرگذارند و با بهره گیری از توان NGOها، 
دولت ها نیز قــادر خواهند بود تا مشــکالت محیط 
زیســت را بهتر برطرف کنند، از این رو جلسات ویژه 
ای از کمیســیون را به بحث و تبادل نظر با فعاالن و 
متخصصان محیط زیســت و NGOهــا فعال این 
حوزه اختصاص دادیم.رییس کمیسیون اجتماعی 
و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه 
داد: اگر در این بحث به مردم و فعاالن محیط زیست 
اهمیت داده شــود قطعا نتایج بهتری برای شــهر و 
محیط زیست حاصل خواهد شد، پیامدهای خوب در 
کنار هم قرارگرفتن مردم و مسئولین در حوزه محیط 

زیســت برای ما انگیزه ای شــد که NG ها و فعاالن 
محیط زیست اصفهان را در کنار خود داشته باشیم.

رییس کمیسیون امور اجتماعی شورای شهر ادامه داد: 
روزانه ۱۵ تن زباله پزشکی در اصفهان تولید می شود 
که از حیث بهداشتی خطرناک ترین نوع زباله به شمار 
می رود، متاسفانه به دلیل احداث نشدن کارخانه زباله 
سوز توسط متولی خاص آن که دانشگاه علوم پزشکی 
است فعال این زباله ها نمی سوزد، بلکه دفن می شود 
که اخیرا از سوی معاون خدمات شهری جلساتی با 
سرمایه گذار و دانشگاه علوم پزشــکی برگزار شده و 
چنانچه توافقات نهایی شود به زودی شاهد رفع این 

معضل مهم نیز خواهیم بود.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

پسماندهای پزشکی، تهدیدی برای محیط زیست اصفهان است

تعداد پایین سهم طالق ها برای اصفهان در حالی است که بر 
اساس اعالم قوه قضاییه  برای ثبت طالق در هر استان با توجه 
به میزان جمعیت، سقف تعیین شده است و دفترخانه های 

طالق مجاز به ثبت طالق بیشتر از حد مجاز نیستند

حیات وحش لواسان 
سفید پوش شد

همه ساله در زمستان حیوانات 
منطقه لواسان با کمبود علوفه 
و گیاهان بــرای تغذیه مواجه 
مــی شــوند،  در این شــرایط 
علوفه هایی توسط انسان های 
خیر، با کمــک محیط بانی در 
دامنه پایین دست کوه ها پخش 
می شــود تا این حیوانات برای 
خوردن علوفــه از ارتفاعات به 

دامنه کوه ها بیایند.

محکومیت متخصص ارتوپدی به ۵0 جراحی رایگان 
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان گفت: پزشــک جراح متخصص ارتوپدی به ۵0 عمل 
جراحی رایگان و ویزیت ۱00 نفر بی بضاعت، توسط تعزیرات حکومتی اصفهان محکوم شد.  غالمرضا 
صالحی اظهار داشت: با گزارش دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان و تایید کمیسیون 
ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی امور بهداشتی 
و درمانــی، پرونده تخلف یک پزشــک 
جــراح و متخصص ارتوپــدی مبنی بر 
دریافت مبالغی بیشتر از تعرفه قانونی 
بابت جراحی بیماران  با شکایت شاکی 
خصوصی در شعبه ششم بدوی رسیدگی 
به تخلفات بهداشتی و درمانی  تعزیرات 
حکومتی اصفهان مورد رســیدگی قرار 
گرفت.مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان افزود: با عنایت به اینکه دریافت هرگونه وجه 
مازاد بر تعرفه ممنوع بوده و گران فروشی محسوب می  شــود، با توجه به رضایت متهم برای انجام 
خدمات عمومی رایگان، پزشک متخلف به انجام ۵0 عمل جراحی رایگان و ویزیت رایگان ۱00 نفر از 

مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی )ره( محکوم و جایگزین شد.    

پلمپ ۵1 فروشگاه پوشاک مردانه و زنانه در اصفهان
رییس پلیس امنیت عمومی اســتان اصفهان با اشــاره به برخورد قاطع و قانونی با واحدهایی که 
اقدام به فروش لباس های نامتعارف می کنند، ازپلمپ ۵۱ واحد صنفی متخلف در پی اجرای طرح 
بازدید و کنترل واحدهای صنفی فروش پوشاک مردانه و زنانه در شهر اصفهان خبر داد.محمدحسن 
اسماعیلی اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با واحدهایی که اقدام به فروش 
لباس های نامتعارف می کنند، طرح ویژه بازدید و کنترل واحدهای صنفی فروش پوشاک مردانه و 
زنانه توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان در شهر اصفهان به اجرا گذاشته شد.وی، از صدور اخطاریه پلمپ برای 77 واحد صنفی دیگر 
خبر داد و اظهار داشت: از متصدیان ۱۱0 واحد صنفی دیگر نیز تعهد کتبی اخذ شد که در صورت عدم 

رعایت موارد مربوطه در موعد تعیین شده با آنان نیز برابر قانون برخورد خواهد شد.

دستگیری اعضای باند سرقت از اماکن خصوصی در کاشان
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان از دستگیری اعضای باند سرقت از اماکن خصوصی 
و کشف ۵3 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.علی قربانی با اشاره به اینکه  در پی وقوع چندین 
فقره سرقت از منازل نیمه ساز و باغ های حاشیه ای در شهر کاشان، رسیدگی به موضوع در دستورکار 
ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت، اظهار داشت: در تحقیقات اولیه ماموران مشخص شد 
که سارقان با شناسایی منازل نیمه ساز و باغات و اطمینان از خالی بودن آن ها، اقدام به سرقت اموال 
می کنند.سرپرست فرماندهی انتظامی کاشــان گفت: ماموران کالنتری ۱3 علوی کاشان با انجام 
اقدامات پلیسی موفق به شناسایی 3 نفر از سارقان شدند و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات 
غافلگیرانه متهمان را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.این مقام انتظامی افزود: متهمان ابتدا 
منکر هرگونه سرقت بودند؛ اما در مواجهه با مدارک و مستندات ماموران تاکنون به 49 فقره سرقت 
از منازل نیمه ساز و 4 مورد سرقت سیم برق در شهر کاشان  اعتراف کرده اند.قربانی با بیان اینکه در 
بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیر زیادی لوازم سرقتی منزل کشف شد، اظهار کرد: پس از تشکیل 

پرونده، متهمان جهت سیر مراحل قانونی به همراه اموال سرقتی تحویل مراجع قضایی شدند.

با مسئولان

وز عکس ر

عکس: خبرگزاری صدا و سیما

اخبار

رییس پلیس راهور استان اصفهان:

با تردد کامیون ها در 
 اتوبان های جنوب شهر 

برخورد نمی کنیم

خبر  روز

رییس پلیس راهور اســتان اصفهــان گفت: 
تردد خودروهای ســنگین مثل کامیون ها در 
سطح شهر ممنوع است؛ اما به دلیل نبود جاده 
جایگزین، با تــردد کامیون هــا در اتوبان های 
جنــوب شــهر برخــورد نمی کنیم.محمدرضا 
محمدی در خصوص تردد خودروهای سنگین 
در بزرگراه های شهر اصفهان اظهار داشت: به طور 
کلی طبق قانون تردد خودروهای سنگین مثل 
کامیون ها در سطح شهر ممنوع است.رییس 
پلیس راهور اســتان اصفهان افــزود: در حال 
حاضر بزرگراه های شــهیدان میثمی، خرازی، 
ردانی پــور، چمران، آقابابایــی، صیاد، همت و 
کشوری، برای تردد خودروهای سنگین ممنوع 
بوده و در صورت مشــاهده از سوی همکارانم 
مورد جریمه قــرار گرفته و در صــورت تکرار به 
پارکینگ راهنمایی می شــوند.وی با بیان این 
که مشکل ما در جنوب شهر و بزرگراه شهیدان 
اقارب پرست و دستجردی است، ادامه داد: به 
دلیل نبودن مسیر جایگزین، کامیون ها از این 
مســیر تردد می کنند و ما هم امــکان برخورد 
نداریم چون رانندگان ناچار به عبور از این محور 
هستند.محمدی تاکید کرد: راه حل این مسئله، 
تکمیل جاده ابریشم است که از سپاهان شهر به 
نجف آباد می رود و به نوعی شهر را دور می زند، در 
خصوص این پروژه جزییات بیشتر را باید از اداره 
راه و شهرسازی سوال کرد.رییس پلیس راهور 
استان اصفهان اضافه کرد: پس از تکمیل جاده 
ابریشم به عنوان مســیر جایگزین، می توانیم 
بزرگراه های جنوب شــهر را بــرای کامیون ها 
ممنوع کنیم.وی در ادامه با تاکید بر ممنوعیت 
تردد خودروهای ســنگین در سایر محورهای 
شهری گفت: از ابتدای امســال در کل استان 
97 هزار و 877 دستگاه کامیون به دلیل ورود 
به محدود شهرها جریمه شــدند، این آمار در 
شهر اصفهان 44 هزار مورد بود و ۵47 کامیون 
هم در شهر اصفهان به دلیل همزمانی تخلف 
ورود به شــهر و ســایر تخلفات در پارکینگ 

توقیف شدند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خبر داد:

افزایش ۶ درصدی آمار متقاضیان سقط درمانی طی 9 ماهه امسال
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: طی  9 ماهه سال جاری، ۵۵4 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه و 437 نفر از 
آن ها مجوز سقط درمانی دریافت کردند.علی سلیمان پور ، اظهار کرد: آمار متقاضیان دریافت سقط درمانی طی  9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.۱ 
درصد افزایش داشته است.وی با اشاره به افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در 9 ماهه سال جاری به مراکز پزشکی قانونی، گفت: در 9 ماهه امسال 33 هزار و 633 نفر 
به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2 درصد افزایش یافته است.وی بابیان اینکه 
از کل مراجعین نزاع، ۱۱ هزار و 676 نفر زن و 2۱ هزار و 9۵7 نفر مرد بوده اند، افزود: در مدت مشابه سال گذشته، 32 هزار و 963 نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی 
استان مراجعه کردند که ۱۱ هزار  و ۱89 نفر زن و  2۱ هزار و 774  نفر مرد بودند.مدیرکل پزشکی قانونی استان هم چنین به افزایش آمار متوفیان ناشی از  مسمومیت با گاز منو 
کسید کربن در 9 ماهه امسال اشاره و اعالم کرد: طی این مدت آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان با تشخیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید 

کربن، 39 نفر )3 زن و 36 مرد( بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  که این تعداد 22 نفر )مرد( بوده، افزایش داشته است.



تراکتور در آخرین روز از اردوی خود در کشور ترکیه مقابل تیم بالکانی که صدرنشین لیگ کشور کوزوو است به میدان رفت و با نتیجه دو بر یک به برتری رسید. نکته 
قابل توجه گلزنی اشکان دژاگه و مسعود شجاعی در این مسابقه بود. در دقایق ابتدایی بازی دوستانه، اشکان دژاگه توانست با ضربه ای فنی و زیبا گل اول تراکتور 
را به ثمر برساند و با اینکه بازی به تساوی یک بر یک کشیده شد؛ اما در دقایق پایانی مسعود شجاعی از روی نقطه پنالتی گل 
برتری را وارد دروازه حریف کرد.نکته مهم این است که مسعود هردو گل تراکتور را در بازی دوستانه قبلی مقابل باشاک شهیر 
ترکیه نیز زده بود. به نظر می رسد دژاگه و شجاعی، دو کاپیتان و بازیکن باتجربه تراکتور انگیزه زیادی برای شروع نیم فصل دوم 
دارند. آنها که در کسب 4 برد متوالی تراکتور در پایان نیم فصل اول هم نقش بسزایی داشتند حاال خود را برای روزهای سخت 
آینده آماده می کنند و قطعا اگر این دو ستاره عملکرد خوبی داشته باشند تراکتور هم می تواند همچنان یکی از شانس های 

اصلی قهرمانی در لیگ نوزدهم باشد.

اشکان مثل مسعود؛ 

کاپیتانهاباتوپپرمیآیند
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مسیردشوارهندبالبرایصعودبهجامجهانی
تیم ملی هندبال ایران که یکی از ۱۳ تیم حاضر در رقابت های قهرمانی آسیا به میزبانی کویت است، در 
دور اول گروهی این مسابقات با پیروزی پرگل برابر نیوزلند و شکست نزدیک مقابل بحرین توانست 

به عنوان تیم دوم صعود کند و به جمع ۸ 
تیم برتر مسابقات برسد.شاگردان حبیبی 
بعد از مشــخص شــدن تیم های صعود 
کننده رقبای خود را در مرحله دوم گروهی 
شناختند. بر این اساس ایران با تیم های 
کویت، کره جنوبی و قطــر در مرحله دوم 
در یک گروه قرار گرفتــه و در گروه دیگر 
تیم های بحرین، ژاپن، امارات وعربستان 
قرار دارند.از این مرحلــه دو تیم برتر هر 
گروه به نیمه نهایی می رســند و سهمیه 

حضور در جام جهانی را هم کسب خواهند کرد.ایران که در دوره قبلی حضور در جام جهانی را از دست 
داده بود، این دوره با یک سرمربی داخلی می خواهد هر طور شده این سهمیه را کسب کند؛ اما بدون 

شک کار ملی پوشان هندبال در هر ۳ مسابقه با تیم های کویت، کره جنوبی و قطر دشوار خواهد بود.

بازگشتلژیونربسکتبالایرانازلیگچین
بهنام یخچالی، بازیکن جوان تیم ملی بســکتبال ایران که در ابتدای فصل جاری لژیونر شــد و به 
ســوپرلیگ چین کوچ کرد، بعد از گذراندن چند ماه ناموفق در شرق آســیا به لیگ ایران بازگشت.

یخچالی که طی ماه های اخیر نتوانست خیلی فرصت بازی در ترکیب تیم نانجینگ را پیدا کند، در 
نهایت تصمیم به جدایی گرفت. جالب اینکه چندی پیش حامد حدادی که در همین تیم همبازی 
یخچالی بود، تصمیم به بازگشت گرفته بود و حتی تا مرز فسخ کردن قرارداد هم پیش رفت؛ اما در 
نهایت در چین ماندنی شد.با توجه به محدودیت لژیونرهای حاضر در ترکیب هر تیم در لیگ چین، 
یخچالی نمی توانست فرصت بازی چندانی پیدا کند و بعد از چند ماه برای اینکه المپیک را از دست 
ندهد، مجبور به بازگشت شد.این بازیکن ملی پوش بعد از بازگشت قرارداد خود را با تیم شهرداری 
گرگان امضا کرد که هدایت آن را مهران شاهین طبع، ســرمربی تیم ملی برعهده دارد و هم اکنون 

صدرنشین لیگ برتر بسکتبال است.

اجرای فنون فرنگی در کشتی آزاد به یاد نایب قهرمان المپیک؛

سالتویتماشاییمحمدیان،ارثپدریبود
اجرای یک سالتوی تماشــایی از سوی محمدحســین محمدیان در تورنمنت ایتالیا و در مبارزه با 
کشتی گیر قزاقســتانی به عنوان یکی از فنون برتر این مسابقات انتخاب شد و بارها روی خروجی 
رسانه های مختلف قرار گرفت.این ســالتوی تماشایی از سوی محمدحسین محمدیان، همه را به 
یاد پدر این کشتی گیر انداخت. عسکری محمدیان، نایب قهرمان دو دوره المپیک که مشوق اصلی 
پسرش برای حضور روی تشک بوده و در زمان 4 ســال محرومیت پسرش از او نگهداری کرده، با 
کشتی فرنگی کار خود را در کشتی آغاز کرد.محمدیان که بعد از چند سال به سمت کشتی آزاد کشانده 
شد و دو بار به فینال المپیک هم رسید، گویا به پســرش خیلی خوب فنون فرنگی را آموخته چون 
خودش هم در دوران قهرمانی خیلی خوب فنونی که مختص به کشتی فرنگی است را اجرا می کرد.
بیش از همه، چیزی که باعث شد اجرای سالتو از پشت محمدحسین محمدیان روی کشتی گیر 
قزاقستان در ایتالیا مورد توجه قرار بگیرد، وزن این کشتی گیر بود. بیشتر اجرای این فنون در اوزان 
سبک صورت می گیرد؛ اما محمدیان با ۹۷ کیلوگرم وزن، رقیب خود را از جا بلند کرد و به شکل دیدنی 

سالتو را اجرا کرد تا 4 امتیاز از داوران بگیرد.

هفته بیستم لیگ برتر بسکتبال؛

جدال شاگردان »حاتمی« با تیم قعرجدولی

تیم بســکتبال ذوب آهــن در حالی در  سمیهمصور
چهارچوب هفته بیستم رقابت های لیگ 

برتر بسکتبال به مصاف تیم نیروی زمینی تهران می رود که این تیم با 

قرار گیری در رتبه دهم جدول رده بندی، شرایط خوبی ندارد. ذوبی ها 

در شــرایطی این دوره از رقابت های لیگ برتر بســکتبال کشور را آغاز 

کردند که آنها با تغییر ســرمربی به دنبال حضور بهتــر در فصل جاری 

مسابقات بودند؛ اما نتوانســتند در هفته های برگزار شده نتایج قابل 

قبولی بگیرند به طوری که این تیم بعــد از پایان هفته نوزدهم با هفت 

برد و کسب 25 امتیاز در رده دهم جدول رده بندی قرار گرفته است. این 

تیم در هفته بیستم میهمان تیم قعر جدولی نیروی زمینی تهران خواهد 

بود. شــاگردان حاتمی در این هفته روی کاغذ کار ساده ای مقابل این 

تیم در پیشرو دارند و می توانند با کسب پیروزی،  کمی به وضعیت خود 

در جدول سرو ســامان ببخشــند هرچند ذوبی ها در این فصل نشان 

دادند که غیر قابل پیش بینی هســتند و مشــخص نیست که باز چه 

عملکردی را از خود نشــان خواهند داد. آنها در صورت پیروزی در این 

دیدار می توانند خود را در جدول باال بکشــانند. در آن سو، تیم نیروی 

زمینی با کسب تنها 20 امتیاز در آخرین جایگاه جدول رده بندی جای 

گرفته و امیــد چندانی به تغییر وضعیت ندارد؛ اما با این وجود شــاید 

بتواند از فرصت میزبانی اســتفاده کرده و ذوبی ها را با شکست بدرقه 

کند. هم اکنون تیم های شهرداری گرگان، پتروشیمی ب. ا و  مهرام با 

کســب به ترتیــب۳6، ۳5 و ۳4 امتیاز رده های اول و ســوم جدول 

رده بندی را به خود اختصاص دادند. دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان 

و نیروی زمینی تهران ساعت ۱6 امروز برگزار می شود.

در یکی از بازی های مهم این هفته توفارقان آذرشــهر، میزبان یکی از 

پرآوازه ترین تیم ها، یعنی مهرام اســت. تیم اول بســکتبال پایتخت 

در نیم فصل دوم عملکرد بســیار خوبی از خود نشــان داد و بار دیگر 

ســتاره هایی چون ارســان کاظمی و صمد نیکخــواه بهرامی به فرم 

بدنی ایده آل رســیدند. در آن سمت  میدان آذرشــهری ها نیز با کسب 

چند پیروزی شــیرین جایگاه خوبی در جدول رقم زدند و امیدوارند با 

پیروزی مقابل مهرام این جایگاه را بهتر کنند.

صدرنشین لیگ یعنی شهرداری گرگان این هفته میزبان تیمی دیگر از 

تهران یعنی اکسون است. چشم امید بسیاری از رقبا برای متوقف کردن 

گرگانی ها به اکسون د وخته شده؛ اکسون که روند متعادلی را در لیگ 

داشت و توانست  در برابر تیم های بزرگ خودی نشان دهد، مشخص 

 نیست که قدرت کشیدن ترمز شــاگردان مهران شاهین طبع را دارد یا 

خیر.

نزدیک ترین رقیب شهرداری گرگان هم باید در بندر امام مقابل شورا و 

شهرداری قزوین صف آرایی کند. شاگردان فرزاد کوهیار در پتروشیمی 

به نظر کار دشــواری مقابل یکی از قعرنشــینان لیگ نخواهند داشت 

و منتظرند  تا در صورت لغزش شــهرداری گرگان به صدر جدول تکیه 

بزنند.در رقابت مهم میان جدولی ها، شهرداری بندرعباس از شیمیدر 

قم میزبانی خواهد کرد. شهرداری نشان داده که در بندرعباس به هیچ 

عنوان قابل پیش بینی نیست و بسیاری از مدعیان مقابل این تیم در 

خانه زانو زده اند. شــیمیدر هم برای حفظ رده خود در جدول و تثبیت 

حضور خود در پلی آف نیاز به امتیاز این دیدار دارد.

ستاره 26 ساله خط دفاع ایران و باشگاه ترکیه ای، تنها 
یک گام با کوچ به یکی از پنج لیگ معتبر اروپا فاصله 
دارد.دقیقا از یک هفته قبل بود که خبرهایی پیرامون 
کنار گذاشته شــدن نام مجید حســینی از فهرست 
بازیکنان این تیم برای دور برگشت سوپرلیگ ترکیه 
به گوش رســید. این خبر در شرایطی تعجب همگان 
را برانگیخت که ستاره ایرانی در دور رفت یکی از ستاره 
های ترابزون در ســاختار تدافعی به شمار می رفت و 
»بوردو-ماوی ها« با درخشش این بازیکن توانستند 
در زمره مدعیان باقی بمانند.با کنکاش بیشتر رسانه 
های ترکیه مشخص شــد عدم تمدید قرارداد مدافع 
ایرانی با باشگاه، یکی از مهم ترین دالیل این تصمیم 
ســرمربی جدید ترابزون اســت. این اتفاق بار دیگر 

شــایعات در خصوص آینده ملی پــوش ایرانی را به 
اوج خود رســاند تا جایی که هــر روز خبرهای ضد و 
نقیضی در خصوص تیم بعدی حسینی به گوش می 
رسد. از جمله این که او تنها یک گام با حضور در یکی 
از پنج لیگ معتبر اروپا فاصله دارد.به نوشــته سایت 
Habertsترکیه، سران باشگاه ترابزون وقتی از تمدید 
قرارداد با حســینی ناامید شدند شــروع به بررسی 
پیشنهادات این بازیکن از باشگاه های خواهان کردند 
که در حال حاضر هرتابرلین آلمان با یورگن کلینزمان 
مشــهور، نزدیک ترین تیم به ســتاره ایرانی قلمداد 
شده است. به نوشته سایت ترکیه ای، پیشنهادهای 
رسمی برای جذب مجید حسینی به باشگاه ترابزون 
رسیده اســت. بازیکن ایرانی که در فصل گذشــته به 

عضویت این تیــم درآمد حاال در پــی انجام  کارهای 
انتقال به یک باشــگاه بزرگ در لیگی معتبر اســت.

Habertsترکیه نوشت :» در پیشنهادهای حسینی، 
گزینه انتقال قرضی تا پایان فصل با امکان خرید در 
پایان فصل مطرح شــدند که مورد پذیرش باشــگاه 
ترابزون اسپور قرار نگرفت. این در حالی است که سران 
این باشــگاه در قبال فروش قطعی مجید حسینی 
خواهان دریافت 5 میلیون یورو هستند تا به واسطه 

آن دو بازیکن جدید را جذب کنند«.

ترابزون اسپور و بررسی پیشنهادات مجید حسینی؛

فاصلهیکقدمیستارهایرانیتابوندسلیگا

کاپیتان تیم ملی دوچرخه سواری:

چونایرانیاممیخواهند
نابودمکنند

خبر  روز

 سرمربی پاری سن ژرمن:

»نیمار«بازیکنیشدهاستکهدوستدارم
نیمار در ابتدای فصل به خاطر حاشــیه های زیادی که داشت از ترکیب پاری ســن ژرمن کنار گذاشته 
شــد و چهار بازی آغازین را از دست داد؛ اما او بعد از بازگشــت به ترکیب اصلی توانست عملکرد بسیار 
خوبی از خود نشــان دهد.توماس توخل، 
سرمربی پاری ســن ژرمن به ستایش از 
نیمار پرداخت و گفت: وقتی چند دیدار اخیر 
را نگاه می کنیم به خوبی متوجه می شویم 
که نیمار چه بازیکن کلیدی و تاثیرگذاری در 
پاری سن ژرمن شده است. او به بازیکنی 
کلیدی و تاثیر گذار تبدیل شده است و هم 
در حمله به ما کمک می کند و هم وظایف 
دفاعی اش را به خوبی انجــام می دهد.

توخل ادامه داد: نیمــار االن به رهبری در 
پاری سن ژرمن تبدیل شده که دوست دارم. او وضعیت خوبی در تیم دارد و چالش کنونی اش این است 
که باید این روحیه را حفظ کند. یک بازیکن بزرگ باید هم در حمله خوب باشد و هم در کارهای دفاعی. 

نیمار االن چنین وضعیتی دارد و اگر تمام بازیکنان این گونه باشند به بهترین تیم تبدیل خواهیم شد.

جدالقطری-اماراتیبرسر»گواردیوال«
باشگاه پاری سن ژرمن به دنبال وسوسه کردن سرمربی سیتی است.نشریه »میرر« انگلیس خبر داد که 
مسئوالن باشگاه پاری سن ژرمن به دنبال وسوسه کردن پپ گواردیوال، سرمربی منچستر سیتی با ارائه 
پیشنهادی نجومی هستند.پپ اخیرا اعام کرد که با وجود اینکه در پایان این فصل قراردادش با سیتیزن 
ها به پایان می رسد؛ اما او صددرصد در این باشگاه انگلیسی خواهد ماند. با این حال ناصر الخلیفی، مالک 
قطری باشگاه فرانسوی دست بردار نیست و می خواهد با آوردن سرمربی اسپانیایی به پاریس پروژه 
قهرمانی در اروپا را به سرانجام برساند.البته مالک اماراتی باشگاه سیتی نیز به تحرک افتاده و می خواهد 
با پیشنهادی بهتر قرارداد سرمربی سابق بارسلونا را تمدید کند. پپ طی دو سال گذشته سیتی را قهرمان 

لیگ جزیره کرده ؛ اما در لیگ قهرمانان اروپا ناکام مانده است.

پیولی: 

»زالتان«هدیهایازبهشتاست
میان که با ورود زالتان در هفته های اخیر شرایط بهتری پیدا کرده، در سری آ به مصاف اودینزه خواهد 
رفت. استفانو پیولی در نشســت خبری پیش از این دیدار حاضر شده و در مورد شرایط تیمش، زالتان 
و بازگشت جیجی دوناروما به ترکیب صحبت کرد .استفانو پیولی گفت: »ما از نظر روحی و جسمی در 
شرایط خوبی هستیم و بعد از نیم فصل اول که مطابق با استانداردهای ما نبود، باید در تاش برای کسب 
امتیازات بیشتر باشیم. میان سخت تاش می کند و ما در سیستم دیگری تعادل پیدا کرده ایم. همه 
آماده هستند تا در هر زمینه ای به حریف فشار بیاورند. باید اعتقاد داشته باشیم تیمی هستیم که می 
توانیم گل بزنیم و امتیاز نمی دهیم. اودینزه از زمان حضور لوکا گوتــی امتیازات زیادی گرفته و تبدیل 
به تیمی دونده و فیزیکی شده اســت. زالتان ثابت می کند که چیزی بیش از یک اسم بوده و هدیه ای 
از بهشت است. زالتان حتی نمی خواهد یک تمرین را از دســت بدهد، چه رسد به یک مسابقه. زالتان 
باعث باال رفتن سطح تیم شده، زیرا اگر بازیکنی در باالترین سطح ظاهر نشود مورد عصبانیت و غضب 
زالتان قرار خواهد گرفت. وضعیتی اضطراری داریم و بازیکنان غایب زیادی خواهیم داشت؛ اما جیجی 
دوناروما تمرین کرده و فکر می کنم بتواند بازی کند. انتقاد به بازیکنان باید به رشد آنها کمک کند. من به 

سوسو اعتقاد داشته و معتقدم او خصوصیات بسیار خوبی دارد.«

فوتبال جهان

مهــدی ســهرابی، کاپیتــان تیــم ملــی 
دوچرخه ســواری برای 4 سال محروم شد. او 
بعداز ۷ ماه تعلیق با حکم فدراســیون جهانی 
به اتهام دوپینگ 4 ســالی باید دور از میادین  
باشــد. هرچند خودش قبول ندارد و البته این 
قضیه را سیاســی می داند. سهرابی در این باره 
می گوید:وکیل من چند ماهی است که پیگیر 
است و مستندات را به فدراسیون جهانی داده، 
اما متاســفانه UCI بدون هیچ دلیل، مدرک و 
مستنداتی مرا محروم کرده و با اینکه مدارکم 
را برای دفاع داده ام؛ اما آن هــا می گویند باید 
ثابت کنی دوپینگ نکرده ای. فدراسیون جهانی 
دوچرخه سواری غیرقانونی اسم مرا از لیست 
تعلیق ها در لیست محرومان نوشته است.  آن ها 
قبل از نوشتن نامم در لیست محرومان اول باید 
به خودم نامه بدهند و اگر آن را امضا کردم، این 
کار را انجام دهند، نه اینکه حکم را به من نداده 
اسمم را در لیست محرومان منتشر کنند.مگر 
می شــود با احتماالت کســی را محکوم کرد؟ 
جمعه شب اســمم را روی سایت زده اند و یک 
هفته مهلت برای اعتراض داده اند. البته من 2۱ 
روز هم مهلت اعتراض به CAS را دارم که حتما 
وکیلم پیگیر می شود چراکه به نظرم این قضیه 
به جز غرض ورزی برای نابودی یک قهرمان چه 
می تواند باشد؟ همه امیدم CAS است؛ چراکه 
من از 24 سال سابقه، 2۱ سال تست دوپینگ 
داده ام و هیچ وقت مشکلی نداشته ام. همیشه 
هم مخالف دوپینگ بوده ام؛ اما آن ها به جرم 

اینکه ایرانی ام می خواهند مرا نابود کنند.

شاگردان حاتمی در این هفته روی کاغذ کار ساده ای مقابل 
این تیم در پیشرو دارند و می توانند با کسب پیروزی،  کمی به 
وضعیت خود در جدول سرو سامان ببخشند هرچند ذوبی ها 

در این فصل نشان دادند که غیر قابل پیش بینی هستند

منهای فوتبال

07

وز عکس ر

مدافعکروات
استقاللوارد
تهرانشد

هروویــه میلیــچ، بازیکــن 
خارجی تیم فوتبال اســتقال 
تهران پــس از روز ها غیبت به 
تهران بازگشت. او پیش از این 
از حضور در اســتقال انصراف 
داده بــود که بــا صحبت های 
مدیــران اســتقال و دیاباته، 

راضی شد به تهران بازگردد .



دوشنبه 30 دی  1398 / 24 جمادی االول 1441/ 20 ژانویه 2020/ شماره 2894

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان:

اعتبار آمریکا در منطقه خدشه دار شده است
فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان با حضور در نشســت بصیرت افزایی بســیج اساتید 
اســتان اصفهان، در خصوص جنایت آمریکایی ها در ترور سردار سلیمانی، گفت: علت این کاری که 
آمریکایی ها انجام دادند، انتقامی که از جمهوری اسالمی و حاج قاسم گرفتند به واسطه شکست هایی 
بود که در موضوعات مختلف متحمل شدند.  سردار مجتبی فدا افزود: آمریکایی ها در منطقه چهار 
هدف داشتند که این اهداف دولت سازی، ملت ســازی، تامین امنیت رژیم صهیونیستی و غارت 

اموال منطقه بود، که در مورد سه تای اول، 
حاج قاسم شکست شــان داد.فرمانده 
ســپاه صاحب الزمان )عج( ادامه داد: 
حاج قاسم از سن ۲۲ ســالگی در دفاع 
از انقالب تالش کرد، ابتدا در سیســتان 
بلوچســتان بعد کردســتان و با شروع 
جنگ و عهــده دار شــدن فرماندهی دو 
گردان از بچه های کرمان به جنوب کشور 
آمد، بعد هم ایشــان فرمانــده تیپ ۴۱ 

ثارا... و سپس هم فرمانده این لشکر شد.وی گفت: سردار سلیمانی عالقه خاصی هم به حاج حسین 
خرازی و حاج احمد کاظمی داشــت به همین خاطر هم هر جا ماموریت می گرفت ســعی می کرد 
در کنار این دو یگان باشد، ارادت آنها هم به ایشــان متقابل بود.فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( 
اصفهان، با اشاره به این که بعد از جنگ هم حاج قاسم در کرمان ،کارهای فرهنگی و محرومیت زدایی 
و امنیت سیستان و بلوچستان را دنبال کرد، گفت: از سال ۷۶ ایشان به عنوان فرمانده نیروی قدس 
انتخاب شد که با حضور ایشان بروز و ظهور ساختار و سازماندهی این نیرو نمود بیشتری پیدا کرد.وی 
سپس به نقشه های آمریکایی ها در ساقط کردن جمهوری اسالمی ایران و نقش سردار سلیمانی در 
شکست این نقشه ها در دولت سازی، ملت سازی اشاره کرد و افزود: آمریکایی ها خواستند امنیت 
رژیم صهیونیســتی را تامین کنند که آن هم االن امنیتی چندانی ندارد، امروز رژیم صهیونیستی در 
مقابل جبهه مقاومت تاب مقاومت ندارد.سردار فدا افزود: تمام این نقشه های آمریکایی ها را حاج 
قاسم و جمهوری اسالمی عقیم  گذاشتند، اعتبار و حیثیت آمریکا و دنیای غرب هم در منطقه خدشه 
دار شده و هیچ چیزی دست شان را نگرفته است.وی گفت: شهادت حاج قاسم باعث خیرات و برکات 
بود، وحدت، انســجام و حضور مردم در صحنه دفاع از انقالب را دوچندان کرد و در کشــور هم نوایی 

جدید به وجود آمد.

مدیر کل بنیاد شهید اصفهان:

مسئوالن فرهنگی سیره شهدا را در میان جوانان ترویج دهند
مدیر کل بنیاد شهید اصفهان بیان کرد: مسئولین فرهنگی باید الگوهای رفتاری و سیره عملی شهدا 
را بین جوانان ترویج دهند تا این عزیزان با ارزش های آنان به خوبی آشــنا شوند.داریوش وکیلی 
در همایش آموزشی معاونین و کارشناسان فرهنگی بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان، 
گفت: شهیدان خالصانه و خاضعانه همه هســتی خود را در طبق اخالص گذاشتند و آن را بی هیچ 
چشم داشتی تقدیم خداوند متعال کردند.مدیر کل بنیاد اصفهان بیان کرد: مردم شهید پرور ایران در 
تشییع پیکر شهید سردار سلیمانی بار دیگر ثابت کردند پای انقالب و آرمان هایش و فداییان نظام 
ایستاده اند.وی افزود: مسئولین فرهنگی باید الگوهای رفتاری و سیره عملی شهدا را بین جوانان 
ترویج دهند تا این عزیزان با ارزش های آنان به خوبی آشنا شوند.مدیرکل بنیاد استان، همچنین 
بر استفاده از تمامی ظرفیت ها در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد و گفت: کارکنان بنیاد باید 

بکوشند در مسیر فعالیت های ترویجی خود از تمام ظرفیت های موجود استفاده کنند.

 رشد و توانمندسازی راویان و مربیان دفاع مقدس
 در »روایت عشق«

دوره آموزشی رشد و توانمندسازی راویان و مربیان دفاع مقدس با عنوان »روایت عشق«،  چهارشنبه های 
هر هفته در سالن شمع گلستان شهدا برگزار می شود.مدیر فرهنگسرای پایداری گفت: دوره آموزشی رشد 
و توانمندسازی راویان و مربیان دفاع مقدس با عنوان »روایت عشق«، چهارشنبه های هر هفته ساعت ۱۴ 
در سالن شمع گلستان شهدا برگزار می شود.سعید صرامی اظهار داشت: از دو سال پیش تاکنون ۲00 راوی 
و مربی دفاع مقدس در ۴ دوره آموزش دیده اند که این دوره برای توانمندسازی این ۲00 نفر برنامه ریزی 
شده است.وی همچنین افزود: یکصدنفر برای آموزش های پایه ثبت نام کرده اند که پس از آموزش های 
الزم در اردوهای راهیان نور، بنیاد حفظ آثار، موزه دفاع مقدس و گلستان شهدا مشغول روایت گری می 
شوند.صرامی با بیان اینکه ۷5 درصد این راویان خانم و ۲5 درصد آقا هستند، تصریح کرد: »روایت عشق« 
عنوان برنامه ای است که از سوی فرهنگسرای پایداری وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان برنامه ریزی شده و شامل موضوعات دشمن شناسی جنگ نرم و مقاومت اسالمی، 
خودباوری علمی و فرهنگی، خود کنترلی و راه های مراقبت از خود در مقابل آسیب های فرهنگی، تاریخ 

شفاهی و سیره شهدا و داستان ایثار است.

شهردار اصفهان بودجه ۶ هزار میلیاردی سال 99 را به اعضای  شورای شهر تقدیم کرد؛

 افزایش 25 درصدی بودجه نصف جهان

الیحه بودجه ســال99 شــهرداری اصفهان صبح دیروز تقدیم اعضای 
شورای اسالمی شهر شــد؛ بودجه ای که به گفته شهردار اصفهان با رشد 
۲5 درصدی نسبت به سال گذشته روبه رو شــده است. بر اساس این 
الیحه، بودجه شهرداری در سال 99 پنج هزار و 9۱۲میلیارد تومان برآورده 
شده است.قدرت ا... نوروزی که در جلسه علنی دیروز شورای شهر حضور 
به هم رسانیده بود با بیان اینکه بودجه شهرداری در سه سال گذشته 8۶ 
درصد افزایش یافته است، گفت: این اتفاق در حالی رقم خورده که در کالن 
شهرهای دیگر بودجه 8 تا ۲0 درصد افزایش داشته و این تحول بزرگی 
در تدوین بودجه و جذب درآمد برای شهر است.شهردار اصفهان افزود: 
بودجه امسال را با تغییر و اصالح ســاختار بودجه ریزی شروع کردیم و 
این تغییرات بر اساس ابالغ وزارت کشور بود؛ حرکت ما به سمت استقرار 
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است یعنی پول را به جایی می دهیم که کار 
انجام شده است.وی در ادامه بیان کرد: در بودجه امسال بودجه شهرداری 
و ســازمان های وابســته را یکپارچه کردیم و در قالب یک بودجه تقدیم 
شده است، همچنین ما به دنبال ارتقای مدیریت پروژه هستیم، به دنبال 
حرکت به سمت منطقی ســازی ارتباط بین پروژه و بودجه. همچنین با 
توجه به سیاست تصویب شده در شورای شهر و اجرا شده در شهرداری 
مبنی بر اینکه مناطق محروم را به کار نبریم و از واژه مناطق کمتر برخوردار 

استفاده کنیم و این مناطق مورد حمایت جدی قرار گیرند و زیرساخت ها 
هم در این مناطق توسعه یابد، این مسئله در راستای عدالت فضایی در این 

شهر و عدالت و برابری به معنای درستش است.

به دنبال تکمیل ناتمام ها هستیم
نوروزی با اشاره به تمرکز روی پروژه های نیمه تمام، ادامه داد: به دنبال آن 
هستیم که پروژه هایی که قبال آغاز شده بوده و همچنین پروژه هایی که در 
دوره ما شروع شدند بتواند به ثمر برسد و مورد بهره برداری قرار گیرد، نکته 
دیگری که در بودجه سال 99 مورد توجه قرار گرفت این بود که برای اجرای 
این پروژه ها و همه اقدامات از ظرفیت بخش خصوصی بیشتر استفاده 
کنیم.شهردار اصفهان اضافه کرد: بنابراین بحث ۲0۲0 و گردشگری همه 
حول محور تعامل با بخش خصوصی حرکت کرده و بخشی از پروژه های 
محرک توسعه نیز بر اساس این سیاست و استفاده از مشارکت بخش 
خصوصی در بودجه دیده شــده که راهکاری برای تامین بودجه است.

شهردار اصفهان در ادامه عنوان کرد: منظور از پروژه های شاخص عمرانی 
شهرداری اصفهان پروژه های فراشــهری است، در شهرداری پروژه های 
ملی نداریم اما پروژه ای داریم که مثل پروژه های ملی اســت، کنارگذر 
غرب، رینگ چهارم، نمایشــگاه بین المللی اصفهان و ســالن اجالس 

پروژه های فراشهری هستند، ۴0 درصد پروژه های عمرانی به این موضوع 
اختصاص داده شده است، همچنین پروژه های مهم منطقه ای داریم که 
این ها را پروژه فرامنطقه ای نام گذاری می کنم که 9 درصد بودجه عمرانی 
به این موضوع اختصاص پیدا کرده، بــرای پروژه های منطقه ای هم 5 
درصد بودجه عمرانی اختصاص یافته اســت.وی با اشاره به اختصاص 
۱۲ درصد بودجه به اعتبارات مستمر، مطرح کرد: امسال ۷۱ درصد بودجه 
عمرانی و ۲9 درصد هم بودجه جاری اســت که نقطه قوتی برای بودجه 
سال جاری است. نوروزی با اشاره به اینکه درآمدها و منابع سازمان ها 
هم یکجا همراه با بودجه شهرداری ارائه شد، ابراز کرد: درآمدهای عملیاتی 
سازمان های وابسته شهرداری ۶3۴ میلیارد تومان است، وام از خزانه ۶5 
میلیارد تومان، کمک دولت ۶۱ میلیارد تومان و منابع تعهدی ما 3۲ میلیارد 
تومان که جمع همــه این ها ۷9۲ میلیارد تومان می شــود. 5 هزار و ۱۲0 
میلیارد تومان هم بودجه خود شهرداری بود که جمع این ها 5 هزار و 9۱۲ 
میلیارد تومان به عنوان بودجه کلی شهرداری اصفهان در سال 99 می شود.

 علیرضا نصراصفهانی، رییس شورای شهر نیز درباره  ارائه الیحه بودجه 
عنوان کرد: تا روز پنجشنبه ۱0 بهمن، بودجه بررسی و سپس در جلسات 
تلفیق کار شروع خواهد شد و در روز ۲۷ بهمن بررسی بودجه نهایی را در 

جلسه علنی انجام خواهیم داد.

 بودجه امسال را با تغییر و اصالح ساختار بودجه ریزی 
شروع کردیم و این تغییرات بر اساس ابالغ وزارت کشور بود؛ 
حرکت ما به سمت استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد 

است یعنی پول را به جایی می دهیم که کار انجام شده است

با مسئولان
س: ایمنا

عک

مفاد آراء
10/239 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139660302027012167 مورخ 1396/11/12 کبري زماني  فرزند جعفر 
قلی بشماره شناسنامه 6 صادره از فالورجان بشــماره ملي 1111423091 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15234 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 104/73 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2- راي شماره 139660302027012170 مورخ 1396/11/12 حسن اشرافي بفروئي  
فرزند حیدرعلي بشماره شناسنامه 66 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286823234 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 104/73 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
3- راي شماره 139760302027005295 مورخ 1397/06/05 سید علي رضوي زاده 
فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 11 صادره از شــهرضا بشماره ملي 1199735299 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي از اصلي 
15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 83/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رضا چنگوک .
4- راي شماره 139760302027011763 مورخ 1397/11/28 سیدرضا مرتضوي فرزند 
سید حسن بشماره شناســنامه 16454 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283867273 در 
چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6925 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 232/26 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
5- راي شــماره 139760302027011766 مــورخ 1397/11/28 ســمیه شــاهین 
ورنوســفادراني فرزند رجبعلي بشماره شناســنامه 1160 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291587101 در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 

قطعه زمین پالک 6925 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 232/26 مترمربع. 
خریداري طي سند رسمي.

6- راي شــماره 139860302027002451 مورخ 1398/03/01 فروغ چمن یار فرزند 
ابوالقاسم بشماره شناسنامه 6704 صادره از کرمانشاه بشــماره ملي 3251291440 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12505 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 153 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
7- راي شــماره 139860302027008366 مورخ 1398/07/25 رحیم صادقی فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 50 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199495867 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکبابخانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
211 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/44 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي ابراهیم ولد متوفی کلیمی.
8- راي شــماره 139860302027008367 مورخ 1398/07/25 اصغر سلطاني فرزند 
کریم بشماره شناسنامه 8 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199564834 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ قسمتی از یکبابخانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 211 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/44 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي ابراهیم ولد متوفی کلیمی.
9- راي شــماره 139860302027009693 مــورخ 1398/08/28 ملک آغا پورطاهر 
فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 545 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287452681 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 205/32 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
10- راي شــماره 139860302027010169 مورخ 1398/09/05 مصطفي موحدیان 
عطار فرزند محمد بشماره شناسنامه 267 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285416929 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک ملک محصور و عمارت متروکه  احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 51 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2768/75 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اسداله و محمد شهرت هردو موحدیان 

عطار فرزندان حاج غالمرضا .
11- راي شماره 139860302027010170 مورخ 1398/09/05 حسن موحدیان عطار 
فرزند اسداله بشماره شناسنامه 47437 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293570257 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک ملک محصور و عمارت متروکه  احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 51 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2768/75 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اسداله و محمد شهرت هردو موحدیان 

عطار فرزندان حاج غالمرضا .
12- راي شــماره 139860302027010171 مورخ 1398/09/05 محســن عباسی 

فرزند حسین بشماره شناســنامه 18215 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283883899 
در ششــدانگ یکباب جهاردیواری و مغازه متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 1-2-4-5 فرعي از اصلي 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 83/60 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
13- راي شــماره 139860302027010341 مورخ 1398/09/09 بتول شفیعی فرزند 
ذوالفقار بشماره شناسنامه 3 صادره از قمشه بشــماره ملي 1199958379 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 187 فرعي از اصلي 10353 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 34/04 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي علی افغانی فرزند اسداله.
14- راي شماره 139860302027010796 مورخ 1398/09/16 هاجر فکاری افجدی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1208 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289735123 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 93 فرعي از اصلي 

10408 واقع در 5 ثبت اصفهان به مساحت 69/63 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
15- راي شماره 139860302027010938 مورخ 1398/09/18 مرتضی جاللی زفره 
ئی فرزند محمد بشماره شناسنامه 1971 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5658956536 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 43 فرعي از اصلي 
10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 278/20 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
16- راي شــماره 139860302027011256 مــورخ 1398/09/23 علیرضا نیکبخت 
نصرآبادي فرزند عباس بشــماره شناســنامه 1595 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1289401209 در ششــدانگ یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیانــي احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 151 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
 به مســاحت 110/15 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي

 ورثه حیدر فروغی.
17- راي شــماره 139860302027011283 مــورخ 1398/09/23 منصــور نخ باف 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 19096 صادره از تهران بشــماره ملي 0075638411 
در ششــدانگ یکباب کارگاه ریســندگی و انبار احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 31 واقــع در بخش 18 ثبت اصفهــان به مســاحت 645/82 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
18- راي شماره 139860302027011285 مورخ 1398/09/23 محمد فالحتی فرزند 
شکراله بشماره شناســنامه 70892 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1281807850 در 
640/33 سهم مشاع از 4903 سهم ششــدانگ یکباب گاوداری مخروبه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 4903 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.

19- راي شماره 139860302027011408 مورخ 1398/09/24 نجمه شیروانیان فرزند 
شکراله بشماره شناسنامه 799 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290851573 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 4860 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 150 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
20- راي شــماره 139860302027011414 مــورخ 1398/09/24 ســید مســعود 
طباطبائي پزوه فرزند سید احمد بشماره شناسنامه 13733 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283839083 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 133/69 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاج محمد علی فزوه فرزند محمد حسن.
21- راي شماره 139860302027011494 مورخ 1398/09/26 مصطفي میر محمد 
حســیني اصفهاني فرزند محمود بشــماره شناســنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291346041 در ششدانگ یکباب انبارضایعات پالســتیک احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 174/94 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي نصراله نصیری .
22- راي شــماره 139860302027012823 مــورخ 1398/10/18 لیال زارعی فرزند 
ابوالقاسم بشماره شناســنامه 70217 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282443232 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 153/15 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین برزمهری.
23- راي اصالحی شماره 139860302027013211 مورخ 1398/10/25 قنبر خوندابی 
فرزند نادعلي بشماره شناسنامه 48 صادره از نجف آباد بشماره ملي 1092028961 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 336 فرعي از اصلي 44 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 82/95 مترمربع. خریداري طي سند رسمي 
صحیح می باشد که در رای شماره 139860302027004963 مورخ 1398/05/06 به 

اشتباه ثبت شده بود.
24- راي  اصالحی شــماره 139860302027013212 مورخ 1398/10/25  ســمیه 
ســوادکوهي فرزند نادر بشــماره شناســنامه 3577 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1287377114 در سه دانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 336 
فرعي از اصلي 44 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 82/95 مترمربع. خریداري 
طي سند رسمي صحیح می باشد که در رای شــماره 139860302027004966 مورخ 

1398/05/06 به اشتباه ثبت شده بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/15

م الف: 741293 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 

مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان اظهارکرد: بخش نخســت پروژه 
کف ســازی حدفاصل بازارچه علی قلی آقا تا خیابان جامی انجام شده 
و فاز دوم آن با هدف روان ســازی ترافیک و ایمنی عابران پیاده تا چند 

روز آینده آغاز می شــود.مهین شــکرانی گفت: پروژه کف ســازی گذر 
علی قلی آقا به طول 300 متر با عرض هشــت متر است که برای اجرای 
آن 550 میلیون تومان اعتبار درنظر گرفته شده است.مدیر منطقه یک 
شهرداری اصفهان از تکمیل مســیر دوچرخه سواری حدفاصل خیابان 
آذر تا خیابان شــمس آبادی خبر داد و گفت: برای اجــرای این طرح 
۷5 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: طرح 
احداث مسیر دوچرخه خیابان عباس آباد حدفاصل خیابان اردیبهشت 
تا شمس آبادی در دســتور کار است که بخشــی از آن در ضلع شمال 
خیابان با عرض الین یک متر و 90 سانتی متر به صورت دو طرفه اجرا 
شده است.شکرانی گفت: از جمله پروژه های منطقه یک، احداث ادامه 
خیابان اردیبهشت حدفاصل میرداماد تا طالقانی و پارکینگ زیرسطحی 

آن است که امیدواریم آزادسازی آن به زودی به پایان برسد و خیابان 
احداث و مورد بهره برداری قرار گیرد.وی افزود: با توجه به اینکه خیابان 
کاشانی از سمت جنوب به شمال و خیابان اردیبهشت از سمت شمال 
به جنوب یک طرفه اســت، تکمیل ادامه خیابان اردیبهشــت می تواند 
در کاهش ترافیک منطقه تاثیرگذار باشــد.مدیر منطقه یک شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: از دیگــر پروژه های منطقه یــک راه اندازی خط 
اتوبوس ویژه شرقی_غربی در خیابان مسجد ســید بوده که عملیات 
اجرایی آن آغاز شده است.وی با بیان اینکه در زمینه پروژه های آبرسانی، 
کلکتور شرقی_غربی در دســت احداث اســت، گفت: منبع آبی باید 
احداث شــود تا در هنگام بحران های خشکسالی نجات بخش فضای 

سبز منطقه باشد.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

آغاز عملیات فاز دوم پروژه کف سازی گذر علی قلی آقا
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نمونه هایی از زندگی مشــترک ســرد و بی روح که اغلب به 
طالق عاطفی ختم می شود را کم ندیده اید و خوب می دانید 
که برخی اشتباهات شاید ساده زن و شوهر، گاهی موجب 
این جدایی ها می شود و اجازه قوی شدن به پایه های زندگی 
نمی دهد. در این بخش صحبت ما تنها با زنان و مردانی که 
در زندگی مشترک هستند، نیست؛ با آن دسته که قصد وارد 

شدن به زندگی را دارند نیز حرف داریم.
زمان کافی را با هم ســپری نمی کنیم: در روابط امروزی، ما 
تمایل داریم که همه چیز را در یک زمان داشــته باشیم. در 
رابطه بین دو نفر، زمان نیاز است تا افراد رشد کرده و خود را 
با آن تطبیق دهند. قربانی کردن،سازش و عوامل دیگر که به 
تدریج رابطه را به بلوغ می رساند وجود خواهد داشت. پس 

زمان، عامل بسیار مهمی خواهد بود.
هنگام انتخاب اغلب با احساسات خود گیج می شویم: هیچ 
کس زندگی خسته کننده را دوست ندارد. ما به دنبال کسی 
می گردیم که زندگی ما را پر جنب و جوش و رنگین ســازد. 
فردی که در این کالس مالقات کردید یا با او به سینما رفتید 
بسیار عالی است! اما شاید همین فرد وقتی شما به حمایت 
عاطفی یا درک در یک لحظه نیاز دارید،در آنجا یعنی کنارتان 
در زندگی نباشد پس هنگام انتخاب فردی به عنوان همسر 

آینده بیشتر از آنچه که سعی دارید فکر کنید و همه جوانب 
زندگی با فردی که احســاس می کنید عاشــق او شده اید را 

بسنجید.
درحال حاضر ارتباطات با منطق تعریف می شوند: منطق هرگز 

نمی تواند عشق را توضیح دهد؛ اما متاسفانه منطق این روزها 
غالبا روابط را تعریف می کند. این یک مشکل ریاضی نیست! 
زوج هایی که با تمام قلب یکدیگر را دوست دارند می توانند بر 
مشکالت چالش برانگیز غلبه کنند آن را لمس می کنند پس 

هرگز مسائل منطقی را با مسائل احساسی تداخل ندهید.
از زندگی آرام و ساکت می ترســیم: ایده داشتن زندگی آرام 

و ســاکت خیلی از افراد را می ترســاند. مثل کاشــت گیاه 
می ماند، اگر همیشــه فکر کنیم که بهترین چیز را باید پیدا 
کنیم از ثبات خارج شده ونمی توانیم تصمیم بگیریم. اکثر 
 زوج های امروزی با این مورد آشــنا هســتند، آن ها بعد از

 از هم گسیختگی پایه های زندگی مشترک شان می گویند در 
جست وجوی هیجان زندگی بودیم و نمی توانستیم زندگی 
آرام و روانی را تحمل کنیم! بهتر اســت هرچه را نیاز دارید و 
می خواهید در زندگی مشترک و زناشویی خود جست وجو 

کنید نه در جایی بیرون از آن.
بیشتر زمان را صرف فضای مجازی می کنیم:این درست است 
که تکنولوژی ما را به هم نزدیک تر کرده ، البته از لحاظ آنکه 
برقراری ارتباط با افرادی که دور از دسترس هستند آسان تر 
شده  اما در یک رابطه، واقعا مهم است که زمان را با فرد مهم 
زندگی تان یعنی همسر خود سپری کنید. فراموش نکنید که 
طبق گفته کارشناسان، یکی از عوامل اصلی و مهم طالق های 
امروزی فضای مجازی اســت پس مراقبت باشید. ما باید 
تمایل و عشق خود را برای توجه به کسی که دوستش داریم 
ابراز کنیم.  قلب سرد و منجمد که احساساتی را بروز نمی دهد 
به شریک زندگی تان آســیب می زند باید با عشق وارد قلب 

همسرتان شوید و به او ثابت کنید که می بینیدش. 

آشپزی

دمپخت ماش
 مواد الزم: ماش یک پیمانه، برنج 2 پیمانه، نمک، 

فلفل، زردچوبه به میزان الزم، مرغ 300 گرم، پیاز یک عدد، 
پیاز داغ  برای تزیین، زعفران برای تزیین، روغن  به میزان الزم

طرز تهیه: ماش را از قبل خیس کرده و در آب بپزید. وقتی ماش نیم پز شد 
کمی نمک به آن اضافه کنید. پس از پخت دانه های ماش یک پیمانه آب سرد 

اضافه کنید. پوست ماش را که روی آب شناور می شود با کفگیر بگیرید و آب کش 
کنید و کنار بگذارید. در قابلمه ای آب را جوش بیاورید و برنج را که از قبل خیس کرده اید، 

همراه نمک در آن بریزید. وقتی دانه های برنج کمی نرم شدند، آن را آبکش کرده و سپس 
ماش پخته شده را با برنج مخلوط کنید. مخلوط برنج و ماش را با کفگیر روی آب روغن 
بریزید و قابلمه را روی شعله بگذارید تا دم بکشد. در نهایت روغن را که بهتر است روغن 
حیوانی یا کره باشد، روی برنج بریزید. در ظرف دیگری، مرغ را همراه با پیاز و نمک و 
فلفل و زردچوبه بپزید. اگر از فیله مرغ استفاده می کنید، می توانید در پایان پخت 
کمی مرغ ها را با کره و زعفران تفت دهید. سپس هنگام سرو برنج را با زعفران 

تزیین کرده و مرغ های پخته شده را روی ماش پلو قرار دهید.
نکته: ادویه مناسب این غذا زیره و دارچین است. می توانید این 

ادویه ها را حین دم کشیدن به پلو اضافه کنید. ماش پلو را 
با ماست یا ساالد شیرازی سرو  می کنند.

ایراد زندگی های مشترک امروزی کجاست؟

»پسران بد 4« ساخته می شودخواب زده، از اول بهمن ماه توزیع می شودخبر
ســیروس مقدم ،کارگردان سریال های شــاخص تلویزیونی 
همچون پایتخت، اغما، مدینه و زیر هشــت، برای اولین بار در 
شبکه نمایش خانگی سریال »خواب زده« به نویسندگی سعید 
نعمت ا... و تهیه کنندگی الهام غفوری را ساخته است. »خواب 
زده« اولین اثر مقدم برای شبکه نمایش خانگی است که از اول 
بهمن ماه هر سه شنبه در بستر روبیکا و پلتفرم دانلود سالم سینما 
توزیع می  شود و پخش نسخه فیزیکی سریال در سراسر کشور 

بر عهده شرکت پخش دنیای هنر است.   

سونی اعالم کرد فیلم چهارم از مجموعه »پسران بد« که هنوز عنوانی 
هم برایش انتخاب نشده، ساخته می شود. این در حالی است که 
»پسران بد برای زندگی« که سومین فیلم از این مجموعه است، 
از پنجشنبه شب در سینماهای آمریکا اکران شد و همان شب 6.4 
میلیون دالر فروخت و رکوردی برای افتتاحیه شــب اول ثبت کرد 
که تا پیش از آن در اختیار »تک تیرانداز آمریکایی« با فروش 5.3 
 میلیون دالر بود. پیش بینی می شود این فیلم تا پایان تعطیالت

 4 روزه، رکوردی 70 میلیون دالری را به ثبت برساند. 

  رییس واحد بومی سازی خطوط تولید و فرآیند مجتمع فوالد مبارکه اصفهان 
در جریان برگزاری دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران با حضور در 
غرفه خبرگزاری صنایع، پیرامون اقدامات مجتمــع فوالد مبارکه اصفهان در 
بومی سازی تجهیزات صنعتی، اظهار داشت: فوالد مبارکه از سال 1380 در زمینه 
بومی سازی قطعات و تجهیزات فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون نیز با گذشت 
دو دهه در صدد برداشــتن گام های جدید در حوزه بومی سازی خطوط تولید 

و فرآیندها و همچنین دست یابی به دانش فنی خطوط تولید فوالد است. 
فوالد مبارکه از زمان احداث تاکنون چند هدف را دنبال می کند که اولین هدف، 
تولید و تامین فوالد مورد نیاز کشــور بود که این مرحله را پس از گذشت چند 
سال به خوبی پشت سر گذاشته است. طراحی و داخلی سازی خطوط فوالدی 
دومین هدف فوالد مبارکه بود که این امر با همت تمام همکاران در این مجتمع 
و نیروهای بهره برداری و مهندسین داخلی به صورت ساختارمند انجام شد و 

واحد بومی سازی خطوط تولید و فرآیندها در داخل کشور ساخته شد.

 موفقیت فوالد مبارکه اصفهان در بومی سازی خط تولید اسکین پس
 وی در ادامه با اشــاره به اینکه در این دوره سعی کرده ایم با رویکردی قوی تر 
نسبت به سال گذشته در جشنواره شرکت کنیم، گفت: فوالد مبارکه قصد دارد 
توانمندی ها و نیازهایی که در صنعت فوالد کشور مجهول مانده را مورد ارزیابی 
قرار دهد و از شــرکت های توانمندی که در این حوزه مشــغول کار هســتند، 
کمک بگیرد تا این نیازهــا و توانمندی های مجهول را شناســایی کند. بانک 
عنوان کرد: فوالد مبارکه، داخلی سازی قســمت مهندسی و ساخت و اجرای 
خط اسکین پس را نیز در دستور کار دارد که اجرای این پروژه آغاز شده و فاز 
مهندسی این طرح به همت نیروهای بهره برداری و نیروهای مهندسی به طور 
کامل در فوالد مبارکه اصفهان در حال انجام است و به مراحل پایانی رسیده و 

قراردادهای خرید نیز در دست تهیه است.
 همچنین دستگاه مناقصه تهیه شــده و به سازندگانی که در این حیطه فعال 
هستند ارسال خواهد شد. ان شــاءا...طی چهارده ماه آینده نیز این خط  که 

اولین خط ساخت داخل است، به بهره برداری خواهد رسید.

هدف گذاری برای بومی سازی تمام تجهیزات صنعتی مورد نیاز کشور
 رییس واحد بومی سازی خطوط تولید و فرآیند مجتمع فوالد مبارکه اصفهان 
در پایان بــا تاکید بر اینکــه پروژه های آتی نیــز به موازات در حــال مطالعه 
هستند، بیان کرد: امیدواریم که طی هفت ســال آینده بتوانیم تمام مواردی 
که موضوع تکنولوژی دارد را در داخل مجتمع فوالدر مبارکه بومی سازی کنیم 
تا این مجتمع معدنی و صنعتی به عنوان شــرکتی که توانایی طراحی کامل 
خطوط فوالد از ابتدا تا انتهــا را دارد، هم پای شــرکت های غربی که چندین 
ســال در این زمینه کار کرده اند در راســتای رفع نیاز کشــور حرکت کند و به 
 لطف خدا بتوانیم بومی ســازی را به معنای واقعی در فوالد مبارکه به نمایش

 بگذاریم.

رییس واحد بومی سازی خطوط تولید و فرآیند مجتمع فوالد مبارکه اصفهان مطرح کرد:

 اقدامات فوالد مبارکه اصفهان در بومی سازی تجهیزات صنعتی

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان، 
جلسه ای با حضور مدیر منطقه، معاونین، رؤســا و کارکنان مربوطه و همچنین 
مدیرکل اداره اســتاندارد اســتان اصفهان، معاون و کارکنان آن اداره و اعضای 
صنفی جایگاه داران استان اصفهان جهت هماهنگی انجام تست و آزمون کنترل 
کمیت نازل های عرضه ســوخت جایگاه های اســتان اصفهان برگزار  و در این 
زمینه تصمیماتی اتخاذ شد. در این جلسه مقرر شد تست و آزمون کنترل کمیت 
نازل های عرضه سوخت جایگاه ها هر شــش ماه یک بار توسط اداره استاندارد 
صورت پذیرفته و در صورت وجود هرگونه کم فروشــی، نــازل مربوطه پلمپ و 
گزارش آن جهت پیگیری های الزم به شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

منطقه اصفهان ارسال شود.

به دنبال دســتور رهبر معظم انقالب و تاکیــدات ویژه وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی و مدیرعامل شستا، کارکنان بسیجی شــرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا( و شرکت های تابعه، کار توزیع اقالم میان هموطنان سیل زده 

را با سرعت آغاز کردند. 
بر اساس اعالم ستاد کمک رسانی شســتا، کاروان های اهدایی این شرکت به 
مناطق آســیب دیده تحت عنوان کاروان همدلی و با ظرفیت حدود 100 کامیون 
از شــرکت های مختلف زیرمجموعه به مناطق سیل زده اعزام می شوند. شایان 
ذکر است براساس تصمیم ستاد کمک رسانی شستا، هلدینگ دارویی تامین، 
داروهای موردنیاز برای ارسال به مراکز درمانی محل بحران را بدون درنظر گرفتن 
محدودیت های بدهی های قبلی، تامین و ارسال خواهد کرد. از ظرفیت حمل و 

نقل شرکت بارز ترابر و حمل و نقل آبادان برای انتقال کمک ها به مناطق سیل زده 
بهره برداری خواهد شد و شرکت لوازم خانگی پارس نیز تعدادی لوازم خانگی را 
در اختیار ستاد مدیریت بحران استان قرار خواهد داد. مرحله اول کمک رسانی 
ذوب آهن اصفهان به هموطنان ســیل زده در سیســتان وبلوچســتان با اعزام 
گروه جهادی فوالدمردان این شرکت آغاز شــد. ذوب آهن اصفهان در راستای 
مسئولیت های اجتماعی خود همچون گذشته اقدامات مختلفی را برای یاری به 
مردم سیل زده آغاز کرده است. در مرحله اول این امداد رسانی ها گروه جهادی 
ذوب آهن اصفهان با تجهیزات الزم به مناطق سیل زده در سیستان و بلوچستان 
اعزام شدند. کمیته جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی ذوب آهن اصفهان 

از شنبه 21 دی ماه فعالیت خود را آغاز  کرده است.

تفاهم نامه بین ذوب آهن اصفهان و ســازمان مدیریت صنعتی با هدف ایجاد 
و گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشــی و توسعه منابع انسانی متقابل 
چهارشــنبه 25 دی ماه توسط مسئولین این دوســازمان امضا شد. در مراسم 
امضای این تفاهــم نامه، مهندس منصــور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهــان، دکتر ابوالفضل کیانی مدیرعامل ســازمان مدیریــت صنعتی، دکتر 
بیرانوند از ســازمان مدیریت صنعتی اصفهان، مهندس مهدی بهرامی معاون 
منابع انسانی و امور اجتماعی و دکتر امینی مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی 
ذوب آهن حضور داشتند. مدیریت دانش در ذوب آهن با هدف انتقال دانش 
فنی مهندسی از متخصصین ذوب آهنی در شرف بازنشستگی به کارکنان و حفظ 
دانش فنی مهندسی موجود از جمله اهداف این تفاهم نامه است. همچنین بر 
اساس این تفاهم نامه طرح MBA فوالد برای اولین بار در کشور در ذوب آهن 
اصفهان اجرا می شــود که هدف اصلی آن آموزش هدفمنــد نیروی مدیریتی 
 در ذوب آهن و انتقــال دانش فنــی تخصصی ذوب آهن بــه جامعه صنعتی 

کشور است.
انجام پروژه های پژوهشــی واقعی در رابطه با مسائل ســازمان توسط دانش 
پژوهانی که در دوره MBA فوالد کار می کنند، انجام رسالت ذوب آهن در حوزه 

مسئولیت اجتماعی و توانمند ســازی متخصصین داخل کشور، ترویج روحیه 
پژوهش و آموزش سازمان یافته در شرکت بین متخصصین، توسعه کارآفرینی 
و توانمند ســازی مدیران کشــور و به خصوص ذوب آهن و خروج از بن بست 
آموزش های آکادمیک و گرایش به تجربه صنعتی و بهره مندی از دانش اساتید 
خارجی و همچنین اتصال دانش و پژوهش ا زجمله مواردی اســت که در این 
تفاهم نامه به آن توجه شده است. از جمله دیگر مواردی که در این تفاهم نامه ذکر 
شده است می توان به عارضه یابی آموزش در ذوب آهن و ایجاد کلینیک کسب 
و کار جهت عارضه یابی مشکالت مربوط به صنعت و ارائه راه حل ها، مشاوره ها و 
آموزش در این حوزه که تحول عظیمی در آموزش و توسعه منابع انسانی ایجاد 
می کند و ایجاد آکادمی فوالد با مرکزیت ذوب آهن اصفهان باهمکاری سازمان 
مدیریت صنعتی اشاره کرد. برگزاری تورهای صنعتی با استفاده از پتانسیل ها و 
تکنولوژی موجود در ذوب آهن برای مدیران صنعت فوالد در کل کشور و پرورش 
مدیران اجرایی در کالس جهانی از دیگر اهداف این تفاهم نامه اســت. شایان 
ذکر است، سازمان مدیریت صنعتی حدود 55 سال پیش با هدف توانمندسازی 
سازمان های ایرانی که درحوزه کسب و کار فعالیت می کنند، ایجاد شد و تجربه 

و توانمندی ویژه ای در این زمینه دارد.

 کمک رسانی شستا و ذوب آهن اصفهان
 به مناطق سیل زده

امضای تفاهم نامه آموزشی، پژوهشی بین ذوب آهن اصفهان و سازمان مدیریت صنعتی

 برگزاری جلسه مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان
 با رؤسای اداره استاندارد استان اصفهان
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