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»امانوئل مکرون« زیر تیغ استیضاح
حزب فرانسه تسلیم ناپذیر در پی ارائه طرح استیضاح دولت این کشور به پارلمان در ارتباط با اصالحات 
نظام بازنشستگی است.به گزارش شــبکه تلویزیونی BFMTV، حزب فرانسه تسلیم ناپذیر به رهبری 
ژان لوک مالنشــون در پی ارائه طرح استیضاح دولت این کشــور به پارلمان در ارتباط با اصالحات نظام 
بازنشستگی است.این شبکه تلویزیونی در توئیتی اعالم کرد ژان لوک مالنشون، نامزد پیشین ریاست 
جمهوری فرانسه ۱۴ ژانویه استیضاح دولت را به دیگر گروه های مخالف چپ گرا در مجمع ملی ارائه کرده 
بود؛ اما احزاب سوسیالیست و کمونیست از امضای طرح اســتیضاح دولت مکرون خودداری و آن را 

اقدامی شتاب زده توصیف کردند.

واکنش روسیه به اخراج دو دیپلمات روس از بلغارستان
وزارت خارجه روسیه اخراج دیپلمات های روسی از بلغارستان را اقدامی غیر دوستانه، تحریک آمیز 
و مغایر با ماهیت روابط مرسوم محترمانه بین دو کشور نامیده و اقدام تالفی جویانه در این رابطه را 
حق مسلم طرف روسی دانسته است.وزارت خارجه روسیه همچنین یادآور شده  که دولت بلغارستان 
هیچ مدرک موجهی برای حمایت از تصمیم اخراج دیپلمات های روسی ارائه نداده است.روز جمعه 
دادستان بلغارستان از آغاز تحقیقات پیش از محاکمه علیه دو دیپلمات روسی در پرونده جاسوسی 

خبر داد که ادعا شده فعالیت های غیرقانونی آنها در زمینه انتخابات و بخش انرژی است.

آماده باش ارتش اسراییل با رونمایی معامله قرن
یکی از رسانه های رژیم صهیونیســتی از آماده باش ارتش این رژیم برای مقابله با اعتراضاتی که 
رونمایی از معامله قرن می تواند به دنبال داشته باشد، خبر داد.به احتمال زیاد طرح سازش مورد نظر 
»دونالد ترامپ« رییس جمهوری آمریکا، موسوم به معامله قرن در هفته جاری رونمایی می شود و 
در همین رابطه روزنامه جروزالم پست با اشاره به اینکه این اقدام می تواند موجب بروز اعتراضات و 

یا حتی حمالتی علیه اسراییل شود از آماده باش ارتش رژیم صهیونیستی خبر داده است.

سازمان ملل نسبت به از سرگیری جنگ در لیبی هشدار داد
نماینده ویژه سازمان ملل در امور لیبی اعالم کرد به رغم تاکید این سازمان بر تحریم تسلیحاتی این کشور، 
افزایش کمک های خارجی به طرفین جنگ در لیبی ، احتمال از سرگیری و افزایش آتش جنگ در آن را 
بیشتر کرده است.غسان سالمه که مسئول آشتی میان طرف های درگیر در لیبی است بمباران فرودگاه 
»معیتیقه« توسط ارتش شرق لیبی را نقض آشکار آتش بسی اعالم کرد که ژنرال خلیفه حفتر، فرمانده 
این ارتش از امضا کنندگان آن بود.مسئولین فرودگاه بین المللی معیتیقه در طرابلس، پایتخت لیبی اعالم 
کردند: فعالیت این فرودگاه به علت اصابت راکت متوقف شده است. این فرودگاه پیش تر نیز چندین بار 

به علت اصابت چندین موشک و حمالت هوایی تعطیل شده بود.

رییس جمهور کره جنوبی:

مذاکرات واشنگتن و پیونگ یانگ نتیجه ای نداشت
رییس جمهور کره جنوبی در اظهاراتی عنوان داشــت که مذاکرات واشنگتن با پیونگ یانگ در سال 
۲۰۱۹ نتیجه ای در بر نداشت. »مون جائه این« در اولین موضع گیری خود در سال ۲۰۲۰ میالدی درباره 
مذاکرات آمریکا و کره شمالی تایید کرد که این گفت وگوها در سال گذشته میالدی پیشرفتی نداشته 
است.رییس جمهور کره جنوبی در اظهارات خود عنوان داشت: یکی از موضوعاتی که باعث تاسف بود 
این است که سران دو کشور آمریکا و کره شمالی نتوانستند در دومین مالقات رسمی خود در سال ۲۰۱۹ 

میالدی در هانوی ویتنام دستاوردی داشته باشند و به توافق برسند.

چکش کاری های نهایی مجلس برای مقابله با ورود پول های کثیف به کارزار انتخاباتی؛

راه نفوذ پول به انتخابات بسته می شود 

نمایندگان آخرین تغییرات و ملحقات به  علیرضا کریمیان
طرح شفاف سازی هزینه های تبلیغاتی را 
انجام داده و آن را با تصویب در صحن علنی راهی شورای نگهبان کردند. 
در نهایت با طرحی که در مجلس تصویب شد نامزدهای  انتخابات یا باید 
بگویند هزینه های انتخاباتی شان را از کجا آورده اند و یا باید منتظر عواقب 
آن باشند. مسئله ای که در صورت اجرایی شدن می تواند خاتمه ای بر 
یکی از بزرگ ترین شبکه های رانت بازی در کشور باشد و برای همیشه 
راه ورود پول های کثیف به انتخابات را پایان دهد.یک سال پیش بود که 
بهارستان نشینان طرح اصالح قانون انتخابات مجلس را کلید زدند، این 
اصالحیه، هم موضوع استانی شدن انتخابات و هم شفافیت هزینه های 
انتخابات را در بر داشت؛ اما بعد از ایرادات شــورای نگهبان و همزمان 
شدن آن با آمدن الیحه جامع قانون انتخابات به مجلس تصمیم گرفته 
شد این طرح از دستورکار خارج شــود و الیحه جامع مورد بررسی قرار 
بگیرد؛ اما از آنجا که بررسی این الیحه قطعا به انتخابات دوم اسفند ماه 
نمی رســید و نگرانی ها از ورود پول های کثیف بــه انتخابات مجلس 
باالگرفته بود، نمایندگان مجلس بار دیگر آستین ها را باال زدند و این بار 
طرح »شــفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت هــای انتخاباتی در 
انتخابات مجلس شــورای اســالمی« با قید دو فوریت را راهی صحن 
علنی مجلس کردند.سوم دی ماه کلیات این طرح  با ۱۴۹ رای موافق، 
۱۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در مجلس 

به تصویب رسید و اخیرا  نیز با بررسی جزییات این طرح، پرونده آن در 
خانه ملت بسته شد و چشم ها به شورای نگهبان است تا مشخص شود 
این بار تصمیم گیری مجلس درباره هزینه های انتخابات با چه واکنشی 
از سوی این شورا روبه رو خواهد شد. طبق مصوبات مجلس مقرر شد 
دولت پایگاهی را برای ثبت اطالعات مالــی کاندیداها راه اندازی کند. 
موضوع بعدی دریافت کمک های مالی به کاندیداها بود که ممنوعیت 

یا عدم ممنوعیت آن به بحث گذاشته شد. 
بر اســاس ماده دوم این طرح نمایندگان مجلس ممنوعیت دریافت  
کمک های مالی را بــرای کاندیداهای مجلس مقــرر کردند. طبق این 
مصوبه هیچ شخص یا نامزدی نمی تواند اقدام به دریافت و یا پرداخت 
کمک مالی نقدی و یا غیر نقدی جهت تامین منابع مالی فعالیت های 
انتخاباتی و هزینه کرد آنها  کند، مگر به صورتــی که در این قانون مقرر 
شده است. یکی از جنجالی ترین مواد این طرح مربوط به تامین مالی 
تبلیغات بود که  موافقت و مخالفت زیادی به دنبال داشت؛ اما در نهایت 
مصوب شد تا نمایندگان برای هزینه های انتخاباتی خود تنها از اموال و 
دارایی شخصی نامزد،کمک های احزاب و گروه های سیاسی، کمک های 
اشخاص حقیقی ایرانی، منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون 
و سایر قوانین مرتبط اســتفاده از آن برای انجام فعالیت ها و تبلیغات 
انتخاباتی مجاز اســت، از قبیل ســالن های اجتماعات، جایگاه های 
نصب تبلیغات، مســتندات تلویزیونی)صوتی و تصویری( اســتفاده 

کنند. براســاس تبصره یک این ماده، هرگونه کمــک به فعالیت های 
انتخاباتی تحت هرعنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از اشخاص 
حقوقی به جز احزاب و گروه های سیاســی، ممنوع است، اعم از اینکه 
به صورت کمک نقدی یا غیر نقدی باشــد و یا اینکــه اموال، خدمات یا 
دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت 
متعارف آن هاست، برای نامزدها و یا درجهت فعالیت های انتخاباتی و 
تبلیغات فراهم کنند.بر اساس تبصره ۱ این ماده نیز هرگونه پرداخت و 
کمک نقدی  باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق 
شماره حساب موضوع ماده )۷( این قانون انجام گیرد. از جمله موارد 

دیگری که به تصویب رسید میزان هزینه های تبلیغاتی بود.
 در جریان انتخابات میــزان هزینه انتخابات نقــش تعیین کننده ای 
داشــت و هرچند یک اصل نبود اما تقریبا به یک قاعده نانوشــته ای 
تبدیل شده بود که هرکسی پول بیشــتری در انتخابات هزینه می کرد 
احتمال پیروزی او نیز بیشتر می شد اما در طرح شفافیت و نظارت بر 
تامین مالی هزینه های انتخاباتی تالش شده است تا حد و مرزی برای 
این هزینه ها تعریف شود تا شاید این مســئله نامزدهای انتخاباتی را 
در یک شــرایط برابر قرار دهد.نمونه بارز این موضوع را می توان در ماده 
۵ دید که بر اســاس آن حداکثر هزینه انتخاباتی بایــد به تایید هیئت 
 مرکزی نظارت برسد که البته از این میزان  تنها ۲۰درصد به کمک مالی 

تعلق دارد.

ترامــپ در واکنش به صحبت هــای ظریف درباره 
مذاکــره با آمریکا مدعی شــد وزیــر خارجه ایران 
خواســتار گفت وگو با آن ها شــده است.آیا ظریف 
خواســتار مذاکره با آمریکا شــده بود؟به گزارش 
خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه 
خبرنگاران جــوان، مصاحبه محمــد جواد ظریف، 
وزیر خارجه کشــورمان با مجله آلمانی اشــپیگل 
منتشــر شــد.چندی بعد صحبت هــای ظریف با 
واکنش دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا روبه رو 
شد.ترامپ در توئیتی به زبان فارسی ادعا کرد، وزیر 
امور خارجه ایران گفته  که تهران درخواست مذاکره 
با آمریکا را دارد، اما می خواهد  تحریم ها برداشته 
شــود. او  در ادامه خطــاب به ظریف نوشــت »نه 
ممنون!«رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان در این 

گفت و گو در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا مذاکره 
با آمریکا را پس از ترور سردار سلیمانی غیرمحتمل 
می دانید؟ توضیح داده بود کــه ایران حتی پس از 
ترور سردار سلیمانی، مذاکره با آمریکا را غیر محتمل 
نمی داند؛ به شــرط آنکه آمریکا تغییــر رویه دهد و 
تحریم ها را بردارد.وی در پاسخ به خبرنگار این رسانه 
آلمانی عنوان کرده بود کــه من هرگز چنین امکانی 
را رد نمی کنم؛ به شــرط آنکه آنهــا )آمریکایی ها( 
رویکرد خود را تغییر دهند و واقعیات را به رسمیت 
بشناســند ما کماکان پای میز مذاکره هســتیم و 
آنها میز را ترک کردند.دیپلمات ارشــد کشــورمان 
همچنین خاطرنشــان کرده بود که آمریکا آسیب 
بزرگی به مردم ایران زده است.پس از توییت فارسی 
 ترامپ، ظریف هم ادعای او را مبنی بر درخواســت 

گفت وگوی مذاکره با آمریکا، بی پاسخ نگذاشت و 
در توئیتی نوشت: بهتر است به دونالد ترامپ توصیه 
شود که نظرات و تصمیمات سیاست خارجی خود 
را بر اساس واقعیت ها پایه گذاری کند، نه بر اساس 
عناوین خبرهای فاکس نیوز یا مترجمان فارســی 
خود.برای آگاهی بهتــر، او می تواند مصاحبه کامل 

من را )به زبان انگلیسی( بخواند.

آیا ظریف خواستار مذاکره با آمریکا شده بود؟

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با اشاره به اینکه موضع مکانیسم ماشه اروپا خالف برجام و قوانین بین الملل بود، گفت: تمام فعالیت های هسته ای ایران تحت نظارت 
آژانس است؛ اما ایران در صورت ادامه انفعال اروپایی ها در برجام در همکاری با آژانس تجدیدنظر می کند.سیدحسین نقوی حسینی در واکنش به رفتارهای متناقض 
کشورهای اروپایی نسبت به برجام و فعال کردن ســازوکار حل اختالف، گفت: اروپایی ها چندی پیش موضع خود مبنی بر فعال کردن مکانیسم ماشه علیه جمهوری 
اسالمی ایران را اعالم کردند؛ اما این موضع مبتنی بر توافق برجام هم نبود.نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: به کار انداختن مکانیسم 
ماشه چارچوب مشخص در برجام دارد ولی اروپایی ها به دنبال رویه متفاوت از توافق هسته ای بودند. جمهوری اسالمی بارها پای بندی خود به توافق را اثبات کرد و خروج 
آمریکا از برجام و انفعال اروپایی ها دلیل کاهش تعهدات از سوی ایران بود بنابراین اعالم موضع اروپا درباره فعال کردن مکانیسم ماشه اشتباه بود.وی افزود: اروپایی ها 
نمی توانستند از این مسیر کار خود را پیش ببرند زیرا مبتنی بر توافق برجام و قوانین بین المللی نبود لذا درباره تمدید مهلت ساز و کار حل اختالف صحبت می کنند و تاکید 
دارند که اروپا به دنبال بازگشت تحریم های شورای امنیت علیه ایران نیست.نقوی حسینی با اشاره به ابراز امیدواری مقامات اروپایی از اینکه ایران بعد از گام پنجم کاهش 

تعهدات هسته ای خود، اقدام بیشتری انجام نداده است، گفت: برنامه جمهوری اسالمی ایران بستگی به رفتار طرف مقابل دارد.

نقل قول روزتجدیدنظر ایران در همکاری با آژانس در صورت تداوم انفعال برجامی اروپا

واکنش روحانی به اقدام »رییسی« 
رییس جمهور به اقدام رییس قوه  قضاییه در صدور بخشنامه در حوزه فضای مجازی واکنش نشان 
داد.محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور در نامه ای به اســماعیلی، رییس حوزه ریاست قوه 
قضاییه با اشــاره به بخشــنامه رییس قوه قضاییه مورخ ۹8/۱۰/۲8با موضوع »مسئولیت صدا و 
سیما در خصوص صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر 
 آن« بیان کرد که بخشنامه مذکور به استحضار رییس جمهور رسید و ایشان چنین پی نوشت کردند:

»حجت االسالم و المسلمین رییسی،  رییس محترم قوه قضاییه سالم علیکم احتراما؛ اینگونه امور 
مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است«.

 گزارش مجلس درباره مدارس خارج از کشور
 به قوه قضاییه ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی گزارش کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناوری درباره مسائل 
مرتبط بــا فرهنگیان و مدارس خارج از کشــور را به قوه قضاییه ارجاع دادند.ســید حمایت میرزاده 
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در جلسه علنی  روز گذشته  مجلس شورای اسالمی 
، گزارش این کمیسیون درباره مسائل مرتبط با فرهنگیان و مدارس خارج از کشور را قرائت کرد.بروز 
تخلفات در کمیسیون ارزشیابی تحصیلی مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور؛ وجود برخی 
ابهامات در ترازنامه ها و تراکنش های مالی برخی مجتمع های آموزشی تطبیقی و ابهامات درخصوص 
فعالیت های عمرانی و آموزشی مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور در برخی کشورها به عنوان 
مهم ترن محورهای طرح مسئله در این گزارش  مطرح شده است.همچنین وجود مغایرت در تراز مالی، 
عدم ثبت گردش حساب سپرده کوتاه مدت در تراز تفکیکی، عدم انسداد حساب سپرده کوتاه مدت، 
پرداخت حقوق و مزایا به فردی که هیچ سمتی در مجتمع نداشته، گزارش شده است.همچنین مواردی 
که با کشف تخلف قطعی به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شده است، توسط کمیسیون تا 

حصول نتیجه نهایی از این هیئت و دیگر مراجع ذی صالح، تعقیب و پیگیری خواهد شد.

شاهزاده چارلز: 

دوست دارم به ایران سفر کنم
شاهزاده چارلز،  جانشین ملکه انگلیس در مصاحبه ای با مهم توصیف کردن ایران ابراز تمایل کرد که به 
تهران سفر کند.وی که با روزنامه »ساندی تایمز« مصاحبه می کرد، گفت: »بله، واضح است که دوست 
دارم به ایران بروم.«شاهزاده چارلز افزود: »من می دانم که ایران برای قرن های متمادی بخش مهمی 
از جهان بوده و در دانش بشر، فرهنگ، شعر و هنر نقش زیادی داشته است. منظورم این است که مردم 
واقعا قابل توجهی دارد.«جانشین ملکه انگلیس در این مصاحبه از اظهار نظر درباره بحران به وجود آمده 
در خاندان سلطنتی انگلیس به دلیل کناره گیری شاهزاده هری و همسرش از این خاندان خودداری کرد.

جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در ایران بازخوانی می شود
عضو کمیسیون عمران مجلس از بازخوانی و بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی توسط ایران و در 
داخل کشور خبر داد.فرج ا... رجبی در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت بازخوانی جعبه سیاه 
هواپیمای اوکراینی، اظهار کرد:  وزارت راه و شهرسازی در صدد آن است که جعبه سیاه را در ایران بخواند.

وی تاکید کرد: سیاست ما این است که جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در ایران بماند و در همین جا 
بازخوانی شــود.هواپیمای بوئینگ پرواز تهران-کی یف ۱8 دی ماه امسال دقایقی بعد از تیک اف به 
دلیل شلیک اشتباهی پدافند هوایی سقوط کرد و تمام ۱۷۶ مسافر و خدمه پروازی آن جان خود را از 
دست دادند. بر اساس قوانین ایکائو، کشوری که هواپیما در آنجا دچار سانحه شده مسئول بررسی و 

بازخوانی جعبه سیاه است.

کافه سیاست

وزیر اقتصاد:

 FATF همکاری با  
مثل همکاری با فیفاست

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
گفتFATF یــک نهاد بین دولت هاســت 
که برای مبارزه با پولشــویی و تامین مالی 
تروریســم قانون  گذاری می کند. این کار را 
برای یک کشــور خاص انجــام نمی دهد و 
نسخه آن برای همه کشورهای دنیاست. ما 
هم یکی از آن کشورها هســتیم. نمونه این 
نهادهای بین المللــی در موضوعات مختلف 
فراوان دیده می شود. شاید یکی از نهادهای 
بین المللی که خیلی از ما با آن آشــنا باشیم 
فیفاســت. آیا در مورد فوتبــال فیفا برای ما 
و بقیه کشــورهای دنیا قانون گذاری انجام 
نمی دهــد؟ وی افــزود: بزرگ ترین قربانی 
تروریسم ما هســتیم. چه تروریسم دولتی 
و چه تروریســم سیاســی؛ ما با تروریسم و 
پولشویی مخالف هســتیم و حتی با زخمی 
که از تروریسم خوردیم در این زمینه پیشتاز 
مقابله بــا آن  قــرار داریم. پــس این اصل 
راهبردی ماست. پولشــویی و تامین مالی 
تروریســم از نظر ما مذموم اســت وباید با 
قاطعیت با آن مقابله کــرد. این قواعدی هم 
که وضع شده اســت ما نیامده ایم که الحاق 
به کنوانســیون را قبول کنیم بلکــه ما قانون 
مقابله با مبارزه با تروریسم را نوشتیم یعنی 
یک قانون را با شرایط اجتماعی و اقتصادی 
کشورمان تدوین کرده ایم و مجلس تصویب 
کرده اســت. به نظر من باید ســعی داشته 
باشــیم شــروط خود را اعمال کنیم؛ اما در 
مجموع بایــد اســتانداردهای بین المللی را 
قبول کنیم بنابراین دولت تالش دارد تا این 
لوایح که به تصویب مجلس شورای اسالمی 

رسیده است، در مجمع نیز تصویب شوند.

 نمایندگان مجلس بار دیگر آستین ها را باال زدند و این بار 
طرح »شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های 
انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسالمی« با قید دو 

فوریت را راهی صحن علنی مجلس کردند

بین الملل

شهرداری کاشانم الف:749343

اطالعیه
نظر به اینکه قسمتی از پالک ثبتی ۱۱/۴۹۷ اصلی بخش دو کاشان به نشــانی بلوار قطب راوندی در طرح تعریض معبر و آزادســازی پروژه زیرگذر واقع گردیده، 
بدینوسیله از کلیه مالکین پالک مذکور دعوت بعمل می آید ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر این آگهی با در دست داشتن مدارک مالکیت در ساعات اداری به واحد 
امالک منطقه دو شهرداری کاشان واقع در بلوار مادر جهت تنظیم توافق نامه حضور یابند بدیهی است در صورت عدم مراجعه مراتب از طریق مر اجع قضایی اقدام 

خواهد شد.

شهرداری کاشان م الف:749339 

اطالعیه
نظر به اینکه قسمتی از پالک ثبتی ۱۱/۲۴۴ اصلی بخش دو کاشان و همچنین کل مســاحت عرصه و اعیان مغازه های نبش پالک واقع در بلوار قطب راوندی در 
طرح تعریض معبر و آزادسازی پروژه زیر گذر واقع گردیده، بدینوسیله از کلیه مالکین پالک مذکور دعوت بعمل می آید ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر این آگهی با 
در دست داشتن مدارک مالکیت در ساعات اداری به واحد امالک منطقه دو شهرداری کاشان واقع در بلوار مادر جهت تنظیم توافق نامه حضور یابند. بدیهی است 

در صورت عدم مراجعه مراتب از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد شد. 
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 حضور برندهای مطرح در بیست و سومین نمایشگاه
 لوازم خانگی اصفهان

بیست و سومین نمایشــگاه لوازم خانگی اصفهان از دهم بهمن ماه میزبان برندهای مطرح کشور 
می شود تا محصوالت و کاالهای خود را برای مردم این اســتان به نمایش بگذارند.این نمایشگاه 
که تا چهاردهم بهمن ماه و به مدت پنج روز در محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان واقع 
در پل شهرســتان برپا خواهد بود، ۹۰ شــرکت و برند معتبر فعال در حوزه لوازم خانگی را گرد هم 
جمع خواهد کرد تا لوازم برقی، چینــی، اوپال و بلور را در معرض بازدیــد عمومی قرار دهند. بیش 
از ۱۰ هزار مترمربع فضای نمایشــگاهی برای برپایی بیســت و سومین نمایشــگاه لوازم خانگی 
اصفهان پیش بینی شــده و شــرکت هایی از اســتان های اصفهان، تهران، البرز، خراسان رضوی، 
آذربایجان شــرقی، قم و مازندران در نمایشــگاه حضور پیــدا کرده اند.از مهم ترین شــرکت های 
حاضر در نمایشــگاه لــوازم خانگی اصفهــان می توان به ســپاهان جارو، پاکتیــن، چینی زرین، 
پردیس کاشــان، تکنوالیو، دوو و اسنوا اشاره کرد.شرکت های امرســان، الماس بلورین، بیمکث، 
ســیلور، امگا تفلون، هومکت، داتیس، هایســنس، فریدولین، الکترواســتیل، کاخلر، تکنوالیو 
 و مهدیران از دیگر شــرکت هایی هســتند که محصوالت خود را برای بازدیدکننــدگان اصفهانی به 

نمایش می گذارند.

رییس انجمن جایگاه داران استان:

 چندین بار درخواست بررسی کیفیت بنزین را
 مطرح کرده ایم

رییس انجمن جایگاه داران استان اصفهان معتقد است که کیفیت بنزین پایین آمده و با قاطعیت 
می گوید: از ۱۰ آذر ماه به  بعد، به نظر می رســد که فرآورده بنزین و نفت گاز در اصفهان دارای تبخیر 
بیش از حدمجاز بوده که این مسئله در این فصل غیر طبیعی است؛ اما اینکه مربوط به کیفیت این 
فرآورده است باید در آزمایشگاه های موسسه ملی استاندارد پایش و گزارش شود.پیمان کامران 
تاکید می کند: بنزین توزیعی در اصفهان از پاالیشــگاه اصفهان تامین می شود و در حال حاضر در 
کالن شهر اصفهان، بنزین یورو چهار توزیع می شــود و اجازه خرید بنزین معمولی را نداریم. وی با 
بیان اینکه شرکت پخش فراآورده های نفتی عنوان می کند که کیفیت بنزین ایرادی ندارد، می گوید: 
موسسه استاندارد باید به طور مداوم کیفیت بنزین را کنترل کند؛ اما آنچه مبرهن است تنها سالی دو 
تا سه بار کیفیت بنزین را مورد بررسی و آزمایش قرار می دهد.به گفته کامران، تاکنون چندین بار به 
صورت حضوری و حتی مکاتبه از اداره کل استاندارد استان اصفهان درخواست بررسی مجدد کیفیت 

بنزین را دادیم، چراکه معتقدیم کیفیت بنزین این کالن شهر تغییر کرده است.

مدیرکل تامین اجتماعی اصفهان:

2۶ هزار نفر در اصفهان بیمه بیکاری می گیرند
مدیــرکل تامین اجتماعی اصفهان تعــداد مقرری بگیران بیمــه بیکاری در این اســتان را بالغ بر 
۲۶ هزار نفر دانســت. محمد گورابی گفت: بیش از ســه میلیــون و چهارصد هزار نفــر از جمعیت 
اســتان اصفهان تحت پوشش این ســازمان هســتند و از خدمات بیمه ای و درمانی آن استفاده 
می کنند.وی افزود: جمعیت مســتمری بگیران ســازمان تامین اجتماعی در استان حدود ۳۴۰ 
هزار نفر و مقرری بگیــران بیمه بیــکاری بالغ بر ۲۶ هزار نفر هســتند . امروز از هر ۸ نفر ســاکن 
اســتان اصفهان، معاش یک نفر از این ســازمان اســت.این مقام مســئول ادامــه داد: تامین 
اجتماعی یک ســازمان عمومی و غیردولتی اســت و بدون تکیه بر اعتبارات دولتی به میزان ۸۵ 
 درصد از بودجه و درآمد خود را از محل حــق بیمه ای که کارگران و کارفرمایــان پرداخت می کنند،

 دریافت می کند.

اعتراض و کشمکش میان کشاورزان و نیروگاه اصفهان بر سر ساخت و سازهای غیر قانونی و برداشت آب همچنان  ادامه دارد؛

استثنائاِت اعمال قانون!

اعتراض و تجمــع کشــاورزان در مقابل  مرضیه محب رسول
نیروگاه اصفهــان چند ماهی اســت که 
خبرساز شده است. کشاورزان نسبت به  رعایت نکردن حریم رودخانه 
و احداث دیوار در این منطقه اعتراض دارند. نیروگاه اصفهان واقع در 
غرب این کالن شهر در حاشیه زاینده رود و دامنه تپه های محله قائمیه 
 قــرار گرفتــه، ایــن واحــد در جنــوب غربــی شــهر اصفهــان و 
در ۲ کیلومتری بزرگراه ذوب آهن، به وســعت تقریبی۷۴ هکتار واقع 

شده است.
خشکسالی های اخیر در اصفهان بارها موجب شده تا کشاورزان برای 
رسیدن به حقابه مور نیاز خود با قســمت ها و پروژه های مختلفی در 
استان از جمله لوله های آبرســانی به یزد و ساخت و سازهای حریم 
رودخانه که بخشی از آن شــامل نیروگاه هم می شود درگیری داشته 
باشند. این موضوع اما با جریان یافتن زاینده رود اندکی کمتر شد و حاال 
در هفته های اخیر با خشک شدن زاینده رود باز هم این اعتراضات باال 
گرفته است .کشاورزان پیش از این نیز در مهر و مرداد ماه سال جاری 
نسبت به اجرا نشدن حکم قضایی در مورد برداشته شدن سازه های غیر 

مجاز در کنار زاینده رود در قسمت نیروگاه اعتراض و تجمع داشتند. در 
اعتراض هایی که از سوی کشاورزان در مردادماه برگزار شده آنها مدعی 
شدند دستور قضایی که در ســال ۹۶ برای آزادسازی حریم زاینده رود 
صادر شده از ســوی مدیران و مســئوالن مربوطه نادیده گرفته شده 
است.اعتراضات کشــاورزان اما از آن جهت دوباره شدت گرفته که این 
افراد مدعی هستند با وجود وعده های مسئوالن امنیتی برای اجرای 
مصوبات اما هیچ اقدامی تاکنون در رابطه با آزادسازی حریم زاینده رود 
انجام نشده  است.کشــاورزان همچنین می گویند که نیروگاه نسبت 
به تصرف مادی »شایج« برای ســاخت تصفیه خانه فاضالب اقدام و 

چاه های زیرزمینی این منطقه را تخریب کرده است.
 با ادامه بــی توجهی ها در مهر مــاه هم بار دیگر کشــاورزان در مقابل 
نیروگاه تجمع کرده و این بار اقدام بــه تخریب دیوارهای این مجتمع 
کردند. آنها در آن زمان اعالم  داشــتند که با وجــود اخطارهای قانونی 
مکرر به اســتناد تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادالنه آب متاســفانه 
نیروگاه برق تاکنون توجهی نکرده و به اقدامات غیرقانونی ادامه داده 
اســت. پس از آن حاال دوباره اعتراضات از ســوی این صنف نسبت 

به ســاخت و ســازهای نیروگاه باال گرفته ولی به نظر می ر سد این بار 
اعتراضات خشــن تر بوده و به تخریب بخشی از ســازه های نیروگاه 
منجر شده اســت؛ اما نکته اینجاست که نیروگاه در اطالعیه ای مدعی 
شده که این افراد، معترضانی منتسب به کشاورزان هستند. بر اساس 
اطالعیه این سازمان نیروگاه، هیچ مخالفتی با اجرای طرح ساماندهی 
حاشیه رودخانه نداشــته و خود در اجرای این طرح، پیش قدم بوده؛ 
اما ضروری است اجرای این طرح در نیروگاه با رعایت موارد و الزامات 
خاص اماکن و تاسیســات حساس اجرا شــود: »عده ای که خود را 
منتسب به کشــاورزان معرفی می کردند با ورود غیرقانونی به محوطه 
نیروگاه اصفهان در حاشیه زاینده رود، به بهانه اجرای طرح ساماندهی 
این رودخانه باعث تخریب بخشی از اموال بیت المال، محیط زیست 
و قطع درختان با قدمت بیش از ۳۰ ســاله شــدند.تاکید می شــود 
نیروگاه، هیچ مخالفتی با اجرای طرح ســاماندهی حاشیه رودخانه 
نداشته و خود در اجرای این طرح، پیش قدم بوده؛ اما ضروری است 
اجرای این طرح در نیروگاه با رعایت مــوارد و الزامات خاص اماکن و 
تاسیسات حساس اجرا شود و جزییات اجرای ساماندهی در نیروگاه 
که تاسیسات آن در دو سمت رودخانه قرار دارد با اجرای این طرح در 
زمین های بایر و کشاورزی متفاوت است. اما افراد مذکور، بدون تامل 
الزم و بدون هماهنگی با دستگاه های ذی ربط، موجبات ناامنی نیروگاه 
و مشکالتی برای کشاورزان شــریف و زحمتکش را فراهم کردند.این 
افراد به باغ های شخصی همجوار نیروگاه که در حریم و بستر رودخانه 
است، آسیبی نرسانده و فقط متعرض نیروگاه شده اند. این در حالی 
است که در بیش از ۵۰ سالی که از احداث نیروگاه می گذرد، کشاورزان 
همواره از مسیر رودخانه و مادی موجود در محوطه نیروگاه، رفت و آمد 
داشته و از عبور آب اطمینان یافته اند.یادآور می شود طرح ساماندهی 
در محدوده نیروگاه آماده شــده و در کمیته مهندسی رودخانه شرکت 
آب منطقه ای به تایید رسیده و پس از تایید نهایی جزییات آن در اسرع 
وقت اجرا و دغدغه اصلی کشــاورزان عزیز که تامین و عبور آب بدون 

تلفات است، به صورت کامل برطرف خواهد شد«.  
با وجود وعــده های چندین ســاله اما ایــن بیانیه نشــان می دهد 
کشــاورزان برای رســیدن به حق خــود بایــد چند ســال دیگر هم 
چشــم انتظــار باقــی بمانند تــا شــاید قانونی کــه بــی اغماض و 
چشــم پوشــی برای برخی از ســاخت و ســازهای غیــر قانونی در 
حریم زاینــده رود برای مــردم عادی اجرایی شــده، برای بخشــی 
 از دولــت کــه خــود مدعــی حفاظــت از منابــع آبــی هم هســت

 اجرایی شود .

رییس اداره خدمات پــس از فروش تلفن ثابت از 
امکان مشاهده جزییات صورتحساب قبض تلفن 
ثابت در اصفهــان خبر داد. مســیح محمدی بیان 
کرد: مخابرات منطقه اصفهان در راســتای تسهیل  
پرداخت قبض تلفن ثابت برای مشــترکین نسبت 
به فراهم کردن زیر ســاخت های الزم  از طریق سه 
درگاه مشــخص اقدامات الزم را انجام داده است.

وی افزود: بهترین و ساده ترین کانال جهت اطالع 
از مبلغ قبض و پرداخت،  مراجعه به سامانه تلفنی 
۲۰۰۰  مخابرات منطقه اصفهان اســت . استفاده از 
کد دستوری #۲۰۲۰* ) تلفن همراه ( و مراجعه به 
سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس tci.ir  نیز دو 
روش دیگر جهت پرداخت غیر حضوری تلفن ثابت 
برای مشترکین اســت.محمدی گفت: بسیاری از 
مشترکین تمایل دارند پس از دریافت مبلغ قبض 
به صورت پیامکی ، بتوانند از جزییات صورت حساب 
دوره خود اطالع داشــته و ریز هزینه هــای خود را 
مشاهده کنند.رییس اداره خدمات پس از فروش 
تلفــن ثابــت اصفهان در خصــوص اطــالع از ریز 

هزینه  قبض تلفن ثابت بیان داشــت: مشــترکین 
برای مشــاهده ریز هزینه های قبض تلفن ثابت ، 
 کافی اســت به ســامانه مخابرات من  در ســایت
 www.tci.ir  مراجعه کرده و پس از ثبت نام ، گزینه 
»مشــاهده ریز هزینه های قبض« را انتخاب کنند 
و با وارد کردن شــماره تلفن و مشخص کردن دوره 
قبض قادر خواهند بود تمامی ریز هزینه های قبض 
خود را مشــاهده کرده و همچنین در صورت نیاز از 
تمامی خدمات اینترنتی شــرکت مخابرات ایران 
مانند ) قطع و وصل تلفن به درخواســت مشترک ، 
 باز و بسته کردن صفر دوم ، درخواست کشف مزاحم

 و ... (  بهره مند شوند.

 امکان مشاهده جزییات صورت حساب قبض
 تلفن ثابت در اصفهان

  کوله پشتی

بازار

  کوله پشتی
Geometric مدل  

 قیمت: 331،000 تومان

 کوله پشتی شیائومی 
 City ZJB4070GL مدل

قیمت: 211،000 تومان

 کوله پشتی گرانیت 
 Istanbul مدل

قیمت: 44،000 تومان

توسعه ترمینال خارجی فرودگاه اصفهان همچنان در دستور کار
مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان توضيحاتی درباره طرح های توسعه ای فرودگاه اصفهان ارائه كرد 
و از پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۷ درصدی توســعه ترمینال پروازهای خارجی و ۸۰ درصدی ساخت 
پاركينگ هواپيما خبر داد.حسن امجدی با بيان اين كه طرح توسعه فرودگاه در سه برنامه كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلندمدت برنامه ريزی شده است،  گفت: آنچه در جهت بهبود کیفیت خدمات و بهسازی 
در سطح فرودگاه اصفهان انجام می شود، در قالب برنامه كوتاه مدت قرار دارد. وی با بيان اين كه پروژه 
توسعه ترمینال پروازهای خارجی از مرداد ماه سال ۱۳۹۶ شروع و با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۷ 
درصد در حال اجراست،  تصريح كرد: با اجرای این پروژه فضای ترمینال پروازهای خارجی از ۶هزارمتر 
مربع به ۱۵هزارمتر مربع افزایش می يابد که با این افزایش نیاز فعلی مســافران پروازهای خارجی، 
استقبال كنندگان و مشــایعت کنندگان به فضای ترمینال برطرف می شــود و شرایط برای افزایش 
امکانات و تسهیالت خدماتی فراهم خواهد شد.مديركل فرودگاه های استان اصفهان افزود: آذر ماه 
سال جاری ،فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان به حدود ۱۶۱ هزار مسافر در قالب ۱۵۳۰ پرواز 

خدمات ارائه كرده که اين ميزان نسبت به آذر ماه سال گذشته رشد ۱۱ درصدی داشته است.

سهمیه سوخت جانبازان به 100 لیتر رسید
مدیر برنامه ریزی شــرکت ملی پخش و پاالیش فرآورده های نفتی گفت: با اطالع رســانی کارت 
سوخت قدیم جانبازان ابطال شد، کارت های جدید به اداره پست تحویل داده شده و سهمیه قبلی 
در کارت ذخیره شده است.شهرام رضایی با اشاره به تغییر کارت سوخت جانبازان اظهار کرد: برای 
آن دسته از افرادی که کارت ســوخت آن ها از نوع و کالس جانبازان و معلوالن است ۴۰ لیتر بنزین 
عالوه بر سهمیه آن ها از دی ماه واریز شد، ۳۰ هزار نفر از جانبازان کارت سوخت آن ها به صورت عادی 
صادر شده بود که برای دریافت سهمیه جدید باید کارت ســوخت خود را تعویض می کردند.مدیر 
برنامه ریزی شــرکت ملی پخش و پاالیش فرآورده های نفتی تصریح کرد: با اطالع رسانی کارت 
سوخت قدیم جانبازان ابطال شد، کارت های جدید به اداره پست تحویل داده شده و سهمیه قبلی 
در کارت ذخیره شده اســت.وی افزود: راهی جز ابطال کارت ســوخت قدیم وجود ندارد و سامانه 
جامع کارت سوخت تنها یک کارت ســوخت را برای خودرو ثبت می کند و صدور کارت جدید منوط 

به ابطال کارت قبلی است.

 اعالم زمان ثبت نام دور دوم مسکن ملی
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پاالیش شرایط متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن تا نیمه دوم 
بهمن ماه ادامه خواهد داشت.محمود محمودزاده با بیان اینکه ارزیابی و پاالیش های انجام شده 
از ثبت نام کنندگان طرح اقدام ملی مســکن هنوز به اتمام نرسیده است، گفت: امیدواریم پاالیش  
متقاضیان تا نیمه دوم بهمن ماه به اتمام برســد. پس از آن متقاضیــان می توانند مراحل بعدی را 
برای انجام ثبت نام در طرح اقدام ملی مســکن انجام دهند.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و 
شهرسازی با اشاره به اینکه تمامی مدیران کل راه و شهرسازی استان ها در تالش هستند تا ظرفیت  
را برای متقاضیان جدید در شــهرهای مختلف به ویژه کالن شــهرها افزایش دهند، گفت: تا قبل از 
اتمام سال و هم زمان با ایجاد ظرفیت های جدید ثبت نام دور دوم طرح اقدام ملی مسکن انجام 
می شود و ما سعی می کنیم با افزایش ظرفیت ها بتوانیم متقاضیان بیشتری را در این شهرها ثبت 
نام کنیم.محمودزاده تاکید کرد: بــا توجه به آنکه حجم پاالیش ها در ایــن مناطق افزایش یافته، 
نمی توانیم آمارهای جدیدی از حذف شدگان طرح اقدام ملی مسکن اعالم کنیم؛ اما میزان حذف 
شدگان بسیار بیشتر از آخرین آماری است که اعالم شده است.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه 
 و شهرسازی یادآور شد: در شهرهای جدید تهران از جمله پردیس و پرند ظرفیت سازی های جدیدی

  در حال انجام اســت کــه در دور دوم متقاضیان بتوانند بــه محض اعالم زمان دقیــق ثبت نام را 
انجام دهند.

کافه اقتصاد

اخبار

ال سی فاینانس ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیونی یوآن چین طرح قطار سریع السیر اصفهان - قم - تهران، نخستین و بزرگ ترین قطار سریع السیر کشور  باز شد .معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با بیان اینکه این ال سی توسط شرکت سرمایه گذار و مجری چینی )CRCC( طرح آزاد شده است گفت: هم اکنون 
۶ پیمانکار در شش موقعیت مختلف طرح حوزه استان اصفهان مشغول  به کار هســتند.حجت ا... غالمی افزود:میزان فاینانس مرحله اول طرح به میزان پنج 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون یوآن چین بود.وی پیش بینی کرد: قطار سریع السیر اصفهان-قم به طول ۲۰۰ کیلومتر،چهار سال دیگر به بهره برداری برسد.با بهره برداری از 
قطار سریع السیر اصفهان - قم - تهران با سرعت ۳۰۰ کیلومتر برساعت، زمان سفر تهران به اصفهان با پیش بینی جابه جایی ۱۶ میلیون مسافر در سال به کمتر از 
سه ساعت می رسد.۴۰ سال پیش ایده راه اندازی قطار سریع السیر اصفهان - تهران شکل گرفت و توسط یک شرکت ژاپنی دنبال شد، اما بعد از مدتی این طرح 
مسکوت ماند، در سال۱۳۸۲ بار دیگر موضوع احداث آن از سرگرفته و از سال ۱۳۸۶ مسیر حرکت قطار تعیین شد.احداث قطار سریع السیر اصفهان- تهران در 
دولت دهم آغاز شد و قرار بود در سال ۱۳۸۹ به بهره برداری برسد؛ اما با گذشت پنج سال و روی کار آمدن دولت یازدهم طرح مورد بازنگری قرار گرفت و در اسفند 

۱۳۹۳ توسط رییس جمهور بار دیگر کلنگ زنی شد.

سرعت در احداث خط ریلی قطار سریع السیر اصفهان _ تهران

خلق زیبایی روی هنر 
کمتر شناخته شده

هنرمند اصفهانی با قلــم زنی روی 
چرم آثــاری خلق کرده  که چشــم 
هربیننــده ای را خیــره مــی کند.

شــیوا فدایی هنرمند۴۲ ساله که به 
صورت ذهنی و گاهــی از روی طرح 
نقــش می زند با طرح های ســنتی 
اصفهان چون گل ومــرغ، برگ،رخ 
ونیمرخ،حیوانــات و طرح هــای 
اسلیمی چرم را به هنری چشم نواز 

تبدیل می کند.

وز عکس ر
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بودجه سال 13۹۹ شهرداری فالورجان تقدیم شورای اسالمی شهر شد؛

افزایش 21 درصدی بودجه

بودجه سال ۹۹ شهرداری فالورجان، اول بهمن ۹۸ در جلسه علنی تقدیم 
شورای اسالمی شهر فالورجان  شد.این بودجه با افزایش 21 درصدی 
نسبت به بودجه مصوب سال ۹۸،  دویســت و بیست وچهار میلیارد و 
هفتصد و سی و پنج میلیون ریال )224/735/000/000 ریال (پیشنهاد 

شده است.
 شهردار فالورجان، در جلسه علنی شورای اسالمی شهرفالورجان  گفت:  
بودجه شــهرداری در زمان قانونی خود یعنی 2۹ دی ماه به شورا ارسال 
شد؛ اما تقدیم آن به نخستین جلسه علنی شورا موکول شد. برای تدوین 
بودجه 13۹۹بیش از هزار و 500 ســاعت کار کارشناســی صورت گرفته 
اســت.مهندس جواد نصری افزود: تالش ما تبدیل شــدن فالورجان 
به شهری امن، راحت و قابل دسترســی برای زندگی شهروندان است 
که از سالیان قبل تاکنون مسیر پیشرفت در این محور طی شد.شهردار 
فالورجان همچنین تاکید کــرد: در زمینه راهبردهای اساســی بودجه 
پیشنهادی سال ۹۹، بهره گیری از ظرفیت های حاصل از جلب مشارکت 
حداکثری شــهروندان در اداره امور شــهر و تامین هزینه ها به منظور 
افزایش حس تعلق شهروندان به شهر و برون سپاری پروژه های عمرانی 
برخی از این راهبردهاست.نصری در ادامه  افزود: با علم به اینکه برای 
تدوین بودجه ســال 13۹۹ بیش از هزار و 500 ســاعت کار کارشناسی 
انجام شده است، بودجه مصوب 13۹۸،  1۸5/000/000/000میلیارد ریال 
بود که در بودجه پیشنهادی سال 13۹۹ این رقم با 21 درصد افزایش به 

224/735/000/000ریال رسید .شهردار فالورجان با اشاره به اولویت های 
بودجه پیشنهادی افزود: تکمیل و تجهیز پروژه های نیمه تمام، تمرکز بر 
پروژه های کالن با رویکرد ارتقای کیفیت فضای شهر و افزایش تعامالت 
اجتماعی از مهم ترین اولویت های بودجه سال 13۹۹ محسوب می شود. 
جواد نصری در خاتمه اظهار داشــت: بر اســاس بودجه پیشــنهادی، 
درآمدهــای عمومی و اختصاصــی افزایش 25 درصــدی و واگذاری 

دارایی های سرمایه ای افزایش 12درصدی داشته است. 
در ادامه جلسه ریاست شورای اسالمی شهر فالورجان با ابراز خرسندی 
از ارائه بودجه پیشــنهادی و عرض خدا قوت به شهردار و تقدیر و تشکر 
از معاونت ها و کارکنان شــهرداری، در تکمیل گفته های شهردار چنین 
گفت: بودجه ســال 13۹۹ منطقی به نظر می رســد که با اراده و همتی 
که در معاونین شــهردار و دیگر کارکنان شــهرداری وجــود دارد، همه  
دســت به دســت هم می دهند که این بودجه را به صورت واقعی خود 
محقق سازند.ســید محمد رضا شــیرزادی اظهار داشــت: امیدواریم 
با تالش و کوشــش کارکنان، اعــم از کارمندان و کارگران شــهرداری و 
همکاری متقابل شــهروندان عزیز با آنها و همچنین در راستای اجرای 
منویات مقام معظم رهبری در خدمت رســانی هر چه بیشتر و بهتر به 
شــهروندان بتوانیم با تحقق بودجه پیشنهادی، شــهری ایمن، زیبا، با 
 امکانات در دسترس و همراه با نشــاط اجتماعی را برای شهروندان به 

ارمغان بیاوریم.

آزاد سازی بیش از 1۵00 متر مربع از زمین های شهرضا
 شهردار شهرضا  اظهار داشت: امسال بیش از 1500 متر مربع از زمین های شهرضا آزاد سازی شده 
است.حبیب قاسمی، آزاد سازی معابر را پیش نیاز بستر توســعه شهری دانست و افزود: این کار 
در جهت بهبــود و ارتقای ســطح کیفی 
تردد شهری برای رفاه شهروندان انجام 
شده است.شهردار شهرضا از 4 تخریب 
برای آزاد سازی خبر داد و گفت: خیابان 
صاحب الزمان جنب بیمارستان صاحب 
الزمان )عج( با مساحت 11۸ متر مربع، 
ابتدای خیابان شــهدای منا با مساحت 
250 متر مربع، انتهای خیابان شــهدای 
منا با مساحت 50 متر مربع و یک واحد 
تجاری واقع در خیابان ضلع جنوبی باغ 
ملی تخریب و آزاد ســازی شده است.قاســمی تصریح کرد: این موضوع با اعتباری بالغ بر  بیش 
از ۶ میلیارد تومان توسط شهرداری شهرضا از ابتدای ســال تا کنون انجام شده است.وی با تشکر 
از همشهریان که در توسعه شهری مشــارکت الزم را انجام می دهند، گفت: مشارکت مردمی الزمه 

توسعه شهری است و شهرداری آماده هر گونه تعامل در این راستا بریا رفاه حال شهروندان است.

شاهین شهر، میزبان رییس جمهور در دهه فجر
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شاهین شــهر، از افتتاح و بهره برداری یک واحد صنعتی ملی 
در روز 22 بهمن توســط رییس جمهور خبر داد.مصطفی بدیعیان  اظهار کــرد: واحد صنعتی ملی 
»شــهدینه« در 22 بهمن به دســت رییس جمهور افتتاح و به بهره برداری می رسد.وی، این واحد 
صنعتی را تحولی عظیم در صنایع غذایی کشور دانســت و افزود: در واحد صنعتی ملی »شهدینه« 
ساکارز )شکر صنعتی(، کنجاله ذرت و روغن ذرت از طریق فرآوری ذرت تهیه می شود.رییس اداره 
صنعت، معدن و تجارت شاهین شهر با اشاره به سرمایه گذاری 300 میلیارد تومانی بخش خصوصی 
در احداث این واحد صنعتی، تصریح کرد: صنایع تبدیلی مانند تولید شکالت و مواد قندی در طرح 

توسعه این واحد صنعتی پیش بینی شده  است.

سرپرست اداره میراث فرهنگی نطنز:

14 اثر تاریخی و طبیعی نطنز ثبت ملی می شود
سرپرست اداره میراث فرهنگی نطنز اظهار داشت: تعداد 14 پرونده ثبتی برای آثار تاریخی و طبیعی 
شهرســتان نطنز با پیگیری های اداره میراث فرهنگی شهرســتان تدوین شده و در جلسه شورای 
ثبت استان مورد تایید کارشناسان اداره کل قرار گرفته است که در اسفندماه سال جاری ثبت ملی 
می شود.حســین یزدان مهر تصریح کرد: برای اولین بار ۶ پرونده از اشــیای منقول ارزشمند موزه 
باستانی شناسی نطنز که از کاوش های محوطه باستانی اریسمان کشف شده و قدمت آنها مربوط به 
دوره کالکولیتیک )هزاره سوم تا پنجم قبل از میالد( است، تدوین شد و در جلسه شورای ثبت میراث 
فرهنگی استان اصفهان توسط کارشناسان مورد بررسی و تایید قرار گرفت.سرپرست اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نطنز افزود: تعداد ۸ پرونده آثار طبیعی شهرستان که مربوط به 
درختان چنار کهنسال است نیز پس از تهیه در جلسه شورای ثبت استان مورد موافقت قرار گرفت و 
در ماه آینده به هر یکی از این درختان یک شماره ثبت ملی اختصاص می یابد.وی در پایان تاکید کرد: 
ثبت آثار ارزشمند )ابنیه، طبیعی و معنوی( هر منطقه در فهرست آثار ملی کشور بیانگر نقطه عطف 
تاریخ، فرهنگ و تمدن آنجا محسوب می شود و مردم می توانند در راستای معرفی این آثار به اداره 

میراث فرهنگی مراجعه کنند تا در ثبت و حفظ میراث گذشتگان سهیم باشند.

اخبار

تحدید  حدود  عمومی  
11/41 پیرو آگهی های  نوبتی  قبلی  و به موجب دستور مادتین  14 و 15 قانون  
ثبت تحدید حدود  ششدانگ هر یک از امالک مشروحه ذیل واقع در شهر نطنز و 
قراء تابعه  جز بخش 9 و 10و  11 حوزه ثبتی نطنز  به شرح ذیل در ایام تعیین شده  

به شرح ذیل درمحل شروع و به عمل خواهد امد . 
شماره های فرعی  از 9 اصلی واقع در کوی علیاء 

668/2- آقای محمد جعفری  نطنزی و غیره ششدانگ یکباب باالخانه ) که در 
راستای استاندارد سازی به پال ک 2374 فرعی تبدیل گردیده است (
669-آقای محمد جعفری نطنزی و غیره  ششدانگ یکباب طویله 

شماره های فرعی  از 51 - اصلی واقع در کوی رهن
280- خانم عصمت طیبی رهنی ششدانگ  قطعه زمین 

281-آقای حسین طیبی رهنی وغیره ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی متصل 
بهم 

شمار ه های فرعی  از 76 - اصلی واقع در ریسه 
147- خانم پروین  قنبری  ریسه   ششدانگ  قطعه زمین مزروعی تقریبا  دو قفیزی  

معروف علی حاجی 
693- آقای علی رضا  حاجی سلطانی ششدانگ  قطعه زمین مزروعی  تقریبا  شش 

قفیزی  معروف باغا چه
روز تحدید : 01/ 12/ 1398

شماره های فرعی از 100 - اصلی  واقع در  طامه 
177- آقای رامین تقی زاده  طامه  ششدانگ  یکباب حصار 

1882-خانم آذر حبیبی و غیره  ششدانگ  قطعه زمین معروف باغچه مرتضی
1884-خانم آذر حبیبی و غیره ششدانگ  قطعه باغچه معروف محمد علی 

1890و 1891و 1893- ) در راستای استاندارد سازی  به پالک 2409 فرعی تبدیل 
گردیده است( خانم آذر حبیبی و غیره ششدانگ  هر یک از یکباب کاهدان مخروبه 
و یک باب حصار مخروبه و یکباب اطاق فو قانی و جای یکباب اطاق معروف بی بی 

1898- خانم آذر حبیبی  و غیره ششدانگ قطعه زمین بائره انگورستان 
1998- خانم انسی مومنی طامه  ششدانگ یکباب  اطاق تحتانی  و وسطا نی 

روزتحدید:03/ 12/ 1398
شماره های  فرعی از 118 - اصلی واقع در  جاریان 

189- آقای آقا مرتضی پارساوند  ششدانگ یکدرب باغ  
508-آقای آقا مرتضی پارساوند  ششــدانگ قطعه زمین مزروعی معروف  پای 

جوب 
735-آقای آقا مرتضی پارساوند  ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف  ریگینه 

745-آقای آقا مرتضی پارساوند  ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
833- آقای آقا مرتضی پارساوند  ششدانگ قطعه  زمین مزروعی معروف باغ پشته  

1082-آقای محمد بدیعی  وغیره  ششدانگ قطعه زمین محصور 
روز تحدید:04/ 12/ 1398   

شماره فرعی از 120-  اصلی واقع در  خفر 
499- آقایان داود  سلیمی خفری  و غیره  ششدانگ یکباب خانه  و بهار بند و طویله  

شماره های  فرعی از 129 - اصلی واقع درجزن 
202-خانم معصومه  احمدی جزنی ششدانگ یکباب خانه  در کوی پشت  مشهد 

214- آقای غالمرضا شبانی جزنی ششدانگ یکباب خا نه 
485- خانم شکوه احمدی جزنی  ششدانگ قطعه زمین  معروف  زیر سمون  شهره

574- خانم شکوه احمدی  جزنی ششدانگ  قطعه زمین  معروف تخت شهره
روز تحدید : 05/ 12/ 1398

دوم( شماره های  مربوط به بخش 10 چیمه رود و برز رود  و قراء تابعه 
شماره های فرعی از 1- اصلی واقع درفریزهند 

387- آقای عزیزاله  فتاحی پور وغیره ششدانگ یک قطعه زمین  بائره درکوی 
استانه

1172- آقای عزیز اله فتاحی پور و غیره ششــدانگ یک قطعه زمین مشــجر 

معروف سر خود  
شماره های  فرعی از 25 - اصلی   واقع درچیمه

1212- آقای سید مرتضی وزیری  چیمه  و غیره  ششدانگ  یک درب باغ تقریبا  
معروف خر بوزستان  

1414-آقای داود رجبی و غیره  ششدانگ قطعه زمین معروف چهار قفیزی کوچه 
هلگستان

1596- دوشیزه عصمت خانم ضیائی   ششــدنگ  یکباب  اطاق  تحتانی و ایوان  
جلو ان و مستراح و کود انداز جنب ان 

2510- آقای داود احسانی چیمه   ششدانگ قطعه زمین مزروعی  
شماره های  فرعی از 41 -اصلی واقع در  مزرعه بیشه ولو جرد

171/2- خانم فاطمه نجــار زاده  هنجن و غیره   ششــدانگ  پنج قطعه زمین  
مزروعی و مشجر متصل بهم  )که در راستای اســتاندارد سازی  به پالک 425 

فرعی تبدیل گردیده است(
روز تحدید :06/ 12/ 1398

شماره فرعی از 44 - اصلی واقع در ابیانه 
546- آقای امیر  حسن ماه بانوئی   ششدانگ یکباب خانه   

شماره های  فرعی از 128- اصلی واقع در هنجن
824- خانم فاطمه نجار زاده  هنجن و غیره ششــدانگ خانــه و حصار در کوی 

گل پل 
857-آقای سامان  سپید کار و غیره  ششــدانگ یکباب خانه و باغچه  در دشت 

گل پل  باال
1136- آقای  مسلم قاسمیان هنجنی ششدانگ یکدرب باغ  معروف پا کمر سیاه 
1223- خانم  فریبا  محمدی هنجنی  ششدانگ  قطعه زمین  مزروعی  سنگ سفید 

1340-اقای  عباس کوهیان   ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  و مشجر 
روز تحدید : 07/ 12/ 1398

شماره های فرعی از 134 - اصلی واقع در یارند 
64و 63- خانم شهین عظیم نژاد  یارندی و غیره  ششدانگ یکدرب باغ معروف 

کاالئین 
380- خانم فاطمه سلمانی یارندی  و غیره  ششدانگ قطعه زمین محصور و مشجر  

548- خانم  بیگم  آغا  یارندی  ششدانگ یکباب حصار 
574- خانم بیگم آغا  یارندی  ششدانگ  قطعات  زمین 
روز تحدید : 08/ 12/ 1398

639-  خانم فاطمه  سلمانی  یارندی و غیره  ششــدانگ  یکبا ب خانه  در محله 
چاله خوان 

1474- خانم فاطمه سلمانی  یارندی و غیره ششدانگ  قطعه زمین مزروعی در 
دشت باال درازه

1660- خانم   فاطمه  سلمانی  یارندی  و غیره   ششدانگ  قطعه زمین  رود خانه  
1783و 1782- خانم شــهین عظیم نژاد  یارندی و غیره  ششدانگ قطعه زمین 

مزروعیو مشجر معروف در اشکفت 
شماره فرعی از 145 اصلی  واقع در مزرعه باقر اباد 

125- خانم پروین برز رودی ششدانگ قطعه زمین مزروعی
روز تحدید :10/ 12/ 1398

شماره فرعی از 149-  اصلی واقع در  طره 
3152- آقای عزیز ذاکری طره ء ششدانگ یکباب خانه 

شماره فرعی از 150 - اصلی واقع در  برز 
2690- خانم سیده بیگم عرب زاده  برزی ششدانگ یکباب خانه 

روز تحدید : 11/ 12/ 1398
سوم( شماره مربو ط  به بخش 11 طرق رود و قراء تابعه 

شماره فرعی از یک-  اصلی واقع در  طار
1704- خانم فاطمه شــیر خدائی طاری  و غیره ششدانگ یکباب اطاق در خانه 

معروف حاجی رمضان

شماره های فرعی از 36 - اصلی واقع در مزرعه کامجان  کشه 
7- بنیاد شهید و امور ایثارگران  ششدانگ یکدرب   باغ  معروف  سه و سه ربع رجلی 

7- بنیاد شهید و امور ایثارگران  ششدانگ  قطعه زمین مزروعی یک  رجلی
22- بنیاد شهید وامور ایثارگران  ششدانگ یکدرب باغ دو رجلی 

روز تحدید :12/ 12/ 1398
شماره های فرعی از 37 - اصلی واقع در کشه

8-آقای اکبر رحیمی کشه  ششدانگ  یک درب باغ بخش بندر  یک رجلی 
42- آقای  محمود آگاهی کشه  ششدانگ یکدرب باغ  یک رجل و نیمی صحرا 

قریه
85-خانم مونا ریاضتی و غیره  ششدانگ یکدرب باغ دو رجلی  صحرا قریه 

92-خانم زهرا  زائری اصفهانی و غیره  ششدانگ   قطعه باغچه  در بخش اله آباد
110-آقای مصطفی  نصری ششدانگ  قطعه  باغ  مشجر و مزروعی 2/5 رجلی 

110-آقای مصطفی نصری ششدانگ قطعه باغ مشــجر و مزروعی  در مزرعه 
لورین 2/5 رجلی 

روز تحدید :13/ 12/ 1398
122- آقای عباس کریمی کشه  ششدانگ  قطعه زمین مزروعی و مشجر  معروف 

باغ  محسن در بخش باغستان  سه ربع رجلی
240-آقای سعید شــکیبائی کشه ششــدانگ یکباب خانه درکوی پاکمر درب 

حسینیه 
280-آقای ناصر شکیبائی و غیره  ششدانگ یکباب خانه  در کوی پا کمر 

421- آقای قد ر اله  حسن کریمی  و غیره  ششدانگ  یکد رب باغ 
538- آقای عباس آگاه پور کشه  ششدانگ قطعه زمین محصور 

868-خانم  ثریا  شکیبایی ششدانگ یکباب خانه 
شماره فرعی از 38 - اصلی واقع در مزرعه مرجوران

34-آقای حجت عقیلی   و غیره  ششدانگ  قطعه باغ  
روز تحدید :14/ 12/ 1398

شماره های فرعی از 39 - اصلی واقع در مزرعه اسفیجار 
35- آقای اکبر شکیبائی و غیره ششــدانگ  دو قطعه زمین  مزروعی تقریبا نیم 

رجلی  
35- اقای اکبر شکیبائی  و غیره ششدانگ  دو قطعه زمین مزروعی  تقریبا دو رجلی
43- خانم رقیه  شکیبائی کشه و غیره ششــدانگ قطعه زمین در مزرعه هانویه 

اسفیجار 
شماره های فرعی از 141- اصلی   واقع در باغستان پایین طرق

1123-  خانم  اشــرف یحیائی  طرقی و غیره ششــدانگ  قطعه زمین مزروعی 
معروف  یک رجلی در بخش آقا

1242- خانم اشرف یحیائی طرقی و غیره ششــدانگ  قطعه زمین معروف  سه 
رجلی در بخش هنجوه 

1411- آقای رضا باقری طرقی و غیره  ششدانگ  قطعه باغ  معروف تخته  تقریبا   
پنج رجلی 

روز تحدید :15/ 12/ 1398
شماره  های فرعی از 147 - اصلی واقع در مزده 
7-آقای علی اکبر زمانی  ششدانگ  یکدرب باغ 

134-  خانم شهین عامری مهابادیان  ششــدانگ قطعه  بائره  معروف کوچه تله  
نیم رجلی 

263- آقای ابو القاسم  کبیری طامه  و غیره ششدانگ  قطعه باغچه  مشجر معروف 
دو رجل و نیمی کوچه امام زاده  به استثناء درخت جوز  طرف جنوبی 

شماره فرعی از 152 - اصلی واقع درنیه
57- خانم  طاهره زمانی نیه  ششدانگ یکدر ب باغ 

روز تحدید : 17/ 12/ 1398
شماره های فرعی از 193 - اصلی  واقع در طرق

1175-خانم  شهناز افتخاری طرقی  ششدانگ قطعه زمین مزروعی 

1383-  خانــم  فاطمه  گیوه چیان  و غیره  ششــدانگ   قطعه زمین مزروعی در 
بخش گوری 

1922-آقای ابراهیم ســلمان ششــدانگ قطعه زمین مزروعی معروف سلطان 
محمود شاه 

1969-  خانم سکینه اکبری طرقی  ششدانگ یکدرب باغ  محصور 
2023-   خانم عشرت  طالبی طرقی ششــدانگ  قطعه زمین مزروعی در بخش  

ووی  تقریبا سه رجلی
2121-آقای مرتضی گردابی طرقی  ششدانگ قطعه  زمین مزروعی و مشجر

2444-آقای اکبر  عبد الهی  طرقی و غیره  شششــدانگ یکباب  اطاق  تحتانی 
در کوی باغستان 

روز تحدید :19/ 12/ 1398
2445-آقای اکبر عبدالهی  طرقی و غیره ششــدانگ یک باب طویله و اطاق فو 

قانی  و غیره
2742-آقا ی جعفر جاللیان ششدانگ قطعه زمین محصور  

3639- خانم  معصومه جاللیان  و غیره  ششــدانگ  قطعــه باغچه  تقریبا  یک 
رجل و نیمی 

3975- آقای اصغر شــکوهی ششــدانگ قطعه زمین مزروعی یک رجل و نیم 
تقریبی 

4033- خانم بتول آقا بابائی طرقی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر 
4979- آقای عباسعلی ابو  فاضلی ششدانگ قطعه زمین  محصور 

روز تحدید :20/ 8/12 139
شماره  های فرعی از 212 - اصلی واقع در طرق 

300-خانم حورا ء محمد حسینی طرقی ششدانگ قطعه زمین سه رجلی دشت 
زیره 

1094- آقای حسین شکوهی طرقی ششدانگ یکدرب باغ  معروف دشت سوپر  
شماره  های فرعی از 214-  اصلی واقع در یحیی آباد طرق 

271- آقای محمد رضا شیریان  ششدانگ خانه و باغ 
335-آقای مهدی فرزانه پی ششدانگ یکدرب باغ محصور و مشجر 

336- خانم اعظم اصغری  ششدانگ قطعه زمین مزروعی  
روز تحدید :21/ 12/ 1398

شماره های فرعی از 215 - اصلی  واقع در مزرعه الدریجه  
6-آقای علیرضا  توکلی  طرقی و غیره  ششــدانگ قطعه زمین  مزروعی چهار 

جریبی 
7-آقای علیرضا توکلی طرقی و غیره  ششدانگ  یکباب خانه  و باغچه لب جاده

شماره  های فرعی از 277 - اصلی واقع درروستای نسران 
54- خانم کفایت نژاد انصار  ششدانگ یکدرب باغ 
55-  خانم کفایت نژاد  انصار ششدانگ یکدرب باغ 

روز تحدید :22/ 12/ 1398
لذا  بموجب این آگهی  و به اســتناد  ماده 14 قانون ثبت بــه صاحبان امالک و 
مجاورین  اعالم  میگردد کــه تحدید حدود  پالکهای فــوق در روزهای تعیین 
شده به ترتیب از ساعت 8 صبح  شروع و در صورت مصادف  شده  با تعطیلی  روز 
بعد از آن بعمل خواهد آمد  لذا از صاحبا ن امــالک و مجاورین یا نماینده قانونی 
آنها  از طریق این آگهی دعوت میشود  در وقت مقرر در محل حضور یابند لذا در 
صورت عدم حضور تحدید حدود  مطابق ماده 15 قاون ثبت  با حدود اظهار  شده 
از طرف  مجاورین  تحدید حدود  خواهد شد  ضمنا  در صورتیکه صاحبان امالک  
و مجاورین در موعد مقرر در محل حاضر نباشند  می توانند  وفق ماده 20 قانون 
ثبت  از تاریخ  تنظیم  صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را ظرف مدت 30 روز 
به این اداره  تسلیم و گواهی  مشــعر بر طرح  دعوی  را از دادگاه  صالحه  اخذ و به 

این  اداره تحویل نمایند .
تاریخ انتشار :07/ 11/ 1398

م الف: 745071   علی جوانی  رئیس  اداره ثبت اسناد و امالک  نطنز

رییس دانشگاه کاشان در دیدار با شــهردار کاشان با بیان اینکه 
دانشگاه کاشان آماده ارائه خدمات علمی و پژوهشی به مجموعه 
شــهری و دیگر دســتگاه های اجرایی و خدماتی شهرســتان 
و ایران اسالمی اســت، اظهار داشت: ارتباط دانشــگاه با دیگر 
نهادها و ادارات می تواند نقش موثری در حل مشــکالت مردم 
داشته باشــد.عباس زراعت با اشــاره به اینکه دانشگاه کاشان 
در زمینه ارتقای فرهنگ شــهروندی، مشــارکت و مســئولیت 
پذیری شهروندان آماده تعامل با مدیریت شهری کاشان است، 
ابراز داشت: بســیاری از هزینه هایی که در شهر صرف می شود 
هدفمند نیست و با انجام خدمات علمی پژوهشی می توان در 
بهبود فعالیت ها و خدمات ارائه شده قدم های موثری برداشت.

رییس دانشگاه کاشان با بیان اینکه در بین دانشگاه های سراسر 
ایران برای اولین بار در دانشــگاه کاشــان معاونــت نوآوری و 
اقتصادی تشکیل شده است، تصریح کرد: این معاونت به منظور 
ارتباط موثر با صنعت و همچنین تجاری سازی علم شکل گرفته 
است. وی با اشــاره به ارائه بیش از یک هزار رساله و پایان نامه 
دانشجویی در دانشگاه کاشــان توسط محققین و پژوهشگران 
این دانشگاه خاطرنشــان کرد: از این ظرفیت عظیم می توان به 
بهترین نحو برای پیشــبرد اهداف مدیریت شهری شهرستان 
کاشان اســتفاده کرد.زراعت در بخش دیگری از سخنان خود 
همچنین از تاسیس صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه کاشان 
خبر داد و اذعان داشت: این صندوق با سرمایه اولیه 100 میلیارد 
ریال و به منظور حمایت از ایده ها و طرح های خالقانه اساتید و 
دانشجویان دانشگاه کاشان تشکیل شــده است. وی، اعطای 
وام و تسهیالت به اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه فناوری، 
صدور ضمانت نامه مورد نیاز شــرکت های دانش بنیان، تامین 
سرمایه خطرپذیر و مشــارکت در طرح های فناورانه را از جمله 
اهداف تاسیس این صندوق دانســت و تاکید کرد: امیدواریم 
 با تاســیس این صندوق و همچنیــن پارک علمــی و فناوری 
غیاث الدین جمشید کاشانی، شــاهد تجاری سازی ایده های 

خالقانه پژوهشگران و محققین دانشگاه کاشان باشیم.

ارائه ساالنه بیش از  هزار  پایان نامه 
دانشجویی در دانشگاه کاشان
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مدیر درمان تامین اجتماعی استان:

 مدیریت درمان تامین اجتماعی اصفهان
 700 میلیارد تومان بدهی دارد

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه بعد از اجرای طرح تحول سالمت، هزینه های 
درمان در استان اصفهان چهار برابر شد، گفت: در حال حاضر ۳۵۰ میلیارد تومان به دانشگاه و ۳۵۰ میلیارد 
تومان به مراکز غیر پزشکی مانند داروخانه ها بدهکاریم.علی اعتصام پور با بیان اینکه تا سیستم ارجاع در 
بخش سالمت تعریف نشود، سیستم نوبت دهی عملکرد خوبی ندارد، اظهار کرد: جمعیت بیماران زیاد 
است اما چنانچه سیستم ارجاع راه اندازی شود، وضعیت بهبود می یابد.اعتصام پور با بیان اینکه بعد از 
اجرای طرح تحول سالمت، هزینه های درمان در استان اصفهان چهار برابر شد، اضافه کرد: در حال حاضر 
۳۵۰ میلیارد تومان به دانشگاه و ۳۵۰ میلیارد تومان به مراکز غیر پزشکی مانند داروخانه ها بدهکاریم.

وی با بیان اینکه در خصوص پرداخت معوقات به دانشگاه شــش ماه عقب هستیم، افزود: بر اساس 
صحبت های شــفاهی طی دو هفته آینده بیش از ۵۰ درصد این بدهی پرداخت خواهد شد.مدیردرمان 
تامین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه ۱۸۰ هزار میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی از دولت 

طلبکار است، افزود: اگر تهاتر بین دولت و سازمان انجام شود دیگر این بدهی ها مرتفع خواهد شد.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان اعالم کرد:

شباهت زیاد ویروس کرونا به آنفلوآنزای شدید 
مســئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان با اشاره به رصد همیشــگی و دائمی بیماری های 
عفونی تنفسی، گفت: ویروس کرونا شباهت زیادی به سایر بیماری های تنفسی مثل ویروس مرس 
و آنفلوآنزای شدید دارد و اصول مراقبتی کرونا هم شــبیه به همان ویروس هاست.رضا فدایی با اشاره 
به رصد مسافرانی که به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم از چین وارد کشور می شوند، اظهارکرد: مسافران 
ورودی به فرودگاه های بین المللی کشور و از جمله فرودگاه شهید بهشتی اصفهان بررسی می شوند تا اگر 
مسافری مشکوک به ابتال به این ویروس بود، مراقبت ها و پیشگیری های الزم از انتقال ویروس انجام 
شــود.وی با بیان این که تاکنون موردی از ابتال به این ویروس در استان اصفهان نداشته ایم، افزود: اگر 
مورد مشکوکی پیدا شود باید نمونه آن برای تشخیص به آزمایشگاهی که وزارت بهداشت در تهران معین 
کرده ارسال شود.مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان با بیان این که اگر کسی، از جمله از 
مسافران چینی اظهار بیماری کند، رسیدگی های استاندارد انجام شده و در صورت مشکوک بودن نمونه 
به آزمایشگاه های کشور ارسال می شود، خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه هم از ایرانیان حاضر در چین 

خواسته به صورت غیرضروری در اماکن شلوغ حاضر نشوند تا بیماری کنترل شود.

فرمانده ناجای اصفهان:

 برای افراد الکلی هم باید مراکز ترک اعتیاد ایجاد شود
 فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: برای معتادان به مصرف مشروبات الکلی همچون مواد 
مخدر نیز باید مراکــزی برای ترک اعتیاد پیش بینی شود.ســردار مهــدی معصوم بیگی از صدا و 
سیما و رسانه ها خواســت تا در باره اثرات مخرب این نوع اعتیاد نیز اطالع رسانی کنند.وی با اشاره 
به فراوانی آسیب های اجتماعی گفت: در بررسی  صورت گرفته، مشروبات الکلی بیشتر از گذشته 
در جامعه نمود یافته است که باید برای آن تدابیری اندیشیده شود.رییس پلیس استان اصفهان 
افزود: آمارهای مقایسه ای  نسبت به سال ۹۰ در بســیاری از بخش ها از جمله تهیه، تولید، توزیع و 
مصرف مشروبات الکلی، از افزایش ارقام خبر می دهد.وی اظهار داشت: بر این اساس الزم است 
که با تقویت باورهای دینی و ترغیب و تشــویق جوانان و خانواده ها به شرکت در مجالس مذهبی 
و دینی پرداخته شود.ســردار معصوم بیگی بر ضرورت برپایی کالس های آگاه سازی در باره اثرات 
سوء مصرف مشــروبات الکلی و همچنین ایجاد ابزار تخلیه هیجانات سالم از طریق بهره گیری از 

ظرفیت های ورزشی تاکید کرد.

با وجود گسترش شایعات در مورد شیوع نوعی بیماری مسری میان پرندگان مهاجر،  دامپزشکی اعالم کرده موردی از تلفات در 
اصفهان مشاهده نشده است؛

وضعیت سفید پرندگان مهاجر اصفهان

در حالی که صدها پرنده در میانکاله استان  پریسا سعادت
مازندران در شــمال کشــور به علت های 
نامعلوم تلف شــده اند و فرضیه هایــی مانند شــیوع آنفلوآنزای حاد 
پرندگان هم در این مورد رد شده اما همچنان خبرهایی از وجود مواردی 
از این بیماری خطرناک در برخی از مرغداری ها و حیات وحش کشور 
شنیده می شــود. از جمله در کرمان و ایالم مواردی دیده شده و حتی 
موجب شده بازارهای فروش پرندگان در این شــهرها بسته شود؛ اما 
ظاهرا وضعیت در اصفهان ســفید اســت. بر اســاس اعالم مدیرکل 
دامپزشکی استان اصفهان با توجه به اینکه محیط زیست مکلف به ارائه 
هرگونه گزارش تلفات پرندگان به خصوص آزاد پرواز است؛ اما تا امروز 
هیچ گزارشی از تلفات این پرندگان به دامپزشکی ارائه نشده است.وی 
در خصوص آخرین وضعیت آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در اصفهان، 
اظهار کرد: در حال حاضــر هیچ گونه آنفلوآنزای فــوق حاد پرندگان در 

اصفهان دیده نشده است.
وی با بیان اینکه ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در محیط فعال 
است، تاکید کرد: کوچک ترین اشتباه انسانی موجب بروز و فعال شدن 

این بیماری می شــود؛ اما اکنون در هیچ یک از مرغداری های صنعتی 
استان، نشانه هایی از این بیماری را نداشــته ایم.مدیرکل دامپزشکی 
استان اصفهان در خصوص برخی صحبت ها مبنی بر بیماری پرندگان 
مهاجر اصفهان به دلیل خشکی زاینده رود و احتمال انتقال آن به دیگر 
طیور، اظهار کرد: ویروس آنفلوآنزا در برخی پرندگان وحشی و آزاد پرواز 
باقی مانده، اما موجب تلفات نمی شود و در برخی دیگر موجب تلفات 
خواهد شــد. وی افزود: در این شــرایط به خصوص به مرغداری های 
سنتی روســتاها توصیه می کنیم که طیور آنها هیچ ارتباطی با پرندگان 
آزاد پرواز و حتی گنجشک و کبوتر و ... نداشته باشند تا ویروس آنفلوآنزا 
به آنها منتقل نشود.موحدی تاکید کرد: با توجه به اینکه محیط زیست 
مکلف به ارائه هرگونه گزارش تلفات پرندگان به خصوص پرندگان آزاد 
پرواز اســت، اما تا امروز هیچ گزارشــی از تلفات پرندگان آزاد پرواز به 

دامپزشکی ارائه نشده است. 
یکی از مسئوالن سازمان دامپزشــکی هم پیش از این اعالم کرده بود 
این سازمان نگرانی از بابت شــیوع آنفلوآنزای پرندگان ندارد. علیرضا 
اکبرشاهی  اظهار کرد: سال گذشته شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد 

پرندگان باعث معدوم سازی بیش از ۲۶ میلیون قطعه مرغ تخم گذار 
در کشور شد ولی خوشبختانه امسال این بیماری ۹۹ درصد کنترل شده 
و نگران شیوع آن نیستیم.وی با اشــاره به وضعیت شیوع این بیماری 
در سال جاری ادامه داد: فقط در فروردین ماه سال جاری چند کانون  از 
این بیماری در کشور شناسایی شد.وی افزود: برای کنترل این بیماری 
تمام واحدهای صنعتی تخم گذار و مادر در ۱۲ استان پرخطر کشور ملزم 
به اجرای واکسیناسیون آنفلوآنزای فوق حاد شده اند زیرا این ویروس 
در گردش است و امکان انتقال آن از طریق پرندگان آزادپرواز و مهاجر 

به واحدهای صنعتی وجود دارد.
 هر چند وضعیت فعال در مورد  پرندگان وحشی و مرغداری ها در اصفهان 
سفید است؛ اما کارشناسان دامپزشکی هشدار می دهند که با سرد شدن 
هوا امکان بروز و گسترش این بیماری در میان طیور بسیار بیشتر خواهد 
شد ضمن اینکه همچنان علل تایید نشده مرگ هزاران پرنده در میانکاله 
نگرانی هایی را در مورد شیوع نوعی از بیماری ناشناخته مسری در میان 
پرندگان مهاجر  باقی گذاشته که باید دید طی روزهای آینده کارشناسان 

چه نظری در مورد این کشتار دسته جمعی ارائه می دهند.

با توجه به اینکه محیط زیست مکلف به ارائه هرگونه 
گزارش تلفات پرندگان به خصوص پرندگان آزاد پرواز 
است، اما تا امروز هیچ گزارشی از تلفات پرندگان آزاد پرواز 

به دامپزشکی ارائه نشده است

با مسئولان
س: ایمنا

عک

مزایده
11/42 شــماره: 981450 اجرا - تاریخ:1398/11/1 ، اجرای احکام مدنی دادگســتری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالســه 981450 له خانم زینب کارخیران علیه آقای 
حجت اله یدالهی به خواســته مطالبه مهریه به میزان 100 عدد سکه بهار آزادی و مقدار 
40 مثقال طال و مبلغ 49/451/000 ریال بابت قســمت نقدی مهریه، در نظر دارد یک 
دستگاه خودروی ســواری پراید 132 سفید رنگ مدل 1388 به شــماره انتظامی ایران 
23-748 س 99 که کارشناس رسمی دادگستری 270/000/000 ریال ارزیابی نموده را 
از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده در تاریخ یکشنبه 1398/11/20 ساعت 
9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. 
و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشــانی خمینی شــهر-منظریه-خیابان 
اندیشه-خیابان عموشاهی-رو به روی پادگان امام حسین کوچه اندیشه 4 پالک 8 منزل 
محمدحسین کارخیران مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی است 
که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی 
المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید 
در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. شایان ذکر اســت اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد . تذکر: 
متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی 
به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شــماره 2171290271003 نزد بانک ملی 
واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به 
اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت 
ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید. م الف: 746677  دفتراجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

11/43 شــماره: 2073/98حل4 ، مرجع رســیدگی: شــعبه چهارم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختــالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 8:45 صبح روز 
شنبه مورخه 98/12/10 ، مشــخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: قدمعلی امیریوسفی 
، نام پدر: محمدحســین با وکالت پریسا غیاثی ، مقیم: خمینی شــهر بلوار طالقانی مقابل 
کالنتری 12 نبش کوچه شــهید رجایی 7 طبقه دوم قرض الحســنه ثامن ، مشخصات 
خوانده: نام و نام خانوادگی: پیام حق پور ، نام پدر: غالمرضا ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
وجه 150/000/000 ریال وجه 1 فقره چک بانضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
، دالیل خواهان:کپی چک و عدم برگشت چک ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 م الــف: 746682 رئیــس شــعبه چهــارم حقوقــی شــورای حــل اختــالف

 خمینی شهر
مزایده

11/50 شــماره: 984489 اجرا - تاریخ:10/19 /1398 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 984489 له آقای محمد تقی اسدی علیه آقای 
علی منتظر الظهور به خواســته مطالبه در نظر دارد حدود 6000 متر مربع سنگ 40*40 
تیشه ای الشتر درجه یک بدون لب پریدگی که کارشناس رســمی دادگستری به مبلغ 
2/100/000/000 ریال ارزیابی نموده است لذا جلسه مزایده ساعت 11:00 صبح روز شنبه 
در تاریخ 1398/11/19 در محل اجرای احکام مدنی شــوراهای حل اختالف شهرستان 
خمینی شــهر واقع در منظریه بلوار پردیس ساختمان دادگســتری طبقه همکف برگزار 
می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی خ کهندژ خ عماد سیادت 
ابتدای خیابان کوشش سنگبری فرشاد نو مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. 
خریدار کسی اســت که باالترین قیمت راپیشــنهاد نماید، خریدار می بایستی ده درصد 
قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده 
دادگســتری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده 

به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضیان شــرکت در مزایده می بایست 10 درصد 
بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 
2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دست داشــتن اصل فیش و اصل کارت 
ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت 
 در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش ســپرده تحویل اجرا نمایید. 
 م الــف: 748568  دفتراجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان

 خمینی شهر
فقدان سند مالکیت

11/44 شــماره نامه: 139885602032001989 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
خانه پالک ثبتی شــماره 9080  فرعی از 1 اصلی واقع در بخــش 17 اصفهان ذیل ثبت 
11700 در صفحه 67 دفتر 224  امالک به نام علی عبدیان صادر و تسلیم گردیده است، 
متعاقبا طی اسناد شماره 19837-77/6/30 و 23254-79/3/11 دفترخانه 50 اردستان 
در قبال مبالغ 10/679/945 ریال و 20/000/000 ریال در رهن بانک ملت اردستان قرار 
گرفته، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 32004379 -98/10/30 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 98/10/26-20305 
به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده است مدعی اســت که سند مالکیت آن به علت 
 جابه جایی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند 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 نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:747553  

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
اخطار اجرایی

11/45 شــماره: 53/98 به موجب رای شــماره 349 تاریخ 98/6/13 شعبه اول شورای 
حل اختالف شهرستان اردستان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه ایمان آرین فرزند 
محمدرضا به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و نود و نه میلیون 
ریال وجه دو فقره چک و پرداخت هزینه دادرســی به مبلغ 2/487/500 ریال و خسارت 
تاخیر از تاریخ چک های فوق الذکر و مبلغ نیم عشر در حق صندوق دولت )چک به شماره 
570969 مورخ 97/5/27 به مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال و چک به شــماره 570970 
مورخ 97/5/18 به مبلغ یکصد و بیست و چهار میلیون ریال هر دو عهده بانک کشاورزی( 
 مشــخصات محکوم له: اعظم ارجمند فرزند مرتضی شــغل خانه دار به نشانی اردستان 
خ امام )ره( کوچه بسیج روبروی مدرسه دکتر فاطمی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:747552 شــعبه اول شــورای حل 

اختالف اردستان 
ابالغ رای

11/46  شــماره: 245/98  دادنامه: 589 شعبه رسیدگی کننده: شــعبه اول شورای حل 
اختالف نطنز، خواهان: ســید احمد رضا نقیبی فرزند ســید محمد به نشانی نطنز امیریه 
کوچه 7 منزل اول ســمت راست درب اول ســمت راســت، خواندگان: 1- امیر حسین 
سعیدی فرزند  علیرضا به نشــانی نطنز مســکن مهر بلوک 46 واحد 4، 2- ابوذر فتاحی 
روزبهانی فرزند اصغر به نشــانی مجهول المکان، 3- مهیار کبیرزاده فرزند حســین به 
نشــانی نطنز گنبدباز مجتمع رحیمی طبقه اول پالک 8، خواســته: الــزام به حضور در 
دفتر اسناد رسمی، گردشــکار: شــورا با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی 
را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صــدور رای می نماید. 
رای شــورا: در خصوص دادخواســت آقای ســید احمد رضا نقیبی فرزند ســید محمد 
به طرفیت آقایان 1- امیر حســین ســعیدی فرزند علیرضا 2- ابــوذر فتاحی روزبهانی 

فرزند اصغر 3- مهیار کبیر زاده فرزند حســین به خواســته الزام خواندگان به حضور در 
دفترخانه و انتقال ســند رسمی خودرو 206 به شــماره پالک 282 ط 29-33 به انضمام 
 جبران خســارت دادرســی با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصــدق مبایعه نامه 
فی ما بین خواهــان و خوانده ردیــف اول و با عنایت بــه اظهارات خواهــان و خوانده 
ردیف اول مبنی بر اینکه ســند به نام خوانده ردیــف دوم آقای ابوذر فتاحی می باشــد 
و نامبرده علیرغم انتشــار آگهی در جلســه رســیدگی شــورا حاضر نگردیده و دفاعی 
بعمل نیاورده اســت دعوی خواهان را وارد دانســته و مســتندا به  مــواد 198 و 515 و 
519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی و مــواد 10 و 219 و 1257 قانون مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به انتقال ســند خودروی فوق الذکر در دفترخانه اســناد رسمی بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 208/750 ریال بابت هزینه دادرســی صــادر می نماید. 
رای صادره غیابی اســت و ظرف 20 روز از تاریــخ ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه 
 و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهــی در محاکم عمومی شهرســتان نطنز 
می باشــد در خصوص دادخواســت خواهان به طرفیت خواندگان ردیف اول و ســوم با 
توجه به توضیحات مرقوم بلحاظ عدم توجه دعوی به نامبردگان مســتندا به بند 4 ماده 
84 و ماده 89 قانون آیین دادرســی مدنی قــرار رد دعوی صادر مــی نماید. رای صادره 
 ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرســتان نطنز 

می باشد. م الف:747520 شعبه اول شورای حل اختالف نطنز
اجراییه

11/47 شماره اجراییه:9810423740100192  شماره پرونده:9709983740100992 
شماره بایگانی شعبه:971015 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9809973740100352 محکوم علیه1-  بهنام شاه منصوری فرزند بهرام 
به نشــانی مجهول المکان 2- مهرداد اصالنی فرزند مرتضی به نشانی استان اصفهان 
 شهرستان نجف آباد صالح آباد خیابان شــریعتی به طرف صالح آباد نبش کوچه نسترن 
پالک 351 محکوم است 1- به انتقال سند مالکیت خودرو سواری سیترونن زانتیا به شماره 
انتظامی 865 ی 79 ایران 23 بنام خواهان و پرداخت هزینه دادرســی به مبلغ 487/500 
ریال در حق خواهان ســید اصغر موسوی صالحی فرزند ســید قربان به نشانی اصفهان 
شهرستان فریدونشهر روستای سیبک و هزینه اجرا در حق صندوق دولت. رعایت تبصره 
2 ماده 306 ق.آ.د.م در اجرا الزامیست. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از 
آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
 دادخواســت اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 

م الف: 748312 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونشهر
فقدان سند مالکیت

11/48 شماره نامه: 139885602024008794-1398/11/01 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 15261/138 واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 136541 
در صفحه 264 دفتر امالک 783 بــه نام زینت رضیان تحت شــماره چاپی دفترچه ای 
793241 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس به موجب سند انتقال شماره 137307 

مورخ 1376/07/15 دفترخانه شــماره 7 اصفهان به بانک صادرات ایــران انتقال یافته 
سپس بموجب سند انتقال 16230 مورخ 1386/09/10 دفترخانه 127 اصفهان مجددا به 
خانم زینت رضیان فرزند سید عبداله انتقال گردیده است و طی سند رهنی شماره 15492 
 مورخ 1390/01/27 دفترخانه 774 تهران نزد بانک اقتصاد نوین شــعبه آفریقا در رهن 
می باشد و طی نامه شــماره 139805802003013866 مورخ 1398/10/14 شعبه اول 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان بازداشت می باشد  سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی 
به شماره وارده به شماره 139821702024029400 مورخ 1398/09/20 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 7672 مورخ 1398/09/17 و رمز 
تصدیق 787305 و شناســه یکتا 139802155870000288  به گواهی دفترخانه 348 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت اسباب کشی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
 چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 748689 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

11/49 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 3446 فرعی از 11548  اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق رای شــماره 139860302027008442 مورخ 
1398/07/12 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نسبت به ملک مرقوم به نام حســن عباس زاده فرزند علی اکبر شناسنامه شماره 2319 
کدملی شماره 1288076861 صادره از اصفهان با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک 
اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت )تبصره 
ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی( و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1398/12/11 روز دوشــنبه ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی 
طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیــر این صورت متقاضی ثبت و یا 
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:748809 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان

اعالم مفقودی 
برگ ســبز خــودروی پــارس مــدل 1390 بــه رنگ 
ســفید روغنی به شــماره پالک ایران 53-537 س 43 
و شــماره موتور 13490000805 و شــماره شاســی 
NAAN51FA1BK230794 و شناســه ملی خودرو 
 IRFC901VMJ1230794 بــه نــام آقــای ســید 
مهدی مرتضوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.



مسابقات مرحله یک چهارم نهایی لیگ برتر فوتسال به پایان رسید و گرچه هنوز تکلیف بازی ناتمام شهروند ساری با ستارگان ورامین مشخص نشده؛ اما حضور 
سه تیم گیتی پسند اصفهان، مس سونگون و سن ایچ ساوه در مرحله نیمه نهایی قطعی است. گیتی پسند اولین تیمی بود که حضورش در مرحله بعد را قطعی کرد 
و پس از دو بازی رفت و برگشت مقابل محمد سیمای قم به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. این تیم از دو بازیکن برزیلی هم 
در ترکیب خود سود می برد که پس از صعود به مرحله بعد اجازه داد یکی از این بازیکنان به کشورش بازگردد.آلکس فالکون، 
دروزاه بان برزیلی که از نیم فصل دوم به این تیم اضافه شده بود با توجه به بیماری پدرش بازگشت به برزیل را خواستار شد 
که باشگاه به مدت سه هفته به او مرخصی داد تا به کشورش بازگشــته و با روحیه ای خوب به ایران برگردد. والکس، دیگر 
بازیکن برزیلی این تیم که از اواخر لیگ برتر به گیتی پسند اضافه شد در ایران مانده تا با شروع تمرینات در کنار سایر بازیکنان 

خود را آماده نگه دارد.

دروازه بان برزیلی گیتی پسند به کشورش بازگشت

دوشنبه 7 بهمن  1398 / 1 جمادی الثانی 1441/ 27 ژانویه 2020/ شماره 2900

فرهاد – امیر؛ مالقاتی که رسانه ای نشد
رابطه فرهاد مجیدی و امیر قلعه نویی در سال های اخیر همواره به شکلی بوده که اکثر فوتبال دوستان 
به زبان خودمانی معتقدند آب هر دو در یک جوب نمی رود. آخرین چالش بین مجیدی و قلعه نویی 
مربوط به اواخر فصل گذشــته در جریان بازی استقالل و ســپاهان بود؛ اما در هفته گذشته اتفاق 

جالبی رخ داد و بیــن این دو یک دیدار 
ناگهانی رقــم می خورد.فرهاد مجیدی 
برای مالقات با لکیچ دستیار صربستانی 
خودش به هتــل اوین می رود تــا با او 
صحبت کند و در شــرایطی که او در هتل 
بوده تیم ســپاهان هم در همان مکان 
اقامت داشته است، همین موضوع باعث 
می شود تا مجیدی و قلعه نویی همدیگر 
را ببینند و چند دقیقــه ای با هم خوش 
و بش داشته باشند.عبدالرضا موسوی 

که به تازگی به عضویت هیئت مدیره استقالل در آمده )اگر چه هنوز حکمی دریافت نکرده( هم آنجا 
حضور داشته است. موســوی که رفاقت دیرینه با امیر قلعه نویی دارد برای دقایقی با هم صحبت 
می کنند. در این دیدار اتفاقی، دیگر خبری از کدورت های گذشته بین قلعه نویی و مجیدی خبری 

نبود. البته این دیدار اتفاقی که تقریبا ۱۰ روز پیش انجام شده، رسانه ای نشد.

ابراز  ارادت  به وزیر فراموش نشد
در شرایطی که عالم و آدم جوگیری مسئوالن ایرانی بابت توافق با کنفدراسیون فوتبال آسیا و بازگشت 
میزبانی در لیــگ قهرمانان را به نقد کشــیدند و حتی صــدای مهدی مهدوی کیــای آرام هم در آمد، 
محمدحسن انصاری فرد هنوز در حال تقسیم غنایم این پیروزی خیالی است! انصاری فرد رکورد مصاحبه 
در تاریخ را شکســته و وســط این هیاهو حتی ابراز ارادت به وزیر ورزش را هم فراموش نکرده است. 
مدیرعامل پرسپولیس گفته: »مکاتبه وزیر با اینفانتینو هم خیلی تاثیر داشت.« حاال اینکه روی »چه 
چیزی« تاثیر داشت یک بحث است و اینکه وزیر به عنوان یک مقام دولتی حق دخالت در فوتبال را ندارد 

یک بحث دیگر. فقط امیدواریم جناب سلطانی فر این تحفه را از محمدحسن قبول کند!

انتخاب سرمربی داخلی برای تیم ملی اولویت است
سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه محمود شیعی اعالم کرد طبق جلسه هیئت 
رییسه فدراسیون سرمربی تیم ملی ایرانی خواهد بود، اظهار داشت: در این رابطه همانطور که حیدر 
بهاروند هفته قبل اعالم کرد در اولین فرصت سرمربی تیم ملی معرفی خواهد شد. در مورد اینکه گزینه 
سرمربی گری تیم ملی ایرانی یا خارجی اســت، اصول مذاکره می گوید که نباید زیاد روی آن مانور 
بدهیم، ما هم گزینه داخلی و هم گزینه خارجی داریم.ابراهیم شکوری ادامه داد: با شرایطی که کشور 
ما دارد و جناب علی نژاد هم اعالم کرد اولویت ما این است که از پتانسیل های داخلی استفاده کنیم. ما 
نیروهای کارآمدی که باتجربه هم هستند زیاد داریم. هنوز چیزی قطعی نشده و اگر بشود سرپرست 
فدراسیون اعالم می کند در حال رایزنی هستیم. مذاکرات صورت گرفته، اما االن نمی توانیم بگوییم چه 
شخصی سرمربی تیم ملی خواهد شد.سرپرست دبیرکلی فدراسیون در مورد اینکه چه چالش هایی 
باعث شده انتخاب سرمربی تیم ملی هنوز ادامه داشته باشد، افزود: هر قراردادی مباحث مبلغ و مدت 
قرارداد را                                             دارد. باید نقاط ضعف و قوت قراردادهــای قبلی را                                             هم در نظر بگیریم. تیم مخصوصی روی 
این مسئله در حال کار است. با توجه به اینکه بحث جام باشگاه ها و انتخاب فدراسیون را                                             داشتیم، من 
درگیر این مسائل بودم. اطالعات شفاف و دقیق را                                             دوستان در حال مذاکره می توانند ارائه بدهند. این 

مذاکره با محوریت حیدر بهاروند انجام می شود و کمیته فنی هم نظرات خودش را                                             اعالم کرده است.

هفته نخست دور برگشت رقابت های لیگ برتر؛

نمایش ضعیف سپاهانی ها در روز خوب ذوب آهن

دور برگشت رقابت های لیگ برتر فوتبال   سمیه مصور
کشور در شرایطی عصر شــنبه با برگزاری 
چهار دیدار پیگیری شد که کســب چهار امتیاز حاصل کار نماینده های 
اصفهان در این هفته بود. سپاهان در تبریز مقابل تیم ماشین سازی به 
نتیجه تساوی رضایت داد تا از رســیدن به صدر جدول باز بماند؛ اما در 
مقابل تیم ذوب آهن با ســرمربی گری جدید به اولین پیروزی دست 
 یافت تا گام نخست برای بازگشــت به روزهای خوب گذشته را محکم 

بر داشته باشد. 

توقف طالیی پوشان در تبریز
سپاهانی ها که نیم فصل اول رقابت های لیگ را با قرار گیری در رتبه دوم 
جدول رده بندی به پایان رسانده بودند در بازی مقابل تیم ماشین سازی 
نمایشی از یک تیم مدعی نداشــتند تا تنها کسب یک امتیاز حاصل کار 
آنها در هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر باشد. شاگردان امیرقلعه نویی 
که در چند بازی قبل از رفتن به تعطیالت زمســتانی هم از روزهای اوج 
خود فاصله گرفته بودند در این بازی نیز حرفی برای گفتن نداشــتند تا 

هواداران شان را نسبت به ادامه روند این تیم در لیگ برتر نگران سازند. 
 نکته قابل توجه درباره نمایش ســپاهان این اســت که تیم قلعه نویی

 باز هم نشــان داد با وجــود در اختیار داشــتن بازیکن هــای طراحی 
مانند نورافکن، رفیعی، مســلمان و حســینی هنوز از تنــوع تاکتیکی 
 مناسبی برخوردار نبوده و زردپوشان اصفهانی همچنان با یک سیستم

 بازی می کننــد و پلن دوم یــا برنامه جایگزینی بــرای مواقع لزوم در 
اندیشــه های قلعه نویی جایی ندارد؛ نقطه ضعفی بــزرگ که به رقبای 
سپاهان این اجازه را خواهد داد تا با بستن کانال های نفوذ تیم قلعه نویی، 
آنها را در فاز هجومی زمین گیر کرده و بــه راحتی از نقاط ضعف آنها بهره 
بگیرند. اصرار و اتکای بیش از اندازه سپاهان به استفاده از یک سیستم 
و برنامه می تواند فرصت آنالیز کافی را در اختیار رقبا گذاشته و سپاهان 
را از کورس قهرمانی دور کند.در آن سو تیم ماشین سازی مقابل سپاهان 
بازی خوبی را به نمایش گذاشت. شــاگردان شیخ الری در فاز هجومی 
بارها خطرساز شــده و موقعیت های خوبی را خلق کردند؛ اما هوشیاری 
مدافعان ســپاهان مانع از گلزنی آنان شــد. در فاز دفاعی نیز مدافعان 
ماشین سازی به خوبی مهاجمان سپاهان را کنترل کرده و اجازه ندادند تا 

کار خاصی از پیش ببرند و روز خوبی را پشت سر گذاشتند.

اولین دشت سه امتیازی »رادولویچ«
سبزپوشــان اصفهانی در اولین هفته از دور برگشــت رقابت های لیگ 
برتر پیروز میدان لقب گرفتند تا آرامش به اردوگاه ذوبی ها باز گردد.تیم 
ذوب آهن اصفهان درحالی مهیای دیدار با تیم پارس جنوبی جم شد که 
به دنبال تاخیر در انتخاب جانشــین منصوریان، این تیم فرصت آماده 
سازی در کنار سرمربی جدید را از دست داده بود؛ اما شاگردان رادلوویچ 
در این بازی نمایش قابل پسندی را ارائه و سه امتیاز شیرین این بازی 
خانگی را به حســاب خود واریز کردند.ذوبی ها برد مهم و تاثیرگذاری را 
به دســت آوردند. آنها پیش از این بازی هفته ها بود که در ورطه ناکامی 
و بدشانسی های عجیب و غریب دســت و پا می زدند و برای ریکاوری 
روحی و بازگشــت دوباره به لیگ، به این برد نیاز داشتند. این نتیجه با 
ارزش اگر در هفته های آینده تداوم داشــته باشد، می تواند شرایط این 
تیم را برای ادامه فصل دگرگون کرده و آنها را از نظر روانی به اوج آمادگی 

برساند.

رییس هیئت هاکی استان اصفهان با اشاره به اینکه  
هیئت هاکــی قبل از برگزاری مجمــع انتخاباتی یک 
سال با سرپرســتی اداره می شده اســت، اظهار کرد: 
زمانی که من هیئت هاکی را تحویل گرفتم ساختارش 
مناسب نبود و طی مدتی که ســکاندار آن شده ام بر 
منسجم کردن ساختار هیئت تمرکز کرده ام.عبدالحمید 
جمالی با اشاره به این که بیشتر با تیم های پایه کار را 
شــروع کرده ایم، ادامه داد: در شهرستان هایی مثل 
خمینی شهر، فالورجان، شهرضا و ســمیرم به عنوان 
یکی از قطب های هاکــی اصفهان روی تیم های پایه 
سرمایه گذاری ویژه ای کرده ایم.رییس هیئت هاکی 
استان اصفهان با بیان این که این هیئت با مشکالت 
زیرساختی زمین چمن مواجه اســت، تصریح کرد: 
به رغم نتایج خوبی که ســال گذشــته در مسابقات 
نخبگان کسب کردیم، امسال به این مسابقات اعزامی 

نداشــتیم. با توجه به مشکالت زیر ســاختی زمین 
چمن در استان اصفهان، هاکی چمن استان عملکرد 
ضعیفی داشته است.وی با اشاره به تفاوت بازی هاکی 
در زمین کوچک و زمین قانونی، ادامه داد: با توجه به 
زیرساخت های ضعیف زمین چمن در استان اصفهان 
و با توجه به اینکه در استان اصفهان زمین هاکی چمن 
قانونی نداریم که متعلق به اداره ورزش و جوانان باشد 
و ما بتوانیم از آن اســتفاده کنیم؛ دالیل عمده ضعف 
عملکرد ما در چمن هاکی مشخص می شود.جمالی 
با اشــاره به برگزاری دوره های آموزشــی متعدد در 
شهرستان خمینی شهر، گفت: به همت اداره ورزش و 
جوانان خمینی شهر  برای نخستین بار کالس آموزش 
مربی گری درجه سه  تئوری و عملی همچنین درجه دو 
تئوری برگزار کردیم. تا قبل از پایان سال ۹۸ یک کالس 
تئوری درجه دو نیز در اســتان اصفهان برگزار خواهیم 

کرد.وی با اشــاره به تیم داری هیئت هاکی اســتان 
اصفهان در لیگ برتر ســال گذشــته، اظهار کرد: سال 
گذشته در لیگ برتر بانوان تیم داری کردیم که در نهایت 
توانستیم مقام سوم این رقابت ها را به دست بیاوریم.  
امسال به دلیل محدودیت های مالی و نبود اسپانسر  
نتوانستیم در لیگ حضور داشته باشیم.جمالی با اشاره 
به مظلومیت هاکی در اســتان اصفهان، گفت: رشته 
هاکی در بین دیگر رشــته ها تا حدودی مظلوم واقع 
شده است. اصفهان استانی قهرمان پرور است  که تمام 

۵۲ هیئت اش فعال هستند.

مظلومیت هاکی در  استان اصفهان

زوج»ویلموتس- بیرانوند« 
در رویال آنتورپ؟

خبر  روز

 مشکل بزرگ »پوچتینو« 
برای سرمربی گری منچستریونایتد

پوچتینو 47 ساله که در پایان آبان ماه درست 6 ماه پس از اینکه موفق شد تاتنهام را برای اولین بار 
به فینال لیگ قهرمانان اروپا برساند، از سمت سرمربی گری تاتنهام اخراج شد، این روزها نامش به 
عنوان اصلی ترین گزینه حضور در منچستریونایتد مطرح شده است، این در حالی است که جایگاه 
اولگنار سولسشــایر در این تیم متزلزل است.نشریه انگلیســی »میرر« خبر می دهد توافقی که 
پوچتینو و تاتنهام به هنگام قطع همکاری با یکدیگر داشته اند، می تواند مانعی برای حضور پوچتینو 
47 ساله روی نیمکت شیاطین سرخ باشــد، چرا که طبق توافق صورت گرفته بین طرفین اگر این 
سرمربی آرژانتینی بخواهد در این فصل هدایت تیمی را برعهده بگیرد باید ۱۰ میلیون پوند به تاتنهام 
غرامت بپردازد.این سرمربی آرژانتینی که در ماه می ۲۰۱۸ قراردادش را با تاتنهام پنج ساله تمدید 
کرده بود، با اخرج شــدنش از سمت سرمربی گری اســپرز، هزینه ای ۲۰ میلیون پوندی به عنوان 
غرامت بابت قطع همکاری زودهنگام روی دست مدیران این باشــگاه انگلیسی گذاشت. به این 
ترتیب اگر او در این فصل سرمربی منچستریونایتد شــود، طلب ۲۰ میلیون پوندی اش از باشگاه 
تاتنهام به ۱۰ میلیون پوند کاهش پیدا خواهد کرد.پیش از این آلفردو پدوال، خبرنگار شبکه تلویزیونی 
»اسپورت ایتالیا« مدعی شده بود پوچتینو مذاکرات خود با نمایندگان باشگاه منچستریونایتد برای 

قبول سرمربی گری این تیم از فصل آینده را آغاز کرده است. 

واکنش جالب »گتوزو« به احتمال سرمربی گری در اینتر
جنارو گتوزو، سرمربی ناپولی، واکنش جالبی نسبت به حضور احتمالی روی نیمکت اینتر در آینده 
نشان داد.جنارو گتوزو، یکی از اسطوره های باشگاه میالن به حساب می آید. او بین سال های ۱۹۹۹ 
تا ۲۰۱۲ به مدت ۱۳ سال در میالن حضور داشــت. جنگندگی و از خودگذشتگی بی نظیر او در زمان 
بازی برای روسونری زبانزد خاص و عام بود. گتوزو دو سال نیز هدایت میالن را برعهده داشت؛ اما 
نتوانست نتایج خوبی در این تیم کســب کند. این ایتالیایی چندی پیش هدایت ناپولی را برعهده 
گرفت و جانشین کارلو آنچلوتی شد.گتوزو طی هفته های اخیر نتایج خوبی با ناپولی کسب نکرده و 
خیلی زود تحت فشار انتقادات قرار گرفته است. ناپولی در یکی از حساس ترین بازی های این هفته 
سری آ به مصاف یوونتوس خواهد رفت.گتوزو در بخشی از کنفرانس قبل از بازی تیمش برابر یووه 
به سوالی مبنی بر احتمال سرمربی گری اینتر واکنش جالبی نشان داد. او در این باره گفت:» قبول 
هدایت اینتر؟ چرا که نه! من بخشی از تاریخ باشــگاه بزرگ میالن بوده ام و در این تیم مربی گری 
هم کردم اما حاال یک سرمربی حرفه ای هستم و معتقدم که هرگز نباید گفت هرگز! به کار بردن کلمه 

خیانتکار برای چنین مواردی اصال درست نیست.«

»مسی« با استعدادتر  از  رونالدو است
صحبت درباره بهتر بودن کریســتیانو رونالدو یا لیونل مســی یکی از بحث های متداول هواداران 
فوتبال طی سال های اخیر بوده است. این موضوع به جز هواداران به کارشناسان فوتبال و بازیکنان 
نیز کشیده شــده و در طول این سال ها بســیاری از آنها درباره بهتر بودن یکی از این دو فوق ستاره 
صحبت کرده اند.اسطوره باشگاه رئال مادرید کسی است که در جدیدترین اظهار نظر به صحبت درباره 
مسی و رونالدو پرداخته است. گوتی در این باره گفت: »من فقط یک بازیکن را می شناسم که در 
هر بازی موفقیت های بزرگی را به جا می گذارد و آن لیونل مسی است. هر وقت به میدان می رود 
یک اتفاق ویژه رخ می دهد. سایر بازیکنان اما فراز و نشیب های بسیار زیادی دارند«. گوتی در ادامه 
گفت:»درست است که من اخیرا در توئیتی مسی را به رونالدو ترجیح دادم؛ اما کاری که کریستیانو 
 انجام داده نیز بســیار با ارزش اســت. او بازیکن خوبی به حســاب می آید ولی مســی استعداد

 بیشتری دارد«. 

فوتبال جهان

4۸ ســاعت قبل از بازی پرســپولیس مقابل 
تراکتور گمانه زنی ها در خصوص جدایی قریب 
الوقوع علیرضا بیرانوند از جمع سرخ پوشــان 
پایتخت حسابی اردوی قهرمان ایران را تحت 
الشــعاع خود قرار داد.ایــن وضعیت تا جایی 
پیش رفت که انصاری فرد، مدیرعامل باشگاه 
تهرانی صراحتــا از مانــدن بیرانوند تــا پایان 
فصل خبــر داد و گفت این بازیکن تابســتان 
آتی راهی اروپا می شــود.در این بین اما رسانه 
های بلژیک به عنوان مقصد آتی مرد شــماره 
یک ایران ادعاهــای جالبی را مطــرح کرده و 
از سفر این بازیکن در زمســتان به ژوپیرلیگ 
خبر دادند. ســایتlalibre   در گزارشی عالوه 
بر این که مقصد جدیدی برای بیرانوند مطرح 
کرد از احتمال همکاری دوبــاره این گلر ایرانی 
با سرمربی سابق تیم ملی خبر داد که می تواند 
اتفاق جالبــی باشد.ســایتlalibre  بلژیک 
نوشت: »علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملی 
ایران و عضو باشگاه پرسپولیس در راه تیم رویال 
آنتورپ اســت. گفته می شود بیرانوند احتمال 
دارد در آنتورپ به همراه مربی سابقش مارک 
ویلموتس کار کند. گویا سرمربی سابق تیم ملی 
بلژیک که برای چند ماهی روی نیمکت ایران 
حضور داشــت در تماس با بیرانوند به او اعالم 
کرده که بــه زودی در تیم آنتــورپ او را خواهد 
دید«.پیش از این تمامی اخبار  از احتمال حضور 
علیرضا بیرانوند در باشگاه خنک حکایت داشت؛ 
اما حاال رویال آنتورپ هم به فهرســت مقاصد 
احتمالی گلر تیم ملی ایران اضافه شده است، 
باشــگاهی که از مارک ویلموتــس به عنوان 

گزینه بعدی هدایت آن نام برده می شود. 

تیم قلعه نویی باز هم نشان داد با وجود در اختیار داشتن 
بازیکن های طراحی مانند نورافکن، رفیعی، مسلمان 
ر  برخوردا مناسبی  کتیکی  تا تنوع  ز  ا هنوز  و حسینی 
 نبوده و زردپوشان اصفهانی همچنان با یک سیستم

 بازی می کنند

در حاشیه

یمنا
س: ا

عک

14

وز عکس ر

استیلی در مناطق 
سیل زده سیستان و 

بلوچستان پا به توپ شد
 حمید اســتیلی، هافبک سابق 
تیم ملی فوتبال که با پوشــش 
محلی در اســتان سیســتان و 
بلوچســتان حضــور یافتــه در 
روستای عورکی پا به توپ شد و 
دقایقی با جوانان و نوجوانان این 

روستا فوتبال بازی کرد.
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شهردار اصفهان مطرح کرد:

اصفهان، محوری برای گردشگری ایران
شهردار اصفهان در برنامه تلویزیونی »صبحی دیگر« اظهار کرد: اصفهان شهری نام آشنا برای همگان 
نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان است.قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه امروزه همه اصفهان را به عنوان 

شــهر فرهنگی می شناسند، افزود: منشأ 
بســیاری از تحوالت فرهنگی در اصفهان 
بوده و در سال های اخیر نیز اتفاقات بسیار 
خوبی در این شهر رقم خورده است.شهردار 
اصفهان اظهار امیدواری کرد سیاســتی 
که شــهرداری اصفهان در پیش گرفته و 
اقداماتی که در حال انجام اســت، منجر 
به زیرســاخت های قوی بــرای فرهنگ 
ایران شــود.وی با بیان اینکــه اصفهان 

همواره محور مباحث مختلف فرهنگی و در حوزه های گوناگون فعال بوده و امروز نیز همچون گذشته 
می درخشد، گفت: تالش می کنیم تا این شهر همچون گذشــته برای کشور مایه افتخار باشد.نوروزی 
اظهار کرد: از بدو آغاز فعالیت در شهرداری اصفهان برنامه ای با عنوان »برنامه سنجش پذیر« را بر اساس 
هفت محور ارائه کردیم که محور اول آن موضوع »گردشــگری« و محور دوم »کارآفرینی« بود. وی با 
بیان اینکه شهرداری اصفهان در ســال جاری تمام اقدامات خود را به سمت گردشگری هدایت کرده 
است، گفت: ســال ۲۰۲۰ تحت عنوان طرح »اصفهان ۲۰۲۰« در شورای اسالمی شهر اصفهان تصویب 
و به شهرداری ابالغ شــده که بر اســاس آن در ۱۵ منطقه ۱۵ طرح محرک توسعه تعریف شده است.
شهردار اصفهان تصریح کرد: پروژه های محرک توسعه حول محور گردشگری و به سوی توسعه پایدار 
برای شهر است و البته در آن مباحث فرهنگی نیز مطرح اســت.وی ادامه داد: برنامه ای را که از آغاز با 
آن حرکت کردیم با نگاهی آمیخته با فرهنگ اصیل به سمتی پیش می رود که سال ۲۰۲۰، اصفهان به 
عنوان محور گردشگری ایران معرفی شود. نوروزی گفت: بی شک اگر این اتفاق محقق شود، تحولی 
در حوزه اقتصاد فرهنگ اصفهان و اقدامی مطلوب برای کشور خواهد بود چرا که ناگزیر هستیم با توجه 

به شرایط اقتصادی کنونی به سمتی حرکت کنیم تا از داشته هایمان بیشتر از گذشته استفاده کنیم.

رییس شورای اسالمی شهر: 

بازسازی دو منطقه از سیستان و بلوچستان به اصفهان واگذار شد
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه در هفته های گذشته شاهد وقوع حوادث طبیعی و 
به ویژه سیل سیستان و بلوچستان بودیم، افزود: مردم ایران با توجه به حس نوع دوستی که دارند 
هموطنان خود را تنها نگذاشتند و به خوبی به کمک مردم این مناطق پرداختند.علیرضا نصر اصفهانی 
با بیان اینکه شهرداری اصفهان در حوزه ارسال تجهیزات و کمک نقدی فعالیت های خوبی را داشت، 
افزود: همچنین ستاد»هاسب« تشکیل شد و قرار است در این ستاد بازسازی سیستان و بلوچستان 
انجام شود.وی گفت: ساماندهی دو منطقه از سیستان و بلوچستان به استان اصفهان واگذار شده و 
امیدواریم این اقدام به خوبی انجام شود.نصر اصفهانی با بیان اینکه طی هفته گذشته شاهد بارش 
مناسب باران بودیم، افزود: اما این امر باعث نمی شود که در مصرف آب صرفه جویی نکنیم و باید در 
همه بخش های شرب، کشاورزی، صنعت و ... صرفه جویی داشته باشیم.وی با بیان اینکه با توجه به 
برودت هوا باید در مصرف گاز و برق توجه الزم را داشته باشیم، ادامه داد: مدیران بخش های مختلف 
تذکراتی را در خصوص لزوم این صرفه جویی ارائه داده اند. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن 
قدردانی از شــهردار و معاونین وی به لزوم توجه به زمان پرداخت حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: 
گزارش هایی در خصوص تاخیر در پرداخت ها داریم که ضروری است این امر ساماندهی شود چون 

با توجه به میزان حقوق پرداختی تاخیر در پرداخت ها شایسته نیست.

ممنوعیت ورود خودروها به میدان امام)ره( به موتور سیکلت ها هم رسید؛

قدم در دل تاریخ با خیال آسوده

با آغاز طرح انتظام بخشــی بــازار بزرگ            نرگس طلوعی
اصفهان، ورود موتور سیکلت به محدوده 
میدان امام)ره( و بازار تاریخی شهر ممنوع شد، این طرح با پیگیری های 
قانونی و هماهنگی با پلیس راهور و نیروی انتظامی در راستای افزایش 
امنیت، ارتقای احساس امنیت و فراهم کردن محیطی برای داد و ستد 

و آرامش بازار از روز شنبه اجرایی شد. 
پنج سال پیش بود که به دنبال تالش نیروی انتظامی استان برای پیاده 
راه شدن میدان امام)ره(، شورای اسالمی چهارم شهر اصفهان طرحی را 
به تصویب رساند که به موجب آن ورود خودرو به میدان تاریخی نصف 
جهان ممنوع شده و شــهرداری موظف به حذف آســفالت و طراحی 
سنگفرش در این میدان شد و در همان زمان بود که شهروندان اصفهانی 
که تا پیش از این فراموش کرده بودند خودرو هــا آن قدر ها هم که به 
نظر می رسد رفاه نیاورده، برای نخستین بار طعم پیاده راه را چشیدند. 
طرحی که اجرای آن در طول سال های گذشته آرامش زیادی را چه برای 
شهروندان و گردشگران و چه برای کسبه ایجاد کرده بود و آنها خواهان 
اجرای طرحی در زمینه عدم ورود موتورسیکلت به میدان امام)ره( نیز 
شدند. به دنبال این درخواست بار دیگر مسئوالن نیروی انتظامی استان 

به همراه مدیران شهری دست به کار شــدند تا در راستای طرح انتظام 
بخشی بازار بزرگ اصفهان به این خواسته شهروندان نیز جامعه عمل 
پوشانده و مانع از ورود موتور سیکلت به محدود میدان امام)ره( و هم 

چنین بازار تاریخی شهر شوند.
مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان درباره اجرایی شــدن این طرح 
گفت: با توجه به ویژگی های خاصی که منطقه ســه دارد به ویژه بحث 
بازار اصفهان و میدان امام)ره( شــاهد این بودیم کــه برخی از راکبان 
موتورسیکلت بازار را برای مردم و کسبه ناایمن کرده بودند، در این راستا 
راهکار ورود ممنوع موتور ســیکلت ارائه و اقدامات و راهکارهای اولیه 

زیرساخت آن توسط شهرداری آماده شد.
حسین کارگر  افزود: با پیگیری های قانونی و هماهنگی با پلیس راهور 
و نیروی انتظامی از روز شــنبه به صورت رسمی ورود موتور سیکلت به 

محدوده میدان امام)ره( ممنوع شد.
مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان  ادامه داد: در بازار اصفهان یک 
بحث پیاده محور و پیاده راه مطرح اســت، وقتی شهروند پیاده در این 
بازار احساس امنیت نداشته باشد قطعا تبعات بدی خواهد داشت به 
همین دلیل ورود ممنوع موتورسیکلت به میدان امام)ره( می تواند از 

نظر ایمنی، آسایش، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و گاهی سوء استفاده 
بعضی از راکبان تحت عنوان ســرقت جلوگیری کند و به طور کلی نظم 
عمومی برقرار شود.فرمانده نیروی انتظامی استان نیز با اشاره به این 
که با استقرار نیروهای انتظامی در دیگر ورودی های بازار که امکان تردد 
موتورسیکلت وجود دارد نسبت به ورود موتورسیکلت ممانعت می شود 
، گفت: مطمئن هســتیم که هم بازاریان عزیز ایــن بخش را کمک می 

کنند و هم خود راکبان موتورسیکلت از این طرح حمایت خواهند کرد.
 سردار مهدی معصوم بیگی هم چنین استقبال میراث فرهنگی از اجرای 
این طرح خبر داد و افزود: یکی از پیامدهای انتظام بخشی بازار بزرگ 
اصفهان حفظ میراث فرهنگی استان است چرا که اگر این رفت و آمدها 
و آلودگی صوتی در بازار بزرگ اصفهان وجود داشــته باشــد به میراث 

فرهنگی کشور نیز ضرر می زند.
 بازار تاریخی اصفهان که از قدیمی ترین و بزرگ ترین بازارهای خاورمیانه 
محسوب می شود از جاذبه های گردشگری دیار گنبدهای فیروزه ای 
است که نوع معماری به کار گرفته در آن و شــکل و سیاق کار کسبه ها 
آن را از دیگر بازار ها متمایز کرده و ساالنه گردشگران زیادی را به سوی 

خود جذب می کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اصفهان گفت: تاکنون تصمیم و ابالغی مبنی بر تغییر 
زمان برگزاری ویژه برنامه سال نوی چینی ها با عنوان 
»ایران باشکوه« در این خطه به دلیل شیوع ویروس 

»کرونا« گرفته نشده است.
فریدون اللهیاری افزود: هر گونــه تصمیمی برای 
برگزاری یا برگزار نشــدن این برنامه از سوی وزارت 
بهداشت و درمان اخذ و به سازمان میراث فرهنگی 

ابالغ می شود.وی اظهار داشت: به هر حال اصفهان 
هر ساله در  بهمن به مناسبت آغاز سال نوی چینی با 
نصب نمادها، بنزهای خوشامدگویی به زبان چینی 
و دیگر موارد شــرایط را برای پذیرش گردشــگران 
چینی تســهیل می کند.ایران برای دومین ســال 
متوالی از مردم چین دعوت کرده، سال نو خود را در 
ایران جشن بگیرند.ســال نوی چینی از مهم ترین 
تعطیالت ســنتی مردم چین اســت. گاه شماری 
چینی ترکیبی شمســی - قمری اســت و حرکت 
خورشــید، ماه و ســتارگان، تعیین کننــده روزها، 
ماه ها و سال هاست. هر ســال، در ماه بهمن، سال 
چینی نو می شود.ســال نو، با پدیدار شدن ماه در 
نخستین روز سال آغاز شــده و به همین علت گاه 
به آن ســال نوی قمری نیز گفته می شود. جشن 

ســال نو، عموما پانزده روز به طــول می انجامد و با 
جشن فانوس پایان می یابد. در بیشتر کشورهایی 
که چینی ها اکثریت را تشــکیل می دهند یا اقلیت 
قدرتمندی هستند، ســال نوی چینی جشن گرفته 
می شود.علی اصغر مونســان وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی چندی پیش از چینی ها 
دعوت کرد تعطیالت ســال نوشــان را در ایران که 
ارزان ترین مقصد سفر در جهان معرفی شده است، 

سپری کنند.
این در حالی اســت که انتشــار ویــروس نوظهور 
کرونا در کشور چین حوزه بهداشت و درمان  اغلب 
کشورهای دنیا را با نگرانی مواجه کرده و گمان بر این 
است برای ممانعت از ورود این بیماری، جشن سال 

نوی چینی در ایران برگزار نشود.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

 تصمیمی برای تغییر زمان برنامه »ایران باشکوه« گرفته نشده است

 
با پیگیری های قانونی و هماهنگی با پلیس راهور و نیروی 
انتظامی از روز شنبه به صورت رسمی ورود موتور سیکلت 

به محدوده میدان امام)ره( ممنوع شد

موزه ساز و بزرگ ترین مجموعه دار خصوصی آذربایجان:

اصفهان، نصف جهان نیست بلکه تمام جهان است 
شــامگاه پنجشنبه، عصارخانه شــاهی به همت اداره گردشــگری وابسته به ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان میزبان کارسوق چهارم بود. رضا سرابی آمده بود تا با روایت 
ها و خاطراتــش بگوید . رضا ســرابی 
که متولــد ۱34۲ اســت، زادگاه خود را 
محله َدَوچی در تبریز معرفی می کند که 
خاستگاه ســتارخان و باقرخان است. 
مجسمه سازی می کند و بدون سرمایه 
و از سر عشق از سال ۱3۵4 با یک سکه 
احمدشــاهی، عالقه ای در جمع آوری 
هرآنچه کــه به چشــمش قدیمی می 
آمده، نشــان می دهد. ده سال بعد در 
ســال ۱364 تصمیم گرفت کلکسیون 
هایش را هدفمند کند و سه سال بعد قدیمی ترین فانوس را جمع آوری کرد و همین باعث شد تا 
در یک سال 37 فانوس را جمع آوری کند و تاکنون بالغ بر ۲7۰ فانوس و وسایل روشنایی قدیمی 
از دوران ادیسون را جمع آوری کرده و در میدان ساعت شــهر تبریز موزه ای را دایر کرده است. او، 
موســس موزه مشــاغل در تبریز هم بوده که به زعم وی یکی از بزرگ ترین موزه های خصوصی 
مشاغل در ایران است. این موزه ســاز و بزرگ ترین مجموعه دار خصوصی آذربایجان با اشاره به 
اهمیت تمدن و آداب و رسوم گذشته ایران زمین به عنوان رکن اصلی انتخاب هایش افزود: برای 
ایجاد موزه مشاغل الزم بود تمام اجزای مشاغل اعم از خیاطی، نجاری، آهنگری، داروفروشی و 
عطاری را از سراسر ایران جمع آوری کنم تا با رعایت سبک سنتی، این موزه خصوصی برای نخستین 
بار در شهر تبریز دایر شــود که پس از آن هیچگونه حمایتی از ارگان های دولتی انجام نشده و این 
درحالی است که بارها باکو درخواست انتقال موزه مشاغل را داشته اما با تمام مرارت ها از این موزه 
در شهر تبریز حفاظت خواهم کرد. ســرابی با تاکید بر تاریخ و فرهنگ غنی اصفهان گفت: در کنج 
خانه های اصفهانی ها آثار باارزش و نفیســی وجود داردکه الزم است عالقه مندان به جمع آوری 

مجموعه ها به دنبال حفظ این آثار باشند.
 وی اضافه کرد: چهل سال پیش که کار خودم را بدون پشــتوانه مالی آغاز کردم توانستم قطعات 
گمشده پازل مجموعه ها را جست وجو کنم و در نهایت امروز بیش از ۲۰ هزار اثر تاریخی و ارزشمند 
دارم که بیشتر آنها را در اختیار موزه ها قرار داده ام و با تاسیس موزه های خصوصی به دنبال منفعت 
جمعی در قبال منفعت شخصی بودم.  این موزه ساز و بزرگ ترین مجموعه دار خصوصی آذربایجان 
با بیان خاطراتی از نحوه جمع آوری مجموعه هایش گفت: برای جمع آوری مجموعه ها به خواندن 
دقیق تاریخ و به ویژه سفرنامه ها روی آوردم. پای صحبت پیرمردان قدیمی تبریز نشستم و اشاره 
های آنها را با مطالعه تاریخ دنبال می کردم و همین باعث شــد به مجموعه های بســیار ارزشمند 
دست یابم. وی با اشاره به اینکه اصفهان نصف جهان نیست بلکه تمام جهان است گفت: ای کاش 
من در اصفهان زاده می شدم و از شما می خواهم قدر این شــهر را بدانید و با جمع آوری مجموعه 
هایی که در زیرزمین ها نگهداری می شــوند و برپایی موزه های خصوصی تاریخ و فرهنگ و هنر 
غنی این شهر را به رخ ســایر شهرها و کشورها بکشانید. این موزه ســاز و بزرگ ترین مجموعه دار 
خصوصی آذربایجان با اشاره به اینکه برای مجموعه دار شــدن نباید سرمایه دار بود، ابراز داشت: 
من مجسمه ساز هســتم و در طول این چهل سال با درآمد مجسمه ســازی، مجموعه هایی را از 
سراسر ایران جمع آوری کردم و هنوز هم مستاجر هســتم؛ چون بر این باورم که این مجموعه ها 
 متعلق به مردم ایران زمین اســت و من ماموریت شناســایی و جمع آوری آنها از پســتوخانه ها 

را دارم.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر روزدیدگاه

تجهیز مرکز کنترل ترافیک 
شهر به 7 پروژه زیرساختی

مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر ۵۸۰ سامانه 
هوشمند نظارتی و ثبت تخلف در سطح شهر 
اصفهان راه اندازی شــده که شامل تابلوهای 
متغیر خبری اســت تا راننــدگان از چگونگی 
وضعیت ترافیک مســیر خود آگاه شوند و در 
صورت افزایش ترافیک، مسیرهای جایگزین 
را برای رســیدن به مقصد انتخــاب کنند.وی 
تصریح کرد: 4۹ ســامانه ثبت تخلف عبور از 
مسیر ویژه تردد اتوبوس های BRT با هدف 
اولویت بخشــی به کنترل مســیرهای حمل 
ونقل عمومی نصب شده است. هادی کریمی 
خاطرنشــان کرد: در یک ماه اخیر تعداد سه 
سامانه ثبت تخلفات طرح زوج و فرد خودروها 
با هدف تاثیر در کاهش آالینده ها در محدوده 
مرکزی شهر اضافه و نصب شده است.وی از 
نصب ۱۱۸ دوربین ثبت تخلف سرعت و عبور 
از چراغ قرمز در سطح شهر اصفهان خبر داد و 
گفت: این  سامانه ها با هدف کاهش حوادث 
ترافیکی در بسیاری از تقاطع های شهر نصب 
شــده اســت.کریمی ادامه داد: ۱3 سامانه 
متحرک ثبت تخلفات ایستایی با هدف کمک 
به روان شــدن ترافیک شــهر راه اندازی شده 
است تا تخلفاتی همچون پارک دوبل، تخلف 
پارک در ایســتگاه های اتوبوس و تاکســی، 
حریــم تقاطع ها و میدان هــا را ثبت و اعمال 
جریمه کند.وی گفت: خودروهای سامانه ثبت 
تخلفات مکانیزه از نوع پژو ۲۰6 ســفیدرنگ 
است که با سه دوربین نصب شده روی آن ها، 
تخلفات به صورت مکانیزه ثبت می شود. هدف 
به کارگیری آن ها افزایش ایمنی شــهروندان 
و روان شدن معابر شــهر است.کریمی تاکید 
کرد: برخی شــهروندان بر این باور هستند که 
اگر راننده یا یکی از سرنشــینان در خودرویی 
که تخلف ایســتایی انجام داده بماند، اعمال 
قانون توسط خودروهای سامانه ثبت تخلفات 
مکانیزه انجام نمی شود غافل از اینکه با وجود 
ســامانه های جدید، اگر راننده داخل خودرو 
هم حضور داشته باشــد، پالک خودرو ثبت 

می شود.

مهدی مزروعی، رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شــهر اصفهان در خصوص بودجه تقدیمی شهرداری به شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت:امیدواریم با همکاری مدیران و کارشناسان شهرداری اصفهان این بودجه افزایش یابد و قابلیت اجرای سیاست های کالن شورای شهر را افزایش دهد 
تا مردم از چگونگی به کار گیری این بودجه  اطمینان بیشتر حاصل کنند. وی در خصوص سیاســت های فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شهر برای لحاظ 
در بودجه سال ۹۹ گفت:اصالح ساختار حوزه معاونت فرهنگی، ورزشی و اجتماعی و سازمان مربوطه به نحوی که  نقش معاون شهردار از مدیرعامل سازمان 
فرهنگی ورزشی تفریحی تفکیک و نقش سیاست گذاری و نظارتی این معاونت در مناطق و زیرمجموعه های تحت امر شهردار اصفهان تقویت یابد و همچنین 
تاکید بر افزایش قابل توجه بودجه های ورزشی و تفریحی شهرداری اصفهان واختصاص بودجه مکفی برای بهسازی امکانات فرهنگی و ورزشی مد نظر است.

سهم ورزش در بودجه سال 99 شهرداری

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهی اقدام نماید:
موضوع مزایده: فروش زمین

آگهی مزایده )چاپ اول(
شهرداری خمینی شهر

علی اصغر حاج حیدری_ شهردار خمینی شهرم الف:749068

مساحت- کاربریردیف
قیمت پایه هر آدرسمترمربع

متر مربع )ریال(
5 درصد سپرده واریزی 
شرکت در مزایده )ریال(

۱۵/۵۰۰/۰۰۰3۵/۸36/۰۰۰خیابان شهید اشرفی- کوچه پاسارگاد تفکیکی همایونی قطعه 46/۲4A درمانی۱

۸/۵۰۰/۵۰۰/۰۰۰6۱/۱36/۲۵۰خیابان شهید اشرفی- کوچه پاسارگاد  تفکیکی همایونی قطعه ۱43/۸۵B درمانی۲

- مهلت ارائه پیشنهادهای مزایده: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲6
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر
- تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲7 

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه ۹۸/۱۲/۱۰ 
- اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود.



دوشنبه 7 بهمن  1398 / 1 جمادی الثانی 1441/ 27 ژانویه 2020/ شماره 2900

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

چاپخانه: آینده   آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

   

قطعا تا به حال برای تان پیش   مهسا احمدی
آمده که در جمعی قرار بگیرید و 
از حرکت شخصی در آن محل کالفه شده باشید، حرکاتی مثل 
صدا درآوردن، لرزاندن پــا، بیش از حد تکان خــوردن و ...  
متاســفانه هیچ درمان خاصی برای این نوع رفتارها وجود 
ندارد، در واقع تنها چاره ای که داریم، این است که این رفتارهای 
کالفه کننده را تحمل کنیم یا این که بــه 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 اشــاره 
می کنیم تا اگر آن را در خودتان یافتید، سعی کنید که آن ها را 

کنار بگذارید.

عادت بد تف کردن
بسیاری از افراد این صحنه را دیده اند و از آن عصبانی شده اند، 
این کار از ضعف فرهنگی نشأت می گیرد، بسیاری از مردان 
این کار را انجام می دهند تا جذاب تر دیده شوند، دلیل دیگر 
آن هم این است که با انجام آن مثل دخترها تنبیه نشده اند، 
البته دالیل بیولوژیکی هم برای این موضوع وجود دارد که چرا 

مردان بیشتر از زنان تمایل به تف کردن دارند.

کشیدن صدا، جزو  از عادت های بد
نه تنها تکرار صداهایی مثل مــورد قبلی باعث عصبانیت فرد 
می شود، بلکه در مکالمه های محاوره نیز موارد عصبانی کننده 
کم نیستند و حتما شده که با دوست تان صحبت کنید و متوجه 
شوید که او آخر جمالتش را بیش از حد کش دار می کند، حتما 
لج تان از این کار درآمده است، این کار کامال با اعتماد به نفس 
در تضاد است، بسیاری از افراد عقیده دارند که این مدل حرف 

زدن نشان از احساس ناامنی فرد دارد.

ناخن جویدن یکی از عادت های بد
شــاید باور این موضوع برای تان سخت باشد؛ اما میلیون ها 
نفر در دنیا ناخن می جوند، اگرچه که پزشکان این کار را مضر و 
آلوده می دانند، اما چرا افراد از آن دست نمی کشند؟ زمانی که 

این عمل را روی مغز انسان شبیه سازی کرده اند، متوجه شدند 
که ناخن جویدن رابطه مستقیمی با افزایش احساس آرامش 
در افراد دارد، اگر دوســت دارید که این عــادت را ترک کنید، 
می توانید روی ناخن هایتان را بپوشانید یا اینکه جایگزینی 

برای آن پیدا کنید.

شکستن انگشتان جز و عادت های بد
شکستن انگشتان یکی از رایج ترین رفتارها بین افراد است؛ 
اما برای بعضی دیگر این کار بسیار کالفه کننده است، حتما تا 
به حال شده است که هنگام شکستن انگشت دست، مادرتان 
به شما هشدار داده که اگر این کار را ترک نکنید، مفصل هایتان 
دچار آسیب می شــود، اگرچه که این باور غلط است. ممکن 
است این کار باعث عصبی شدن اطرافیان تان شود؛ اما ربطی 
به ورم مفاصل ندارد.اما زمانی که انگشتان تان را می شکنید، 
چه اتفاقی مــی افتد؟ مطالعات و تحقیقات علمی نشــان 
می دهد که شکستن انگشتان باعث ایجاد فاصله بین مفاصل 
می شــود. در واقع این صدای حباب های گازی در مایع بین 
مفاصل است که ترکیده می شــود. در هر حال این صدا برای 
بعضی از افراد کالفه کننده اســت و بهتر است که کم کم آن را 

کنار بگذارید.

آشپزی

ساالد یونانی
ساالد یونانی یکی از ســاالدهای پرطرفدار در دنیاست که با هر 

ذائقه ای سازگار است و در اکثر کشورهای دنیا چه در رستوران ها و چه در 
خانه ها در کنار غذا سرو می شود. این ساالد خوشــمزه مشابه ساالد کاهوی ما 

ایرانی هاست البته با کمی تغییر در مواد و همچنین تهیه آن.
 مواد الزم: کاهو ساالدی 2 بته، پنیر فتا )ســفید( 3 پیمانه، انگور به مقدار دلخواه، خیار 2 

عدد، گوجه فرنگی 2 عدد، فلفل دلمه ای ســبز یک عدد، فلفل دلمه ای قرمز یک عدد، فلفل 
دلمه ای زرد یک عدد، پیاز قرمز یک پیمانه، زیتون سیاه به مقدار دلخواه، زیتون سبز بی هسته به 
مقدار دلخواه، لوبیا قرمز پخته شده به مقدار دلخواه، روغن زیتون، نمک و فلفل و سرکه بالزامیک 

به مقدار دلخواه
طرز تهیه:در یک دیس بیضی شکل، کاهوها را می چینیم. خیارها را پس از شستن، 

خرد کرده و پیاز را هم پس از پوست کندن، ریز خرد می کنیم. فلفل های دلمه ای 
را به صورت طولی برش می دهیم و پنیر فتا و گوجــه فرنگی را نیز خرد 

می کنیم. پنیر فتا، خیار خرد شده، گوجه فرنگی، فلفل ها، زیتون ها، 
لوبیا قرمز پخته و انگورها را روی دیس پوشــانده شده با کاهو 
می چینیم.در یک کاســه کوچک، روغن زیتون و ســرکه را 

می ریزیم و آن ها را مخلوط می کنیم. سپس آن را با نمک 
و فلفل مزه دار کرده و قبل از سرو ساالد، سس را 

روی آن می ریزیم.

عادت های بدی که همه را از شما فراری می دهد )3(

»بی وزنی« به جشنواره فیلم های خبر
تجربی پرو رسید

بازیگر ایرانی در محصول مشترک 
سینمای آلمان و اتریش

فیلم ســینمایی »بی وزنی« به کارگردانی مهدی فــرد قادری و 
تهیه کنندگی مرتضی شایســته در جدیدترین حضور جهانی اش 
در جشنواره فیلم های تجربی پرو که از ششــم تا یازدهم اسفند 
همزمان با 25 فوریه تا یک مارس در لیما پایتخت این کشور برگزار 
خواهد شد، به نمایش درمی آید. اکران »بی وزنی« به عنوان یک 
فیلم اجتماعی با قصه ای زنانه، به زودی در ســینماهای ایران 

آغاز خواهد شد. 

تولید فیلم »تاک تیــک« به کارگردانی هانــس گونتر بوکینگ و 
تهیه کنندگی صدا و سیمای اتریش در شــهر گراد به پایان رسید. 
موضوع این فیلم براســاس یک داستان واقعی است که در سال 
1۹85 در فرودگاه اتریش رخ داده است و یکی از رویدادهای مهم 
جهان به شمار می رود. »تاک تیک« محصول مشترک اتریش و 
آلمان است و عالوه بر انوشیروان محسنی، »هارالد کراس نیتزر« 

و »ماریون میترهامر « در آن به ایفای نقش می پردازند.

پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، جهاد  حدیث زاهدی
سازندگی متولی آبرسانی به روستاها بود 
و با مصوب شدن قانون تشکیل شــرکت آب و فاضالب روستایی در 
مجلس شورای اسالمی در سال 1377 ، وظیفه آبرسانی به روستاها به 

این شرکت ها محول شد.
 طی دوران شــکوهمند انقالب اســالمی و به خصوص در دولت های 
یازدهم و دوازدهم، تحوالت چشمگیری در حوزه آبرسانی به روستاها 

انجام شده است. 
در همین راستا مجید حبیبیان، معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و 
فاضالب روستایی استان اصفهان به مناسبت چهل و یکمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی در خصوص افتتاح و بهره برداری از 21 پروژه 
آبرسانی به روستاهای استان اصفهان می گوید : این پروژه ها با هدف 
تامین آب آشامیدنی سالم و پایدار  در 7 شهرستان  اصفهان، اردستان، 
 دهاقان، شهرضا، فریدون شهر ، فالورجان و کاشــان با هزینه ای بالغ 

بر 70 میلیارد ریال اجرا و آماده بهره برداری شده است.
معاون مهندسی و توسعه شــرکت آب و فاضالب روســتایی استان 

اصفهان، اجرای 3۹ کیلومتر لوله گذاری خطوط انتقال و شبکه توزیع 
آب، احداث 3 بــاب مخزن ذخیــره آب با حجــم 2170 متر مکعب، 
احداث 2 باب ایســتگاه پمپاژ آب و حفر و تجهیز یــک چاه عمیق را از 
جمله اقدامات انجام شده برای آماده سازی این پروژه ها  بر شمرده و 
تاکید می کند : با بهره برداری از این پروژه ها 43 هزار نفر از روستاییان 
 اســتان اصفهان از آب آشــامیدنی ســالم و پایدار بهره مند خواهند

 شد.
وی در ادامه می افزاید: از دیگر طرح هایی که در این ایام به بهره برداری 
خواهد رســید شــبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضالب در روستای 
هاشم آباد شهرستان اصفهان اســت که بالغ بر 15 میلیارد ریال برای 

اجرای آن هزینه شده است.
حبیبیان همچنین با اشاره به آغاز عملیات اجرایی 2 پروژه آبرسانی به 5 
روستای شهرستان های شاهین شهر، میمه و دهاقان در ایام دهه فجر 
اظهار داشت: برای اجرایی کردن این پروژه ها  حدود 45میلیارد ریال 
مورد نیاز است و با اتمام عملیات اجرایی و بهره برداری از آنها، بیش از 

7 هزار نفر از آب شرب سالم بهره مند خواهند شد. 

در آستانه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی صورت گرفت؛

 افتتاح و بهره برداری از 21 پروژه آبرسانی به  43هزار نفر 
دو رکورد جدید در ناحیه فوالد ســازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه با همت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

اصفهان ثبت شــد. رییس واحد متالوژی ثانویه این شرکت گفت: با تولید بیش 
از 73 هزار و 508 تن تختال با ســیکل گاز زدایی تحت خــأ در واحد RH ناحیه 
فوالدســازی و ریخته گری مداوم، رکورد جدیدی در دی امسال به ثبت رسید که 
33 درصد افزایش در تولید فوالدهای خاص را نشــان می دهد. دانیال نظری، 
رکورد قبلی تولید را در این واحد، 55 هزار و 283 تن در شهریور امسال بیان کرد و 
افزود: واحد گاز زدایی )RH( به دلیل قرار گرفتن در سیکل تولید فوالدهای ویژه 
از اهمیت بســزایی برخوردار اســت. وی از کاهش توقفات، افزایش عمر نسوز، 
برنامه ریزی مناســب همچنین از تالش مضاعف کارکنان ناحیه فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم به عنوان مهم ترین عوامل کسب این موفقیت نام برد و گفت: 

تالش بی وقفه فوالد مردان سخت کوش ناحیه، کنترل کیفی، برنامه ریزی تولید 
از عوامل دستیابی به این موفقیت صنعتی است. رییس گروه فنی تولید ناحیه 
فوالدسازی وریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه هم دستیابی به رکورد تولید 
ماهانه فوالد ویژه لوله های انتقال نفت و گازترش گرید   X60API را دیگر افتخار 
این ناحیه برشمرد و گفت: این محصول با 100 درصد رشد به میزان 43 هزارو 7۹ 
تن در دی ماه تولید شــده به طوری که رکورد قبلی آن در آبان ماه 21 هزارو 531 
بود. محمدعلی شــفیعی افزود: با توجه به بی نیاز شدن کشور از واردات این نوع 
فوالد، این رکورد برای طرح های نفت و گاز کشور همچنین مشتریان فوالد مبارکه 
از اهمیت بسزایی برخوردار است. گفتنی است؛  شرکت فوالد مبارکه اصفهان بیش 

از نیمی از فوالد کشور را تامین و روزانه بازار فوالد می کند.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در بین 500 بنگاه صنعتی واقتصادی ایران، موفق 
به کسب عنوان شــرکت پیشــرو شــد.مدیرعامل گروه فوالد مبارکه گفت: در 
بیست ودومین دوره رتبه بندی شــرکت های برتر کشور )IMI 100( پایان دی در 
سالن همایش های بین المللی صداوسیما در تهران شرکت فوالد مبارکه در بین 
این بنگاه ها به عنوان »شرکت پیشرو« معرفی شد. حمیدرضا عظیمیان افزود: 
در این رتبه بندی، شرکت فوالد مبارکه اصفهان عالوه بر کسب عنوان پیشرو، رتبه 
نخست ازنظر شــاخص فروش در گروه فلزات اساســی، رتبه دوم در شاخص 
ارزش بازار، رتبه دوم در شاخص ارزش افزوده، رتبه دوم در شاخص بیشترین 
سودآوری و رتبه پنجم در شــاخص فروش را در بین 500 شرکت صنعتی بزرگ 
کشور به خود اختصاص داد. وی افزود: نقش شــرکت های بزرگ بر شاخص 
اقتصادی به عنوان پیشروان و لوکومتیو ایجاد رشد وتوسعه در کشور همچنین 
تجزیه وتحلیل نتایــج این رتبه بندی ها به منظور تدوین سیاســت های صنعتی 
کشور از جمله دستیابی به این موفقیت ملی است. مدیرعامل گروه فوالد مبارکه 
با تاکید بر این که تمامی شرکت های حاضر در فرآیند انتخاب 100 شرکت برتر، 
ازجمله فوالد مبارکه، سالیان ســال برای رســیدن به این نقطه برنامه ریزی و 
تالش کرده اند گفت: اکنون در گروه فوالد مبارکه به طور مستقیم حدود 25 هزار 

نفر مشــغول کارند. همچنین به طور غیرمســتقیم حدود 3 هزار فرصت شغلی 
در زنجیره تامین و تولید فوالد مبارکه ایجاد شــده اســت. شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان بزرگ ترین تولید کننده محصوالت فوالدی کشور به میزان بیش از نیمی 

از فوالد مورد نیاز کشور است.

با تکیه بردانش داخلی متخصصان ایرانی، هافسل ثابت با قابلیت اندازه گیری 
آنالین پتانســیل خطوط لوله در شــرکت خطوط لوله ومخابرات ایران منطقه 
اصفهان ســاخته شــد. رییس واحد حفاظت از خوردگی شــرکت خطوط لوله 
ومخابــرات نفت ایران- منطقــه اصفهان گفت: ســاخت این قطعــه با ابتکار 
کارشناسان توانمند واحد حفاظت از خوردگی منطقه اصفهان با هزینه ای 11 برابر 
کمتر از نمونه خارجی شده است. رحمت ا... مصباح، هزینه ساخت نمونه اولیه 
آن را 700 هزار ریال بیان کرد و افزود: ایســتگاه های حفاظت کاتدی مسیر خط 

لوله و مراکز انتقال نفت نیازمند تعداد زیادی از این قطعه هستند که با دستیابی 
به تولید آن صرفه جویی قابل مالحظه ای برای شرکت حاصل شد. وی گفت: این 
هافسل ثابت به صورت پایلوت در ایستگاه حفاظت از کاتدی منطقه خمینی شهر 
نصب شده است. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه اصفهان با 
بهره گیری از 18 دستگاه توربوپمپ سولزر با قدرتی معادل 300 هزار اسب بخار، 
روزانه بیش از نیم میلیون بشــکه نفت خام را از امیدیه خوزستان با طی مسیر 

400 کیلومتر به اصفهان منتقل می کند.

 ثبت دو رکورد جدید در ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه

افتخارآفرینی شرکت فوالد مبارکه اصفهان؛

معرفی فوالدمبارکه به عنوان شرکت پیشرو در رتبه بندی شرکت های برتر کشور

ساخت هافسل ثابت با توان داخلی صنعتگران نفت در اصفهان
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