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آیا خطر ورود »کرونا« به کشور و به خصوص اصفهان  با حضور چینی ها در ایران وجود دارد؟

سوغات خطرناک چینی ها
5

 بازار طالی اصفهان، چشم به راه روزهای روشن 
  قانون مالیاتی جدید می تواند طال را به روزهای اوج خود بازگرداند؟ 

3

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان:

وزارت نیرو موافق توزیع آب 
در زاینده رود نبود

۷50 نیروی امدادی در 
 جاده های اصفهان

 به حالت آماده باش درآمدند

در  بیستمین سال استقرار نظام پذیرش و 
بررسی پیشنهادها در شرکت آب و فاضالب 

استان عنوان شد؛

رشد 10 برابری ارائه 
پیشنهادات طی 8 سال اخیر

3

5

8

فوبیای کشاورزان اصفهانی 
نسبت به مدیران!

 حضور جهادی گروه 40 صاحب الزمان)عج(
 در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان؛

یگانی که همیشه آماده 
خدمت رسانی است

3

7

  تجدید مناقصه مواد غذایی اداره کل زندانهای استان اصفهان

اداره کل زندانهای استان اصفهانم الف:746801

اداره کل زندان های استان اصفهان در نظر دارد تهیه و تامین اقالم 
مواد غذایی مورد نیاز خود را با برگــزاری مناقصه عمومی از طریق 
ســامانه تدارک الکترونیک دولت در چهار گروه مــواد غذایی به 
شــرح جدول تنظیمی برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت مناقصه تا ارائه پیشــنهاد قیمت مناقصه و بازگشــایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لذا الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلــی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 98/11/07 

مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه: 98/11/10 
مهلت زمان ارائه پیشنهادات: 98/11/24 

زمان بازگشایی پاکت ها: 98/11/26 
ضمانت شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز 
نقدی به شبای حســاب IR230100004061013107670409  نزد 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران به نام تمرکز وجوه سپرده 
اداره کل زندان های اســتان اصفهان اطالعات بیشتر در خصوص 

اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف
آدرس: اصفهان- اتوبان ذوب آهن- اداره کل زندان های استان 

اصفهان- اداره امور مالی و پشتیبانی
شماره تماس: 031-37885785 

آگهی مناقصه عمومی

دستگاه گروه
تاریخ دریافت مبلغ تضمینموضوع مناقصهمناقصه گزار

اسناد
تاریخ تحویل 

اسناد
تاریخ گشایش 

پاکت ها

1
اداره کل 

زندان های 
استان اصفهان

روغن معمولی 
حلب 17 کیلویی

روغن سرخ کردنی 
17 کیلویی

رب گوجه حلب 16 کیلویی

100/000 کیلوگرم
100/000 کیلوگرم
100/000 کیلوگرم

 1/450/000/000
ریال

از 98/11/07 
لغایت 
98/11/10

98/11/24
 98/11/26

ساعت 10 صبح

2
اداره کل 

زندان های 
استان اصفهان

پنیر حلب 13 
کیلوگرم خالص
کره 15 گرمی

مربای 25 گرمی
حلوا شکری 50 گرمی

100/000 کیلوگرم
2/200/000 عدد
2/200/000 عدد
600/000 عدد

 1/500/000/000
ریال

از 98/11/07 
لغایت 
98/11/10

98/11/24
 98/11/26

ساعت 11 صبح

3
اداره کل 

زندان های 
استان اصفهان

برنج دانه بلند 1121
عدس ریز درجه 1

عدس درشت درجه 1
نخود درجه 1

لپه نخود درجه 1
لوبیا چیتی درجه 1

لوبیا چشم بلبلی درجه 1
لوبیا سفید درجه 1

100/000 کیلوگرم
30/000 کیلوگرم
30/000 کیلوگرم
20/000 کیلوگرم
20/000 کیلوگرم
40/000 کیلوگرم
20/000 کیلوگرم
20/000 کیلوگرم

 1/475/500/000
ریال

از 98/11/07 
لغایت 
98/11/10

98/11/24
 98/11/26

ساعت 12 صبح

4
اداره کل 

زندان های 
استان اصفهان

خرما خشت درجه 1
قند شکسته درجه 1

چای ایرانی در 
بسته بندی 500 گرمی

40/000 کیلوگرم
200/000 کیلوگرم
15/000 کیلوگرم

 1/400/000/000
ریال

از 98/11/07 
لغایت 
98/11/10

98/11/24
 98/11/26

ساعت 13 صبح

 اداره کل زندانهای
 استان اصفهان

چاپ اولنوبت اول

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن اصفهان، دغدغه دو 
وزارتخانه در معادن زغال سنگ 

را بر طرف کرد
 صفحه   8

نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر ؛

 تیم های اصفهانی 
در خط استارت دور برگشت

 صفحه   6
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دعوت ویژه »مادورو« از اتحادیه اروپا
رییس جمهور  ونزوئال از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و چندین کشور دیگر دعوت کرد که نمایندگان خود 
را برای نظارت بر انتخابات پارلمانی این کشــوربه کاراکاس اعزام کنند.وزارت خارجه ونزوئال با انتشــار 
بیانیه ای اعالم کرد که »نیکالس مادورو« رییس جمهور این کشور از ناظران سازمان ملل و اتحادیه اروپا 
و چندین کشور آمریکای التین دعوت کرده اســت بر انتخابات پارلمانی این کشور که اواخر سال جاری 
میالدی برگزار می شود، نظارت کنند.براساس گزارش خبرگزاری تاس، مادورو در این دعوت نامه به آنتونیو 
گوترش دبیرکل سازمان ملل پیشنهاد کرده است که هیئتی از ناظران بین المللی را برای نظارت کامل بر 
این انتخابات به کاراکاس اعزام کند.در ادامه این بیانیه آمده اســت، رییس جمهور ونزوئال همچنین از 
کشورهای مکزیک، آرژانتین، پاناما و اتحادیه اروپا نیز خواسته است که ناظران خود را برای نظارت بر روند 

انتخابات پارلمانی اعزام کنند.

ملکه انگلیس الیحه نهایی »برگزیت« را امضا کرد
ملکه انگلیس با امضای الیحه توافق خروج این کشور از اتحادیه اروپا که به تصویب پارلمان رسیده بود، 
آن را به صورت قانون درآورد.به نوشــته پایگاه اینترنتی شبکه »اســکای نیوز«، معاون سخنگوی کاخ 
»باکینگهام« اعالم کرد »الیزابت دوم« ملکه انگلیس، با امضای الیحــه توافق خروج از اتحادیه اروپا، 
آن را به قانون تبدیل کرد.»بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس از تصویب این الیحه توسط پارلمان 
استقبال کرد و گفت:» انگلیس از خط پایان برگزیت گذر کرد و اکنون به صورت یکپارچه پیش خواهد رفت 
و سال های تفرقه را پشت سر خواهد گذاشت«.جانســون برای گرفتن این رای از پارلمان مجبور شد به 

انتخابات زودهنگام متوسل شود و ترکیب نمایندگان را به نفع حزب خود تغییر دهد.

»ترامپ« به زودی از معامله قرن رونمایی می کند
رییس جمهوری آمریکا در سخنانی از رونمایی از بخش سیاسی طرح صلح واشنگتن برای فلسطین و 
رژیم صهیونیستی موسوم به »معامله قرن« تا پیش از دیدار با نخست وزیر این رژیم خبر داد.وی در این 
باره مدعی شد: طرح صلح واشنگتن برای خاورمیانه یک طرح بزرگ است. فلسطینی ها ممکن است در 
ابتدا به این طرح واکنش منفی نشان دهند، ولی این طرح به نفع آن هاست و واقعا کارساز خواهد بود.در 
همین حال، مایک پنس، معاون رییس جمهور آمریکا گفت که ترامپ از نتانیاهو و بنی گانتس، رهبر ائتالف 
آبی ـ سفید و رقیب انتخاباتی نتانیاهو دعوت کرده است تا در کاخ سفید طرح معامله قرن را بررسی کنند.

طبق گزارش اسپوتنیک، نتانیاهو نیز موافقت خود را با دعوت ترامپ اعالم کرده است.پیش از این جارد 
کوشنر، داماد و مشاور ارشد ترامپ در اوایل تیر ماه از بخش اقتصادی طرح معامله قرن رونمایی کرده بود.

دیوان کیفری بین المللی به نفع روهینجایی ها رای داد
دیوان کیفری بین المللی در حکمی بابت انجام اقدامات ضروری و فوری علیه میانمار به این کشور 
دستور داد تا تمامی قدرت خود را برای ممانعت از نسل کشــی علیه مردم روهینجایی به کار بگیرد.

عبدالقوی احمد یوســف، رییس دیوان کیفری بین المللی در الهه گفت، دیوان این عقیده را دارد که 
روهینجایی ها در میانمار همچنان در معرض آســیب و خطر هستند.این دیوان همچنین اعالم کرد، 
دستور داده شده تا اقدامات مشروط در حفاظت از مردم روهینجایی به صورت الزام آور باشد که تعهدات 
بین المللی قانونی را برای میانمار ایجاد می کند.احکام این دادگاه از نظر حقوقی الزام آور هستند؛ اما 
این به سازمان ملل بستگی دارد که در صورت لزوم برای اجرایی شدن آنها از فشار سیاسی استفاده کند.

همچنین چندین سال زمان می برد که این دادگاه درباره این مسئله رای نهایی را صادر کند.در همین 
حال، آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی میانمار در مطلبی برای فایننشال تایمز پیش از حکم دیوان 
کیفری بین المللی درباره نسل کشی روهینجایی ها نوشته بود، میانمار قربانی روایت های بدون محتوا 

و نادرست از سوی گروه های حقوق بشری و بازرسان سازمان ملل شده است.

تهدید »برایان هوک« مبنی بر ترور سردار قاآنی نشان می دهد ترور در حال تبدیل شدن به یک رویه در پیشبرد اهداف سیاست 
خارجی آمریکاست؛

چالش ترور برای آمریکا
ظاهرا ترور سردار سلیمانی موجب شده تا  علیرضا کریمیان
عالوه بر تحریم حاال ترور هــم به یکی از 
رویه های ثابت آمریکا برای تهدید دشــمنانش و دیگر کشورهای دنیا 
تبدیل شود. این ادعا را سخنان تازه برایان هوک که تهدید کرده اگر سردار 
قاآنی، راه سردار سلیمانی را در پیش بگیرد  او را هم ترور می کنیم، ثابت 
می کند. این تهدیــد یکی از بی ســابقه ترین تهدیــدات آمریکا علیه 
فرماندهان ارشد یک کشور است. رییس گروه اقدام علیه ایران در وزارت 
خارجه آمریکادر مصاحبه با روزنامه »الشــرق االوســط« در حاشیه 
اجالس مجمع جهانی اقتصاد در داووس، با تکرار ادعاهای بی اساس 
علیه سردار »قاسم سلیمانی« فرمانده شهید نیروی قدس، تهدید کرد 
اگر سردار قاآنی هم مانند سردار سلیمانی به نظامیان آمریکایی آسیب 
بزند، او را نیز ترور می کنند.بر این اســاس، هــوک توضیح داد: »اگر 
]ســردار[ قاآنی همان راه کشــتن آمریکایی ها را طی کند، پس همان 
سرنوشت در انتظار او خواهد بود. رییس جمهور ]دونالد ترامپ[ صراحتا 
اعالم کرده که هر حمله ای به آمریکایی ها یــا منافع آمریکا، با واکنش 
قاطع مواجه خواهد شد«.وی در توجیه این اظهارات تنش زا، مدعی شد: 
»این تهدید جدیدی نیست. رییس جمهور همواره گفته که برای حفاظت 
از منافع آمریکا، همیشه واکنش قاطع نشان می دهد«. این اظهارات اما 
با واکنش های تندی از   سوی مقامات کشورمان و کشورهای خارجی 
روبه رو شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه، تهدید برایان هوک به 
ترور فرمانده نیروی قدس ســپاه را علنی سازی رسمی و پرده برداری 
آشکار از تروریســم هدفمند و دولتی آمریکا اعالم کرد. سردار قاآنی در 
مراسم معارفه خود تاکید کرده است »راه درخشان« شهید سلیمانی با 
قوت ادامه می یابد و نیروی قدس سپاه انتقام خون شهید سلیمانی را 
در مبارزه ای جوانمردانه با آمریکا خواهد گرفت. وی تاکید کرده که خون 
بهای شهید سلیمانی، خروج نیروهای نظامی آمریکایی از منطقه غرب 
آسیا خواهد بود. در واقع تهدید یک مقام رسمی به قتل، مصداق تشویق 
به تروریسم است و این سخنان شناختی از ماهیت تروریستی حکومت 
آمریکا به دست می دهد.سید عباس موسوی اظهار داشت: پس از رژیم 
صهیونیســتی، آمریکا دومین رژیمی اســت که رســما اعالم می کند 
امکانات دولت و نیروهای مسلح خود را برای اقدامات تروریستی به کار 
گرفته و در آینده نیز ادامه خواهــد داد.وی، روی آوری رژیم آمریکا به 
اقدامات تروریستی را نشانه ضعف، استیصال و سردرگمی مقامات این 
رژیم دانست و با محکوم کردن اظهارات وقیحانه و اقدامات تروریستی 
ســردمداران این رژیم، از اعضــای جامعه بین المللی خواســت این 

اقدامات و تشویق به تروریسم به تروریسم دولتی را محکوم کنند؛ چرا 
که تداوم این روند دیر یا زود گریبانگیر همگان خواهد شد.ســخنگوی 
وزارت امور خارجه روسیه نیز تهدید علنی یک مقام آمریکایی علیه سردار 
قاآنی،فرمانده جدید نیروهای قدس ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ایران را غیرقابل قبول، خــارج از چارچوب قانــون و حقوق بین الملل 
ارزیابی کرد.ماریا زاخارووا در تفسیر این اظهارات تهدید آمیز گفت: »من 
یک بار دیگر تاکید می کنم که برای ما )چنین اظهاراتی( غیرقابل قبول 
است. از دیدگاه ما اینها سخنانی هستند که در چارچوب حقوق بین الملل 
نمی گنجد و کامال غیرقانونی محسوب می شوند  که نمایندگان کشورهای 
جهان حق ندارند به ســادگی چنیــن اظهاراتی را علیه مقامات ســایر 

کشورها بیان کنند، چنین برخوردی غیرقابل قبول است.«
تهدیدات آمریکا مبنی بر ترور سردار قاآنی در حالی بیان شده است که 
دولت آمریکا در داخل این کشور هنوز نتواتسته است افکار عمومی را در 
مورد علل این حمله اقناع کند و همچنان رسانه ها به دنبال علت واقعی 
این اقدام اآمریکا هستند به خصوص آنکه مقامات نظامی این کشور 
تلفات حمله تالفی جویانه ایران به پایگاه نظامی عین االسد را با سانسور 
شدید منتشر کردند و هنوز ابعاد درست این ماجرا و اینکه چقدر تلفات از 

این حمله به جا مانده، منتشر نشده است. به نظر می رسد موضع گیری 
های تندی که همچنان از ســوی دولت آمریکا علیــه مقامات نظامی 
کشورمان مطرح می شود نوعی فرار به جلوی آمریکا از تله ای است که 
با ترور سردار ســلیمانی در آن گیر افتاده است. اگرچه هنوز نظرسنجی 
دقیقی در خصوص میزان حمایت مــردم آمریکا از ادامه تنش با ایران 
منتشر نشــده ؛اما اطالعات محدود موجود نشــان می دهد که میزان 
حمایت از استیضاح دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا پس از اقدام 
نظامی علیه ایران با رشد روبه رو بوده است. از سوی دیگر کارشناسان 
می گویند بر ســر حمایت از اقدام متقابل علیه یک اقدام نظامی علیه 
نیروها و تاسیسات ارتش آمریکا در بین سیاستمداران و جامعه ایاالت 
متحده آمریکا تردیدهای جدی در داخل این کشــور وجود دارد؛ دلیل 
اصلی این مسئله بیشتر به تجربیات جنگ عراق و همچنین دو قطبی 
حاکم بر جامعه ایاالت متحده آمریکا بــاز می گردد. این دو قطبی هم 
اکنون عالوه بر جامعه ساختارهای قدرت آمریکا را نیز درگیر کرده است. 
اقدامات غیرمنطقی و دیوانه وار ترامپ در عرصه سیاست خارجی باعث 
شده که آمریکایی ها حتی بر سر حمایت از ارتش خود هم دچار تردید 
باشند و با آسیب دیدن آن و شکستن هیمنه اش به سردی برخورد کنند.

شبکه قطری »الجزیره« در گزارشی به معرفی »یگان 
۹۱۰« جنبش حزب ا... لبنان پرداخت و آن را مجموعه  
کامال محرمانه اطالعاتی و هجومی متشــکل از افراد 
نخبه خواند که از گروه های کوچک تشکیل شده و نحوه 
کار آن شبکه های غیر منفصل و تکاملی است.در این 
گزارش آمده است: این یگان عملیات خارجی حزب ا... 
لبنان است که به صورت مســتقیم به امنیت نظامی 
آن مرتبط  می شود و مسئولیت اجرای عملیات های 
حزب ا... در خارج خاک لبنان را بــر عهده دارد. از نظر 
جغرافیایی بنا به گفته »نیکوالس راسموسن« مدیر 
مرکز ضد تروریسم آمریکا، اعضای این یگان در سرتاسر 
جهان پراکنده هستند و بر اساس گفته »متیو لوت« 

مدیر برنامه ضد تروریســم و اطالعات در پژوهشکده 
واشنگتن، آماده زدن اهداف آمریکا و اسراییل هستند. 
مسئولیت این یگان را )سید( حســن نصرا...، دبیر 
کل حزب ا... شــخصا برعهده دارد.الجزیره ادامه داد: 
عناصر شیعه و غیر شــیعه در این یگان هستند که با 
احتیاط زیاد انتخاب می شــوند و تحت آموزش های 
نظامی در ســطح باال قرار می گیرند، آنها تابعیت ها و 
اســناد خارجی مختلف دارند که برای تحرکت آزادانه 
در سطح جهان کمک شان می کند. شبکه های محلی 
را در هر مکانی برای کمک به اجرای فعالیت های یگان 
به کار می گیرند. همانطور کــه ویژگی متمایز عملیات 
این یگان مدت زمان طوالنــی آن و اهداف راهبردی 

بلند مدت است.الجزیره درباره طالل حمیه، فرمانده 
یگان مذکور نوشت: وی »طالل حسین حمیه« با کنیه 
»ابی جعفر« فرمانده اجرایی فعلی یگان ۹۱۰ است که 
فرماندهان نظامی اسراییلی به او لقب »شبح« داده اند. 
در پایان این گزارش ادعا شده، از سناریوهای احتمالی 
ایران برای گرفتن انتقام ترور سردار »قاسم سلیمانی« 
فرمانده نیروی قدس سپاه به دست آمریکا، واگذاری 

ماموریت به یگان ۹۱۰ حزب ا... است.

گزارش الجزیره از یگان سری ۹۱۰ جنبش حزب ا...:

احتمال واگذاری جریان انتقام سردار سلیمانی به یگان 910

رییس دفتر رییس جمهور گفت: رییس جمهور در انتخابات سال۹۴ از حضور تمامی جریان ها در انتخابات حمایت کردند، شما این اعتقاد را در دولت شان می توانید 
مشاهده کنید.محمود واعظی درباره این که گفته می شود انتقاد رییس جمهور نسبت به رد صالحیت   های صورت گرفته برای انتخابات مجلس شورای اسالمی به 
دلیل رد صالحیت داماد ایشان است، گفت: آقای رییس جمهور همیشه از حضور تمامی جریان ها در انتخابات حمایت کردند؛ بازگردید به چهار سال قبل،  چهار 
سال قبل هم داماد ایشان در کاراز انتخابات حضور داشتند؟ آیا همه افرادی که برای حضور در انتخابات رد صالحیت شدند داماد رییس جمهور بودند؟رییس دفتر 
رییس جمهور با اشاره به سخنان سخنگوی شــورای نگهبان گفت: آقای کدخدایی گفتند رییس جمهور ناراحت رد صالحیت بستگانش است یکی هم به ایشان 
جواب داد شما ۱۰ هزار نفر را رد کردید همه این ۱۰ هزار نفر از بستگان رییس جمهور هستند؟وی تاکید کرد: وظیفه رییس جمهور است که از آن چیزی که در قانون 
اساسی مشخص شده دفاع کند؛ صیانت از قانون اساسی و سخن گفتن با مردم حق رییس جمهور است. واعظی تاکید کرد: اعتقاد داریم مجلس باید ترکیبی 
داشته باشد که همه نمایندگان مردم در آن حضور داشته باشد. خودشان یک کارهایی می کنند، از یک کالم دعوت آقای رییس جمهور مبنی بر این که همه باید در 

انتخابات حضور داشته باشند ؛ به دلیل آن که ذهنیت خراب است برداشت های خودشان را  دارند.

واکنش »واعظی« به برداشت های غلط از سخنان رییس جمهور
نماینده مجلس: 

چاره ای جز ائتالف نداریم

نقل قول روز

وز عکس ر

 تظاهرات میلیونی 
در عراق علیه آمریکا

خبرگزاری آسوشــیتدپرس 
با اشاره به تظاهرات گسترده 
جمعه در عراق علیه اشغالگری 
نیروهای آمریکایی نوشــت: 
ایــن تظاهرات قــدرت ایران 
را برای وادار کردن ســربازان 
آمریکایی برای خروج از عراق 

محک می زند.

اطالعیه شورای نگهبان؛

 مسئوالن و رسانه ها 
ازانتساب مطالب دروغ به شورای نگهبان پرهیز کنند

روابط عمومی شورای نگهبان اعالم کرد: از مســئوالن، فعاالن سیاسی و رسانه ها می خواهیم در 
خصوص نتایج بررســی صالحیت داوطلبان از گمانه زنی های غیر مستند خودداری کنند.در پی 
انتشــار برخی اخبار کذب در خصوص 
دالیل رد صالحیت داوطلبان یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی، 
روابط عمومی شورای نگهبان اطالعیه ای 
صادر کرد.در این اطالعیه آمده اســت 
طی امــروز و روزهای گذشــته اخبار و 
مطالب مختلفی نســبت به دالیل عدم 
تایید صالحیــت داوطلبــان انتخابات 
منتشــر می شــود که عمومــا کذب و 
بی اساس است. هرچند شورای نگهبان 
بارها از مسئوالن، فعاالن سیاسی و رســانه ها درخواست کرده است که در خصوص نتایج بررسی 
صالحیت داوطلبان و دالیل عدم تایید افراد از گمانه زنی های غیر مستند خودداری ورزند، همچون 
گذشته از کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی، درخواســت می کند از هرگونه اظهارنظر و گمانه زنی 
غیرمستند، انتشار شایعات بی اساس و انتساب مطالب دروغ به شورای نگهبان که باعث نگرانی 
افکار عمومی می شــود، خودداری به عمل آورند و اعالم می دارد حق این نهاد در پیگیری قضایی 

موارد نقض قانون از جمله نشر اکاذیب محفوظ است.

دستور بازجویى از ایرانى تبارها صادر شد
شــبکه cbs پنجشنبه  شــب به ایمیلى دســت یافته که توســط یک مامور مرزی آمریکایی در 
اختیار »لن ســاندرز« وکیل مهاجرت، درباره بازجویی از ایرانی ها قرار داده شــده است.در این 
ایمیل، مامور مــرزی آمریکایی تایید کرده اســت کــه اداره گمرک و محافظت مــرزی آمریکا 
دســتور داده افراد ایرانی تباری که قصد ورود به ایاالت متحده دارند، مــورد بازجویی قرار گیرند.

به گفته این مامور مرزی، دست کم اداره مرزی سیاتل که مســئول محافظ از مرز آمریکا و کانادا 
در محدوده واشنگتن است، این دســتور را دریافت کرده است.بر این اســاس، ماموران گذرگاه 
 مرزی »پیس آرک« در مرز کانادا با آمریکا موظف به پرســیدن ســوال های مربوط به تروریسم 

از ایرانی تباران شده اند.

الپوشانی آشکار وزیر دفاع آمریکا از تلفات عین االسد
وزیر دفاع آمریکا در الپوشانی آشکار، از میزان تلفات و آســیب های انسانی نیروهای آمریکایی 
در عین االسد اظهار بی اطالعی کرد.مارک اسپر این مطلب را در پاسخ به این سوال مطرح کرد که 
چه تعداد از سربازان آمریکایی مســتقر در پایگاه نظامی عین االسد پس از حمله موشکی ایران، 
دچار آسیب مغزی شده اند.وی افزود: این موارد معموال گزارش نمی شود؛ اما می توانیم برایتان 
پیگیری کنیم، تعداد آنها را نمی دانم اما بیشتر آنها سرپایی هستند.وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به 
این سوال که یعنی این صدمات جدی نیست، گفت: پزشک نیستم و نمی توانم در این باره ارزیابی 
داشته باشم. معموال این ارزیابی از سوی پزشــکان حرفه ای ما انجام می شود.با گذشت نزدیک 
 به دو هفته از حمله موشــکی ایران در واکنش به اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن

 سپهبد قاســم ســلیمانی، مقامات آمریکایی همچنان در تالش هســتند تا تلفات انسانی این 
حمالت را کتمان کنند.

کافه سیاست

یک عضو فراکســیون امید مجلس شورای 
اسالمی با ابراز امیدواری از این که اعتراضات 
به رد صالحیــت نماینــدگان و کاندیداهای 
انتخابات مجلس مــورد توجه قــرار گیرد، 
گفت: با توجه به وضعیــت موجود چاره ای 
جز ائتالف در انتخابات آینده باقی نمی ماند.

ســهیال جلودارزاده در پیش بینــی از اضالع 
رقابت هــا در فضــای انتخابــات ۹۸ گفت: 
امیدواریــم اعتراضــات داده شــده درباره 
بررســی صالحیت ها مورد توجه قرار گیرد تا 
کسانی که حق شان حضور در رقابت هاست، 
بتواننــد وارد عرصه شــوند.وی افزود: ادای 
حق، برکــت دارد و باعث تثبیت شــرایط و 
نظام می شــود. اگر حق ادا نشــود و پایمال 
شود، اثرات منفی را به دنبال خواهد داشت. 
همانطور که رییس مجلس هم چندی پیش 
مطرح کرد ما همه نماینــدگان رد صالحیت 
شــده را می شناســیم و می دانیم که از باب 
دلســوزی برای نظام و مســلمانی مشکلی 
ندارند.این نماینده مجلس شورای اسالمی با 
بیان این که »در این انتخابات ائتالف ها حرف 
اول را می زند« گفت: به دلیــل فعال نبودن 
احزاب آن هم به خاطر مســائل سیاســی و 
اقتصادی همیشه مجبور به ائتالف می شویم 
که این ائتالف ها هم هرازگاهی دستخوش 
هجمه هایی می شوند. نتیجه آن که نمی توان 
نمایندگان واقعــی مردم را معرفــی کرد.تا 
وقتی  که مجلس به این شکل تشکیل شود، 
همیشه مجالس ضعیفی خواهیم داشت که 

حتی نمی توانند حق خود را بگیرند.

بین الملل
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تصویب ۷8 پیشنهاد در جلسه شورای برنامه ریزی استان
استاندار اصفهان گفت: ۹۰ پیشنهاد در جلسه شورای برنامه ریزی مطرح شد که ۷۸ مورد آن تصویب 

و ۱۲ مورد دیگر هم بــا مخالفت روبه رو 
شــد. عباس رضایی در حاشیه نشست 
شــورای برنامه ریزی اســتان اصفهان 
افزود: ســند راهبردی آمایش اســتان 
که ۳ سال قبل به تصویب رسیده بود در 
این نشست به روز شــد و منطقه علم و 
فناوری، صنایع هایتک و توسعه کشت 
گلخانه ای نیز به این سند اضافه شد.وی 
به آمادگی ها برای برگــزاری یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی 

اشــاره کرد و گفت: دســتگاه های اجرایی و فرمانداران حق هیچ گونه دخالت در روند انتخابات و 
استفاده از امکانات دولتی برای نامزد ها را ندارند.

تولید بیش از هشت هزار تن پیاز،سیب زمینی و درختی سالم 
در اصفهان

هشت هزارو ۸۰۰ تن پیاز،سیب زمینی و درختی سالم و گواهی شده امسال در استان اصفهان تولید 
شد.رییس گروه محیط زیست و سالمت غذا سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: طرح 
تولید محصول گواهی شــده، امسال در استان برای محصول ســیب زمینی در وسعت ۱۰۰ هکتار، 
پیاز در ۹۰ هکتار و سیب درختی در ۸۳ هکتار اجرا شد.شــهره مسائلی افزود: در اجرای این طرح، 
کشاورزان استان اصفهان موفق شدنداز این وسعت مزرعه و باغ،پنج هزارتن پیاز،دوهزارو 5۰۰ تن 
سیب زمینی و هزار و ۳۰۰ تن سیب درختی سالم و گواهی شده برداشت کنند.وی اضافه کرد: طرح 
تولید محصول گواهی شــده در شهرستان های فریدن، فریدون شــهر، گلپایگان، سمیرم و بویین  
میاندشت در حال اجراست. مسائلی، با اشــاره به اینکه تولید این نوع محصوالت، استفاده از حد 
مجاز آالینده ها را به طور جدی مد نظر قرار می دهد و نیاز به فرهنگ سازی عمومی دارد، افزود:در این 
زمینه تسهیالت بانکی با نرخ بهره ۱5 درصد وجود دارد و کشاورزان می توانند از تخفیف ۲۰ درصدی 

در حق بیمه هم استفاده کنند.

افزایش حدود 16 درصدی مصرف برق در استان
روزهای سرد اصفهان با افزایش بیش از ۱5 درصدی مصرف برق همراه بوده است .سخنگوی شرکت 
توزیع برق استان اصفهان گفت: از ابتدای زمســتان تاکنون ، مشترکان این استان با بیش از ۸4۱ 
هزار مگاوات مصرف برق،  حدود ۱6  درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل برق مصرف کردند.امیر 
رمضانی  افزود: همچنین در این مدت پیک بار مصرفی  اصفهانی ها  با هزار و 4۲۹ مگاوات مصرف  
بیش از ۱۲ درصد افزایش داشته  است. وی به برودت و سرمای هوا در روز های آینده براساس نظر 
کارشناسان هواشناسی و به دنبال آن افزایش مصرف انرژی نیز اشاره و به شهروندان توصیه کرد : 
با توجه به محدودیت تامین سوخت نیروگاه هاو به منظور پیشگیری از قطع برق ، تا دو هفته آینده 
مصرف این حامل انرژی را ۲۰ درصد کاهش دهند.رمضانی همچنین از  اعطای پاداش به شهروندان 
صرفه جو در مصرف انرژی خبر داد  و گفت: از ابتدای امسال تاکنون در استان مصرف برق بیش از ۷ 
درصد رشد داشته است . استان اصفهان از نظر تعداد مشتركان، رتبه چهارم و از نظر فروش انرژی، 

رتبه سوم كشور را دارد.

آیا قانون مالیاتی جدید می تواند طال را به روزهای اوج خود بازگرداند؟

بازار طالی اصفهان، چشم به راه روزهای روشن

طالفروشان مدت هاست به قانون مالیات  مرضیه محب رسول
بر ارزش افزوده اعتراض دارند؛ قانونی که 
معتقدند نواقص موجود در آن موجب سوءاستفاده مؤدیان مالیاتی را 
فراهم کرده اســت.صنعت طال و جواهر یکــی از بخش هایی بود که در 
ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، از عمل به آن سرباز می زد 
و حتی در آن زمان فعاالن این صنعت تالش کردند تا با بستن واحدهای 
صنفی خود، در برابر اجرای آن مقاومت کنند؛ اما در نهایت به این کار تن 
دادند.پس از مدت ها عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، باعث 
شد طالفروشان در مقابل آن مقاومت کنند و در نخستین مواجهه، بازار 
طالی اصفهان دو روز کاری در خرداد سال ۹۳ تعطیل باشد.اگرچه هر 
روز تعطیلی زیان های قابل توجهی برای این صنف به همراه داشت؛ اما 
برای وادار کردن دولت به تغییر قانون مزبور مشکالت را به جان خریدند 
چراکه معتقدند قانونی که ۸  درصد از نرخ طال را به عنوان مالیات بر هزینه 
مشتریان اضافه می کند، باعث می شــود تعداد خریداران در درازمدت 

کاهش یابد. 
بر این اساس معتقد به تعیین تکلیف خود در انجام این قانون بودند.

عدم اجرای این قانون نه تنها سبب تعطیلی بازار طال در اصفهان شد بلکه 
در ســال ۹5 میزان صادرات طال از نصف جهان ۲۰ میلیون دالر کاهش 
داشــته و مســئوالن این صنعت معتقدند افزایش »مالیات بر ارزش 

افزوده« دلیل کاهش آمار صادرات شــده، این در حالی اســت که در 
سال های ۹۰ تا ۹۱ میزان صادرات طال از اصفهان ۷5۰ میلیون دالر بوده 
است.بر اساس این گزارش، بهمن ماه ســال ۹5 بود که وزیر صنعت، 
معدن و تجارت بیان کرد: مالیات بر ارزش افزوده طال را طی الیحه ای 
از ۹ درصد به ۳ درصد کاهش دادیم و آن را به مجلس ارائه کرده ایم؛ اما 
تقاضای صنعتگران این اســت که مالیات به صفر برسد تا صنعت طال 
رونق پیدا کند.حاال بیش از ۱۰ سال اســت که از اجرای آزمایشی قانون 
مالیات بر ارزش افزوده می گذرد و این قانون توانسته تا پتانسیل صنعت 
بزرگ طال و جواهر کشــور و اصفهان، قطب طالی کشوری را تحت تاثیر 
خود قرار دهد.ابراهیم محمدولی، رییس اتحادیه طالی تهران از تصویب 
حذف مالیات بر ارزش افزوده صنف طال طی ۳۰ دی امسال در مجلس 
خبر داد و گفت: این الیحه ممکن است از اوایل سال ۹۹ اجرایی شود.وی 
اظهار داشت: تا زمانی که این الیحه بخشنامه نشود، قابل اجرا نیست. در 
حقیقت این الیحه ابتدا باید از مجلس به شورای نگهبان برود و مجدد 

از مجلس به دولت ابالغ شود. 
ممکن اســت این الیحه از ابتدای ســال ۱۳۹۹ جنبه اجرایی به خود 
بگیرد.همچنین رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با اشاره به قانون 
حذف مالیات برارزش افزوده از اصل طال که پس از ۱۰ سال با پیگیری 
فعاالن طال و جواهر کشــور و تعامل با نمایندگان مجلس و مســئوالن 

وزارت اقتصاد و امور دارایی و چندین مرحله رفت و آمد در کمیســیون 
اقتصادی در نهایت ۳۰ دی ماه در مجلس به تصویب رسید، بیان کرد: 
هنوز زمــان ابالغ مصوبه حــذف مالیات بر ارزش افــزوده از اصل طال 
مشخص نیست.هوشنگ شیشه بران معتقد است، مطابق این مصوبه، 
بعد از ابالغ این قانون، مالیات بر ارزش افزوده باید از خریدار و همچنین 
تمام حلقه هایی که کار می کنند دریافت می شــود؛ امــا وزن طال کنار 
گذاشته شــده و مالیات بر ارزش افزوده از اجرت طال و سود فروشنده 

اخذ خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اســالمی پیرامون تصویب 
قانون مالیات بر ارزش افزوده طال در بهارستان، گفت: این الیحه در ۳۰ 
دی امسال در مجلس تصویب شده؛ اما ابتدا باید از مجلس به شورای 
نگهبان برود و مجدد از مجلس به دولت ابالغ شود.حجت االسالم سید 
ناصر موسوی الرگانی با اشــاره به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده 
بیش از 6۰ ماده دارد و اواخر دی ماه 4۲ ماده آن تصویب شده، افزود: 
مابقی موارد به دلیل ایرادات به کمیسیون اقتصاد برگشت داده شد و  به 
زودی در کمیسیون برطرف می شود.وی در ادامه افزود: اگر این قانون 
تا روز سه شنبه در صحن علنی مجلس تمام مواد آن به طور کامل تصویب 
شود، برای اظهارنظر به شورای نگهبان می رود که قطعا شورا ایراداتی به 

مصوبه مجلس خواهد گرفت.

دبیر کانون سراسری انبوه ســازان کشور گفت: وقتی 
قدرت خرید متقاضیان مســکن پایین است، انتظار 
رونق بازار مسکن بیهوده است، شرایط متقاضیان برای 
ورود به بازار مسکن سخت شده است و باید راهکاری 
برای انباشت تقاضای مســکن صورت بگیرد.فرشید 
پورحاجت، اظهارکرد: وقتی قــدرت خرید متقاضیان 
مسکن پایین است، چه انتظاری از رونق بازار مسکن و 
ساخت وساز باید داشت. نرخ مسکن در سال های ۹6 

و ۹۷ جهش قابل مالحظه ای داشت که این رشد نرخ 
دارای عوامل مختلفی است که شاید اصلی ترین دلیل 
آن کمبود عرضه باشد.این شرایط باعث شد تا متقاضیان 
برای ورود به بازار مسکن شرایط سختی داشته باشند، 
پس باید دولت راهکاری بــرای خروج از این وضعیت 
و برطرف کردن انباشــت تقاضای مسکن انجام دهد.

وی ادامه داد: در تمام بازارها به خصوص بازار مسکن 
قدرت نقدینگی و قدرت خرید مهم ترین عامل تعیین 
بازار مسکن اســت، پس تا مردم قدرت خرید مسکن 
نداشته باشند، توانایی ورود به بازار مسکن را نخواهند 
داشت.دبیر کانون سراسری انبوه سازان افزود: در بازار 
مسکن همواره متقاضی خرید وجود دارد، اما همان طور 
که به خوبی می دانید به دلیل رشد جهشی قیمت ها در 

سال ۹6 و سال ۹۷ و نبود ابزارهایی برای تقویت بخش 
تقاضا قدرت خرید به شکل قابل توجهی کاهش داشته 
است.پورحاجت اضافه کرد: تولید ساالنه ۳۰۰ هزار واحد 
مسکن در شرایط خوبی نیست و خرید مسکن هم با 
آمارهای اعالم شده به خوبی نشان می دهد که نمی توان 
نام آن را رونق نامید. پس وقتی با انباشت تقاضا برای 
خرید مسکن که مهم ترین دلیل آن قدرت خرید پایین 
است، مواجه شویم شک نکنید که در آینده این انباشت 
تقاضا منجر به رشــد بیش از حد نرخ مسکن خواهد 
شــد.وی ادامه داد: حال سوال این اســت که دولت 
چه برنامه ای برای این انباشت تقاضا دارد؟ چرا که به 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس چهار و نیم میلیون 

مسکن کسری داریم.

قیمت مسکن در آینده کاهش می یابد یا افزایش؟

برس پاک سازی پوست

بازار

بیش از 10 سال است که از اجرای آزمایشی قانون مالیات 
بر ارزش افزوده می گذرد و این قانون توانسته تا پتانسیل 
صنعت بزرگ طال و جواهر کشور و اصفهان، قطب طالی 

کشوری را تحت تاثیر خود قرار دهد

برس پاک سازی کیوت 
 CIH-F۷00 اسکین مدل

قیمت: 2۷5،000 تومان

برس پاک سازی پوست 
Face Brush Gs مدل
قیمت: 500،000 تومان

برس پاک سازی پوست 
 beauty skin مدل
قیمت: 28،000 تومان

فوبیای کشاورزان اصفهانی نسبت به مدیران!
به تازگی  گزارشی با عنوان ترس  یا همان فوبیای جدید بشری منتشــر شده، یکی از این ترس ها 
»اضطراب زیست محیطی« است؛ اما به نظر می رسد کشاورزان اصفهانی از فوبیای دیگری هم رنج 
می برند.خشکسالی استان اصفهان، تاثیر خود را بیشتر از همه بر زندگی کشاورزانی گذاشته که از 
صدها سال قبل اجدادشان در حاشیه زاینده رود به زراعت مشــغول بوده اند و حتی برای آب پول 
پرداخت کرده اند که از اختصاص آن در 
آینده هم مطمئن باشند؛ اما آنچه مدیران 
در این ســال ها رقم زدند بر خشکسالی 
مضاعف شد و شرایط را به کلی دگرگون 
کرد.در دهــه هفتاد قرار شــد همزمان 
با احداث تونل ســوم و بهشت آباد، آب 
بیشــتری به زاینده رود بریــزد تا برای 
استان یزد که مشــکل آب شرب داشت 
از زاینده رود آب منتقل شود؛ اما مدیران 
وقت به دالیلی ابتدا طرف دوم معادله را 
اجرایی کردند و همین شروعی بر خشک شدن زاینده رود طی ســال های متوالی شد.تا این که از 
پاییز ۹۷ لطف خداوند شامل حال مردم ایران شد، بارندگی قابل توجهی در سطح کشور آغاز و تا بهار 
سال ۹۸ هم ادامه پیدا کرد و آن قدر آمد تا در گلستان، لرســتان و خوزستان سیل به راه انداخت، 
همه سدهای کشور به جز زاینده رود پر از آب شدند و زمین های کشاورزی سیراب.به گفته استاندار 
اصفهان، از برکت همین بارش ها بود که امسال پس از ۱۲ سال دوباره کشت بهاره داشتیم و ۲۷۰ هزار 
تن گندم برداشت کردیم درحالی که همین میزان در ســال گذشته ۱4۸ هزار تن بود. با وجود سال 
آبی پررونقی که پس از مدت ها نفس کشــاورزان را تازه کرد، گویی امسال دوباره قرار است شرایط 
به گذشته برگردد، هم خکشسالی ادامه یابد و هم ســوء مدیریت ها؛ بارش های امسال نسبت به 
گذشته کاهش قابل توجهی داشته و از سوی دیگر به قول رییس صنف کشاورزان شرق اصفهان، 
حاتم بخشی هایی که در این مدت شده و پروژه هایی که در حال بارگذاری جدید روی زاینده رود است 

از آینده روشنی حکایت ندارد.
حسن محسنی، رییس صنف کشاورزان شرق اصفهان گفت: حاتم بخشی هایی در این مدت انجام 
شد و بارندگی هم مثل سال قبل در سرچشمه وجود نداشته، اگر بهار ۹۹ وضعیت بارندگی به همین 
شکلی که تا االن بوده ادامه پیدا کند نگران این هســتیم که آبی برای کشت تابستان پیش رو برای 
کشاورزان اختصاص پیدا نکند.رییس صنف کشاورزان شــرق اصفهان در خصوص آب مورد نیاز 
کشاورزان در روزهای آینده نیز گفت: اگر باران ببارد به آب رودخانه نیاز نیست؛ اما اگر بارندگی الزم 
را تا آخر بهمن نداشته باشــیم باید آب بار دیگر برای کشت کشاورزان در اسفندماه رها شود. امینی 
دیگر فعال صنف کشاورزان هم  با بیان این که در سال های گذشته شورای هماهنگی زاینده رود بود 
و صنف هم در آن حضور داشت که منحل شد، عنوان کرد: کشاورزان از عملکرد دولت و وزارت نیرو 

در مقوله آب راضی نیستند.
 در مجموع می توان گفت ســال آبی گذشته، ســال خوبی برای کشاورزان بوده شــاید نه به اندازه 
ســال هایی که زاینده رود پرآب بود؛ اما همین که مشــغول کســب حاللی بودند و بدهی هایشان 
را تســویه کردند، راضی  هستند.آن ها ســعی کردند در این ســال ها شــیوه آبیاری خود را تغییر 
داده و با شــرایط جدید تطبیق پیدا کنند، با این وجود فوبیای کشــاورزان اصفهان که با پوســت و 
استخوان شان خشکسالی را درک کرده اند بیشــتر از آن که از جنس »اضطراب زیست محیطی« 
باشد، این است که مســئوالن هنوز خود را برای شرایط خشکســالی آماده نکرده اند و نمی دانند با 
 این وضعیت، تا اطالع ثانوی زاینده رود در شــرایط بحرانی اســت حتی اگر یک سال کل اصفهان

 سیل بیاید!

کافه اقتصاد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:یادداشت

وزارت نیرو موافق توزیع آب در زاینده رود نبود
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: آبی که اکنون در زاینده رود جاری است به درخواست دوستداران محیط زیست جریان دارد و وزارت 
نیرو با توجه به شرایط و کمبود منابع آبی، موافق توزیع آب در رودخانه زاینده رود نبود.حسن ساسانی اظهار کرد: در سال آبی جاری، میزان بارش های حوضه زاینده رود در 
ایستگاه  شاخص 4۳5میلی متر بوده در حالی که میزان بارش ها در سال گذشته ۹۷6 میلی متر و در متوسط بلندمدت ۷۱۱ بود. این آمار به این معناست که میزان بارش 
ها نسبت به سال گذشته 55 درصد و نسبت به متوسط بلند مدت ۲۸ درصد کاهش داشته است.وی با بیان اینکه در حال حاضر  ذخیره مخزن سد زاینده رود ۳۱۰ میلیون 
متر مکعب است، افزود: حجم واقعی مخرن سد زاینده رود یک میلیارد و 4۰۰میلیون متر مکعب است، بنابراین با توجه به شرایط موجود و پیش بینی  بارش های بهمن و 
اسفند ماه، تاکید بر صرفه جویی در مصرف آب در تمام بخش ها را داریم. ساسانی با تاکید بر اینکه آبی که اکنون در زاینده رود جاری است به درخواست دوستداران محیط 
زیست جریان دارد و وزارت نیرو با توجه به شرایط و کمبود منابع آبی، موافق توزیع آب در رودخانه زاینده رود نبود، توضیح داد: با پیگیری استاندار و موافقت وزیر نیرو مقرر 

شد تا حدود ۲۰ میلیون متر مکعب از ذخیره سد زاینده رود را در ماه های بهمن و اسفند برای مباحث زیست محیطی جاری نگاه داریم.

برپایی دو نمایشگاه در اصفهان
چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی صنایع 
و تجهیــزات پزشــکی، دندانپزشــکی، 
آزمایشگاهی و خدمات وابســته و دومین 
نمایشــگاه بین المللی دارو بــا بیش از ۱۰۰ 
شــرکت فعال صنایع و تجهیزات پزشکی و 
۱۰ شرکت فعال داروسازی، کاال ها و خدمات 
خود را در حوزه های تجهیزات آزمایشگاهی، 
دندانپزشکی، خدمات دارویی و داروسازی، 
تجهیزات پزشــکی و خدمــات و تجهیزات 

توانبخشی ارائه کرده اند. 

وز عکس ر

عکس: باشاگه خبرناگران جوان
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فرماندار اردستان:

  شورای نگهبان در نتیجه نهایی تایید صالحیت ها 
با جدیت و  دقت عمل کند

فرماندار اردستان در جلسه ای با اصحاب رسانه 
در اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی اظهار کرد: 
اصحاب رسانه در دنیا به عنوان یک طبقه نخبه شناخته می شوند که می توانند 
کمک کنند تا مردم بتوانند زمینه یک  انتخابات  سالم، پرشور و اصلح را فراهم 
آورند.حمیدرضا تاملی تصریح کرد : شما باید رسالتی فرا تر برای خود تعریف  
کرده تا فعالیت شــما در  یک ماهه پیش رو منجر به نتیجه موثر شــود.وی 
تاکید کرد : یکی از مشکات اساسی کشــور حوزه قوانین و مقررات است که 
موجب می شود بسیاری از دستگاه های اجرایی نتوانند عملکرد مورد انتظار 
مردم را داشته باشــند که این ضعف قوانین ، دستورالعمل ها و خط و مشی 
هاست.فرماندار اردستان اضافه کرد : اکنون کشور آماده می شود که مهم ترین 
محفل قانون گذاری کشور را تشکیل دهد تا سرنوشت ملی را در بخش های 
مختلف رقم بزند. شما کسی را می خواهید انتخاب کنید که در حوزه سیاست 
خارجی و  ارتبــاط با غرب و آمریــکا که اکنون با تنش همراه اســت تصمیم 
گیری کند. همچنین مجموعه فعالیت هایش در حوزه اقتصادی، مشکات 
 را تسهیل کرده و سهم اردســتان را در قالب بودجه ســنواتی کشور افزایش 

دهد.
تاملی گفت: اصحاب رســانه نباید نقش خودرا کوچک تلقــی کنند، نباید از  

کسی تبلیغ کنند که منافع مقطعی برای آنها داشته باشد .وی افزود : شرایط 
کشور بسیار سخت است و بســیاری از موضع گیری هاکه از طرف کاندیدا ها 
صورت می گیرد به هیچ وجه سنخیتی با شرایط کشور و جایگاه نمایندگی و 
حوزه تنظیم روابط بین قوا ندارد ، از طرفی شــما در جایگاهی هستید که می 
خواهید زمینه  فکری برای مردم فراهم کنید تا مشارکت در انتخابات که بسیار 
مهم خواهد بود، به وجود آید و نگاه مردم به دستگاه های اجرایی تغییر کند.
فرماندار اردستان اظهار امیدواری کرد : شورای  نگهبان باید در ادامه این مسیر 
 تا 23 بهمن که نتیجه نهایی تایید صاحیت ها اعام می شود با جدیت و دقت

 عمل کند.
تاملی گفت : گاهی شاهد هستیم بعضی مدیران کانال های تلگرامی مطالبی 
منتشر می کنند که مناسب نیست. توصیه می کنیم باتشکیل تیم کارشناسی 
و تخصصی مطالبه گری در مردم، اجازه ندهند کاندیداها هر حرفی را به خورد 
مردم بدهند، همچنین بدانند مرجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی قوه قضاییه 
است.در این جلسه  معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار ، دادستان، 
مسئول دفترشــورای نگهبان ، جانشــین نیروی فرمانده انتظامی و رییس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسامی هر یک در خصوص وظایف و قوانین  مربوط به 

انتخابات مطالبی بیان کردند.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرضا:

جامعه با قرآن و عترت تعالی می یابد
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرستان شــهرضا در جلسه شــورای فرهنگ عمومی 
شهرســتان شــهرضا ضمن اشــاره به برگزاری هفته قرآن و عترت در بهمن ماه اظهار داشــت: بنا 
به تصمیم گیری در شــورای عالی فرهنگ عمومی اســتان اصفهان از تاریخ ۱۹ الی 2۵ بهمن ماه 
امسال هفته قرآن و عترت اســتان اصفهان برگزار می شود. ســعید طبیبیان با بیان اینکه با قرآن 
و عترت باید به جامعه  تعالی و شــکوفایی ببخشــیم، تصریح کرد: شــهرضا هم بــا همکاری ۱۵ 
دســتگاه اجرایی در ســتاد هفته قرآن و عترت با برنامه های متنوع قرآنی این هفته را همزمان با 
اســتان برگزار خواهد کرد.رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرضا شــعار این هفته را تربیت 
قرآنی و جامعه مهدوی عنوان کرد و افزود: گســترش معنویت، هنر و اخاق اســامی در اولویت 
برنامه هــای این هفته اســت.طبیبیان، هفتــه قرآن و عتــرت را بهانه ای برای یادآوری ســبک 
زندگی قرانی در جامعه دانســت و گفت: ترویج فعالیت های فرهنگی، قرآنی و ترویج سیره اهل 
بیت)ع( از مهم ترین اهداف این هفته خواهد بود.وی از اجرای بیش از 2۰ برنامه خبر داد و گفت: 
 برنامه ها با محوریت کودکان و نوجوان بوده و نگرش ما در این هفته ترویج قرآن خوانی از ســنین 

کودکی است.

برگزاری همایش پویش ملی مبارزه با سرطان در کاشان 
هفته مبارزه با سرطان با شعار »سرطان قابل پیشگیری و درمان با خودمراقبتی و امید« آغاز شده 
است و به همین مناســبت همایش پویش ملی مبارزه با ســرطان با همکاری موسسات خیریه 
بیماران ســرطانی در کاشان از جمله موسســه مهر خوبان و امدادگران عاشــورا برگزار شد.در این 
همایش سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: شاخص بروز سرطان در کاشان پایین تر از 
متوسط کشوری و در کشور کمتر از متوسط جهانی است و این در حالی است که در سال های اخیر 
شاهد افزایش ســرطان در دنیا بوده ایم.وی با بیان اینکه باید با تدبیر به دنبال پیشگیری و تاش 
برای کاهش بروز انواع سرطان باشیم، ابراز داشت: تدبیر یعنی رعایت سبک زندگی سالم که شامل 
تعذیه، خواب و بیداری، اســترس و حتی مدیریت افکار عمومی می شود.سیدعلیرضا مروجی با 
اشاره به اینکه نگرانی امروز  خطری اســت که از جانب مداخله افراد غیر متخصص در امور سامت 
ما را تهدید می کند، تصریح کرد: وظیفه ما در این راستا اطاع رسانی جامع، صحیح، با زبان ساده و 

منبع معتبر به عموم مردم است.

در آیین تجلیل و تکریم از خیران کوشک صور ت گرفت؛

 کمک های نوع دوستانه خیران کوشک
 به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

مردم شهر کوشک از توابع شهرستان خمینی شهر بیش از ۵۰۰میلیون ریال به سیل زدگان استان 
سیستان و بلوچســتان کمک کردند.امام جمعه شهر کوشــک در آیین تجلیل و تکریم از خیران و 
کمک رسانی مردم به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه مردم شهر کوشک در 
ادامه کمک های خود به سیل زدگان بیش از 3۰۰میلیون ریال کمک نقدی کردند، گفت: کمک های 
غیرنقدی نیز به ارزش 2۰۰میلیون ریال شامل مواد خوراکی ، پوشاک و وسایل ضروری زندگی به 
مناطق سیل زده ارسال شــده است.حجت االسام سیدمحمدعلی هاشــمی افزود: عاوه بر این 
گروهی 2۰نفره از بسیجیان و طاب حوزه علمیه این شــهر برای کمک رسانی به این مناطق اعزام 
شده اند.وی گفت: پایگاه های مقاومت بســیج و هال احمر در شهر کوشک آماده دریافت کمک 
برای مناطق سیل زده است.شهر کوشک از توابع شهرستان خمینی شهر با 3۰هزار نفر جمعیت در 

۱۵کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

با مسئولان
پانا

س: 
عک

فقدان سند مالکیت
11/30 شــماره: 98/2027039073-98/11/1 نظر به اینکه آقای محمدرضا عکاف 
زاده فرزند علی  با تسلیم دو برگ استشهاد شهود به شــماره 3302 مورخ 98/10/24 
دفترخانه اســناد رسمی شــماره 369 اصفهان، مدعی شده یک جلد ســند مالکیت به 
شماره چاپی 095197 ششــدانگ آپارتمان پالک 21583 فرعی از 15190 اصلی که 
در صفحه 405 دفتــر 153 امالک بخش 5 ثبت اصفهان بنامش ســابقه ثبت و صدور 
سند مالکیت دارد مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ  
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده مســترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 743897 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  
ابالغ وقت رسیدگی

11/31 شــماره: 1657/98حل3 ، مرجع رســیدگی: شــعبه ســوم حقوقی شــورای 
حل اختالف خمینی شــهر به نشــانی خمینی شــهرـ  بلــوار پاســدارانـ  روبروی 
کوی مهســتانـ  مجتمــع شــوراهای حل اختــالف اصفهــان، وقت رســیدگی: 
ســاعت 4:40 بعــداز ظهــر  روز چهارشــنبه مورخــه 1398/12/14 ، مشــخصات 
خواهان: نــام و نام خانوادگی:شــهرام بهمنش ، نام پدر: مشــاء اله ،  نشــانی:خمینی 
شــهر بلوا ر منتظری کوچه 56  ؛ مشــخصات خوانده: امین شــیرایی ، نام پدر: قدرت 
اله ، خواســته و بهــا: مطالبه چک بــه مبلــغ دوازده میلیون ریال ، دالیــل خواهان: 
 رونوشــت چک و رونوشــت گواهی عدم پرداخــت ، گــردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهــول المــکان، اعــالم و تقاضــای ابــالغ دادخواســت و وقــت رســیدگی 
به وی از طریق نشــر آگهی در یکــی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفــق ماده 73 
قانــون آئین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقــالب در امور مدنی نموده اســت. 
لذا در اجــرای قانون مذکــور خالصه دادخواســت و مســتندات یــک نوبت آگهی 
می گــردد خوانــده می توانــد با مراجعــه به این شــورا نســخه ثانی دادخواســت 
 و ضمائــم را دریافــت نمــوده و در وقــت مقــرر جهت رســیدگی حاضــر گردد. 

م الف : 743356 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

11/32 شماره: 1945/98حل12 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
 اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 8:30  صبح  روز 
چهارشنبه مورخه 1398/12/14 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:جواد طاهری 
، نام پدر: بیژن ، نشــانی:خمینی شهر دوشــاخ  ؛ مشــخصات خوانده: هادی لطیفی ، 
 خواسته و بها: مطالبه وجه چک  ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان، اعالم

 و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 م الــف : 744606 رئیــس شــعبه دوازدهــم حقوقی شــورای حــل اختالف 

خمینی شهر
آگهی وقت رسیدگی

11/33 شماره: 1620/98حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 4:30  بعدازظهر  روز چهارشنبه 

مورخه 1398/12/14 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:علی محمدی  ، نام پدر: 
حسینعلی ، نشانی:خمینی شهر میدان میوه و تره بار درچه غرفه 15 شرقی  ؛ مشخصات 
خوانده: شیما صفائی نیا ، نام پدر: قربان ،  خواســته و بها: مطالبه مبلغ 200/000/000 
ریال بابت یک فقره چک شماره 10950 بانک کشاورزی شــعبه مالیر  بانضمام کلیه 
خسارات تاخیر در تادیه و هزینه دادرســی ، دالیل خواهان: رونوشت چک و رونوتش 
گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان، اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی 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 : 743933 رئیس 

شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

11/34 شماره: 1783/98حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 5:00 بعدازظهر  روز شنبه مورخه 
1398/12/17 ، مشــخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:نگار حاجی باقری ، نام پدر: 
احمد ، نشانی:خمینی شهر منظریه خ فیاض جنوبی محله یک کوچه 112 ؛ مشخصات 
خوانده: 1-حمیدرضا جلیلی 2-قاســم جلیلی ، نام پدر:1-2 منوچهر ،  خواســته و بها: 
مطالبه مبلغ 23/000/000 ریال بابت بدهی لوله های گاز ســاختمان ، دالیل خواهان: 
رونوشت مبایعه نامه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان، اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی 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 : 744166  رئیس 

شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
حصر وراثت

11/35 آقای آیت ا... داتلی بیگی دارای شناسنامه شــماره 1094 به شرح دادخواست 
به کالسه 704/98  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان براتعلی داتلی بیگی به شناســنامه 24 در تاریخ 98/10/12 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- اشــرف احسانی 
فرزند امان اله به شماره ملی 5129742540 همسر متوفی 2- محمدرضا داتلی بیگی 
فرزند براتعلی به شماره ملی 5129868031 پسر متوفی 3- علیرضا داتلی بیگی فرزند 
براتعلی به شــماره ملی 5129882326 پســر متوفی 4- احمدرضا داتلی بیگی فرزند 
براتعلی به شــماره ملی 5129531809 پســر متوفی 5- روح اله داتلــی بیگی فرزند 
براتعلی به شــماره ملی 5129933060 پســر متوفی 6- آیت اله داتلــی بیگی فرزند 
براتعلی به شماره ملی 5129532457 پسر متوفی 7- زینب داتلی بیگی فرزند براتعلی 
به شــماره ملی 5129971711 دختر متوفــی 8- مهتاب داتلی بیگــی فرزند براتعلی 
به شــماره ملی 5129897277 دختر متوفی 9- مهین داتلی بیگــی فرزند براتعلی به 

 شــماره ملی 5129878711 دختر متوفــی. متوفی به جز نامبردگان فــوق فاقد ورثه
 دیگــری مــی باشــد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبت آگهــی مــی نماید تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یا 

وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی 
 ظــرف یــک مــاه  بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد. 

م الف: 743501  شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان

تاسیس شرکت سهامی خاص آسا هوشمند انرژی پارتاک درتاریخ 1398/10/28 به شماره ثبت 2140 به شناسه ملی 14008927276 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.

 موضوع فعالیت :مشاوره و طراحی و پشــتیبانی فنی، واردات و صادرات، تهیه و تولید، تامین و ارائه خدمات و مدیریت پروژه و نظارت بر اجرای پروژه های مربوط به حوزه 
روشنایی، انرژی، انرژی های نو و انرژی های تجدید پذیر، سیستم های هوشمند، سیستم های نظارت تصویری و دوربین های مدار بسته و سیستم های رایانه ای و اعالن 
سرقت، سیستم های کنترل و ابزار دقیق، تجهیزات و سیستم های حفاظتی و ارتباطی، سیستم های درب های اتوماتیک و سیستم های نو در حوزه ساختمان و انواع موتورها 
و ریل ها و انواع قطعات مورد نیاز صنعت برق در داخل و خارج از کشور مشاوره و طراحی و نظارت، واردات و صادرات، تهیه و تولید، تامین و ارائه خدمات و مدیریت پروژه 
تأسیسات برق، سیستم های الکتریکی، الکتروتکنیک، سیستم های برق ساختمان و صنعت، خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز موضوع فعالیت شرکت، 
شرکت در مناقصات و مزایدات، نمایشگاه های بین الملل تخصصی و غیر تخصصی، اخذ وام و تســهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات 
مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی، انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت های داخلی و 
خارجی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و تشکیل کالس های آموزشی کوتاه مدت در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور پژوهش، طراحی، 
نمونه سازی، ساخت و تولید ســامانه ها ، کامپیوتری و چند تخصصی، انجام کلیه کارها و فعالیت های مربوط به انرژی های نو و انرژی های تجدید پذیر و سیستم های 
هوشمند از جمله انجام کلیه مراحل مدیریت طرح )مدیریت پیمان( پروژه های حوزه انرژی، مدیریت انرژی و انرژیهای نو و تجدید پذیر و سیستم های هوشمند، مدیریت 
انرژی، توسعه و ترویج استفاده از سیستم های هوشمند و انرژی های نو و تجدید پذیر بخصوص انرژی های بادی و خورشیدی، مدیریت تأمین، ساخت، انتقال تکنولوژی، 
نصب و راه اندازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری تاسیســات، تجهیزات و مولدهای انرژیهای نو و تجدید پذیر، مشارکت در انتقال، جذب و بومی سازی فناوری احداث 
و بهره برداری از مولد های انرژی های نو و تجدید پذیر، مدیریت، پشــتیبانی فنی و مهندسی و همکاری با صنایع داخل کشور جهت ظرفیت سازی و طراحی و راه اندازی 
خطوط تولید اجرا مختلف تاسیسات و تجهیزات مربوط به مولد های انرژی های نو و تجدید پذیر، مشاوره و مدیریت اجرای پروژه های فنی و مهندسی در کلیه مراحل شامل 
مطالعه، طراحی، ساخت و تأمین، نصب و راه اندازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری مولد های انرژیهای نو و تجدید پذیر، مدیریت انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه 
طرح های توجیهی)فنی - اقتصادی( و نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح های تولید انرژی های نو و تجدید پذیر، تهیه و نصب تجهیزات فتوولتائیک، تطبیق 
طرح و مشخصات فنی تجهیزات، کنترل و نظارت بر ساخت، تست و تحویل تجهیزات مرتبط در آزمایشگاههای داخل و خارج از کشور، مدیریت، بررسی، تدوین، اجرا یا 
مشارکت در اجرای طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی و انتقال تکنولوژیهای مرتبط با حوزه فعالیت کشور، مدیریت انجام فعالیتهای خرید و فروش در رابطه با ساختگاه احداث 
مولد ها و تأمین یا وارد کردن هر نوع تجهیزات، دستگاهها و ابزار کار مرتبط با موضوع فعالیت شرکت پس از اخذ مجوزهای الزم، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی 
شرکت در مناقصات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، شرکت در نمایشــگاههای داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت، فعالیت در تاسیس 
و احداث نیروگاه - خرید - فروش - تامین - ســاخت - انتقال تکنولوژی - نصب و راه اندازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات مربوط به مولدهای 
انرژی تجدیدپذیر پس از اخذ مجوزهای الزم، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوع شرکت انجام خدمات مشاوره در بخش های مشترکین طراحی 
و نظارت وبهره برداری صنعت برق، تهیه و تامین و فروش متعلقات و تجهیزات مورد نیاز پروژه های صنعت برق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان خمینی شــهر ، بخش مرکزی ، شهر خمینی شهر، محله آزادگان ، کوچه )بعثت 1( ، 
کوچه ولی عصر ، پالک 0 ، ساختمان آوا ، طبقه دوم ، واحد شمالی کدپستی 8415633529 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم 
به 1000 سهم 10000 ریالی تعداد 1000 سهم آن بی نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 115646 مورخ 1398/07/29 نزد بانک 
ملی شعبه مرکزی با کد 3181 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای فرهاد حاجی حیدری به شماره ملی 1130009475و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی ابوترابی به شماره ملی 1142379957و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال آقای ساسان خادمی به شماره ملی 2300136341و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها عقود اســالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای وحید سرتیپ به شماره ملی 1130010341 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی حاجی مرادی به شماره ملی 
1142286411 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر )739638(

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی دانا صنعت اردستان سهامی 
خاص به شماره ثبت 754 و شناسه ملی 10861907160

 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان اصفهان ، شهرستان اردستان ، بخش 
مرکزی ، شهر اردستان، محله امام ، خیابان شهید فائق ، کوچه دانش 2 ، پالک 0 ، 
طبقه اول- کد پستی 8381735939 تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اردستان )739656(

علی دهقانان زواره

شهردار گلپایگان خبر داد:

پیشرفت 85 درصدی پارک 
بانوان گلپایگان

شــهردار گلپایگان اظهار کرد: به صورت مستمر 
از روند احداث پروژه بزرگ پــارک بانوان بازدید 
به عمل مــی آید.پیمان شــکرزاده افزود: پارک 
بانوان در زمینی به مســاحت ۴۰ هزار متر مربع 
و با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد تاکنون بالغ بر 
۶۰ میلیارد ریال هزینه در برداشــته است.وی با 
بیان اینکه سرانه فضای سبز شهری گلپایگان 2۵ 
مترمربع اســت، گفت: پارک بانوان با هدف رفاه 
بانوان از امکانات تفریحی و ورزشــی و افزایش 
سرانه فضای سبز شــهری احداث شده است.

شــکرزاده افزود:  تاکنون دیوار کشــی، کاشت 
درخت، محوطه ســازی، بتن ریزی زمین های 
ورزشــی و بازی، لوله گذاری آبیاری تحت فشار 
فضای سبز و آب شرب،  لوله کشی گاز، ساخت 
درب ورودی و ســرویس بهداشتی، خاکریزی 
باغچه ها و کاشــت چمن، اجرای مســیر پیاده 
راه، برق کشــی، نصب پایه چراغ، ایجاد مســیر 
دوچرخه در  پارک بانوان شــهر گلپایگان انجام 
شده است.شــهردار گلپایگان با اشاره به تسریع 
در روند بهره برداری از پارک بانوان تا پایان امسال 
گفت: خرید و ســاخت نیمکت، ســطل زباله و 
آالچیق های پارک انجام شده  وفقط جانمایی و 

نصب آن ها باقی مانده است.
شــکرزاده افــزود: تجهیــز زمین هــای بازی، 
رنگ آمیــزی درب ها و برخــی تجهیزات، نصب 
وســایل بازی و ورزشــی وگل کاری باغچه های 
 پــارک ازدیگــر اقداماتــی اســت کــه  بــرای 

آماده سازی انجام می شود.



شنبه 5 بهمن  1398 / 29 جمادی االول 1441/ 25 ژانویه 2020/ شماره 2898
در پی بارش برف و نفوذ توده هوای سرد؛

 ۷50 نیروی امدادی در جاده های اصفهان
 به حالت آماده باش درآمدند

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان با اشــاره به بارش برف و نفوذ توده هوای سرد تا روز 
سه شــنبه، گفت: ۷۵۰ نیروی امدادی از هالل احمر، فوریت های پزشکی و راهداری در جاده های 
غرب و جنوب استان اصفهان خدمات رسانی می کنند.منصور شیشه فروش اظهار کرد: با توجه به 
پیش بینی موج سرما و ورود توده هوای سرد و تداوم این شــرایط تا روز سه شنبه در مناطق غرب 
و جنوب استان اصفهان، همه دستگاه های امدادی در حالت آماده باش قرار دارند.وی ادامه داد: 
حدود ۷۵۰ نیروی امدادی از هالل احمر، فوریت های پزشــکی و راهداری با بیش از ۵۰۰ دستگاه 
ماشین آالت در ۴۱ راهدار خانه برای امدادرسانی جاده ای مستقر شدند.شیشه فروش با بیان اینکه 
خوشبختانه  بارش های مطلوبی را در مناطق غرب و جنوب استان داشتیم، افزود: درحال حاضر همه 

راه ها و جاده های مواصالتی استان به جز مناطق پشتکوه  فریدون شهر باز است.

مدیر کل بیمه سالمت استان اعالم کرد:

 پیش بینی ۷50 میلیارد تومان هزینه بیمه سالمت 
در استان اصفهان

مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: در اصفهان سالیانه به طور متوسط ۷۰۰ میلیارد تومان 
هزینه بیمه سالمت انجام می شود که این میزان برای سال ۱۳۹۸، تا ۷۵۰ میلیارد تومان پیش بینی 
می شود.حسین بانک اظهار کرد: سازمان بیمه سالمت با ۴۰ میلیون بیمه شده، یکی از بزرگ ترین 
سازمان های بیمه کشور است که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه برای آن برآورد شده است.وی 
توضیح داد: ۳۰ درصد از این هزینه ها مربوط به دارو و ۱۰ درصد متعلق به تجهیزات پزشــکی است 
و افرادی که از هیچ نوع پوشش بیمه ای برخوردار نبودند، تحت پوشش این سازمان هستند.مدیر 
کل بیمه سالمت استان اصفهان تصریح کرد: ۸۰ درصد بیمه شدگان کامال رایگان و بقیه با مشارکت 
دولت در حق بیمه، پوشش دهی می شوند که ۴۰۰ میلیارد آن مربوط به حوزه دارویی و ۷۰ میلیارد 
برای بخش تجهیزات پزشکی هزینه می شود.بانک، در خصوص آمار بیمه شدگان اصفهان، افزود: 
در استان اصفهان یک میلیون و ۶۰۰ هزار بیمه شده تحت پوشش و ۴۸۵۰ موسسه نیز طرف قرارداد 

ارائه خدمات درمانی هستند که از این تعداد ۹۵۰ داروخانه به ثبت رسیده است. 

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان:

اصفهان دارای رتبه 11 کشور در پوشش نوآموزان 
پیش دبستانی است

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: این منطقه رتبه یازدهم 
کشوری را در پوشــش نوآموزان پیش دبســتانی پس از اســتان هایی مانند گیالن، چهارمحال و 
بختیاری، مازندران، لرستان، کرمانشاه، گلســتان، همدان، کردستان، قم و اردبیل داراست.شهین 
جوانی یادآوردشد: ۱۰.۷۹ درصد کودکان الزم التعلیم چهارساله و ۶۳.۸۱ درصد کودکان الزم التعلیم 
پنج ساله زیر پوشــش مراکز پیش دبستانی آموزش و پرورش هســتند. وی، توسعه میزان نرخ 
پذیرش نوآموزان دوره پیش دبستانی و توســعه و تعمیم دوره دوساله پیش دبستانی در مناطق ۲ 
زبانه را از جمله برنامه ها در راستای پوشش صد درصدی دوره پیش دبستانی بیان و عنوان کرد: هدف 
ما در دوره دوساله آموزش پیش دبستانی در مناطق دوزبانه، یکهزار و ۱۸۴ نوآموز است درحالی که 
عملکرد استان یکهزار و ۷۱ نفر بوده است که نشــان می دهد ۱۱۳ نفر از هدف مان فاصله داریم.وی 
تصریح کرد: سهمیه امسال استان اصفهان سه هزار نوآموز بی بضاعت و عشایری بود که  ۲ هزار و ۳۰۰ 

نفر پوشش داده  شدند و ۷۰۰ نفر از هدف عقب هستیم.

خطر ورود »کرونا« به کشور و به خصوص اصفهان  با حضور چینی ها در ایران وجود دارد؟

سوغات خطرناک چینی ها

در حالی که چین و در مقیاسی وسیع تر کل  پریسا سعادت
دنیا نگران فراگیر شدن ویروس کرونا در 
این کشور هستند، ایران برای پذیرایی از چینی ها آماده شده و بسیاری 
از گردشــگران ورودی به ایران را اتباع این کشور تشکیل می دهند. دو 
عامل موجب شده تا ورود گردشگران چینی به ایران افزایش پیدا کند؛ 
پس از سانحه هواپیمایی،بسیاری از ســفرها به مقصد ایران از سوی 
گردشگران خارجی کنسل شد، پس چینی های مشتاق سفر به ایران 
گزینه خوبی برای جلوگیری از ضرر دهی صنعت گردشــگری کشــور 

محسوب می شوند.
 از سوی دیگر بسیاری از کشــورها پس از شیوع کرونا در چینن یا ورود 
اتباع این کشــور را ممنوع کرده اند و یا مقررات  سختگیرانه تری برای 
پذیرش گدشــگران چینی وضع کرده اند. یکــی از مهم ترین  مقاصد 
گردشگری چینی ها یعنی کره شمالی از ترس شیوع کرونا در این کشور 
حضور چینی ها را ممنــوع اعالم کرد. این وضعیت در حالی اســت که 
ایران و مسئوالن وزارت بهداشت معتقدند به علت ناشناخته بودن این 
ویروس نباید نگرانی از شیوع آن درایران داشت و البته سیاست ورود 
آســان چینی ها به ایران همچنان ادامه دارد؛ اما به نظر می رسد کرونا 
می تواند به راحتی منتقل و همه گیر شود و این مدل از سهل انگاری در 

برابر آن خطرناک است. 

اصفهان هم البته از این خطر بی نصیب نخواهد بود؛ در حالی که برگزاری 
مراسم سال نوی چینی در این کشور از سوی مقامات کنسل شده است 
در اصفهان تمهیدات ویژه ای طی روزهای اخیر برای برگزاری این جشن 
و ورود و پذیرایی از چینی ها تدارک دیده شــده، نکته ای که می تواند 

نگران کننده باشد.
 هر چند بر اساس اعالم مســئول بیماری های واگیر معاونت بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اطالعات موجود درباره کرونا  کلی است 
و هنوز مشخص نیست تا چه حد گســترش پیدا کند، میزان واگیر آن 
چقدر باشد، امکانات تشخیصی درباره آن چقدر است و صدها اما و اگر 
دیگر که در این زمینه وجود دارد و اطالعات دقیقی از آن در دست نیست. 
شــاید همین مبهم بودن بر خطر این بیماری افزوده باشد؛ اما آنگونه 
که رضا فدایی گفته اســت دامنه عفونت های تنفسی که این ویروس 
می تواند ایجاد کند، از یک سرماخوردگی ساده تا مشکالت جدی تنفسی 
است و در کشــور هیچ نوعی از این ویروس مشاهده نشده است.وی 
با توضیح اینکه ده ها نوع  ویروس کرونا وجود دارد، ادامه داد: به علت 
ترکیب و امتزاج انواع کرونا ویروس ها با هم و با انواع ویروس های دیگر 
ممکن است هر چند سال یک بار نوع جدیدی از ویروس کرونا به دنیای 

ویروس ها اضافه شود.
مسئول بیماری های واگیر معاونت بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان افزود: اطالعات بیشــتری به جز آنچه در رسانه ها مطرح شده 
است، درباره این بیماری نداریم، تشخیص این ویروس جدید نیازمند 
امکانات آزمایشگاهی جدید است و اگر دستورالعملی از وزارت بهداشت 
در این زمینه واصل شود، قطعا اجرا خواهیم کرد، درحال حاضر با نکته 

خاصی در باره این ویروس مواجه نشده ایم.
فدایی خاطر نشــان کرد: کرونا ویروس از طریق راه تنفسی از فردی به 
فرد دیگر منتقل می شــود، درباره تمام عفونت های تنفسی الزم است 
که بهداشت فردی را هنگام عطسه و سرفه رعایت کنیم، شست وشوی 
کامل دســت ها، پرهیز از خوددرمانی و مراجعه ســریع به پزشــک را 
رعایت کنیم، اطالعات جدیدی از کرونا ویــروس چین نداریم و هنوز 
مشخص نیست تا چه حد گسترش پیدا کند. تاکنون موارد معدودی از 
این بیماری از کشور چین عبور کرده و گزارش شده است. یک مورد در 
تایلند، یک مورد در ژاپن، یک مورد در کره جنوبی و یک مورد در آمریکا 
 گزارش شده که همه این موارد به علت سفر از شهر ووهان چین انتقال

 پیدا کرده است. مســئوالن وزارت بهداشــت اعالم کرده اند مسافران 
 چینی در فرودگاه امام خمینی)ره( از نظر ســالمتی مورد برررسی قرار
  می گیرند؛ اما بــا توجه به جلوگیری دولت چینــی از اطالعات مربوط
  به ایــن بیمــاری نگرانی هــا از ورود چینی هــا به کشــور باید جدی

 گرفته شود.

رییــس مراقبت از آســیب های اجتماعی اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفــت: برنامه 
یاریگران زندگی در زمان حاضــر در یک هزار و ۵۸ 
پایگاه در مدرسه های دوره ابتدایی و متوسطه این 
استان دایر و در حال اجراست.مریم ژاله بیان کرد: 
این طرح در ۲۰ درصد مدرســه های استان اصفهان 
اجرا می شــود و ۸۲ کانون فرهنگــی تربیتی نیز به 
پایگاه هایی برای اجرای آن تبدیل شدند.وی افزود: 
مهم ترین محور برنامه های این طرح پیشــگیرانه 
از آســیب های اجتماعــی، بر اســاس توانمندی 
دانش آموزان، والدین و کارکنان مدارس اســت که 
این مهم سه بخش آموزش و توانمندسازی، ترویج 

نهضت فرهنگی و مراقبت اجتماعی دانش آموزان به 
منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی را شامل 
می شــود.رییس مراقبت از  آسیب های اجتماعی 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان تاکید کرد: 
با توجه به تفاوت تنوع و تعدد آسیب ها در مدارس 
مناطق مختلف این اســتان، مــالک آموزش ها بر 
اساس نیازســنجی و آسیب شناســی در هر واحد 
آموزشی بنا شده اســت.وی در پاسخ به پرسشی 
در مورد آسیب های اجتماعی شــایع در مدرسه ها 
تصریح کرد: بدین منظور سامانه ای با عنوان پایش 
آسیب های اجتماعی با هدف اولویت بندی آسیب ها 
در مدرسه ها تهیه شده؛ اما هنوز به طور کامل تنظیم 
نشده است. اگرچه در بررسی های اولیه مهم ترین 
آسیب با بیشــترین فراوانی خشــونت بوده  که در 
برنامه های پیشــگیرانه در اولویت قرار گرفت.ژاله 
یادآور شــد: بر این اســاس دانش آموزان در ابتدا 
نســبت به تنظیم و امضای میثاق نامه ای با شعار 

»یاریگر هم باشیم« اقدام می کنند و سپس مرحله 
عضوگیری و آموزش هــا صورت می گیــرد.وی با 
اشاره به برنامه های آموزشی طرح یاریگران زندگی 
برای دانش آمــوزان، والدین و کارکنــان نیز گفت: 
برای این منظور ســه نشست آموزشــی با موضوع 
خودمراقبتی  و ســه نشســت با موضــوع فضایل 
اخالقی برای دانش آموزان برگزار می شــود.رییس 
مراقبت از آســیب های اجتماعی اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان یادآور شد: در این بخش 
پس از شهادت سردار قاسم ســلیمانی در اقدامی 
مبتکرانه قرار شد که ســرفصل آموزش مهارت های 
یاریگران زندگی بر اســاس الگوپذیــری از فضایل 
و برگزاری کارگاه تکنیک های محبوبیت آن شــهید 
واال مقام بنا نهاده شــود.وی اضافه کرد: همچنین 
در بخش آموزش والدین ســه نشست سبک های 
فرزندپروری و پیشگیری اولیه از اعتیاد در دستور 

کار قرار می گیرد.

طرح »یاریگران زندگی« در بیش از یک هزار واحد آموزشی 
اصفهان اجرا می شود

کرونا از طریق راه تنفسی از فردی به فرد دیگر منتقل 
می شود، درباره تمام عفونت های تنفسی الزم است که 

بهداشت فردی را هنگام عطسه و سرفه رعایت کنیم

با حضور وزیر بهداشت، 
بیمارستان خور  و 
بیابانک افتتاح شد

بیمارســتان ۳۲ تختخوابــی آفتاب 
هشتم شهرســتان خور و بیابانک با 
حضور وزیر بهداشت افتتاح شد.برای 
ساخت این بیمارستان ۳۲ تختخوابی 
در زمینی به مســاحت ۲۲ هزار و ۷۰۰ 
متر مربع و زیر بنای ســه هزار و ۵۰۰ 
مترمربع،  بیــش از ۱۵۰ میلیارد ریال 

هزینه شده است.

 انهدام باند سارقان گوشی تلفن همراه 
با 40 فقره سرقت در اصفهان

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: اعضای باند ۴ نفره ای که اقدام به سرقت 
گوشــی تلفن همراه شــهروندان می کردند، در عملیات ضربتی کارآگاهان این پلیس دستگیر شدند.

حسین ترکیان اظهار داشت: در پی وقوع 
چندین فقره سرقت گوشی تلفن همراه از 
شهروندان و شکایت مال باختگان، موضوع 
با حساسیت ویژه در دستور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان قرار گرفت.رییس پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان افزود: 
در این خصوص تیم ویژه ای از کارآگاهان 
مجرب و خبــره، تحقیقــات در خصوص 
پرونده مذکور را آغاز کرده و دریافتند که ســارقان در قالب موتورســواران ۲ و چهار نفره اقدام به سرقت 
می کرده و به سرعت نیز از محل متواری می شدند.وی خاطرنشان کرد: کارآگاهان سرانجام با تحقیق از 
مال باختگان و به کارگیری یک سری اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند ۲ نفر از سارقان را شناسایی و 

در یک عملیات ویژه و ضربتی آن ها را در مخفیگاه هایشان دستگیر کنند.

 کالهبرداری اينترنتی به بهانه فروش صفحه اينستاگرام
 با فالوور جعلی

کالهبردار اينترنتی به بهانه فروش صفحه اينستاگرام با فالوور جعلی در دام پلیس فتای اصفهان 
گرفتار شد.رییس پليس فتای اســتان اصفهان گفت: فردی كه با فروش صفحه اينستاگرامي با 
اعضای جعلی اقدام به كالهبرداری از شهروندی کرده بود، در عملیات ویژه کارشناسان این پلیس 
شناسایی و دستگیر شد.سرهنگ سيد مصطفی مرتضوی افزود: در تحقیقات پلیس فتا مشخص 
شد فرد شاکی در ازای دريافت صفحه اينستاگرامی با تعداد زيادی فالوور ۳۰ ميليون ريال به حساب 
فرد کالهبردار واريز کرده؛ اما پس از مدتی متوجه شــده که تمام دنبال کنندگان اين صفحه فيک 
بوده و در دام کالهبرداری فرد شیاد افتاده است.وی گفت: کارشناسان اين پليس در اقدامات فنی 
و تخصصی و جست وجوهای علمی در فضای سایبر هویت اصلی این کالهبردار را به دست آورده و 

پس از کسب دستور مقام قضايی در  عملياتی ضربتی متهم را دستگير کردند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد:

نبود انسجام در توزیع دارو
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تجهیزات پزشکی مصرفی دانشگاه علوم 
پزشکی برای بیمارستان ها در سال ۱۳۹۶، ۱۵۰ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۳۹۷ به باالی 
۲۰۰میلیارد تومان رسیده است و به طور قطع امسال فراتر از ۳۲۰ میلیارد تومان خواهد بود.ابوالفضل 
اصالنی  افزود: در بخش توانبخشی و فیزیوتراپی اصفهان در جایگاه برتر کشور قرار دارد و به عنوان 
سومین قطب تولید تجهیزات پزشکی لقب گرفته است که با حمایت های ویژه انجام شده، تا پنج 
سال آینده به جایگاه نخست خواهد رسید.وی با تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی، افزود: سیاست 
دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر تامین نیاز بیمارســتان ها از تولیدات منطقه است و از تولید داخل 
حمایت جدی می شود؛ اما تولید داخلی باید کیفیت و استاندارد الزم را داشته باشد. اصالنی با گالیه 
از توزیع و پخش دارو، خاطرنشان کرد: تاکنون ۶۰ شرکت توزیع کننده دارو کشور را در اختیار داریم، 

اما با وجود انسجام در حوزه تولید، متاسفانه این شرایط در توزیع و پخش وجود ندارد.

با مسئولان

وز عکس ر

خبر روزاخبار

معاون توسعه مشارکت های مردمی 
کمیته امداد استان:

کمک یک میلیارد تومانی 
اصفهانی ها به سیستان و 

بلوچستان ارسال شد
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
امداد استان اصفهان گفت: تاکنون بیش از 
یک میلیارد تومان از کمک های اهدایی مردم 
نیکوکار استان اصفهان در قالب ۷ کامیون به 
مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان ارسال 

شده است.
حمیدرضا طاهری در مراســم جشن بزرگ 
دانش آمــوزان اصفهانی که بــرای کمک به 
ســیل زدگان سیستان و بلوچســتان برگزار 
شد، اظهار کرد: این نهاد از نخستین روزهای 
وقوع سیل در مناطق جنوبی و جنوب شرقی 
کشــور پایگاه های جمع آوری مشارکت های 
مردمی خود را در سراســر استان فعال کرد.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
امداد استان اصفهان با اشاره به اینکه تاکنون 
بیش از یک میلیارد تومان از کمک های مردم 
نیکوکار استان به مناطق سیل زده سیستان 
و بلوچستان ارسال شــده است، افزود: این 
میزان کمک در قالب ۷ کامیون شامل اقالم 
اهدایی مردم و همچنین کمک های خیران 
به مناطق هدف ارســال شــده است.وی با 
یادآوری اینکه جمع آوری کمک برای مردم 
سیل زده سیســتان و بلوچســتان کماکان 
ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: مردم 
اســتان اصفهان می توانند با شــماره گیری 
کد دســتوری #۱*۸۸۷۷* از طریق تلفن 
 همــراه، واریــز مســتقیم به شــماره کارت

 ۲۵۰۹-۰۰۰۰-۷۳۷۰-۶۰۶۳ و شماره حساب 
۲۴۰۱۱۱۳۰۹۱۴۰۷۲ نزد بانک قرض الحسنه 
مهر ایران و مراجعه حضوری به دفاتر و مراکز 
نیکوکاری کمیته امداد در سراســر استان در 
این امر خداپسندانه ســهیم شوند.طاهری 
بهترین نــوع کمک به مردم آســیب دیده از 
حوادث طبیعی را پرداخت های نقدی دانست 
و گفت: ایــن کمک ها امــکان هدایت بهتر 
جریان کمک رسانی و بهره مندی حداکثری 

مردم آسیب دیده را فراهم می کند.

مجید صفاری- شهردار بادرودم الف:736935

آگهی مزایده
شهرداری بادرود در نظر دارد طی تشــریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه 
مالی شهرداریها، قطعه زمینی به مســاحت ۴۰۰ متر مربع از ضلع جنوب شرقی پارک شهر را طی 
قرارداد اجاره به مدت ۵ ســال به اشــخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان 
درخواســت می گردد از تاریخ نشــر اولین آگهی جهت بازدید از محل مورد اجاره و دریافت اسناد 

شرکت در مزایده به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند.
۱- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت ۱۰ روز می باشد.

۲- هزینه انتشار آگهی و هزینه کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد.

۳- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۴- برندگان اول و دوم و ســوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب 

ضبط خواهد شد.
۵- پیشنهاد دهندگان می بایست ۵ درصد کل مبلغ اجاره بهاء سه ساله را به مبلغ ۵/۴۰۰/۰۰۰ ریال را 
تحت  عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا فیش نقدی 

به حساب شماره ۰۱۰۶۶۸۲۱۹۰۰۰۱نزد بانک ملی بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
۶- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت  دوم



حسین قدوسی، مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس درباره توافق باشگاه خنت بلژیک با علیرضا بیرانوند اظهار داشت: خبر پیوستن بیرانوند به تیم خنت صحت ندارد. 
بیرانوند از یک تیم دیگر بلژیکی هم پیشنهاد جدی دارد، دو  تیم آماده پرداخت هفتصد هزار دالر  به باشگاه پرسپولیس هستند تا رضایت نامه او صادر شود و اگر باشگاه 
شماره حسابی ندهد راحت با واریز پول به حساب فیفا با او قرارداد می بندند و کاری از دست باشگاه ساخته نیست. وی در ادامه افزود: این دو تیم پیشنهاد مالی قابل توجه 
به بیرانوند ارائه داده اند و پس از کسر مالیات رقم خوبی عاید بیرانوند می شود  که از دریافتی او  از پرسپولیس خیلی بیشتر است. 
بیرانوند در تیم  به ۲ تا سه نفر گفته رفتنی هستم  ولی کامال خبر داریم تردید دارد.قدوسی افزود: بیرانوند هنوز با خنت که به باشگاه 
پرسپولیس ایمیل زده یا تیم دیگری که خواهان اوست قرارداد نبسته و با گل محمدی هم در این باره حرفی نزده و به نوعی رویش 
نشده با یحیی که اول بار او را در نفت فیکس کرد حرفی بزند و حتی با انصاری فرد هم خودش صحبت نکرده و فقط وکیل او سلیمانی 
با مدیرعامل و بنده در ارتباط بوده است. قدوســی در پایان تصریح کرد: این ها اطالعات دقیقی است که به ما داده شده و تاکید 

می کنیم او هنوز تصمیم نهایی را نگرفته و مردد است. 

»بیرانوند« بر سر دوراهی
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واگذاری قانونی ورزشگاه نقش جهان اصفهان تایید شد
با برگزاری کارگروه مــاده ۲7 قانون الحاق برخی مــواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی 
دولت  که در دفتر ژاله فرامرزیان، معاون توســعه مدیریت و منابــع وزارت ورزش و جوانان برگزار 
شد،پیشنهادات مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی  مورد بررسی قرار گرفت. در این کارگروه 
بررســی و واگذاری پروژه اســتادیوم فوتبال 75 هزار نفری نقش جهان اصفهان که طی 5 جلسه 
کارگروه مراحل قانونی آن طی شده تایید،نهایی و مصوب شد .همچنین در این کارگروه پروژه های 
سالن ورزشی 3 هزار نفری کاشان و استخر سرپوشیده هرند در اســتان اصفهان برای  مطالعه و 
همچنین پروژه های استخر سرپوشیده فالحت ،استخر سرپوشیده کیانمهر،زمین چمن مصنوعی 

کیانمهرو کورت اسکواش کیانمهر در استان  البرز  برای اجرای فراخوان ابالغ شد.

شکستی دیگر برای شاگردان »حاتمی« در لیگ بسکتبال
تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان در هفته بیست و یکم لیگ برتر مقابل آویژ صنعت مشهد شکست خورد.

در هفته بیست و یکم لیگ برتر بسکتبال تیم ذوب آهن اصفهان از ساعت 16 در سالن ملت میزبان آویژ 
صنعت مشهد بود و در پایان شکست خورد.کوارتر اول بازی را ذوب آهن با نتیجه 19 بر 17 برد؛ اما در کوارتر 
دوم با نتیجه ۲0 بر 6 شکست خورد؛ کوارتر های سوم و چهارم نیز با نتایج ۲1 بر 11 و ۲5 بر 18 به سود آویژ 
صنعت مشهد به پایان رسید.در پایان این بازی شاگردان مهران حاتمی در ذوب آهن با نتیجه 83 بر 54 
مقابل آویژ صنعت مشهد شکست خوردند؛ ذوب آهن تاکنون 8 برد داشته و در 13 بازی بازنده بوده است.

 مقام اولی بانوان اصفهانی در رقابت های کاراته سبک
 سو کیوکوشین

در رقابت های کاراته سبک سو کیوکوشین قهرمانی کشور که در اصفهان برگزار شد، پس از اصفهان 
استان های خوزستان و فارس عنوان های رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.وحید بهرمان، رییس 
سبک ســو کیوکوشــین کاراته کشــور دراین رقابت ها گفت: دراین دوره از رقابت ها به دلیل شدت 
بارندگی های زمستان برخی از اســتان ها از بازی جا ماندند و تنها 10 استان باحضور 300 ورزشکار 
شــرکت کرده اند.وحید بهرمان، رقابت های این دوره را از اهمیت باالیی برخوردار دانست و افزود: 
برترین های این رقابت ها جواز حضور در تیم ملی را کسب می کنند و پس از آن به رقابت های جهانی 
اعزام خواهند شد. وی گفت: این دوره از رقابت ها به صورت متمرکز در تمام رده های سنی خردساالن، 
نوحوانان، جوانان، امید و بزرگساالن آقایان و بانوان در دو بخش کمیته و کاتا برگزار می شود.رییس 
سبک سو کیوکوشین کاراته کشور همچنین این ســبک را از پرطرفدارترین سبک های رشته کاراته 
در کشور دانســت و افزود: نوع تکنیک ها و وجود برخی فنون این سبک را از دیگر سبک های رشته 
کاراته متمایز کرده است.وی، ایران را یکی از قطب های برتر این سبک در دنیا و در رقابت های جهانی 
سال ۲016 نایب قهرمان در این سبک معرفی کرد و گفت: رقابت های جهانی این سبک هر 4 سال 
یک بار برگزار می شود و در سال میالدی ۲0۲0 مصادف با فروردین سال سال آینده به میزبانی کشور 

ژاپن برگزار خواهد شد.

»ا...کرم استکی« از تیم ملی هندبال خداحافظی کرد
ا... کرم اســتکی، کاپیتان با افتخار هندبال ایران بعد از تســاوی تیم ملی مقابل کره جنوبی و عدم 
راهیابی به جمع 4 تیم از بازی های ملی خداحافظی کرد. استکی،  سالیان سال در تیم ملی ایران و 
در رده های سنی مختلف بازی کرد و افتخار آفرید. او به همراه برادر کوچک ترش سجاد همیشه در 
زمره بهترین های هندبال ایران بوده و حاال بعد از چندین سال حضور در سطح اول از بازی های ملی  

خداحافظی کرده و تنها بازی خود در باشگاهش در کشور رومانی را ادامه خواهد داد.

نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر ؛

تیم های اصفهانی در خط استارت دور برگشت
دور برگشت رقابت های لیگ برتر فوتبال   سمیه مصور
کشور عصر امروز در شــرایطی با برگزاری 

چهار دیدار رسما آغاز می شود که تیم سپاهان اصفهان در تبریز به مصاف 

ماشین سازی این شهر می رود و ذوب آهن در فوالد شهر از تیم پارس 

جنوبی جم پذیرایی می کند. 

ماشین سازی تبریز- سپاهان
 طالیی پوشــان نصف جهان در حالی در چارچــوب رقابت های هفته 

هفدهم لیگ برتر فوتبال کشــور عصر امروز از ســاعت 15 در ورزشگاه 

 شهید قاسم ســلیمانی مقابل  تیم ماشین ســازی تبریز صف آرایی 

می کند که آنها نیم فصل اول این دوره از رقابت های لیگ را با قرارگیری 

در جایــگاه دوم جدول رده بندی به پایان رســاندند. ســپاهانی ها که 

تحرکات خوبی در بازار نقل و انتقاالتی زمســتانی داشــتند با آمادگی 

بیشتری مهیای دور برگشت رقابت های لیگ می شوند تا بازگشت به 

صدر جدول را از تبریز کلید بزنند.سپاهان در آغاز دور برگشت؛ اما با توجه 

به بازی سخت پرسپولیس برابر تراکتور، این شانس را دارد که با پیروزی 

برابر ماشــین ســازی حداقل اختالف خود را با صدر جدول کمتر کند. 

شاگردان امیر قلعه نویی البته خوب می دانند بازی با ماشین سازی آن 

هم در تبریز کار آسانی نیست زیرا همین تیم در این فصل یقه تیم های 

مدعی مثل استقالل و تراکتور را در ورزشــگاه خانگی اش گرفته است. 

شاگردان امیر قلعه نویی در این بازی از همراهی مهدی کیانی، کاپیتان 

طالی پوشان محروم هستند و بدون او پا به این میدان می گذارند. در 

آن سوی میدان تیم فوتبال ماشین سازی که نیم فصل نخست خوبی 

را با سرمربی گری رسول خطیبی پشت سر گذاشت و در آغاز و پایان آن 

استقالل را شکست داد، در حالی نیم فصل دوم را با سرمربی جدید آغاز 

می کند که گفته می شود اختالفات خطیبی با مالک ماشین سازی سبب 

جدایی او از این تیم با وجود موفقیتش شده است.

 حــاال امــا در نیم فصــل دوم ماشــین ســازی بــا ســرمربی گری

 احد شیخ الری پا به مســابقات می گذارد. ماشین سازی در تعطیالت 

نیم فصل با مشکالت مالی دست و پنجه نرم می کرد و همین موضوع 

سبب شد دو مهره تاثیرگذار این تیم یعنی سامان نریمان جهان و احمد 

زنده روح از این تیم جدا شوند، البته با حل شدن مشکالت مالی و بهتر 

شدن شرایط روحی بازیکنان تیم با حضور شیخ الری، ثبات و همدلی 

به ماشین سازی بازگشته است و باید دید این تیم با کادر فنی جدید در 

نیم فصل دوم چه می کند.

ذوب آهن- پارس جنوبی جم
 ذوبی ها در شرایطی آماده نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال 

برتر کشور می شوند که آنها شــرایط خوبی در جدول رده بندی ندارند. 

سبزپوشــان اصفهانی که نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال 

کشور را با ســرمربی گری علیرضا منصوریان شروع کردند در این دوره 

از مسابقات نتایج خوبی نگرفتند تا مسئوالن این باشگاه در پایان نیم 

فصل اول  حکم به جدایی علی منصور بدهند؛ اما در حالی که تنها کمتر 

از ده روز به آغاز دور برگشــت مســابقات لیگ باقی مانده بود تکلیف 

نیمکت این تیم مشخص شد تا ذوبی ها بهترین فرصت آماده سازی 

را از دست بدهند. 

سبزپوشــان در فصل نقل و انتقاالت نیز روزهای خوبی را پشــت سر 

نگذاشــتند و چند مهره موثر این تیم از جمله مطهــری، فخرالدینی و 

خلعتبری جدا شدند. با این حال ذوبی ها در فصل نقل و انتقاالت چندان 

هم بیکار نبوده و با توجه به ضعف مفرط این تیم در درون دروازه مهدی 

خلیل، دروازه بــان لبنانی تبار را به تیم خود اضافه کردند. سبزپوشــان 

اصفهانی همچنین فرشاد محمدی مهر و سجاد آقایی را نیز به خدمت 

گرفتند تا با جذب 3 بازیکن فعالیت خود در نقل و انتقاالت زمستانه را 

به پایان برسانند و آماده شروع رقابت ها شوند.

ذوب آهن در شــرایطی آماده مصاف پارس جنوبی می شود که در فاز 

هجومی تضعیف شده و بهترین گلزن خود در این فصل را از دست داده 

است، با این حال حضور سجاد آقایی در کنار بازیکنانی مانند مهدی پور، 

چراغعلی، عباسی، حبیب زاده و پهلوان شرایط این تیم را در فاز هجومی 

قابل قبول نشان می دهد. در فاز دفاعی ذوبی ها از شرایط خوبی برخوردار 

بوده و اضافه شــدن مهدی خلیل نیز می تواند دست رادولوویچ را برای 

چیدن ترکیب دلخواهش باز بگذارد.

در آن سو پارس جنوبی نیز شرایطی مشــابه با ذوب آهن داشته و نیاز 

مبرمی به 3 امتیاز این دیدار دارد. طالیی پوشــان جم که فصل جاری 

را با کمالوند شــروع کرده بودند؛ اسیر مشــکالت مالی عدیده شده و 

در نهایت مجبور به تغییر کادر فنی شــدند و هومن افاضلی جایگزین 

کمالوند شــد. پارســی ها در طول نیم فصل نخســت نتایج ضعیفی 

 را کســب کرده  و در هــر ۲ فاز هجومــی و دفاعی عملکــرد ضعیفی از

 خود به جای گذاشته اند. 

ســایت ایتالیایی کوریره به ارزیابــی حضور جیانی 
دبیاسی روی نیمکت مربیگری تیم ملی فوتبال ایران 
پرداخت.به نقل از کوریره، بعد از حضور استراماچونی در 
تیم فوتبال استقالل که با مشکالت زیادی روبه رو شد 
و در نهایت از این تیم جدا شد، مربی دیگری از ایتالیا 
مدنظر تیم ملی فوتبال ایران قــرار گرفته و او جیانی 
دبیاسی است.دبیاسی پیشنهادی دو ساله و نیمه را از 

فدراسیون فوتبال ایران دریافت کرده است. 
دبیاسی در گذشته عالوه بر نشســتن روی نیمکت 
مربیگری تورین ، مودنا و اودینزه، همچنین هدایت 
آلبانی را بر عهده داشت و آن را به اولین رقابت هایش 
در جام ملت های اروپا رساند.ماجراجویی در مرحله 

گروهی برای آلبانی به پایان رسید و این تیم پس از 
فرانسه و سوئیس و جلوتر از رومانی در رده سوم گروه 

خود قرار گرفت.
این سایت ایتالیایی در ادامه نوشت: فراتر از سیاست 
خارجی، ما نمی توانیم مصیبت هایی را که تا یک ماه 
پیش برای آندره استراماچیونی، مربی سابق اینتر و 
اودینزه در اســتقالل تجربه شده را فراموش کنیم )او 
پاناتینایکوس و اسالویا پراگ را خارج از ایتالیا هدایت 
کرد(. با ورود به استقالل در تاریخ 13 ژوئن ، او 178 
روز روی نیمکت این باشگاه ایرانی ماند و یک اتفاق 
عجیب ولی واقعی را تجربه کرد. ماجرایی که بالفاصله 
به جهنم تبدیل شد: از وعده های تحقق نیافته در بازار 

 نقل و انتقاالت، نداشــتن مترجم که نمی توانســت
  روی نیمکت بنشیند، مشکالت اداری برای بازگشت

  به ایتالیــا، مرکــز تمرینی بســته یا گاهــی بدون 
دوش حمام و پرداخت های انجام نشــده.هواداران 
استقالل بعد از رفتن استراماچونی در خیابان خواستار 
بازگشت او به این تیم شــدند و پس از این اتفاقات 
اکنون تیم ملی ایران به دنبال یــک مربی ایتالیایی 

است.

 پس از مصیبت های استراماچونی، حاال »دبیاسی« 
نزدیک نیمکت ایران!

چهره روز

مصدومیت نگران کننده ستاره لیورپول
سادیو مانه، در بازی برابر ولورهمپتون آسیب دید و زمین بازی را ترک کرد تا باعث نگرانی هواداران 
تیمش شود.هر چند لیورپول توانست با برتری دو بر یک برابر ولورهمپتون، برد ارزشمندی را در لیگ 
برتر به دســت بیاورد، ولــی مصدومیت 
ســادیو مانه در این دیدار باعث نگرانی 
هواداران قرمزپوش شــده اســت.مانه 
در بازی برابــر ولورهمپتون در دقیقه 3۲ 
آســیب دید و نتوانســت به بازی ادامه 
دهد تا زمین بــازی را ترک کند. تاکومی 
مینامینــو، بازیکن ژاپنی بــه جای او به 
زمین بازی آمد تا اولین بازی خود را در 
لیگ برتر انگلیس انجام دهد.مانه در این 
فصل تاکنون یکــی از بهترین بازیکنان 
لیورپول بوده  و در 30 بازی 15 گل به ثمر رسانده است تا این باشگاه تالش خود را برای کسب عنوان 
نخست لیگ برتر ادامه دهد. او همچنین فصل قبل توانست با درخشش خود کمک زیادی به قهرمانی 
لیورپول در لیگ قهرمانان کند و با سنگال نیز به فینال جام ملت های آفریقا رسید.هنوز مدت زمان 
دوری این بازیکن از فوتبال مشخص نشده و معلوم نیست مصدومیت مانه تا چه اندازه جدی است 
ولی بعید به نظر می رسد او در بازی با شروزبری در جام حذفی به میدان برود و به احتمال زیاد کلوپ 
در این دیدار به مینامینو بازی خواهد داد.لیورپول در بازی بعدی خود، در زمین تیم شــروزبری به 
میدان خواهد رفت و چهارشنبه در بازی عقب افتاده خود به مصاف تیم وستهام می رود. شاگردان 

کلوپ در هفته بیست و پنجم لیگ برتر نیز با ساوتهمپتون بازی خواهند داشت.

اختالف بازیکنان تاتنهام با »مورینیو« دروغ است
تاتنهام در هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر انگلیس توانست با نتیجه دو بر یک نورویچ را 
از پیش رو بردارد. پیش از این دیدار زمزمه هایی مبنی بــر نارضایتی بازیکنان تاتنهام از روش های 
مربی گری مورینیو در این تیم در رسانه ها منتشر شــده بود که با تکذیب از سوی بازیکنان روبه رو 
شد.اریک دایر،  هافبک باتجربه تاتنهام با تکذیب این موضوع گفت: در هر باشگاهی هنگامی که نتایج 
خوب پیش نمی رود، یک فضای ناراحت کننده ایجاد می شود. طبیعی است بازیکنان وقتی نتیجه 
نگیرند ناراحت می شوند ولی هیچ گونه اختالفی با سرمربی تیم وجود ندارد. من هیچ مشکلی در 
تیم ندیدم و همه بازیکنان با تمام توان و تالش خودشان تمرین می کنند تا بتوانند شرایط را در تیم 
بهتر کنند. همانطور که گفتم نتایج بد در چند هفته باعث شده بود که بازیکنان تیم تا حدودی ناراحت 
شوند. نمی دانم این داستان ها و دروغ ها از کجا نشأت می گیرد. هیچ گونه اختالفی بین بازیکنان و 
کادرفنی وجود ندارد و همانطور که می دانید یکی از نقاط قوت تیم تاتنهام همیشه این بوده که ارتباط 
خیلی خوبی بین بازیکنان و مربیان وجود داشته است.دایر در بخش دیگری از صحبت های خود 
گفت: چه کسی گفته است بازیکنان از متدهای مورینیو در تمرینات ناراضی هستند؟ من که چیزی 

ندیدم. خودم از تجربه چیزهای جدید لذت می برم و برای من خوشحال کننده است.

»زیدان« نامزد سرمربی گری تیم ملی فرانسه شد
نوئل لوگرائه، رییس فدراســیون فوتبال فرانســه اعالم کرد که او و همکارانش زیــدان را در صدر 
گزینه های مورد نظرشان برای هدایت »خروس ها« پس از پایان کار دیدیه دشان در این تیم انتخاب 
کرده  اند. زیدان اواخر فصل گذشــته به رئال مادرید برگشت و دومین دوره مربیگری اش در تیمی 
که با آن قهرمان اللیگا و لیگ قهرمانان شد را آغاز کرد. او تا پایان فصل ۲0۲۲-۲0۲1 با کهکشانی ها 
قرارداد دارد یعنی همان زمانی که قرارداد دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه به پایان می رسد.

فوتبال جهان

بگوویچ:

»یحیی« ژن موفقیت دارد
وینکو، شــاگرد محبــوب خود یعنــی یحیی 
گل محمدی را روی نیمکت پرسپولیس می بیند 
و امیدوار اســت تا مدافع پیشین سرخ پوشان 
بتواند در محل جدید ماموریتش موفق عمل کند. 
او که در دوره قبلی سرمربی گری گل محمدی در 
پرسپولیس، به عنوان مشاورش حکم گرفته بود 
و البته جنجال های زیادی را ساخت، درخصوص 
بازگشــت یحیی روی نیمکت سرخ پوشــان 
پایتخت گفت: »به او تبریک می گویم و معتقدم 
گل محمدی یکی از بهترین مربیان ایران است. 
رکورد های خوبی که در سال های گذشته داشته، 
کیفیت کار او را مشــخص می کند و به عقیده 
من، لیاقت و شایستگی زیادی داشت تا روی 
نیمکت پرسپولیس بنشــیند. من یحیی را به 
خوبی می شناســم و با تفکراتش آشنا هستم. 
گل محمدی شخصیت آرامی دارد؛ اما تیم های 
او عالقه خاصی به اجرای تاکتیک های تهاجمی 
نشان می دهند. او در نیم فصل اول شرایط خوبی 
برای تیمش ســاخت و باشــگاه پرسپولیس 
برای جذب این مربی، تــالش زیادی کرد. این 
مربی می تواند آینده پرســپولیس را بســازد و 
قهرمانی های بیشــتری برای تیم به دســت 
بیاورد.« بگوویچ ادامه داد: »یحیی صاحب ژن 
موفقیت است. او در تیم های بزرگی توپ زده و 
همراه با تیم ملی در جام جهانی و جام ملت ها 
بازی کرده است. در دوران مربیگری هم، هر جا 
که رفته، عملکرد خوب و موفقی داشــت. برای 
یک چهره فوتبالی، همه این فاکتور ها اهمیت 
دارد. در مدیریت یک تیــم با بازیکنان زیاد هم 
شهرت دارد. فکر می کنم کارش در پرسپولیس 
دشوار باشد؛ اما می تواند روی حمایت هواداران 

حساب کند.«

منهای فوتبال

01

وز عکس ر

علی کریمی و 
 تمرین مدل
 اصغر شرفی

علی کریمی تمرینات خاص 
خود را برای حضور موفق در 
ماراتن دوبی انجام می دهد. 
جالب اینکــه بدانید اصغر 
شــرفی، بازیکن اسبق تیم 
ملی با بازیکنانش این گونه 

تمرینات را انجام می داد.
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رییس شورای اسالمی شهر:

 صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شهرداری اصفهان
 حامی استارت آپ هاست

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در مراسم رونمایی از مجموعه استارت آپ »رایابان« با بیان اینکه 
گسترش  استارت آپ ها یکی از ضروریت های شهرهای امروزی اســت، اظهار کرد: یکی از دغدغه های 

بزرگ شورای شهر اصفهان موضوع اشتغال 
جوانان اســت که همواره شهروندان برای 
آن به اعضای شــورا مراجعــه می کنند و 
درخواســت دارند شــرایطی متناسب با 
تحصیالت شــان برای آن ها فراهم شود.

علیرضــا نصراصفهانی با تاکیــد بر اینکه 
با وجــود تالش هایی که انجام می شــود 
محدودیت ها سبب شــده این تالش ها 
به طور کامل نتواند دغدغه شــهروندان را 
پاسخ دهد، افزود: فعالیت  استارت آپ ها 

به این خاطر که شرایط اشتغال را با تکیه بر خالقیت در شهر ایجاد می کند، قابل تحسین است بنابراین از 
هر حمایتی که بتواند این حوزه را در اصفهان گسترش دهد، دریغ نخواهیم کرد. رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان با تاکید بر اینکه مدیران شهری باید در این عرصه فعالیت کنند، تصریح کرد: تاکنون بارها 
در شورای شهر بحث استارت آپ ها و اکوسیستم کارآفرینی پیش آمده؛ اما با مخالفتی از سوی اعضای 
شورای شهر مواجه نشده است.وی با اشاره به اینکه راه اندازی اکوسیستم کارآفرینی در شهر اصفهان یکی 
از وعده های شورای حاضر در انتخابات بود، ادامه داد: تشکیل ستاد توسعه کارآفرینی و کمک به ایجاد 
صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر برای جذب و حفظ طبقه خالق شهر اصفهان از مهم ترین اقدامات دوره 
پنجم شورای شهر در حمایت از استارت آپ ها بوده است.نصراصفهانی اضافه کرد: بخشی از ساختمان 
جهان نما در مرکز شهر به مجموعه ای از استارت آپ ها تخصیص یافت تا بتوانیم بخشی از دغدغه فعاالن 
این حوزه ها را پاسخ دهیم.وی با بیان اینکه طبقه خالق در میان شهروندان، زمانی مطرح می شود که افراد 
با تکیه بر خالقیت خود، فعالیت مستمر داشته باشند، اظهار امیدواری کرد که بتوانیم تمام برنامه هایی که 

در رابطه با جوانان و نوجوانان خالق شهر است را انجام دهیم.

مدیر بحران و پدافند غیر عامل شهرداری اصفهان خبر داد:

تمهیدات شهرداری اصفهان در مواقع بحران
مدیر بحران و پدافند غیرعامل شــهرداری اصفهان اظهار کرد: کشــور ایران یکی از ۱۰ کشور بالخیز 
دنیاســت که با توجه به مخاطرات طبیعی باید به موضوع پیشگیری اهمیت ویژه ای داده و اهتمام 
بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم زیرساخت های شهر را حفظ و منابع انسانی را از بالیای طبیعی حفظ 
کنیم.سیدرضا جعفریان فر افزود: شهرداری اصفهان اقداماتی را در راستای پیشگیری از بحران در 
مناطق ۱۵ گانه و ناژوان انجام داده که از جمله آنها برگزاری برنامه های آموزشی برای شهروندان برای 
پیشگیری و مقابله با مخاطرات طبیعی و انسان ساخت بوده است.مدیر بحران و پدافند غیرعامل 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه اطالع رســانی جهت ضرورت آمادگی تمام واحدها و ادارات تابعه 
هرمنطقه شهری، برگزاری منظم جلسات ستاد مدیریت بحران منطقه از دیگر اقدامات انجام شده 
در شهرداری اصفهان بوده اســت، تصریح کرد: کارگروه های تخصصی ذیل ستاد مدیریت بحران و 
ابالغ دســتورالعمل های ابالغی از وزارت کشور و نهادهای تابعه تشکیل شــده است.وی ادامه داد: 
هماهنگی الزم با تمام دستگاه های امدادی و اقدام با فوریت مدیریت سیالب در حریم رودخانه ها، 
انهار، مادی ها و مسیل ها و ترمیم دیواره های ساحلی و الیروبی مسیل ها، آبروها و مادی ها انجام 

شده است.

 امام جمعه موقت اصفهان با اشــاره به فرمایشات 
رهبر معظم انقــالب در خطبه های نمازجمعه تهران 
گفت: مذاکره اروپایی ها آمیخته با فریب اســت و 
آن ها تروریست های فرودگاه بغداد در لباسی دیگر 
هستند.حجت االســالم و المسلمین سید مجتبی 
میردامــادی در نمازجمعه این هفتــه اصفهان در 
مصالی امام خمینی )ره( این شــهر افزود: حمله 
موشکی سپاه پاســداران انقالب اسالمی ایران به 

پایگاه عین االسد به عنوان بزرگ ترین پایگاه نظامی 
آمریکا در خاورمیانه، یوم ا... بود و آمریکایی ها باور 
نمی کردند ایران چنین شــهامتی داشته باشد.وی 
ادامه داد: آمریکا آمار کشته شده های خود را مخفی 
می کند که این حاکی از دست و پا زدن دولت آمریکا 
در قبال ایران است ؛ آمریکایی ها متوجه شدند که در 
مقابل قدرت ایمان ایرانی ها ذلیل ترین روی زمین 
هستند.وی، بیانات رهبر معظم انقالب در خطبه های 
نمازجمعه تهران پس از هشت سال را در هم کوبنده 
تمامی فتنه های موجود دانست و تصریح کرد: رمز 
موفقیت ایرانی ها و رسیدن به تقوای الهی در توجه 
و پیروی از ائمه اطهار)ع( است و باید با جان و مال 

خود در راه خدا جهاد کنیم و در قبال مسئولیت های 
الهــی کوتــاه نیاییم.حجت االســالم میردامادی 
اظهارداشت: طی  ۴۱ سال اخیر تمامی قدرت های 
جهان دست به دست هم دادند تا ایران را نابود کنند؛ 
اما نتوانستند این کشور را عقب بزنند.وی اروپا را تابع 
سیاست های آمریکا برشمرد و یادآورشد: اروپا بدتر 
از آمریکا و آمریکا بدتر از اروپاست بنابراین مذاکره با 
اروپا کاری از پیش نمی برد و جایز نیست.امام جمعه 
موقت اصفهان با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب 
گفت: به فضل خداوند ملت و کشور ایران در آینده نه 
چندان دور به جایگاهی می رسد که دشمنان حتی 

جرات تهدید هم نخواهند داشت.

امام جمعه موقت اصفهان:

مذاکره اروپایی ها آمیخته با فریب است

بیشترین جذابیت رمان »راهنمای مردن با گیاهان دارویی« 
مرهون بینش خاص نویسنده است

سمیه سمسار، کارشناس ادبی دعوت شده به نشست صمیمی »این ماه رمان« که با محوریت نقد 
کتاب »راهنمای مردن با گیاهان دارویی« نوشته عطیه عطار زاده از سوی مرکز آفرینش های ادبی 
قلمستان وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار شد، گفت: کتاب 
»راهنمای مردن با گیاهان دارویی« به عنوان نخستین اثر از عطیه عطار زاده در سال 96 چاپ شد و 
با اقبال خوبی که داشت طی مدِت دو سال به چاپ بیستم رسید.وی با بیان اینکه نظرهای مثبت و 
منفی زیادی درباره این کتاب وجود دارد، افزود: بیشترین جذابیت این کتاب، مرهون بینش خاص 
نویسنده و خط داستانی آن است.سمسار تصریح کرد: داستان این کتاب، داستاِن زندگی دختری 
است که در ۵ سالگی، گیاه داوودی وحشی به چشم او فرو می رود و کور می شود؛ مادرش او را از 
شهرشان می برد و در خانه ای نگه می دارد؛ این دختر در طول ۱7 سال نابینایی فقط دو بار از منزل 
خارج شده و از قضا، حوادثی هم برایش رخ می دهد.این کارشناس با بیان اینکه تنها رابط دختر با 
فضای بیرون، مادرش است، تصریح کرد: این دختر با مادرش در خانه، گیاهان دارویی می سازند و 
بینش او نسبت به جهان بیرون توسط کتاب هایی به دست می آید که مادرش برای او می خواند.وی 
اظهار کرد: سرانجام پدربزرگ دختر فوت می کند و خاله اش او را به خانه پدری در کاشان می برد؛ 
پس از بازگشت نگاه او به زندگی، خانه و مادرش تغییر می کند و خانه را زندان و مادرش را زندان بان 
می بیند و این چرخش بینش، اوج داستان است؛ پس از این اتفاق، مادر و دختر دچار کشمکش 
های زیادی می شــوند و دختر می خواهد از خانه برود و مادر مانع او می شود.سمسار گفت: حاِل 
مادر کم کم رو به وخامت می رود، دختر هیچ کمکی به او نمی کند بلکه حتی در بدتر شدن حالش 
هم قدم برمی دارد به طوری که در داروهای مادر تریاک می ریزد و او را بی حس می کند تا خانه را به 
مالکیت خود درآورد؛ حاِل مادر کم کم رو به زوال می رود و در اینجاست که دختر به آستانه ترس می 
رسد.وی افزود: در انتهای داستان که نقطه عطف آن است، مادر از دست می رود و دختر برای فرار از 
تنهایی با دانشی که از آناتومی بدن و گیاهان دارویی دارد، مادر را مومیایی می کند تا جسد او را حفظ 
کند؛ تا اینکه پدر از راه می رسد و دختر را به آلمان می برد و جراحی می کند و بینایی او باز می گردد؛ 
اما خراش هایی که بر روح این دختر در ۱7 ســال نابینایی اش وارد شده، همچنان باقی می ماند.
این کارشناس به ویژگی های این رمان اشــاره و تصریح کرد: محدودیت های ذهنی دختر و شیوه 
خاص ارتباط او با جهان در ادبیات داستان به خوبی آورده شده است.سمسار ادامه داد: رمان هیچ 
دیالوگی ندارد و تمام صحبت ها از زبان دختر آورده شده است؛ در حقیقت هیچ دیالوگ مستقیمی 
غیر از زبان دختر بیان نمی شود.وی گفت: در ادبیات، آرایه ادبی به نام حس آمیزی داریم که به درک 
خواننده کمک می کند، مانند کلمات » فاجعه تلخ« یا »قیافه بانمک« که خواننده را با حس چشایی 
اش درگیر کرده و به درک او از مطلب کمک می کند؛ از این آرایه در داستان راهنمای مردن با گیاهان 
دارویی بسیار استفاده شده که نویسنده با این کار، مخاطب را با تمام حواسش درگیر می کند.این 
کارشناس اظهار کرد: نکته قابل توجه دیگر در این کتاب این است که نویسنده بینش متفاوتی را از 
زاویه دید دختر مانند آزادی و ترس بازتعریف می کند.وی با بیان اینکه به طور قطع هر نوشــته ای، 
کم و کاســتی هایی دارد، گفت: این کتاب هم از منظر منتقدان ایراداتی دارد که به آن وارد است؛ به 
عنوان مثال دانش علمی نویسنده از گیاهان دارویی دقیق نیســت یا اینکه در جاهایی از داستان 
نویســنده از پرده بیرون می افتد و برای بیان زاویه دید دختر که سال ها در خانه بوده و محدودیت 
های ذهنی نسبت به جهان بیرون دارد از خط خارج می شود و می توان حضور نویسنده را در پشت 
چشمان دختر احساس کرد.سمسار ادامه داد: در واقع نویسنده خیلی عیان و بدون کنترل بینش 
های اجتماعی و سیاسی خود را از جهان بیرون به زبان دختر بیان می کند و این ایراد کمی نیست.

سمسار با اشاره به اینکه یکی از منتقدان، شباهت هایی بین این کتاب با فیلم » بید مجنون« و کتاب 
» کوری« یافته است، تصریح کرد: نویسنده این رمان به عنوان نخستین کارش، داستان سنگینی 

را انتخاب کرده است.

با مسئولان

خبر ویژهگزارش

 موزه صنایع دستی 
الزمه شهر خالق اصفهان

رییــس شــورای هماهنگــی ســازمان های 
غیردولتــی میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری کشــور در آیین افتتاحیه پنجمین 
گردهمایــی سراســری همونــدان شــورای 
هماهنگی ســازمان های غیردولتــی میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری کشور 
که در ســالن همایش های کتابخانه مرکزی 
اصفهــان برگزار شــد، اظهــار کرد: شــورای 
هماهنگی ســازمان های غیردولتــی میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری کشور 
متشــکل از حدود ۱۰۰ انجمن از سراسر کشور 
اســت که از ســال ۱۳9۲ فعالیت خود را آغاز 
کرده.ســمیه مراقی ادامه داد: هدف شــورای 
هماهنگی ســازمان های غیردولتــی میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری کشور 
بسترســازی در زمینه توانمندسازی تشکل ها 
و هم افزایــی میان آن هاســت.مراقی، با ابراز 
امیــدواری از اینکــه شــهرداری های کشــور 
از اقدامات خــوب یکدیگر الگوبــرداری کنند، 
خاطرنشــان کرد: برای حفظ و سیادت میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الزم است 
که با سازمان میراث فرهنگی همکاری شود و 
این امر در شهرداری اصفهان تحقق یافته است.

امیر باطنی، دبیر کانون »بارگاه مهر« نیز در این 
مراسم گفت: کانون بارگاه مهر از سال ۱۳۸۳ با 
تاکید بر حفظ میراث فرهنگی، توسعه صنایع 
دستی و گردشگری فعالیت خود را آغاز  کرده 
و برنامه های آن نیز با محوریت گفتمان سازی 
و بهره گیری از ســه گانه هویت ملی، توسعه و 
جهانی شدن است.وی افزود: ما باور داریم که 
در مسیر توســعه و جهانی شدن، می بایستی 
هویت خود را حفظ کنیم و سپس از آن به عنوان 
ســرمایه در همین مســیر بهره ببریم زیرا این 
مهم بدون حفظ و صیانــت از میراث فرهنگی 
و تاریخی، هویت ملی، آیین ها و رسوم سنتی 

محقق نخواهد شد.
افتتاحیه پنجمین گردهمایی شورای هماهنگی 
سازمان های غیردولتی میراث فرهنگی،صنایع 
دستی و گردشگری کشور در کتابخانه مرکزی 

شهرداری اصفهان برگزار شد.

 نخســتین رویداد تولید محتوای تخصصی در فضای مجازی ویژه فعاالن فضای مجازی بســیج اســتان بامعرفی برتریــن ها به کارخود پایان داد.فرمانده ســپاه 
صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان گفت: هدف اصلی از برگزاری این رویداد، شناسایی استعدادهای نهفته دراین جبهه، شناسایی فعاالن فضای مجازی وظرفیت 
های این حوزه، توانمندسازی فردی و تیمی شرکت کنندگان و ایجاد فضای اشتغال برای جوانان و نوجوانان است.سردارمجتبی فدا، تعداد شرکت کنندگان در این رویداد 
فرهنگی را شامل ۳6 گروه  دربخش های  پویانمایی و اپلیکیشن وساخت بازی های اندرویدی  از ۳۱ استان اعالم کرد و افزود: این رویداد بین تیم هایی متشکل از تمام 
شهرستان های استان در ۴۸ ساعت  برگزار شد که درپایان  ۱۲ اثربرترمعرفی وبه رویداد کشوری برای معرفی محصوالت برتر دیجیتالی معرفی شدند.وی به ابزارها و 
فرصت های موجود دنیای امروز اشاره کرد و گفت: بستر فضای مجازی امروز در اختیار بیگانگان است که  تنها امکان حال حاضر این است که با تولید محتوای انقالبی 
مقابل این هجمه فرهنگی علیه مبانی انقالب و اندیشه اسالمی بایستیم.وی به فعالیت یک میلیون و۳۰۰ هزاربسیجی دراستان درحوزه فضای مجازی اشاره کرد وگفت: 
سالم سازی فضای مجازی، دور کردن دشمن و مهیا کردن بستر حضور مردم در این عرصه از جمله مسائلی است که باید آن را جدی بگیریم. سردارفدا با اشاره به لزوم 

تولید محتوا با تالش نیروهای انقالبی در بین الیه های فضای مجازی گفت: اتفاقات  ازسال۸۸به بعدسازماندهی وساماندهی شده ازطرف فضای مجازی بوده است.

پایان کار نخستین رویداد تولید محتوای تخصصی در فضای مجازی 

نشست شهردار 
اصفهان با شهروندان 

دارای معلولیت
سلســله نشســت های اصفهان 
فردا بــا حضــور جمعــی از افراد 
دارای معلولیت و شهردار و رییس 
کمیسیون امور اجتماعی و محیط 
زیســت شــورای اســالمی شهر 

اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

حضور جهادی گروه مهندسی رزمی و پدافند غیر عامل 40 صاحب الزمان)عج( در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان؛

یگانی که همیشه آماده خدمت رسانی است

ردپای شــان را در همــه جــا مــی توان                سمیه مصور
جست و جو کرد، از حضور در مناطق مرزی 

برای آماده سازی شرایط حضور نیروهای نظامی در مرزها در راستای 

تامین امنیت پایــدار، عرصه محرومیت زدایی تا خدمت رســانی به 

هموطنان در زمــان  وقوع حــوادث طبیعی همچون ســیل و زلزله. 

درفرودین ماه سال جاری نام یگان شــان بسیار به چشم آمد، حضور 

گروه مهندســی رزمی و پدافند غیرعامل ۴۰ صاحب الزمان)عج( در 

شهرهای سیل زده لرستان و خوزستان. ابتدا در لرستان حضور یافتند 

و جاده قطع شــده معموالن- خرم آباد که به گفتــه مردمان محلی و 

مســئوالن اداری آن منطقه چندماهی باید زمان می گذشت تا ارتباط 

این جاده را دوباره برقرار کننــد را در عرض یک هفته با روحیه جهادی 

آماده تردد و امدادرســانی کردند و در پی ابالغ فرمانده نیروی زمینی 

سپاه راهی خوزستان شــدند. در آن زمان سیل وحشــتناکی در این 

اســتان به راه افتاده بود، اتفاقی بی سابقه که بســیاری از شهرها را با 

حجم زیادی از آب مواجه کرد. شرایط اهواز در آن زمان بسیار بحرانی  

شده بود، در جلسات اضطراری بعضا گفته می شد که دیگر نمی شود 

برای اهواز کاری کــرد؛ اما فرمانده گروه ۴۰ مهندســی رزمی صاحب 

الزمان)عج( و نیروهایــش با توکل بر خدا و کمــک دیگر یگان های 

کمکی حاضر در منطقه این بحران بزرگ را برطرف کردند.

با وقوع سیل سیستان و بلوچســتان بار دیگر جزو اولین یگان هایی 

بودند که در آن منطقه حاضر شــدند تــا به خدمت رســانی به مردم 

سیل زده آن مناطق بپردازند. سیســتان و بلوچستان برای نیروهای 

گروه مهندســی رزمی ۴۰ صاحب الزمان)عج( منطقه آشنایی است، 

بیش از پنج سال اســت که در عرصه محرومیت زدایی در این منطقه 

وارد شــده اند و کمک های شــایانی به مردمان محروم این استان  

کرده اند؛ از آماده سازی فضاهای آموزشی تا اجرایی کردن طرح های 

آب رســانی و حاال هم با روحیه جهادی در حال بازگشایی جاده های 

روستایی هستند که در اثر سیل از بین رفته اند.

فرمانده گروه مهندســی رزمی وپدافند غیر عامل صاحب الزمان )ع( 

اصفهان اقدامات این یگان در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان 

را تشــریح کرد.ســرتیب دوم پاســدار محمد گرامی اظهار کرد:گروه 

مهندسی رزمی و پدافند غیر عامل ۴۰ صاحب الزمان عجل ا... تعالی 

فرجه الشریف، با به کارگیری سه دســتگاه بلدوزر ،۴ دستگاه لودر و 

۳دستگاه بیل مکانیکی جاده های مسیر پاروت به سمت پشامک۱۵ 

کیلومتر و مســیر پشــامک تا مورتــان ۳۴ کیلومتر، مســیر مورتان 

اسالم آباد ۴۵ کیلومتر و مسیر اســالم آباد تا رحیم آباد ۳۵ کیلومتر را 

ظرف مدت 7 روز اصالح  و جاهایی که به دلیل سیالب  تخریب شده 

بود و یا ارتباط قطع شده بود، مرمت و بازگشایی کرد.

وی افــزود: فعالیــت در خصوص تخلیــه کــردن آب در زمین های 

کشاورزی و روســتاهای بخش پالن درمدت دو شبانه روز و هدایت 

آب های حاصل از سیل به ســمت رودخانه از دیگر اقداماتی است که 

توسط نیروهای این یگان در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان 

انجام شــده است.ســردار گرامی ادامه داد:کل مســیر های بخش 

 پارود االن بازگشایی شــده و تردد در جاده ها به آســانی امکان پذیر

 است.

  به گــزارش روابــط عمومی گــروه مهندســی و پدافند غیــر عامل 

صاحب الزمان )عج(، همچنین تعداد ۲۵۰ عــدد پتو و بیش از هزار 

دســت لباس و ســایر اقالم خوراکی از جمله برنج، ماکارونی و...که 

توســط مردم اصفهان به خصوص سپاهان شهر جمع آوری شده بود، 

توسط گروه مهندسی رزمی ۴۰ صاحب الزمان)عج( به منطقه انتقال 

داده شد و هم اکنون در حال توزیع است.

سیستان و بلوچستان برای نیروهای گروه مهندسی رزمی 
40 صاحب الزمان)عج( منطقه آشنایی است، بیش از پنج 
سال است که در عرصه محرومیت زدایی در این منطقه 
وارد شده اند و کمک های شایانی به مردمان محروم این 

استان  کرده اند
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قطعا تا به حال برای تان پیش   مهسا احمدی
آمده که در جمعی قرار بگیرید و 
از حرکت شــخصی در آن محل کالفه شده باشید، حرکاتی 
مثل صدا درآوردن، لرزاندن پا، بیش از حد تکان خوردن و ...  

متاسفانه هیچ درمان خاصی برای این نوع رفتارها 
وجود نــدارد، در واقع تنها چاره ای کــه داریم، این 
است که این رفتار های کالفه کننده را تحمل کنیم یا 
این که به افراد تذکر دهیم؛ اما مسئله ای که وجود 
دارد، این است که ممکن است خودتان یکی از این 
عادات را داشته باشید؛ اما از آن بی خبر باشید، به 
همین منظور در این بخش به تعدادی از این عادات 
اشاره می کنیم تا اگر آن را در خودتان یافتید، سعی 

کنید که آن ها را کنار بگذارید.
لرزاندن پاها:اگر کنار شــخصی نشســته اید، که 
مدام پای خــود را تکان می دهــد، قطعا در تمرکز 
کردن دچار مشــکل خواهید شد، شــاید خودتان 

متوجه این موضوع زمان نباشید؛اما زمان هایی هستند که 
شما خودتان همین کار را می کنید، تکان دادن پا این پیغام 
را به اطرافیان تان می رساند که شــما از درون، مضطرب یا 
کالفه و یا هردو هستید، پاهای شــما بزرگ ترین قسمت 

بدن شما هستند، بنابراین زمانی که آنها را تکان می دهید، 
بسیار سخت است که دیگران به شما توجه نکنند، اگرچه که 
بیشتر افراد می توانند این کار را کنار بگذارند؛ اما 7 تا 10 درصد 
از مردم به هیچ وجه قادر به ترک این عادت نیســتند، این 

افراد کسانی هستند که سندروم پای بی قرار دارند که علت 
آن اختالالت عصبی است، این سندروم یک نوع احساس 
ناراحتی و ناخوشایند در پاهاســت و گاهی اوقات غیر قابل 

مقاومت خواهد بود.

صدا دادن دهــان هنگام غــذا خوردن:غذا خــوردن یک 
کار لذت بخش اســت؛ اما اگر کنار کســی نشسته باشید 
که دهانش موقع خوردن صدا می دهد، قطعا اشــتهایتان 
کور می شــود، مثال فردی که ســوپ را هورت می کشد، با 
دهان باز مــواد را می جود، صــدای جویدنش 
بلند است، ساییده شــدن غذا به دهان و دیگر 
صداهای ممکن کامال عصبی کننده اســت، اگر 
هنگام شنیدن صدای دهان کسی عصبی شدید، 
باید بدانید که این عادت غذا خوردن شــرم آور 
نیست، به این اختالل میسوفونیا یا صدابیزاری 
می گوینــد، میســوفونیا اختاللی اســت که در 
آن افراد واکنش های شــدید و غیر طبیعی به 
صدای معمولی دهان هنگام غذا خوردن نشان 
می دهند، مثل صدای جویدن یا نفس کشیدن. 
اما این دلیل نمی شــود که هرکس که از صدای 
غذا بدش می آید، مبتال به موســوفونیا باشد. 
این که افــراد در طول روز با صداهای طبیعی اطراف شــان 
کالفه شوند، کامال طبیعی است، اگرچه که یک فرد مبتال به 
میسوفونیا واکنش شــدید و کالفگی زیاد از حدی را تجربه 

خواهد کرد.

آشپزی

 دلمه گوجه فرنگی شیک 
و مجلسی

مــــواد الزم:گوجه فرنگی درشــت 5 عدد،جعفری ساطوری شــده 2 قاشق 
سوپ خوری،کرفس نگینی خردشده  یک ساقه،کنســرو ماهی تن  یک قوطی،پیاز 

نگینی خردشده یک عدد،فلفل دلمه ای کوچک نگینی خردشده  یک عدد،سس مایونز 2 
قاشق سوپ خوری،نمک، فلفل سیاه و آویشن به مقدار الزم،آب لیمو یک قاشق سوپ خوری

طرز تهیه:
گوجه فرنگی ها را بشویید و قسمت سر آنها را به صورت افقی برش بزنید و کنار بگذارید. داخل شکم 
گوجه فرنگی ها را با یک قاشق کوچک یا چاقو خالی کنید. جعفری خردشده را با کرفس مخلوط 
کرده، کنســرو ماهی تن را با چنگال خرد و با جعفری و کرفس مخلوط کنید.سپس پیاز و فلفل 
دلمه ای را به مواد قبل اضافه کنید. حاال سس مایونز را در ظرفی بریزید و مقداری نمک، فلفل 

و آویشن به آن بیفزایید و کمی هم بزنید. اکنون آب لیمو را در سس 
بریزید و پس از آنکه سس یکدست شد، آن را با مواد ماهی تن 
و سبزیجات مخلوط کنید. سپس با قاشق از مواد آماده درون 
شکم گوجه فرنگی بریزید. سر گوجه فرنگی ها را به صورت 
مورب روی آنها قرار دهید. حاال دلمه ها را درون ظرف 

مناسب سرو بریزید.

عادت های  بدی که همه را از شما فراری می دهد

پوستر »من می ترسم« رونمایی شد بازیگران جدید در  »شام ایرانی«خبر
علیرضا خمسه، سید جواد هاشــمی، مرجانه گلچین و میرطاهر 
مظلومی به »شــام ایرانی« پیوســتند. در حالی که گــروه اول 
خانم های بازیگر شرکت کننده در این رئالیتی شو از جمله سیما 
تیرانداز، شــبنم قلیخانی و مــارال فرجاد مهمــان جولیا بازیگر 
آذربایجانی در باکو هستند و ضبط برنامه در این کشور ادامه دارد، 
بازیگران تازه ای برای فصل های بعدی مجموعه به آن پیوستند.

پیش از این ضبط قسمت های مربوط به مهمانی چهره های مرد 
از جمله پوریا پورسرخ، نیما شاهرخ شاهی، سامان گوران و امره 

تتیکل بازیگر ترکیه ای به پایان رسید.

پوســتر فیلم » من می ترســم« رونمایی شــد. این فیلم که 
آخرین ساخته بهنام بهزادی است  در بخش سودای سیمرغ 
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درمی آید. الناز 
شاکردوســت، امیر جعفری، مهران احمدی، ستاره پسیانی و 
پوریا رحیمی سام بازیگران »من می ترسم« هستند.در خالصه 
داســتان، این فیلم آمده اســت: »بدیش اینه من وسط کلی 
شک ام که می خوام برم یا نه...ولی بدترش اینه که صدبرابرش 
مطمئنم نمی تونم بمونم«.پوســتر »من می ترســم« توسط 

استودیو دفتر )امیرحسین فراهانی( طراحی شده است.

دهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن ایران با نگاهی 
به بازار، یکم و دوم بهمن ماه با حضور جمعی از مســئولین ، دســت اندرکاران و 
فعاالن صنعت فوالد در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد. 
مهندس منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و تنی چند از مسئولین 
شــرکت نیز در این همایش حضور داشــتند. یزدی زاده در پنــل تخصصی این 
همایش گفت: ذوب آهن اصفهــان تنها تولید کننده فوالد بــه روش کوره بلند با 
استفاده از سنگ آهن است.متاسفانه معادن به جای تامین نیاز اولیه واحدهای 
فوالدی نظیر ذوب آهن اصفهان به سمت صادرات مواد اولیه )انفال( روی آورده اند 

و این موضوع عدم توازن در زنجیره فوالد را ایجاد کرده است.

ذوب آهن تاکنون صد در صد ارز حاصل از صادرات را بازگردانده است 
وی افزود : ذوب آهن اصفهان در سال گذشــته ارز حاصل از فروش محصوالت 

فــوالدی خود را بــه میــزان 120 درصد 
بازگرداند، 20 درصد باالتــر از تعهدی که 
داشت و امســال نیز تاکنون صد در صد 
تعهد را انجام داده ایم . بانک مرکزی در 
نشست های مختلف حق را به فوالدی 
ها می دهد زیــرا عملکرد آنها شــفاف 
اســت.مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان 
تصریح کــرد : برخی صنایــع از انرژی 
ارزان و یارانه دار گاز اســتفاده می کنند 
بنابرایــن دغدغه کمتری بــرای تامین 
سنگ آهن دارند. ذوب آهن که از یارانه 
انرژی بهره مند نیست با هر قیمتی حتی 

صادراتی باید مواد اولیه را تهیه کند و در این شــرایط با مشــکالت زیادی مواجه 
است. این شرکت 10 درصد تولید فوالد کشور را داراست؛ اما همواره مظلوم واقع 
شده است.این مقام مسئول بیان کرد: متاسفانه سنگ آهن با عیار 61 و62 در ایران 
به کنسانتره تبدیل می شود در حالی که ذوب آهن اصفهان نیاز شدید به این سنگ 

آهن دارد تا بتواند محصوالت استراتژیک مانند ریل تولید کند.

صادرات بیلت هفت تا هشت برابر ارزش افزوده در مقایسه با سنگ آهن دارد
مهندس یزدی زاده در ادامه به صادرات بیلت و ســنگ آهن پرداخت و تصریح 
کرد : صادرات بیلت ارزش افزوده هفت تا هشت برابری در مقایسه با سنگ آهن 
دارد،حال تولید و صادرات کدام یک از این دو محصول به ویژه در شــرایط فعلی 

رشد اقتصادی را در پی دارد.

سیاست واگذاری نادرست معادن، عامل گسست زنجیره تولید ذوب آهن  
وی اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان بر اساس معادن بنیان گذاشته شد و چندی 
پیش نیز در 23 دی مــاه بیش از نیم قرن از حیات این شــرکت مادر صنعتی را 
پشت سر گذاشتیم. ســنگ آهن از معادنی که مدیریت آنها را بر عهده داشت در 
جای جای ایران جمع آوری شده و در کوره این کارخانه به محصول تبدیل می شود. 
زنجیره تولید این شرکت ابتدا به خوبی دیده شده بود؛ اما سیاست های واگذاری 
نادرست مشکالت امروزی را ایجاد کرده اســت. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
گفت: پیش از انقالب 600 هزار تن تولید فوالد داشتیم؛ امادر حال حاضر این رقم 

27 میلیون تن است که این مهم نوید بخش بالندگی و توسعه این صنعت مادر  
به شمار می رود.

کمبود سنگ آهن حتی با شرط عدم صادرات 
این مقام مسئول تصریح کرد : در افق 1404 اگر به تولید 55 میلیون تن برسیم، 
بیش از 32 میلیون تن سنگ آهن کم داریم. اگر به 40 میلیون تن تولید فوالد نیز 

برسیم باز هم با کمبود سنگ آهن مواجه هستیم.

 میانگین عیار سنگ آهن دانه بندی ورودی
 به کوره بلند از 60 درصد به 54 درصد رسیده است 

مهندس یزدی زاده اظهار داشت : ذوب آهن اصفهان تنها مصرف کننده سنگ آهن 
دانه بندی است که عیار آن نباید کمتر از 60 باشد؛ اما در حال حاضر از بخش های 
مختلف کشور سنگ آهنی که جمع می 
شــود، عیار میانگین آن به 54 رســیده 
اســت. ذوب آهن اصفهان تنها شرکتی 
است که یارانه انرژی نمی گیرد و با انرژی 
گران به جای احیای سنگ آهن،  سرباره 

را احیا می کند.

ذوب آهن اصفهان دغدغه 
وزارتخانه های صمت و تعاون،کار 

و رفاه اجتماعی را بر طرف کرد 
وی بیان کرد : همزمان با توســعه ذوب 
آهن نیاز اســت معادن زغال سنگ نیز 
حضور قدرتمند داشته باشند. این شرکت در سال گذشــته دغدغه دو وزارتخانه 
صمت و تعاون،کار و رفاه اجتماعی را در خصوص تعیین قیمت زغال ســنگ در 
ابتدای هر سال برطرف کرد و قیمت آن به 26 و نیم درصد شمش فوالد خوزستان 

رسید.

بازنگری در طرح جامع فوالد ضروری است 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت : با توجه به شــرایط فعلــی مواداولیه طرح 
جامع فوالدبه بازنگری نیاز دارد. متاســفانه توازن زنجیــره به هم خورده و ذوب 
آهن اصفهان به دلیل نبود مواداولیه هم اکنون با نیمی از ظرفیت تولید ، در حال 
فعالیت است. وی خاطر نشان کرد: در شرایط جنگ اقتصادی فعلی که دشمن 
صنعت فوالدرا به عنوان یک صنعت پیشرو هدف قرار داده، صرفا با همدلی و هم 
افزایی می توان از شرایط ســخت فعلی به سالمت عبور کرد.مهندس یزدی زاده 
اظهار امیدواری کرد که با برگزاری این گونه همایش ها )آن هم در شــرایطی که 
دشمن صادرات را هدف قرار داده است(بتوان با بررسی تنگناهای موجود و رفع 
چالش ها ، راهکارهای نوید بخشی در جهت تحقق اهداف مورد نظر ارائه کرد.وی، 
حضور بسیاری از مسئولین و مدیران فوالد و صنایع معدنی را در همایش مذکور 
مثبت ارزیابی کرد و گفت: هم اکنون همه به دنبال صادرات غیرنفتی و نجات کشور 
از وابستگی به نفت هستیم و صادرات فوالد یکی از راهکارهای مهم برای جایگزین 
کردن در این زمینه است.گفتنی است؛ در نمایشگاه جنبی این همایش، مهم ترین 

دستاوردهای ذوب آهن اصفهان در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفت.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن اصفهان، دغدغه دو وزارتخانه در معادن زغال سنگ را بر طرف کرد
در  بیستمین سال استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان عنوان شد؛

رشد 10 برابری ارائه پیشنهادات طی هشت سال اخیر
در بیستمین سال اســتقرار نظام پذیرش و بررسی پیشــنهادها در شرکت 
آب وفاضالب استان اصفهان عنوان شد که در سال ۹0 حدود 350 پیشنهاد 
از سوی کارکنان ارائه شده در حالی که این رقم در سال ۹7 به 3 هزار و 5۹4 
پیشنهاد افزایش یافت که بیانگر رشد 10 برابری پیشنهادات از سوی کارکنان 

است.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان در این جشنواره گفت:در 
سال های اخیر ارائه ایده ها و پیشنهادات ســازنده از سوی کارکنان  یکی از 
عوامل موثر  درتوسعه و ارتقای ســطح خدمات به مشترکین در استان بوده 

است.
مهندس هاشــم امینی با بیان اینکه در تابستان ۹7 شــرکت آبفای استان 
اصفهان بــا کمبود 4مترمکعــب در تامین آب شــرب مشــترکین مواجه 

بود، افــزود: برخورداری 
شــرکت آبفای اســتان 
اصفهان از نیروی انسانی 
متخصــص  و  متعهــد 
باعث شــد که بــه رغم 
کمبود منابع، آب شــرب 
مشــترکین در سال ۹7 
به صورت پایــدار تامین 
شود. مدیرعامل شرکت 
آبفای اســتان اصفهان 
تعهد ســازمانی را امری 
مهم در کســب موفقیت 
های شــرکت برشمرد و 
خاطرنشــان کرد:همــه 
فعاالن صنعت درشرکت 

آبفا از رأس تا انتهای هرم  شرکت با تعهدی که نسبت به شرکت دارند، گره 
گشای بسیاری از چالش ها هستند و همین امر  موفقیت بسیاری را به همراه 
داشته است. مهندس هاشم امینی اعالم کرد: از بدو تاسیس شرکت آبفای 
استان اصفهان تا کنون مدیریت مشارکت در دســتور کار قرار گرفته و کمتر 

کسی در این شرکت به صورت منفعل عمل می کند.
در ادامه این برنامه مدیرکل دفتر توســعه مدیریت و تحول اداری شــرکت 
مهندسی آب وفاضالب کشور گفت:شرکت آب وفاضالب استان اصفهان طی 
10 سال اخیر در ارزیابی های بسیاری که از سوی بخش های مختلف وزارت 
نیرو وشرکت مهندسی آب و فاضالب کشور صورت گرفته، بسیار موفق عمل 

کرده که بیانگر بهره وری قابل قبولی در این شرکت است.
مهندس ایلیادی افزود: در سال 13۹0 کمیته عالی نظام پیشنهادات در وزارت 
نیرو تشکیل شــد و از آن زمان تاکنون بررســی و ارائه پیشنهادات از سوی 

کارکنان با جدیت دنبال می شود.
وی ادامه داد: در ســال ۹5  در کارگروه نظام پیشــنهادات بــر کیفی بودن 

پیشنهادات تاکید شد و پیشنهادات سازنده و موثر مورد تایید قرار گرفتند.
 مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مهندسی آب وفاضالب 

کشور اعالم کرد: هم اکنون از 66 شرکت آبفای شهری و روستایی در کشور 
65 شرکت دارای کمیته نظام پیشــنهادات هستند به طوری که در سال ۹7 
سرانه پیشنهاد کارکنان در صنعت آبفا کشور  دو پیشنهاد در سال بوده است.

وی، کمیته نظام پیشنهادات را بسیج اندیشه ها خواند و تصریح کرد: از همه 
فعاالن صنعت آبفا انتظار می رود در کمیته نظام پیشنهادات حضوری موثر و 
فعال داشته باشند تا شاهد شکوفایی صنعت دربخش های مختلف باشیم.

در ادامه، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان گفت: دولت در 
رویکرد جدید  تخصیص بودجه را مبتنی برعملکرد ســازمان ها و شرکت ها 
که در نهایت بهره وری را به دنبال دارند،مد نظر قرار داده است چرا که درصدد 

نظام اداری کارآمد هستیم.
دکتر درویشی با بیان اینکه مهم ترین رکن هر ســازمان نیروی انسانی آن 
است، اعالم کرد: مهم ترین 
سرمایه هر شــرکت نیروی 
انسانی آن اســت و پویایی 
هر شرکت ارتباط مستقیم با 

منابع انسانی آن دارد.
پیشــنهادات  ارائــه  وی 
ســازنده را موثر در افزایش 
بهــره وری در ســازمان ها 
دانســت و خاطرنشان کرد: 
ارائه پیشــنهادات ســازنده 
که اصالح مسیر نادرست را 
 رقم می زند نه تنها افزایش 
بهــره وری را به دنبــال دارد 
بلکه در کاهش هزینه ها هم 

موثر است.
معاون توســعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان با اشــاره به برگزاری  
جشنواره بیستمین سال اســتقرار نظام پذیرش و بررســی پیشنهادها در 
شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان گفت: شــرکت آب فاضالب استان 
اصفهان نهادی خدماتی است  که در ســال های اخیر به رغم محدودیت در 
منابع توانست با ارتقا و توسعه خدمات در سطح استان رضایت بیش از پیش 
مشترکین را رقم بزند که این رویداد جای تقدیر وتشکر دارد. قطعا استقرار 
نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در شرکت آب وفاضالب استان اصفهان 

مسیر شکوفایی این صنعت را در استان به همراه دارد.
 وی ،به شایســته گزینی و جانشــین پروری در ســازمان ها اشــاره کرد و 
خاطرنشان ساخت:سازمان ها و شــرکت ها باید با در نظر گرفتن ارزش ها 
و سنجش تعلق کارکنان به ســازمان و شــرکت ها، افراد شایسته را در امر 

جانشین پروری دخیل بدانند.
دکتر درویشی با بیان اینکه تعلق سازمانی نباید به بخشی نگری تبدیل شود 
اعالم کرد: باید همه کارکنان به دوراز بخشی نگری بتوانند در قالب چارچوب 
تعریف شده با دیگر سازمان ها تعامل داشته و از جزیره ای عمل کردن پرهیز 

کنند تا هم افزایی الزم در منطقه ایجاد شود.
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