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بر اساس آخرین آمار ، مردان نجف آبادی و زنان فریدون شهری امیدوار ترین ساکنان استان اصفهان هستند

بوی خوش امید
5

 ایستاده در غبار 
  گروه مهندسی رزمی 40 صاحب الزمان استان اصفهان همچنان پای کار یاری به سیستان و بلوچستان؛ 
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رییس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان:

نمی توانیم از فرونشست 
جلوگیری کنیم

استاندار اصفهان:

سلطانی فر ، پیگیر  ورزش 
نصف جهان شده است

رییس انجمن صنفی کشتارگاه های 
صنعتی مرغ استان اصفهان گفته که 
مرغ با این قیمت برای تولید کنندگان 

صرفه اقتصادی ندارد؛

 خداحافظی مرغ 
با روزهای ارزانی
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سفیر ایران در دانمارک: 

اصفهان می تواند در زمینه 
 حقوق افراد دارای معلولیت

 با دانمارک همکاری کند

هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر؛

 نمایش تماشایی ذوبی ها 
در فوالد شهر
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ارسال بیش از یک میلیون 
 پیامك هشدار  یخ زدگی 

برای مشتركین آبفای استان
 صفحه  8

استان چهار محال و بختیاری، بلداجی، 
بلوار شهید بهشتی، گز فردوس بلداجی
09132823872
03834642411
info@ferdowsgaz.com

حاج غالمعلی سلطانی 
بنیانگذار صنعت گز بلداجی
شماره ثبت: 172825
شماره بهره برداری:21-7391
پروانه تاسیس از وزارت بهداشت و درمان 4423
شماره پروانه بهداشتی ساخت: 11005/25
گز فردوس با بیش از نیم قرن سابقه درخشان

اولین تولیدکننده گز در بلداجی و تنها 
دارنده دو نشان کیفیت برتر جهانی

از کنوانسیون بین المللی BID ژنو و 
برنده تندیس ستاره طالیی ژنو که 
نشانه کیفیت جهانی است.

رهبر انقالب در دیدار  با همافران:         

باید قوی شویم تا جنگ نشود و تهدید دشمن تمام شود
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»برنی سندرز« در صدر نامزدهای دموکرات
 پیمایش افکارسنجی که در ایالت »نیوهمپشــایر« انجام شده نشان می دهد احتماال »برنی سندرز« 
در صدر نامزدهای دموکــرات در انتخابات درون حزبی در این ایالت قرار بگیــرد.در حالی که چهار روز به 
برگزاری انتخابات درون حزبی دموکرات ها در ایالت »نیوهمپشایر« باقی مانده، نظرسنجی ها نشان از 
پیشتازی سناتور »برنی ســندرز« و »پیت بوته جج« در میان دیگر نامزدهای این حزب برای انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا دارد.رتبه های بعدی به سناتور »الیزابت وارن« با ۱۴ درصد، »جو بایدن« با 

۱۳ درصد و »ایمی کلوبوچار« با ۸ درصد اختصاص دارد.

ذخایر  موشکی عربستان خالی شده است
درخواست کمک عربستان از یونان بیانگر این است که ریاض بیشــتر موشک های پاتریوت خود را در 
رویارویی با موشک های انصارا... استفاده کرده است و در حال حاضر موشک های کافی در اختیار ندارد.به 
نقل از رای الیوم، یونان با موافقت آمریکا، سامانه های ضد موشکی پاتریوت به عربستان ارسال خواهد کرد 
که این یک اتفاق نظامی بسیار مهم به شمار می رود و موید این است که عربستان بسیاری از موشک های 
خود را در رویارویی با جنبش انصارا... یمن از دست داده و ذخایر موشکی آن خالی شده است. عربستان، 

نخستین کشوری است که از سامانه های موشکی پاتریوت متعلق به ناتو استفاده می کند.

هشدار سازمان ملل در مورد بازگشت داعش 
ســازمان ملل متحد با بیان اینکه ۲7 هزار تروریســت خارجی در عراق و ســوریه وجــود دارند، درباره 
تالش داعش برای بازیابی قدرتش در این دو کشــور هشــدار داد.»والدیمیر فرونکوف«، رییس این 
اداره در نشســتی درباره پدیده تروریســم هشــدار داد و گفت که »ما باید در برابر تروریسم و این شر، 
هشیار و متحد باشــیم«.او گفت: نزدیک به ۲7 هزار تروریســت خارجی در عراق و سوریه وجود دارند 
و داعش تالش می کند دوباره در این کشــورها توانایی های خود را بازیابــد و عملیات های بین المللی 
 ســختی انجام دهد. طی روزهای اخیــر عناصر تروریســتی داعــش در تکریت عراق بــه نیروهای

 الحشد الشعبی حمله کرده و سه تن از آن ها را شهید کردند. 

دادگاه نیجریه محاکمه شیخ زکزاکی را از  سر گرفت
دادگاهی در نیجریه محاکمه رهبر جنبش اسالمی نیجریه را آغاز کرده است.شبکه خبری »پرس تی وی« 
گزارش داده در جلسه استماع دادگاه شیخ زکزاکی به او اجازه داده شد به پزشکانش دسترسی داشته 
باشد.طبق این گزارش، دسترسی پزشکان به شیخ زکزاکی بعد از آن صورت گرفت که وکالی او استدالل 
کردند پزشک شیخ در زندان اعتراف کرده قادر نیست به شــرایط پزشکی ایشان رسیدگی کند. رییس 
تیم حقوقی شیخ زکزاکی گفت که وضعیت سالمت ایشان و همسرش در زندان وخیم شده است. رهبر 

جنبش اسالمی نیجریه و همشرش در حمله نیروهای امنیتی نیجریه در سال ۲۰۱۵ زخمی شدند. 

روزنامه قطری مدعی شد:

مقتدی صدر قصد توقف حمایت از محمد عالوی را دارد
روزنامه العربی الجدید نوشت، یک منبع سیاسی آگاه اعالم کرد: مقتدی صدر، رهبر جریان صدر 
عراق که اخیرا از محمد توفیق عالوی، نخســت وزیر مکلف حمایت کرد بعــد از دیدار با تعدادی از 
معترضان و فعاالن مخالف عراقی قصد دارد دســت از حمایت از عالوی بردارد.وی افزود: عالوی 
قصد دارد فورا با تیم خاصی از جمله سه تن از اســتادان دانشگاه عراقی که یکی از آن ها پژوهشگر 
مرکز پژوهش های خاورمیانه انگلیس اســت برای نشست با تعدادی از معترضان و فعاالن اقدام 

کند تا بخشی از روند تشکیل دولت جدید باشند.

رهبر انقالب در دیدار  با همافران:

باید قوی شویم تا جنگ نشود و تهدید دشمن تمام شود

حضرت آیت ا... خامنه ای، فرمانــده کل قوا صبح روز گذشــته در دیدار 
فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش، واقعه 
۱۹ بهمن سال ۱۳۵7 را نتیجه اطمینان امام خمینی)ره( و مبارزان به وعده 
الهی دانســتند و گفتند: اگر تفکر تخلف ناپذیر بودن وعده الهی در جامعه 
حاکم شود و مسئوالن هوشــیارانه عمل کنند، تهدیدها به فرصت تبدیل 
خواهد شد و تحریم می تواند عامل نجات کشور از وابستگی به نفت و حل 
بسیاری از مشکالت شود.رهبر انقالب اسالمی در این دیدار که در چهل و 
یکمین سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی با امام خمینی)ره( در 
۱۹ بهمن ۵7 برگزار شد، این واقعه را یک حادثه فراموش نشدنی و اعجاب 
برانگیز و دارای درس ها و عبرت هایی خواندند و افزودند: در دوران رژیم 
گذشته، نیروی هوایی ارتش یکی از نزدیک ترین نیروها به مرکز قدرت و 
آمریکا بود اما رژیم طاغوت، ضربه را از همین نیرو خورد که هیچ گاه تصور 
آن را نمی کرد.حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشان کردند: براساس آیات 
قرآنی، خداوند از جایی به دشــمن ضربه می زند که هیچ گاه انتظار آن را 
ندارد و مؤمنین نیز از ناحیه ای تقویت و حمایت می شــوند که انتظار آن 
را نداشته اند که در فرهنگ دینی، »رزق ال ُیحَتَسب« یا همان رزقی که در 
محاسبات مادی جایی نداشته است، نامیده می شود.رهبر انقالب اسالمی 
با اشاره به آیات قرآنی که در آنها صراحتا و مؤکدا از نصرت یاری کنندگان دین 

خدا یاد شده است، افزودند: باید به این وعده های الهی اطمینان داشت 
و با امید به آینده به حرکت رو به جلو با قــدرت ادامه داد.حضرت آیت ا... 
خامنه ای تاکید کردند: اگر چنین تفکر و روحیه ای در هر مجموعه و جامعه 
ایمانی حاکم شــود، افراد آن مجموعه با عزم راسخ، تهدیدها را به فرصت 
تبدیل خواهند کرد. همان گونه که نیروی هوایی به رغم تحریم های آمریکا، 
اکنون عالوه بر تعمیر و بازسازی جنگنده ها و هواپیماها، طراحی و ساخت 
جنگنده را نیز انجام داده است.ایشــان رمز موفقیت و پیشــرفت نیروی 
هوایی را تبدیل تهدید به فرصت، قطع امید از بیگانگان و تکیه بر توانایی ها 
و ظرفیت های داخلی برشمردند و افزودند: این موضوع قابل تعمیم به کل 
کشور است و می توان به رغم تحریم ها که یک حرکت جنایتکارانه است، 
برای کشور فرصت های زیادی را به وجود آورد.رهبر انقالب اسالمی تاکید 
کردند: اگر مسئوالن هوشــیارانه عمل کنند می توان با استفاده از شرایط 
تحریم، اقتصاد کشــور را از وابســتگی به نفت که عامل مهم بســیاری از 
مشکالت است، نجات داد.حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: البته برخی 
افراد با هوش در داخل هیئت حاکمه آمریکا متوجه این موضوع هستند و 
گفته اند نباید بگذاریم ایران اقتصاد بدون نفت را تجربه کند و به همین دلیل 
باید مســیری را باز بگذاریم تا اقتصاد ایران به کلی از پول نفت جدا نشود 
که مسئوالن به خصوص مسئوالن اقتصادی باید در این خصوص هوشیار 

باشند.ایشان با اشــاره به پیچیده تر شــدن ابزارها و شیوه های دشمنان 
خاطرنشان کردند: در مقابل، شیوه ها و روش های جمهوری اسالمی نیز 
پیچیده تر از گذشته شده است به گونه ای که اکنون در بخش های گوناگون 
کشور، روش ها و کارهای کامال منطقی، پیچیده و پیش رونده ای در جریان 
است که تامین کننده عمق راهبردی کشــور  محسوب می شود و دشمن 
را زمین گیر کرده است.ایشــان با تاکید بر لزوم قوی شدن کشور در همه 
جهات به ویژه در زمینه دفاعی گفتند: ما به دنبال تهدید هیچ کشور و ملتی 
نیستیم بلکه به دنبال حفظ امنیت کشور و جلوگیری از تهدید هستیم.رهبر 
انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه ضعیف بودن، دشمن را تشویق به اقدام 
خواهد کرد، افزودند: برای آنکه جنگ نشود و برای آنکه تهدید تمام شود، 
باید قوی شد.حضرت آیت ا... خامنه ای، نیروهای مسلح به ویژه نیروی 
هوایی ارتش، نیروی هوافضای سپاه و ســازمان صنایع دفاع را به تالش 
برای تقویت بنیه دفاعی در ابعاد مختلف، دقت در پیش بردن کارهای مهم 
و حداکثر استفاده از ظرفیت ها و اســتعدادها توصیه کردند و گفتند: اگر 
رؤسای قبلی آمریکا مسیر شیطانی این رژیم را در زیر پوشش هایی دنبال 
می کردند، امروز انحراف، جنگ افروزی، فتنه سازی و طمع آمریکایی ها به 
داشته های دیگران، علنی و بدون پوشش است و این مسیر باطل دشمنان 

ملت ایران قطعا محکوم به شکست است.

هشــتمین دور مناظــرات نامزد هــای دموکرات 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا حول محور 
انتقاد از دولت دونالد ترامپ در ترور ســردار قاسم 
سلیمانی برگزار شد.نامزد های دموکرات انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا در آستانه برگزاری 
انتخابات درون حزبی در ایالت »نیوهمشایر«، در 
هشتمین دور مناظرات انتخاباتی خود در انتقاد از 
سیاست خارجی »دونالد ترامپ«، رییس جمهور 
آمریکا، ترور ســردار »قاسم ســلیمانی«، فرمانده 
نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب اسالمی را 
اقدامی اشــتباه خوانده و تاکید کردند »این اقدام 
مصداق بارز ترور بوده است.«به گزارش پایگاه های 
وال استریت ژورنال، واشنگتن پست و فدرالیست، 
»پیت بوتجیج«، شهردار شهر »ساوث بند« ایالت 
»ایندیانــا« که توانســته انتخابــات درون حزبی 
دموکرات ها را در ایالت »آیوا« پیروز شــود، »برنی 
سندرز«، سناتور »ورمونت« و »جو بایدن«، معاون 
رییس جمهور پیشــین آمریکا که نقشی محوری 
در پرونده استیضاح ترامپ داشت، جمعه شب در 

جریان هشــتمین دور مناظرات انتخابات ریاست 
جمهــوری ۲۰۲۰ اعــالم کردند »اگــر آن ها رییس 
جمهور آمریکا بودند، هیچگاه دســتور ترور سردار 
سلیمانی را نمی دادند.«»بوتجیج« به عنوان اولین 
پاسخ دهنده به سوال در مورد ترور سردار سلیمانی، 
گفت: »مدرکی دال بر ایمن تر شدن کشور به دلیل 
ترور )ســردار( ســلیمانی وجود ندارد؛ این اقدام 
نشان داد که ما از جنگ عراق درس نگرفتیم.«وی 
در ادامه ضمن انتقاد از ترامپ بــه دلیل توهین به 
جامعه اطالعاتــی آمریکا، گفت: »ترامــپ ما را به 
جنگ نزدیک تر کرده اســت. این موضوع نه با ترور 
)سردار( ســلیمانی بلکه با خروج یکجانبه از توافق 
هســته ای ایران کلید خورد؛ توافقی کــه به اذعان 
مقام های دولتی به خوبی کار می کرد.«سندرز نیز 
با ترور خواندن اقدام دولت آمریکا در به شــهادت 
رساندن سردار سلیمانی گفت: »دولت آمریکا با این 
اقدام در های آنارشیسم و هرج و مرج بین المللی را 
باز کرد.« »بایدن« نیز ضمن زیر سوال بردن ادعای 
»تهدید قریب الوقوع بودن )ســردار( سلیمانی«، 

گفت: »هیچ مدرکی دال بر این ادعــا وجود ندارد 
و این اقدام آمریکا، جان ســربازان آمریکایی را در 
منطقه در معرض خطر قرار می دهد.« وی در بخش 
دیگری از سخنانش با اشــاره به مجروح شدن ۶۴ 
نظامی آمریکایــی در پی عملیات موشــکی ایران 
علیه پایگاه »عین االســد« عراق گفت: »سیاست 
»اول آمریکا« ترامپ اکنون به سیاست» آمریکای 
تنها« مبدل شده است؛ ما در حال حاضر در جنگی 
منطقه ای بدون دوســت، متحد و پشــتیبان تنها 
مانده ایم و در حالی که ۶۴ نظامی ما دچار آســیب 
مغزی شده اند، رییس جمهور می گوید آن ها دچار 

سر درد هستند.«

نقل قول روزترور سردار سلیمانی در کانون مناظرات انتخاباتی دموکرات ها

»سیمرغ« و »ظفر« آماده پرتاب شدند
ســخنگوی فضایی وزارت دفاع گفــت: ماهواره بر ســیمرغ و ماهواره ظفر جهت طــی فرآیند پرتاب 
در پایگاه فضایــی امام خمینی)ره( آماده شدند.حســینی با اشــاره به انتقال ماهواره بر ســیمرغ و 
ماهواره ظفر جهت انجــام فرآیند پرتاب 
به پایــگاه فضایــی امام خمینــی)ره(، 
گفت: زیرســاخت های پایگاه فضایی با 
انجام عملیات های موردنیاز آماده پرتاب 
است و ۲۰۰ فرآیند اصلی توسط ۳۰ تیم و 
ارتباطات موردنیاز با ۶ استان جهت انجام 
عملیات برقرار شــده اســت.وی با بیان 
این که »ماهواره بر سیمرغ و ماهواره ظفر 
پروژه های تحقیقاتی هستند«، اظهار کرد: 
ماهیت پروژه های تحقیقاتی و فناورانه به 
این صورت است که در این فرآیند یک طرح ریزی وجود دارد و گام های فرآیند مطابق طرح ریزی پیش 
می رود و مطابق نتایجی که از هر گام حاصل و تحلیلی که روی داده ها و نتایج اتفاق می افتد، تصمیمات 
الزم برای ادامه کار گرفته می شود.سخنگوی فضایی وزارت دفاع با تاکید بر این که اولین زمانی که همه 
شرایط فراهم شود، عملیات پرتاب انجام خواهد شد، خاطرنشــان کرد: فرآیند پرتاب ماهواره ظفر با 

ماهواره بر سیمرغ به دلیل تست تکنولوژی های جدید دارای شرایط پیچیده است.

سفیر چین: 

آینده  راکتور  اراک به واکنش دیگر کشورها بستگی دارد
دیپلمات ارشــد چین در ایران گفت که آینده پروژه بازطراحی راکتور اراک نه تنها به تالش  چین بلکه 
به عملکرد و واکنش  سایر کشورها در جامعه بین الملل بستگی دارد.چانگ هوا، سفیر چین در ایران 
گفت: چین یکی از حامیان جدی برجام است و خروج یک طرفه آمریکا از برجام وضعیت بحرانی را 
در برجام ایجاد کرد. در حال حاضر چین و انگلیس مسئول پروژه بازطراحی اراک هستند و تا جایی 
که می دانم این پروژه طبق برنامه به خوبی جلو می رود.وی با بیان این که »چین تمامی تعهداتش در 
این پروژه را اجرا کرده است« افزود: البته آینده این پروژه نه تنها به تالش های چین بلکه به واکنش 
و عملکرد سایر کشورها در این پروژه و در جامعه جهانی مرتبط است.این دیپلمات چینی با اشاره به 
حمایت و تایید همکاری چین در این پروژه از سوی سازمان انرژی اتمی ایران و نهادهای درگیر در این 
پروژه ابراز امیدواری کرد با ادامه برجام پروژه بازطراحی راکتور اراک را بتوانیم به خوبی دنبال کرده و 
به پایان برسانیم.چانگ هوا در پاسخ به این پرسش که لغو معافیت های هسته ای از سوی آمریکا 
بر همکاری  چین در این پروژه تاثیر می گذارد؟ گفت: به نظــر ما این نوع لغو معافیت های تحریمی 
هسته ای معنا ندارد چرا که آمریکا از برجام خارج شده است. البته اگر آمریکا معافیت های هسته ای را 
لغو کند شاید بر آن یکی دو کشور درگیر در این پروژه تاثیر بگذارد چون این پروژه تنها نیاز به چین ندارد، 
بلکه انگلیس هم نقش مهمی ایفا می کند و برخی تجهیزات باید از کشورهای اروپایی خریداری شود. 

رایزنی »پمپئو« و »جوزپ بورل« درباره ایران
وزیر امورخارجه آمریکا گفت که در دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره ایران رایزنی 
کرده است.مایک پمپئو با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر از دیدارش با جوزپ بورل، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واشنگتن خبر داد.وی با ابراز خرسندی از میزبانی جوزپ 
بورل در وزارت امورخارجه آمریکا مدعی شد که همکاری ایاالت متحده و اتحادیه اروپا برای بررسی 
مهم ترین چالش های جهانی، ازجمله آنچه آن را رفتار بی ثبات کننده ایران خوانده است، برای آمریکا 

و برای تالش هایش جهت ساختن جهانی با امنیت و کامیابی بیشتر حیاتی است.

کافه سیاست

نماینده مجلس:

 جریان اصالحات
 مظلوم نمایی می کند

یک عضو هیئت رییســه مجلس گفت آنچه 
که مشــارکت یا عدم مشــارکت مــردم در 
انتخابات را به طور واقعی رقم می زند، عملکرد 
مجموعه مدیریت کشور اســت. قاضی زاده 
هاشــمی تاکید کرد: برای درصــد زیادی از 
مردم، دو مفهوم عامل مشارکت در انتخابات 
اســت. یک مفهوم منافع ملی کــه این امر 
را از زبــان مقام معظم رهبری می شــنوند و 
دوم مشکالت معیشتی جاری زندگی شان. 
مردم اگر از وضعیت معیشــتی و اقتصادی 
ناراضی باشــند، به صــورت مقاومت منفی 
یا فریــاد، اعتراض خود را نشــان می دهند.

افرادی که سمپات سیاسی جریانات سیاسی 
شــامل اصولگرایی و اصالح طلبی باشــند، 
درصد اندکــی از مردم را تشــکیل می دهند.

دوســتان ما در جریان اصالحــات از هر دو 
طرف ماجــرا بهره مند می شــوند. این طرف 
می ایســتند و می گویند ما در نظــام جایی 
نداریم، ما را رد صالحیت می کنند، به ما میدان 
نمی دهند تا مظلوم نمایــی کنند. قاضی زاده 
ادامه داد: الریجانی بازیگر سیاسی باسابقه 
در عرصه سیاسی کشور اســت. الریجانی ها 
خاندان تاثیرگذاری هستند و علی الریجانی 
یک عنصر برجســته از این خاندان اســت.

الریجانــی دارای مســئولیت های متفاوتی 
در نظام جمهوری اســالمی بوده اســت که 
باید وی را در هر یک از مســئولیت ها تحلیل 
کرد.به اعتقاد بنــده، الریجانی به دلیل اینکه 
دوران سختی را در جایگاه رییس مجلس با 
احمدی نژاد در جایگاه رییس جمهور گذرانده 
بود، جزو کسانی بود که تالش زیادی در روی 

کارآمدن روحانی کرد.

اگر مسئوالن هوشیارانه عمل کنند می توان با استفاده از 
شرایط تحریم، اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت که عامل 

مهم بسیاری از مشکالت است، نجات داد

بین الملل
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حسن شفیعی- شهردار تیرانم الف:755917

آگهی مزایده نوبت دوم

احترامًا شهرداری تیران به استناد موافقتنامه های شماره ۹۸/۱۰۰/۱۳۵۸ ، ۹۸/۱۰۰/۱7۸۳ و ۹۸/۱۰۰/۱۸۰۳ شورای اسالمی شهر تیران 
در نظر دارد نسبت به فروش یک پالک زمین مسکونی واقع در شــهر تیران و همچنین فروش چند واحد تجاری واقع در مجتمع نگین 
تیران اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ و تحویل فرم شرکت در مزایده از تاریخ چاپ این آگهی به 
شهرداری مراجعه نمایند. الزم به ذکر است مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شــهرداری تیران پایان وقت اداری روز چهارشنبه 

مورخ ۹۸/۱۱/۳۰ می باشد.

حسن شفیعی – شهردار تیران م الف:755873

مزایده نوبت دوم

شهرداری تیران در نظر دارد به اســتناد مصوبه شماره ۹۸/۱۰۰/۱۸۲۶ 
مورخ ۹۸/۱۰/۱۱ و مصوبه شماره ۹۸/۱۰۰/۱7۶۱ مورخ ۹۸/۱۰/۰۴ شورای 
اسالمی شهر تیران نســبت به اجاره اماکن مشروحه ذیل برای مدت 

یکسال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
۱- تاالر شهرداری- بلوار امام خمینی )ره(

۲- محل استقرار کانکس اغذیه فروشی- مسکن مهر بهارستان

۳- محل استقرار کانکس اغذیه فروشی- مسکن مهر مشاغل آزاد
متقاضیــان مــی توانند جهت کســب اطالعــات بیشــتر و دریافت 
فــرم شــرکت در مزایــده بــه شــهرداری تیــران مراجعــه نمایند 
و پیشــنهادات خــود را تــا پایــان وقــت اداری روز یکشــنبه 
 مــورخ ۹۸/۱۱/۲7 بــه دبیرخانــه حراســت شــهرداری تیــران

 تحویل نمایند. 

چاپ دوم

چاپ دوم
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رایزنی جهت برگزاری حراج آثار صنایع دستی
رییس اتحادیه صنایع دســتی اصفهان گفت:در حال رایزنی برای برگزاری حراج آثار صنایع دســتی 
ایران هستیم و سعی داریم با همکاری اتحادیه صنایع دســتی تهران و معاونت صنایع دستی وزارت 
میراث فرهنگی در آینده ای نزدیک این حراج را برگزار کنیم.عباس شیردل، رییس اتحادیه صنایع دستی 
اصفهان با حضور در چهارمین جشنواره صنایع دســتی فجر گفت: »اقدامات خوبی در این جشنواره 
جمع آوری شده که جای تبریک به معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی دارد. آثاری که در اینجا 
دیدم از شاخص ترین آثاری است که در صنایع دستی کشور تولید می شوند و شاید تا به حال نمایشگاهی 
به این خوبی از مجموعه صنایع دستی ایران جایی ندیده بودم.« این هنرمند قلم زنی اصفهان افزود: 
در این نمایشگاه اکثر رشته های صنایع دستی ایران وجود دارند، ولی باز هم می توانست جامع تر از این 
برگزار شود، چون این نمایشگاه نماینده ای برای صنایع دستی کشور محسوب می شود. رییس اتحادیه 
صنایع دســتی اصفهان درباره وضعیت فروش آثار صنایع دســتی در حال حاضر بیان کرد: ای کاش 
حراج هایی برای صنایع دستی بود و می توانستیم در همین جا آثار را چوب بزنیم وبه فروش برسانیم تا 

تشویقی برای این هنرمندان باشد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان:

14 هزار هکتاربافت ناکارآمد به 100 هزار تن قیر نیاز دارند
مدیرکل راه وشهرسازی اســتان اصفهان گفت: تخصیص قیر به بافت های ناکارآمد شهرهای استان 
جوابگوی نیازها نیست و برای بهسازی و آسفالت ۱۴۰۰۰ هکتار بافت ناکارآمد به ۱۰۰ هزار تن قیر نیاز 
داریم.علیرضا قاری قرآن ادامه داد: در راستای اجرای سیاســت های سند ملی راهبردی بازآفرینی 
شهری ایران و با پیگیری مجدانه این اداره کل، در مرحله اول مبلغ ۲۴ میلیارد ریال جذب و جهت انجام 
آسفالت معابر خاکی در محالت هدف بازآفرینی شهری به ۸ شهرداری از شهرهای استان اختصاص 
یافت.  شهرداری های اصفهان، شهرضا، خوانسار، نطنز، طرقرود، هرند، کوهپایه و سجزی با دریافت 
قیر تخصیصی، نسبت به آســفالت بخش زیادی از معابر خاکی، تحت نظارت اداره راه و شهرسازی 
شهرستان اقدام کردند. وی افزود: سال گذشته نیز بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال از همین محل به ۱۹ شهر 
استان شامل شهرهای اصفهان، کاشان، نجف آباد، نایین، خوانسار، زرین شهر، درچه، گرگاب، دستگرد، 
محمدآباد، حسن آباد، بافران، ورنامخواست، تودشک، نصرآباد، اردستان، گلدشت، عسگران و اژیه 

تخصیص یافت.  

فرودگاه شهید بهشتی، تسهیل گر  مبادالت تجار  اصفهان
مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: با توسعه کارگو ترمینال در بخش صادرات و واردات نیازی نیست 
که صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق فرودگاه امام خمینی)ره( در تهران اقدام کنند.رسول کوهستانی 
پزوه با اشاره به اینکه گمرک در زمینه مربوط به سالمت جامعه و محیط زیست نقش کنترلی دارد، اظهار 
 داشت: گمرگ با ۲۸ ســازمان و وزارتخانه دیگر به صورت الکترونیک در ارتباط است و ۲۲ کنوانسیون
 بین المللی را اجرا می کنــد.وی افزود: ارتباط بــا واردکنندگان و صادرکنندگان بــا گمرک به صورت 
الکترونیک است و در صورت نیاز به ارزیابی و بازدید کاال کارشناسان گمرک به محل واحدهای تولیدی 
مراجعه می کنند.مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره به فعال شدن بخش واردات کارگوترمینال در 
فرودگاه شهید بهشتی اصفهان بیان داشت: با توسعه کارگو ترمینال در بخش صادرات و واردات نیازی 
نیست که صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق فرودگاه امام خمینی )ره( در تهران اقدام به صادرات و 
واردات کاال کنند.وی به تشریح وضعیت صادرات استان اصفهان طی ده ماهه امسال پرداخت و گفت: 
استان اصفهان با بیش از ۲ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دالر و از لحاظ وزن بیش از ۶ میلیون تن صادرات داشته 
است.کوهستانی پزوه با کم اثر دانستن تحریم های ظالمانه آمریکا در صادرات استان اظهار داشت: 
صادرات واحدهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی استان از لحاظ وزنی ۴۸ درصد و از حیث ارزشی ۱۱ 

درصد رشد داشته و درآمد گمرکات استان اصفهان با رشد ۳۳ درصدی همراه بوده است.

رییس انجمن صنفی کشتارگاه های صنعتی مرغ استان اصفهان گفته که مرغ با این قیمت برای تولید کنندگان صرفه اقتصادی ندارد؛

خداحافظی مرغ با روزهای ارزانی

»مرغ« از جمله معدود کاالها و اقالم سبد  مرضیه محب رسول
غذایی خانوار است که با وجود نوسانات و 
افزایش قیمت ها اما چند ماهی است که متعادل و حتی ارزان هم شده 
است. نکته جالب آماری در مورد مرغ اینکه در آخرین آمار منتشر شده از 
سوی مرکز آمار در مورد اقالم خوراکی در کشور همه اقالم اساسی به جز 
مرغ در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد قیمت 
همراه بوده اند؛ اما به نظر می رسد با اعتراض تولید کنندگان این ارزانی 
ماندگار نخواهد بود. بر اســاس اعالم نایب رییــس انجمن مرغداران 
گوشتی، مرغداران به سبب عدم تناســب قیمت تمام شده با فروش، 
روزانه ۴ و نیم میلیارد تومان متضرر می شوند. اسدا... نژاد گفته است: 
با توجه به افزایش قیمت مولفه های تولید از جمله جوجه یک روزه، انتظار 
می رود که قیمت مرغ متناسب با آن افزایش یابد در غیر این صورت زیان 
ســنگینی متحمل تولیــد کننــدگان می شــود.رییس انجمن صنفی 
کشتارگاه های صنعتی مرغ استان اصفهان هم اعالم کرد  اگر قیمت مرغ 
برای مصرف کننده افزایش پیدا نکند، مرغداران توانایی تامین نیاز جوجه 
یک روزه خود برای فصل بعدی جوجه ریزی را نخواهند داشت و تولید 
مرغ در کشــور با مشــکالتی مواجه و بازار با کاهش عرضه مرغ روبه رو 
خواهد شد.حمیدرضا شــیخان ، با اشاره به افزایش قیمت اخیر جوجه 

یک روزه در بازار، اظهــار کرد: قیمت جوجه یک روزه بــه عنوان یکی از 
مولفه های اصلی تعییــن قیمت مرغ در بازار، اثر مســتقیم بر نرخ این 
محصول دارد و با توجه به قیمت مصوب مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار 
کشور )۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان(، دولت باید تدابیری برای متعادل کردن این 
نرخ در نظر بگیرد.وی افزود: افزایش قیمت جوجه یک روزه در بازار باید 
در فرمول تعیین قیمت مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار کشور اعمال شود 
و قیمت مرغ برای مصرف کننده افزایش پیدا کند؛ اما تاکنون این مهم 
انجام نگرفته و تا زمانی که مصوبه جدید اعالم قیمت ها از ســوی ستاد 
تنظیم بازار صادر نشود، افزایش قیمت تخلف صنفی محسوب می شود.

رییس انجمن صنفی کشتارگاه های صنعتی مرغ استان اصفهان خاطر 
نشان کرد: کارگروه تنظیم بازار استان به دبیری سازمان صمت اصفهان، 
می تواند با دخالت در مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و افزایش پنج تا ۱۰ 
درصدی قیمت نهایی مرغ برای مصرف کننده در بازار، از کاهش عرضه 
این محصول در بازار شب عید جلوگیری کند. این سخنان در حالی مطرح 
می شود که هفته قبل رییس اتحادیه مرغداران استان اصفهان با اشاره 
به افزایش ســه میلیونی حجم جوجه ریزی در دی مــاه ۹۸، گفته بود 
افزایش قیمت اخیــر جوجه یــک روزه اگر در ماه های پایانی ســال، 
مرغداری ها با بیماری و مشکالت خاصی مواجه نشوند، تاثیری بر قیمت 

مرغ در بازار شب عید نخواهد داشت و شاید نرخ مرغ کاهش نیز پیدا کند؛ 
اما به نظر می رسد این پیش بینی به مذاق تولید کنندگان چندان خوش 
نیامده و آنها خواســتار افزایش قیمت مرغ هســتند به خصوص آنکه 
مرغداران همچنان با مشــکل چندین ماهه تامین خــوراک نیز مواجه 
هستند. فعاالن این صنعت می گویند در شرایط فعلی به دلیل کمبود ذرت 
در بازار شاهد افزایش قیمت هســتیم که اگر این موضوع مرتفع نشود 
بدون تردید در اسفند ماه بازار ذرت دچار التهاب خواهد شد. بازار مرغ چه 
درزمینه تولید و چه در زمینه عرضه و فروش از جمله بازارهایی است که 
می توان پیش بینی های الزم را در مورد آن به عمل آورد. هر نوع تحرک و 
سیاست گذاری در این بازار به صورت آنی تاثیر خود را می گذارد و در نتیجه 
چاره جویی و علت یابی با توجه به تقاضای باال دراین بازار باید به درستی 
و سرعت انجام شــود. هر چند به نظر نمی رسد دولت تا شب عید اجازه 
افزایش قیمت مرغ را بدهد؛ اما از آن ســو باید فکــری به حال تولید و 
حمایت از مرغداران شــود. شــاید راه چاره صادرات محدود و حساب 
شده ای باشد که در بازار تخم مرغ جواب داد و عمال انباشت و سود پایین 
را تبدیل به فرصت کرد؛ اما حساســیت های بیشــتر در بازار مرغ  شاید 
دولت را در آزادســازی صادرات و یا فریز قیمت ها بالتکلیف نگه داشته 

است.

»نمی توانیم از فرونشســت جلوگیــری کنیم زیرا 
آب به صورت دائمی در رودخانــه زاینده رود جاری 
نیست و ســفره های آب زیرزمینی به قدری پایین 
رفته که بازگشت آنها به جایگاه ابتدایی خود، سالیان 
درازی به طــول می انجامد«.این نکته بخشــی از 
صحبت هــای رییــس ســازمان نظام مهندســی 
ساختمان استان اصفهان در مورد معضل فرونشست 
است. غالمحسین عسکری اظهار داشت: تعامالتی 

با شــهرداری اصفهان در خصوص فرونشســت در 
منطقه جغرافیایی این شــهر صــورت گرفته و مقرر 
شــده تا بر اساس ایمن ســازی در برابر این پدیده، 
تغییراتی را در محاســبات ســاختمان ایجاد کنیم. 
رییس ســازمان نظام مهندســی تصریح کرد: این 
پدیده زیرساخت های اساسی اســتان را هم مورد 
تهدید قرار داده و در صورتی که فرونشســت، سراغ 
لوله های گاز شــاهراهی که از اصفهان عبور می کند 
برود، فاجعه به بار خواهد آمد. وی ادامه داد: دیدگاه 
مسئوالن به این پدیده در اصفهان باید از بعد منطقه ای 
و استانی عبور کند و فرونشست به عنوان یک تهدید 
ملی تلقی شده و زاینده رود به صورت دائمی جاری 

شود تا بتوانیم از فرونشست بیشتر در اصفهان در امان 
باشیم. در مراجعات مردمی به سازمان نظام مهندسی 
استان اصفهان با ساختمان هایی که چرخیده یا تکیه 
داده اند، مواجه هســتیم و این موارد شــهر را تهدید 
می کند. فرونشســت در اصفهان، مسئله استانی یا 
سیاسی نیســت و باید به عنوان یک معضل ملی و 
کشوری به آن نگاه کنیم زیرا در صورتی که لوله های 
شاهراه صادرات گاز که از اصفهان عبور می کند، دچار 
فرونشست شــود، تمام کشــور صدمه و خسارت را 
تجربه خواهد کرد.عســکری تاکیــد کرد:نگاه ما به 
سبز  و پایدار شدن ساختمان ها باید ملی و در جهت 

صیانت از ثروت های میهن باشد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان:

نمی توانیم از فرونشست جلوگیری کنیم

 هدفون بی سیم

بازار

  اگر قیمت مرغ برای مصرف کننده افزایش پیدا نکند، 
مرغداران توانایی تامین نیاز جوجه یک روزه خود برای 
فصل بعدی جوجه ریزی را نخواهند داشت و تولید مرغ 
 در کشور با مشکالتی مواجه و بازار با کاهش عرضه مرغ

 روبه رو خواهد شد

 هدفون بی سیم نیا 
 851S-Q8 مدل

قیمت: 81،000 تومان

 هدفون بی سیم نیا 
 NEW Q1 مدل

قیمت: 117،000 تومان

 هدفون بی سیم نیا 
 X5SP مدل

قیمت: 157،000 تومان

هشدار قطع گسترده برق در سرمای زمستان
پس از هشدارهای متعدد سخنگوی صنعت برق و مدیران توانیر در خصوص احتمال بروز مشکل 

برای تامین برق کشــور در صورت ادامه روند رشــد مصرف گاز در بخش خانگی، وزیر نیرو نیز از 

احتمال بروز خاموشــی های منطقه ای 

خبر داد.در حالی که روزهای پرمصرف 

و سرد زمستان را پشت سر می گذاریم، 

خبری از اطالع رســانی های شــرکت 

ملی گاز نیست؛ در مقابل شرکت توانیر 

بیش از شرکت ملی گاز نگران افزایش 

مصرف گاز در کشور است و هشدارهای 

ســخنگوی صنعت بــرق در خصوص 

مصرف بی رویــه گاز طی دو هفته اخیر 

 در مقابل ســکوت شــرکت ملــی گاز، 

قابل تامل است.پس از هشدارهای متعدد ســخنگوی صنعت برق و مدیران توانیر در خصوص 

احتمال بروز مشکل برای تامین برق کشور در صورت ادامه روند رشد مصرف گاز در بخش خانگی، 

وزیر نیرو نیز در روزهای اخیر از احتمال بروز خاموشی های منطقه ای خبر داد.رضا اردکانیان در این 

خصوص گفت: کار مشترک شرکت گاز و توانیر حاکی از این است که با کاهش تنها یک درجه دمای 

محیط کار یا ســکونت مصرف انرژی ۶درصد کاهش می یابد. قرار بــود مصرف خانگی و تجاری 

ما روزانه 5۲۰ میلیون متر مکعب گاز باشد که اکنون به ۶۰۰ رسیده و گاهی از این مقدار هم تجاوز 

کرده اســت.وی با بیان این که هیچ مشــکلی از حیث تولید برق به لحاظ تاسیسات وجود ندارد 

افزود: ظرفیت نصب شده کشور ۸۳هزار مگاوات اســت ، اوج بار ما در تابستان 5۸ هزار مگاوات 

و اکنون هــم ۳۸ هزار مگاوات بود. ظرفیت وجــود دارد؛ اما آنچه ما را با مشــکل مواجه می کند 

کمبود سوخت است.اردکانیان خاطرنشان کرد: در ماه های آذر و دی پارسال، روزانه ۱۰۸میلیون 

متر مکعب گاز به نیروگاه ها تحویل شد که امسال این رقم به روزانه 7۳ میلیون رسید و ۳۰درصد 

کاهش داشت.وی گفت: با این کاهش ما هم نباید خاموشی دهیم و برای این کار ابتدا به سراغ 

ســوخت مایع می رویم. اگر دوباره با پدیده وارونگی مواجه شویم مشــکالت عدیده ای هم در 

سالمت و بهداشت عمومی ایجاد خواهد کرد و هم در شریان های اقتصادی کشور تعطیلی پیش 

می آید.اردکانیان ادامه داد: اما سوخت مایع هم محدود است و مخازنی برای شرایط کوتاه مدت 

اضطراری وجود دارد که اگر افزایش مصرف گاز خانگی و تجاری ادامه یابد خاموشــی منطقه ای 

ناگزیر خواهد بود.وی گفت: درخواست ما از مردم این است همانطور که در تابستان این همراهی 

را به شکل چشمگیر داشــتند و برای نخســتین بار در تاریخ صنعت برق به ویژه سال های اخیر 

توانســتیم ۳۸۰۰ مگاوات صرفه جویی در اوج بار داشته باشیم که معادل 5میلیارد دالر است، باز 

 هم این همکاری را داشته باشــند. این تمرین و عادت خوب را مردم انجام دادند و نهادینه شده

 است.

اردکانیان افزود: در موضوع گاز هم امســال باید این دســت همکاری را دراز کنیــم و با کارهای 

خیلی ســاده اعم از کاهش یک درجه ای دما، بستن پنجره ها و اســتفاده از پرده های مناسب 

می تــوان ۱۰درصد صرفه جویــی در مصرف گاز داشــت. یعنی یک درصــد کل گاز مصرفی برای 

بخش خانگی و تجاری ما صرف تولید برق و انرژی برای صادرات می شــود.به گفته وزیر نفت، 

نیروگاه هــا در اولویت محدود شــدن تخصیص گاز در شــرایط افزایش مصــرف بخش خانگی 

 هســتند. در حال حاضر حدود ۶۰ درصد ســوخت مصرفــی نیروگاه ها با ســوخت مایع تامین 

می شود که در صورت افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و افزایش بیش از پیش سهم مصرف 

 ســوخت مایع در نیروگاه ها، احتمال بروز مشکالتی در تامین ســوخت بخش تولید برق کشور

 وجود دارد.

کافه اقتصاد
م

س: تسنی
عک

انرژی

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: ۲۱ هزار پرونده تسهیالتی در ســازمان جهاد کشاورزی اصفهان موجود است.اصغر 
محسن زاده کرمانی مصارف این تسهیالت را در توسعه گلخانه ها، افزایش کشت گیاهان دارویی، گسترش واحد های دامی، طیور، آبزیان و مجموعه های تولید 
قارچ در شهرستان های استان اصفهان برشمرد. وی  با بیان اینکه پارسال هفت هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال تسهیالت کشاورزی در استان پرداخت شد، تصریح کرد: 
تا آخر سال سیر صعودی پرداخت تسهیالت وجود دارد و به طور کلی بیشتر از سال قبل خواهد بود.معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان ادامه داد: ۲۱ هزار پرونده تسهیالتی در سازمان جهاد کشاورزی اصفهان موجود اســت که ۱۲ هزار و 5۸5 پرونده از کل برای تمدید تسهیالت با سرجمع 
حدود یک هزار و ۱۰۲ میلیارد ریال مورد موافقت قرار گرفته است. محســن زاده کرمانی اضافه کرد: پرونده های دیگر دریافت تسهیالت در حال بررسی است که 
برای آن ها 5۰۰ میلیارد در نظر گرفتیم.وی با اشاره به بررسی برخی پرونده ها در ستاد تســهیل و رفع موانع تولید به منظور حل مشکالتی مانند مالی و بیمه ای، 
خاطرنشان کرد: ۱5۶ مورد به این ستاد معرفی و ۱۲۸ مورد بازبینی شده اند تا مشکالت شان در کارگروه برطرف شود و بقیه نیز تا آخر سال رسیدگی خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

21 هزار پرونده تسهیالتی در سازمان جهاد کشاورزی اصفهان موجود است

رونمایی دو 
محصول جدید رانا و 

سورن پالس 
دو محصول راناپالس و سورن 
پالس، مدل های بهبود یافته و 
مجهز رانا و سورن با حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و وزیر 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
 مســلح بــه جامعــه معرفی

 شد. 

وز عکس ر
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در دیدار مردمی شهردار ، ریاست و اعضای شورای اسالمی شهر فالورجان با شهروندان ناحیه یک )گارماسه( مطرح شد:

 همدلی بین دستگاه ها با شورای اسالمی شهر و  شهرداری
 بیش از پیش افزایش یابد

با توجه به فرا رســیدن دهه مبارک فجر و چهــل و یکمین بهار انقالب 
اسالمی ایران و نیاز برقراری ارتباطی پویا و دو سویه بین شهروندان با 
مدیریت شهری، سه شنبه شــب همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء در 
مســجد حضرت صاحب الزمان)عج( دیدار مردمی شهردار و ریاست 
شــورای اســالمی شــهر فالورجان با شــهروندان ناحیه یک شهری 

فالورجان)گارماسه( صورت گرفت .
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شــورای اسالمی شهر فالورجان، 
جلســه مالقات مردمی شــهروندان در راستای حل مشــکالت و رفع 
دغدغه های شــهروندان به منظور خدمت رســانی هر چه بیشــتر و با 
کیفیت تر در حوزه های مختلف مدیریت شــهری است .از سوی دیگر 
ارتباط مستقیم و بدون واسطه مردم با شهردار  و اعضای شورای اسالمی 
شــهر؛ ضمن تکریم ارباب رجوع ،آرامش روحی و روانی شهروندان را 
در رسیدگی به مشکالت شان در پی خواهد داشــت.در ابتدای مراسم 
ریاست شورای اسالمی شهر فالورجان اظهار  داشت: باید توجه داشت که 
حضور شهردار در بین مردم و شنیدن مشکالت مردم از زبان آنها، تعامل 

و همکاری مجموعه شهرداری و اولویت بندی مسائل و مشکالت شهر 
جهت اقدام و رسیدگی با توجه به محدودیت های اعتباری از مهم ترین 

عوامل موفقیت مجموعه شهرداری است.
 سید محمد رضا شیرزادی با بیان اینکه خدمت صادقانه به مردم نعمتی 
الهی اســت که باید به درستی نســبت به اجرای آن اقدام کرد، افزود: 
دوران خدمت رسانی به مردم برای دولتمردان بسیار کوتاه است از این 
رو باید از این فرصت کوتاه جهت رفع نیازهای مردم که صاحبان اصلی 
انقالب هســتند،بهره الزم را برد. در ادامه جلسه شهردار فالورجان بیان 
 داشــت: تحقق اهداف مدیریت شــهری در خصوص ساخت شهری 
ایده آل در گرو رفع نیازهای زندگی شهروندان است و راه رسیدن به این 
مهم عالوه بر شنیدن و آگاهی از سطح مشــکالت، برنامه ریزی های 
صحیح و اصولی مدیریتی است که این مهم با مشارکت همه جانبه مردم 
و اعمال شیوه های مدیریتی محقق شده و راهکاری اثرگذار جهت عبور 
از بحران های شهری است.جواد نصری در ادامه با بیان اینکه مشکالت 
مردم عموما مرتبط به حوزه شهرســازی اســت، افزود: موضوعات و 

درخواست های مردمی در این جلســات مطرح شده و تالش می شود 
با هم فکری و اهتمام ویژه در راســتای رفــع چالش های پیش روی 

شهروندان گام های موثری برداشته شود.
عالوه بر ادامه طــرح ارتقای خدمات ویژه شــهری و عمرانی توســط 
شهرداری، در این نشست تعدادی از مدیران ادارات کل خدمات رسان 
شهرستان فالورجان نیز حضور داشتند و پاسخگوی شهروندان محله 
گارماسه بودند.در این خصوص حمید قاسمی عضو شورای اسالمی شهر 
فالورجان با اعالم اینکه وجه مشــترک تمام مسئوالن خدمت به شهر 
است خاطر نشــان کرد: تقاضا داریم همدلی بین دستگاه ها با شورای 

اسالمی شهر و  شهرداری بیش از پیش افزایش یابد.
حمید قاســمی در خاتمــه چنین گفت: حضــور مدیــران ادارات کل 
شهرستان در این نشست باعث تزریق انرژی مثبت به شهروندان است 
و امیدواریم با ســرعت و تعامل و همراهی بیشــتر بتوانیم مشکالت 
 پیش روی شــهروندان را  مرتفع کرده و به ایده آل های جامعه مدنی

  نزدیک تر شویم.

در حرم مطهر حضرت محمدهالل بن علی)ع( آران و بیدگل انجام شد؛

 رونمایی از تمثال شهیدان قاسم سلیمانی
 و  ابو مهدی المهندس

در آستانه اربعین شهادت سردار قاسم سلیمانی و مجاهد شهید ابومهدی المهندس، آیین رونمایی 
از تمثال این دو شــهید بزرگوار، در محفل ملی انس با قرآن کریم حرم مطهر حضرت محمدهالل 
بن علی )ع( رونمایی شد.رییس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان آران و 
بیدگل گفت: تمثال این دو شهید بزرگوار 
را هنرمند صاحب ســبک هنر نقاشــی 
خــط روح ا... قربانی آرانی با اســتفاده 
از ۲۰ هزار گلواژه صلوات، ترســیم کرده 
است.ســعید ضابطی افزود: این دو اثر 
هنری هر یک به ابعاد ۱۰۰ در ۷۰ سانتی 
متر به مدت ۳۰۰ ساعت و طی مدت ۲۸ 
روز خلق شده اســت.وی در ادامه بیان 
داشت: این هنرمند آران و بیدگلی ۲۰ سال ســابقه فعالیت در این حوزه هنری دارد و تاکنون ۳۵ 
تابلو با استفاده از گلواژه های صلوات و ۴۸ تابلو با استفاده از آیات و عبارات قرآنی و با موضوعات 

شخصیت ها، بقاع متبرکه، بین الحرمین و تمثال رهبرمعظم انقالب خلق کرده است.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اردستان:

 بیش از ۶00 نفر از آموزش های قرآنی
 بهره مند شدند

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اردستان گفت: بیش از ۱۰ مرکز قرآنی در شهرستان اردستان 
فعالیت می کنند که بیش از ۶۰۰ نفر جمعیت شــهری و روســتایی را تحت پوشش قرار می دهند.

فضل ا... بصیرت در نشست خبری هفته 
قــرآن و عترت اظهار کرد: قــرآن کریم، 
برترین و باالترین هدیه  خداوند به بشر 
است و حفظ آن، یکی از توفیقات بزرگ 
الهی به حســاب  می آید که شامل حال 
هر کســی نمی شــود.وی با بیان اینکه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به دلیل 
اهمیت دادن به موضوع قرآن و عترت و 
توسعه آن یک معاونت در وزارت ایجاد 
کرده اســت و اهمیت ویــژه ای به این 
بخش می دهد، افزود: برگزاری محفل قرآنی، تجلیل از فعاالن قرآنی، اختصاص غرفه قرآنی در 
نمایشگاه های دهه فجر از مهم ترین فعالیت هایی است که در هفته قرآن و عترت شهرستان انجام 
می شود.رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اردستان با بیان اینکه چهار موسسه قرآنی زیر نظر 
اداره فرهنگ و ارشاد، یک موسسه قرآنی زیر نظر اداره تبلیغات اسالمی و همچنین پنج دارالقرآن در 
سطح شهرستان به صورت آزاد فعالیت می کنند، گفت: بیش از ۶۰۰ نفر در بخش آموزش قرآن کریم 
و بالغ بر ۱۰۰ نفر در بخش حفظ قرآن فعالیت می کنند و در سال جاری شش نفر در آزمون سراسری 
کشور حضور داشتند.بصیرت با بیان اینکه هفته قرآن و عترت با هدف تولید فعالیت های قرآنی با 
محوریت معاونت قرآن و عترت ادارات فرهنگ و ارشاد اســالمی در سراسر کشور برگزار می شود، 

گفت: تربیت قرآنی جامعه مهدوی شعار هفته قرآن و عترت در سطح کشور است.

با مسئولان

  تحقق اهداف مدیریت شهری در خصوص ساخت شهری 
ایده آل در گرو رفع نیازهای زندگی شهروندان است و 
راه رسیدن به این مهم عالوه بر شنیدن و آگاهی از سطح 
مشکالت، برنامه ریزی های صحیح و اصولی مدیریتی 

است

تحدید حدود اختصاصی
11/147 چون تحدید حدود قسمتی از امالک بخش 3 و4 حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت 
عدم حضور مالک، تاکنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای مالکین ذیل، تحدید حــدود اختصاصی امالک مرقوم در تاریخ های تعیین 
شده در ساعت 8 صبح شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات 

تحدیدی به روز بعد موکول خواهد شد.
امالک و ابنیه بخش 3 آران و بیدگل 

شماره های فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین  آباد بخش سه آران و بیدگل
3228 فرعی: آقای حسین صانعی بیدگلی فرزند غالمعلی و خانم مژگان حسن زاده بیدگلی 

فرزند مجید )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 162 مترمربع 
3229 فرعی: آقای علی اصغر مجیدی فرزند عباسعلی و خانم نیره حسین حاجی علی فرزند 

علی )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 105.20 مترمربع
3230 فرعی: آقای مجتبی زراعتی بیدگلی فرزند مهدی ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 

49.30 مترمربع
شماره های فرعی از پالک 285 اصلی واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

56 فرعی: آقای سیدعباس میرحســینی فرزند احمد ششدانگ یکبابخانه بمساحت 310 
مترمربع مفروز و مجزی شده از 14 فرعی

شماره های فرعی از پالک 1375 اصلی واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل
3 فرعی: آقای علی اکبر عصارپور آرانی فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه بمساحت 102.06 

مترمربع مفروز و مجزی شده از 1 فرعی
 شماره های فرعی از پالک 2195 اصلی واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

2195-اصلی: آقای اسمعیل قدیرزاده ارانی فرزند محمد و خانم بلورخانم کامل آرانی فرزند 
علی )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 195 مترمربع

98/12/19
شماره های فرعی از پالک 2257 اصلی واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

111 فرعی: آقای مرتضی میرزازاده آرانی فرزند احمدرضا ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
178.40 مترمربع 

112 فرعی: آقای بهرام پهلوان ارانی فرزند علی نسبت به دو سهم و مسعود پهلوان آرانی 
فرزند علی نسبت به دو سهم و حمیدرضا پهلوان ارانی فرزند علی نسبت به دو سهم و فاطمه 
پهلوان آرانی فرزند علی نسبت به یک سهم و منیره پهلوان آرانی فرزند علی نسبت به یک 
سهم و مژگان پهلوان فرزند علی نســبت به یک سهم مشاع از نه سهم ششدانگ یکباب 

ساختمان بمساحت 176.75 مترمربع مجزی شده از 4 فرعی
113 فرعی: آقای بهرام پهلوان ارانی فرزند علی نسبت به دو سهم و مسعود پهلوان آرانی 
فرزند علی نسبت به دو سهم و حمیدرضا پهلوان ارانی فرزند علی نسبت به دو سهم و فاطمه 
پهلوان آرانی فرزند علی نسبت به یک سهم و منیره پهلوان آرانی فرزند علی نسبت به یک 
سهم و مژگان پهلوان فرزند علی نســبت به یک سهم مشاع از نه سهم ششدانگ یکباب 

ساختمان بمساحت 175.50 مترمربع مجزی شده از 4 فرعی
شماره های فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه آران و بیدگل

9935 فرعی: خانم ســمیه آقاعموئی آرانی فرزند ذکراله ششدانگ قسمتی از یکبابخانه 
بمساحت 12.5 مترمربع مفروز و مجزی شده از 494 فرعی

98/12/20
شماره های فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش سه آران و بیدگل

3386 فرعی: آقای روح اله آران دشتی آرانی فرزند رحمت اله و خانم زینب دشتبان زاده آرانی 
فرزند احمد )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 90 مترمربع

3397 فرعی: آقای ابوالفضل پوالدســنج فرزند جواد ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 
145.75 مترمربع

3398 فرعی: آقای حمیدرضا لقب دوست آرانی فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
139 مترمربع مفروز و مجزی شده از 26 فرعی

3399 فرعــی: آقــای حجت اله خدمتــی بیدگلــی فرزند تقــی و خانــم فاطمه زهرا 
 غیاثیــان آرانی فرزنــد حســن )بالمناصفــه( ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 137 

مترمربع

3400 فرعی: خانم ریحانه رســتار فرزند علیرضا ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 139 
مترمربع

3401 فرعی: آقــای محمد خندان آرانی فرزند علی اکبر ششــدانگ یکباب ســاختمان 
بمساحت 115.75 مترمربع 

98/12/21
شماره های فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش سه آران و بیدگل

2017 فرعی: خانم اختر احسن فرزند ماشااله نسبت به سه و نیم دانگ مشاع و خانم اعظم 
کبوتریان آرانی فرزند احمد نسبت به نیم دانگ مشاع و خانم فاطمه قدیریان آرانی فرزند 
جعفر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 208.1 مترمربع مفروز و 

مجزی از 278 فرعی
2018 فرعی: آقای عباس دهقانی آرانی فرزند رضا و خانم زینب خدانه آرانی فرزند حسین 
)بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 146.50 مترمربع مفروز و مجزی شده از 

287 فرعی
شماره های فرعی از پالک 3031 اصلی واقع در مزرعه گرماب بخش سه آران و بیدگل

3031-اصلی: محمد انصــاری مهابادی و احمد انصاری مهابادی فرزندان لهراســب و 
فریبرز انصاری مهابادی فرزند رضا )بالسویه( ششدانگ یکباب مزرعه مشهور به مزرعه 
گرم آب مشــتمل بر اراضی مزروعی و دو باب قلعه و چشــمه آب و یکدرب باغ بمساحت 

163274 مترمربع 
امالک و ابنیه بخش 4 آران و بیدگل

شماره های فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش  آباد بخش چهار آران و بیدگل
3967 فرعی: آقای غالمحســین احتیاجی نوش آبادی فرزند شکراله و خانم طیبه شاخی 
نوش آبادی فرزند علی )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 182.50 مترمربع مفروز 

و مجزی شده از 1527و1528و1529و2499 فرعی 
98/12/22

به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 )سی( روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار: 98/11/20 

م الف: 756914 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
ابالغ رای

11/148 کالسه پرونده: 1160/98 شماره دادنامه: 2213- 98/10/29 ، مرجع رسیدگی 
شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: فتح اله یزدان پناه فرزند نصراله نشانی: 
خمینی شهر خ جانبازان انتهای معلم 7 . وکیل: سید محسن بنی هاشمی نشانی: خمینی 
شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم کوچه 136 پالک 2 طبقه 2 ، خوانده: حمید 
دهقان ، نشــانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه ســفته ، رای شورا: در خصوص 
دادخواست تقدیمی آقای فتح اله یزدان پناه با وکالت سید محسن بنی هاشمی به طرفیت 
آقای حمید دهقان به خواســته تقاضای مطالبه مبلغ بیست و شش میلیون ریال وجه نقد 
بابت چهار فقره سفته به شــماره 517959-517971-295198-517965 به انضمام 
خســارات تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی شورا با بررســی مجموع اوراق و محتویات 
پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق سفته از توجه به وجود اصل سفته در 
ید خواهان و اینکه خوانده در مقابل ادعای خواهان دفاعی از خود به عمل نیاورده و دلیلی بر 
برائت ذمه خویش به شورا ارائه ننموده دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 
307 و 308 و 309 قانون تجارت و مواد 1258 قانون مدنی و مواد 519 و 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 98/6/23 لغایت اجرای حکم که توسط دایره محترم 
اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت 
مبلغ 1/405/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
وکالت در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و ســپس ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی شهرستان خمینی شــهر می باشد. م الف: 759647  قاضی شعبه 

دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر

فقدان سند مالکیت
11/149 شماره نامه: 139885602006010212 ، تاریخ: 1398/11/15 ، آقای مهدی 
عظیمی دستگردی فرزند مرتضی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که ســند مالکیت ششدانگ یک قطعه ملک پالک 
شماره 7961 فرعی از 75 اصلی  واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 
امالک 311 صفحه 597 بنام ایشان ثبت و صادر و تسلیم گردیده و اظهار داشته اند که سند 
مالکیتشان در اثر جا به جایی مفقود شده است و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است. 
چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد 
گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود 
 المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.  م الف: 760360 

نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
ابالغ رای 

11/150 کالسه پرونده:1250/98 شماره دادنامه: 2014-98/9/30، مرجع رسیدگی: شعبه 
دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شــهر ، خواهان: مجتبی سلطانی ، نشانی:اصفهان 
خانه اصفهان فلکه نگهبانی کارواش اترک  ، خوانده: علی اصغر اشتری ، نشانی: مجهول 
المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک )غیابی( ،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست تقدیمی آقای مجتبی سلطانی به طرفیت آقای علی اصغر اشتری به 
خواســته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 190839/47 مورخ 
94/12/25  عهده بانک ملت شعبه خام شــهر بانک بانضمام خسارت دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک 
و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخه 98/9/25 و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
98/9/25 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 
19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ ده  میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس 
شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ 1/155/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 
 بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 760383 ایمان بختیاری  قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت

11/151شــماره نامه: 139885602006010251 ، تاریخ: 1398/11/15 ، ورثه مرحوم 
قدمعلی رحمتی اندانی به اســتناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهی شــده مدعی است تمامت شش سهم و صدوهشــتاد و یک-دویستم سهم 
مشاع از بیست و هشت سهم ششدانگ پالک 111/647 واقع در خمینی شهر بخش 14 
ثبت اصفهان که درذیل دفتر 198  صفحه 587 اصفهان بنام خانم حلیمه رحمتی مسبوق 
به ثبت و سند میباشد و به موجب سند قطعی1370/12/11-89661  دفتر 73 خمینی شهر 
به قدمعلی رحمتی اندانی انتقال قطعی شده که در اثر جا به جایی مفقود شده است. چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در 

این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد.
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد.  م الف: 761299 نبی اله 

یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
اخطار اجرایی

11/152 شماره: 332/98حل9 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: ایرج افسری 
دل ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: امیر شاه نظری، 
نشانی: درچه خ امام خ شریعتی روبروی مســجد جامع، محکوم به:به موجب رای شماره 
1470 تاریخ 98/8/18 حوزه نهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 70/000/000  ریال بابت اصل 
خواسته و 2/075/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک ها 
 91/3/15-6 ، 91/3/28-5 ، 90/9/30-4 ، 90/11/15-3 ، 91/5/15-2 ، 91/7/15-1
، 7-91/1/15 لغایت زمان اجرا و همچنین پرداخت نیم عشر اجرای در حق صندوق دولت.
رای صادره غیابی اســت. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 

م الف: 761365 عمار امیری  قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

11/153 شماره: 333/98حل9 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-پیمان 
عبدی وندی 2-مرضیه عبدی وندی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام 
و نام خانوادگی: امیر شاه نظری ، نشــانی: درچه خ امام خ شریعتی روبروی مسجد جامع، 
محکوم به:به موجب رای شــماره 1448 تاریخ 98/8/13 حوزه نهم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: محکومیت 
تضامنی به پرداخت مبلغ 170/000/000  ریال بابت اصل خواســته و 2/135/000 ریال 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 98/6/6  لغایت زمان اجرا و 
همچنین پرداخت نیم عشر اجرای در حق صندوق دولت.رای صادره غیابی است. ماده34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 761384 عمار امیری  

قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

11/154 شماره: 399/98حل3 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: صفر شیرازی، 
نام پدر:عبداله ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
محمدرضا سلیمانی ، نام پدر:محمدحسین ، نشانی: خمینی شهر منظریه خ راجی بلوک 21، 
محکوم به:به موجب رای شــماره 1428 تاریخ 98/6/31 حوزه سوم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 55/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 1/727/500 ریال بابت 
خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک 96/11/10 لغایت 
اجرای حکم در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت.
رای صادره غیابی اســت. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 761943 جمشید شیروانی  قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر 
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معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد:

پرداخت  حق التدریس معلمان  تا 29  اسفند
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه عیدی به دانشجومعلمان 
تعلق نمی گیــرد، گفت: تمام تالش ما این اســت که به موقــع تخصیص بگیریم و تا ۲۹ اســفند 

این1/800میلیارد تومان را پرداخت کنیم.
علی الهیــار ترکمن افزود: درخواســت 
می کنــم دانشــجومعلمان و همکاران 
جوان ما هرگونــه مطالبه ای برای بهبود 
شــرایط کاری شــان دارند در چارچوب 
قوانین و مقــررات ذی ربط باشــد. در 
صورت داشتن درک درســت از قوانین 
است که می توانند مطالبه کرده و خواسته 
های خود را به گوش مسئوالن برسانند. 
اگر این خواســته ها با قوانین مغایرت 

داشته باشــد ما هم نمی توانیم کاری انجام دهیم و ممکن است شــکافی بین دانشجومعلمان و 
آموزش و پرورش ایجاد کند.

وی، درباره معوقات و واریزی های تا پایان سال، گفت: حدود ۷۵ درصد از اعتبارات مورد نیاز ما در 
زمان تنظیم الیحه در بودجه پیش بینی می شود، در حین اجرای بودجه تا 10 درصد قابل افزایش 
است و می توانیم تخصیص باالتر از سقف بگیریم ومابقی به عنوان مطالبه به سال مالی بعد منتقل 
می شود. تمام تالش ما این اســت که به موقع تخصیص بگیریم و تا ۲۹ اسفند این 1/800 میلیارد 

تومان را پرداخت کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی کشور در کاشان خبر داد:

آمادگی نیروی انتظامی برای تامین امنیت انتخابات 
فرمانده نیروی انتظامی کشور در کاشان گفت: برای تامین امنیت انتخابات مجلس و راهپیمایی 
۲۲ بهمن آمادگی کامل داریم.ســردار حسین اشــتری با بیان اینکه ناجا همواره در همه صحنه ها 

حضوری هوشــمندانه داشته و توانسته 
با اقتــدار، امنیــت را در جامعه حاکم و 
از خدشــه دار شــدن آن جلوگیری کند 
گفت: در بحــث انتخابــات، تدابیر الزم 
اندیشــیده شــده و آمادگی کامل برای 
برگــزاری انتخاباتــی پرشــور داریــم.
سردار اشــتری درباره تمهیدات پلیس 
برای یوم ا... ۲۲ بهمــن افزود: آمادگی 
کامل بــرای تامین امنیــت راهپیمایی 
و مراســم ســالروز پیــروزی انقالب را 

 داریــم و مجموعه کارکنان نیروی انتظامی دوشــادوش مردم در این حماســه پرشــکوه، حضور 
خواهند داشت.

فرمانده نیروی انتظامی کشــور با اشاره به کشــفیات گســترده کاالهای قاچاق طی ده ماه سال 
۹8 گفت: کشــفیات کاالهای قاچاق در ســطح کشــور تا پایان دی نســبت به مدت زمان مشابه 
در سال ۹۷ بیش از ســه برابر افزایش پیدا کرده اســت.وی با اشــاره به اینکه این کاالها اغلب از 
سرشبکه ها کشــف و ضبط شده اســت، گفت: یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در بحث مبارزه با 
قاچاق کاال همکاری مردم اســت که در این زمینه همکاری خوبی را شــاهد بودیم.سردار حسین 
اشــتری امنیت را خط قرمز نیروی انتظامی دانســت و افــزود: امنیت، یک موضوع مهم اســت 
که بایســتی برای آن هزینه شــود.وی با اشــاره به فعالیت قرارگاه نوروزی پلیس از ۲۵ اســفند 
تا1۷ فروردین ۹۹ گفت: پلیس برای خدمات دهی به مردم در تمام نقاط کشــور شــامل مرزهای 
 خاکی، آبی تــا جاده ها، محورهــای مواصالتــی و همچنین در جای جای شــهرها و روســتاها 

آماده باش است.

یارانه بهزیستی برای غربالگری تنبلی چشم
یارانه ای توسط سازمان بهزیستی کشور برای افرادی که توان پرداخت هزینه طرح غربالگری تنبلی 
چشــم را ندارند، پرداخت می شود.صفحه رسمی سازمان بهزیســتی در اینستاگرام با انتشار یک 
پست نوشت:»تنبلی چشم یا آمبلیوپی نوعی اختالل بینایی است، که اگر به موقع تشخیص و درمان 
نشود، فرد را از ناحیه چشم، کم بینا یا نابینا می کند، بنابراین توجه به تنبلی چشم فرزندان از سوی 
خانواده ها ضروری است«.طرح غربالگری تنبلی چشم ۲۳ سال پیش از سوی سازمان بهزیستی 
با هدف پیشگیری از نابینایی، کم بینایی و تنبلی چشم کودکان اجرا شد و در واقع کودکان بین سنین 
۳ تا ۶ سال در این طرح شرکت خواهند داشت. گفتنی است؛ بهترین زمان طالیی برای مداخله و 

درمان تنبلی چشم زیر 10 سال است.

با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور صورت گرفت؛

افتتاح مرکز نو آوری صنایع هنری در دانشگاه اصفهان
مرکز نو آوری صنایع هنری با حضــور معاون علمی و فناوری رییس جمهور در دانشــگاه اصفهان 
افتتاح شــد .عضو هيئت علمی گروه مهندسی پزشكی دانشــگاه اصفهان و مدير مركز تخصصی 
صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان گفت:مرکز شتاب دهنده صنایع خالق ،مرکز بازی های فکری و 
رایانه ای ،کریدور جامع دانش و مرکز آزمایشگاه ساخت تجهیزات فناورانه از جمله این بخش هاست.

دکترجواد راســتی افزود : در این بخش ها زمینه تبدیل ایده به عمل و ایجاد کســب و کار و حضور 
استارت آپ ها فراهم شده است .وی گفت : این مرکز به وسعت ۷ هزار مترمربع و با هزینه ۵ میلیارد 

تومان راه اندازی شد .

بر اساس آخرین آمار ، مردان نجف آبادی و زنان فریدون شهری امیدوار ترین ساکنان استان اصفهان هستند

بوی خوش امید

بررســی شــاخص امید به زندگی در شهرســتان های اســتان اصفهان 
نشــان می دهد که مردان نجف آباد و زنان فریدون شــهر نسبت به سایر 
هم استانی های خود عمر بیشتری دارند و در مجموع، زنان ۲ سال بیشتر 
از مردان زندگی می کنند.بر اســاس نتایج سرشــماری عمومی نفوس و 
مسکن سال 1۳۹۵ شــاخص امید به زندگی در استان اصفهان ۷۷ سال 
بود.بر اساس مطالعات مرکز آمار ایران، امید به زندگی در استان اصفهان 
در ســال ۹0 در بین مردان ۷0.۹ و در بین زنان ۷۳.۷ سال بود در حالی که 
این نرخ در کشور در بین مردان ۷1.۵  و در بین زنان ۷۴ سال بود.در سال 
۹۵ نرخ امید به زندگی مردان و زنان اصفهانی افزایش یافت و به ترتیب به 
۷۳ و ۷۷ سال رسید. این نرخ در همین سال به طور میانگین در کشور برای 
مردان و زنان به ترتیب ۷۲.۵  و ۷۵.۵ سال بود.مقدار امید به زندگی مردان 
و زنان کشور در سال ۹۵ نسبت به پنج سال پیش از آن افزایش یافت و این 
رشد به ترتیب یک و یک و نیم سال برای مردان و زنان بود که این افزایش 
در اصفهان به ترتیب ۲.1 و ۳.۳ سال اعالم شد.از مهم ترین دالیل افزایش 
سن امید به زندگی می توان به کاهش مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، 
افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی، افزایش سطح سواد و ایجاد 
تسهیالت بهداشتی و کاهش مرگ و میر ناشــی از بیماری ها اشاره کرد.

همچنین مشاهده می شود که در سال های ۹0 و ۹۵ ، امید به زندگی زنان در 
کشور و استان اصفهان از امید به زندگی مردان بیشتر است.

مقایسه امید به زندگی در شهرستان های استان اصفهان
سازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اصفهان در طرحی جدید، اقدام 
به تعیین شاخص امید به زندگی در شهرستان ها کرد که بر اساس نتایج 
حاصل از آن، امید به زندگی مردان شهرســتان نجف آباد با ۷۷.1 ســال 
و امید به زندگی زنان فریدون شهر با ۷۹.۴ ســال از مردان و زنان سایر 
شهرستان ها بیشتر است.همچنین امید به زندگی مردان شهرستان های 
بویین میاندشت و فریدن با ۷۲ سال و امید به زندگی زنان شاهین شهر 
و میمه با ۷۳.۵ سال از مردان و زنان سایر شهرستان ها کمتر است.به طور 
میانگین امید به زندگی زنان در شهرستان ها معادل ۲ سال بیشتر از امید 
به زندگی مردان در شهرستان های استان است و فقط در شهرستان خور 
و بیابانک، امید به زندگی مردان 1.۴ سال از زنان بیشتر  است.بیشترین 
تفاوت در امید به زندگی زنان و مردان در شهرستان خوانسار با ۴.۴ سال 
و کمترین تفاوت در شهرستان تیران و کرون با 0.۴۳ سال است.با توجه 
به اینکه شهرستان بویین و میاندشت در سال 1۳۹۲ از شهرستان فریدن 
جدا شده است، برای محاســبه امید به زندگی، این ۲ شهرستان ادغام 
شدند بنابراین در جدول نتایج، ارقام امید به زندگی این شهرستان ها برابر 
است.امید به زندگی در شهرستان اصفهان که با ۲ میلیون نفر جمعیت، 
بزرگ ترین شهرستان استان محسوب می شود نیز در بین مردان ۷۶.8۷ 
و در بین زنان ۷8.۷۳ سال است که از میانگین استان، باالتر  اعالم شد.

جدول امید به زندگی به مسئوالن برای تصمیم های بهتر، کمک می کند
معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با 
اشاره به نتایج جدول امید به زندگی در شهرستان ها گفت: با اندازه گیری 
و مقایسه این شــاخص می توان به برآوردی از وضعیت شاخص های 
بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی در بین ســاکنان شهرستان ها رسید.

محمدرضا لعلی با بیان اینکه در این مطالعه برای نخســتین بار میزان 
امید به زندگی مردان و زنان شهرستان های استان اصفهان در رده های 
سنی مختلف برآورد شد، افزود: این کار عالوه بر شناسایی بهتر وضعیت 
موجود به مســئوالن نظام سالمت و سایر مســئوالن استان برای اخذ 
تصمیم های بهتر در عرصه های اجتماعــی و اقتصادی کمک می کند.

لعلی با اظهار امیدواری از اینکه این طرح مورد اســتفاده مســئوالن و 
پژوهشگران قرار گیرد، خاطرنشان کرد: این شــاخص ها می تواند در 
تحلیل های جامعه شناسی، روان شناسی، جمعیت شناسی و اقتصادی 
و رساله های دانشجویی استفاده شود.وی با اشاره به اینکه نتایج این 
تحقیق برای دستگاه های اجرایی و پژوهشگران در پایگاه اطالع رسانی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در دسترس قرار دارد، 
گفت: مقایســه وضعیت امید به زندگی در بین زنان و مردان در نقاط 
مختلف استان، نکات بسیاری را روشن خواهد کرد که جای پژوهش و 

کارهای مطالعاتی بسیاری درباره آن وجود دارد.

 امید به زندگی مردان شهرستان های بویین میاندشت 
و فریدن با ۷۲ سال و امید به زندگی زنان شاهین شهر و 
میمه با ۷۳.۵ سال از مردان و زنان سایر شهرستان ها کمتر 

است

با مسئولان

ابالغ رای
11/155 کالسه پرونده:922/98 ، شــماره دادنامه:2213 ، تاریخ رسیدگی: 98/11/13، 
مرجع رسیدگی: شعبه سوم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان:ابراهیم نوروز 
توالیی ورنوسفادرانی ، به نشانی:خمینی شــهر بلوار منتظری کوچه روح الهی پالک 5 ؛ 
خواندگان: 1-حسین همرنگ چوالبی 2-امین صادق کوهستانی به نشانی: 1-مجهول 
المکان 2-چالوس سنگ فروشی مانی کد پستی 46611081166 ، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
 اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
 رای قاضی شــورا: در خصوص دعــوی خواهان آقــای ابراهیم نــوروز توالیی فرزند

 محمدرحیــم علیه آقایان 1-حســین همرنگ چوالبــی 2-امین صادق کوهســتانی 
 به خواســته مطالبه مبلغ یکصــد میلیــون 100/000/000 ریال وجه یــک فقره چک
 به شــماره 231112-98/4/20 به انضمام خســارات دادرســی و تاخیــر تادیه نظر به 
 مفاد دادخواســت و مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و اینکه 
وجود اصول مســتندات در ید خواهان ظهور در اشــتغال ذمه صادر کننده و متعهدین آن 
دارد و اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته اند با 
استصحاب دین دعوی خواهان ثابت تشــخیص می گردد با استناد به مواد 9 و 18 و 19 و 
25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه 
 های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بــه محکومیت خواندگان به پرداخت تضامنی 
مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 2/290/000 ریال بابت 
خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک 
کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. این رای غیابی اســت و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

شورا و ســپس ظرف مهلت 20  روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی 
خمینی شهر می باشــد. م الف: 762235 قاضی شعبه سوم شــورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
اخطار اجرایی

11/156 شماره: 957/98حل8 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: زینب المع 
جویباری ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: ابراهیم 
نوروز توالیی ورنوســفادرانی ، نام پدر:محمدرحیم ، نشــانی: خمینی شــهر خ منتظری 
کوچه روح الهی پالک 5 ، محکوم به:به موجب رای شماره 1523 تاریخ 98/8/25 حوزه 
هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/280/000 ریال بابت خسارت دادرسی و خســارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک 
97/4/30 لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بانک مرکزی  در حق محکوم له 
نیم عشر دولتی مینماید.رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 762149 جمشید شــیروانی  قاضی شعبه هشتم 

شورای حل اختالف خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت

11/157 شــماره نامه: 139885602006010224 ، تاریخ: 1398/11/15 ، ورثه مجید 
اصالنی فرزند غالمحسین به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت دو سهم و یک دوم سهم مشاع از ده سهم 

مشاع از شصت و هفت سهم و سه-چهارم سهم ششدانگ پالک شماره 156/15 واقع در 
خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 5 ددفتر 465 امالک ذیل ثبت 101175 
به نام نامبرده  ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند رســمی شماره 17704-
1354/06/01 دفترخانه اسناد رسمی شماره 35 به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری 
نیز انجام نشده و نحوه گم شــدن یا از بین رفتن جا به جایی از بین رفته مفقود شده است. 
چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر شده( نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده 
مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه 
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 761826 

نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

11/158 شــماره: 98/2027041808-98/11/15 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
ساختمان شــماره پالک 10393/3876 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام آقایان عباس و ناصر هــر دو عامری جالدرانی فرزندان علی )بالســویه( در 
جریان ثبت است و آراء شماره 139860302027006427 و 139860302027006428 
مورخ 98/06/09 هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت 
به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه سابقه ای از تحدید حدود اولیه پالک 
اصلی فوق مشــاهده نگردیده لذا باســتناد ماده 13 آیین نامه قانون مزبور  تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 98/12/22 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 مجاوریــن 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 دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر 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:761674 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
حصر وراثت

11/159  آقای غالمرضا مصطفائی میرآبادی دارای شناســنامه شــماره 19 به شــرح 
دادخواست به کالسه 648/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مرتضی مصطفائی میرآبادی به شناسنامه 38 در تاریخ 98/10/24 
 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:
1- غالمرضا مصطفائی میرآبادی فرزند مرتضی، ش. ش 19 ، ت.ت 64/1/11 نســبت 
فرزند 2- مصطفی مصطفائی میرآبادی فرزنــد مرتضی، ش.ش 5490064978، ت.ت 
74/2/22 نســبت فرزند 3- الهــام مصطفائی میرآبادی فرزنــد مرتضی، ش.ش 241، 
ت.ت 66/9/10 نســبت فرزند 4- مریم مصطفائی میرآبادی فرزنــد مرتضی، ش.ش 
1080009000 ، ت.ت 67/10/20 نســبت فرزند 5- ســکینه محققی علویجه فرزند 
جعفر، ش.ش 94، ت.ت 1344/08/05 نسبت همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 762457 شعبه اول شورای حل اختالف تیران 

ســفیر ایران در دانمــارک گفت: اصفهان مــی توانــد در زمینه حقوق 
افــراد دارای معلولیت بــا دانمارک همــکاری کند.افســانه نادی پور 
دردیدار با شــهردار اصفهان با اشــاره به ســابقه کاری خــود در حوزه 

حقوق شــهروندی در وزارت امور خارجه و فعالیت به عنوان دســتیار 
وزیر امــور خارجه در حقوق شــهروندی، اظهــار کرد: با توجــه به این 
تجربه مــی توان، بــا اصفهــان همکاری هایی داشــت.وی بیان کرد: 
نحوه همکاری شــهرداری ها در زمینه حقوق معلــوالن می تواند یکی 
از زمینــه های مشــترک همــکاری باشد.ســفیر ایــران در دانمارک 
ســطح علمی دانشــگاه های دانمارک را بــاال ارزیابی کــرد و گفت: 
 شــهر اصفهان می توانــد در ایــن زمینه هم بــا دانمــارک همکاری 
داشته باشد. وی خطاب به شهردار اصفهان افزود: با توجه به حضور من 
در دانمارک ، شــما به عنوان یک اصفهانی در این کشور نماینده دارید.

رییس کمیســیون اقتصادی و گردشگری شورای شــهر اصفهان نیز با 

اشــاره به اینکه با حضور شما در ســفارت ایران در دانمارک امیدواریم 
مقدمه اتفاقات خوبی در حوزه بین الملل فراهم شــود، گفت: با توجه 
به تحریم ها انتظار می رود بتوانیم با برقراری تعامالت شــهری، برخی 
مســائل را از این طریق حل کنیم.وی ادامه داد: طرح اصفهان ۲0۲0 در 
سال ۲0۲0 میالدی با فعال ســازی ظرفیت های حوزه گردشگری و با 
معرفی هنرمندانی که از اصفهان در این عرصه فعالیت می کنند، سعی 
در احیای میراث ملموس و ناملموس شهر دارد که اجرای رویدادهای 
مرتبط مبتنی بر ظرفیت های شــهر هم در این جهت خواهد بود.نصیر 
ملت افزود: سفارت خانه های ایران می تواند پیام آوران کشور باشد تا 

با شروط راحت تر رابطه ای پایدار بین اصفهان و دانمارک ایجاد کنیم.

سفیر ایران در دانمارک:

اصفهان می تواند در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت با دانمارک همکاری کند

مدیر امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از احداث 18 خانه بهداشت کارگری در مناطق مختلف استان با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد ریال در سال جاری خبرداد.منصوره سلیمان زاده اظهار داشت: از آنجایی 
که استان اصفهان به عنوان قطب صنعتی کشور شناخته و با جمعیت کارگری ۷80 هزار نفر دارای ۳۹۴ خانه بهداشت کارگری فعال است در همین راستا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به منظور برخورداری 101 
هزارکارگر اصفهانی از خدمات خانه های بهداشت کارگری کلیه تسهیالت الزم اجرایی را به منظور گسترش این خانه های بهداشت در سال جاری ارائه خواهد کرد.وی افزود:خوشبختانه امسال توانستیم عملیات اجرایی احداث 
18 خانه بهداشت کارگری در مناطق مختلف اســتان اصفهان را آغاز و افتتاح کنیم.مدیر امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تاکید کرد:احداث و گسترش خانه های بهداشت کارگری می تواند نقش 
بسزایی در برطرف کردن بسیاری از مشکالت بهداشتی و درمانی کارگران استان اصفهان ایفا کند.سلیمان زاده ادامه داد:ایجاد سرمایه گذاری های مالی یکی از مهم ترین اقدامات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
بود که در اجرای به موقع این طرح های عمرانی و اقتصادی نقش مهمی داشت. وی گفت:برای اجرای این طرح ها در استان اصفهان ۳ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.مدیر امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان اضافه کرد:اجرای عملیات احداث خانه های بهداشت کارگری استان اصفهان در شهرستان هایی همچون خمینی شهر، نجف آباد، اصفهان، لنجان، نطنز، برخوار، نائین، کاشان، دهاقان و خوراسگان صورت گرفته 

است.سلیمان زاده یادآور شد: سازمان های مختلف دولتی مانند مرکز بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت درمان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در احداث این طرح ها مشارکت مستقیم داشته اند.

احداث 18 خانه بهداشت کارگری در استان اصفهان



دروازه بان لبنانی ذوبی ها نقطه 
روشن این تیم در روزهای اخیر است. این تیم که 

در طول فصل با وجود عملکرد خوب در پارامترهای مختلف 
فاز هجومی، در درون دروازه با ضعف شدیدی روبه رو بوده و همین 

امر امتیازات حساسی را از آنها گرفت  با به کارگیری مهدی خلیل دوباره 
در مسیر اوج گرفته است. درخشــش این بازیکن و کاهش اشتباهات 
مدافعان ذوب آهن، باعث شده است تا این مشکل رفته رفته به فراموشی 
سپرده شده و سبزپوشــان اصفهانی از خط دفاعی نسبتا قوی برخوردار 
شــوند. نمایش عالی مهدی خلیل درون دروازه ذوب آهن ۳ امتیاز 

را برای شاگردان رادولوویچ دیدار با صنعت نفت 
حفظ کرد.

پیروزی ذوبی ها مقابل تیم صنعت 
نفــت آبــادان در چارچــوب هفته 
نوزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کشــور، پنجمین بــرد آنهــا در فصل جاری 
مسابقات بود. شــاگردان رادولوویچ که این 
روزها با چهره دیگری پا به میدان مســابقه 
می گذارنــد به دومین پیــروزی خود با این 
ســرمربی اهل مونته نگرو دســت یافتند تا 
امیدواری ها برای بهبود جایگاه این تیم در 
ادامه رقابت های لیگ افزایش یابد. ذوبی ها 
در این بازی نشــان داده ا ند کــه به مرور با 
تفکرات رادولوویچ آشنا شده و از نظم تیمی 
و ثبات تاکتیکی مناسبی برخوردار شده اند. 
اتفاقی که منجــر به بهبــود ضرب آهنگ 

حرکتی ذوب آهن در طول بازی شده و 
بدون شک موفقیت های اخیر این تیم 
ناشی از همین شناخت و همخوانی 
بازیکنان با خواســته های رادولوویچ 

است.

دانیال اســماعیلی فــر روز جمعه در 
ترکیب ذوب آهــن مقابل نفت آبادان 
عملکــرد فوق العــاده ای داشــت و 
با نفوذهایش بارهــا خط دفاع حریــف را آزار داد. 
اســماعیلی فر در ارســال پاس های کلیدی برای 
هم تیمــی هایــش موفق عمــل کرد و شــاید اگر 
مهاجمان ذوب در زدن ضربات آخر دقت می کردند 
پاس های دانیال به گل تبدیل می شــد. از طرفی او 
چند بار هم خودش اقدام به شــوت زنی به سمت 
دروازه کرد که با بدشانســی توپ هایــش راهی به 
دروازه نیافت.هافبــک ذوبی ها بــدون تردید یکی 
از بازیکنــان خوب فوتبــال ایران طی ســال های 
گذشــته بوده اســت. او که در ترکیب ذوب آهن و 
تراکتور عملکرد خوبی بر جای گذاشت، در نیم فصل 
رقابت های لیگ برتر پیشــنهاد های بسیار خوبی از 
تیم های بزرگی مثل پرسپولیس و سپاهان دریافت 
کرد اما با مخالفت مدیران ذوب آهن مجبور شد در 
این تیم بماند و به فوتبالش ادامه دهد.اسماعیلی فر 
که در نیم فصل عالقه اش برای جدایی را بیان کرده 
بود، اعالم کرد که اگر باشگاه ذوب آهن با جدایی اش 
مخالفت کند، با بیشــترین توان در خدمت تیمش 
خواهد بود و حاال کــه این اتفاق افتــاده نیز نقش 
تاثیرگذاری در ترکیب سبزپوشــان اصفهانی دارد. 
بی تردید با ادامه روند کنونی اسماعیلی فر می تواند 
در نقل و انتقاالت تابســتانی فوتبال ایران نیز یکی 
از چهره های ویژه این برهه باشــد و قطعا تیم های 

زیادی برای جذب او اقدام خواهند کرد.

پس از این که کادر فنی تیم ملی کشــتی آزاد، امیرحســین مقصودی را جانشــین میثم نصیری در وزن ۶۵ کیلوگرم برای حضور در مســابقات قهرمانی آسیا 
کرد، هیئت کشتی اســتان زنجان نسبت به تضییع حق کشــتی گیرش به علیرضا دبیر، رییس فدراســیون کشتی نامه نوشت و خواســتار احقاق حق شد.در 
 همین رابطه علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی ســه مورد را از محســن کاوه، مدیر تیم های ملی و غالمرضا محمدی، ســرمربی تیم کشتی آزاد خواستار 
 شــده اســت.دبیر خطاب به این دو عضو ارشــد کادر فنی تیم ملی کشــتی آزاد گفته اســت: امیدوارم طوی تصمیم گیری شــده باشــد که حقی از نام برده 
 ضایع نشده باشد.رییس فدراســیون کشــتی همچنین از کاوه و محمدی خواسته تا ســریعا در این مورد پاســخ دهند، ضمن این که میثم نصیری به ناحق 
 از گردونه رقابت ها کنار گذاشــته نشــود.حال باید دید با توجه به پیگیری های انجام شــده، وضعیت این کشــتی گیر در رویدادهای پیــش رو به چه صورت

 خواهد بود.

واکنش »دبیر « به خط خوردن نصیری

یکشنبه 20 بهمن  1398 / 14 جمادی الثانی 1441/ 9 فوریه 2020/ شماره 2909

صبری که »نارنجی وفادار« را سربلند کرد
 سایپای تهران در فصل جاری لیگ برتر با ترکیبی متفاوت و جوان پا به رقابت ها گذاشت و در این 
شرایط طبیعی اســت که ایجاد هماهنگی زمان بر باشــد. از این رو نارنجی پوشان در اوایل فصل 

نتایج خوبــی نگرفتنــد و در پایان نیم 
فصل اول آنها فقــط 11 امتیاز اندوختند 
و یکی از تیم های قعرنشــین به شمار 
می رفتند.در شرایطی که حتی شایعاتی 
درباره قطع همکاری باشــگاه سایپا با 
ابراهیم صادقی هم به گوش می رسید؛ 
اما ایــن مربی در تعطیــالت نیم فصل 
توانســت نقاط ضعف تیمــش را بهبود 
ببخشــد و حاال آنها در نیــم فصل دوم 
عملکردی فوق العاده داشته اند.سایپا 

طی 4 هفته گذشــته که وارد نیم فصل دوم شــده، دو برد و دو تساوی کســب کرده است. آنها 
ذوب آهن و نساجی را شکســت دادند و مقابل گل گهر ســیرجان و پارس جنوبی هم به تساوی 
رسیدند تا با کسب 8 امتیاز کامال از قعرجدول جدا شوند. شاگردان صادقی حاال با کسب 19 امتیاز 
در رده یازدهم قرار گرفتند و بی تردید با ادامه روند خوبی که در پیش گرفته اند می توانند باز هم در 
جدول باال بیایند.بی تردید دلیل اصلی این اتفاق اعتماد میان مدیران سایپا و کادرفنی بوده است. 
صبر مسئوالن باشــگاه برای ایجاد هماهنگی میان صادقی و بازیکنان جدید و جوان باعث شد تا 

این تیم با ثبات به موفقیت برسد.

فرصت ویژه تراکتور برای سبقت از مدعیان
هفته بیستم لیگ برتر در حالی برگزار می شود که دیدار تیم های آســیایی، با تاخیر چند روزه به 
انجام خواهد رسید؛ اما تیم تراکتور که از قافله آسیایی ها جا مانده، روز 20 بهمن به مصاف سایپا 
خواهد رفت و فرصت ویژه ای برای سبقت از ســپاهان و ایجاد اختالف با استقالل و شهرخودرو 
دارد. تراکتوری که در صورت برد مقابل گل گهر با ســپاهان هم امتیاز می شد، حاال برابر تیم جوان 
ابراهیم صادقی قرار خواهد گرفت که در لیگ نوزدهم عملکرد خوبی نداشته است.نکته مهم برای 
تراکتوری ها این است که در هفته جاری پرسپولیس با ســپاهان بازی می کند که در هر صورت، 
نتیجه به نفع تراکتور خواهد بود. استقالل نیز دیدار سختی مقابل ذوب آهن خواهد داشت و تقابل 
شهرخودرو با نفت مسجدسلیمان هم دیدار آسانی برای نماینده مشهد نخواهد بود.حاال باید دید 
شاگردان ساکت الهامی که بهترین تیم لیگ نوزدهم در خانه هستند، آیا می توانند از این فرصت 

بهره ببرند و در خانه سایپا را شکست دهند یا نه.

شیخ سلمان زیر قولش زد یا ...؟
 کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه های ایرانی و البته وزارت ورزش را بازی می دهد. شیخ سلمان 
که اخیرا به مرخصی رفته و در انگلیس به سر می برد، بعد از انتشار بیانیه اول AFCدرباره بررسی 
حق میزبانی ایرانی ها برای مرحله اول، با یکی از مقامات کشور به صورت تلفنی حرف زد و تاکید 
کرد تنها یک اشتباه روی سایت رخ داده و آن را درســت خواهند کرد. ساعتی بعد بیانیه درست 
شد اما اخیرا  بار دیگر کنفدراســیون در مجله خود، وضعیت میزبانی بازی های برگشت مرحله 
گروهی را نامشخص اعالم کرد! به نظر می رســد یا رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا زیر حرفش 
زده و یا اینکه یک بار دیگر ناهماهنگی در کنفدراســیون باعث بروز این مشکل شده است. نکته 
اینجاست وزارت ورزش دوباره پیگیر این مسئله شده و مسئوالن در تالش هستند تا مستقیما با 

شیخ سلمان در این باره صحبت کنند.

هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر؛

نمایش تماشایی ذوبی ها در فوالد شهر

روزی که سهراب مرادی روی سکو رفت تا مدال زرین 
خود را در ریو برگــردن بیاویزد، کمک کــرد تا ورزش 
استان اصفهان راه چندساله اش در پرورش قهرمانان 
المپیکی را یک شــبه طی کرده باشــد. او اصفهان را 
صاحب نخستین مدال تاریخ خود در المپیک و آن هم 
از نوع خوش رنگ طال کرد.مــرادی به ایران و اصفهان 
برگشت و مسئوالن ورزش استان در کنار او حاضر شدند 
تا خیر مقدمی و خسته نباشــیدی به او گفته باشند. 
پس عکسی گرفتند و گرد و غبار فراموشی را به چهره 
سهراب اصفهان زدند. مرادی ماند و مسیر چهارساله ای 
که این بار هم قرار نبود با دوره قبلی فرقی کرده باشد. او 
باید این بار هم راه را تنهایی می رفت و با شرایط موجود 
می ساخت.مدتی قبل بغض پسر ســربه زیر ورزش 
استان ترکید و در مصاحبه ای مسئوالن ورزشی استان 
را به باد انتقاد گرفت. مرادی در این زمینه گفت:» من 

بروم باز مدال بگیرم و دوستان بیایند پز آن را بدهند. اگر 
من دغدغه ای دارم برای آینده است. برای جوانانی که 
در سال های آینده می توانند چهره های پر افتخار ورزش 
ما شوند. چه کسی می گوید اصفهان هیچ استعدادی 
ندارد. چند تا اســتعداد می خواهید من به شما نشان 
بدهم که مورد بی توجهی قرار گرفته اند؟ من ورزشکار 
استان اصفهان هســتم، اما راه اداره کل را بلد نیستم! 
چون اصال از من نخواسته اند که به آنجا بروم. هیچ وقت 
هم مسیرم به آنجا نیفتاده! من مملکتم را دوست دارم، 
استان و شهرم را دوست دارم،؛ اما دلم می سوزد. دلم 
برای نســلی که بعد از من قرار است بیاید می سوزد«.

او در آخر عباس رضایی اســتاندار اصفهان را نیز مورد 
خطاب قرارداد و خاطرنشان کرد: »آقای استاندار یا هر 
کسی که می تواند، کمک کند. این مملکت استعدادهای 
زیادی دارد که در حال نابود شــدن هســتند. لطفا به 

ورزش اصفهان ورود کنید.«
در همین خصوص عباس رضایی در رابطه با درخواست 
ســهراب مرادی از او برای ورود به مشکالت ورزشی 
استان، اظهار کرد: من چون متخصص ورزش نیستم، 
نامه این عزیز بزرگوار را به وزیر محترم ورزش منعکس 
کــردم و تلفن هم زدم. ایشــان هم گفتنــد پیگیری 
می کنم. وظیفه مــن این بــوده و آن را انجام داده ام. 
همچنین پیگیر حل مسئله آقای مرادی هم هستم تا 
ببینیم درخواست شان چه بوده است.وی افزود: حل 
این موضوع کار وزیر ورزش اســت. پیغام شان به من 

رسیده، منعکس کردم و پیگیر هم هستم. 

استاندار اصفهان: 

سلطانی فر  پیگیر  ورزش نصف جهان شده است

 »اسکوچیچ« برنامه لیگ
 را تغییر می دهد؟

چهره روز

بارسلونا باید هرچه سریع تر »نیمار « را  برگرداند
بارسلونا تا به اینجای فصل ، عملکرد خوبی نداشته است. آنها در اللیگا سه امتیاز از رئال مادرید عقب 
افتادند و پنجشنبه از گردونه رقابت های کوپا دل ری نیز حذف شدند. تیم کیکه ستین با شکست 
0 - 1 برابــر اتلتیک بیلبائــو و گلی که در 
دقایق پایانی بازی به ثمر رســید، موفق 
نشــد به مرحله نیمه نهایی رقابت های 
جام حذفی اســپانیا صعود کند. پیش 
از این لیونل مســی و اریــک آبیدال به 
صورت علنی با یکدیگر مشــاجره کرده 
بودند و همین موضــوع نگرانی هایی را 
در بین پیشکسوتان و هواداران باشگاه 
بارسلونا به دنبال داشت. ریوالدو در گفت 
وگو با بت فر در این باره اظهار داشــت: 
»بارسلونا باید بازیکنی را پیدا کند که وقتی مسی در تیم نیست یا مانند آنچه در سن مامس رخ داد، 
 بتواند سرنوشت ساز باشد. باشــگاه باید بازیکنی را پیدا کند که او را همراهی کند و وقتی ضروری
  است جانشــین اش شــود. از نظر من نیمار همین بازیکن اســت. بارســا باید در تابستان آینده
  او را برگرداند. باشــگاه مســئول جدایی این بازیکن در چند ســال قبل نبود. مــدت زمانی از آن
  اتفاق گذشته و شاید حاال زمان مذاکره برای بازگشــت او و گذراندن بهترین سال های فوتبالش

 در نیوکمپ باشد«.

»مورینیو« دست به دامن خرافه قدیمی شد
ســرمربی پرتغالی تاتنهام بار دیگر در میانه هــای فصل خود اقدام به »کچل کــردن« کرد! عادتی 
که او معموال انجــام می دهد و تیمش بعــد از این اتفاق نتایــج خوبی کســب می کند.به نقل از 
دیلی میل، ژوزه مورینیو، ســرمربی پرتغالی تاتنهام اقدام به تراشــیدن موهای خــود کرد. بارها 
در فصول اخیر شــاهد این اتفــاق از مورینیو بودیــم که تیمش بعــد از این اتفــاق نتایج خوبی 
کســب کرده و این به یک خرافه تبدیل شــده اســت.اولین بار بعد از فصــل2007-200۶ بود که 
مورینیو موهای خود را تراشــید و تیــم او 9 بازی از 11 بــازی بعدی خود را در لیــگ برد. در فصل 
2014-201۳ نیز بار دیگر مورینیو موهای خود را در میانه های فصل تراشــید و چلســی توانســت 
8 بازی از 10 دیدار خــود را ببرد و در نهایت قهرمان شــود.حاال تاتنهام امیدوار اســت بتواند نتایج 
خوبی بعد از این اتفاق کســب کنــد و در اولین دیدار نیــز باید هفته دیگر در زمین اســتون ویال به 
میدان برود.این مربی در 19 دیداری کــه در این فصل هدایت تاتنهام را بر عهده داشــته به 10 برد، 
4 تساوی و ۵ باخت رســیده اســت.تاتنهام با مورینیو توانســت با برتری مقابل ساوتهمپتون به 
 یک چهارم نهایی جام حذفی انگلیــس نیز راه یابد و در ایــن مرحله نیز برابر نوریــچ قرار خواهد

 گرفت.

چرا بایرن »رونالدو« را جذب نکرد؟
کریستیانو رونالدو بعد از 9 سال حضور در رئال مادرید تصمیم به جدایی گرفت.او با پیشنهادهای 
خوبی مواجه شده بود؛ اما در نهایت تصمیم گرفت که پیراهن یوونتوس را برتن کند و االن فصل دوم 
حضورش را در جمع بیانکونری ها تجربه می کند.رسانه های آلمانی در روزهای اخیر مدعی شدند که 
بایرن مونیخ هم رونالدو را می خواست که این درخواست با واکنش این باشگاه مواجه شد.هربرت 
هاینس، رییس باشگاه بایرن در این زمینه گفت: رسانه ها از بازیکنان زیادی سخن به میان می آورند 
که گزینه بایرن بودند و هستند و این طبیعی اســت. درباره رونالدو باید بگویم که او به خاطر سن و 

سالی که داشت مورد توجه ما نبود.

فوتبال جهان

سرمربی تیم ملی فوتبال طی روزهای آینده 

نشستی را با رییس کمیته مسابقات سازمان 

لیگ خواهد داشــت.دراگان اســکوچیچ از 

روز پنجشــنبه که هدایت تیم ملــی ایران را 

برعهده گرفته، برنامه های فشرده ای را دنبال 

می کند، او بعد از تماشــای دربی پایتخت به 

ورزشــگاه دســتگردی رفت و بازی سایپا و 

پارس جنوبی را به نظاره نشست.اسکوچیچ 

که انگیزه زیادی بــرای موفقیت در تیم ملی 

دارد، در ادامــه برنامه های خود قرار اســت 

جلسه ای با مسئوالن ســازمان لیگ داشته 

باشد تا بتواند بر اساس برنامه مسابقات لیگ 

برتر زمان اردوهای آینــده را تعیین کند.بی 

تردید سرمربی کروات تیم ملی برای ایجاد 

هماهنگی میان بازیکنان و تزریق تفکراتش 

به آنها نیاز به برگــزاری اردوی تدارکاتی دارد؛ 

اما از ســوی دیگر تقویم فشــرده مسابقات 

لیگ و حذفی و لیگ قهرمانان زمان زیادی را 

در اختیار او قرار نمی دهد. به همین خاطر قرار 

است اسکوچیچ در جلسه ای با سهیل مهدی، 

رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ درباره 

برنامه هــای آینده تیم ملــی تصمیم گیری 

کند.سهیل مهدی، رییس کمیته مسابقات 

سازمان لیگ در این خصوص گفت:  »هنوز 

با اسکوچیچ دیدار نداشتم. باید در این هفته 

دیدار کنیــم و برنامه را                                             با ایشــان هماهنگ 

کنیــم. امیدواریم هر چقدر ممکن اســت و 

شرایط او تامین می شــود بتوانیم از او برای 

کمک به لیگ فرصــت بگیریم.«وی افزود:  

» حتــی یک هفتــه تاخیر باعث می شــود 

مســابقات ما به بعد از مســابقات تیم ملی 

موکول شــود. نهایت تالش مان را                                             می کنیم 

که این اتفاق نیفتد. اگــر این اتفاق بیفتد 20 

تا 2۵ روز لیگ ما معطل می شود و نگهداری 

تیم از لحاظ فنی و بحــث بودجه آن و بحث 

شرکت در مسابقات، همه و همه برای تیم ها 

ســخت تر خواهند شــد.                                                                                                                                                               بین بد و بدتر قرار 

 گرفته ایم و امیدواریــم بتوانیم بد را                                             انتخاب

 کنیم.«

در حاشیه

وز عکس ر

جشن تولد ویژه 
رونالدو با هدیه ای 

گران قیمت
 جورجینــا رودریگــز، نامزد 
کریستیانو رونالدو، برای تولد 
۳۵ سالگی این بازیکن، یک 
مرســدس بنز برابــوس به او 
اهدا کرد.جورجینــا رودریگز  
در این باره نوشــت: »تبریک 
به مــرد زندگی مــن. خیلی 
دوست داشتم که عشق مان را 

با هدیه ای به تو منتقل کنم.«

ذوب آهن در شرایطی هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور را با   سمیه مصور
پیروزی پشت سر گذاشت که نتیجه این دیدار تاثیر  بسزایی در سرنوشت 
این تیم داشــت. سبزپوشــان اصفهانی در شــرایطی مقابل صنعت  نفت به میدان رفتند که به خوبی 
می دانستند کسب ۳ امتیاز این بازی برای ادامه کار و بازگشت آنها به لیگ از چه اهمیت باالیی برخوردار 

است. به همین خاطر در سومین گام خود از نیم فصل دوم با تمام وجود سعی کردند که با ارائه یک بازی 
کم نقص و هجومی به پیروزی دست یافته و ادامه راه خود را هموار کنند.ذوبی ها با این برد 21 امتیازی 
 شــده بــا دو پلــه صعــود در رده دهــم جــدول جــدول جــای گرفتنــد. در گــزارش

 پیش رو نگاهی خواهیم داشت به نکات آماری این دیدار:
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شهردار اصفهان مطرح کرد:

اجرای طرح های شهری برای افزایش زیست پذیری و رفاه مردم
شــهردار اصفهان دربرنامه رادیویی »سالم اصفهان« ضمن گرامیداشــت ایام ا... دهه فجر، اظهار 
کرد: روز سه شنبه هفته جاری با حضور همه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن این روز را گرامی خواهیم 
داشت.قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه بودجه سال ۹۹ شهرداری اصفهان در کمیسیون تلفیق شورای 
اسالمی شهر در حال بررسی و نهایی شدن است، افزود: در بودجه سال ۹۹ در کنار پروژه های بزرگ 
عمرانی، ردیف های مختلفی برای پروژه ها در مقیاس های مختلف که به افزایش زیســت پذیری 
شهر و رفاه مردم کمک می کند، توجه شده است.شهردار اصفهان تصریح کرد: بودجه سال ۹۹ شش 
هزار میلیارد تومان است که بررسی و تصویب آن توسط شــورا و تامین اعتبار آن توسط شهرداری 
کاری ســنگین اســت که امیدواریم با کار و تالش مبتنی بر تدبیر همچون دو سال گذشته شاهد 
تحقق بودجه ها و تخصیص آن به پروژه های شاخص شــهری، منطقه ای و سایر موارد موجود در 
ردیف های بودجه ای باشیم. وی با اشاره به افتتاح پروژه ایستگاه پمپاژ و منبع ذخیره آب دو هزار 
و ۵۰۰ مترمکعبی در منطقه ۱۱، گفت: در مراســمی با حضور استاندار اصفهان پروژه زیست محیطی 
ایستگاه پمپاژ و منبع ذخیره آب دو هزار و ۵۰۰ مترمکعبی مورد بهره برداری قرار گرفت.نوروزی ادامه 
داد: به منظور استفاده از پساب ها برای تامین آب مورد نیاز آبیاری فضای سبز تصفیه خانه ها احداث 
می شــود که منبع ذخیره آب دو هزار و ۵۰۰ مترمکعبی نیز اقدام مهمی برای توسعه پایدار در سطح 
شهر اصفهان است و انجام این اقدامات به سمت استفاده از گونه های پایدار و مقاوم در فضا های 

سبز شهر نیز ادامه خواهد داشت.

معاون عمران شهری شهردار:

شهر اصفهان به کارگاه عمرانی تبدیل شده است
معاون عمران شهری شــهردار اصفهان اظهار کرد:  ایجاد خط دو مترو اصفهان به سرعت در دست 
اجراست و از دو جبهه کاری، فعالیت ها انجام می شود به طوری که در حال حاضر ۱۰ ایستگاه از ۱۶ 
ایستگاه خط دو مترو در حال احداث است.ایرج مظفر ادامه داد: شفت جبهه دوم خط دو متروی 
اصفهان از سمت ایستگاه مدرس نجفی طبق برنامه ریزی های انجام شده تا خردادماه سال آینده 
اجرا و عملیات حفاری آن از مردادماه سال ۹۹ آغاز خواهد شد.معاون عمران شهری شهردار اصفهان 
تاکید کرد: در شورای معاونان و مدیران کالن شهر به گونه ای برنامه ریزی می شود تا هدف تسریع 
در عملیات و انجام کار و رفع معضالت چندین ساله که گریبانگیر شهر اصفهان است، محقق شود.

وی تصریح کرد: شهروندان انتظار دارند اطالعاتی از پروژه ها در اختیار داشته باشند و بدانند در شهر 
چه هزینه هایی می شــود.مظفر گفت: در این دوره، مدیریت شهری با سیاست تکمیل پروژه های 
نیمه کاره و آغاز پروژه های تاثیرگذار با اســتفاده از تمام پتانسیل های موجود در شهر تنها در بخش 
عمرانی عالوه بر اجرای ابر پروژه های خط دو قطار شــهری، حلقه حفاظتــی، مرکز همایش های 
بین المللی اصفهان، تقاطع های غیرهمســطح، ســالن گلستان شــهدا و پایانه های مسافربری 
نســبت به اجرای حدود ۳۳۰ پروژه در ســطح مناطق با مبلغ قراردادهای منعقد شده بالغ بر هزار 
میلیارد تومان در خط دو پروژه قطارشــهری و ۷۳۶ میلیارد تومان در مناطق مختلف شــهرداری 
اقدام کرده اســت.وی افزود: این حرکت در وضعیت اقتصادی فعلی، ثبات نداشــتن قیمت ها، 
همخوان نبودن قوانین برای گرفتن تصمیمات متناســب در برخی بخش ها، ایرادات بخش های 
نظارتی، محدودیت های ترافیکی، معارضات ملکی و تاسیساتی صرفا به همت و عزم جدی، حضور 
و پیگیری مستمر مدیران شهرداری و اعضای شورای اسالمی شــهر و همراهی مدیران استانی و 
شهری میسر شده است.معاون عمران شهری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: اقدامات عمرانی 
بزرگ و کوچک در شــهر اصفهان، آن را به کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل کرده تا برگ زرین دیگری را 
 برای اجرای همزمان این تعداد پروژه و با این مبلغ در اقدامات عمرانی شــهری به افتخارات خود

اضافه کند.

گروه مهندسی رزمی 40 صاحب الزمان)عج( استان اصفهان همچنان پای کار یاری به سیستان و بلوچستان؛

ایستاده در غبار

پس از وقوع ســیل در استان سیستان و          سمیه مصور
بلوچستان بسیاری از گروه های جهادی 
اصفهان از نهادهای مختلف برای جبران خسارت های ناشی از این اتفاق 
وارد عمل شدند تا مرهمی بر زخم دل مردمان این دیار شوند، مردمی که 

سال هاست با محرومیت خو گرفته اند.
گروه های جهادی اصفهان چند سالی است که در عمل به منویات مقام 
معظم رهبری در راستای خدمت رسانی به مردم محروم شکل گرفته اند. 
گروه هایی که بسیاری از آنها را جوانان تشکیل می دهند و نشانی آنها 
را می توان در بســیاری از مناطق محروم جست وجو کرد. همان ها که 
به خوبی پا جای  نســل های پیش از خود گذاشتند و از  زمان  پیروزی 
انقالب کمر همت برای خدمت به مردم بستند و در این راه از هیچ تالشی 
فرو گذار نکردند.  این گروه ها این بار نیز به دنبال وقوع سیل در سیستان 
و بلوچستان پای کار آمدند و با رفتن به مناطق مختلفی که با این سیل 
ویرانگر دست و پنجه نرم می کرد، تالش کردند با انجام اقدامات مختلف 
در حد توان گرد محرومیت را از چهره غبار گرفته شرق کشور پاک کنند، 
اقداماتی که موجی از دلگرمی و رضایت را میان اهالی مناطق سیل زده 

به همراه داشته است.
نیروهای لشکر مهندسی رزمی 4۰ صاحب الزمان)عج( نیز که در طول 
سالیان گذشته منشأ خدمات ارزنده ای در راستای محرومیت زدایی 
شده اند به دنبال وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان هم پای 
دیگر گروه های جهادی وارد این منطقه شدند، منطقه ای که البته برای 
این نیروها غریبه نیست. چند سالی است که حضورشان در سیستان 
پناه گرمی شده است برای مردم ستم دیده و محروم این دیار که سیل 
بلوچستان پرده از وجود فقر گســترده آنها برداشت، فقری که بسیاری 
از رسانه ها و فعاالن رسانه ای سفر کرده به این استان در جریان سیل 

اخیر را دچار بهت و حیرت کرد.
سید علی محمودی، مدیر فرهنگی و روابط عمومی گروه مهندسی رزمی 
4۰ صاحب الزمان )عج( با اشاره به توزیع پتو و مواد خوراکی به صاحبان 
خانه های تخریب شــده حاصل از ســیل توســط نیروهای این یگان 
می گوید: پس از برقراری راه های ارتباطی بســیاری از روستاها تالش 
کردیم تا با جمع آوری متمرکز کمک های مردمی بخش گســترده ای 
از مناطق درگیر شده با ســیل را زیر چترحمایتی قرار داده و کمک های 

خیرین و مردم را بین آنها توزیع کنیم.
وی با بیان اینکه مــردم این دیار در حالت عادی خــود  نیز دچار فقر و 
استضعاف شــدیدی بوده اند می افزاید: با شرایط پیش آمده وضعیت 
آن ها در برخی مناطق به شرایطی حاد و بحرانی رسیده است؛ به طوری که 
با تخریب زیرساخت مناطق یعنی آب و برق و نبود گاز، هم سرما مردم 
را تهدید می کند هم آلودگی های ناشی از کمبود آب شرب سالم ممکن 
است منجر به شــیوع بیماری های مختلفی از جمله وبا بین ساکنین 

این روستاها شود.
محمــودی بــا بیــان اینکــه نیروهــای گــروه مهندســی رزمــی 
4۰ صاحــب الزمان )عــج( از زاهدان وخاش تا اســالم شــهر، نیک 
شــهرو چابهار و ... را نقطه به نقطه پیموده اند، ادامــه می دهد: مردم 
استان سیســتان و بلوچستان بســیار خونگرم هســتند و به معنای 
واقعی خودشــان پــای کار آمده انــد و خودروهای خــود را در اختیار 
گروه های جهــادی قرار می دهند و بــه موقعیــت جغرافیایی منطقه 
 بســیار خوب آگاه هســتند و این موضوع به گروه های جهادی کمک

 کرده است.

سی و هشــتمین جشــنواره فیلم فجر در اصفهان از 
روز ۱4 بهمن ماه آغاز بــه کار کرده تا فیلم های بخش 
ســودای ســیمرغ و نگاه تو در اصفهان بــه نمایش 
درآیند. در ســال جاری مانند ســال گذشته بخش 
جنبی فیلم های اصفهانی نیز در جشنواره وجود دارد و 
فیلم های ساخته شده در اصفهان و توسط سینماگران 
اصفهانی اکران می شــود. همچنین در ایــن دوره از 
جشنواره فیلم فجر اصفهان سه کارگاه سینمایی برگزار 
شده تا پیشرفتی نســبت به دوره های پیش شاهد 
باشــیم.محمدعلی جعفری، معاون امــور هنری و 
ســینمای اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
اصفهان در حاشیه دهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان 

اظهار کرد: مردم باید در ایام پیروزی انقالب اسالمی و 
دهه فجر روزهای پرنشاطی را تجربه کنند و جشنواره 
فیلم فجر یکی از رویدادهایی اســت که این نشاط را 
فراهم می کند. این جشنواره به مرکزیت تهران برگزار 
شده و هر استان به فراخور توانمندی خود بخشی از 
جشنواره را بر عهده می گیرد. وی ادامه داد: تالش شده 
تا تمام فیلم ها در بخش سودای سیمرغ و فیلم های 
مهم بخش نگاه نو در اصفهان اکران شود. بخش جنبی 
جشــنواره فیلم فجر اصفهان که بــه اکران فیلم های 
اصفهانی اختصــاص یافته از برنامه هایی اســت که 
تنها در اصفهان وجود دارد و در هیچ اســتان دیگری 
همچنین اتفاقی نیفتاده است.جعفری درباره نقش 
اکران فیلم های اصفهانی در رشد سینمای اصفهان، 
خاطرنشان کرد: هیچ رویدادی در طول سال به اندازه 
فیلم فجر بیننده ندارد و زمانی که این فیلم ها در کنار 
آثار پذیرفته شده در مهم ترین جشنواره سینمایی کشور 

یعنی فجر قرار می گیرد، دیده می شوند. هر هنرمندی 
عالقه دارد که اثرش دیده شود و بهترین تشویق برای 
یک سینماگر دیده شدن بیشتر فیلمش است. معاون 
فرهنگی و امور سینمایی اســتان اصفهان با اشاره به 
تسهیل روند صدور مجوز ساخت آثار سینمایی، گفت: 
اخیرا سامانه ای در سازمان سینمایی کشور ایجاد شده 
که هنرمنــدان می توانند با مراجعه به این ســامانه و 
بارگذاری مدارک مورد نیاز مجوزهای الزم را دریافت 
کنند. این سامانه رفت و آمدها را برای دریافت مجوز 
کم و صدور مجوز را ســریع تر می کند.جعفری افزود: 
سال گذشــته به صورت کلی جشــنواره فیلم فجر را 
برون سپاری و تجربه بســیار خوبی کسب کردیم. در 
سال جاری نیز با رفع مشکالت و برطرف کردن نقاط 
ضعف این جشنواره توسط بخش خصوصی اجرا شد. 
اصفهان تنها استانی است که دو حامی برای برگزاری 

جشنواره فیلم فجر دارد.

معاون امور هنری و سینمای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

اصفهان تنها دو حامی برای برگزاری جشنواره فیلم فجر دارد

پس از برقراری راه های ارتباطی بسیاری از روستاها تالش 
کردیم تا با جمع آوری متمرکز کمک های مردمی بخش 
گسترده ای از مناطق درگیر شده با سیل را زیر چترحمایتی 
قرار داده و کمک های خیرین و مردم را بین آنها توزیع کنیم

در۲۲ بهمن ماه صورت می گیرد؛

 تجلی »حماسه حضور عظمت دل ها
 و تکریم سردار دل ها«

رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی اســتان اصفهــان صبح دیروز در نشســت خبری 
برنامه های یوم ا... ۲۲ بهمن اصفهان اظهار کرد: این روز دســتاورد قیام مــردم در خرداد ۱۳4۲ را 
به نمایــش می گــذارد  و همچنین روز 
مجاهدت های بی دریغ مردم و توجه به 
اسالم است.محمدعلی احمدی تصریح 
کرد: ۲۲ بهمن مظهــر پیروزی و اقتدار و 
قدرشناسی مردم از شــهیدان واالمقام 
است.وی افزود: ۲۲ بهمن نشان دهنده 
شــخصیت واالی امام)ره( است که به 
نتیجه رسیده و این روز حکایت از عالقه 
مردم به والیــت فقیــه دارد.احمدی با 
بیان اینکه ۲۲ بهمن نماد شکست همه 
توطئه های دشمنان است، عنوان کرد: در این روز جوانان و نوجوانان در راهپیمایی شرکت می کنند 

و جوان بودن انقالب را به رخ می کشند.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در ادامه گفت: امسال اراده جوانان در روز ۲۲ بهمن برای 
طی کردن و انجام دادن بیانیه گام دوم انقالب است.وی با بیان اینکه روز ۲۲ بهمن امسال روز انرژی 
گرفتن مردم برای شرکت در انتخابات است، اذعان کرد: روز ۲۲ بهمن روز یأس و ناامیدی دشمن 
است؛ یوم ا... امسال با چهلمین روز شهادت سردار دل ها، حاج قاسم سلیمانی همراه شده و ضمن 
برزگداشت این روز، یوم ا... حمله سپاه پاسداران به پایگاه عین االسد نیز گرامی داشته می شود.

احمدی در مورد برنامه های پیش بینی شده برای این روز گفت: 4۱ خیمه انقالب دایر شده است، 
همچنین افتتاح نمایشگاه با مساحتی ۳ هزار متر مربع که  روز یکشنبه)امروز( انجام خواهد شد 
و شب ۲۲ بهمن تکبیر و بلند شدن ندای ا... اکبر در سراســر استان و همچنین نور افشانی در نقاط 
مختلف توسط سپاه انجام می گیرد.رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان  با بیان اینکه 
۲۲ بهمن امسال به نام حماسه حضور عظمت دل ها و تکریم سردار دل هاست، گفت: امسال در ۱۰۵ 
شهر استان اصفهان راهپیمایی برگزار و از نقاط مختلف روستایی هم در شهرها حضور پیدا می کنند و 
همچنین در ۸۰ روستا نیز راهپیمایی انجام خواهد شد.محمد علی احمدی بیان کرد: مبدأ راهپیمایی 
۲۲ بهمن از مساجد است و ۲۰۰ نفر اسکیت سوار و دوچرخه سوار قبل از شروع برنامه حرکت خواهند 
کرد؛ ۶ جایگاه فرعی پیش بینی شده است و ۲4 ماشــین بلندگو دار به برگزاری راهپیمایی کمک 
خواهند کرد؛ در میدان امام)ره( ۷۲ غرفه ایجاد شــده که محور  و موضوع این غرفه ها موضوعات 

قرآنی، هنری و مسابقات فرهنگی است.
 احمدی گفــت: یک غرفه خــاص به عنــوان پهلوانــان نمی میرند نیز در مقابل مســجد شــیخ
  لطف ا... دایر خواهد شد، امسال طالب در ۷۰۰ آموزشگاه  حضور یافتند و در مورد این مسابقه  و غرفه

 کار کردند.وی گفت: تکریم و تجلیل از شهید حاج قاسم سلیمانی نیز در مراسم امسال انجام می 
شــود و پرچم حرم حضرت علی )ع( و امام حســین )ع( و حضرت عباس و امام رضا)ع( توسط 

هنرمندان به حرکت در خواهد آمد.
وی با بیان اینکه بــرای فعالیت خبری خبرنگاران اتاق خبر پیش بینی شــده اســت، عنوان کرد: 
قطعنامه راهپیمایی ۲۲ بهمن سراسری اســت و تبیین بندهای قطعنامه هم سیاست کالن نظام 
جمهوری اسالمی و خواسته های مردم اســت و بندهای این قطعنامه به مسئوالن ارائه می شود و 
همچنین مردم باید بندها و این خواسته ها  را مطالبه کنند و قطعا ساز و کار قانونی در پیگیری انجام 

این بندها پیش رو خواهد بود.

با مسئولان

خبر ویژهخبر

برپایی جشن والدت حضرت 
زهرا )س( در 28 بقعه 

شاخص اصفهان
معاون فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان ضمن تبریک والدت بانوی دو جهان، 
حضرت زهرای مرضیه و سالروز تولد فرزندش 
حضرت امام خمینــی )ره( با اشــاره به ویژه 
برنامه های این موضوع، اظهار داشت: حضرت 
فاطمه زهرا )س( یکی از شخصیت های بزرگ 
و مهم اسالم محسوب می شود.حجت االسالم 
ولی ا... روان حضرت فاطمه )س( را مبدأ خیر 
کثیر و سرچشــمه فیض عظیم برای جهانیان 
دانست و افزود: خداوند زهرای مرضیه را زمانی 
به رسول ا... )ص( هدیه کرد که جهان بشریت 
در جاهلیت غرق بود و برای زن هویت رســمی 
و مستقل نمی شــناخت.معاون فرهنگی اداره 
اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان افزود: به 
مناسبت فرا رسیدن ســالروز والدت حضرت 
فاطمــه )س( و بــا هــدف تعمیــق و ترویج 
ارزش های فرهنگ فاطمی و بستر سازی جهت 
معرفی الگوی زن مسلمان، ویژه برنامه جشن 
میالد حضرت زهــرا )س( با حضور ســادات 
جلیل القدر در روز های جمعه و شنبه ۲۵ و ۲۶ 
بهمن ماه در آستان مقدس امامزادگان و بقاع 
متبرکه شاخص برگزار می شود.حجت االسالم 
ولــی ا... روان  مهم ترین دســتاورد زن ایرانی 
در عصر نوین انقالب اســالمی را الگو گیری از 
روش و شــیوه زندگی فاطمی برشمرد وادامه 
داد: این اقــدام نه فقط به معنــای طرح یک 
مناسبت و بزرگداشت یک شخصیت، بلکه به 
معنای ترســیم جهت گیری حرکت زن ایرانی 
به ســوی زن برگزیده با محوریت شــخصیت 
فاطمه )س( بود. وی افزود: مراســم والدت 
حضرت زهرا)س( در تمام بقاع اجرا و به طور 
ویژه در ۲۸ امامزاده شاخص استان، برنامه های 
خاصی از جملــه نورافشــانی، مولودی خوانی 
و ســخنرانی، پیاده روی بانــوان در نظر گرفته 
شده است.معاون فرهنگی اداره اوقاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان ادامه داد: از دیگر ویژه 
برنامه های والدت دخت نبی اکرم، می توان به 
خیمه های معرفت و غرفه های مشاوره خانواده 

و ... اشاره کرد.

 ویژه برنامه
  »ایران ایران«

ویژه برنامه» ایران ایران« در 
اصفهان به مناسبت دهه فجر 
از ۱۶ بهمن ماه شــروع و تا ۱۸ 

بهمن ماه برگزار  شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

روح اله بابائی – شهردار افوسم الف:765528 

آگهی مزایده نوبت اول
شهرداری افوس در نظر دارد بر اساس مصوبه ۱۵۷ شورا اسالمی شــهر مورخ ۹۸/۰۹/۱4 یک قطعه زمین با متراژ 4۱۶ متر مربع به قیمت کارشناسی هر 
متر مربع ۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال واقع در خیابان کشــاورز از طریق مزایده به فروش برســاند . لذا از کلیه عالقه مندان دعوت به عمل می آید پیشنهادات خود 
 را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۹۸/۱۱/۲۹ به دبیرخانه شهردای تحویل نمایید . در صورت کســب اطالعات بیشتر با شماره ۰۳۱۵۷۵۱۲۲۲۰ تماس 

حاصل فرمایید.
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انسان فقط دو گزینه پیش رو دارد؛ یا قدم به جلو بگذارد و 
رشــد کند یا قدم به عقب بردارد و امنیت را تجربه کند.قدم 
برداشــتن به خارج از دایره راحتی، معموال چالش برانگیز 
اســت. برای کاهش وزن و رژیم گرفتن باید تا حدودی از 
غذاهایی که دوســت داریم صرف نظر کنیم، برای خروج از 
رابطه ای که مخرب اســت باید تحمل و توانایی تنها ماندن 
و دل کندن را داشــته باشــیم، اگر می خواهید کسب و کار 
جدیدی راه انــدازی کنیــد، باید قدرت تحمل شکســت و 
مشکالت نادیده گرفته شــدن را داشته باشید. ما معموال از 
بسیاری از کارهایی که به نفع مان است خودداری می کنیم 
به این دلیل که رنج زیادی را باید متحمل و از »دایره راحتی« 

خود خارج شویم.
اما برای خیلی از ما این یک واقعیت است: همان طور که رشد 
می کنیم و در شغل مان و در زندگی پیشرفت می کنیم، گاهی 
اوقات با شرایطی خارج از دایره راحتی مان مواجه شده ایم 
که نیاز بوده سبک رفتارهایمان را مطابق با آن ها تغییر دهیم 
و این کار را انجــام داده ایم.  آبراهام مازلو ، روان شــناس 
معروف و نظریه پرداز درباره سلسله مراتب نیازهای انسان 
در همین زمینه گفته است: »انسان در هر موقعیتی فقط دو 
گزینه پیش رو دارد؛ یا قدم به جلو بگذارد و رشد را تجربه کند 

یا قدم به عقب بردارد و امنیت را تجربه کند.« در ادامه با پنج 
چالش بزرگ در مسیر خروج از دایره راحتی آشنا می شویم: 
اولین چالش »تایید دیگران« است. معموال وقتی خارج از 

منطقه امن رفتار می کنیم حــس »غیرطبیعی بودن« به ما 
دست می دهد .حالتی را تصور کنید که یک جوان کارآفرین 
می خواهد ایده اش را در یک جلسه به ســرمایه گذاران که 
معموال مسن و باتجربه هستند ارائه کند. احتماال برای این 
مسئله صدای خود را بلندتر می کند تا حالت طبیعی بودن و 

تایید دیگران را به دست آورد.دومین چالش »شایستگی 
و صالحیت« اســت. گاهی اوقات ممکن اســت احساس 
کنید لیاقت ندارید و عالوه بر این عرضه کافی را ندارید! خواه 
صحبت کردن یا ســخنرانی در یک گردهمایی باشد یا ارائه 
کردن یک ایده نزد شخص یا اشخاصی باشد و تمام این ها 
به وجود آورنده حس »عدم لیاقت« است.سومین چالش 
»آزاردهنده بودن و سخت بودن انجام آن کار« است. وقتی 
که می خواهید برای اولین بار خارج از منطقه ای امن عملی 
را انجام دهید، معموال احســاس آزاردهنده بودن به شــما 
دست می دهد. برای مثال یک شــخص درون گرا موقعی 
که می خواهد ارتباطاتــی ایجاد کند و حتــی صحبت های 
کوتاهی داشته باشــد حس عمیق ترسناک بودن را تجربه 
خواهد کرد.چهارمین چالش »بحث اخالقی« است. بعضی 
وقت ها مردم نگرانی هایی برحق درباره رفتارهایی دارند که 
انجام می دهند. برای مثال موقعی که اخبار بدی یا مسئله 
 حساسی را به شــخصی می گویند یا تصمیم به اخراج یک

 کارمند می گیرند! پنجمین چالش »ترس از مورد پســند 
بودن«اســت.ما نگران این هســتیم که مــردم این ورژن 
)نسخه( جدید از ما را دوست نداشته باشند چون خارج از 

دایره راحتی مان قدم برداشته ایم!

آشپزی

مرغ ترش مازندرانی
مواد الزم :2 عدد سینه مرغ،150 گرم سبزی معطر )گشنیز، جعفری، 

برگ سیر، و سبزی های معطر مازندرانی: زلنگ، اناریجه،اوجی(، یک دوم 
پیمانه گردو آسیاب شده، یک  عدد پیاز،3 الی 4 قاشق غذاخوری رب انار،نمک و 

فلفل و زرچوبه به مقدار الزم
مراحل تهیه مرغ ترش مازندرانی:برای تهیه این خورشــت لذیذ شمالی ابتدا همه سطوح 

مرغ را به نمک و زردچوبه آغشته کنید و بعد دو طرفش را داخل مقدار کمی روغن تفت دهید 
تا طالیی شود.در حین سرخ شدن مرغ ، سبزی های معطر خرد شده را هم با کمی روغن تفت 
دهید تا خوب سرخ شوند ولی از سرخ کردن زیاد بپرهیزید تا تلخ نشوند.وقتی مرغ سرخ شد 
آن را  از داخل ماهیتابه  خارج کنید و بعد پیاز خرد شده یا رنده شده را داخل همان روغن تفت 
دهید تا طالیی شود. سپس رب انار را اضافه کنید، رب انارو پیاز را کمی تفت بدهید  و بعد گردوی 
آسیاب شده را هم بریزید.حاال گردو را هم کمی تفت بدهید و بعد سبزی ای که سرخ کردید 
را اضافه کنید. مواد را با هم مخلوط کرده و بچشید اگر به رب انار بیشتری احتیاج بود بر 

حسب سلیقه تان  اضافه کنید.حاال حدود یک و نیم لیوان آب و به مقدار الزم نمک و 
فلفل هم به مواد خورشت اضافه کرده و مواد را با هم مخلوط و مرغ های سرخ 

شده را هم  اضافه کنید. در ماهیتابه را بســته  و اجازه  دهید که  برای 
 نیم الی  یک ساعت بپزد.بعد از گذشت این مدت خورشت

 جا افتاده  و تنگ آب می شود.

چرا خارج شدن از »دایره راحتی« دشوار است؟

فیلمبرداری »ماتریکس4« با خبر
کارگردانی واچوفسکی ها آغاز شد

 پیمان قاسم خانی
 لبخند را به مردم هدیه کرد

ارین کارلســون بــا تصویری کــه در اینســتاگرام با هــواداران 
»ماتریکــس« به اشــتراک گذاشــت، نوشــت: فیلمبــرداری 
»ماتریکس4 « در یکی از محله های سانفرانسیســکو شــروع 
شد.در این تصویر ریوز 55 ساله در حالی مشاهده می شود که کتی 
تیره، تی شرتی سیاه و شلوار جین پوشیده و یکی از اعضای گروه 
تولید نیز در کنار او ایستاده است.النا واچوفسکی نیز برای کارگردانی 

چهارمین قسمت این مجموعه بازگشته است.

دومین ساخته  پیمان قاســم خانی به موفقیت زیادی دست 
یافت.»خوب،بد، جلف« که یک فیلم  کمدی- جنایی اســت 
کمی توانســت فضای فیلم هایی که اغلــب مضامین جدی و 
حتی غم انگیز داشتند را تغییر بدهد به طوری که اهالی رسانه 
و منتقدان حاضر در کاخ جشــنواره را توانســت برای دقایقی 
بخنداند.فیلم هرچقدر هم که نقدهای منفی ببیند؛ اما در عوض 

مخاطبانش را خندان از سالن بیرون فرستاد.

ارسال بیش از یک میلیون پیامك هشدار  یخ زدگی برای مشتركین آبفای استان

بهره برداری از پروژه گازرسانی به شهرک کارگاهی نهضت آباد

همزمان با سرد شدن هوا، پیامك هشدار پیشــگیری از یخ زدگی برای تمام 
مشتركین آبفای استان اصفهان  ارسال شد.مدیر دفتر خدمات مشتركین و 
درآمد شركت آب و فاضالب اســتان اصفهان با اعالم این خبر گفت: به دنبال 
هشدار اداره كل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان در روزهای پایانی هفته 
گذشته مبنی بر ورود یك سامانه بارشی جدید به استان و كاهش شدید دما، 
این شركت اقدام به ارسال نزدیك به یك میلیون پیامك برای مشتركین خود 
به ویژه در مناطق سردســیری كرد. رحمت ا... آقابابایی افزود: در این پیامك 
از مشتركین درخواست شد تا به منظور پیشگیری از یخ زدگی، در اسرع وقت 
نسبت به پوشاندن و عایق بندی كنتورهای آب ملك خود اقدام كنند.وی با بیان 
این كه پیش از این پیام های شركت آب و فاضالب نظیر پیام های صرفه جویی 
یا پیشــگیری از یخ زدگی همراه با قبوض كاغذی ارســال می شد، افزود: با 
جمع آوری شماره تلفن های همراه مشتركین و اجرای طرح حذف كاغذی آب 
بها، از این پس تمام پیام های آموزشــی و اطالع رسانی از طریق پیامك برای 
مخاطبین ارسال می شود.مدیر دفتر خدمات مشتركین و درآمد آبفای استان 
اصفهان گفت: با توجه به این كه در گذشته، دوره قرائت و توزیع قبوض آب بها 
هر 45 روز یك بار بود، برای ارسال هر پیام جدید باید 45 روز منتظر می ماندیم 
در حالی كه با حذف قبوض كاغذی و استفاده از پیامك، می توان در كمترین 
زمان، آموزش های الزم را به مشتركین آبفا در سراسر استان ارائه كرد.وی در 

پایان افزود: تاكنون نزدیك به یك میلیون و 200 هزار شماره تلفن همراه از ۹7 
درصد از مشتركین در سامانه جامع مشــتركین شركت آب و فاضالب استان 
اصفهان ثبت شده كه با همكاری خوب شهروندان به زودی به 100 درصد خواهد 
رسید. آقابابایی افزود: البته تعدادی از این شماره تلفن ها، تکراری و مربوط به 
مشترکینی است که بیش از یک انشعاب دارند و به همین دلیل برای این قبیل 

مشترکین فقط یک پیام آموزشی ارسال می شود.

همزمان با چهل و یکمین سالگرد ایام ا...دهه فجر، 20 انشعاب گاز در شهرک 
کارگاهی نهضت آباد واقع در شــهر نجف آباد به بهره برداری رسید.به گزارش 
روابط عمومی، معاون بهره برداری شرکت گاز استان اصفهان، در مراسم بهره 
برداری از این پروژه که با حضور معاون اســتاندار، فرماندار شهرستان نجف 
آباد و جمعی از مسئوالن محلی و صنعتگران شهرک صنعتی نهضت آباد  برگزار 
شد،گفت: در این پروژه بیش از 4 هزار و 800 متر شــبکه تغذیه و توزیع گاز 
و نصب 20 انشــعاب با هزینه ای بالغ بر 4 میلیارد ریال اجرایی شده است.

حسین بندگانی، افزود: به برکت انقالب هم اکنون نعمت گاز طبیعی در 10۹ 
شهر و 1060 روستا توزیع شده و بیش از یک میلیون 870 مشترک در سطح 
استان معادل ۹۹.6 درصد جمعیت اســتان از گاز طبیعی بهره مند هستند و 
ســاالنه حدود 21 میلیارد متر مکعب گاز مصرف می کنند.وی، گفت: قبل از 
انقالب، تنها 100کیلومتر شــبکه گاز و یک هزار و 500 مشــترک در کل استان 
اصفهان گازدار بودند ولی امروز 26 هزار کیلومتر شبکه، یک هزار و 100 علمک، 
یک هزار و 111کیلومتر خط انتقال، 58شــهرک صنعتــی، 8هزار و 600 واحد 
صنعتی و گازرســانی به 15۹ جایگاه CNG در سطح اســتان اجرایی شده 
است.معاون بهره برداری شرکت گاز استان اصفهان، بیان داشت: برای این 
حجم گازرســانی تالش های زیاد با صرف هزینه های هنگفت صورت گرفته 
بنابراین مشترکین عزیز استان در همه بخش ها، شهری و روستایی، خانگی، 
صنعتی و عمومی باید قدردان این ســرمایه عظیم و ارزشــمند باشند و این 
نعمت را به درستی و بارعایت اصول ایمنی و شرایط استاندارد مصرف کنند.

بندگانی اضافه کرد: در شهرســتان نجف آباد که یکی از شهرستان های سبز 
استان است و همه شش شهر و 12 روستای آن گاز دار هستند، در حال حاضر 
بیش از 120 هزار مشترک وجود دارد و این حجم از خدمات به برکت انقالب 
فراهم شده است.وی گفت: گاز طبیعی عالوه بر ایجاد رفاه عمومی، اشتغال 
زایی و افزایش سطح تولید در جامعه تاثیر بســزایی در حذف سوخت های 
فســیلی و مازوت در چرخه صنعت داشــته و این مهم باعث کاهش میزان 
وسیعی از حجم آلودگی محیط زیست شده است بنابراین هر قدر که بتوانیم 
 در مصرف آن صرفه جویی کنیم امکان توســعه گاز در بخش صنعت بیشتر 

می شود .

آیین تجلیل از ایثارگران شــاغل شــرکت ذوب آهن با حضور سردار حاج 
کریم نصر، فرمانده تیپ 44 قمر بنی هاشم و از فاتحان خرمشهر ، مهدی 
بهرامی معاون منابع انسانی و امور اجتماعی و تعدادی دیگر از مسئولین، 
چهارشنبه 16 بهمن همزمان با دهه مبارک فجر و پیروزی انقالب شکوهمند 

اسالمی برگزار شد.
ســردار نصر ضمن تبریک دهه مبارک فجر به ایثارگران شرکت گفت : در 
سال 57 و پیروزی انقالب اسالمی دشمنان این مرز و بوم به زانو در آمدند.  
هشت سال دفاع مقدس تالش مذبوحانه دشمنان ایران علیه این مرز و 
بوم بود که مردم با ایمان و همدلی در این امتحان الهی نیز پیروز شدند . وی 
افزود : قشر جوان باید بدانند این کشور  با جان فشانی و ایثار پابرجا خواهد 

ماند و وظیفه آنان است تا در ادامه این مسیر ثابت قدم باشند .
فرمانده تیپ 44 قمر بنی هاشم)ع( گفت : اخالص ، خدامحوری و ایثار 
باعث شد که نهال انقالب طی هشــت سال دفاع مقدس تبدیل به شجره 
شود که هم اکنون دشمنان از ایران هراس داشته باشند . وی یاد آور شد: 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس قسمتی مهم از تاریخ ایران زمین است که  
با شروع انقالب اسالمی و پیروزی آن در بهمن 1357 شکل گرفت و بعد 
با شــروع جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ادامه پیدا کرد  و نباید از اذهان 

مردم پاک شود .
اکبر مایلی، سرپرست امور شهدا و ایثارگران شرکت نیز در این آیین گفت : 
رهبری امام خمینی)ره( و نگرش معنوی و الهی ایشان باعث شد تا قلوب 
مردم مقاوم ایران و رزمندگان اسالم سرشــار از ایمان، اخالص و روحیه 

شهادت طلبی شــود . وی افزود : ذوب آهن اصفهان خدمات ارزنده ای 
در هشت ســال دفاع مقدس انجام داده اســت که نمونه آن تقدیم 286 
شهید به انقالب اسالمی است .در حاشیه این آیین با تعدادی از ایثارگران 
گفت وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید : حمیدرضا مویدی شاغل در 
مدیریت نسوز ضمن تقدیر از برگزار کنندگان این برنامه گفت : این برنامه 

باعث شد تا دوباره در جمع رزمندگان و خانواده های آنها باشیم .
مهرداد کربالیی حسینی شــاغل در مدیریت نورد گفت : دفاع مقدس در 
امتداد عاشورای حسینی است و باید این فرهنگ را پاس داشت و این کار 
کمتر از کار شهیدان نیست و نباید هیچ گاه دشمن را فراموش کرد زیرا آنها 

منتظر یک فرصت هستند .
وی افزود : انجام وظایف و تالش جهت به گردش در آوردن چرخ صنعت 
به نحو احسن ، وظیفه کنونی ماست و باید در این جبهه نیز پایدار و پیروز 

باشیم .
منصور قربانی، شاغل در مدیریت خدمات و امور اجتماعی با اشاره به اینکه 
دفاع مقدس برکتی برای ایران بود که دیگر تکرار نخواهد شد گفت : هشت 
سال دفاع مقدس یک دانشگاه بود که در آن بسیاری از افراد مانند سردار 

شهید قاسم سلیمانی پرورش یافتند .
 وی خاطر نشــان کرد: چهل ســال ایســتادگی ایران مقابــل تحریم ها 
ثمره انقــالب و دفاع مقدس اســت ، اکنون که جنگ نرم در دســتور کار 
 دشــمنان انقالب و این نظام قرار گرفته  همدلی و ایمان بهترین ســالح

 محسوب می شود.

در آیین تجلیل از ایثارگران ذوب آهن اصفهان مطرح شد:

ایمان و همدلی، کلید پیروزی در دفاع مقدس
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