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مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان می گوید  تنها استانی هستیم که در آموزش و پرورش در بخش حوزه نیروی انسانی به شرایط بحرانی رسیده ایم؛

خط قـرمـز!
5

 برقراری امنیت در جریان  انتخابات مجلس مهم ترین کار پلیس است 
  فرمانده انتظامی استان اصفهان: 
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دومین سالن سینما بهمن 
تا 22 بهمن افتتاح می شود

رییس مجمع نمایندگان کارگر استان:

دستمزدها هیچ گاه 
جوابگوی جامعه کارگری 

نبوده است

 شروع رقابت طالیی پوشان 
 نصف جهان در گروه مرگ

 رقابت های باشگاهی قاره کهن؛

هت تریک آسیایی ژنرال 
با سپاهان
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عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی 
مطرح کرد:

اقدام غیرقانونی نیروگاه اصفهان 
در تصرف معبر آب کشاورزان

 مدیرکل تامین اجتماعی استان:

رشد اقتصادی منوط به افزایش 
تولید ملی است

3

3

معاون عمرانی استاندار اصفهان:

182۶ پروژه در استان در دهه 
فجر به بهره برداری می رسد

 صفحه  3

وزیر دفاع در بازدید از پایگاه چهارم 
پشتیبانی هوا نیروز اصفهان:

اورهال ده ها بالگرد توسط 
متخصصان داخلی 

انجام شده است
 صفحه  7

سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران تهنیت باد
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 حذف بند محکومیت »معامله قرن«
از پیش نویس شورای امنیت

پس از انجام برخی اصالحات در پیش نویس اولیه، محکومیت طرح صلح آمریکا از متن پیش نویس 
قطعنامه فلسطینی که قرار است سه شنبه در شورای امنیت به رای گذاشته شود، حذف شد.ساختار اولیه 
پیش نویس قطعنامه ای که فلسطینی ها به واسطه تونس و اندونزی، دو عضو غیردائم شورای امنیت به 
این شورا ارائه کردند، حاوی ابراز تاسف شدید شورای یاد شده بود زیرا طرح صلح آمریکا ناقض قوانین 
بین المللی اســت؛ اما کاهش شدت قطعنامه ای که همچنان شــامل محکومیت شهرک سازی های 
اسراییل در اراضی اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی و حمایت از راه حل تشکیل دو کشور بر اساس 
مرزهای ۱۹۶۷ است، باعث نمی شود آمریکا از حق وتوی خود علیه آن استفاده نکند.در نسخه اصالح 
شده این پیش نویس بند »محکومیت تمامی اقدامات خشونت آمیز علیه غیرنظامیان از جمله اقدامات 

تروریستی و تحریک آمیز و تحریک به خشونت و ویرانی« افزوده شد.

هشدار »پمپئو« به نفوذ چین در ایالت های آمریکا
وزیر خارجه آمریکا در مورد نفوذ پکن در ایالت های آمریکا هشدار داد و گفت: این کشور با تشکیل اتاق فکر، 
نگرش ۵۰ فرماندار ایالتی آمریکا را نسبت به چین مورد ارزیابی قرار داده است.مایک پمپئو تصریح کرد 
که چین برای گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی خود کشورهای مختلف را هدف قرار داده است.پمپئو در 
جلسه انجمن ملی فرمانداران در واشنگتن گفت، در این اتاق فکر به نگرش هر یک از فرمانداران ایالت های 
آمریکا به چین، برچسب های از جمله »دوستانه«، »ســخت« یا »مبهم« زده شده است.وزیر خارجه 
آمریکا افزود: بر این اساس رقابت با چین فقط یک موضوع فدرالی نیست.به گزارش آسوشیتدپرس، 
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین به رهبران جهان هشدار داد که در مورد سرمایه گذاری و نفوذ چینی ها به 

ویژه از طریق »دیپلمات ها«،»دانشجویان« و »سازمان ها« احتیاط کنند.

ترکیه و روسیه به دنبال توافق نامه »آدانای 2«
دو هیئت ترکیه و روسیه مذاکرات سه ساعته خود را در آنکارا خاتمه دادند و در نهایت توافق شد مذاکرات 
ادامه یابد. این به معنی آن اســت که توافق کاملی درباره سرنوشت ادلب و شمال سوریه وجود دارد که 
مسکو و آنکارا به دنبال تحقق آن هستند. به خصوص که هیئت روس شامل سیاستمداران،  نظامیان و افراد 
سازمان اطالعات بود، این بدان معناست که تالشی برای امضای توافقی فراگیر وجود دارد که چارچوب 
نهایی آن در اجالس سران دو کشور قبل از پایان ماه جاری رونمایی خواهد شد.به گفته این منبع،  به نظر 
می رسد بعد از مذاکرات روسیه و ترکیه توافق نامه »آدانای ۲« با بندهای همسو با وضعیت میدانی حاضر 
در شمال سوریه به منصه ظهور برسد.مذاکرات روسیه و ترکیه همزمان با آتش عملیات نظامی در حومه 
ادلب و حلب برگزار شد؛ جایی که ارتش سوریه به پیشروی برق آســای خود با تسلط بر ده ها روستا و 

شهرک و مهم ترین آن تپه استراتژیک»العیس« در حومه حلب ادامه می دهد.

تشدید درگیری ها در پایتخت لیبی
منابع نظامی در لیبی از وقوع درگیری های شدید میان طرف های منازعه در جنوب طرابلس خبر 
دادند.منابع نظامــی اعالم کردند که درگیری های شــدیدی میان طرف هــای منازعه در طرابلس 
پایتخت لیبی به وقوع پیوسته است.بر اساس این گزارش، درگیری های شدیدی در مناطق جنوبی 
طرابلس به وقوع پیوسته که این درگیری های مشخصا حول منطقه المشروع صورت گرفته است.

منابع نظامی مذکور تاکید کردند که در این درگیری ها از سالح های سنگین و نیمه سنگین استفاده 
شده است.این در حالی اســت که هیئت ســازمان ملل در لیبی به تازگی اعالم کرده که طرف های 
 درگیر در این کشور در جریان دور نخست نشســت های کمیته نظامی مشترک در ژنو، بر احترام به

 آتش بس تاکید کرده اند.

همه راه ها برای جلب نظر افکار عمومی و تبلیغات منفی از سوی جریان اصالحات  امتحان  شده است؛

اصالح طلبان و راه های نرفته

موضوع تایید یا رد صالحیت کاندیداهای  علیرضا کریمیان
اصالح طلــب با اتمــام فرآیند بررســی 
صالحیت ها و مشخص شدن نهایی اسامی تایید صالحیت شده حاال 
 به ارائه لیســت ها و ســر لیســت هــای انتخاباتی رســیده اســت.

 اصالح طلبانی که مدعی هســتند از سوی شــورای نگهبان قلع و قمع 
شده اند، اعالم کردند به دلیل رد صالحیت های گسترده در تهران لیستی 
ارائه نمی دهند. این موضوع نگرانی ها را از کاهش تعداد رای دهندگان 
به دنبال داشته است. برخی این رفتار اصالح طلبان را نوعی لجبازی با 
نظام و برخی دیگر نوعی زرنگی و مطلوم نمایی به حســاب می آورند. 
اصالح طلبان در حالی در تهران هنوز لیستی ارائه نداده اند که خبرگزاری 
فارس با انتشار جدولی از اسامی بیش از 4۰ چهره شاخص استان تهران 
که اصالح طلب و تایید صالحیت شده اند، رونمایی کرد؛ چهره هایی که 
گفته می شــود ترجیح داده اند به جای تهران که پیش بینی می شود 
امسال لیستی از اصولگرایان در آن رای کامل را بیاورند، راهی شهرها و 
استان های خود شــوند و بخت خود را در حوزه های انتخابیه دیگری 
بسنجند. این مسئله البته در سایر شهرهای بزرگ مانند اصفهان، شیراز 
و مشهد هم دیده می شود. پس از آنکه اعتراضات نسبت به ارائه ندادن 
لیست انتخاباتی باال رفت، حاال زمزمه هایی از سوی برخی از جریانات 
 نزدیک به اصالح طلبان مبنی بر لزوم ارائه لیســت به هر نحو شــنیده

 می شــود از جمله دبیر کل حزب اسالمی کار گفته است  برخی احزاب 
اصالح طلب کاندیداهایی در تهران و شهرستان ها دارند و در روزهای آینده 
درباره اینکه فهرست ائتالف چگونه بسته شود مذاکراتی خواهیم داشت. 
کمالی درباره مخالفت شورای عالی سیاســت گذاری و برخی احزاب 
اصالح طلب با تشکیل ائتالف و اصرار بر عدم حضور در انتخابات گفت: 
طبیعتا بخشی از احزاب که تقاضا دارند فهرستی از سوی اصالح طلبان 
ارائه نشود، کسانی هستند که کاندیدا ندارند. برخی از این ها هم رسما 
اعالم کرده اند چون کاندیداهای ما تایید صالحیت نشــده اند، لیست 
نمی دهیم. از سوی دیگر برخی از اصالح طلبان معتقدند دست این جناح 
به دلیل رد صالحیت های چهره های شاخص برای این دوره بسته است 
و بهتر است به جای ارائه لیست هر فرد انفرادی به صحنه انتخاباتی برود 
و ارائه ندادن لیســت به معنــی تحریم انتخابات نخواهــد بود. برخی 
سیاسیون وابســته به جریان اصالحات می گویند در حالی که تالش 
می شد استراتژی انتخاباتی اصالح طلبان در چارچوب نوعی قهر سیاسی 
به خورد افکارعمومی داده شود، این روزها اتفاقاتی در جریان است که 
صورت بنــدی متفاوتی را از آنچــه تاکنون به نظر می رســید، به تصویر 
می کشــد. اصالح طلبان اگرچه بعد از روشــن شــدن نتیجــه احراز 
صالحیت ها با صدایی بلند از عدم مشارکت سیاسی در انتخابات سخن 
گفتند اما وجود پــاره ای از واقعیت ها گویا خیلــی زود برخی نیروهای 

سیاسی این جریان را از تحریم چراغ خاموش منصرف کرد. اصالح طلبان 
البته از مدت ها پیش با هدف خط ونشان کشیدن برای حاکمیت، ایده 
مشــارکت مشــروط را به میان آورده و هشــدار داده بودند در صورت 
ردصالحیت چهره های نام و نشان دارشان، عطای انتخابات را به لقایش 
خواهند بخشید. عالم سیاســت اما چیزی متفاوت از رویاپردازی های 
آرمان گرایانه اســت و اصالح طلبان نیز در سال های اخیر این را به خوبی 
درک کرده اند. همین تجربیات حاال خیلی ها را به این جمع بندی رسانده 
که عملی کردن ایده تحریم انتخابات به این ســادگی ها  هم نیســت و 
تبعات دامنه دار آن می تواند تا مدت ها ادامه داشــته باشد. از همین رو 
است که به رغم تصریح شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان مبنی بر 
خودداری از ارائه لیست انتخاباتی، بسیاری از احزاب و افراد اصالح طلب 
راه خود را رفته و از حضور قطعی شــان در انتخابات و حتی ارائه لیست 
سخن می گویند. به نظر می رسد در حالی که عده ای ناامید از رای آوردن 
در این دوره یا کنار کشیده اند و یا بی تفاوت نظاره می کنند، عده ای دیگر 
از اصالح طلبان به دنبال استراتژی های تازه ای برای فتح کرسی های 
مجلس هستند.هر چند به نظر می رسد به دلیل عملکردهای ضعیف این 
دوره از مجلس و برخی از انتقــادات از حمایت های اصالحات از دولت 
روحانی عمال راه سختی پیش روی اصالح طلبان برای مجلس آینده در 

پیش خواهد بود.

شــبکه خبری المیادین کــه این روزها مشــغول 
پوشــش ویژه اخبار و تحوالت ایران به مناســبت 
ســالروز پیروزی انقالب و انتخابات آتی مجلس 
شورای اسالمی اســت و آخر هفته گذشــته نیز با 
محمد جواد ظریف درباره ســردار شــهید سپهبد 
قاســم ســلیمانی گفت وگو کرده بود،  با محســن 
 رضایی دبیــر مجمع تشــخیص مصلحــت نظام 

مصاحبه کرد.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام به المیادین 
گفت: فعال تمام پایگاه های آمریکا زیر دید ماست، 
تمام ناوهای آمریــکا در کنترل ما هســتند. االن 
ما می دانیــم در اقیانوس هنــد، آمریکایی ها چند 

ناو دارنــد و در دریــای عمان و خلیــج فارس کجا 
هســتند و در قطر و در بحرین چــه دارند و در عراق 
چه فعالیت هایی می کنند.نیروهای آمریکا را حتی 
وقتی که به هتــل می روند، در کویــت و در بحرین 
زیر نظر داریم. وی همچنین درخصوص عربستان 
عنوان کرد: عربستان در جنگ تحمیلی، و در جنگ 
]عراق با[ کویت، خیلی به صدام کمک کرد و هشت 
ســال پول به او دادند و نفت برایــش فروختند و 
اسلحه و مهمات می آمد در بنادر عربستان و کویت 
تخلیه می شــد و می رفت برای ارتش حزب بعث و 
به صدام کمک می شد. ما بعد از جنگ بخشیدیم، 
آقای هاشمی رفسنجانی به آقای ملک عبد ا...که 

آدم عاقلی بود قرار جدیدی گذاشت وما آمدیم کال 
همکاری اینها را با صــدام نادیده گرفتیم. اصال فکر 
نمی کردیم دوباره عربستان به ما خیانت کند. این 
دومین باری است که عربســتان روبه روی ما قرار 
می گیرد و می رود با اســراییل همکاری می کند و 
فعالیت هایی را در یمن و کشورهای دیگری انجام 
می دهد. عربستان باید به کمک ایران یک اتحادیه 

امنیتی جمعی تاسیس می کرد. 

محسن رضایی در گفت و گو با المیادین:

فکر نمی کردیم عربستان دوباره  به ما خیانت کند
قالیباف: 

با شعار نمی توان کاری را 
پیش برد

نقل قول روز

وز عکس ر

دیدار   رهبر انقالب با 
خانواده های معظم شهیدان

همزمــان با ایــام ا... دهه فجــر و در 
آستانه چهل ویکمین سالروز پیروزی 
شــکوهمند انقالب اســالمی، پایگاه 
اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری 
تصاویــر دیــده نشــده از دیدار های 
خانــواده معظم شــهیدان با حضرت 
آیت ا...خامنه ای و ارتباط عاطفی رهبر 
انقالب اســالمی با پدران و فرزندان 

شهدا را منتشر می کند.

»صالحی« به وین رفت
علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران در رأس هیئتی جهت 
شرکت در سومین اجالس دوساالنه امنیت هسته ای به وین سفر کرد.این اجالس توسط آژانس 
بین المللی انرژی اتمی برگزار می شود و رییس سازمان انرژی اتمی ایران در بخش افتتاحیه آن 

به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

 امضای تفاهم نامه همکاری ارتش
 و مرکز تحقیقات سیاست علمی 

ارتش جمهوری اسالمی و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برای انجام همکاری های مشترک 
تفاهم نامه امضا کردند.این تفاهم نامه همکاری در ۱۵ بند بین امیر دریادار »حبیب ا... سیاری« معاون 
هماهنگ کننده ارتش جمهوری اســالمی و »وحید احمدی« مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشــور امضا شد.همکاری مشترک در زمینه آینده نگاری بر 
اساس اولویت های علمی و فناورانه ارتش، همکاری مشترک در زمینه دیده بانی و رصد علم و فناوری 
در حوزه های تخصصی ارتش و همچنین پیاده سازی استراتژی های مدیریت دانش و مستندسازی 
تجارب ســازمانی در ارتش ازجمله محور های این تفاهم نامه همکاری بین طرفین است.همچنین 
همکاری مشترک در زمینه ترویج علم و برگزاری دوره دکترای مشترک، پسادکترا، بورس تحصیلی و 
فرصت های مطالعاتی و همکاری در زمینه جذب و بهره برداری از نخبگان مرتبط در قالب طرح های 

کسری خدمت و جایگزین خدمت سربازی ازجمله محور های این تفاهم نامه است.

 »اشتاین مایر « پیروزی انقالب ایران را تبریک نمی گوید
به دنبال فشارهای واشنگتن به برلین درباره عدم حضور در مراسم پیروزی انقالب اسالمی ایران، 
رییس جمهور آلمان در سال جاری به مناســبت سالگرد تاسیس جمهوری اســالمی ایران پیام 
تبریک ارسال نمی کند.به نوشته روزنامه »جروزالم پست«، بعد از انتقادات سفیر آمریکا در آلمان 
رییس جمهور این کشــور اروپایی در اقدامی که خالف عرف دیپلماتیک رایج در دولت فدرال آلمان 
محسوب می شود، به مناسبت پیروزی انقالب اسالمی ایران، به مقام های جمهوری اسالمی پیام 
تبریک صادر نمی کند.اولین بار روزنامه آلمانی »دی ولت« خبر عدم ارســال پیام تبریک »فرانک 
والتر اشتاین مایر« رییس جمهور آلمان به مقام های ایران به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب ۲۲ 
بهمن ۱۳۵۷ را منتشر کرد. طبق گزارش این رســانه، سخنگوی دفتر اشتاین مایر با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد: »با توجه به تحوالت ماه های اخیر در ایران، هیچ تلگرام )پیغام( از سوی رییس جمهور 

طی سال جاری )به مناسبت پیروزی انقالب اسالمی( صادر نخواهد شد«.

تبلیغات انتخاباتی از دستگاه های رسمی و دولتی ممنوع شد
رییس هیئت مرکزی بازرســی انتخابات کشــور گفت: هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعالم رسمی 
نامزدها، از صدا و سیما، میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد، ممنوع 
و جرم است.علی طالبی تاکید کرد: شبکه گسترده بازرسان وزارت کشور در انتخابات پیش رو، مترصد 
نظارت و کنترل جریان انتخابات و حسن اجرای قانون هستند. تمام دست اندرکاران برگزاری انتخابات 
اعم از مجریان، بازرسان و ناظران و سایر نهادها و دستگاه هایی که به نحوی تکالیفی را در قانون بر عهده 
دارند، تالش می کنند تا  روز دوم اسفند ماه شاهد انتخابات پر شکوه، با مشارکت باال و امنیت و سالمت 
کامل باشیم.طالبی همچنین با اشاره به موضوع تخلفات مندرج در فصل هفتم و همچنین مواد ۶۰، ۶۵، 
۶۵ مکرر در قانون انتخابات مجلس شورای اســالمی، تاکید کرد: هیچ یک از دست اندرکاران اجرایی 
 و نظارتی انتخابــات به هیچ عنوان نباید به نفــع و یا ضرر نامزدها و جریان های سیاســی در انتخابات

 اعالم نظر کند.

کافه سیاست

نایب رییس کمیســیون اقتصــادی مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام گفت: انتخابات 
پیــش روی ما می توانــد آغازگــر تغییرات 
مدیریتی در کشور با رویکرد انتخاب مدیران 
انقالبی باشــد که بدون شعار زدگی، عمل گرا 
باشند.محمدباقر قالیباف افزود: اگر امروز 
ما در کشور بعد از چهل سال دچار مشکالتی 
هستیم و اشکاالت و ضعف های جدی هم 
داریم، به طور مثال در حوزه اقتصادی کارنامه 
قابل قبولی نداریم و مردم ما دچار ســختی 
شده اند و این در حالی است که هم کسانی 
که نقدینگی دارند و فعالیت اقتصادی دارند، 
سختی دارند و هم آن کس که حقوق چندانی 
ندارد و این مسئله مناسب کشور ما نیست.

نایب رییس کمیســیون اقتصــادی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: مشکالت 
امروز کشور ناشی از دو دلیل عمده است؛یکی 
اینکه از فرهنگ اصیل انقالبی فاصله گرفتیم؛ 
به طور مثال همان خدایی که گفته سنت های 
الهی را رعایت کنید و پیروزی مومنان قطعی 
است، گفته اگر وارد ربا شدید در واقع در حال 
جنگ با من هستید و آن چیزی که ما را نجات 
می دهد قرض الحســنه اســت که ما این را 
فراموش کردیم و دوم اینکه مردم را اولویت 
قرار ندادیم.وی افزود: انقالب اسالمی به ما 
یاد داده است که باید مردم در اولویت باشند. 
اگر امروز سردار شهید سلیمانی توانست دو 
دهه آمریکا و اسراییل و ایادی آن را در منطقه 
زمین گیر کند و خواسته های آمریکا در منطقه 
را به شکست بکشاند، به این دلیل است که 
این شــهید بزرگوار به فرهنگ الهی تمسک 

کرده بود و مردم را پای کار آورد.

برخی از اصالح طلبان معتقدند دست این جناح به دلیل 
رد صالحیت های چهره های شاخص برای این دوره بسته 
است و بهتر است به جای ارائه لیست هر فرد انفرادی به 

صحنه انتخاباتی برود 

بین الملل

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 44۳۳ مورخ ۹۷/۱۱/۲۹  
شورای محترم اسالمی شهر، عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت جهت معابر 
سطح شــهر را با مجموع برآورد اولیه به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب ما به 
التفاوت قیر، از محل اعتبارات عمرانی سال ۱۳۹8 شهرداری بصورت تنی و بر اساس 

کمترین قیمت پیشنهادی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل و 
اساسنامه و رزومه کاری مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع مناقصه 
بوده و دارای صالحیت و رتبه بندی الزم )حداقل پایه پنج در رشــته راه و ترابری( از 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند.
مهلت و محل دریافت اســناد مناقصه: از واجدین شــرایط دعوت می شود  جهت 

کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارک 
و رزومه شــرکت، تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹8/۱۱/۲۷ به امور 

قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.
شــرکت کنندگان باید مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ضمانت شــرکت در مناقصه 
 را طی فیش واریزی به حســاب ســپرده شــماره ۰۱۰4۵44۱۵۰۰۰۲ شــهرداری

 نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبــر بانکی ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و 
 سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند  سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد 

شد.
 ســایر اطالعات مربوط به مناقصه در اســناد مناقصه مندرج اســت و شــهرداری 

نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

آگهی مناقصه )نوبت دوم(

محمد مغزی نجف آبادی- شهردار نجف آبادم الف:755673

چاپ  دوم
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 مدیرکل تامین اجتماعی استان:

رشد اقتصادی منوط به افزایش تولید ملی است
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: بهبود وضعیت اقتصادی اســتان تا سال ۱۴۰۲ به عنوان 
سند چشم انداز این مجموعه با همکاری هر چه بیشتر نهادهای متولی کار و تولید است.حمیدرضا 
قلمکاری در سیزدهمین جشنواره تقدیر از کار آفرینان برتر استان اصفهان در اتاق بازرگانی اظهار کرد: 

بومی ســازی برنامه های اصلی و کالن 
اتاق های بازرگانی دیگر کشــورها نیز در 
دستور کار اتاق بازرگانی اصفهان قرار دارد 
تا بر مبنای آن بتوانیم در برخی زمینه ها 
پیشرفت کنیم.وی، پیشتازی در اقتصاد 
دانش بنیان و ســاماندهی اصل نظام 
ملی نوآوری را یک فرصــت تلقی کرد و 
گفت: اقتصاد دانــش بنیان، اقتصادی 
مبتنی بر تولید و توزیع دانش و فناوری 

 است. مدیرکل تامین اجتماعی اســتان اصفهان نیز در این مراســم، اظهار کرد: برگزاری جلسات 
مداوم بــا مجامــع کارآفرینــی و کارفرمایان ضروری اســت و به پیشــبرد اهــداف اقتصادی و 
 رونق تولید کمک می کند. محمــد گورایی افزود: در ایــن عرصه تا ایده آل فاصلــه زیادی داریم، 
 حمایــت از کارآفرینان در دســتور کار ایــن نهاد قرار گرفته اســت، زیرا رشــد اقتصــادی منوط

 به افزایش تولید ملی است.

معاون عمرانی استاندار اصفهان:

182۶ پروژه در استان در دهه فجر به بهره برداری می رسد
معاون عمرانی اســتاندار اصفهان گفت: همزمان با دهه فجر ۱۸۲۶ پروژه با اعتبــاری بالغ بر ۲۳۰۰ 
میلیارد تومان در سطح استان به بهره برداری می رسد.حجت ا... غالمی اظهار کرد: هنوز در سال های 
ابتدای پیروزی انقالب بودیم که دشمنان مشــکالتی را برای ملت ایران به وجود آوردند تا انقالب را 
با چالش های جدی مواجه کنند.وی با بیان اینکه از ابتدای انقالب اســالمی تاکنون دسیسه های 
دشمنان نتوانسته جلوی پیشرفت های کشــور را بگیرد، گفت: هر روز در کشور شاهد پیشرفت هایی 
هستیم. امروز اگر به این نقطه از پیشرفت رســیدیم قطعا همراهی مسئوالن و مردم و از همه مهم تر 
جانفشانی های شــهدا و رهبری خردمندانه ولی امر مسلمین بوده اســت.معاون عمرانی استاندار 
 اصفهان با بیان اینکه امسال هم اســتکبار با تمام توان فشــارهای اقتصادی خودش را بر ملت روا 
می دارد، گفت: در این شرایط تحریم هم پیشرفت هایی داشتیم. در هفته دولت بیش از ۱۷۵۰ پروژه 

با اعتباری بالغ بر ۲۹۰۰ میلیارد تومان در استان اصفهان به بهره برداری رسید. 

کاهش صادرات برنج هندی به ایران
انتظار می رود به خاطر تشدید تنش نظامی بین ایران و آمریکا در کنار شیوع ویروس کرونا در چین، 
صادرات برنج هندی به خصوص به ایران کاهش یابد.پیش بینی می شــود، به دلیل تشدید تنش 
نظامی بین ایران و آمریکا طی هفته های گذشــته در کنار تبعات شــیوع ویــروس کرونا در چین، 
صادرات برنج هندی به بازارهای جهانی و به خصوص ایران طی ســال جاری تا ۲۰ درصد کاهش 
یابد.طی سال مالی ۲۰۱۹ـ  ۲۰۱۸ صادرات برنج هندی به ایران ۱.۵ میلیارد دالر برآورد می شود که 
معادل ۲۵ تا ۳۰ درصد کل صادرات برنج هند است.بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ صادرات برنج هند 
به بازارهای جهانی به طور متوسط ساالنه ۱۴ درصد افزایش داشته است. آمارها حاکی از آن است 
که در شرایط کنونی هند حدود ۲۵ درصد برنج صادراتی به بازارهای جهانی را تامین کرده و ۲ درصد 

کل صادرات این کشور را برنج تشکیل می دهد.

سامسونگ بخشی از تحریم های آمریکا علیه ایران را اعمال کرد؛

قمار سامسونگ در بازار ایران

پس از خروج کره ای هــا از ایران به دلیل  مرضیه محب رسول
فشــارهای تحریم و عدم صادرات لوازم 
خانگی حاال سامسونگ در زمینه ارائه خدمات هم در حال پیوستن به 
برنامه هــای تحریمــی آمریکا علیــه ایران اســت. مســئله حذف 
اپلیکیشن های ایرانی از فروشگاه های آنالین برنامه های کاربردی مانند 
گوگل استور و اپ استور البته از زمانی آغاز شد که رییس جمهور آمریکا 
محدودیت هایی را برای ورود ساکنان هفت کشور از جمله ایران به خاک 
آمریکا آغاز کرد. پس از حذف اپلیکیشــن های ایرانی در اپ اســتور با 
توجیه تحریم های آمریکا علیه ایران، شرکت گوگل نیز فروشگاه آنالین 
خود را روی برخی از اپلیکیشن های ایرانی اندرویدی حذف کرد.هرچند 
بــا تحریم هایی که علیه ایران و شــرکت های ایرانی اعمال می شــود، 
شرکت ها همواره سعی در پیدا کردن راه های جایگزین هستند که بتوانند 
سرویس های مناسب را به کاربران ارائه دهند. با وجود این، مشکالت 
همچنان ادامه دارند و همان طور که پس از تحریم اپلیکیشن های ایرانی 
در اپ استور، بسیاری از شرکت ها سراغ استفاده از اکانت های اینترپرایز 
)Enterprise( رفتند؛ امــا عمر همین اکانت ها هم محدود شــده و 
کسب وکارها را به استفاده از نسخه وب مجبور می کند.   حاال سامسونگ 
هم به جمع تحریم کنندگان ایران پیوســته و به کاربــران خود در ایران 

ایمیلی ارسال کرده و شــروع محدودیت های تحریم خود علیه آنها را 
اعالم  کرده است! بر اساس این اطالعیه که توسط پست الکترونیکی به 
دست کاربران ایرانی این برند کره ای رسیده از این به بعد کاربران ایرانی 
فروشگاه گلکسی سامسونگ با محدودیت های زیادی روبه رو خواهد 
بود. حال هم که سامسونگ شروع تحریم های خود علیه کاربران ایرانی 
را اعالم کرده اســت احتماال عالوه بر غیر فعال شــدن گزینه خرید نرم 
افزارهای غیر رایگان توســط کاربــران ایرانی، شــاهد ممنوعیت و از 
دسترس خارج شدن نرم افزارهای تولید شده توسط کاربران ایرانی نیز 
خواهیم بود.برخی از کارشناســان می گویند این مســئله آنقدر جدی 
نیست که بتواند عملکرد گوشی های سامسونگ در ایران را مختل کند و 
فقط قابلیت خرید از فروشــگاه Galaxy Store برای کاربران ایرانی 
حذف خواهد شد و هیچ محدودیتی در خصوص دسترسی به فروشگاه 
Galaxy Store و به روزرســانی های نرم افزاری اعمال نخواهد شد. 
ترس از محدودیت ها و نگرانی های ناشی از آن بدون شک بر بازارهای 
خرید سامســونگ و مشــتریان و متقاضیان آن تاثیــر منفی خواهد 
گذاشت این وضعیت در حالی است که همین هفته های اخیر اعالم شد 
واردات گوشی به بیشــترین حد خود در ماه ها اخیر رســیده و بازار از 
گوشی اشباع شده اســت. طبق اعالم سامانه  اطالع رســانی همتا، با 

واردات بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه موبایل در دی ماه، رکورد 
واردات قانونی تلفن همراه شکسته شده است. میزان واردات قانونی 
موبایل تا قبل از طرح رجیستری، ماهیانه کمتر از ۲۰۰ هزار دستگاه بوده 
و مابقی نیاز کشور از طریق قاچاق تامین می شد.افشین اکبری، نایب 
رییس کمیته  تخصصی تلفن همراه اتاق اصنــاف ایران نیز اعالم کرده 
است که با سیاست های دولت و قانونمند شــدن واردات گوشی تلفن 
همراه، وضعیت این کاال در بازار کشور تثبیت شده و تعداد گوشی های 
تلفن همراه قاچاق در بازار به کمتر از پنج درصد رسیده است. وی گفت:با 
سیاست های اعمال شده از سوی دولت، هم اینک ۲۰۰ شرکت به صورت 
قانونی گوشــی تلفن همراه را به تعداد زیاد وارد کشور می کنند و عمده 
گوشی های تلفن همراه موجود در ایران از برندهای اصلی سامسونگ، 
هواوی، آنر، اپل، نوکیا و شیائومی هستند. بر این اساس بیشترین تعداد 
گوشی های وارد شده به ایران را سامسونگ تشکیل می دهد و حاال با 
خطر محدودیت های ناشی از تحریم بدون شک این برند، بازی را در 
ایران به سایر رقبا از جمله برندهای چینی موجود در بازارا مانند هواوی و 
شــیائومی واگذار خواهد کرد. به خصوص آنکه هــواوی یک بار از دام 
تحریم های آمریکا رهایی یافته و توانسته است ارتقای خدمات خود در 

ایران را بر طبق روال انجام دهد.

عضو هیئت مدیره نظام صنف کشاورزی با اشاره به 
اقدام غیرقانونی نیروگاه اصفهــان در تصرف مادی 
شایج به عنوان معبر آب کشــاورزان اصفهان گفت: 
متاسفانه مسئوالن مربوطه سکوت کرده اند.حسین 
محمدرضایی با اشــاره بــه اینکه کشــاورزان در روز 
پنجشنبه مورخ ســوم بهمن ماه ۱۳۹۸ برای اجرای 
حکم های صادره در پی مصوبات کمیته ساماندهی 
رودخانه،  رفع مزاحم ها و تصرفات نیروگاه در راستای 

تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادالنه آب مصوب ۱۳۶۱ 
مجلس شورای اســالمی به همراه تیم ساماندهی 
زاینده رود به محل نیروگاه رفته بودند، اظهار داشت: 
در سال ۱۳۸۸ با شکایت شــرکت آب منطقه ای، در 
شــعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی و شعبه ۳ دادگاه 
تجدید نظر اصفهان حکم قطعی تخلیه حریم و بستر 
رودخانه، که توســط نیروگاه تصرف شده بود، صادر 
شده است.وی با بیان اینکه نیروگاه نه اینکه به حکم 
دادگاه و صورت جلســات تنظیم شده تمکین نکرده 
بلکه اقدام به تصــرف کامل مادی شــایج معبر آب 
کشاورزان مناطق دســتگرد و قائمیه نیز کرده است، 
افزود: جای تعجب است شرکت آب منطقه ای باید 

مانع تجاوز به حریم وبســتر رودخانه باشد که کامال 
سکوت کرده اســت.عضو هیئت مدیره نظام صنفی 
کشاورزی بیان داشــت: نیروگاه بدون کسب مجوز، 
مسیر رودخانه در دو طرف را نیز مسدود کرد و اعیانی 
های غیر قانونی و مزاحم دیگری را نیز در سکوت کامل 
شرکت آب منطقه ای احداث کرد. وی افزود: دادستان 
و معاونان ایشان در تابستان امسال در محل نیروگاه 
حاضر شدند و به مدیر نیروگاه و آب منطقه ای تاکید 
کردند که چنانچه ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای 
تعهدات قانونی خود و رفع مزاحمت های تشخیصی 
شرکت آب منطقه ای، اقدام نکنند با مدیران خاطی و 

قاصر برخورد خواهند کرد. 

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی مطرح کرد:

اقدام غیرقانونی نیروگاه اصفهان در تصرف معبر آب کشاورزان

اتو پرسی

بازار

سامسونگ هم به جمع تحریم کنندگان ایران پیوسته 
و به کاربران خود در ایران ایمیلی ارسال کرده و شروع 

محدودیت های تحریم خود علیه آنها را اعالم  کرده است

اتو پرسی بایترون 
103-BSI مدل

قیمت: 1،850،000 تومان

اتو پرسی ژانومه مدل
GT300 بخار از دو طرف

قیمت: 4،380،000 تومان

اتو پرسی دومنا کد 8002
قیمت: 5،350،000 تومان

ارز مجازی هم از شیوع ویروس کرونا متاثر شد
تاثیرات شیوع ویروس کرونا در آسیا به شــیوه هایی غیرمنتظره به دنیای ارز مجازی هم راه یافته 
است. لغو کنفرانس ها و از بین رفتن تاسیساتی که معامالت را انجام می دادند از جمله این تاثیرات 
است. گردهمایی ها همواره برای سرمایه 
گذاران مشتاق راهگشا بوده است. این 
گردهمایی ها می توانند نشســت های 
غیر رسمی باشند که طی روزهای ابتدایی 
بیت کوین برگزار می شــوند یا مجالس 
پــر زرق و برقــی باشــند در اوج حباب 
ارز مجــازی. اجالس نیتــرون۲۰۲۰ در 
ســئول، اجالس بالک چین ویک۲۰۲۰ 
و توکن۲۰۴۹ در هنگ کنــگ به  تعویق 
افتاده اند. گزارش شــده اســتارت آپ 
دیفاینر تور ۱۰ روزه ســرمایه گذاری خود را به خاطر ویروس کرونا در چین لغو کرده است. ماینینگ 
پول )استخر استخراج( btc که کامپیوترهایش به تایید معامالت کمک می کنند، اعالم کرد یکی از 
مزارع سرور آن توسط مقامات چین برای جلوگیری از انتشار این ویروس بسته شده است. تاثیر 
این ویروس بر قیمت ارز مجازی از ابتدای شــیوع آن مورد بحث بوده است. برخی می گویند این 
اتفاق ارزهای مجازی را تبدیل به سرمایه ای امن کرده ولی منتقدان به عدم وجود یک ارتباط قوی 

با سایر سرمایه ها اشاره می کنند. 

رییس کل بانک مرکزی هشدار داد:

مراقب شگرد دالالن ارز در تبلیغات FATF باشید
رییس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه تصمیم آتی FATF اعم از تمدیــد یا عدم تمدید نمی تواند 

تاثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی ایران داشــته باشد، نسبت به جوسازی سودجویان و سفته بازان 

برای تحت تاثیر قرار دادن بازار ارز هشــدار داد. طی روزهای اخیر در بازار ارز دالالن و سفته بازان به 

بهانه نزدیک شــدن به اواخر بهمن ماه و همچنین جلســه پیش روی FATF که  احتماال در مورد 

وضعیت ایران نیز تصمیم گیری خواهد شد، جوسازی کرده و از احتمال افزایش قیمت دالر در بازار 

با ورود ایران به لیست سیاه FATF خبر می دهند، در این شرایط برخی با انتظار افزایش قیمت ارز، 

تحریک به خرید در بازار می شوند.این در حالی است که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی 

در تازه ترین پست اینستاگرامی خود نسبت به این موضوع هشدار داد و گفت که مردم مراقب باشند 

که با شگرد جدید سودجویان این بار تحت عنوان FATF دارایی آنها در معرض رسیک قرار نگیرد.

وی  گفته که این روزها سفته بازان و رانت جویان بازار ارز نتیجه جلسه آتی FATF را بدون اطالع از 

پیچیدگی ها ی روند آن، عدم تمدید قلمداد کرده و در خصوص تاثیر آن بر نرخ ارز تبلیغات زیادی در 

کانال های تبلیغاتی خود راه انداخته اند.همتی با بیان اینکه نظرم را قبال در مورد اهمیت این موضوع 

گفته ام توضیح داد: لیکن در شرایط فعلی که اغلب بانک های خارجی به دلیل تشدید تحریم های 

آمریکا، همکاری الزم با بانک های ایران را ندارند و تبــادالت ارزی ما از طریق مکانیزم های بانکی 

جایگزین و غیرقابل تحریم انجام می شود، تصمیم آتی FATF  اعم از تمدید یا عدم تمدید نمی تواند 

تاثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشــد و عمده خبرسازی ها در این خصوص با 

انگیزه سودجویی و نوســان گیری در بازار انجام می شود.وی افزود: دســتاویز قرار دادن موضوع 

FATF برای اثرگذاری در نرخ ارز از طریق سفته بازان و فضای مجازی با واقعیات بازار و روند تامین 

ارز در تجارت خارجی کشور و چشم انداز گشــایش کانال های جدید همخوانی ندارد. ضمن اینکه 

 بانک مرکزی نظارت بر جریان پول و مبارزه با پولشویی را نیز در کنار مدیریت بازار ارز با قوت ادامه

 خواهد داد.

کافه اقتصاد

رییس مجمع نمایندگان کارگر استان:اخبار

دستمزدها هیچ گاه جوابگوی جامعه کارگری نبوده است
رییس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان با اشــاره به اینکه بحث افزایش حقوق و دستمزد کارگران هر ســاله در ماه پایانی سال پیش می آید و یکسری 
کشمکش ها و دغدغه های اساسی برای حقوق کارگران مطرح می شود، گفت: تعیین دستمزدها هیچ گاه جوابگوی جامعه کارگری نبوده و باید مشکالت این قشر 
ریشه ای حل و فصل شود.مجتبی مولیانی پیرامون اینکه حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین می شود باید با اتکا به شاخص های 
کالن اقتصادی نظیر خط فقر محاسبه شود، اظهار داشت: خط فقر را باید مالک سنجش دستمزد کارگران قرار داد و با در نظر گرفتن آن محاسبه کرد که دستمزد 
به گونه ای تعیین شود که فاصله آن هر سال با این خط کاهش یابد.وی با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای شاخص تورم و همچنین به اندازه ای 
باشد که زندگی خانواده ۴ نفره را تامین کند، تاکید کرد: حقوق کارگران کفاف ۱۰ روز زندگی آنها را تامین نمی کند و با این افزایش های حداقلی مشکالت آنان حل 
نخواهد شد.رییس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان درباره اینکه افزایش ۲ برابری دستمزدها هم نمی تواند مشکالت کارگران را رفع کند، گفت: طی سال ها 

و حتی دهه های متوالی معضالت این قشر و کارفرمایان با شرایط اقتصادی در کنار یکدیگر جامعه کارگری را تحت فشار قرار داده است.

برداشت گل 
نرگس در کازرون

نرگــس زار هــای کازرون در 
اســتان فارس، با مســاحتی 
حــدود ۷۰ هکتــار یکــی از 
بزرگ تریــن  و  زیباتریــن 
دشت های گل نرگس در کشور 

است.

وز عکس ر

عکس: فارس
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یائسگی، ریسک بیماری قلبی را افزایش می دهد
طبق نتایج مطالعه جدید، عامل افزایش ریسک بیماری قلبی به شکل قابل توجهی با ورود زنان به 
دوره یائسگی تشدید می شود.محققان دانشگاه پیتزبرگ آمریکا در مطالعه ای داده های مربوط به 
۳۳۹ زن را بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ بررسی کردند.»سمر خوداری«، سرپرست تیم تحقیق، در 
این باره می گوید: »میانسالی تنها دوره تجربه گرگرفتگی و سایر عالئم یائسگی نیست، بلکه زمانی 
است که ریسک بیماری قلبی عروقی افزایش می یابد و ما شاهد تغییرات قابل توجهی در بسیاری 
از شرایط سالمت جسمی افراد هستیم.«این مطالعه بر ســفت شدگی عروق با ورود زنان به دوره 
یائسگی متمرکز بود. سفتی عروق به قابلیت ارتجاعی شریان ها اشاره دارد و با بررسی سرعت جریان 
خون در شریان ها اندازه گیری می شود.شریان های سفت تر منجر به عملکرد بد در نحوه پمپاژ قلب 
و حرکت خون می شود و در نتیجه به قلب، کلیه ها و ســایر اعضای بدن آسیب می رساند.محققان 
 در این مطالعه، زنان را به مدت بالغ بر ۱۲.۵ ســال یا تا زمان یائسگی تحت نظر داشتند. زمانی که 
 زنان وارد فاز یائســگی می شــوند میزان ســفتی شــریان ها از حدود ۰.۹ درصد یک سال قبل از
  شــروع یائســگی تا ۷.۵ درصد در مدت یک ســال بعد از یائســگی افزایش می یابــد که روند

 پرسرعت قابل توجهی است.

نور خورشید با سندروم متابولیک مقابله می کند
مطالعه اخیر نشان می دهد نور خورشید بر متابولیســم چربی تاثیر می گذارد. مطالعه جدید روی 
موش ها نشان می دهد پروتئین های حساس به نور در سلول های چربی می توانند نور خورشید را 
شناسایی کنند.حیوانات می توانند با استفاده از پروتئین های موسوم به »اوپسین«، نور را شناسایی 
 neuropsin و melanopsin کنند. دو مورد از شناخته شده ترین پروتئین ها در انسان عبارتند از

که در برخی از سلول های شبکیه متجلی می شوند.
»ریچارد النگ«، سرپرست تیم تحقیق از مرکز پزشکی بیمارستان سینسیناتی اوهایو، در این باره 
می گوید: »این ایده نفوذ نور به عمق بافت بسیار جدید اســت؛ اما ما به وجود اوپسین ها در انواع 
بافت ها پی برده ایم که البته هنوز شروع کار است.« محققان در این مطالعه روی OPN3 )اوپسین 
۳( تمرکز کردند. این پروتئین در سراسر بدن از جمله مغز، کبد و کلیه ها وجود دارد.آنها اثبات کردند 
که OPN3 هم در سلول های چربی انسان و هم موش وجود دارد.طول موج خاصی از نور ابی )۴۸۰ 
نانومتر( موجب تحریک OPN3 می شود. این اتفاق در حضور نور خورشید و نه نورمصنوعی، روی 
می دهد.شواهد نشان می دهد فعال ســازی چربی های قهوه ای عاملی محافظ در مقابل سندروم 
متابولیک است. ســندروم متابولیک مجموعه ای از مشکالتی نظیر فشــارخون باال، قندخون باال، 
 OPN3 چربی خون باال و اضافه چربی بدن دور کمر است.محققان معتقدند تحریک ناکافی مسیر

حساس به نور می تواند عامل توجیه شیوع سندروم متابولیک باشد.

ویتامین D ارتباطی با بروز سنگ کلیه ندارد
 یک طرح تحقیقاتی دانشــگاه علوم پزشــکی کرمانشاه نشــان داد؛ مصرف ویتامین دی )D( با 
ایجاد سنگ کلیه در ارتباط نبوده و خطر آن را افزایش نمی دهند.بر پایه نتایج این طرح تحقیقاتی 
تحت عنوان »بررسی مقایسه سطح ســرمی ویتامین D در افراد مبتال به سنگ کلیه و افراد سالم 
در مراجعان به کلینیک مهدیه کرمانشــاه« که توســط دکتر »زهره برتنی« با همکاری دکتر »بهزاد 
حیدرپور«، دکتر »منصور رضایی« و »آرمین آشوری« در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه  صورت گرفت، مشخص شد سطح ویتامین D با ایجاد 
سنگ کلیه در ارتباط نبوده و خطر آن را افزایش نمی دهند.بنابراین پیشنهاد می شود با آموزش تغذیه 
و اصالح عادات بیماران مبتال به سنگ، می توان میزان بروز و عود این بیماری را کاهش داد یا حداقل 

طول فاصله زمانی عود آن را افزایش داد.

سلامتدانستنی ها

فقدان سند مالکیت
11/160 شماره نامه: 139885602006010230 ، تاریخ: 1398/11/15 ، آقای سید حسین 
میرلوحی جوی آبادی فرزند سید اسداله به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و 
امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت 613 سهم مشاع از 3795 سهم 
ششدانگ پالک شماره 99/1379 واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 
479 دفتر 24 امالک ذیل ثبت 21111 به نام رمضانعلی حیدری جوی آبادی فرزند عباس 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 50874-1356/9/12 دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 5  اصفهان به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری نیز انجام نشده و یا 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 نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
 م الــف: 761141  نبــی الــه یزدانــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک 

خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت

11/161 شماره نامه: 139885602006010010 ، تاریخ: 1398/11/7 ، اصغر عشقی منش 
فرزند حسین به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده 
مدعی است که سند مالکیت پنج هفتم یک سهم مشاع از سه سهم و  دوسوم سهم مشاع از 
ششصدوهشت سهم ششدانگ زمین پالک شماره 6 فرعی از 104 اصلی  واقع در خمینی 
شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر امالک 206 صفحه 280  به نام ایشان ثبت و سند 
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 سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی مــاده 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 ســند 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 شــد. م الف: 762810 نبی اله یزدانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

11/162 شماره: 1913/98حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشــانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان ، وقت رسیدگی: ساعت 5:10 بعدازظهر روز دوشنبه مورخه 
1398/12/26 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:فرزاد پهلوی خواه ، نام پدر: ماشااله، 
نشانی:خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه 108   ؛ مشخصات خوانده: 1-محمد فرهمند 
2-مهدی کوه کن ، نام پدر:1-حمزه ، خواسته و بها: مطالبه وجه دوفقره چک بانک سپه به 
مبلغ 110/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات اعم از هزینه های دادرسی و خسارات 
تاخیر تادیه از زمان سررسید  ، دالیل خواهان: رونوشت چک ، رونوشت گواهی عدم پرداخت 
، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان، اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف : 763468 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر

اخطار اجرایی
11/163 شماره: 857/98حل2 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-کاظم 
محمدی 2-علی مانیان ، نشانی: 1-مجهول المکان 2-خمینی شهر خ امام شمالی کوچه 
حجت پالک 152 ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: بهمن بلوری ، نام پدر:عزت 
اله ، نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر کوچه 110 پالک 16 ، محکوم به:به موجب رای شماره 
1420 تاریخ 98/8/19 حوزه دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه محکوم هستند به: نحو تضامنا به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/850/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له به انضمام پرداخت 
نیم عشر دولت در حق صندوق دولت ضمنا در اجرای حکم تبصره 2 ماده 306 رعایت گردد. 
ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 763519 جمشید شیروانی 

قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر 
حصر وراثت

11/164  آقای غالمعلی ابراهیمی محمدی دارای شناسنامه شماره 6  به شرح دادخواست 
به کالسه 662/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رضا کریمی محمدی به شناســنامه 5490044756 در تاریخ 1398/11/03 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- احمد 
کریمی محمدی، ش.ش 18، ت.ت 1338/6/9 نسبت پدر 2- هاجر ابراهیمی محمدی، 
ش.ش 5، ت.ت 1343/01/13 نسبت مادر. 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: 763235 شعبه اول شورای حل اختالف بخش کرون 
حصر وراثت

11/165  آقای علی گشول دارای شناسنامه شماره 1120069270 به شرح دادخواست به 
کالسه  456/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اسکندر گشول به شناسنامه 355 در تاریخ 83/3/24  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه فرزند ذکور به نام های 1- علی 
گشول، ش.ش 1120069270 متولد 1370 ، 2-  مجید گشول، ش.ش 1120110191 

متولد 1373، 3- حمید گشول، ش.ش 1120172901 متولد 1378 و یک دختر به نام طیبه 
گشول، ش.ش 1120143381 متولد 1374 و مادر به نام سیده سارا خانم میر مطلبی چقائی 
فرزند سید عیدی، ش.ش 422 متولد 1309 و یک همسر بنام شازنان گشول فرزند فرهاد، 
ش.ش 389 متولد 1352 و بغیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 764485 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان فریدونشهر
حصر وراثت

11/166  آقای رضا بهارلویی به شرح دادخواست به کالسه  497/98 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یحیی بهارلوئی به شناسنامه 
2285 در تاریخ 98/7/13  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه فرزند ذکور به نام های 1- محمدرضا بهارلوئی، ش.ش 1120231604 
متولد 1384، 2- امیر حســین بهارلوئی، ش.ش 1120279291 متولد 1390 ، 3- یاشار 
بهارلوئی، ش.ش 1120330009 متولد 1397 و یک همســر بنام مهناز بهارلوئی فرزند 
اسکندر، ش.ش 2312 متولد 1357 و مادر مهر انگیز سورانی یانچشمه فرزند خبیر، ش.ش 
123 متولد 1333 و پدر محمد بهارلوئی فرزند جعفرقلــی، ش.ش 67 متولد 1328  و بغیر 
از نامبردگان وارث دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 764488 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
فقدان سند مالکیت

11/167 شــماره نامه: 139885602032002093 -1398/11/15 نظر به اینکه ســند 

مالکیت ششدانگ خانه پالک ثبتی شماره 516 فرعی از 96 اصلی واقع در بخش 17 اصفهان 
ذیل دفتر الکترونیکی 139620302032000444 به نام طیبه ســادات مرتضوی صادر و 
تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 32004571-
98/11/14 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 20334-

98/11/14 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن 
به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق 
را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:762011 ذبیح اله 

فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود غزل طب پارس درتاریخ 1398/11/16 به شماره ثبت 64056 به شناسه ملی 14008971142 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :واردات و صادرات کلیه محصوالت مجاز دارویی انسانی و دامی و گیاهی، کلیه محصوالت و مکمل های انسانی و دامی مجاز، مواد اولیه دارویی 
انسانی و دامی مجاز، تجهیزات پزشکی و دامپزشکی مجاز، کلیه مواد غذایی انسانی و دامی مجاز، ترخیص کاالهای مجاز بازرگانی و کاالهای فوق از گمرکات کشــور - اخذ وام و تسهیالت مجاز بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صرفا جهت تحقق 
اهداف شرکت )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم( تاسیس و اداره کارخانجات مربوط به فرآورده های فوق، خرید و واردات تجهیزات تشخیصی درمانی و مواد اولیه مربوط، انجام هرگونه فعالیت تولیدی دارو واکسن و تجهیزات 
دامپزشکی و پزشکی، بازرگانی و قبول نمایندگی - مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی- تاسیس شعب و نمایندگی در ایران و خارج از ایران- شرکت در نمایشگاه داخلی و بین المللی- دریافت انواع تسهیالت و تضامین بانکی صرفا جهت تحقق 
اهداف شرکت - شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی اعم از خارجی و داخلی- ایجاد شعبه در داخل و خارج از ایران- گشایش اعتبارات اسنادی در ایران و خارج از ایران صرفا جهت تحقق اهداف شرکت - اخذ کارت بازرگانی جهت شرکت - عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی- بازاریابی و بازارسازی مجازی غیرهرمی و غیرشبکه- سرمایه گذاری و مشــارکت در فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و مدیریتی جهت نیل به اهداف شرکت در زمینه دارو و محصوالت آرایشی و بهداشتی تجهیزات 
دامپزشکی، مواد اولیه دارویی و فرآورده های بیولوژیکی- توزیع و تولید داروهای دامپزشکی- واردات دام زنده و فرآورده های خام دامی ، نهاده های خوراک دام- تهیه و توزیع انواع ملزومات جانبی دام و طیور و حیوانات کوچک - ارائه خدمات علمی و مشاوره ای 
در ثبت و تولید داروهای دامپزشکی و محصوالت وابسته جهت شرکت - تاسیس سردخانه و مجتمع کشاورزی و یا مجتمع پرورش حیوانات - شرکت در مناقصات شهرداری جهت عقیم سازی و کنترل حیوانات شهری - تاسیس پرورشگاه سگ و حیوانات خانگی 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزی ، شهر شاهین شهر، محله شهرک میالد ، خیابان ابرار ، کوچه فرعی اول شرقی ، 
پالک 72 ، ساختمان پهلوان 3 ، طبقه دوم ، واحد 4 کدپستی 8316816367 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدرضا نوربخش حبیب آبادی به شماره ملی 1272160270 دارنده 
9900000 ریال سهم الشرکه خانم محدثه نوربخش حبیب آبادی به شماره ملی 1272817725 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا نوربخش حبیب آبادی به شماره ملی 1272160270و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
خانم محدثه نوربخش حبیب آبادی به شماره ملی 1272817725و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره 

کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )763939(

آگهی تغییرات موسسه مرکز درمان و باز توانی اعتیاد 
اقامتی میان مدت باران شهرستان اردستان به شماره 

ثبت 44 و شناسه ملی 14004607850 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/10/28 و نامه 
شــماره 402/98/3315 مورخ 1398/11/7  اداره کل بهزیســتی 
استان اصفهان : ثریا پزشک زاد به شــماره ملی 1288026811 به 
سمت مدیرعامل موسسه برای بقیه مدت باقی مانده هیات مدیره تا 
تاریخ 27/4/1399 انتخاب شد. مطابق تبصره 1 ماده 21 اساسنامه 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل یا رییس 
هیات مدیره و خزانه دار و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اردستان )760205(

آگهی تغییرات موسسه مرکز درمان و باز توانی اعتیاد اقامتی میان مدت باران 
شهرستان اردستان به شماره ثبت 44 و شناسه ملی 14004607850 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1398/10/28 و نامه شــماره 
402/98/3315 مورخ 1398/11/7  اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهان : شعبه موسسه 
به نشانی : استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، جاده قلعه شــور ،کیلومتر 5 ، سمت چپ 
،کمپ ترک اعتیاد کمیسیون ماده 16 کد پستی:8153775851 به مدیریت سهیال پزشک 
زاد بشماره ملی 1290425795 تاسیس گردید و یک تبصره به ماده 3 اساسنامه اضافه شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اردستان )760203(

تجربه کاهش وزن با امگا 3 را امتحان کنید

روغن ماهی یکی ازرایج ترین مکمل های سرشــار ازاسیدهای چرب 
امگا ۳ است که دارای فواید مختلف شامل سالمت قلب ومغز، کاهش 

خطرابتال به افسردگی و حتی سالمت بهتر پوست است.

امگا 3 چیست؟
اسیدهای چرب امگا ۳ خانواده ای از چربی ها و برای سالمت انسان 
ضروری اســت. انواع مختلفی ازچربی های امــگا ۳ وجود دارد؛ اما 
مهم ترین آن هــا را می توان به دو گروه اصلی طبقه بندی کرد.اســید 
چرب امگا ALA( ۳( تنها اسید چرب امگا ۳ ضروری است و درطیف 
گسترده ای ازغذاهای گیاهی یافت می شود. گردو،شاهدانه ، دانه چیا، 

دانه کتان غنی ترین منابع این اسید چرب است .

اسیدهای چرب امگا 3 با زنجیره بلند
 اسیدهای شناخته شــده، اســید ایکوزاپنتائنوئیک )EPA( و اسید 
دکوزاگزاوئیک )DHA( هســتند. آن ها به طور عمده درروغن ماهی 
های چرب و در غذاهای دریایی وجلبک یافت می شوند.اسید چرب 
ALA به این دلیل ضروری است که بدن شما قادر به تولید آن نیست.

 EPA , DHA برای تولید ALA از طرف دیگر بدن انســان می تواند از
اســتفاده کند. با این حال ، این تبدیل در انسان بسیار کارآمد نیست  
و بدن فقط در حــدود ۲ تا ۱۰ درصد از ALA را کــه مصرف می کنید به 
EPA و DHA تبدیل می کند.به همین دلیل، بسیاری از متخصصان 
بهداشــت توصیه می کنند روزانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی گرم EPA و 
DHA مصرف کنید. شما می توانید این کار را با خوردن دوبارماهی چرب 
در هفته انجام دهیــد یا می توانید یک مکمل مصــرف کنید.EPA و 
DHA در بسیاری از کارکردهای اساسی بدن نقش دارد و نقش مهمی 
را در پیشرفت وعملکرد مغزو چشم ایفا  می کند.مطالعات نشان می 

دهد که حفظ مقادیر کافی EPA و DHA ممکن است به جلوگیری از 
التهاب، افسردگی، سرطان پستان واختالل بیش فعالی کمک کند.

کاهش گرسنگی و اشتها با امگا 3
روغن ماهی امگا ۳ ممکن است به از دست دادن وزن به چندین روش 
کمک کند که اولین مورد آن شامل کاهش گرسنگی و اشتهاست.این 
اثرممکن است به ویژه برای کسانی که رژیم های کاهش وزن را دنبال 
می کنند، مفید باشد. دریک مطالعه افراد سالم دررژیم کاهش وزن با 
مصرف کمتر از ۰/۳ گرم یا بیش از ۱/۳ گرم روغن ماهی امگا ۳ در روز تا 

دو ساعت بعد از وعده غذایی ، احساس سیری می کردند.

متابولیسم قوی تر با امگا 3
روش دیگری که روغن ماهی امگا ۳ ممکن اســت درکاهش وزن به 
شما کمک کند، افزایش سوخت و سازبدن است. میزان متابولیسم با 
توجه به میزان متابولیک قابل اندازه گیری است که این تعداد کالری 
را که هرروزمی سوزانید، تعیین می کند.هر چه میزان متابولیک شما 
بیشترباشد ، کالری بیشتری را می ســوزانید و کاهش وزن آسان تر 
است.در یک مطالعه مشخص شد وقتی بزرگساالن جوان 6 گرم روغن 
ماهی روزانه به مدت ۱۲ هفته مصرف می کنند ، میزان متابولیسم آن ها 
حدود ۳.۸ درصد افزایش می یابــد. در یک مطالعه دیگروقتی زنان 
مسن به مدت ۱۲ هفته ۳ گرم روغن ماهی در روزمصرف می کردند ، 
میزان متابولیک آن ها حدود ۱۴ درصد افزایش می یافت که معادل 

سوزاندن ۱۸۷ کالری اضافی در روز است.

تقویت آثار ورزش با امگا 3
آثار متابولیک روغن ماهی ممکن اســت محدود بــه افزایش تعداد 

کالری روزانه شما نباشد. تحقیقات نشان می دهد که مصرف روغن 
ماهی نیز ممکن است تعداد کالری و مقدار چربی که هنگام ورزش می 
ســوزانید ، افزایش دهد.محققان معتقدند روغن ماهی ممکن است 
به شــما کمک کند درهنگام ورزش به جای استفاده ازکربوهیدرات از 
چربی به عنوان منبع سوخت استفاده کنید.در یک مطالعه گزارش شده 
است زنانی که به هنگام ورزش به مدت ۱۲ هفته ۳ گرم روغن ماهی 
روزانه مصرف کردنــد، ۱۰درصد کالری بیشــتر و ۲۷ تا ۱۹درصدچربی 

بیشتری سوزاندند.

کاهش چربی بیشتر با امگا 3
حتی اگرروغن ماهی امگا ۳ به برخی ازافراد درکاهش وزن کمک نکند 
، ممکن است همچنان به آن ها درســاخت ماهیچه و ازدست دادن 
چربی بدن کمک کند.به عنوان مثال، دریک مطالعه ، شش بزرگسال 
سالم روزانه به مدت سه هفته 6 گرم چربی دررژیم های غذایی خود 
را با 6 گرم روغن ماهی جایگزین کردند. آن ها بعد ازرژیم غذایی غنی 
ازروغن ماهی، بیشترین وزنی که از دست داده اند، از چربی بوده است 
.بنابراین با بررســی ۲۱ مطالعه نتیجه گرفته شد، روغن ماهی ممکن 
اســت به شــما در کاهش وزن زیاد کمک نکند ؛ اما به از دست دادن 

چربی و کاهش اندازه )سایز( کمک می کند.

میزان مصرف  و ایمنی
طبق گفته ســازمان غذا و داروی آمریــکا )FDA( ، در صورتی که دوز 
روزانه امگا ۳ بیــش از ۳۰۰۰ میلی گرم در روز نباشــد ، مصرف روغن 
ماهی امگا ۳ در نظر گرفته می شود. با این حال ، سازمان ایمنی مواد 
غذایی اروپا )EFSA( ، معادل اروپایی FDA ، مصرف روزانه ۵ هزار 

میلی گرم از مکمل ها را بی خطر می داند.
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افت شدید دمای هوای اصفهان
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشــاره به استقرار جوی ناپایدار روی 
اســتان، گفت: طی امروز و فردا وضعیت جوی در بیشتر مناطق اســتان به صورت قسمتی ابری، 

همراه با افزایش ابر و وزش نسبتا شدید 
تا شدید باد و همچنین در مناطق غربی 
و جنوب غربی، بــارش برف پیش بینی 
می شــود .حجت ا...علی عسگریان ، با 
بیان اینکه در شهر اصفهان بارش برف را 
نخواهیم داشت، اظهارکرد: بارش برف در 
مناطق غربی استان و شهرستان فریدون 
شهر پیش بینی شده است. همچنین در 
مناطق شرقی استان، وزش باد شدید، 
توأم با گرد وخاک پیش بینی می شود.

وی با اشاره به افزایش ۳ تا ۵ درجه سانتی گرادی بیشینه دمای هوا در بیشتر مناطق استان، افزود: 
بیشینه دما در شهر اصفهان ۲۱ درجه سانتی گراد باالی صفر و کمینه دما ۳ درجه سانتی گراد باالی 
صفر پیش بینی می شود.عسگریان خاطرنشان کرد: گرم ترین شــهر استان چوپانان با ۲۷درجه 
سانتی گراد باالی صفر و سردترین نقطه استان بویین و میاندشت با ۵ درجه سانتی گراد زیر صفر 

پیش بینی شده است.

امدادرسانی هالل احمر استان اصفهان به 15۶ آسیب دیده
رییس جست وجو و نجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: در هفته گذشته نجاتگران 
هالل احمر اســتان اصفهان بــه ۱۵۶ نفر آســیب دیده امدادرســانی کردند.محمــد محمدی در 

خصوص وضعیت امدادرسانی جمعیت 
هالل احمر اســتان اصفهان در حوادث 
هفته گذشــته، اظهار کــرد: از تاریخ  ۱۲ 
تا ۱۹ بهمن مــاه ۶۷ حادثــه رخ داد که 
تعداد حوادث جــاده ای ۲۰ مورد، برف و 
کوالک چهار مورد، خدمات حضوری ۱۵ 
مورد و تعداد ۲۰ مورد حوادث شــهری و 
هشــت مورد حادثه کارگاهی و صنعتی 
به جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان 
گزارش شده است.وی با تاکید بر اینکه 

مجموع کل آسیب دیدگان حوادث هفته گذشــته ۱۵۶ نفر بودند، گفت: خدمات امداد رسانی برای 
۸۱ نفر در حوادث جاده ای، ۲۰ نفر در برف و کوالک، ۲۴ نفر خدمات حضوری، ۲۳ نفر حوادث شهری 
و هشت نفر کارگاهی و صنعتی انجام شده است. رییس جست وجو و نجات جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان با بیان اینکه تعداد کل نجات یافتگان ۶۰ نفر بودند، افزود: از این تعداد ۴۸ نفر نجات 
یافتگان حوادث برای تکمیل درمان به بیمارســتان انتقال پیدا کردند و تعــداد ۱۲ مورد به صورت 

سرپایی در محل حادثه تحت درمان قرار گرفتند.

بهبود 2700 دانش آموز اصفهانی مبتال به اختالل یادگیری 
رییس اداره استثنایی آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: نزدیک به ۲۷۰۰ نفر از دانش آموزان 
این اســتان که اختالل یادگیری داشتند، بهبود یافتند.محسن الماســی بیان کرد: ۳۰ مرکز رفع 
مشــکالت یادگیری دولتی ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی در اســتان اصفهــان وجود دارد که 
نزدیک به ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از دانش آموزان در این مرکزها بهبود پیدا کردند.وی با بیان اینکه سرانه 
و تجهیزات را دولت به صورت رایگان در اختیار قرار می دهد، اضافــه کرد: کار درمان اختالل های 
یادگیری زمان بر اســت و مقاومت خانواده ها و نگرانی آنها به ویژه در مورد دانش آموزان دختر از 
موانع فعالیت این مرکزهاست.وی، راه اندازی این گونه مرکزها را از هدف های سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش، پر کردن شکاف های آموزشی و در راستای عدالت آموزشی عنوان کرد.الماسی 
در ادامه به فعالیت ۱۸۵ مدرسه استثنایی در ۱۱۰ باب فضای آموزشی استان اصفهان اشاره کرد و 
افزود: پنج هزار و ۶۰۲ نفر دانش آموز معلول ذهنی و جسمی و حرکتی در این مدرسه ها مشغول 

تحصیل هستند.

 2 میلیارد تومان کمک برای سیل زدگان
 سیستان و بلوچستان جمع آوری شد

مردم اصفهان تا کنون بیش از ۲ میلیارد تومان به هم وطنان سیل زده خود در سیستان و بلوچستان 
کمک کرده اند.در این رابطه سرپرســت کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان نقش مردم 
استان در کمک به هموطنان آسیب دیده در بالیای طبیعی را همواره پر رنگ و موثر توصیف کرد که 
با وجود شرایط ســخت اقتصادی همچنان ادامه دارد.کریم زارع افزود: مردم اصفهان  هموطنان 
سیل زده خود درسیستان و بلوچســتان را فراموش نکردند و تاکنون بالغ بر ۲ میلیارد تومان کمک 
برای ارسال به این مناطق در اختیار این نهاد قرار داده اند.وی با بیان اینکه کمیته امداد، امین مردم 
اصفهان و واسطه بسیاری از امور خیر و عام المنفعه اســت، خاطرنشان کرد: تا کنون ۱۲ کامیون از 
کمک های جمع آوری شده به مناطق سیل زده ارسال شده است.وی خاطر نشان کرد: بهار امسال 
نیز که استان های گلستان، لرستان و خوزستان درگیر سیل شدند؛ مردم اصفهان بیش از ۱۹ میلیارد 

تومان کمک نقدی و غیر نقدی به این مناطق  فرستادند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

برقراری امنیت در جریان  انتخابات مجلس مهم ترین کار پلیس است

شناسایی 103باند سرقت
در بحث مبارزه با ســرقت بیش از ۱۰۳ باند ســرقت شناسایی و با آنها 
برخورد شده است و در این راه، در دستگیری متهمان سرقت ۱۲ درصد 
افزایش داشته ایم و قدرت کشف نیز ۶ درصد افزایش پیدا کرده است، 
همچنین ۵۵۰ میلیارد تومان اموال مسروقه از سارقان کشف شده و به 
مال باختگان مسترد شد. بیشترین باندهای سرقت در حوزه سارقان 
منزل، داخل خودرو و برق و مخابرات بوده اند. در حوزه مربوط به جعل 
و کالهبرداری در شرایط خوبی قرار داریم و همچنین شاهد حدود ۴۸ 
درصد کاهش جعل و کالهبرداری بوده ایم، دســتگیر شدگان در حوزه 

کالهبرداری و جعل ۴۷ درصد افزایش یافته است.

 کشف بی سابقه 40 تن مواد مخدر
 در تاریخ تشکیل پلیس اصفهان

طی ۱۰ ماهه ســال ۹۸ میزان ۴۰ تن مواد مخدر تا امروز کشف شده که 
در طول تاریخ تشکیل پلیس در اســتان اصفهان چنین چیزی وجود 
نداشته اســت. کشــف ۴۰ تن مواد عدد بزرگی بوده که جهت مصرف  
استان های شمالی و تهران و بخشی نیز برای استان توسط قاچاقچیان 

در نظر گرفته شده بود.

تشکیل 1800 پرونده قاچاق
 بیش از هزار و ۸۰۰ پرونده قاچاق کاال توســط انتظامی استان تشکیل 
شده است، تشکیل پرونده های باالی ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۷ درصد افزایش دارد و حدود ۲ هزار قاچاقچی کاال 
هم دستگیر و بازداشت شده اند و ۸۵۰ خودروی قاچاقچیان هم توقیف 
شده اســت که ۲۱ درصد افزایش عملکرد وجود دارد،همچنین انهدام 

باندهای قاچاق در سال جاری افزایش داشته است. 

 رمز دوم پویا بسیار کارساز بوده است
 جرم در فضای مجازی ۱۰۸ درصد افزایــش پیدا کرده؛ اما با توانمندی 
در پلیس فتا و با ساز و کار نو ظرفیت کشف نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته افزایش پیدا کرده است.بخش قابل توجهی از جرم ها به دلیل 
این اســت که فرصت ارتکاب جرم توســط مردم در اختیار مجرم قرار 
می گیرد، کالهبرداری اینترنتی و برداشت های غیرمجاز از حساب های 

بانکی با ۲۰۰ درصد، کالهبرداری های رایانه ای با ۱۰ درصد و مزاحمت های 
اینترنتی با ۹ درصد در صدر جرائم فضای مجازی قرار دارند، الزم به ذکر 
است رمز دوم پویا در برداشت های غیرمجاز از حساب ها بسیار کارساز 

بوده است.

کالهی برای زندگی؛ ابتکاری از پلیس اصفهان
اجرای طرح »کالهی برای زندگی« که طرحی ابتکاری توسط انتظامی 
استان اســت. چیزی حدود ۴۵ درصد جان باختگان مربوط به راکبان 
موتورســیکلت اســت که باالی ۸۰ درصد علت آن ضربه به سر و مغز 
اعالم شــده اســت. در طرح »کالهی برای زندگی« ضمن آموزش به 
موتورسواران تالش می شود با کمک دیگر دستگاه ها یک کاله ایمنی هم 
به موتورسواران داده شود، حتما باید کاله ایمنی توسط راکب و فردی که 
روی ترک موتور سوار شده استفاده شود، کسانی که کاله ایمنی دارند ۸۰ 
درصد کمتر در معرض تصادف مرگبار قرار می گیرند، در ۸ شهرستان این 

طرح اجرا شده و در بقیه شهرستان ها هم اجرا خواهد شد.

توقف خودروهایی با جریمه یک میلیون به باال
 برابر قانون خودروهایی که باالی یک میلیون تومان جریمه دارند باید 
متوقف شده و به پارکینگ منتقل شوند و تا زمانی که جریمه را پرداخت 
نکنند امکان آزاد شــدن وجود ندارد؛ اما نیروی انتظامی این امکان را 
ایجاد کرده است که جریمه باالی یک میلیون قسطی پرداخت شود  که 

تا پایان سال مردم می توانند از این طرح استفاده کنند.

 جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی
 در معرض دوربین های رینگ اول شهر

حدود یک چهارم خودروهای استان فاقد معاینه فنی هستند؛ معاینه 
فنی یک حق الناس اســت و افرادی که به این موضوع توجه نمی کنند 
موجب آلودگی هــوا و افزایش بیمــاری و از دســت دادن جان افراد 
می شوند، این اقدام یک مســئولیت همگانی است.نیروی انتظامی با 
کسانی که معاینه فنی ندارند برخورد کرده و برابر مقررات هر ۲۴ ساعت 
یک بار اگر وسایل نقلیه بدون معاینه فنی در معرض دوربین های شهر 
در رینگ اول قرار گیرند، جریمه می شوند. پلیس هم اگر خودروهایی را 
ببیند که معاینه فنی ندارند جریمه می کند، انتظار می رود مردم استان 

اصفهان به عنوان شــهروندان پایتخت فرهنگ و تمدن این موضوع را 
رعایت کنند.

مردم در تعویض پالک خودرو تاخیر  نداشته باشند
کسانی که خودروی خود را می فروشــند باید پالک را با فوریت از روی 
خودروی خود بردارند، در حال حاضر پرونده های زیادی تشکیل شده 
که برای فرد جرم ثبت شــده؛ اما خودش مرتکب آن نشده است چون 
خودرو با پالک صاحب قبلی در حرکت اســت.هر جرمی صورت بگیرد 
و هرگونه تخلف رانندگی هم انجام گیرد بر عهده صاحب پالک نوشــته 
می شود، پالک خودرو تا زمانی که روی خودروی فروخته شده قرار دارد 
حتی اگر دیگری اســتفاده می کند به عهده صاحب پالک است، مردم 

نباید تعویض پالک را به پایان سال موکول کنند.

جمعه ها ، پرحادثه ترین روز با سهم 17.7 درصدی
در تصادفات درون شــهری ۷ درصد کاهش جان باخته و در تصادفات 
برون شــهری ۱۲ درصد کاهش جان باخته نسبت به مدت مشابه سال 
قبل وجود دارد، با این وجود بیش از ۶۰۰ نفر جان خود را از دست داده و 
بیش از ۱۵ هزار نفر هم در حوادث ترافیکی مجروح و مصدوم شده اند.

همچنین ۴۵.۷ درصد جان باختگان موتورسواران، ۳۵ درصد مربوط به 
عابران و ۱۹.۲ درصد مربوط به دیگر وسایل نقلیه است.روزهای جمعه 
پرحادثه ترین روز با ۱۷.۷ درصد، پرحادثه ترین ســاعات تصاف ۲۰ تا 
۲۲ شــب با ۱۲ درصد و عدم توجه به جلو با ۳۹ درصد علت تصادفات 

بوده است.

 آزادراه کاشان- اصفهان
 پرتصادف ترین محور مواصالتی

کنترل پلیس به صورت نامحسوس در این چند ماه وجود داشته است 
و در ایام باقی مانده سال و نوروز تشــدید خواهد شد.در حوزه جاده ای 
پرتصادف ترین محورهای مواصالتی آزادراه کاشان- اصفهان با ۱۷ فقره 
تصادف منجر به فوت، دامنه الیگودرز با ۱۳ فقره و سمیرم- یاسوج با 
۱۰ فقره تصادف منجر به فوت بوده اند. ۳ علت جاده، خطای انسانی و 
وســیله نقلیه از دالیل حوادث ترافیکی بوده که سهم راننده بسیار مهم 

است.

با مسئولان

ابالغ وقت رسیدگی
11/168 شــماره: 1869/98حل4 ، مرجع رسیدگی: شــعبه چهارم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 11:00 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/12/24 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:حسینعلی اعتمادی ، نام 
پدر:محمود ، نشانی:خمینی شهر منظریه کوچه صبا کد پستی8419945146  ؛ مشخصات 
خوانده: مجید روحانی خالری ، نام پدر:ســتار ، خواسته و بها: مطالبه مبلغ 70/000/000 
ریال وجه یک فقره چک735804/17 -96/2/10 بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه از تاریخ چک ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهــول المکان، اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف : 765583 رئیس 

شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

11/169 شــماره: 1687/98حل3 ، مرجع رســیدگی: شعبه ســوم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 4:50 بعدازظهر 
روز چهارشــنبه مورخه 1398/12/21 ، مشــخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:احمد 
نقدی، نام پدر:محمدعلی ، نشانی:خمینی شــهر بلوار شهید بهشتی خ خرم کوچه دانش؛ 
 مشــخصات خوانده: 1-حسن شــادمهر 2-محمدعلی جهانی ســادات ، خواسته و بها:
 مطالبه 135/000/000  ریال وجه چک شــماره 305455 مــورخ 98/2/10 بانک رفاه 
کارگران به انضمام خســارات تاخیرتادیه، هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل ، دالیل 
خواهان: رونوشــت چک رونوشــت گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده 
 را مجهول المــکان، اعالم و تقاضــای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه هــای عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجــرای قانون مذکور 

خالصه دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
 رسیدگی حاضر گردد. م الف : 765665 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف

 خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

11/170 شماره: 1414/98حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 8:30 صبح روز 
یکشنبه مورخه 1398/12/25 ، مشــخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:محمود نقدی ، 
نشانی:خمینی شهر خ شهید بهشتی خ عمران کوچه دانش  ؛ مشخصات خوانده: حسین 
مومنی خوندابی ، خواسته و بها: مطالبه مبلغ دویســت میلیون ریال وجه 2 فقره چک به 
انضمام جمیع خسارات دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ چک به نرخ روز و حق 
الوکاله وکیل ، رونوشــت گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول 
المکان، اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف : 765681 

رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

11/171 شماره: 1749/98حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 9:30 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/12/24 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:حسینعلی اعتمادی ، نام 
پدر:محمود ، نشانی:خمینی شهر منظریه کوچه صبا کد پستی8419945146  ؛ مشخصات 
خوانده: نعیما عبدالهی ، نام پدر:احمد ، خواســته و بها: مطالبه مبلغ صد و ده میلیون ریال 
وجه 3 فقره چک به انضمام کلیه خسارات وارده و هزینه دادرسی از تاریخ چک تا اجرای 
حکم،گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان، اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 

و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در 
وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف : 765679 رئیس شعبه یازدهم حقوقی 

شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

11/172 شماره: 1955/98حل12 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 9:30 صبح روز شنبه مورخه 
1398/12/24 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:احمد نقدی ، نام پدر: محمدعلی، 
نشانی:خمینی شهر منظریه مســکن مهر نگار 6 طبقه سوم  ؛ مشخصات خوانده: مسعود 
داوری ، نام پدر:محمد ، خواسته و بها: مطالبه وجه چک ، رونوشت گواهی عدم پرداخت ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان، اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف : 765680 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

11/173 شــماره: 1683/98حل3 ، مرجع رســیدگی: شعبه ســوم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 4:40 بعدازظهر 
روز چهارشــنبه مورخه 1398/12/21 ، مشــخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:احمد 
نقدی، نام پدر:محمدعلی ، نشانی:خمینی شــهر بلوار شهید بهشتی خ خرم کوچه دانش؛ 
وکیل:محمدعلی آلویی ، نشــانی:خمینی شهر چهارراه شــریعتی جنب مسجد حضرت 
ابولفضل ، مشخصات خوانده: 1-کبری قنبری 2-مهدی امیری ، نام پدر:1-ولی ، خواسته 

و بها: مطالبه مبلــغ 130/000/000  ریال وجه چک شــماره 403470 مورخ 98/6/30 
بانک سپه به انضمام خسارات تاخیرتادیه ، هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل ، دالیل 
خواهان: رونوشت چک رونوشــت گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول المکان، اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
 آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های

 عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 م الــف : 765683 رئیــس شــعبه ســوم حقوقــی شــورای حــل اختــالف 

خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

11/174 شــماره: 1681/98حل3 ، مرجع رســیدگی: شعبه ســوم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 4:30 بعدازظهر 
روز چهارشــنبه مورخه 1398/12/21 ، مشــخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:احمد 
نقدی، نام پدر:محمدعلی ، نشانی:خمینی شــهر بلوار شهید بهشتی خ خرم کوچه دانش؛ 
وکیل:محمدعلی آلویی ، نشــانی:خمینی شهر چهارراه شــریعتی جنب مسجد حضرت 
ابولفضل ، مشخصات خوانده: 1-قاســم طغیانی 2-سعید زوری ، نام پدر:1-رمضانعلی ، 
خواسته و بها: مطالبه مبلغ 150/000/000  ریال وجه یک فقره چک به شماره 163772 
مورخ 98/8/30 بانک صادرات به انضمام خســارات تاخیرتادیه ، هزینه دادرسی ، دالیل 
خواهان: رونوشت چک رونوشــت گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول المکان، اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 م الــف : 765695 رئیــس شــعبه ســوم حقوقــی شــورای حــل اختــالف

 خمینی شهر

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان می گوید  تنها استانی هستیم که در آموزش و پرورش در بخش حوزه نیروی انسانی به شرایط بحرانی رسیده ایم؛

خط قـرمـز!
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: از مهرماه امسال ۱۱۸ پروژه آموزشی در استان افتتاح شده که بیش از ۷۵ درصد آن توسط خیران ساخته شــده است.محمد اعتدادی  در حاشیه افتتاح ۳ باب مدرسه در شهر 
اردستان اظهار کرد: این موضوع بسیار ارزشمند است که بیش از ۶۳۷ کالس درس امسال افتتاح شده است.وی با بیان اینکه هر هفته در اداره کل استان قراردادهایی با خیران برای پروژه های آموزشی منعقد می شود، گفت: با 
تالش هایی که شده جذب خیرین در حوزه آموزش و پرورش استان اصفهان رشد بسیار چشمگیری داشته است. اعتدادی با بیان اینکه فضاهای آموزشی در مدارس با همتی که خیرین انجام دادند به خط قرمز نرسیده است، 
گفت: این در حالی است که در بخش حوزه نیروی انسانی به خط قرمز رسیدیم و تنها استانی هستیم که در آموزش و پرورش به خط قرمز رسیده ایم. وی با بیان اینکه یکی از اهداف اداره کل آموزش و پرورش برنامه ریزی برای 

این است که آموزش و پرورش را گفتمان اصلی جامعه قرار دهد، اضافه کرد: حضور و خدمات خیرین مدرسه ساز در طول دوران انقالب اسالمی و به خصوص در دو دهه گذشته در استان اصفهان بسیار چشمگیر بوده است .

سردار مهدی معصوم بیگی، فرمانده انتظامی استان اصفهان در جمع خبرنگاران  حدیث زاهدی
با اشــاره به پیش رو بودن انتخابات عنوان کرد: مهم تریــن کارویژه پیش روی 
نیروی انتظامی، تامین نظم و امنیت یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی است که به همین منظور 
قرارگاه تامین نظم و امنیت انتخابات در ستاد فرماندهی انتظامی استان اصفهان تشکیل شده است. وی ادامه 
داد:هماهنگی درون سازمانی و برون سازمانی در رابطه با این ستاد انجام شده و برنامه ریزی کامل برای نظم 
و امنیت انتخابات در سه مرحله قبل از شــروع انتخابات، روز انتخابات و بعد از انتخابات انجام گرفته است. 
معصوم بیگی، راه اندازی کارناوال های تبلیغاتی را غیر قانونی دانست و گفت: کارناوال های تبلیغاتی موضوعی 
اســت که نیروی انتظامی با آن برخورد می کند همچنین همه موظف به رعایت قوانین هستند و الزم است از 
تخریب دیگر کاندیدا خودداری کنند.فرمانده انتظامی اســتان اصفهان ادامــه داد:از ۲۳ بهمن که تبلیغات 
انتخاباتی برابر قانون آزاد است و شروع می شود و تا ۲۴ ساعت قبل از روز برگزاری انتخابات برنامه الزم توسط 
این قرارگاه طراحی شده اســت، برای روز انتخابات تعداد شــعب و نیرو هایی که باید سر صندوق ها باشند، 
مشخص شده است. وی از تشکیل کارگروهی در فضای مجازی با محوریت نیروی انتظامی خبر داد و گفت:در 

فضای مجازی تخلفات انتخاباتی رصد و با متخلفان برخورد می شود.
فرمانده انتظامی استان اصفهان به عملکرد ده ماهه سال جاری اشاره کرد  که در ادامه می خوانید:



فدراسیون جهانی فوتبال اعالم کرده باشگاه ذوب آهن اصفهان می تواند مبلغ سه هزار فرانک سوئیس بابت هزینه های شکایتش از رضا شکاری و باشگاه روبین 
کازان روسیه دریافت کند. این تصمیم فیفا به دلیل پیروزی باشگاه ذوب آهن در این پرونده گرفته شده است تا باشگاه ایرانی هزینه هایی که بابت ثبت شکایتش 
در فیفا داشته را پس بگیرد.با پیگیری های سعید آذری، مدیرعامل پیشین باشگاه ذوب آهن و وکیل ایتالیایی این پرونده، باشگاه روبین کازان روسیه از سوی فیفا 
به پرداخت ۱۰۵ هزار یورو بابت حق رشد شکاری محکوم شده بود. این درحالی است که فیفا در بخش دیگر شکایت ذوبی ها 
بابت فسخ و انتقال غیر قانونی شکاری به لیگ روسیه تشخیص داده است که پرونده باید به دادگاه CAS ارسال شود.مدیران 
ذوب آهن برای پیگیری پرونده شکایت شان که حدود دو سال از به جریان افتادنش می گذرد، باید مبلغ هزار فرانک سوئیس 
را به حساب دادگاه بین المللی ورزش واریز کنند. با توجه به بازگشــت سه هزار فرانکی از فیفا، ذوبی ها می توانند از این مبلغ 
هزار فرانک را با رایزنی مستقیما از فیفا به CAS واریز کنند تا مشکلی احتمالی برای واریز پول از ایران نداشته باشند.ذوب آهن 

اخیرا در پرونده شکایت گابریل هرناندز، بازیکن هندوراسی فصل گذشته اش هم پیروز شده بود.

ذوب آهن باز هم در پرونده »شکاری« پیروز شد!
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پرسپولیس - الدحیل؛ در استادیوم کوچک دوحه
 پرســپولیس فردا  در حالی میهمان الدحیل خواهد بود که دو ســال قبل نیز با این تیــم دیدار کردند. 
ســال 2۰۱8 بازی پرســپولیس و الدحیل در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی برگزار شــد  و در بازی 

رفت نیز تیم قطری میزبان بود. آن ها در 
استادیوم بزرگ شهر دوحه از سرخ پوشان 
تهرانــی میزبانــی کردند؛ ورزشــگاه بین 
المللی خلیفه که ۵۰ هــزار صندلی دارد و 
یکی ازمجهزترین ورزشــگاه های آســیا 
محسوب می شــود.اما این بار استادیوم 
اختصاصی تیم الدحیل که حدود ۱۰ هزار 
نفر را در خود جای می دهــد، میزبان این 
مسابقه خواهد بود. استادیوم بن خلیفه 
که در قطر به اختصاصی الدحیل معروف 

است، باوجود گنجایش پایین، امکانات بسیار خوبی دارد و ورزشگاهی مجهز و مدرن محسوب می شود. 
قطری ها این استادیوم را در فاصله 2 سال ســاختند. اما باتوجه به کوچکی ورزشگاه، تنها ۱۰۰۰ بلیت به 
هواداران پرسپولیس خواهد رسید. آن هم در شرایطی که باتوجه به تعداد باالی ایرانی ها، طبیعتا استقبال 

از دو تیم پرسپولیس و استقالل نیز بیشتر از این تعداد است.

»انتقام« رمز اول فرهاد و استقالل مقابل الشرطه
امروز شاگردان فرهاد مجیدی در حالی به مصاف الشــرطه عراق می روند که اولین مصاف این تیم با 
نماینده عراق در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود. استقالل پیش از این سابقه تقابل با تیم های 
عراقی را در کارنامه خود داشت؛ اما نه در چارچوب شــیوه جدید لیگ قهرمانان بلکه در تورنمنت های 
پیش از ACL.اولین بازی استقالل با عراقی ها برمی گردد به مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا در سال 
۱3۵۰ که استقالل در مرحله مقدماتی در تایلند میزبان الشرطه بود و با نتیجه 3 - 2 شکست خورد. دو 
گل استقالل را مرحوم غالمحسین مظلومی به ثمر رساند. در همین مسابقات در نیمه نهایی یک بار دیگر 
این دو تیم به مصاف هم رفتند که باز هم استقالل با نتیجه 2-۰ شکست خورد تا در دیدار رده بندی به 
مقام سوم برسد.استقالل تا سال ۱3۷۷ با نمایندگان عراق مصاف نداشت تا این که در جام باشگاه های 
آسیا مقابل نیروی هوایی عراق قرار گرفت. در بازی رفت با تک گل علی موسوی به تساوی رسید و در 
بازی برگشت با دو گل علیرضا اکبرپور و محمد مومنی پیروز شد تا در همین سال تا فینال پیش برود. 
ناصرحجازی فقید و شاگردانش اما در فینال ورزشگاه آزادی مغلوب جوبیلو ایواتا ژاپن شدند تا دست 
شان از جام کوتاه بماند.حاال در پنجمین تقابل با نماینده های عراق و سومین رویارویی با الشرطه آن 
هم بعد از دو شکست قبلی، استقاللی ها با هدف گرفتن انتقام در اربیل به مصاف حریف می روند تا از 
همان آغاز رقابت ها قدم محکمی برداشته و برای تمامی رقبا از جمله نماینده عراق خط و نشان بکشند.

واکنش وزارت ورزش به رد صالحیت دایی
سرپرست معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در حاشیه مجمع انتخاباتی فدراسیون 
تنیس روی میز به برخی سواالت پیرامون فوتبال، انتخابات فدراسیون و معرفی سرمربی تیم ملی 
پاســخ داد.مهدی علی نژاد در رابطه با اظهارات علی دایی مبنی بر عدم تایید صالحیتش از سوی 
وزارت ورزش برای تیم ملی، گفت: هرکســی حق دارد دیدگاه خود را بیان کند اما طرح نظرات باید 
در عین احترام باشد. شــخصا به عنوان سرپرســت معاونت وزارت ورزش اینکه وزارت صالحیت 
علی دایی را برای ســرمربی گری تیم ملی رد کرده اســت را تکذیب می کنم.علی نــژاد ادامه داد: 
انتخاب ســرمربی به طور کامل بر عهده کمیته فنی و خود فدراسیون فوتبال بوده؛ کاری که در تمام 

فدراسیون ها انجام می شود و وزارت ورزش هیچ دخالتی در این امر نداشته است. 

شروع رقابت طالیی پوشان نصف جهان در گروه مرگ رقابت های باشگاهی قاره کهن؛

هت تریک آسیایی ژنرال با سپاهان
تیم سپاهان اصفهان در حالی عصر فردا   سمیه مصور
در دوازدهمین تجربه آسیایی مقابل تیم 
العین امــارات صف آرایی می کند که هم گروه شــدن با الســد قطر، 
النصرعربستان و العین امارات گروه سختی را برای این تیم که پس از 

سه سال به رقابت های آسیایی بازگشته، رقم زده است.
فصل جاری لیگ قهرمانان آســیا امروز در شــرایطی آغاز می شــود 
که طالیی پوشــان نصف جهــان باتجربه ترین تیــم ایرانی حاضر در 
این رقابت  ها محســوب می شــوند. درتاریخ لیگ قهرمانان آسیا )از 
ســال2۰۰2( تا کنون ســیزده تیم مختلف از فوتبال ایــران راهی این 
مسابقات شده اند؛ اما تنها تیم های سپاهان، پرسپولیس، استقالل، 
ذوب آهن، تراکتورســازی، فوالد و صباباتری بیش از یک دهه در این 
رقابت ها حضور داشــته اند.از بین این تیم ها ســپاهان با ۱2 حضور 
باتجربه ترین تیم ایرانی به شمار می رود. آن ها از سال 2۰۰۷ تا 2۰۱4 
هشت دوره حضور مداوم در تورنمنت معتبر آسیایی را داشتند که در بین 
ایرانی ها بی نظیر است. طالیی پوشان در این ۱2 دوره یک بار به عنوان 
نایب قهرمانی دست یافتند و دو بار هم تا یک چهارم صعود کردند؛ اما 
در 8 مرتبه قبلی در همان مرحله گروهی حذف شدند. پس از سپاهان، 
سرخابی های پایتخت باتجربه ترین هســتند. استقالل با ۱۰ حضور و 
پرســپولیس با 8 حضور در این جدول خودنمایی مــی کنند. بهترین 
عملکرد آبی ها صعود به جمع 4 تیم و بهترین نتیجه قرمزها نیز حضور 
در مرحله فینال بوده است. همچنین این دو تیم پرطرفدار روی هم ۱۰ 

بار به مرحله حذفی راه یافته اند.
ســپاهان در هفته نخســت از مرحله گروهــی لیگ قهرمانان آســیا 
فــردا در امــارات میهمــان العین اســت. این دیــدار در ورزشــگاه 
خانگــی العین یعنی هــزاع بن زاید برگزار خواهد شــد و شــاگردان 
 قلعه نویــی بایــد از ســاعت ۱8:2۰ بــه وقت ایــران به مصــاف این 

تیم بروند.
العین یکی از تیم هــای قدیمی و پرافتخار فوتبال امارات محســوب 
می شود. آخرین تقابل آنها با نمایندگان ایران مربوط به فصل گذشته 
لیگ قهرمانان آسیاست که در مرحله گروهی با استقالل هم گروه بودند 
و در ورزشگاه آزادی به تساوی یک - یک رسیده ولی در خانه 2 بر یک 
مغلوب شاگردان مجیدی شــدند و در نهایت با کسب تنها 2 امتیاز از 6 
بازی در رتبه چهارم گروه به کار خودشان پایان دادند.شاید پررنگ ترین 
خاطره ای که فوتبال دوستان ایرانی از العین در ذهن دارند برتری 6 بر 
یک آنها مقابل اســتقالل منصوریان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ 

قهرمانان 2۰۱۷ است.

تقابل های قبلی دو تیم
سپاهان و العین 6 بار پیش از این با یکدیگر تقابل داشته که 3 بار العین 
موفق به کسب برتری شــده و سه دیدار دیگر با تســاوی همراه بوده، 
سپاهان تا کنون موفق به برتری مقابل حریف اماراتی خود نشده است. 
آخرین تقابل دو تیم در ســال 2۰۱۰ بود که العین در اصفهان به تساوی 

صفر - صفر رسید و در امارات 2 بر صفر توانست پیروز شود.

وضعیت دو تیم
سپاهان در حال حاضر پشت سر پرسپولیس در رتبه دوم جدول فوتبال 
ایران اســت و العین هم با یک بازی کمتر در جدول لیگ امارات پنجم 
است و در صورت پیروزی در بازی عقب افتاده خود به رتبه دوم جدول 
و پایین تر از االهلی صعود خواهد کرد. دو تســاوی و 3 پیروزی حاصل 
کار العین در ۵ بازی اخیر خود در لیگ امارات اســت و سپاهان هم 2 
پیروزی، 2 تساوی و یک شکست از ۵ بازی اخیر خود کسب کرده است.

ستاره های العین
العین خط حمله قدرتمندی دارد و ســتاره اش کوجو البای توگویی در 

صدر آنها قرار دارد و با ۱6 گل زده در صــدر جدول گلزنان لیگ قهرمانان 
است. این بازیکن 28 سال دارد و اولین فصل حضورش در تیم اماراتی 
را تجربه می کند. پشت سر او سیائوی برزیلی و جمال معروف اماراتی 

گلزنان برتر العین هستند.

آمار سپاهان در آسیا با سرمربی گری امیر قلعه نویی
امیرقلعه نویی ســومین حضور خود به همراه تیم سپاهان را در فصل 
جاری لیگ قهرمانان آســیا تجربه  می کند، ســپاهان با قلعه نویی در 
لیگ قهرمانــان 2۰۱۰ با کســب 8 امتیاز از مرحله گروهی حذف شــد 
اما در لیگ قهرمانان 2۰۱۱ با کســب ۱3 امتیاز مقتدرانــه از گروه خود 
صعود کرد و در مرحله یک هشــتم نهایی هم با پیروزی مقابل الوحده 
به دور بعد صعود کــرد و پــس از آن امیر قلعه نویی از تیم جدا شــد و 
ســپاهان در مرحله یک چهارم نهایی با هدایت لوکا بوناچیچ در دیدار 
رفت و برگشت مقابل الســد پیروز شــد؛ اما به خاطر ماجرای رحمان 
احمدی به تلخ ترین شــکل ممکن از دور مســابقات کنار رفت تا السد 
 قهرمان آسیا شــود و با حضور در جام باشــگاه های جهان به مصاف 

بارسلونا برود.

رییس انجمن کشتی باچوخه کشور گفت: متاسفانه 
کشتی باچوخه، تشــکل ویژه ای در ساختار ورزشی 
کشور ندارد.قائمی با اشاره به اینکه چوخه کاران فاقد 
فدراسیون مستقل هستند، اظهارکرد: همین امر نیز  
سبب شده تا این ورزشــکاران نتوانند در مسابقات 
ملی و بین المللی حضور پیدا کنند.وی با بیان اینکه 
نبود فدراسیون برای چوخه کاران آسیب نیست بلکه 
یک معضل است، افزود: دیگر رشته های ورزشی از 
چوخه منتفع می شوند؛ اما چوخههیچ بهره ای نبرده 
است.قائمی ادامه داد: بســیاری از چوخه کاران در 
حال حاضر تحت پرچم رشــته های ورزشــی دیگر 
همچون جودو، آلیش، کوراش، کشتی پهلوانی و ... 
در سطح ملی و بین المللی حضور می یابند.وی بیان 
کرد: در حال حاضر بسیاری از رشته های ورزشی که 

خیلی آشنا نیستند دارای فدراسیون هستند و باید 
تصمیم گیران مربوطه همت و عزم جدی برای ایجاد 
فدراســیون برای این رشته ورزشــی داشته باشند.

قائمی تصریح کرد: هم اکنون کشتی باچوخه تبدیل 
به پلکانی برای ارتقا و رشد سایر ورزش ها شده است.

وی گفت: اگر نونهال، جوانان و ...تیم ملی متشکل 
از چوخه کاران در تقویم منظم رشد و ارتقا پیدا کنند و 
بتوانند در تیم ملی سازماندهی شوند آن وقت است 
که می توانیم انتظار داشته باشیم که این ورزش به 
خوبی در ساختار ورزشی کشــور دیده شده اما روند 

کنونی، یک روند نیمه تمام است.
رییس انجمن ورزش کشتی باچوخه کشور در ادامه 
در اتباط با اصالح قوانین این ورزش گفت: در ســال 
۵6قوانین و مقررات این ورزش مصوب شد و در سال 

۹۵ یک سری از تغییرات در این قوانین صورت گرفت.
وی افزود: عالوه بر این برای ارتقای کیفیت، سرعت و 
زیبایی آن دوباره یک سری اصالحات در قوانین طی 
سال جاری صورت و مورد تایید قرار گرفت و به ادارات 
کل ورزش و جوانان نیز ابالغ شد.قائمی تصریح کرد: 
در زمان های گذشته مسابقات کشتی باچوخه روی 
زمین سخت انجام می شد؛ اما در زمان کنونی انتظار 
می رود تا این مسابقات نیز در زمین هایی با خاک 

نرم، ماسه و یا چمن برگزار شود.

کشتی باچوخه؛ فاقد تشکل ویژه در ساختار ورزشی کشور

در حمایت از فدراسیون ها 
کوتاهی نکردیم

چهره روز

پیغام الخلیفی به امباپه؛ با رئال مذاکره نمی کنیم
مدیر قطری پی اس جی تا پایان قرارداد امباپه برای فروش وی با رئال و هیچ باشگاهی وارد مذاکره 
نخواهد شد. ســران رئال و به خصوص زیدان هرگز عالقه خود به امباپه را مخفی نکرده اند. حتی 
پس از اینکه امباپه سال 2۰۱۷ پیشنهاد 
رئال را به خاطر »پی اس جی« رد کرد. 
آنها امباپه را بازیکنی می دانند که دیر یا 
زود جای مســی و رونالــدو را به عنوان 
بهترین بازیکــن دنیا خواهــد گرفت و 
رئال به همین دلیل از مدت ها پیش او 
را تحت نظر دارد. شرایط برای امباپه در 
پی اس جی و در هفته های اخیر خوب 
پیش نرفته اســت. تعویض شدن های 
متوالی از سوی توماس توخل در نهایت 
به تنش منجر شد و ستاره فرانسوی با مربی خود پس از تعویض مقابل مون پولیه درگیری لفظی 
پیدا کرد؛ اتفاقی که باعث شد تا بازهم شایعات جدایی او در پایان فصل قوت بگیرد. کیلیان تا 2۰22 
با پی اس جی قرارداد دارد ولی خود او به خوبــی می داند که پی اس جی برای فروش وی با هیچ 
باشگاهی وارد مذاکره نخواهد شد. این قضیه به اطالع او و ایجنتش نیز رسیده است.امباپه اما قصد 
تمدید قرارداد ندارد ولی پاریســی ها همچنان برای تمدید با وی مصر هستند. اگر امباپه همچنان 
پاسخ منفی بدهد، پی اس جی مشکلی برای باقی ماندن او تا ژوئن 2۰22 و سپس جدایی اش به 
عنوان بازیکن آزاد ندارد چرا که در این باشگاه هیچگونه مشکل مالی وجود ندارد. همه اینها را رئال 
مادرید و نیز چند باشگاه بزرگ دیگر از جمله لیورپول به دقت زیر نظر دارند. امباپه به دنبال یک تغییر 

است. این تغییر می تواند جدایی توخل باشد. 

آغاز مذاکرات یوونتوس با »دیباال« برای تمدید قرارداد
فابیو پاراتیچی، مدیر ورزشی یوونتوس، تایید کرد که این باشگاه مذاکرات خود برای تمدید قرارداد 
با پائولو دیباال را آغاز کرده است.دیباالی 26 ساله با وجود  این که در ابتدای فصل در آستانه جدایی 
از یوونتوس قرار داشــت؛ اما فصل خوبی را با این تیم داشــته و در 2۹ بازی در تمامی رقابت ها ۱۱ 
گل به ثمر رسانده اســت. مهاجم تیم ملی آرژانتین تا ســال 2۰22 با یووه قرارداد دارد و پاراتیچی 
می گوید که آنها مذاکــرات خود برای تمدید قرارداد را آغاز کرده اند. مدیر ورزشــی یوونتوس پس 
از شکســت ۱ - 2 تیمش برابر هالس ورونا به DAZN گفت: » او شــماره ۱۰ یوونتوس و بازیکنی 
بسیار فوق العاده اســت. ما می دانیم که دیباال چه ارزشــی دارد و چه توانایی هایی را می تواند به 
نمایش بگذارد. در ماه های پیش رو بــا او صحبت خواهیم کرد. پیــش از ژانویه بحث های اولیه 
 را آغاز کردیم و به توافق رســیدیم که مذاکرات مهــم و دقیق تر را با نزدیک شــدن به پایان فصل

 انجام دهیم. «

»محمد صالح« در المپیک توکیو بازی می کند
ســتاره لیورپول در المپیک 2۰2۰ توکیو، تیم ملی امید مصر را همراهی خواهد کرد.تیم ملی فوتبال 
مصر توانسته است که جواز حضور در رقابت های المپیک توکیو را به دست آورد. شوقی غریب مدیر 
امیدهای مصر در یک برنامه تلویزیونی خبری خوب برای هواداران فوتبال در این کشور داشت.او 
تاکید کرد که محمد صالح در المپیک توکیو برای مصر به میدان خواهد رفت و این باعث می شــود 
تا این رقابت ها از جذابیت بیشتری هم برخوردار باشد.صالح یکی از بهترین بازیکنان حال حاضر 

فوتبال جهان است که در لیورپول عملکرد درخشانی از خود نشان داده است.

فوتبال جهان

رییس کمیتــه ملی المپیک دربــاره آماده 
سازی رشــته های المپیکی از جمله واترپلو 
برای حضور در مســابقات کســب سهمیه 
المپیک 2۰2۰ گفت: رضوانی از جمله رؤسای 
فدراسیون های موفق است به همین دلیل 
برای عضویــت در هیئت اجرایــی انتخاب 
شــد لذا قدرت تصمیم گیری اش بیشــتر 
می شــود. همچنین تصویب کرده ایم مبلغ 
2۰۰ میلیــون تومان کمک، خارج از ســقف 
مصوب بودجه در آینده نزدیک به فدراسیون 

داده شود.
 رضا صالحی امیــری تاکید کرد: در مجموع 
لمپیــک مبلــغ 2۷ میلیارد و  کمیته ملی ا
3۰۰ میلیــون تومان بــه تمام فدراســیون 
کمک مســتقیم کــرده اســت و ۵ میلیارد 
نیز به فدراســیون های المپیکــی خارج از 
ســقف تعیین شــده، کمک ویژه دارد. ۱۵ 
میلیــارد تومان نیــز هزینه اعــزام را انجام 
می دهیم. برآورد این اســت که حداقل یک 
تا یک و نیم میلیون دالر هزینه ارزی داشته 
باشــیم چرا که ژاپن بســیار گران است که 
شــامل هزینه های اســکان، حمل و نقل، 
 پاداش هــای پای ســکو و ســایر هزینه ها 

می شود.
رییس کمیته ملی المپیک در پاسخ به این 
سوال که تیم ملی واترپلو به دلیل مشکالت 
مالی از بازی های آسیایی جاکارتا تا به امروز 
در مقایسه با رقبای قدرتمند خود نتوانسته 
دیدارهــای تدارکاتی مناســبی برگزار کند؟ 
چرا کمک ویــژه زودتر به فدراســیون داده 
نشد؟ گفت: این سوال را از رضوانی بپرسید 
که پاســخ دهد. بــه عنوان رییــس کمیته 
ملی المپیک وظیفــه حمایت حداکثری از 
فدراسیون های المپیکی را انجام داده ام. تا 
جایی که اطالع دارم و از تیم اردوی واترپلو 
بازدید کرده ام سرمربی خوبی هدایت تیم را 
برعهده داد و در مجمــوع از عملکرد رضوانی 
ارزیابی مثبتی دارم. اگر چالشی وجود دارد 
رییس فدراسیون باید پاسخگو باشد ما در 

حمایت کوتاهی نکردیم.

در حاشیه

17

وز عکس ر

رکوردداران 
 بیشترین گل زده 

در لیگ های  اروپایی
رکوردداران بیشــترین گل زده 
 از روی ضد حمله در این فصل
 ۵ لیگ معتبر اروپایی بوده اند.
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وزیر دفاع در بازدید از پایگاه چهارم پشتیبانی هوا نیروز اصفهان:

اورهال ده ها بالگرد توسط متخصصان داخلی انجام شده است
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  در بازدید از نمایش قدرت بالگردی پایگاه چهارم پشتیبانی 
هوانیروز اصفهــان، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: فرا رســیدن دهه فجر را به مــردم ایران تبریک 

می گویم و خدا را شاکریم که در این ایام 
مبارک شاهد الحاق مجدد ده ها فروند 
بالگردهای باز آماد شده )اورهال شده( 
در هوانیــروز قهرمان ارتــش جمهوری 
اســامی ایران هســتیم و این یک کار 
کاما پیچیده و فنی اســت که در اختیار 
کشــورهای محدودی از جمله ایران آن 
هم با پشــتیبانی تولیدکننــدگان اصلی 
است.امیر ســرتیپ امیر حاتمی  افزود: 
این شکل باز آماد شــده که همکاران ما 

در سازمان صنایع  هوایی و شــرکت »پنها« انجام داده اند، مختص به جمهوری اسامی ایران است 
به طوری که این دســتاورد بزرگ بدون دریافت هیچ قطعه ای و با اتکا بــه توانمندی های داخلی و 
شرکت های مختلف و دانشگاه های مرتبط انجام شــده و امروز می توانیم بالگردهای موجودمان را 
که سرمایه قابل توجهی برای کشور است با هزینه کم و نصف هزینه هایی که در دنیا صرف می شود 
و با صرفه جویی قابل توجهی بازآماد و در کنار این کار بالگردها را به تجهیزات جدید مجهز کنیم و در 
اختیار نیروی زمینی و هوانیروز قهرمان قرار دهیم تا در خط استفاده قرار گیرند.وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح، تصریح کرد: هوانیروز یک یگان بسیار شناخته شده و خوش نام برای مردم است. 
از روز آغاز دفاع مقدس شهید وطن پور، کشوری و شیرودی و ده ها شــهید دیگر در ذهن و خاطره 
مردم عزیزمان هستند و در حوادث طبیعی نخســتین یگانی هستند که به کمک مردم حادثه دیده 
می شتابند.حاتمی خاطرنشان کرد: بازآماد ده ها بالگرد توسط ســازمان صنایع هوایی در اصفهان، 
مسجد سلیمان، تهران، قزوین، کرمان و کرمانشاه انجام شده و امروز در اختیار پایگاه های هوانیروز 

قرار می گیرند. برای مجموعه هوایی کشور هزاران قطعه توسط متخصصان داخلی تولید می شود.

آغاز ماراتن ارزیابی شهرداری اصفهان در جایزه ملی تعالی سازمانی
امروزه اهمیت و نقش ارزیابی در فرآیند اقدامات ســازمان ها از اهمیت باالیی برخوردار اســت؛ زیرا 
می توانند نقاط قابل بهبود خود را شناســایی کنند و فرآیند بهره وری را افزایش دهند.در این راستا نیز 
شهرداری اصفهان عاوه بر ارزیابی های داخلی و ارزیابی برنامه های خود در دو سال گذشته، خود را در 
معرض ارزیابی بیرونی و ملی قرار داده و بدین منظور برای دومین ســال پیاپی در هفدهمین فرآیند 
جایزه ملی تعالی سازمانی شرکت کرده است.  در این فرآیند شهرداری اصفهان در دو بعد نتایج کارکنان، 
مشتریان و جامعه و در بعد توانمندســازها شامل کارکنان، اســتراتژی، همکاری ها و منابع، رهبری و 
فرآیندها، محصوالت و خدمات توسط ارزیابانی از دبیرخانه جایزه ملی تعالی سازمانی مورد ارزیابی قرار 
می گیرد. فرآیند ارزیابی با برگزاری جلسه افتتاحیه در دفتر شهردار اصفهان با حضور معاونان شهرداری 
و تیم ارزیابان دبیرخانه جایزه ملی تعالی آغاز شد و به مدت چهار روز به صورت پیوسته در کل شهرداری 
ادامه خواهد داشت.در جلســه افتتاحیه، قدرت ا... نوروزی، حضور شهرداری در فرآیند ارزیابی جایزه 
ملی تعالی سازمانی برای دومین سال پیاپی را فرصتی برای شــهرداری دانست تا بتواند از منظر نگاه 
بیرونی خود را در معرض ارزیابی قرار داده و از این طریق فرصت های بهبود و ارتقای خود را فراهم کند.

وی با تاکید بر همکاری کامل و همه جانبه معاونان خود در طول فرآیند ارزیابی با تیم ارزیابان، افزود: 
تمام بخش های شهرداری با تمام امکانات موظف هستند در چهار روز ارزیابی با تیم ارزیابان همکاری 

الزم را داشته و اطاعات مورد نیاز آن ها را در اختیارشان قرار دهند.

مسجدی که پایگاه مبارزه و توزیع اعالمیه و نوارهای انقالبی بود؛

سنگر پر افتخار

»مســجد فاطمیه« بیــش از چهار دهه           نرگس طلوعی
اســـــت که در شمالی ترین نقطه شهر 

اصفهان و در راســته  خیابانی که این روزها به »الله« معروف است و 

روزگاری به »سه راه دولت آباد«، استوار و محکم ایستاده و در طول این 

مدت نه تنها مرکزی بــرای فراگیری آموزه های دینی بلکه پشــتوانه 

موثری برای انقاب طی ســال های ســخت و در کوران حوادث بوده 

است.  این مسجد را می توان یکی از مساجد فعال و موثر اصفهان چه 

در دوران انقــاب و چه در دوران دفاع مقــدس معرفی کرد که اگرچه 

زمین آن از ســال های قبل برای مسجد وقف شــده بود، ستون های 

اقتدار آن از اوایل دهه 40 به همت حاج آقا »عماد« بنا شده و به مرور 

زمان و با توسعه مســجد، به ســنگری برای فعالیت های سیاسی و 

انقابی تبدیل می شود. تقدیم بیش از 200 شهید را که البته اوج آن در 

هشــت ســال جنگ تحمیلی بوده، می تــوان یکــی از مهم ترین و 

شاخص ترین افتخارات این مسجد نام برد که در کارنامه آن ماندگار 

شده است. مســجدی که بیشــترین شــهید را در بین مساجد شهر 

اصفهان به خود اختصاص داده است. » حاج حسن فرشاد فر « یکی 

از قدیمی های این مسجد است که به گفته خودش بیشتر عمرش را در 

این مسجد گذرانده است. او که این روزها هفتاد سالگی  را پشت سر 

گذاشته خاطرات زیادی طی سال های انقاب و پس از آن دارد. حاج 

حسن در گوشــه ای از مســجد که مزین به عکس شهدای این محل 

است هم صحبت با ما می شود و از آن روزها می گوید، روزهایی که به 

همراه دیگر هــم محله ای هــا مبــارزات گســترده ای را علیه رژیم 

شاهنشاهی ترتیب داده بودند.

این مبارز انقابی که بسیاری از شاگردانش در این مسجد را در جنگ 

هشت ســاله تحمیلی از دست داده اســت درباره فعالیت های این 

مسجد در آن سال ها می گوید:مسجد »فاطمیه« از جمله پایگاه هایی 

در اصفهان بود که  توانســت با انتخــاب رویکرد علمــی، زمینه های 

مبارزات سیاسی را برای جوانان فراهم کرده و تبدیل به یکی از مساجد 

پرآوازه این دیار شــود؛ این شهرت به دســت نیامد مگر با سخنرانی 

روحانیان سیاسی و چهره های مبارز و تشــکیل کاس های مختلف 

و جلب جوانان.

 حاج حســن ادامه می دهد:یکی از کارکردهای این مسجد، هم چون 

بسیاری دیگر از مســاجد فعال، بحث تبلیغات و اطاع رسانی بود که 

در قالب تکثیر و توزیع اعامیه و نوارهــای انقابی صورت می گرفت؛ 

از جمله افراد فعال در این زمینه در مسجد فاطمیه می توان به شهید 

آذریان، شهید رضایت، شــهید چراغی اشــاره کرد که به همراه دیگر 

جوانان ایــن محله روزهای پرحادثه ای را در آن کوران انقاب پشــت 

سرگذاشتند و بعدها همین جوانان اولین کســانی بودند که به دنبال 

شروع جنگ تحمیلی به جبهه های حق علیه باطل شتافتند.

»عمده جریانات فکری و سیاسی در این مســجد از سال 56 شکل 

گرفته و با نزدیک شدن به دوران پیروزی انقاب، فعالیت های سیاسی 

در این مسجد نیز به مراتب زیاد و پررنگ شــد« .« این را  فرشاد فر 

گفته و تصریــح می کند:»منطقه ای که مســجد فاطمیــه در آن قرار 

داشت، به نوعی نقطه اصلی شهر بود و بیشتر تجمعات سیاسی زمان 

انقاب در آن منطقه رخ می داد. آدم های این منطقه هم با اینکه اغلب 

آدم های پایین شهری و طبقه سوم انقاب بودند، اما عمده لیدرهای 

انقاب در دل همین مردم دیده می شــدند که پاتوق سیاسی بخش 

عمده  آنها، مسجد فاطمیه بود.« 

با منعقد شدن تفاهم نامه طایه داران گردشگری 

ایران، این مثلث با حضور شــهرهای یزد، شــیراز 

و اصفهان فعالیــت خود را آغــاز کرد.طایه داران 

گردشگری ایران سه کانون مهم فرهنگی، تاریخی 

و هویتی این سرزمین یعنی اصفهان، شیراز و  یزد 

هستند. این سه محور با در برگرفتن تعداد فراوان 

آثار تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی خود در 

طول تاریخ، جایگاه مهم و برجســته ای در جذب 

گردشــگران داخلی و خارجی داشــته اســت.در 

همین راستا و به منظور گســترش و تقویت حوزه 

های گردشگری، علمی و پژوهشی بین شهرهای 

اصفهان، شــیراز و یزد و با عنایت به وجه مشترک 

گردشگری فرهنگی و تاریخی میان آن ها، تاشی 

مســتمر در خصوص ارتقای هرچه بیشــتر سطح 

همکاری به منظور گســترش تبــادالت مرتبط با 

رونق گردشــگری و همچنین اعتــای فرهنگی و 

هویت این ســرزمین و شناســاندن ظرفیت های 

فرهنگی، تمدنی و تاریخــی این کانون به جهانیان 

انجام شده است.در ادامه این تاش ها، در بهمن 

ماه 98 همزمان با چهل و یکمین جشــن پیروزی 

انقاب اســامی  تفاهم نامه همکاری گردشگری 

طایه داران گردشــگری ایــران بیــن معاونان و 

رؤسای سازمان های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شهرداری های شــهر اصفهان، شیراز و یزد در شهر 

یزد منعقد شد.رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی 

و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: انعقاد این تفاهم 

نامه بسیار ارزشــمند است چون شــهر موجودی 

زنده اســت که در فرآیند مدنی رشد و توسعه پیدا 

می کند.محمد عیدی اظهار داشــت: باید با شــهر 

مانند موجودی زنده برخورد کــرد چون رفتارهای 

دوگانه شهرها را اذیت می کند و تبعاتش دامنگیر 

شهروندان می شود.

وی با بیان اینکه در ایران توسعه پایدار و فرهنگی 

می تواند مشــکات را کاهش دهد، افزود: باید با 

توجه به این دو رهیافت، جهان شــهرهایی شامل 

اصفهان شــیراز، تبریز، کرمان، یزد به کانون های 

میان فرهنگی تبدیل شوند و برای اینکه به توسعه 

پایدار و کانون میان فرهنگی رســید باید به سراغ 

شهرهای فرهنگی رفت.

رییس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 

شــهرداری اصفهان ادامه داد: جهان شــهرهایی 

که کانــون میــان فرهنگی عنــوان می شــوند با 

کشورهای دیگر در تماس بودند. عیدی در توضیح 

شــهر فرهنگی افزود: شــهری فرهنگی است که 

زیســت پذیر و معناگرا باشــد و اگر شهری پاسخ 

شهروندان را داد زیســت پذیر خواهد بود.وی در 

پایان با بیــان اهمیت افزایش رونق گردشــگری 

در کشــور خاطرنشــان کرد: از جمله فرآیندهای 

رونق حوزه گردشــگری، دموکراتیزه کردن و مدنی 

کردن گردشگری اســت که باید هرچه زودتر به آن 

کمک شود.

آغاز فعالیت مثلث طالیی گردشگری ایران

مسجد »فاطمیه« از جمله پایگاه هایی در اصفهان بود 
که  توانست با انتخاب رویکرد علمی، زمینه های مبارزات 
سیاسی را برای جوانان فراهم کرده و تبدیل به یکی از 

مساجد پرآوازه این دیار شود

 اجرای قطعات آلبوم های »سرود مهر و ساز خاموش«
 در هنرسرای خورشید

سرپرست گروه سرمســت گفت: گروه سرمست، 25 بهمن ماه ســاعت 19:30 روی صحنه هنرسرای 
خورشید وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان می رود .مهران نساج پور اظهار 
داشت: گروه سرمست فعالیت خود را از سال 96 آغاز کرده و این دومین کنسرت رسمی آن است.وی با 
بیان اینکه در این کنسرت ۷ قطعه اجرا می شود، افزود: قطعات آلبوم های سرود مهر و ساز خاموش از 
استاد کلهر و استاد علیزاده در این کنسرت اجرا می شود.سرپرست گروه سرمست تصریح کرد: اعضای 

این گروه رضا نشمی، نیما کریمیان، محمدرضا مدینه، فرزانه طیبی و امیر سلیمان زاده هستند.

اجرای یکپارچه یک قطعه موسیقی در کنسرت»غریو«
سرپرست گروه موسیقی غریو گفت: کنســرت گروه موسیقی غریو، 21 بهمن ماه ساعت 20:30 در 
هنرسرای خورشید وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان روی صحنه 
می رود.مهرزاد اعظمی کیا اظهار داشت: این گروه موسیقی اردیبهشــت سال 98 فعالیت خود را 
آغار کرده و این دومین اجرا از تور گروه غریو در اصفهان اســت.وی افزود: این کنسرت برای اولین 
بار در تهران اجرا شده و قرار است بعد از اصفهان به شهرکرد، مشهد، آمل و ... برود.سرپرست گروه 
موسیقی غریو ادامه داد: برای اولین بار یک قطعه یکپارچه 40 دقیقه ای بدون توقف در کنسرت گروه 
موسیقی غریو اجرا می شود.اعظمی کیا تصریح کرد: سیاوش کامکار، همایون جهانشاهی، مرتضی 
مومنیان و طاهر علی رمضانی اعضای این گروه هستند .گفتنی است؛ عاقه مندان برای تهیه بلیت 
این کنسرت می توانند به ســایت navayemehr.ir مراجعه کرده و یا با شماره 09139126531 و 

0935۷556894 تماس حاصل کنند.

تولید 5 اثر موسیقی در صدا و سیمای مرکز  اصفهان
پنج اثر موسیقی در واحد شعر و موسیقی مرکز اصفهان تولید شد.قطعه موسیقی »ایران عاشق« به 
آهنگ سازی و تنظیم محمدرضا چراغعلی، شعر ایرج قنبری و خوانندگی مهدی نجم الدین ،قطعه 
موسیقی »رزمنده ایرانی « با موضوع سردار شــهید قاسم سلیمانی به آهنگ سازی و تنظیم ستار 
شمس، خوانندگی علیرضا زکی، شاعر ســخای اصفهانی، قطعه موسیقی»شوق وطن« به آهنگ 
سازی و خوانندگی بهروز زمزم، تنظیم حمید خدیوی، شاعر ایرج خواجوی، قطعه موسیقی »ایران ای 
عشق بی پایان« به آهنگ سازی و تنظیم میثم جمشــید پور،خوانندگی حمیدرضا مانیان، شاعر 
آناهیتا مستأجران و قطعه موسیقی»یه روزخوب« به آهنگ سازی و تنظیم محمدرضا چراغعلی، 

شاعر ایرج قنبری و خوانندگی احمد نباتی آماده پخش از شبکه های استانی و سراسری است.

دومین سالن سینما بهمن تا 22 بهمن افتتاح می شود
مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان گفت: به مناسبت فرارســیدن ایام ا... دهه مبارک فجر دومین 
سالن سینما بهمن افتتاح می شود.مسعود قاسمی اظهار کرد: امروزه با توسعه ارتباطات جمعی و 
هنر در دنیای کودکان و نوجوانان و کاربرد وسیع تعلیم و تربیت و آموزش در این محدوده، می توان 
در پرتوی یک فیلم سالم مفاهیم متعدد پرورشــی و اخاقی را برای کودکان، نوجوانان مطرح کرد.

وی افزود: سینمای کودک و نوجوان از بدو پیدایش سینما در ایران به صورتی مستقل مطرح نبوده و 
نتوانسته هم پای رشد و پیشرفت چشمگیر سینمای بزرگ سال جایگاه مطلوب و شایسته ای بیابد.

قاسمی گفت: منطقه 15 نیز با توجه به استقبال خوب شهروندان و با توجه به باال بودن تعداد افراد 
کودک و نوجوان در این منطقه، پس از گذشت یک سال از تاریخ بازگشایی سینما بهمن، با توجه به 
پتانسیل منطقه شــرق اصفهان و همچنین نیاز به اکران بیشتر فیلم ها، تصمیم بر راه اندازی سالن 

سینما بهمن با استفاده از به روزترین تجهیزات سینمایی جهت پوشش همه ذائقه ها گرفته است.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر ویژهاخبار

بودجه مرکز مهارت افزایی 
 زنان در شورای شهر

 تصویب شد
 عضو شورای اسامی شهر اصفهان در همایش 
»زن و مشــارکت در تولیــد« بــا تبریک ایام 
دهه فجر و والدت حضــرت زهرا )س(، اظهار 
کرد: برای دســتیابی به توســعه ناگزیریم به 
ابعاد نیروی انســانی توجه کنیــم که یکی از 
ارکان توسعه برای یک کشــور میزان اهمیت 
و اعتبار نیروی انســانی اســت که نیمی از آن 
مربوط به زنان اســت.فریده روشــن با بیان 
اینکه نیازمند زنانی هستیم که باعث افزایش 
کیفیت زندگی شــوند، افزود: ایــن امر خود 
نیازمند زیرساخت هایی است؛اما برای حضور 
و مشارکت زنان متاسفانه موانع متعددی در 
جامعه وجود دارد که زنان فعــال اقتصادی، 
اجتماعی یا سیاسی را تا حدودی ناامید و آنها را 
از اهداف متعالی خود دور می کند.وی  تصریح 
کرد: تا به امروز زنان بیشتر در نقش های پشت 
پرده و کلیشه ای حضور داشتند، اما امروز الزم 
اســت زنان در عرصه های سیاست گذاری و 
تصمیم سازی وارد شوند و هرچه زمینه حضور 
آنها در عرصه های مدیریتــی و اجرایی فراهم 
شود، زمینه عدم حضور و مشارکت آنها از بین 
می رود.روشن، لزوم کاهش باورهای نادرست 
جامعه را در مشــارکت زنان مهم دانســت و 
گفت: هنوز باورهای نادرستی مبنی بر ناکارآمد 
بودن زنان، بــدون اعتماد به نفــس بودن یا 
عاطفی بودن آنهــا در جامعه وجــود دارد که 
گاهی اوقات این مطالب آنقدر زیاد اســت که 
خود زنان هم آنها را بــاور کرده اند در حالی که 
این عاطفــی بودن خود می توانــد نقطه قوت 
باشد.وی  در خصوص مصوبات شورای شهر 
در حوزه زنان، تصریح کرد: در شــورای جدید 
توانستیم مصوبه ای با عنوان توسعه کارآفرینی 
داشته باشیم و 50 هزار نفر ساعت آموزش در 
کارگاه های تخصصی برگزار کنیم همچنین در 
بودجه سال جدید 5 تا 6 میلیارد تومان برای 
ایجاد مرکز مهارت افزایی زنان در نظر گرفتیم 
عاوه بــر آن هم بودجه ای بــرای مرکز مادر و 
کودک مصوب شــد که امیدواریــم همه این 
اقدامات به توان افزایی بانوان شهر منجر شود.

 همزمان با ایام ا...دهه فجر برای اولین بار صورت گرفت؛

 بهره برداری از پایش تصویری در روستاهای شهرستان دهاقان
درنشست خبری فرماندار شهرســتان دهاقان با خبرنگاران، در مورد بهره برداری وافتتاح 68پروژه  توضیحاتی ارائه شــد. قاسمیان ،فرماندار شهرستان 

دهاقان در این زمینه اعام داشت:از این 68 پروژه 40 مورد مربوط به بخش کشــاورزی و بقیه عمرانی وخدماتی شامل برق، آب و راه است که هزینه ای 

بالغ بر248 میلیاردریال را در برداشت. از این مبلغ 503 میلیارد  مربوط به بخش عمرانی و191 ریال بخش کشاورزی و6/۷هم بخش خدماتی بوده است.

قاسمیان دررابطه با تامین بخش مالی پروژه ها افزود: 105 میلیارد توسط بخش دولتی و130 میلیارد تسهیات و13 میلیارد هم توسط بخش خصوصی 

تامین شده که این امر موجب اشتغال82  نفر را فراهم آورده اســت.وی افزود: یکی از مهم ترین طرح ها پایش تصویری در12 روستای شهرستان است 

که برای  اولین بار در استان به بهره برداری می رســد و  باهزینه ای بالغ بر10 میلیاردریال موجب باالبردن امنیت وجلوگیری از سرقت در روستاها خواهد 

شد. همچنین اطاع از حوادث جاده ای،  سیل ، زلزله و آتش سوزی موجب می شود تا  سازمان ها و مراکز  امدادی  بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن به 

یاری روستا ها بشتابند.

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد در نظر دارد باستناد مصوبه شــماره 98/2636 مورخ 1398/09/02 شورای اسامی شهر اماکن زیر را با 
شرایط و مشخصات موجود از طریق تجدید مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

- تجدید مزایده دارای شرایط خصوصی می باشد. لذا از متقاضیان شــرکت در مزایده دعوت بعمل می آید جهت کسب اطاعات بیشــتر و دریافت اسناد مربوطه تا تاریخ 
1398/12/12 در ساعات اداری به امور مالی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی واقع در بلوار شهید محسن حججی فرهنگسرای خارون مراجعه و مدارک مربوطه را اخذ 

نمایند. شماره تلفن تماس: 42658053

آگهی تجدید مزایده

 محمد مهدی فردوسی مدیر عامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آبادم الف:767421

نوبت اول

سپرده شرکت در مزایده)ریال(مبلغ پایه ماهیانه )ریال(مساحت )متر مربع(مشخصاتردیف
5/000/0003/000/000 در حدود 2300 متر مربعبهره برداری از مجموعه شهرک ترافیک واقع در مجموعه تفریحی باغ بانوان )منطقه یک(1

10/000/0006/000/000در حدود 550 متر مربعاجاره فضای مجموعه پارک بادی و ترامپولین واقع در پارک فیروزه )منطقه چهار(2
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

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

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

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

   

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.

مهندس  جواد نصری، شهردار فالورجان با صدور پیامی  چهل و یکمین سالگرد 

پیروزی انقالب را تبریک گفت. در این پیام آمده است :

دهه مبارک فجر ،  سرآغاز طلوع و  تجلی شکوهمند حماسه ملتی است که با انقالب اسالمی ، برگ زرینی را در یاد همه انسان ها گشودند و صدای استقالل و آزادی را به 
گوش جهانیان رساندند. این ایام یاد آور اراده پوالدین مردمی بود که با توکل به خدای متعال توانستند نظام ظلم و ستم و استبداد را در هم شکسته و آزادی و عدالت و استقالل 
را به عنوان آرمان اسالمی به منصه ظهور برسانند.این روزها دل داغدار مردم ایران به یاد سردار دل ها می تپد، یکی از برکات شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 

این است که اهداف انقالب با این شهادت که اربعین آن  با این ایام مصادف شده رنگ و بویی دیگرگرفته   تا ما بتوانیم تجدید میثاقی دوباره با آرمان های بلند امام 
راحل ، شهدای گرانقدر همچنین منویات مقام معظم رهبری داشته باشیم.اینجانب ضمن تبریک یوم ا... دهه فجر انقالب اسالمی خدمت فرد فرد 
شهروندان فهیم و والیت مدار و شهید پرور شهر فالورجان به ویژه خانواده معظم شهدا و ایثارگران و گرامیداشت یاد و خاطره سردار سرافرازشهید حاج 
قاسم سلیمانی از همه مردم غیور انتظار دارم با حضور گسترده خود در راهپیمایی باشکوه یوم ا... 22 بهمن ماه امسال بار دیگر بیعت ناگسستنی خود را 

با شهدای واال مقام و امام شهدا و مقام معظم رهبری تجدید کرده و سیلی محکم دیگری را بر صورت استکبار جهانی بزنند.

جواد نصری  - شهردار فالورجان

بسم الله الرحمن الرحیم
ُه َیْخِتْم َعَلى َقْلِبَک  ِه َکِذًبا َفِإْن َیَشْأ اللَّ َأْم َیُقوُلوَن اْفَتَرى َعَلى اللَّ

ُه اْلَباِطَل َو ُیِحقُّ اْلَحقَّ ِبَکِلَماِتِه. َو َیْمُح اللَّ
خداوند باطل  را محو و حق  را با کلمات  خویش  پا بر جا می  سازد.) سوره شوری؛ آیه 24(

 حاج سید محمدرضا شیرزادی، ریاست  شــورای اسالمی شهر فالورجان  در 

پیام خود آورده است: چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب فرا رسید و باز هم جهان 
فریاد آزادگی، والیت مداری و استکبار ستیزی ملت ایران را رساتر از پیش خواهید شنید 

تا دشمنان خیاالت باطل تفرقه افکنانه خود را به دست فراموشی بسپارند.در شرایط فعلی 
کشور و در برابر هجمه های شدید دشمنان برای مواجهه با انقالب اسالمی، تبیین واقعیت های دیروز، 

دستاوردهای امروز و چشم انداز آینده وظیفه مهمی است که دولتمردان نظام اسالمی باید همواره به آن 
توجه داشته باشند. این روزها، روزهایی ماندگار و فراموش نشدنی در تاریخ ملت بزرگ ماست. انقالبی که رساترین فریاد تاریخ، یعنی امام امت، 

آن را رهبری کرد و به فرجام رساند و برای حفظ آن، با تمام وجود تالش کرد.از همه امت غیور  و همیشه در صحنه انتظار است با حضور گسترده خود در 
راهپیمایی باشکوه یوم ا... 22 بهمن ماه امسال که مصادف است با اربعین  سردار دل ها سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بار دیگر با شهدای 
واالمقام و معمار کبیر انقالب حضرت امام خمینی)ره( و  پرچم دار اسالم ناب محمدی حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی(  و سردارسپهبد 

شهید حاج قاسم سلیمانی تجدید میثاق کنند.در پایان از خداوند متعال استمداد می طلبیم که این انقالب را با انقالب حضرت مهدی)عج( 
متصل و سایه بلند پایه مقام عظمای والیت حضرت امام خامنه ای مدظله العالی را تا انقالب منجی عالم بشریت 

مستدام دارد.

 حاج سید محمدرضا شیرزادی-  ریاست  شورای اسالمی شهر فالورجان

شركت آب و فاضالب آگهی برگزاری مناقصه عمومی)نوبت اول(
استان اصفهان

شركت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شــرح زير را از طريق مناقصه 
عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : 
تاساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1398/12/03

تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1398/12/04
دریافت اسناد: سایت اینترنتی

WWW.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-36680030- 031  )داخلی 334  (
  نام روزنامه : زاینده رود

  تاريخ انتشار: 98/11/21

شماره 
محل تامين موضوع مناقصهمناقصه

 مبلغ تضمينبرآورد)ريال (اعتبار
)ريال (

98-4-281
بهره برداری از مخازن و 

ایستگاه های پمپاژ قائمیه ، 
شهرک ولیعصر و سپاهان شهر

7.273.847.170364.000.000جاری

شركت آب و فاضالب استان اصفهان
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