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هر چند آغاز طرح گازسوز کردن رایگان خودرو از استان اصفهان آغاز شده؛ اما در موفقیت و همه گیر شدن
 آن در سطح کشور تردیدهایی وجود دارد

رایگان اما پر دردسر
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 اصفهانی ها ؛ همیشه پای کارِ انقالب 
 مشاور عالی رهبر انقالب در امور دفاعی در راهپیمایی باشکوه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب مطرح کرد: 
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 مدنظر داریم

»امیرعلی« و »فاطمه« 
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مورد عالقه اصفهانی ها

دامپزشکی اصفهان خبر خوراندن 
تریاک به مرغ ها را رد کرده و شایعه 
آن را  نوعی جنگ روانی علیه صنعت 

مرغداری و سالمت مردم دانسته است؛

وجود مرغ های تریاکی 
تکذیب شد!
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شوک رییس جمهور فیلیپین به آمریکا
رییس جمهور فیلیپین به دولت دســتور داد توافق نامه نظامی با آمریکا که اجــازه حضور نظامیان این 
کشور را در خاک فیلیپین می دهد، لغو کند.سخنگوی ریاست جمهوری فیلیپین روز سه شنبه اعالم کرد 
که رییس جمهور این کشور به دولت دستور داده توافق نظامی با واشنگتن موسوم به »توافق نیروهای 
مهمان« که اجازه حضور نظامیان آمریکا در خاک این کشور را می دهد، پایان یابد.پیش تر سخنگوی دولت 
فیلیپین اعالم کرد رودریگو دوترته قصد دارد به وزیر امور خارجه دولت خود دســتور دهد که آمریکا را از 
تصمیم دولتش برای لغو پیمان نظامی بین دو کشور آگاه کند.رییس جمهور فیلیپین نیز اعالم کرد هرگز 
به آمریکا اجازه استقرار تسلیحات هسته ای خود را در خاک این کشور برای مقابله با چین نخواهد داد.

توافق نظامی میان فیلیپین و آمریکا از ۲۷ سال ۱۹۹۹ شکل گرفت و هدف آن تنظیم روابط میان ارتش 
آمریکا در فیلیپین و مقامات این کشور است. این توافق نامه شرایط حضور و فعالیت نظامیان آمریکا در 

این کشور حوزه جنوب شرق آسیا را تعیین می کند.

گاف حزب نتانیاهو، رژیم صهیونیستی را وحشت زده کرد
پایگاه اینترنتی جروزالم پست در گزارشی با عنوان »آژانس های خارجی و ایران ممکن است به اطالعاتی 
در داخل سازمان های اطالعاتی اسراییل دست یافته باشند« نوشت: یک مقام سابق سایبری شین بت 
)آژانس امنیتی رژیم صهیونیستی( اعالم کرد ممکن است ایران و دیگر نهاد های اطالعاتی خارجی، در 
پی یک اشتباه سایبری »فاجعه بار« حزب لیکود به شماره تلفن های خصوصی و دیگر اطالعات مقامات 
ارشد اطالعاتی اسراییل دست پیدا کرده باشند.هارل مناشری یکی از پایه گذاران اداره سایبری شین بت 
با بیان این مطلب اعالم کرد در این اشتباه شرم آور اطالعات شخصی واقعی هر شهروند باالی ۱۸ سال 
فاش شده است.او که هم اکنون ریاست بخش سایبری موسسه فناوری هولون را بر عهده دارد می گوید: 
بسیاری از طرف ها از جمله دستگاه های اطالعاتی خارجی ممکن است به اطالعات مختلف، از اطالعات 
مقامات ارشد حزب لیکود گرفته تا رییس شین بت، رییس موســاد و دیگران دست پیدا کرده باشند. 
افزون بر آن بسیاری از شرکت های خارجی نیز هستند که خواهان دستیابی به چنین اطالعاتی هستند.

کرونا، مقامات چینی را قربانی کرد
چین، شماری از مقامات دولتی خود را به دلیل کم کاری در انجام وظایف خود در برخورد با ویروس مهلک 
کرونا برکنار کرد.به نوشته بی بی سی، نام رییس و معاون حزب کمیسیون بهداشت استان هوبئی در میان 
افرادی که از سمت خود برکنار شده اند، به چشم می خورد. بسیاری از مقامات ارشد دولتی در چین نیز 
تنزل رتبه داده شده اند.معاون مدیر صلیب سرخ چین هم به علت »کوتاهی در انجام وظیفه خود در قبال 
مدیریت کمک های مالی« از سمتش برکنار شد.دو مقام برکنار شده از استان هوبئی قرار است با یک چهره 
ملی به نام »وانگ هشنگ« که معاون مدیر کمیسیون بهداشت ملی چین است، جایگزین شوند.طبق 
اعالم رسانه های دولتی چین، در دوره شیوع ویروس مرگبار کرونا، صد ها مورد برکناری، تحقیق و اعالم 

هشدار در سراسر استان هوبئی و نیز دیگر استان های این کشور گزارش شده است. 

سودان دوباره در بحران قرار گرفت
ده ها نفر در پایتخت و دیگر شهرهای سودان بار دیگر تظاهرات اعتراض آمیز علیه اوضاع اقتصادی در این 
کشور را آغاز کردند.کمبود شدید نان و سوخت موجب شد ده ها نفر در خارطوم، پایتخت و دیگر شهرهای 
سودان بار دیگر تظاهرات اعتراض آمیز علیه اوضاع اقتصادی در این کشور را از سر بگیرند.شهر »عطبره« 
در شمال سودان و »کوستی« در استان نیل سفید در جنوب سودان، نیز شاهد تظاهرات اعتراض آمیز 
بود.به طوری که شاهدان گزارش دادند تظاهرکنندگان جاده های اصلی شهر »عطبره« را بستند، همچنین 
معترضان در شهر »کوستی« نیز پل اصلی شهر را که کوستی را به خارطوم متصل می سازد، مسدود کردند.

مسئوالن دوشادوش مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن، سیلی محکمی به استکبار و بدخواهان نظام اسالمی زدند؛

همه آمده بودند
مراسم چهل ویکمین فجر انقالب اسالمی با گرامیداشت یاد سردار 
شهید قاسم سلیمانی و همرزمان شــهیدش با حضور گسترده 
مردم برگزار شد. در این مراسم  رییس جمهور که این روزها شایعه استعفایش در 
رسانه ها بازتاب داشته، سخنران اصلی این همایش مردمی بود. حجت االسالم 
و المسلمین حسن روحانی در ســخنرانی خود در مراسم چهل ویکمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی در میدان آزادی  با یادآوری اینکه انقالب مردم ایران  در 
۴۱ سال پیش به ما نشــان داد که چگونه قدرت خداوند در اراده یک ملت برزگ 
تجلی می یابد، گفت: برخالف اینکه تبلیغ می کردند دوران دین سپری شده و جهان 
آن روز را به دو قطب شرق و غرب تقسیم کرده بودند، ملت ایران با انگیزه مذهبی 
و بدون اتکا بــه هیچ ابرقدرتی با دســتی خالی دربرابر رژیمی تا دندان مســلح 
ایستادند و انقالب را به پیروزی رساندند.رییس جمهوری با تاکید بر اینکه انقالب 
از انتخاب و انتخاب از انقالب است، خاطر نشان کرد: مردم ما بین اسالم و کفر، 
حق و باطل و نظام مردمی و دیکتاتوری مســیر حق و عدل را انتخاب کردند. اگر 
رژیم فاسد قبل به مردم اجازه انتخابات می داد دیگر نیازی به انقالب نبود؛ اگر آن 
رژیم مردم را آزاد می گذاشت تا در نوع حکومت و قانون اساسی، حکومت و قانون 
اساسی مورد نظر خود را برگزینند و میان استقالل و وابستگی، استقالل را انتخاب 
کنند و به یک انتخابات ســالم آزاد ملی تن می داد، انقالبی صورت نمی گرفت.

روحانی تصریح کرد: انقالب اسالمی ایران برای این بود که دِر انتخابات در کشور 
بسته شده بود؛ انســداد در و دروازه انتخابات مردم را هدایت کرد تا از مسیر یک 
انقالب بزرگ این زنجیر را پاره و راه را برای انتخابات باز کند.وی با اشاره به برخی 
اظهارات درباره انقالب اسالمی خاطر نشــان کرد: برخی فکر می کنند که انقالب 
اسالمی ایران حادثه ای بود که چهل و یک سال قبل تحقق یافت و پدران، برادران 
و خواهران و مادران ما در آن عصر راه انقالب را برگزیدند. این افراد از ما می پرسند 
که آیا امروز هم ناچاریم همان راه ۴۱ سال قبل را پیروی کنیم؟ پاسخ این است 
که حضور و انتخاب مردم منحصر به ۴۱ ســال پیش نبوده، بلکه مردم هر روز در 
انتخاباتی رسمی یا غیررسمی شرکت کرده اند.رییس جمهوری گفت: در جامعه ای 
که آزادی وجود دارد، انتخابات مســتمر در آن تحقق می یابــد؛ در جامعه ای که 
مردم ساالری وجود دارد و این مردم هستند که تصمیم نهایی را می گیرند، همواره 
انتخابات وجود دارد. روحانی در ادامه صحبت های خود از جوانان، دانشگاهیان 
و محققان خواست که بار دیگر ســخنرانی امام )ره( در روز ۱۲ بهمن سال 5۷ در 
بهشت زهرا را بخوانند و در آن دقت کنند.وی تصریح کرد: آنچه امام خمینی )ره( 
در روز نخست انقالب به مردم گفت تا روز آخر پای آن کالم ایستاد؛ امام با مردم 
صادقانه رفتار و به وعده هایش عمل کرد؛ ایشان تا پایان عمر پربرکت خود به آنچه 
که در روز ۱۲ بهمن در بهشت زهرا  گفت، عمل کرد.امام )ره( در بهشت زهرا به مردم 
گفت که سرنوشت مردم دست خود آن هاست و آن ها بر سرنوشت خود مسلط 
هســتند؛ در آن روز امام به مردم گفت که مجلس و دولت باید قانونی باشــند و 
اعتنای نظام باید بر مبنای قانون باشــد؛ در آن روز امام )ره( به مردم گفت که به 

دنبال استقالل فرهنگی و سیاسی در کشور هســتیم. ایشان در آن روز به مردم 
گفتند که با مظاهر تمدن و تجدد مخالف نیستیم بلکه با فحشا و فساد مخالفیم 
و ایشان گفت که به دلیل خواســت مردم و اینکه مردم من را قبول دارند، دولت 
تعیین می کنم.روحانی تاکید کرد: آنچه امام خمینی )ره( در ۱۲ بهمن 5۷ گفت 
تا روز آخر زندگی شان نیز همان سخنان را تکرار کردند؛ راه امام )ره( راهی پیوسته 
و بدون انحراف بود و مردم این صداقت را از کالم و عمل ایشان مشاهده کردند. 
آنچه به انقالب ما استحکام بخشیده، حضور و رای مردم است. باید به هر چه که 
مردم از ما می خواهند عمل کنیم.روحانی با قدردانی از تالش های نیروهای مسلح 
برای افزایش قدرت نظامی ایران، گفت:» من از همه نیروهای مسلح تشکر می 
کنم.  آن روز که در بدرقه شهید قاسم سلیمانی مردم به میدان آمدند و از نیروهای 
مسلح انتقام خواستند، نیروهای مسلح خواست مردم را عملی کردند و اینکه عین 
االسد بمباران شد، یعنی خواسته مردم عملی شد. آن روز که هواپیمایی آسمان 
ما را نیلی کرد و دل رهبر و همه مردم ما را خون کرد، مردم ما از نیروهای مســلح 

عذرخواهی خواستند و آنان عذرخواهی کردند«.
  نمایش تسلیحات دفاعی ایرانی تا حضور تابوت سربازان آمریکایی هم بخش 
هایی از حاشــیه این راهپیمایی بود.راهپیمایان با در دســت داشتن تصاویری 
از شهید ســلیمانی و دیگر شــهدای مقاومت، در آســتانه ورود نظام به چهل و 
یک ســالگی بار دیگر اعالم کردند که قدردان شــهدای مقاومت هستند.مراسم 
راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در کشور با شعار محوری »حماسه حضور، عظمت ملت، 
تکریم سردار دل ها« با حضور اقشــار مختلف مردم برگزار شد.آیت ا... ابراهیم 
رییسی، رییس قوه قصاییه در مراســم ۲۲ بهمن مشهد، اسحاق جهانگیری در 

زاهدان، محمدباقر نوبخت در گرگان، حجت االسالم علوی وزیر اطالعات در خرم 
آباد، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در ایالم و امیر حاتمی وزیر 
دفاع در رشت سخنرانی کردند. دادستان کل کشور نیز در قم، محسن رضایی در 
تبریز، سعید جلیلی در ساری، سردار صفوی در بوشــهر و سید احمد خاتمی در 

کرمان سخنران مراسم ۲۲ بهمن بودند.

آیت ا... رییسی: مستقل ترین کشور ، ایران اسالمی است

رییس قوه قضاییه گفت: اغلب انقالب ها اگر بتوان نام آن را انقالب گذاشت بعد از 
گذشت مدتی از اهداف و آرمان های خود فاصله می گیرد؛ اما امروز مردم مشهد 
و ایران اســالمی همان چیزی را فریاد می زنند که در ۲۲ بهمن می خواســتند.

حجت االسالم سیدابراهیم رییسی در ســخنرانی پایانی راهپیمایی ۲۲ بهمن در 
حرم مطهر رضوی اظهار کرد: اجتماع عظیم امروز تنها یادآور سالگرد ۲۲ بهمن 5۷ 
نیست بلکه امروز در تاریخ انقالب شــکوهمند ما نقطه عطف و یک انقالب است 
مبتنی بر همان انقالب 5۷ و با تاکید بر همان اصول و مبانی، اما سخن نو داشته 
و پیام ها و آثار بسیاری به همراه دارد.وی افزود: آن روز اعالم پایان حکومت ستم 
شاهی و آغاز حاکمیت ا...بر سرنوشت جامعه اســالمی بود. آن روز اعالم پایان 
استبداد و استعمار آمریکایی و سلطه بیگانگان بود.رییس قوه قضاییه با اشاره به 
اینکه امروز پیامی نو در بستر گام دوم در این اجتماع است، ادامه داد: سخن اول 
در بستر گام دوم نه فقط بیرون راندن آمریکایی ها از کشور بلکه این بار سخن از 
بیرون راندن آن ها از منطقه است، اراده ملت ها و دولت های مستقل منطقه بر این 
تعلق گرفته که منطقه باید زندگی خود را بدون حضور آمریکایی ها و مستکبرین 

ادامه دهد.وی خاطرنشان کرد: شــکل گرفتن نظامی مبتنی بر دین و آموزه های 
دینی و نظامی بر پایه عقالنیت، عدالت، اخالق، معنویت و عبودیت خداوند متعال 
و بزرگداشت کرامت انسان و مبتنی بر روش و سبک زندگی اسالمی انسان معاصر 
از مبانی اصلی شکل گیری انقالب اسالمی بود، برای شکل گیری این مبانی باید 

بیشتر تالش شود.

آیت ا... جنتی: نماینده ای انتخاب کنید که به داد فقرا برسد
آیت ا... جنتی با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: سالم بر همه مردم عزیز، 
من باید دست و پای این مردم را ببوسم که ۴۱ سال است عقب نشینی نمی کنند 
و مقاومت کردند و با قدرت ها جنگیده اند.وی افزود: انقالب از ایام خداست و تمام 
قدرت ها آمدند تا انقالب مردمی ما را بشکنند؛ اما آنها شکسته شدند و ما نشدیم و 
خدا یار و یاور ما بوده است.دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه امام)ره( را خدا یاری 
کرد، گفت: امت امام را خدا یاری کرد و وقتی خدا یاری کند هیچ قدرتی نمی تواند 
آنها را بشکند.وی افزود: به کوری چشم دشمن ترامپ، آمریکا، انگلیس، آل سعود 
مردم ما چهل و یکمین سال پیروزی انقالب شــان را جشن می گیرند.جنتی با 
بیان اینکه ما ایستاده ایم و عقب نشــینی نمی کنیم، گفت: تحریم و جنگ علیه 
ما شروع کردند و کشتند و هر شرارتی توانستند انجام دادند؛ اما قدرت اسالم روز 
به روز بیشتر شد.دبیر شورای نگهبان در رابطه با انتخابات اظهار کرد: ما کار خود را  

انجام دادیم و ای مردم! شما هم  نماینده ای انتخاب کنید که به داد فقرا برسد.

الریجانی: انتخابات پرشوری خواهیم داشت
رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مشکل آمریکا با حرف و منطق حل 
نمی شود و باید به آنها قدرت نشان داد، گفت: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
بهترین قدرتی بود که به آمریکا نشان داده شد و آنها بدانند که باید از خواسته های 
ملت ایران تمکین کنند.علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی با حضور 
در راهپیمایی یوم ا... ۲۲ بهمن تهران در جمــع خبرنگاران گفت: حضور مردم در 
راهپیمایی بسیار باشکوه بود و این حضور باعث قدرت بیشتر برای حرکت انقالب 
می شود، مخصوصا به آمریکایی ها روشن می گوید مردم به دنبال این هستند که 
منافع خود را حفظ کنند.رییس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: ما گرفتار یک 
دشمن بدخیم هستیم که با حرف و منطق، مشکل آن حل نمی شود و باید حتما 
قدرت را به آنها نشان داد، لذا حضور در راهپیمایی بهترین قدرتی است که می توان 
به آمریکا نشان داد و آنها نیز بدانند باید نسبت به خواسته های ملت ایران تمکین 
کنند.وی افزود: باید دست همه ملت ایران را بوسید چراکه با غیرت در راهپیمایی 
حضور یافتند و سرمایه بزرگی برای کشــورمان ایجاد شد.الریجانی در ادامه یک 
وجه از جمهوریت را حضور مردم در انتخابات دانست و افزود: از آن جایی که هر دو 
سال یک بار در کشورمان انتخابات داریم، مشخص می شود  اهداف امام )ره( در 

انقالب که همان آرمان های جمهوری اسالمی است، ادامه دارد.

در حالی است که در تازه ترین آمار ارائه شده، شمار 
نظامیان آســیب  دیده حمله ایران به پایگاه آمریکا 
در عراق بــه ۱۰۹ تن رســیده، رییس جمهور آمریکا 
که همواره ســعی داشته خســارات جانی وارده به 
نظامیان آمریکایی را کم  اهمیت جلوه دهد گفت که 
بعدا متوجه این آسیب ها شدم.وزارت دفاع آمریکا 
اعالم کرد که در حمله موشــکی ماه ژانویه ایران به 
پایگاه نظامی »عین االســد« آمریکا در عراق، ۱۰۹ 
نظامی آمریکا دچار جراحت آسیب مغزی شده اند.

بر اساس این بیانیه،  ۷6 نفر از آنها در حال حاضر به 
محل وظیفه خود بازگشته اند که ۷5 نفر آنها در عراق 
درمان شده و  یک نفر پس از انتقال به آلمان و طی 
مراحل درمان به محل وظیفه خود در عراق بازگشته 
اســت.در بیانیه وزارت دفاع آمریکا آمده اســت: 

»همچنین در مجموع ۲۷ نفر از نظامیان آمریکایی 
برای طی مراحل درمانی به آلمان منتقل شدند که 
افزایش شــش نفری را در مقایسه با گزارش قبلی 
نشان می دهد و ۲۱ نفر از آنها نیز برای تکمیل درمان 
به آمریکا منتقل شــده اند.« ترامپ پس از این که 
وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد که ۱۰۹ تن از نظامیان 
آمریکایی پس از حمله ایران به عین االســد در ماه 
ژانویه »آسیب مغزی خفیف« تشخیص داده شده 
اســت، با فاکس بیزینس گفت وگو کرد. او  درباره 
حمله ایران گفت که »آن ها]موشــک ها[ به گونه ای 
فرود آمدند که به کســی برخــورد نکردند«.رییس 
جمهور آمریکا بدون ارائه توضیحات مشــخصی با 
بیان این که وقتی به من گفتند هیچ کســی کشته 
نشده اســت، این من را تحت تاثیر قرار داد، مدعی 

شــد: می دانید، من چیــزی را متوقف کــردم که 
می توانست برای شان بسیار فاجعه بار باشد.رییس 
جمهور آمریکا گفــت که بعدا متوجه آســیب های 
مغزی شده است. او ماه گذشــته این آسیب ها را 
به عنوان »ســردرد« اعالم کرده و آن ها را مشــابه 
آسیب ها و جراحات دیگر مانند قطع عضو ندانست.

ترامپ روز دوشنبه گفت: آسیب مغزی وجود دارد، 
اما من آن را کمی متفاوت تر از بسیاری دیگر جلوه 

دادم و نظرم را در این باره عوض نخواهم کرد.

تازه ترین ادعای ترامپ درباره حمله ایران به عین االسد

ادعای روزنامه آلمانی: 

پیام تبریک به ایران به اشتباه ارسال شد!
یک روزنامه آلمانی مدعی شد که ارسال پیام تبریک سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران توســط رییس جمهور آلمان به اشتباه صورت گرفته است.روزنامه 
آلمانی »تاگس اشپیگل« روز یکشنبه به نقل از مقامات دولت آلمان مدعی شد که بروز اشتباه در سیستم ارتباطی باعث ارسال این پیام تبریک شده است.به 
ادعای این روزنامه، پیام ارسال شده به ایران بدون موافقت اشتاین مایر بوده است و وی روز شــنبه گفته بود که قصد ندارد برای ایران پیام تبریک ارسال کند و 
سفیر آلمان در تهران نیز به اطالع نظام ایران رسانده بود که اشتاین مایر امسال پیامی به سران ایران ارسال نخواهد کرد.روزنامه صهیونیستی »جروزالم پست« 
از »اسثر اولیر« سخنگوی اشتاین مایر درخواست کرده تا رونوشتی از پیامی که برای ایران ارسال شده را در اختیار این روزنامه قرار دهد که وی اعالم کرد: »متن 
این پیام برای انتشار آماده نیست.«در حالی که برخی رسانه ها طی روزهای گذشــته از عدم قصد رییس جمهور آلمان برای ارسال پیام تبریک به مناسبت روز 
ملی جمهوری اسالمی ایران ) ۲۲ بهمن ( در سال جاری خبر داده بودند، شنیده های خبرنگار فارس حاکی از آن است پیام تبریک کتبی فرانک والتر اشتاین مایر 

خطاب به حسن روحانی، رییس جمهوری اسالمی ایران در روزهای گذشته واصل شده است.

نقل قول روز

وز عکس ر

 دیدار سفیران مقیم تهران
 با رییس جمهوری

حسن روحانی، رییس جمهوری در آستانه ۲۲ بهمن 
و چهل و یکمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
ســفرا و رییســان دفاتر نمایندگی ها و سازمان های 
خارجی مقیم تهران را به حضور پذیرفت. این مقام ها 
در این مراسم چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی را به رییس  جمهوری اسالمی ایران تبریک 
گفتند.»صالح زواوی« سفیر دولت فلسطین در تهران 
به عنوان نخستین نفر و قدیمی ترین سفیر مقیم تهران 
اولین فردی بود که به حجت االسالم حسن روحانی 

سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را تبریک گفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت:

 CFTفشار می آوردند که  
را تصویب کنید

عضــو هیئــت نظــارت مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام با اشــاره به سالروز پیروزی 
انقالب اســالمی و یــوم ا...۲۲ بهمن اظهار 
داشت: امام)ره( اسالم را به لحاظ سیاسی 
و اجتماعی خــوب درک کرد و بــا همراهی 
جانانه مردم که شــیفته اش بودند انقالب را 
پیش برد. میرســلیم با بیان اینکه امام)ره( 
برای ســلطنت نیامد، گفت: امام)ره( برای 
اجرای احکام دین آمد. والیت فقیه امام)ره( 
برگرفته از حکومت امیرالمومنین)ع( و سیره 
نبوی اســت. بعضی ها اســالم و انقالب را 
ظاهرا قبول کردند؛ اما در باطن برای شکست 
اســالم و انقــالب، طراحــی و برنامه ریزی 

کردند.
عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام با 
اشــاره به لوایح CFT  گفت:  به ما در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام فشار می آورند که 
CFT را به این دلیل کــه میثاق بین المللی 
اســت، قبول کنیم. چــه معنایــی دارد که 
اطالعات مان را در اختیار غربی ها قرار دهیم؟ 
سیدمصطفی میرســلیم ادامه داد: شهادت 
حاج قاسم سلیمانی نشــان داد که آمریکا 
هر وقت هر کســی را که بخواهد تروریست 
می نامد؛ آنها اصال قابل اعتماد نیستند و هیچ 
احدی را قبول ندارنــد. خون به ناحق ریخته 
شده حاج قاسم سلیمانی نشان داد که هیچ 
اعتمادی نمی توان به آمریکایی ها داشت و 
از آنها بدعهد تر در تاریخ وجود ندارد بنابراین 
این چه معنایی دارد که ما اطالعات خود را در 
اختیار آنها قرار دهیــم و آنها راحت تر جلوی 

مبادالت مان را بگیرند.

بین الملل

سنا
 ای

س:
عک

عکس: ایرنا
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 احداث 11 زمین چمن مصنوعی در استان اصفهان
 توسط بنیاد مستضعفان

مدیر کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان اســتان اصفهان گفت:در آستانه چهل و یکمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی، بنیاد مستضعفان در استان اصفهان تعداد ۱۱ پروژه زمین چمن مصنوعی 
در ۱۱ روستای محروم اســتان اصفهان در دست احداث دارد.برومند اســالمی افزود: یکی از این  
پروژه ها در روستای سوران از توابع شهرســتان تیران و کرون  مصادف با هشتمین روز از دهه فجر 
افتتاح و به بهره برداری رسید که مبلغ ۱6 میلیارد و 500 میلیون ریال جهت پروژه های مذکور توسط 

بنیاد مستضعفان هزینه شده است.

مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

 بومی سازی قطعات خودرو در استان اصفهان را
 مدنظر داریم

مدیر سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت: به دنبال بومی سازی قطعات خودرو در 
شهرستان های مختلف استان اصفهان هستیم. ایرج موفق در حاشیه ستاد رفع تسهیل در شرکت دیار 
خودروی گلپایگان اظهار داشت:  در استان اصفهان در بخش صنعتی بیش از ۳۷ پروژه با سرمایه گذاری 
بالغ بر ۸۳۷ میلیارد تومان و اشــتغال زایی ۲600 نفر افتتاح می شود. وی گفت: در شهرستان گلپایگان 
ستاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان را تشکیل دادیم و مشکالت کارخانه دیار خودرو و تعدادی 
از واحدهای صنعتی که مربوط به مالیات تامین اجتماعی و بانک های عامل بود مورد بررسی قرار گرفت.

موفق  ادامه داد: اگر مشکالت مربوطه رفع شود تولید رونق گرفته و اشتغال زایی افزایش می یابد، یکی از 
پتانسیل های استان،  واحدهای قطعه سازی هستند که در این زمینه به موفقیت های خوبی رسیده ایم.

رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان:

محدودیتی در بازار  میوه و تره بار وجود ندارد
رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان گفت: سیب سمیرم و پرتقال شمال برای تنظیم بازار شب عید در 
نظر گرفته شده است که در حال حاضر سیب در سردخانه های استان موجود و پرتقال نیز که حدود چهار 
هزار تن خواهد بود، در حال حمل به استان است و در سرد خانه ها نگهداری  و برای پایان سال توزیع می 
شود.ناصر اطرج اظهار کرد: در بازار میوه و تره بار در حال حاضر کمبودی در ارائه نداریم، همچنین در رابطه 
با ایام پایان سال نیز ستاد تنظیم بازار از اکنون سیب و پرتقال را فراهم کرده است.رییس اتحادیه میوه و 
تره بار اصفهان افزود: وضعیت بازار مانند سال گذشته است و خوشبختانه مشکل و محدودیتی در عرضه 

هم  وجود ندارد.

بازار هدف محصوالت دامپزشکی اصفهان در آن سوی مرزها؛

صادرات 10 هزار تن خامه از اصفهان به روسیه
امسال بیش از ۱0 هزار تن خامه پاستوریزه و استریل از استان اصفهان به کشور روسیه صادر شده 
است.مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان در آیین افتتاح مجتمع تولیدی شیرخشک و مکمل های 
دامی  در شهرضا گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱0 هزار تن خامه پاستوریزه واستریل از 
این استان به کشور روسیه صادر شده که مقررات سختگیرانه این کشور در زمینه واردات فرآورده های 
لبنی بیانگر سالمت وکیفیت باالی شیرتولیدی استان اصفهان است.شهرام موحدی افزود: استان 
اصفهان رتبه دوم کشوری را در تولید خوراک دام و طیور به خود اختصاص داده است.مجتمع تولیدی 
نوین رشد شهران فوده با تولید شیر خشک دامی و مکمل های دامی با بیش از ۱40 میلیارد ریال در 
شهرک صنعتی رازی شهرستان شهرضا راه اندازی شد که با بهره برداری از این مجتمع زمینه اشتغال 

مستقیم ۳0 نفر فراهم شده است.

هر چند آغاز طرح گازسوز کردن رایگان خودرو از استان اصفهان آغاز شده؛ اما در موفقیت و همه گیر شدن آن در سطح کشور تردیدهایی وجود دارد

رایگان اما پر دردسر

پس از کش و قوس های فراوان بر ســر  مرضیه محب رسول
گازســوز کــردن خودروهــا و افزایــش 
متقاضیان به خصوص پس از سهمیه بندی بنزین که مشکالت زیادی 
از جمله گازسوز کردن غیر مجاز با سیلندرهای LPG ،نوبت های چندین 
ماهه و...را در پی داشــت، حاال اعالم شــده  که طرح گاز ســوز کردن 
خودروها به صورت رایگان آغاز  و از اصفهان کلید خورده اســت. دولت 
اعالم کــرده روی آورن مــردم به ســوخت جایگزین بنزیــن تا کنون 
صرفه جویی ۲۸ درصدی در مصرف بنزین به همراه داشــته اســت به 
همین دلیل دولت بنا دارد تا با حمایت از این کار و رایگان کردن آن این 
رویه را سرعت ببخشد. بر این اســاس طرح گازسوز کردن خودروها با 
نصب سیلندر گاز و تحویل 4۱ خودرو به متقاضیان این طرح از اصفهان 
آغاز شد.معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
در آیین آغاز طرح گازســوز کــردن رایگان خودرو در شــهرک صنعتی 
اشترجان فالورجان گفت : ثبت نام خودروهای دوگانه سوز آغاز شده و 
تاکنون حدود ۳00 هزار نفر در ســامانه ثبت نام کرده و در انتظار تبدیل 

اتومبیل خود به ماشین های دوگانه سوز هستند.
حمید قاســمی افزود: در یک طــرح ۱6 ماهه، تبدیل  یــک میلیون و 

464 هزار خــودروی مختلف از جمله وانت، ون، تاکســی و همچنین 
مسافربرهای شخصی در کشــور به صورت رایگان در دســتور کار قرار 
 گرفته اســت. تحویل 4۱ خودرو در برابر تقاضای ۳00 هزار نفری نشان 
می دهد که همچنان زمانی طوالنی در انتظار متقاضیان دوگانه سوز کردن 
خودروهاست. از ســوی دیگر منتقدان می گویند عدم سرمایه گذاری 
دولت در بخش ســی ان جی طی یک ســال اخیر و نبود تعداد کافی 
ظرفیت برای گازسوز کردن و ارائه خدمات در جایگاه های سی ان جی 
عمال موجب ناموفق بودن دولت دراین طرح خواهد بود. کارشناســان 
بخش انرژی می گویند ظرفیت دولت برای تامین قطعات در این بخش 
کافی نیســت همچنین استقبال از گازســوز کردن خودروها که انتظار 
می رفت بیش از یک میلیون متقاضی داشته باشد تنها به ۳00 هزار نفر 
تاکنون رسیده است. این مسئله بخشی به صف های طویل جایگاه های 
سوخت مایع برمی گردد، کمبود این جایگاه ها در کشور کامال محسوس 
است و با وجود تسهیالت در نظر گرفته شده دولت از محل سهمیه بندی 
بنزین و گران کردن آن اما سرمایه گذاران تمایلی به حضور در این بخش 
ندارند که مهم ترین علــت آن عدم ثبات در سیاســت گذاری قیمتی 
 CNG سوخت کشور است. در این ســال ها به طور مکرر فاصله قیمتی

و بنزین تغییر کرده و همین عدم ثبات و افزایش قیمت ســوخت گاز 
مایع و از طرفی تثبیت چندین ساله قیمت بنزین، باعث ورشکستگی و 

سرکوبی صنعت CNG شده است. 
با وجود تمام این مسائل اما دولت در اجرا و تشویق برای گازسوز کردن 
خودروها مصمم اســت و برای آن سیاســت های تشــویقی از جمله 
وام بالعوض نیز در نظر گرفته اســت. به نظر می رســد به  مرور تعداد 
خودروهای گازســوز در کشــور البته با ثبات در اجرای سهمیه بندی و 
گرانی تدریجی قیمت بنزین افزایش یابد. نکته قابل تامل این است که 
هنوز مردم به تداوم این روند اطمینانی ندارند. شــایعات پیرامون تک 
نرخی شدن بنزین و ارائه سهمیه باال به وانت بارها و تاکسی ها، تعداد 
مشموالن و نیازمندان گازسوزکردن را تا حد زیادی کاهش داده است. 
از ســوی دیگر مردم همچنان امیدوارند که بــا روی کار آمدن مجلس 
جدید طرح ســهمیه بندی به نوعی ملغی یا تعدیل شود. بخش دیگر 
هم ترجیح می دهند به جای استفاده از تســهیالت دولتی و ماندن در 
صف های طوالنی از LPG به عنوان ســوخت جایگزین با وجود  تمام 
خطرات موجود استفاده کنند که هم دردسر ماندن در صف های طوالنی 

بنزین را ندارد و هم به صرفه تر است.

معاون حقوقی، امــور مجلس و اســتان های وزارت 
راه و شهرسازی گفت: با توجه به برنامه ریزی صورت 
گرفته، پرونده طرح های ساخت مسکن تا آخر سال 
۱۳۹۹ و پایان کار دولت بسته خواهد شد. مهران کفاش 
افزود: بخش زیادی از طرح هایی مانند مســکن مهر 
که از گذشــته داشــتیم، )نزدیک به ۲00 هزار واحد( 
قرار است تا پایان سال ۹۸ به مردم تحویل داده شود.
وی همچنین بیان کرد: طرح اقدام ملی مســکن نیز 
که امسال آغاز شــد، یکی از برنامه های اصلی وزارت 

راه و شهرسازی در ســال آینده است.معاون حقوقی، 
امور مجلس و اســتان های وزارت راه و شهرســازی 
تاکید کرد: قرار شــده اســت تا پایان دولت دوازدهم 
400 هزار واحد مســکونی به مردم تحویل دهیم.وی 
اضافه کرد: برای سال ۹۹ در مجموعه راه و شهرسازی 
اولویــت تکمیل طرح هــای نیمه تمام با پیشــرفت 
فیزیکی باالی ۷0 درصد اســت که البته در بودجه هم 
دیده شــده تا با تخصیص ها این مهم را انجام دهیم.

مســکن مهر، طرح اجرایی دولت نهم و دهم با هدف 
خانــه دار کردن قشــرهای کم درآمد بود کــه با وجود 
سرفصل های پیش بینی شده، اکنون با گذشت بیش از 
یک دهه همچنان با چالش ها و مشکالتی همراه است 
و گره گشایی شماری از مسائل آن در دولت تدبیر و امید 

دنبال شد.۲ میلیون خانوار واحدهای مسکن مهر کشور 
را  خریداری کرده بودند که تعیین تکلیف این واحدها 
و سکونت پذیرکردن این مجموعه ها به معنای واقعی 
و متناسب با استانداردهای شهری، می تواند عاملی 
برای کاهش جمعیت اجاره نشین و اثرگذاری مستقیم 
بر بازار مسکن کشور باشــد.بر اساس آمارهای انتشار 
یافته، یک میلیون و ۸00 هزار واحد مسکن مهر تا سال 
۱۳۹6 تکمیل شده بود که 45 درصد تحویل این واحدها 
در دولت یازدهم صورت گرفت.عالوه بر تکمیل این طرح 
نیمه تمام، آغاز طرح اقدام ملی ساخت 400 هزار واحد 
مسکونی، تقویت طرح مسکن روستایی، ایجاد بازار 
تعهدی مصالح و...از دیگر برنامه های دولت دوازدهم 

برای ساماندهی بازار مسکن بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

پرونده طرح های ساخت مسکن تا پایان دولت بسته می شود
گلدان  گل مصنوعی دکوری

بازار

 عدم سرمایه گذاری دولت در بش سی ان جی طی یک 
سال اخیر و نبود تعداد کافی ظرفیت برای گازسوز کردن 
و ارائه خدمات در جایگاه های سی ان جی عمال موجب 

ناموفق بودن دولت دراین طرح خواهد بود

 گلدان دکوری به همراه 
کاکتوس مصنوعی هومز 

قیمت: 69،500 تومان

 گلدان دکوری به همراه 
کاکتوس مصنوعی هومز 

قیمت: 54،000 تومان

  گلدان کاکتوس
 مصنوعی هومز 

قیمت: 69،000 تومان

 مجلس هنوز درخواست سهمیه بنزین نوروزی را
 به دولت نداده است

قائم مقام مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده های نفتی ایران با بیــان اینکه هنوز مجلس و نهاد 
دیگری درخواست سهمیه بنزین نوروزی را به هیئت دولت نداده است، گفت: در حال حاضر حتی 
مقدمات تخصیص بنزین برای سفرهای 
نوروزی به وزارت نفت ابالغ نشده است.

حمید قاسمی ده چشــمه ، اظهار کرد: 
بنا بر گفته وزیر نفــت این طرح هنوز به 
صورت رسمی از ســوی نهاد و مجلس، 
درخواســت کننده مشــخصی نداشته 
اســت.وی تاکید کرد: در هیئت دولت 
زمزمه هایــی برای تخصیص ســهمیه 
بنزین نوروزی شــکل گرفته؛ اما هنوز 
این موضوع به صــورت جدی مطرح و 
حتی تصویب نشده اســت.قائم مقام 
مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده های نفتی ایــران تاکید کرد: به طور قطــع مجلس باید این 
درخواست را به دولت ارسال کند؛ اما هنوز هیچ درخواســتی به صورت رسمی و مکتوب به هیئت 
دولت داده نشــده و در صورت ابالغ نهایی، وزارت نفت آماده اجرای آن برای نوروز خواهد بود.وی 
تاکید کرد: در حال حاضر حتی مقدمات تخصیص بنزین برای ســفرهای نوروزی به وزارت نفت 

ابالغ نشده است.

مبلغ سود سهام عدالت اعالم شد
رییس سازمان خصوصی سازی درمورد میزان سود سهام عدالت گفت: برای کسانی که یک میلیون 
تومان سهم دارند میزان سود ۲00 تا ۲۱0 هزار تومان است.علیرضا صالح اظهار کرد: میزان سود سهام 
عدالت کمی بیش از ۲00 هزار تومان برای افرادی که یک میلیون سهم دارند، تعیین شده است. در این 
راستا میزان سود افرادی که سهم های کوچک تری دارند به تناسب کوچک می شود. البته میزان سود 
برای سهم های یک میلیون تومانی تقریبا ۲0۳ یا ۲04 هزار تومان است.وی به این سوال که میزان دقیق 
سود چه زمانی مشخص خواهد شد؟ پاسخ داد: میزان دقیق آن سوم اسفند مشخص می شود، زیرا 
هنوز باید مقدار دیگری سود دریافت کنیم. البته چک ها را دریافت کرده ایم اما باید به پول تبدیل شود 

و احتماال اواخر هفته آینده مشخص و سود از سوم اسفند به حساب ها واریز خواهد شد.

کارگران مشاغل غیر مستمر از بالتکلیفی درآمدند!
هیئت وزیران در آخرین جلسه خود به پیشــنهاد وزارت کار حداکثر مدت موقت برای کارهایی که 
ماهیت آنها جنبه غیر مستمر و غیر دائم دارد را 4 ســال تمام تعیین کرد. هیئت وزیران در راستای 
ایجاد امنیت شغلی کارگران، با توجه به افزایش روزافزون قراردادهای موقت کار در سال های اخیر 
و به منظور جلوگیری از ســوء اســتفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقــت کار آیین نامه اجرایی 
تعیین حداکثر مدت موقت را برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، تصویب کرد. بر 
این اساس در کارهایی که قبل از ابالغ این تصویب نامه وجود داشته حداکثر مدت موقت از تاریخ 
ابالغ این تصویب نامه محاسبه خواهد شــد.کمیته روابط کار شورای عالی کار آن زمان در نشستی، 
ضمن تصویب کلیات آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، مشاغل پشتیبانی، پروژه های عمرانی، 
 کارهای ساختمانی و کارگاه هایی که با ماهیت غیرمستمر تشکیل می شوند را جزو کارهای موقت

 تعریف کرد.

کافه اقتصاد

اخبار

نشست رؤسای 
کمیسیون های 

کشاورزی اتاق های 
بازرگانی کشور در اصفهان

مشــترک  نشســت  نخســتین 
رؤســای کمیســیون کشــاورزی 
اتاق های بازرگانی سراســر کشور 
بــا حضــور سرپرســت وزارت 
 کشــاورزی در اتــاق بازرگانــی

 اصفهان برگزار شد. 

وز عکس ر

عکس: ایرنا

شهرداری شاهین شــهر در نظر دارد عملیات نورپردازی عرشه پل هوایی عابر پیاده عطار را با اســتفاده از توانمندی گروه های 
تخصصی هنری- فنی اجرا نماید، لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط به منظور ارائه پیشنهاد دعوت به عمل می آید.
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ارتباط آسم با افزایش ریسک اختالل در تپش قلب
یک تحقیق جدید نشان می دهد افراد مبتال به آسم دائمی در مقایسه با افراد فاقد این بیماری، ۱.۵ 
برابر بیشتر با ریسک ابتال به اختالل تپش قلب موسوم به فیبریالسیون دهلیزی مواجه هستند.در 
این مطالعه داده های مربوط به ۶۶۱۵ نفر که به مدت حدود ۱۳ ســال تحت نظر بودند بررسی شد. 
در زمان شروع مطالعه، هیچ یک از شرکت کنندگان مبتال به بیماری قلبی نبودند.محققان دانشگاه 
ویسکانسین آمریکا دریافتند ۱۵۰ نفر از شرکت کنندگان که مبتال به بیماری آسم همیشگی بودند و 
نیاز به مصرف روزانه دارو برای کنترل مشکل شان داشتند بیشتر با احتمال تشخیص فیبریالسیون 
دهلیزی مواجه بودند.التهاب، فاکتور پرخطر در هر دو مشکل بیماری آسم و فیبریالسیون دهلیزی 
است و محققان مشاهده کردند افراد مبتال به بیماری دائمی آسم دارای باالترین میزان التهاب بودند؛ 
اما این تحقیق نشــان می دهد چیزی بیشتر از یک التهاب ســاده عامل ارتباط بین بیماری آسم و 
تپش نامنظم قلب است.به گفته محققان، احتماال یک نوع التهاب خاص عامل بروز این رابطه است.

مطالعات قبلی انجام شده در کشورهای دیگر هم به وجود رابطه بین آسم و فیبریالسیون دهلیزی 
پی برده اند. در یک مطالعه در نروژ روی ۵۴,۵۶۷ نفر مشخص شد ابتال به بیماری آسم با افزایش ۳۸ 
درصدی ریسک ابتال به فیبریالسیون دهلیزی مرتبط است.محققان تاکید دارند با وجود این ارتباط 
بین بیماری آسم و فیبریالسیون دهلیزی، الزم است بیماران برای حفظ سالمت قلب شان تغییراتی 

در سبک زندگی خود انجام دهند نظیر ورزش کردن، حفظ وزن سالم و رژیم غذایی کم سدیم.

عدم درمان آپنه خواب، ریسک مشکالت قلبی را افزایش می دهد
به گفته محققان، عامل اصلی مشکالت قلبی، آپنه خواب انسدادی است.آپنه خواب بیماری است 
که در آن، راه های فوقانی هوا در طول خواب دچار انسداد می شوند. این اختالل بسیار جدی است و 
موجب منقطع شدن تنفس فرد در حین خواب می شود.آکادمی پزشکی خواب آمریکا بر چندین 
عالمت هشداردهنده و فاکتورهای پرخطر در مورد آپنه خواب اشاره دارد: خروپف کردن، خفگی یا 
بریده بریده نفس کشیدن، خستگی، چاقی و فشارخون باال.دکتر »کلی کاردن«، عضو دائم آکادمی، 
در این باره می گوید: »هر فردی که در طول خواب عالئمی نظیر خروپف کردن، احساس خفگی یا 
بریده بریده نفس کشیدن را تجربه می کند حتما باید به پزشک مراجعه کند.«عدم درمان آپنه خواب 
موجب افزایش احتمال ابتال به برخی بیماری ها می شود که برخی از آنها عبارتند از نارسایی قلبی، 

افزایش فشارخون، فیبریالسیون دهلیزی، دیابت نوع۲ و سکته.

مصرف انواع کلم با بیماری کبد چرب مقابله می کند
یک تحقیق جدید نشان می دهد ترکیب طبیعی موجود در سبزیجات چلیپایی نظیر کلم بروکلی، کلم 
پیچ، گل کلم و کلم بروکسل )کلم فندقی( می تواند به کنترل بیماری کبدچرب غیرالکلی کمک کند.

تحقیق جدید محققان دانشگاه پزشکی چانگ کینگ چین نشان می دهد ترکیب طبیعی موجود در 
سبزیجات چلیپایی موسوم به ایندول منجر به ایجاد شیوه های جدید درمانی یا اقدامات پیشگیرانه 
در بیماری کبد چرب می شود.»چائودونگ وو«، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: »ما 
معتقدیم مواد خوراکی سالم با میزان باالی  ترکیب ایندول برای پیشگیری از کبد چرب غیرالکلی 
الزم است و جهت بهبود سالمت افراد مبتال به این عارضه هم مفید است.«بیماری کبدچرب غیرالکلی 
زمانی روی می دهد که کبد به خاطر تجمع چربی، مرمری شکل می شــود. گاهی اوقات بروز این 
بیماری ناشی از تغذیه ناسالم نظیر مصرف بیش از حد چربی های اشباع شده است.در صورت عدم 
توجه به این بیماری، این مشــکل می تواند جان فرد را تهدید کند و به بیماری های خطرناکی نظیر 
سیروز کبدی یا سرطان کبد تبدیل شود.در این مطالعه، محققان تاثیر ایندول را بر ۱۳۷ فرد چینی 
مبتال به کبد چرب بررسی کردند. تیم تحقیق دریافت افراد دارای شاخص توده بدنی بیشتر دارای 

میزان کمتر ایندول در خون شان هستند.

سلامتدانستنی ها

مفاد آراء
11/175 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 139860302016000687 مورخ 98/11/06 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک تيران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی جمعيت هالل احمر جمهوری اسالمی 
ایران به شناسه ملی 10100024850 در ششدانگ پایگاه امداد و نجات جاده ای به مساحت 
1280 متر مربع مجزی شده از پالک 49 اصلی  واقع در بخش 12 ثبت اصفهان که متقاضی 
مالک مشاعی می باشد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/23 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/8 

م الف: 765890  سيد محمد حســن مصطفوی رئيس اداره ثبت اسناد وامالک تيران 
وکرون

مفاد آراء
176 /11 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آیين نامه صادر گردیده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق روزنامه کثيراالنتشــار و محلي آگهي مي شود تا شخص یا اشخاصي که به آراء 
مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهي و در روستاها از تاریخ الصاق آگهي در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نماید و معترض 
باید ظرف یكماه از تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهي است 
در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتراض 
در مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود. صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
1- راي شماره 139860302019000483-1398/10/08-  آقای سيد اکبر حجازی دهاقانی 
فرزند سيد کمال تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 78/50 متر مربع 
مجزی شده از پالک 22 و 29 فرعی از 126 اصلی که به شماره 262 فرعی تبدیل شده است 

واقع در اراضی خيرآباد دهاقان در ازاء مالكيت رسمی خودش.
2- رای شــماره 139860302019000484 - 1398/10/08 - خانم فاطمه یوســف پور 
دهاقانی فرزند رضا تمامت چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 78/50 متر 
مربع مجزی شده از پالک 22 و 29 فرعی از 126 اصلی که به شماره 262 فرعی تبدیل شده 

است واقع در اراضی خيرآباد دهاقان در ازاء مالكيت رسمی خودش.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/08

م الف:759734 زهرا یعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
مفاد آراء

11/177 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر با آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت بادرود، تصرفات مالكانه متقاضيان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می گردد و در صورتی که افراد نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان 
اعتراضی داشته باشند، از تاریخ انتشار اولين نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک بادرود ارائه و پس از اخذ رسيد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تسليم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد همچنين صدور سند مالكيت 

مانع مراجعه معترضين به محاکم قانونی نخواهد بود.
1- برابر رای شماره 139260302022000820 مورخ 1392/12/24 هيات اول موضوع قانون 

تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای عليرضا حيدری فرزند اباسلت 
شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 33 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 200 اصلی 
واقع در اميرآباد بادرود  جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
آقای رمضانعلی چوپانی مقدم محرز گردیده است. )ضمنًا ملک فوق قباًل تحت پالک 212 

فرعی از 200 اصلی در تاریخ 1393/01/25 آگهی شده است(.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/08

م الف: 764421 سيد مجتبی موسی کاظمی محمدی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک بادرود
حصر وراثت

11/178  آقای حميدرضا جدیدی دارای شناسنامه شماره 37 به شرح دادخواست به کالسه  
584/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
شكراله جدیدی به شناسنامه 12 در تاریخ 1398/8/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند ذکور به نام های 1- حميدرضا جدیدی، 
ش.ش 37 متولد 1351/2/1، 2- عبدالرضا جدیــدی، ش.ش 22 متولد 1348/1/1 و چهار 
فرزند اناث به نام های 1- فاطمه جدیدی، ش.ش 63 متولد 1347/1/30، 2- محترم جدیدی، 
ش.ش 49 متولد 1337/6/1، 3- مریم جدیــدی، ش.ش 2 متولد 1355/1/1، 4- قدم خير 
جدیدی، ش.ش 47 متولد 1342/1/25 و غير از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 764452 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان فریدونشهر
حصر وراثت

11/179  آقای حميدرضا جدیدی دارای شناسنامه شماره 37 به شرح دادخواست به کالسه  
583/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
نارنج جدیدی به شناســنامه 51 در تاریخ 1398/8/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند ذکور به نام های 1- حميدرضا جدیدی، 
ش.ش 37 متولد 1351/2/1، 2- عبدالرضا جدیــدی، ش.ش 22 متولد 1348/1/1 و چهار 
فرزند اناث به نام های 1- فاطمه جدیدی، ش.ش 63 متولد 1347/1/30، 2- محترم جدیدی، 
ش.ش 49 متولد 1337/6/1، 3- مریم جدیــدی، ش.ش 2 متولد 1355/1/1، 4- قدم خير 
جدیدی، ش.ش 47 متولد 1342/1/25 و همســر دائمی نامبرده به نام شــكراله جدیدی، 
ش.ش 12 متولد 1311/12/28 و غير از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 764457 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان فریدونشهر
حصر وراثت

11/180  آقای محرمعلی جوادی خمسلوئی دارای شناسنامه شماره 1488 به شرح دادخواست 
به کالسه  581/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان بهادر جوادی خمسلوئی به شناسنامه 637 در تاریخ 1378/2/5 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو فرزند ذکور به نام های 
1- محرمعلی جوادی خمسلوئی، 1488 متولد 1349/6/5، 2- محمد تقی جوادی، ش.ش 27 
متولد 1333/2/17 و پنج فرزند اناث به نام های 1- گلی جوادی، ش.ش 21 متولد 1334/1/4، 
2- نازی جواد خمســلوئی، ش.ش 1090 متولد 1327/7/3، 3- قلمكار جوادی، ش.ش 17 
متولد 1340/1/3، 4- خاتون جوادی خمســلوئی، ش.ش 32 متولد 1340/2/6، 5- زینب 
خاتون جوزی، ش.ش 80 متولد 1334/5/11 و یک همسر دائمی به نام ماه سلطان یبلوئی 
خمسلوئی،ش.ش 106 متولد 1305/6/10 و غير از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 764481 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان فریدونشهر
حصر وراثت

 11/181  آقای عليرضا شریفی دارای شناسنامه شــماره 22  به شرح دادخواست به کالسه
 98 /665 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
شوکت اکبری به شناسنامه 6 در تاریخ 98/8/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عليرضا شریفی، ش.ش 22، ت.ت 50/2/1 فرزند 

 حسن نسبت فرزند 2- خاور شــریفی، ش.ش 22، ت.ت 44/7/6 فرزند حسن نسبت فرزند
  3- محمد علی شــریفی افجانی، ش.ش 17، ت.ت 47/7/20 فرزند حســن نسبت فرزند
 4- عشرت شریفی، ش.ش 19، ت.ت 51/9/1 فرزند حســن نسبت فرزند 5- محمد تقی 
شریفی، ش.ش 5، ت.ت 57/1/1 فرزند حسن نسبت فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 765570 شعبه شورای حل اختالف بخش کرون 
فقدان سند مالکیت

11/182 شماره نامه:139885602033003316-1398/11/14 نظر به اینكه سند مالكيت 
ششدانگ یكباب اطاق فوقانی پالک ثبتی شماره 2799 فرعی از 71-  اصلی واقع در کوی 
سرشک جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که در راســتای استانداردسازی پالک 252/4 فرعی 
بوجود آمده اســت ذیل ثبت 7402 در صفحه 279 دفتر امالک جلد 54 به نام محمد دانائی 
سرشكی فرزند حسن تحت شماره چاپی 10852 ثبت و صادر و تسليم گردیده است، سپس 
بموجب سند قطعی 43058-1359/10/02 دفتر 7 نطنز به علی یكه سوار فرزند فرج انتقال 
سپس نامبرده بموجب درخواست وارده 139821702033007325-1398/11/12، منضم 
به دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن به شماره شناسه یكتا 139802155884000596 و 
رمز تصدیق 431494 شماره 66690 مورخ 1398/08/25 که به تایيد دفترخانه اسناد رسمی 7 
نطنز رسيده است مدعی مفقود شدن سند مالكيت ششدانگ پالک مرقوم در اثر اسباب کشی 
مفقود گردیده است و درخواست ســند مالكيت المثنی نموده است ملک فوق را نموده اند لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیين نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالكيت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالكيت یا سند معامله به این اداره تسليم و رسيد اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالكيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسيد یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالكيت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالكيت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 765517 علی جوانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

اخطار اجرایی
11/183 شماره: 2946/97حل2 ، مشخصات محكوم عليه:نام و نام خانوادگی: مقتدا ذبيحی 
فروشانی ، نشانی: مجهول المكان ؛ مشخصات محكوم له:نام و نام خانوادگی: علی ابراهيمی با 
وکالت اکرم صالح پور ، نشانی: خمينی شهر خ شریعتی جنوبی کوچه مسجد جامع، محكوم به:به 
موجب رای شماره 4238 تاریخ 97/12/19 حوزه دوم شورای حل اختالف شهرستان خمينی 
شهر که قطعيت یافته است. محكوم عليه محكوم هســتند به: پرداخت مبلغ 10/000/000 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/175/000 ریال بابت به عنوان هزینه دادرسی و 
خسارت تاخير تادیه از تاریخ سررسيد چک لغایت زمان پرداخت و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه 
در حق محكوم له به انضمام پرداخت نيم عشر دولت ضمنا در اجرای حكم تبصره 2 ماده 306 
رعایت گردد. ماده34 قانون اجرای احكام: همين که اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم 
عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تســليم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 765572 جمشيد 

شيروانی قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف خمينی شهر 
اخطار اجرایی

11/184 شماره: 650/98حل4 ، مشخصات محكوم عليه:نام و نام خانوادگی: آزیتا درویشيان، 
نشانی: مجهول المكان ؛ مشــخصات محكوم له:نام و نام خانوادگی: علی انتظاری با وکالت 
اکرم صالح پور ، نشانی: بروجن گندمان بلوار اصلی روبروی دادگستری، محكوم به:به موجب 
رای شماره 1240 تاریخ 98/5/30 حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر 
که قطعيت یافته است. محكوم عليه محكوم هســتند به: پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 117/500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکيل و 
پرداخت خسارت تاخير تادیه از تاریخ سررسيد چک لغایت لغایت اجرای حكم در حق محكوم 
له به انضمام پرداخت نيم عشر دولتی.رای صادره غيابی است.  ماده34 قانون اجرای احكام: 
همين که اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبی برای پرداخت محكــوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی 
ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 765573 عمار اميری  قاضی شعبه چهارم شورای حل 

اختالف خمينی شهر 

ابالغ وقت رسیدگی
11/185 شماره: 1668/98حل3 ، مرجع رسيدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی خمينی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع شوراهای 
حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی: ساعت 5:20 بعدازظهر روز دوشنبه مورخه 1398/12/26 
، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:حسينعلی اعتمادی ، نام پدر:محمود ، نشانی:خمينی 
شهر منظریه کوچه صبا کد پستی8419945146  ؛ مشخصات خوانده: کاظم موالیی پور ، نام 
پدر:منصور ، خواسته و بها: مطالبه مبلغ 87/000/000  ریال وجه 3 فقره چک به انضمام جميع 
خسارات و تاخير تادیه از تاریخ سررسيد چک ،گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المكان، 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طریق نشر آگهی در یكی از روزنامه 
های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين 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 رسيدگی حاضر گردد. م الف : 765673 رئيس شعبه سوم حقوقی 

شورای حل اختالف خمينی شهر
اخطار اجرایی

11/186 شماره: 114/98حل3 ، مشخصات محكوم عليه:نام و نام خانوادگی: 1-بيتا شاهين 
2-همزه نعمتی ، نشانی: 1-مجهول المكان 2-خمينی شهر خ شریعتی شمالی کوچه حاج 
رحمان 144 بن بست شماره 9 پالک 74 ؛ مشخصات محكوم له:نام و نام خانوادگی: حسينعلی 
اعتمادی ، نشانی: خمينی شهر منظریه کوچه صبا کد پستی 8419145146 ، محكوم به:به 
موجب رای شماره 1143 تاریخ 98/5/16 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمينی 
شهر که قطعيت یافته اســت. محكوم عليه محكوم هســتند به: نحو تضامنی به پرداخت 
30/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/405/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تادیه از تاریخ سررسيد چک 97/2/30 لغایت زمان اجرای 
حكم و پرداخت نيم عشر دولتی.رای صادره غيابی است. ماده34 قانون اجرای احكام: همين که 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استيفاء 
محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 765729 جمشيد شيروانی قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف 

خمينی شهر 
ابالغ اجرائیه 

11/187 بدینوسيله به بتول نيرومندپرســت فرزند خيبر متولد 20/ 1357/06 به شماره ملي 
5129907116 ش0ش 7 ، رضا نادری فرزند محمدعلی متولد 1378/12/16 به شماره ملي 
1190264919، شهناز نادری دره شوری فرزند ســروعلی متولد 06/ 1326/03 به شماره 
 ملي 2293851532 ش0 ش472 ، علی عســكرنادری دره شــوری فرزند زعفران متولد

 01/ 1319/03 به شماره ملي 1209805847 ش0ش4 و سونيا نادری فرزند محمدعلی متولد 
10/24/ 1385 به شماره ملي 1190400057 ) فرزند صغير متعهد متوفی به والیت جدپدری 
اوآقای علی عسكرنادری دره شوری ( همگی وراث مرحوم محمدعلی نادری که برابرگزارش 
ماموراداره پست شهرضا به علت ناقص بودن آدرس مندرج دراجرائيه ) آدرس متن سندازدواج( 
امكان ابالغ واقعی به وراث ميسرنبوده اســت ، ابالغ ميگردد که بموجب سندازدواج شماره 
10760 مورخ 11/27/ 1376 تنظيمی دردفترازدواج شــماره 2 شهرضا مرحوم محمدعلی 
 نادری فرزند علی عسگر متولد 03/ 02/ 1354 به شــماره ملی 1209825058 ش0ش 2 
) مورث شما( مبلغ یكصدوسی و یک ميليون وپانصدهزارریال رایج ایران بابت نقدینه وبهای 
ترمه و هدیه کالم اله ومهرالســنه بانضمام بهاء دودانگ خانه آینده مبلغ پانزده ميليون ریال 
رایج ایران بصورت عندالمطالبه، صداق خانم بتول نيرومندپرست نموده است که بعلت عدم 
پرداخت ، زوجه توسط دفترخانه تنظيم کننده سندازدواج ، تقاضای صدوراجرائيه عليه وراث 
مرحوم محمد علی نادری رانموده است که اجرائيه توسط دفترخانه تنظيم کننده سند صادروبه 
واحداجرای اسنادرسمی شهرضاواقع دراداره ثبت اسنادو امالک شهرضا ارسال وپرونده تحت 
شماره بایگانی 9800208 تشكيل ودرجریان ميباشد0 باستنادماده 2 آئين نامه اجرائی الحاق 
یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصــوب 13/ 02/ 77 وجه نقدمندرج درمهریه )مبلغ 
یكصدوچهل وشــش ميليون وپانصدهزارریال ( باتوجه به درخواست زوجه وشاخص تورم 
به مبلغ سه ميلياردونهصدوهفتادوهفت ميليون وپانصدوده هزارونهصدوچهل وهشت ریال 
محاسبه شده است . لذابه استنادماده 19 آئين نامه اجرای مفاداسنادرسمی مصوب سال 1387 
مراتب یكنوبت جهت ابالغ به شــمادریكي ازروزنامه هاي کثيراالنتشارچاپ اصفهان درج 
 ومنتشر ميگرددوظرف مدت ده روز پس ازانتشارآگهی عمليات اجرائی جریان خواهدیافت. 

م الف: 766057  زهراجهانی مسئول واحد اجرای اسنادرسمی شهرضا 

نان بخورید، بدون اینکه چاق شوید!

وقتی صحبت رژیم غذایی برای کاهش وزن می شــود، نان جزو 
خوراکی هایی است که خیلی سریع از سبد غذایی حذف شده یا با 
کمترین میزان می رسد؛ اما جالب است بدانید راه هایی وجود دارد 
که می  توان از طریق آن ها هم نان را در برنامه غذایی داشت و هم 
چاق نشــد.در ادامه با چند راز مهم که به شما اجازه می دهند بدون 

نگرانی از چاق شدن نان بخورید، آشنا خواهید شد.
قانون ده به یک را رعایت کنید:موقع خرید نان کافی است به یک 
قانون خیلی ساده اما کاربردی توجه داشته باشید و آن قانون ۱۰ به 
یک اســت. این قانون می گوید در ازای هر ۱۰ گرم کربوهیدراتی که 
در نان موجود است باید یک گرم فیبر هم وجود داشته باشد تا نان 

مانع از چاق شدن فرد شود.
بهترین نان را بشناسید:هر اتفاقی هم که افتاد سعی کنید مصرف 
نان هایی که در مواد سازنده آن ها عبارت شکر، ساکاروز، فروکتوز، 
آرد سفید یا آرد گندم به کار رفته است را محدود کنید. در عوض سراغ 
نانی بروید که عبارت تمام غله یا Whole Grain روی آن نوشــته 
شده باشد.اگر از برندی خرید می کنید که مواد تشکیل دهنده نان 
را درج نکرده بهتر است، برندتان را عوض کنید. برای مثال نان سحر 
عالوه بر مشخص کردن نوع نان ) تست، باگت یا فانتزی( اطالعات 
خوبی درباره سبوس دار بودن یا ساده بودن نان به شما ارائه می کند. 
شما حتی می توانید موقع خرید نان به راحتی میزان کالری دریافتی 

را با نان لواش مقایسه کنید و دست به انتخاب سالم تری بزنید.
گندم ارگانیک پیدا کنید:یکی دیگر از راه هایی که باعث ســالمتی 
بیشتر شما می شود و مانع از باال رفتن وزن تان از طریق مصرف نان 
خواهد شد، تهیه نانی اســت که از گندم ارگانیک تهیه شده باشد. 
واقعیت این است که طی ۵۰ سال گذشته وضعیت دانه های گندم 
هم تغییر کرده است و دیگر آن شکل ابتدایی را که پدران کشاورز ما 
درو می کردند، ندارد. استفاده از کودهای شیمیایی و آفت کش ها 
و حتی تغییرات ژنتیکی می تواند بافــت گندم را به کل عوض کند. 

به همین دلیل بهتر اســت موقع خرید نان به دنبال نان تهیه شده 
از گندم ارگانیک باشید که حاوی مواد سمی و شیمیایی نباشد.

به دنبال نان تخمیر شده باشید:نان ترش یا نان تخمیر شده یکی 
از موهبت هایی است که می تواند کربوهیدرات مورد نیاز بدن شما 
را به خوبی تامین کند. اما این تنها ویژگی نان ترش یا تخمیر شده 
نیست؛ این نان حاوی مقادیر زیادی باکتری مفید برای دستگاه 
گوارش است که به تنظیم متابولیسم بدن و سیستم هضم غذا کمک 

زیادی خواهد کرد.
به نانوایی سر بزنید:به جای اینکه مرتب نان بسته بندی شده تهیه 
کنید، سری به فروشگاه های نان تازه یا نانوایی ها بزنید. دلیل اینکه 
شما را به این کار تشویق می کنیم فقط تازه و گرم بودن نان نیست؛ 
بلکه خوب است بدانید شــرکت هایی که دست به تولید نان بسته 
بندی شــده لواش یا تافتون می زنند نظارت کمتری روی مواد به 
کار رفته در نان دارند، چون حجم تولیدشــان انبوه است. در عوض 
نانوایی یا نان فروشی نزدیک شــما با دقت بیشتری جزییات به 
کار رفته در نان مثل نمک را در نظر دارد و چون محصوالتش تازه به 
تازه فروش می رود نیازی به افــزودن مواد نگه دارنده هم نخواهد 

داشت.
نان را با روغن همراه کنید:اضافه کردن مقداری روغن زیتون، نارگیل 
یا حتی کره به نان هم باعث می شود سرعت خوردن نان کاهش پیدا 
کند و مغز زمان کافی برای ارسال پیغام سیری را به دست آورد و هم 
به خاطر طعمی که به نان می دهد مانع از مصرف سریع آن خواهد 
شد. یکی از مزایای آشپزی ایتالیایی همین است که روغن زیتون را 
به نان اضافه می کنند. اینطوری فرد زودتر احساس سیری خواهد 

کرد و خودش را از بزم کربوهیدرات کنار خواهد کشید.
 لذت پختن نــان را امتحان کنید:پختن نان تازه توســط خود فرد 
یکی از لذت هایی است که خیلی از مردان و زنان بخشی از روزهای 
تعطیل شان را به آن اختصاص می دهند و این جمعیت بیشتر هم 

خواهد شد. اگر شما هم دوســت دارید لذت پختن نان را امتحان 
کنید و در عین حال نانی ســالم بپزید که باعــث اضافه وزن تان 
هم نشود، کافی است به جای آرد سفید، اســتفاده از آرد نارگیل را 

جایگزین کنید.
هر چه تیره تر، بهتر:خوب است بدانید رنگ نان شما نشان دهنده 
خواص آن از جمله آنتی اکســیدان ها خواهد بود. به همین دلیل 
است که گفته می شود هر چه رنگ نان تیره تر باشد، خواص بیشتری 
خواهد داشت. به همین دلیل نان درست شده از جو یا کینوآ نسبت 
به نان تهیه شده از آرد ســیب زمینی یا آرد برنج بســیار مفیدتر و 

سالم تر است.
هوشمندانه ساندویچ درست کنید:معموال خرما یکی از عناصر جدا 
نشدنی رژیم های غذایی اســت. برای اینکه بتوانید یک ساندویچ 
مفید و پر فیبر تهیه کنید نان تمام غله و سرشار از فیبرتان را با انواع 
خرمایی که در رژیم تان قرار دارد، همراه کنید. خرید نان تمام غله و 
سرشار از فیبر و قرار دادن خرما در آن یک ساندویچ سالم و مغذی 
برای شما خواهد ساخت که هم به شما احساس سیری می دهد و 
هم برای دستگاه گوارش تان مفید است. در مورد بقیه ساندویچ ها 
بهتر است قرار دادن گوجه، کاهو و خیار ساده را روی نان ساندویچ 
خود در نظر داشته باشید و به جای اســتفاده از دو الیه نان از یک 

الیه کمک بگیرید.
به سبد نان »نه« بگویید:خیلی از رســتوران ها قبل از آماده شدن 
غذای اصلی ســبدی از نان های تازه و هیجان انگیز را پیش روی 
مشــتری می گذارند. این نان ها در کنــار اپتایزرها یــا اصطالحا 
خوشــمزه هایی که قرار است اشــتها را باز کنند، ترکیبی پر کالری 
تشکیل می دهند. به همین دلیل این بار که به رستوران رفتید، قبل 
از اینکه سبد نان روی میز قرار بگیرد و شما هم سرتان به حرف زدن 
و خوردن گرم شود، خیلی راحت از کارکنان بخواهید سبد را سر میز 

شما قرار ندهند .
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پایان مطالعات پهنه بندی سیالب در نیمی از مساحت استان
مطالعات پهنه بندی ســیالب در نیمی از مساحت اســتان اصفهان پایان یافت. مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری اصفهان گفت: این مطالعات ویژه تر در شهرستان های سمیرم، فریدون شهر و 
اردستان انجام شده تا پهنه های سیل خیز در استان شناسایی شود.منصور شیشه فروش با اشاره 
به طول سه هزار کیلومتری رودخانه های اســتان افزود:شرکت آب منطقه ای اصفهان، مطالعات 
هزار و ۹۰۰ کیلومتر از محدوده های بستر و حریم رودخانه های استان شامل زاینده رود، آبریز کارون، 
دز و دق سرخ را با رعایت دوره بازگشت سیالب ها تهیه کرده است.وی اضافه کرد:همچنین در این 
شرکت، ۶۰۰ کیلومتر از طول این رودخانه ها هم در اولویت مطالعه قرار گرفته است.شیشه فروش 
افزود:با طراحی نقشه های راهبردی ماحصل مطالعات پهنه بندی سیالب استان اصفهان، می توان 

مناطق سیل خیز پرخطر استان را شناسایی و تصرف های این محدوده ها را آزاد کرد.

»امیرعلی« و »فاطمه« در رأس نام های مورد عالقه اصفهانی ها
مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: برای آقایان به ترتیب امیر علی، علی، امیر حسین، حسین 
و ماهان و برای خانم ها به ترتیب فاطمه، زهرا، حلما، آوا و زینب بیشترین فراوانی را داشته است.

حسین غفرانی کجانی اظهار کرد: 1۰ ماهه امسال شــاهد ثبت 52 هزار و 111 والدت بودیم که از این 
تعداد 2۶ هزار و ۶77 مرد و 25 هزار و 434 زن هستند.مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان تصریح 
کرد: در همین مدت 1۰ ماهه، 2۰ هزار و 822 فوت در اســتان داشتیم که از این تعداد 11 هزار و 812 
مرد و 8 هزار و ۹51 زن هستند.غفرانی کجانی در مورد فراوانی اسم ها طی 1۰ ماهه اول سال ۹8 در 
استان اصفهان عنوان کرد: برای آقایان به ترتیب امیر علی، علی، امیر حسین، حسین و ماهان و برای 

خانم ها به ترتیب فاطمه، زهرا، حلما، آوا و زینب بیشترین فراوانی را داشته است.

 باورهای نادرست باعث افزایش تقاضای ماسک پزشکی
 در اصفهان شد

تقاضا برای خرید ماسک پزشکی در روزهای اخیر و پس از واهمه جهانی درباره شیوع ویروس کرونا 
افزایش یافته درحالی که به گفته مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، این اتفاق ناشی 
از باورهای نادرست است.بر اســاس برخی گزارش ها، قیمت انواع ماسک پزشکی در داروخانه ها 
مقداری افزایش یافت و حتی عده ای از کمبود آن در برخی شهرها خبر دادند.مدیر روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت که باورهای نادرســت درباره استفاده از ماسک در بین مردم، 
سبب افزایش بسیار زیاد تقاضا برای خرید ماسک شد.آرش نجیمی با بیان اینکه این امر قیمت 
ماسک را در روزهای گذشته افزایش داد، افزود: دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان با نظارت مداوم 
بر مراکز تولید و توزیع ماسک در استان، از این مراکز خواست که قیمت ماسک را در شرایط کنونی 
افزایش ندهند.وی با بیان اینکه یکی از مسائل متداول در بین مردم در هنگام شروع بیماری های 
ویروسی مانند آنفلوآنزا و در شرایط کنونی، کرونا، استفاده از ماسک است، تاکید کرد: ماسک، بیشتر 
برای بیماران و مراقبان از بیمار توصیه می شود و به بیمارانی که انتشار دهنده عامل بیماری زا هستند 
تاکید می شود که از ماسک جهت پیشگیری از ابتالی افراد ســالم استفاده کنند.وی تصریح کرد: 
در هیچ کدام از منابع و راهنمای موجود درباره ویروس کرونا، استفاده افراد سالم جامعه از ماسک 
برای پیشگیری از ابتال پیشنهاد نشده است. در عین حال، یک منبع آگاه گفت که در اصفهان کمبود 
خاصی درباره ماسک پزشکی وجود ندارد؛ اما عده ای افراد سودجو به دنبال گران کردن آن هستند.

سرپرست اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو از پایش 
و رصد کامل بازار فروش ماسک و ممنوعیت افزایش قیمت آن توسط این اداره کل خبر داد.مودت 
همایی گفت: با عنایت به رصد سطح عرضه در توزیع و عرضه ماسک های پزشکی، با همه متخلفان 
در فروش ماسک های تقلبی و فاقد اصالت و هر گونه گران فروشی در این خصوص برخورد قاطع 

صورت می گیرد و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.

دامپزشکی اصفهان خبر خوراندن تریاک به مرغ ها را رد کرده و شایعه آن را  نوعی جنگ روانی علیه صنعت مرغداری و سالمت 
مردم  دانسته است؛

وجود مرغ های تریاکی تکذیب شد!

به نظر می رسد شایعات د رمورد مرغ های  پریسا سعادت
تولیدی در ایــران تمامی نــدارد. پس از 
ادعاها در مورد مصرف باالی آنتی بیوتیک ها در تولید مرغ و سالم نبودن 
تغذیه آنها، حاال بحث خوراندن تریاک به مرغ ها مطرح شــده است؛ 
ادعایی که مهرماه امسال هم در رسانه ها سر و صدای زیادی به پا کرد.در 
آن زمان خبر خوراندن تریاک به مرغ ها در مرغداری ها توسط رییس 

سازمان دامپزشکی تایید شد. 
وی گفته بود، این کار اشتباه مدیریتی است و مرغداران به دلیل اطالعات 
پایین از آن اســتفاده می کنند. خبری که توسط یک تشکل خصوصی 
رسانه ای شده بود، ابتدا توسط سازمان دامپزشکی تایید شد؛ اما بعدها 
توســط نهادهای تولید کننده رد و در عمل غیر ممکن خوانده شــد. از 
جمله محمد یوســفی، رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی 
موقع پخش شــدن خبر مرغ های تریاکی این مسئله را تکذیب کرده 
و اظهار کرد:» این خبر هیچگونه سندیتی ندارد و کامال از سوی انجمن 

 ما تکذیب می شــود. احتماال در 2۰ ســال پیش مرغداران از ســر بی
 اطالعی و پیشــرفت نکردن طب طیور مبادرت به ایــن کار می کردند 
 تا جلوی مریض شــدن مرغ هــا را بگیرند کــه البته تریــاک چنین 
خاصیتی هم ندارد، ولی درحــال حاضر با ارتقای تجهیزات پزشــکی 
و جلوگیری از شــیوع بیماری های گوناگون اصال نیازی به اســتفاده 

موادمخدر وجود ندارد«. 
بسیاری دیگر از مســئولین این حوزه تمام شایعات در این خصوص را 
تکذیب کرده و خوراندن تریاک به مــرغ را یکی از روش های قدیمی و 
غلطی دانســتند که احتماال قبال صورت می گرفته است ولی امروزه با 
ارتقای علم و روی کار آمدن داروهای توسعه یافته دیگر از این شیوه در 

مرغداری های کشور استفاده نمی شود.
 گرچه بعد از پخش خبر بهداشت مرغ های عرضه شده در بازار ، اطمینان 
الزم از طرف مسئوالن داده شد و شایعه مرغ های تریاکی را رد کردند، 
ولی برای بررســی هر چه بیشــتر این موضوع بر آن شدیم تا پیگیری 

 بیشــتری به عمل آوریم  و پس از تالش های بســیار برای داشــتن
  گفــت و گویــی ســاده بــا نماینــدگان کمیســیون بهداشــت و

 کمیسیون کشــاورزی تقریبا همه کســانی که موفق به صحبت با آن 
 ها شــدیم یا از موضوع به کلی بی خبر بودند یا اگر هم اطالع داشــتند

 صرفا در حد شــایعاتی بود که در فضای رســانه در این خصوص قابل 
دسترسی است. 

مدیرکل دامپزشــکی استان اصفهان، شــایعه خوراندن تریاک و مواد 
مخدر به مرغ هــا در مرغداری هــا را تکذیب کرد.شــهرام موحدی با 
تکذیــب شــایعه اســتفاده از تریــاک در مرغداری ها، اظهــار کرد: 
محصوالت تحت نظــارت حوزه دامپزشــکی بــا ســختگیرانه ترین 
 اســتانداردهای نظارتی تولید می شــوند و محصوالت کامال ســالمی 

هستند.
وی با بیان اینکه سالمت تمام محصوالت حوزه دامپزشکی را تضمین 
می کنم، افزود: در حال حاضر میزان اســتانداردهای حوزه دامپزشکی 
با سختگیرانه ترین استانداردهای کشورهای اروپایی برابری می کند. 
از این رو محصوالت تولیدی در این حوزه از لحاظ ســالمت هیچگونه 
مشــکلی ندارند.مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان ادامه داد: در 
حوزه فرآورده  ای خام دامی از قبیل گوشت، شیر، ماهی، مرغ و عسل 
ســخت ترین نظارت ها اعمال می شــود و چگونه ممکن است مرغی 
که با ســختگیرانه ترین مسائل بهداشــتی، تغذیه، فراهم کردن انواع 
ویتامین و مــواد معدنی، فراهم کــردن آخرین تکنولوژی آســایش 
برای پرورش شــامل دما، رطوبت و تولید آمونیاک، اکســیژن و دی 
اکسیدکربن تولید می شود، دارای مشــکل بهداشتی باشد؟موحدی 
اضافه کرد: مواد مخدر در صورت اســتفاده در انســان نیز به دســتگاه 
گوارش آسیب وارد می کند، در نتیجه اگر به مرغ ها خورانده شود، قطعا 
 عامل ایجاد مشکل در ســالمت مرغ خواهد بود و با هیچ منطق عقلی 

سازگار نیست.
وی تصریح کرد: اکنون تولیدات کشور در حوزه دامداری به اقصی نقاط 
دنیا صادر می شود و اگر مشکلی در سالمت بهداشتی محصوالت کشور 
وجود داشــته باشــد، هیچ کشــوری مایل به خرید از ما نخواهد بود. 
پس مردم توجه کنند که اینگونه اخبار صحت ندارد و تنها یک شــوخی 
نادرست است.موحدی، از مردم خواست که به اخبار غیرموثق و جعلی 
فضای مجازی اعتماد نکنند و ذهن خود را به این اخبار بی پایه و اساس 
مشغول نسازند.به گفته وی، انتشار این اخبار جز دشمنی با مردم ایران 

هیچ توجیحی ندارد.

کالهبردار فراری در اصفهان به دام افتاد
کالهبرداری که با استفاده از اطالعات افراد از آنها سرقت های میلیاردی می کرد در سمیرم استان اصفهان 
دستگیر شد.سهراب قرقانی، فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم اظهار داشت: در پی وصول شکوایه هایی 
مبنی بــر کالهبرداری شــخصی با هویت 
معلوم از شــهروندان و متواری شــدن او، 
بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
ماموران انتظامی شهرســتان سمیرم قرار 
گرفت. وی افزود: در بررسی های به عمل 
آمده مشخص شــد این شخص با فریب 
دادن برخی شــهروندان و به دست آوردن 
اعتماد آنان و ارائه چک های بالمحل اموالی 
را خریداری و متواری می شده است.این 
مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم در دیگر 
استان های کشور نیز از مردم کالهبرداری کرده بیان داشت: این فرد در یک پرونده 3 میلیارد و 2۰۰ میلیون 
ریال از شهروندی کالهبرداری کرده بود.سرهنگ قرقانی ادامه داد: فرد مورد نظر که از کالهبرداران حرفه ای 
بوده به طور مکرر تغییر مکان و تغییر ظاهر می داده و به همین جهت کشف مخفیگاه او بسیارسخت بود.

وی اظهار داشت: ســرانجام ماموران پلیس امنیت عمومی و کارآگاهان سخت کوش آگاهی شهرستان 
سمیرم آخرین مخفیگاه متهم را شناسایی و در تاریکی شب او را دستگیر کردند.

دستگیری کالهبردار  ارائه کد تخفیف تاکسی
شهروند اصفهانی قربانی دریافت کد جعلی تخفیف تاکسی اینترنتی شد.رییس پلیس فتای استان 
اصفهان گفت: در پی شكایت یکی از شــهروندان مبنی بر اینكه با هدف دریافت کد تخفیف تاکسی  
اینترنتی 7۰ میلیون ریال از حســاب وی به صورت غیر مجاز برداشت شده، بررسی این موضوع در 
دستور کار كارشناسان پلیس قرار گرفت.سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی افزود: در بررسی های  
اولیه ماموران  مشخص شد، درگاه بانکی که شاکی از طریق آن اقدام به واریز وجه كرده ، جعلی بوده 
که اطالعات حساب بانکی شاکی را به سرقت برده  و به دلیل اینکه قربانی اقدام به فعال سازی رمز 

دوم یک بار مصرف نکرده، موجودی حساب وی به صورت غیر مجاز برداشت شده است.

کالهبردار 400 میلیاردی در اصفهان دستگیر شد
فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری کالهبردار 4۰۰ میلیاردی در اصفهان خبر داد.مهدی معصوم 
بیگی گفت: فردی که در زمینه خرید و فروش ارز و پرداخت ســود بالغ بر 4۰۰ میلیارد ریال کالهبرداری 
کرده بود، توسط پلیس امنیت اقتصادی اصفهان دستگیر شد. در پی شکایت 3 نفر مبنی بر کالهبرداری 
کارمند یک صرافی از آنان، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهــان پلیس امنیت اقتصادی 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان قرار گرفت.وی افزود: در پی شــکایت 3 نفر مبنی بر کالهبرداری 
کارمند یک صرافی از آنان مشخص شد، مال باختگان مبلغ 4۰۰ میلیارد ریال به منظور سرمایه گذاری در 
زمینه خریدو فروش ارز و دریافت سود حاصله در اختیار متهم قرار داده ؛ اما وی با پول هایی که در اختیار 
داشته متواری شده و هیچ اطالعاتی از وی در دسترس نیست.فرمانده انتظامی استان اصفهان بیان کرد: 
در این زمینه بررسی های علمی و تخصصی ویژه و گسترده ای انجام و در نهایت کارآگاهان با اشرافیت 
اطالعاتی دریافتند، فرد مذکور پس از چند ســالی که با مبلغ مذکور در زمینه خرید و فروش غیر قانونی 
ارز فعالیت داشته به صورت ناگهانی از کشور خارج و تاکنون مراجعه نکرده است.سردار مهدی معصوم 
بیگی گفت: سرانجام با تالش ها و اقدامات صورت گرفته و جمع آوری مستندات الزم مخفیگاه متهم در 
یکی از کشورهای همسایه شناسایی و طی یک عملیات پیچیده و ویژه با همکاری پلیس بین الملل 

دستگیر و به کشور بازگردانده شد.

با مسئولان

خبر روزاخبار

وزیر بهداشت: 

هیچ موردی از ابتال به 
کروناویروس نداشته ایم

وزیر بهداشت گفت: ویروس کرونای جدید، 
مردم مناطق زیادی از دنیــا را دچار نگرانی 
کرده ولی تا این لحظه هیچ موردی از ابتال به 
کرونا ویروس در کشــور نداشته ایم. سعید 
نمکی اظهار داشــت: تعدادی از دانشجویان 
ایرانی که در شــهر ووهان چین گرفتار بودند 
و مصیبتی برای ما و خانواده هایشــان بود 
را به کشــور بازگرداندیم و آنها تحت قرنطینه 
و مراقبت های الزم هســتند و تمام آزمایش 
های اولیه از این دانشجویان، حاکی از عدم 
آلودگــی آنها به کرونا ویروس جدید اســت 
و این آزمایشــات هر روز تکرار می شــود تا 
بتوانیم در پایان 14 روز، آنها را صحیح و سالم 
به خانواده هایشان تحویل دهیم. وی افزود: 
نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران از 
محل قرنطینه دانشــجویان ایرانی بازگشته 
از چین بازدید داشت و اقرار کرد که هم نظام 
بهداشتی ایران، بسیار مقتدر و مسلط است و 
هم اینکه تا این لحظه، هیچ موردی از کرونا 
ویروس جدید در ایران گزارش نشده است. 
وی روش قرنطینه و مراقبت از دانشجویان در 
ایران را تایید کرد. وزیر بهداشت خاطرنشان 
کرد: بر خالف اظهارات مقامــات آمریکا که 
دارو و تجهیــزات پزشــکی و غذا مشــمول 
تحریم نیســت؛ اما بیشترین فشــارها را به 
ایران وارد کردند و اجــازه ندادند که دارو را از 
کشورهای مختلف تامین کنیم و خوشبختانه 
با تمهیداتی که اندیشــیدیم، تمام داروهای 
مورد نیاز و مواد اولیه کارخانه های داروسازی 

را به کشور وارد کرده ایم. 

 سرپرست سرای نوآوری فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه آزاد استان اصفهان گفت: اصفهان به عنوان یکی از ۶ شهر هوشمند کشور تعریف شده و چشم انداز 
استان و کشور در خصوص ایجاد اولین دانشگاه هوشمند در این استان یزنامه ریزی شده است.مجید هارونی ادامه داد: اصفهان به عنوان یکی از ۶ شهر هوشمند 
کشور تعریف شده و چشم انداز استان و کشور در خصوص ایجاد اولین دانشگاه هوشمند در این استان به همراه تعریف گذر نوآوری در خیابان معروف چهارباغ 
اصفهان و در جوار زاینده رود، نشان از دید ویژه در برنامه ریزی های آینده برای این اســتان دارد.وی در خصوص فعالیت ها و ماموریت های این سرا بیان کرد: 
امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات، نه به عنوان یک ابزار توسعه، بلکه به عنوان بستر و محوری برای توسعه پایدار و یکی از منابع اصلی ارزش افزا در هر سازمانی 
شناخته می شود و توجه ویژه به این حوزه می تواند باعث توســعه پایدار در بخش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  شود. از طرف دیگر جهت همگام بودن 
با دنیای امروز می بایست یک نقشــه راهبردی را طراحی و به صورت عملیاتی برنامه ریزی کرد.این عضو هیئت علمی تصریح کرد: استان اصفهان از نظر تعداد 
کاربران اینترنت، تلفن همراه و رایانه، جزو  سه استان اول در ایران محسوب می شود  و از همین رو در اسناد باال دستی و چشم اندازهای کالن، به عنوان یکی از 
۶ شهر هوشمند و دارای قابلیت ایجاد اولین دانشگاه هوشمند در کشــور بوده که این خود نشان از مزیت ها، ظرفیت ها و پتانسیل های استان اصفهان در حوزه 

فناوری اطالعات و ارتباطات دارد.

توانمندی استان اصفهان برای ایجاد اولین دانشگاه هوشمند کشور

آگهی تجدید مزایده )حراج(
آگهی شماره 3098001022000031 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

فروش 310 قلم لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط استان اصفهان
شرکت ارتباطات زیر ساخت در نظر دارد 31۰ قلم لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط موجود در استان اصفهان را از طریق حراج آنالین با بهره 
گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بفروش برساند. خریداران می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی با مرکز تماس 

41۹34 و یا 578۹5۰۰۰ )تهران( تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

زمان انتشار در سامانه: از ساعت 8 روز شنبه مورخ ۹8/11/2۶ تا ساعت 11 روز شنبه مورخ ۹8/12/۰3 می باشد.
نحوه بازدید از اقالم: شرکت کنندگان می بایست از ساعت 8/3۰ روز شنبه مورخ ۹8/11/2۶ تا ساعت 1۶ روز چهارشنبه مورخ ۹8/11/3۰ به نشانی 
اصفهان، خیابان بزرگمهر، انتهای خیابان بیسیم شرقی مرکز مایکروویوبیسیم )تلفن هماهنگی: ۰3132231۰3۰ اصفهان و ۰۹13228۹7۹3 

آقای تقیان( مراجعه تا هماهنگی های الزم جهت بازدید فرد مزایده گر و یک نفر همراه از اقالم مورد مزایده انجام گردد.

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یکصد میلیون ریال( بابت می باشد که می بایست 

توسط مزایده گران در زمان شرکت در حراج بصورت آنالین به حساب شرکت ارتباطات زیر ساخت واریز نمایند.

زمان برگزاری حراج: زمان حراج از ساعت 1۰ تا ساعت 11 روز شنبه مورخ ۹8/12/۰3 بصورت آنالین از طریق سامانه ستاد می باشد.
شرایط عمومی:

- شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول کلیه مفاد اسناد مزایده می باشد لذا برنده مزایده مکلف است پس از اعالم مجری مزایده 

از طریق سامانه ستاد، حداکثر ظرف مدت هفت )7( روز کل وجه مبلغ پیشــنهادی بعالوه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به حساب شرکت 

ارتباطات زیر ساخت واریز نماید و ظرف هفت )7( روز کاری پس از صدور حواله انبار نسبت به خروج آن از انبار این شرکت اقدام نماید و در غیر 

اینصورت چنانچه برنده از پرداخت وجه مذکور و خروج اقالم مورد مزایده از انبار در مهلت های مذکور و به هر علت عدول نماید، کل مبلغ واریزی و 

تضمین وی به نفع شرکت ارتباطات زیر ساخت ضبط می گردد و مزایده گر حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

بدیهی است متعاقبا بعد از خروج اقالم مورد مزایده، تسویه حساب نهایی انجام می گردد و همچنین تضمین برنده مزایده پس از اخذ مجوزهای 

الزم به وی مسترد می گردد.

- ضمنًا مزایده گران جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 88112154 )تهران( تماس 

حاصل نمایند.

شرکت ارتباطات زیرساخت م الف:766213



دریافت کننده ملی پوش کاله آمل:

انتقام بازی رفت را از سپاهان گرفتیم
کاله آمل را می توان با در اختیار داشتن بهروز عطایی روی نیمکت و حضور بازیکنانی همچون عادل غالمی، امیرحسین اسفندیار و میثم صالحی یکی از مدعیان 
قهرمانی در لیگ برتر والیبال به حساب می آید.آملی ها روز دوشنبه  در خانه در یک بازی حساس از سد سپاهان گذشتند تا در رده چهارم و باالتر از اصفهانی ها قرار 
بگیرند.میثم صالحی، دریافت کننده تیم کاله آمل پس از کسب پیروزی مقابل تیم سپاهان اظهار داشت: بازی بسیار خوبی را شاهد بودیم و خدا را شکر که در ست 
پنجم با حمایت هواداران به پیروزی بسیار مهمی دست یافتیم و توانستیم انتقام بازی رفت را از سپاهان بگیریم.وی در ادامه افزود: برای هر ورزشکاری بازی در 
حضور این هواداران عاشق که یک صدا فقط تیم خود را تشویق می کنند، لذت بخش است و امیدوارم تا در بازی های آتی نیز برای حمایت از تیم خود در سالن حضور 
پیدا کنند تا بتوانیم با کسب پیروزی، کاله را به جایگاه واقعی آن برسانیم.دریافت کننده ارومیه ای تیم کاله در رابطه با تاثیرگذاری او در جریان بازی بیان داشت: تیم 
ما از 14 بازیکن تشکیل شده است که همه بازیکنان در نتیجه گیری تیم تاثیرگذار هستند و وقتی ما در زمین بازی می کنیم، نفرات روی نیمکت نیز با تشویق خود 

بازیکنان داخل زمین را رو به جلو سوق می دهند.
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حرکت رونالدینیویی فدراسیون به خاطر شروط قلعه نویی؟
خیلی ها معتقدند فدراســیون فوتبــال حرکتی رونالدینیویــی زد. در حالی که گفتــه بودند قطعا 
مربی ایرانی می آورند، اســکوچیچ خارجی را ســرمربی تیم ملی کردند. بعد از انتخاب این مربی 
در فدراســیون از باال تا پایین همه اعالم کردند امیر قلعه نویی را به خدمت نگرفتند چون سپاهان 
اجازه این کار را نداد. تازه ترین خبرها اما حکایت از آن دارد این فدراســیون هم به خاطر شــرط و 
شــروط امیر، قید همکاری با او را زده بود و تالش زیادی برای جذب ایــن مربی نکرد. قلعه نویی 
تاکید کرده بــود قراردادش با تیم ملی باید چهار ســاله و تــا پایان جام ملت های بعدی باشــد. 
این در حالی اســت که فدراســیون قصد داشــت قراردادی تنظیم کند که مرحله به مرحله تمدید 
شــود، یعنی اگر از مرحله اول مقدماتی باال می رفتیــم، قرارداد با قلعه نویــی ادامه پیدا می کرد. 
 دو طرف ســر مســائل مالی هم به توافق نرسیدند و فدراســیون اعتقاد داشــت امیر رقم باالیی 

می خواهد.

ادعای عجیب؛ 

بازیکن استقالل به سرهنگ مشت زد!
فرمانده یگان ویژه تهران بزرگ، توضیحاتی درباره ماجرای درگیری با دو بازیکن استقالل در دربی 
ارائه کرد. سردار حسین امجدیان با اشــاره به ماجرای درگیری سیاوش یزدانی و عارف غالمی در 
دربی، اظهار کرد: پلیس خدمت گزار مردم است. این دو بازیکن آی دی کارت نداشتند و ما هم سه 
روز قبل گفته بودیم و هشدار داده بودیم که شاید مشکل ایجاد شود. با این حال یزدانی و غالمی قصد 
داشتند وارد رختکن شوند و پلیس از آن ها درخواست آی دی کارت کرد، آن ها هم اعالم کردند که آی 
دی کارت ندارند.وی افزود: در آن صحنه نماینده دادگستری هم حضور داشت و این دو بازیکن او را 
هل دادند و در ادامه عارف غالمی با مشت به سر سرهنگ دهقان، یکی از نیرو های ما زد، همه شاهد 
این موضوع بودند. در ادامه هم نیرو های ما این دو بازیکن را به ســمت پله های کنار زمین هدایت 
کردند، اما آن ها به نیرو های ما حمله کردند. در ادامه من به صحنه رسیدم و این دو بازیکن را به یک 

حسینیه هدایت کردم و با هر دو صحبت کردم و حتی به آن ها آب و شکالت دادم.
وی تصریح کرد: فکر می کنیم این بازیکنان جو سازی کرد و گفتند با ما برخورد شده است، ما درگیری 
فیزیکی نداشــتیم. من خودم با آن ها در حســینیه صحبت کردم؛ اما این دو بازیکن با جو سازی 
 در زمین دشــمن بازی کردند. ما پلیس و خادم مردم هســتیم و حتی در داربی ایستگاه صلواتی 

راه اندازی کردیم تا مردم راحت باشند.

با مقصر اصلی تساوی استقالل مقابل الشرطه آشنا شوید !
شاهین طاهرخانی یکی از مقصران تساوی استقالل مقابل الشرطه بود. بی احتیاطی او در صحنه ای 
نه چندان خطرناک در محوطه جریمه استقالل باعث شد تا الشــرطه به پنالتی برسد و بازی را به 
تساوی بکشاند. طاهرخانی در دربی و روی گل اول پرسپولیس هم مقصر بود و در یک صحنه مقابل 

اوساگونا کم آورد تا علیپور بازی را به تساوی بکشاند.
فعال و تا زمانی که عارف غالمی و ســیاوش یزدانی شــرایط بــازی را پیدا نکننــد، فرهاد مجیدی 
چاره ای جز اســتفاده از شــاهین طاهرخانی در ترکیب اصلی ندارد تا اســتقالل برای طاهرخانی 
حســابی هزینه بدهد.فرهاد طی این مدت تالش زیادی کرده تا به مدافــع جوان تیمش روحیه 
دهد منتهی سرمربی استقالل بیشتر از هر شــخص دیگری امیدوار است که مدافعان اصلی اش 
شرایط بازی کردن را پیدا کنند تا شاهد اشتباهات کمتری از خط دفاعی تیمش باشد. طاهرخانی 
در بازی اول اســتقالل مقابل ماشین ســازی در لیگ برتر هم اشــتباهات تاثیرگذاری داشت که 
 حتی منجر به اخراج دانشگر و گل شــدن ضربه ایستگاهی ماشین ســازی تبریز شد تا استقالل 

بازی را ببازد.

فرصتی ویژه برای سرمربی سابق ذوب آهن؛

»منصوریان« آماده بازگشت به لیگ برتر

طی سال های گذشته هربار خبری از تغییرات مدیریتی 
در باشگاه استقالل، فدراســیون فوتبال و یکسری از 
فدراسیون های ورزشی مطرح شــد، فقط یک نام به 
میان آمد: »محمدحســین قریب!«قریب در فصل 
پنجم لیگ برتر مدیرعامل باشگاه استقالل بود و انصافا 
باشگاه بسیار خوبی ســاخت. باشگاهی کم حاشیه و 
پرتوان که پتانسیل باالیی برای حمایت از تیم داشت و 
در نهایت با هدایت امیر قلعه نویی به قهرمانی رسید. بعد 
از اتمام فصل، قریب از استقالل و به طور کلی فوتبال 
ایران جدا شد و به مشــاغل قبلی خود بازگشت.از آن 
زمان تا امروز، هر بار قرار بر ایجاد تغییر و تحول در هر 
پســت مدیریتی در ورزش بود، نام قریب هم شنیده 
شــد. او البته دو مرتبه به فوتبال برگشــت؛ بار اول در 

انتخابات ریاست فدراسیون در سال ۹۰ بود که در نهایت 
به علی کفاشیان باخت. همان انتخابات معروفی که 
کفاشیان در هنگام سخنرانی قبل از شروع رای گیری، 
از مدعوین خواســت به قریب رای بدهنــد؛ اما با این 
پلیتیک، خودش توانست بیشــترین رای را به دست 
آورده و ریاست بر فدراسیون را ادامه دهد.مرتبه بعدی 
بازگشت قریب به فوتبال، دوره کوتاه عضویت در هیئت 
مدیره باشگاه استقالل بود که در نهایت تصمیم گرفت 
خیلی زود با استعفا، از جمع مدیران باشگاه جدا شود. 
حاال که بحث انتخابات فدراسیون فوتبال مطرح شده، 
دوباره نام قریب را می شــنویم. می گویند او به عنوان 
گزینه مدنظر وزارت ورزش قرار است رییس فدراسیون 
فوتبال شــود آن هم در حالی که وقتی در سال ۹۰ در 

انتخابات شرکت کرد هم، عضو مورد حمایت وزارتخانه 
بود؛ اما رای نیاورد!به موازات همین شایعات، همچنین 
برخی می گویند وقتی دوره سرپرســتی اســماعیل 
خلیل زاده به ســر بیایــد، قریب مدیرعامل باشــگاه 
استقالل می شود. خلیل زاده به محض قبول استعفای 
فتحی در پاسخ به مدیریتش بر باشگاه استقالل گفته 
بود: »این حرف ها، جوک سال است« و البته چند روز 

بعد، این »جوک سال« به واقعیت تبدیل شد .

کاندیدای همه پست های مدیریتی در  ورزش!

چهره روز

معضل دروازه بانی در تیم ملی اسپانیا!
تیم ملی فوتبال اسپانیا در شــرایطی که به یورو ۲۰۲۰ نزدیک می شــویم با معضل دروازه بانی روبه 
رو شده است. اســپانیا با وجود داشــتن دو دروازه بان گران قیمت جهان، با مشکالت زیادی مواجه 
است و مربی تیم به هیچ کدام از این دو 
دروازه بان اعتماد کافی ندارد.دیوید دخئا 
، بازیکن منچستریونایتد به دلیل سال ها 
عملکرد خوب ، به پردرآمدترین دروازه بان 
جهان تبدیل شــده است. از سوی دیگر ، 
کپا چلسی به دلیل پتانسیل عظیم او در 
تیم بیلبائو ، گران ترین دروازه بان جهان با 
۸۰ میلیون یورو محسوب می شود. با این 
حال، هر دو دروازه بان در یک فصل اخیر 
بسیار پرفراز و نشیب ظاهر شدند و به نظر می رسد سرمربی اسپانیا به هیچ کدام از این دو دروازه بان 
اعتماد ندارد.دخئا از جام جهانی ۲۰1۸ عملکرد ضعیف خود را نشــان داد و در این فصل نیز با یونایتد 
خوب کار نکرده است. اوضاع برای کپا بدتر از این است و او اخیرا جایگاه ثابت تیم چلسی را از دست 
داده و به بازیکنی نیمکت نشین در این تیم تبدیل شده است. به همین دلیل در حالی که چهار ماه تا 
شروع یورو ۲۰۲۰ زمان باقی مانده است، هنوز مشخص نیست انریکه برای پست دروازه بانی خود برای 
این رقابت ها چه تصمیمی خواهد گرفت.عالوه بر این دو ، پائو لوپز ، از رم ، دروازه بان دیگری است که 

در لیست های انتخابی اسپانیا قرار دارد و ممکن است به یورو برده شود.

نیمار:

 از کودکی شیفته »بکام« بودم
نیمار یکی از فوتبالیست هایی است که از طریق مد و تبلیغات درآمد زیادی به دست می آورد. ستاره 
برزیلی پاری ســن ژرمن تاکید کرد که الگوی او دیوید بکام است و عالقه زیادی به اسطوره فوتبال 
انگلیس دارد. نیمار گفت: من به شدت عالقه مند به بکام هستم. از کودکی بکام را مانند چند بازیکن 
بزرگ دیگر دنبال می کردم. پاس های بکام و ضربات آزاد او خیره کننده بود. او گل های زیبایی به ثمر 
می رساند و عاشق همه اینها بودم . او ادامه داد: تالش می کنم تا از بعضی از مدهای سر بکام تقلید 
کنم. بسیاری از بازیکنان راه او را در پیش گرفته اند. بکام از خوش تیپ ترین شخصیت های جهان 
است و به همین خاطر می خواهیم از او تقلید کنیم. با وجود آنکه مانند بکام خوش تیپ نیستم؛ اما از 
او تقلید می کنم.نیمار در ادامه سخنان خود در ستایش از بکام گفت: ما فوتبالیست ها به یک پیشگام 
نیاز داریم؛ شخصی که شجاعت و جذابیت الزم را داشته باشد و بکام چنین شخصی است. براین باور 
هستم که بکام هم شجاعت الزم را داشت و هم یک نماد و برند محسوب می شود. من هم به خاطر 
مدل های موی سرم و یا پوشیدن لباس های غیرمتعارف مورد انتقاد قرار می گیرم و این انتقادها 
پایان یافتنی نیست. ستاره برزیلی پاری سن ژرمن در پایان گفت: فکر نمی کنم که پوشیدن لباس 

های عجیب تا زمانی که احساس راحتی کنید اشتباه باشد. 

تیم »کیهیل«، سفیر ویژه جام جهانی 2022 قطر شد
تیم کیهیل، مهاجم تیم   ملی فوتبال اســترالیا که با ۵۰ گل زده برترین گلزن تاریخ فوتبال کشورش 
محسوب می شود، به عنوان یکی دیگر از ســفیرهای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر انتخاب شد.کیهیل با 
خوشحالی از این اتفاق گفت: بی اندازه خوشحالم که در کنار افرادی چون ژاوی، کافو و ساموئل اتوئو 
به عنوان سفیر جام جهانی ۲۰۲۲ قطر انتخاب شدم و این را مایه مباهات برای خود می دانم.کیهیل 
که در 1۲ ماه گذشته سفرهای زیادی به قطر داشته است، با سازمان ها و مراکز مختلف تعامل خواهد 

داشت تا بتواند در طول جام جهانی ۲۰۲۲ از ظرفیت های قطر استفاده کند.

فوتبال جهان

اسکوچیچ: 

وظیفه من رساندن تیم ملی 
به جام جهانی است

دراگان اســکوچیچ که بــه تازگی بــه عنوان 
ســرمربی تیم ملی ایــران انتخاب شــده در 
مصاحبــه بــا روزنامه  کشــورش کرواســی 
در خصــوص کار در ایران و انتخــاب به عنوان 
ســرمربی تیم ملی گفته: گزارش رسانه ها در 
مورد پرداخت های نامنظم در ایران یک مورد 
اســت و موارد دیگری نیز در ایران وجود دارد. 
تجربه من در ایران، جایی که پنج سال گذشته 
در آن کار کردم، چنین نیست. ممکن است که 
شما دستمزد خود را کمی دیر دریافت کنید؛ اما 
این موضوع خیلی مهمی نیست بنابراین من از 
این دست مشکالت ترسی ندارم. ایران در حال 
حاضر دومین تیم قاره آسیاســت و همیشــه 
انتظار صعود برای آنها وجــود دارد. این همان 
چیزی است که من آن را به عنوان وظیفه خود 
تعیین کرده و ادامه خواهم داد.اسکوچیچ ادامه 
داد: من در هر یک از آنها بیشــترین موفقیت 
را داشــته ام. در لیگ قهرمانان آســیا با فوالد 
بازی کردم و به عنوان دومیــن مربی خونه به 
خونه، این تیم را به فینال جام حذفی رساندم. 
بدیهی است که آنها) فدراســیون( من را مورد 
قضاوت قرار دادند و این باور را داشتند که من 
از بازیکنان آنها شناخت کافی دارم و به همین 
دلیل این فرصت را به من دادند. چالشــی که 
خیلی مشتاقانه منتظر آن هستم.اسکوچیچ 
همچنین درباره شایعاتی که پیرامون نا امنی در 
ایران مطرح می شود نیز گفت:  در ایران زندگی 
کامال طبیعــی در جریان اســت و هیچ گونه 
تهدیدی وجود ندارد. من به مدت طوالنی اینجا 
بودم و عاشــق این کشــور و مردم آن هستم. 
ایرانی ها یک ملت عاشــق فوتبال هستند. در 
ایران احساس امنیت بیشتری نسبت به آنچه 
در برخی از کشورهای اروپایی احساس کرده ام 

را تجربه می کنم.

در حاشیه

وز عکس ر

شترسواری 
ستاره های آرسنال 

در دوبی
ســتاره های تیم آرســنال از 
تعطیلی لیگ برتــر انگلیس 
اســتفاده کردند و با ســفر به 
دوبی اردوی تمرینی خود را در 

این شهر برگزار کردند.

 سمیه مصور چند روزی است که زمزمه هایی درباره 
پیشنهاد ســرمربیگری تیم پرطرفدار 
صنعت نفت آبادان به سرمربی سابق تیم ذوب آهن به گوش می رسد، 
زمزمه هایی که می تواند فرصت دوباره ای برای بازگشت به لیگ برتر 

فوتبال کشور را در اختیار علیرضا منصوریان قرار دهد.
 منصوریان فصل جاری لیگ برتر فوتبال کشــور را با تیم ذوب آهن 
اصفهان شروع کرد، تیمی که در فصل گذشته رقابت های لیگ برتر و با 
هدایت او توانسته بود  نتایج قابل قبولی بگیرد، نتایجی که منجر شد 
مسئوالن باشــگاه اصفهانی قرارداد علی منصور را به مدت یک فصل 
دیگر تمدید کنند؛ اما در این فصل شرایط برای او خوب پیش نرفت 

و سبزپوشان اصفهانی در دیدارهای 
نیم فصــل اول رقابت هــای لیگ 
نتایج ضعیفی از خود بر جا گذاشتند.

منصوریان تالش بسیار زیادی کرد تا 
بتواند ذوب آهن را از شــرایط بحرانی 
خارج کند و همچنــان روی نیمکت 
این تیم بــه کارش ادامــه دهد؛ اما 

شرایط بحرانی ذوب آهن روز به روز بدتر و در نهایت علیرضا منصوریان 
با ناکامی این تیم را ترک کرد؛ ناکامی که البته منجر نشد که او  مدت 
زمان زیادی خارج از گود بماند. در این مدت پیشــنهادهایی از چند 
تیم لیگ برتری به علی منصور رســید. پیکان و یکــی دو تیم دیگر 
خواستار همکاری با منصوریان بودند و در چند روز گذشته هم شنیده 
می شــود تیم صنعت نفت آبادان نیز به لیســت تیم های خواهان 
او اضافه شده اســت.خواهان جدید منصوریان تیمی است که همه 
ایده آل های منصوریان را دارد و شــاید حضورش در این تیم این بار 
او را به اهدافش برســاند. تیم صنعت نفت آبادان روزهای پر فراز و 
نشیبی را در لیگ نوزدهم سپری کرده ؛ اما این تیم رکوردهای خوبی 
را در این دوره از رقابت ها به جا گذاشته و توانسته ضمن برآورده کردن 
انتظارات هوادارانش، جایگاه خوبی را به خود اختصاص دهد. حتی 
صنعت نفت در هفته های گذشــته و قبل از گرفتار شدن در حواشی 
اخیر، جزو مدعیان لیگ برتر به حساب می آمد و همچنان امیدواری 

به این تیم وجود دارد.

صنعت نفت آبادان بعد از اینکه اســکوچیچ سرمربی موفق این تیم 
ساز جدایی کوک کرد، چندین امتیاز با ارزش را از دست داد. در هفته 
هفدهم این تیم در دربی نفتی ها به مصاف نفت مسجدسلیمان رفت 
و با دو گل شکســت خورد و در هفته هجدهم به مصاف پرسپولیس 
رفت و با یــک گل مغلوب شــد. در هفته نوزدهم هــم در حالی که 
اسکوچیچ روی نیمکت نفت حضور نداشت، به تیم سابق منصوریان 
یعنی ذوب آهن با یک گل باخت تا به این ترتیــب 9 امتیاز باارزش 
در نیم فصل دوم رقابت ها از دســت نفتی ها برود. با این وجود نوع 
بازی شاگردان سابق اسکوچیچ و باخت با کمترین گل نشان داد که 
این تیم همچنان مستعد خودنمایی در لیگ برتر است و می تواند با 
غلبه بر حواشی و البته مشخص شدن وضعیت نیمکتش باز هم در 
رقابت های لیگ برتر نتایج بهتری کسب کند. صنعت نفت نه در پایین 
جدول است و نه در برابر حریفان، ضعفی نشان داده و این پیشنهاد 
خوبی برای منصوریان محسوب می شود  که باید 
خیلی زود تصمیم خود را بگیرد. منصوریان برای 
رســیدن به نفت باید تخفیف بدهد. او حتی اگر 
این فصل از نفتی ها چیزی نگیرد، شاید تضمینی 
برای فصل آینده اش باشد. از طرف دیگر سرجیو 
سرمربی فصل گذشــته صنعت نفت هم یکی از 
گزینه هایی است که روزهای موفقی را در این تیم 
سپری کرده است و اگر منصوریان تعلل کند شاید 
این سرمربی که اتفاقا حاال بدون تیم هم هست، 

جایگزین منصوریان  شود.
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مدیر منطقه 4شهرداری اصفهان خبرداد:

 بهره برداری از حلقه ترافیکی میدان شهدای هسته ای
 تا قبل از نوروز 99

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان در نهمین مالقات مردمی در منطقه چهار اظهار کرد: این منطقه 
یکی از نقاط استراتژیک شهر اصفهان به شــمار می رود که ۷۵۰۰ هکتار مساحت دارد.رضا اخوان 
با بیان اینکه ۱۵ درصد وســعت منطقه چهار در محدوده قانونی و ۸۵ درصد آن در حریم شهر قرار 
گرفته است، افزود: ۱۵ درصد محدوده قانونی منطقه به وسعت حدود یک هزار و ۱۳۵ هکتار، بیش 
از ۹۵ درصد آنکه قابلیت ساخت و ساز دارد، شکل گرفته و از این ۹۵ درصد حدود ۷۰ درصد نوساز 
است.مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان ادامه داد: حدود ۷۲ هکتار از مساحت این منطقه بافت 
فرسوده است که بخش اعظمی از آن در محله کردآباد و بافت فرسوده مصوب منطقه چهار قرار دارد 
که با الحاق روستاهای پینارت و کلمخواران در بازنگری برنامه ریزی هایی که برای بافت فرسوده 

است، به این بافت اضافه خواهد شد.
وی با اشاره به بودجه منطقه چهار گفت: بودجه این منطقه در سال گذشته ۱۱۵ میلیارد تومان بود 
که ۹4 درصد آن وصول شد.اخوان تصریح کرد: امسال با توجه به شرایط ویژه بودجه منطقه چهار با 
۱۷ درصد افزایش به رقم ۱۳۵ میلیارد تومان رسید که تاکنون ۷۰ درصد آن تحقق یافته و امیدواریم 

در مدت باقی مانده از سال به صد درصد تحقق بودجه دست یابیم.
وی تاکید کرد: با توجه به شــرایط منطقه چهار به لحاظ محدودیت محدوده و اینکه بســتر درآمد 
شهرداری، تفکیک اراضی قابل تفکیک است، به لحاظ محدودیت محدوده منطقه، زمینی داخل 
محدوده برای تفکیک وجود ندارد تا منبع درآمدی داشــته باشــیم.مدیر منطقه چهار شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: طی ۱۰ سال گذشته برای کسب درآمد و رسیدن به بودجه با مشکالتی مواجه 
بوده ایم؛ اما با تغییرات در سیاست ها و برنامه ریزی ها همچنین تدابیر شهردار اصفهان، این منطقه 

به شرایط مطلوب رسید.

تمام پروژه های عمرانی منطقه چهار فعال است
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تمام پروژه های عمرانی منطقه چهار فعال اســت، گفت: یکی از 
این پروژه های منطقه به عنوان درگاه اصلی ورودی شــهر، پروژه میدان شــهدای هسته ای است 
که در چند ماه اخیر با حمایت شــهردار و شورای شهر تعیین وضعیت آزادســازی آن انجام شد و 
خوشــبختانه اجرای پروژه ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اســت.اخوان ادامه داد: با همت و 
تالش ســازمان عمران، بخش اصلی حلقه ترافیکی پروژه میدان شهدای هسته ای تا قبل از نوروز 
۹۹ مورد بهره برداری قرار می گیرد.وی با بیان اینکه عرصه پروژه میدان شهدای هسته ای ۳۹ هزار 
مترمربع با کارکرد هندسی و ترافیکی ویژه است، افزود: ســه خیابان اصلی با عرض ۶۰ متر به این 
میدان منتهی می شــود که هر کدام از این خیابان ها یک پروژه بزرگ به شمار می رود و در مجموع 
آزادسازی و اجرای این ابر پروژه ها در سال آینده و با آزادسازی و پیش بینی بودجه برای آزادسازی 
و اجرای خیابان های منتهی به میدان شهدای هسته ای، تا پایان سال آینده به اتمام خواهد رسید 

و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
 مدیر منطقــه چهــار شــهرداری اصفهان با اشــاره بــه پــروژه تقاطع غیــر همســطح رضوان 
روی رینــگ چهــارم، اظهــار کــرد: متاســفانه دو لــوپ و رمپ هــای ایــن پــروژه احــداث 
 نشــده بــود کــه در ســال جــاری اجــرای آن انجام شــد و هفتــه آینــده بــه بهره بــرداری 
می رسد.وی با اشاره به سرانه فضای سبز منطقه چهار، گفت: ۳۰ درصد فضای سبز شهر با سه عرصه 
بزرگ فضای سبز در این منطقه قرار دارد، البته در سال گذشته با توجه به مشکالت شدید کم آبی بر 
اثر خشکسالی، با حمایت شهردار اصفهان فضای سبز شهر را در شرایط بحرانی حفظ کردیم و برای 
ســال های آینده نیز با پیش بینی احداث منابع آب، خرید پساب، احداث پمپاژ پساب، آبرسانی و 

لوله گذاری به طول ۱۰ کیلومتر برنامه ریزی های خوبی انجام شده است.

 مشاور عالی رهبر انقالب در امور دفاعی در راهپیمایی باشکوه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب مطرح کرد:

اصفهانی ها ؛ همیشه پای کاِر انقالب

جشن چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
صبح دیــروز با حضور مــردم انقالبــی و والیت مدار 
اصفهان در میدان امام)ره( این شــهر برگزار شد. شهروندان اصفهانی 
همگام وهمنوا با آحاد ملت ایران از همان  دقایق ابتدایی آغاز مراسم 
۲۲ بهمن در مسیرهای هشــت گانه منتهی به میدان امام)ره( حضور 
پیدا کرده و نشان دادند همچون چهل ســال گذشته پای انقالب خود 

تمام قد ایستاده اند.

حضور حماسی امروز مردم، لبیک به ندای رهبری
مشاور عالی رهبر انقالب در امور دفاعی، سخنران ویژه این مراسم بود 
که در جمع راهپیمایان اصفهانی گفت:امروز ملت در پاســخ به ندای 
رهبرمان آمد تا ثابت کند انقالب زنده است.سردار دهقان  با بیان اینکه 
شــعار انقالب نشــان داد اخالق و معنویت چه جایگاهی دارد افزود: 
انقالب اســالمی ایران ثابت کرد دیــن می تواند نظام سیاســی را به 
نمایش بگذارد و به دنیا نشــان داد می توان به طور مستقل پیشرفت 

 کرد.سرداردهقان با بیان اینکه انقالب شعار عدالت سر داد و استقالل
 واقعی را انقالب ترجمــه کرد تصریح کرد: ملت مــا مقاومت را مقابل 
تحریم و تمکین انتخاب کرد و این یعنی زنده بودن آن. مشــاورعالی 
رهبر انقالب این انقــالب را الگویی برای دیگر ملــت های آزادی خواه 
دانست و افزود: امام)ره( احیاگر اسالم بود و امروز حقیقتی همیشه 
زنده است که باید یاد و خاطر امام راحل را زنده داشته و مدیون شهدا 

باشیم.
وزیر سابق دفاع با اشاره به چهلم سردار دل ها شهید سپهبد سلیمانی 
گفت:حاج قاسم یکی از افرادی است که در مکتب امام)ره( رشد یافته 
و به عنوان یک مکتب و فرهنگ توانست ابعاد روحی و معنوی خود را 
چنان پرورش دهد که در قلوب عامه مردم جا بگیرد .ســردار دهقان با 
بیان اینکه شهید سلیمانی با حضور در غرب آسیا و در کنار مردم ایستاد 
و برابر ترور جانفشانی کرد ادامه داد: این شهید واالمقام به ادامه مسیر 
انقالب کمک کرد و نشــان داد انقالبی بودن یعنی پیرو والیت بودن و 

انسجام و وحدت است.

وی افزود: ســردار ســلیمانی تمام برنامه های نظام ســلطه و عربی 
وعبری را نابود کند به طوری که ملت عراق یک شعار را امروز باور دارند 
و آن این اســت که امنیت و اســتقالل در خروج آمریکایی هاست و 
نتیجه این اقدامات این اســت که امروز رییــس مجلس کویت برگه 
معامله قرن را به سطل زباله می اندازد.مشاور رهبری با اشاره به اینکه 
دشمن خوب می فهمد انقالب چه جایگاهی در دنیا دارد و به یک نظام 
الهی رســیده تصریح کرد: 4۱ ســال از انقالب را پشت سرگذاشته ایم 
و باور داریم اقتدار این ملت مشــکالت را پشت ســر می گذارد.سردار 
دهقان به  حضور حماســی مــردم اصفهــان در دوران انقالب و دفاع 
مقدس اشــاره کرد و ادامه داد: اســتان اصفهان شــهدای نامداری 
 را تقدیم نظام کــرد و امروز هــم اصفهانی ها ثابت کردنــد در انقالب

ثابت قدم هستند.

حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن، نظام اسالمی را بیمه کرد
 اســتاندار اصفهان در حاشــیه این  راهپیمایی اظهارداشت: مردم ما 
بصیر و فخیم هستند و در همه عرصه های دفاع از نظام اسالمی حضور 
آگاهانه و مجاهدانه خواهند داشت.عباس رضایی تصریح کرد: حضور 
امروز مردم بیعت با نظام اسالمی و رهبری است و افتخار برگی برای 

نظام اسالمی خواهد بود. 
استاندار اصفهان تاکید کرد: رهبری ســکان هدایت انقالب را پس از 
امام خمینی)ره( به دست گرفتند و با هدایت های ایشان امروز انقالب 

اسالمی در اوج عزت و اقتدار در جهان قرار گرفته است.
وی با اشاره به چهلمین روز شهادت سردار سلیمانی، یادآور شد: خون 
شهدا موجب رشد و اعتالی نظام اسالمی است و به طور قطع روح طیبه 
شهید سلیمانی نظاره گر حضور مردم در صحنه است.رضایی اضافه کرد: 
خون شهدا به ویژه خون شهید ســلیمانی مسئولیت امروز مسئوالن و 
مردم را بیشتر می کند، همه وظیفه داریم به واسطه این خون ها همدلی 
و وحدت خود را جهت رشد و اعتالی نظام اســالمی بیشتر کنیم  و به 
صورت  ید واحده برای نظام اسالمی بیشتر تالش کنیم تا بتوانیم دین 
خود را به خون شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و سایر شهدا ادا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: حرکت در مسیر گام دوم انقالب جز با هدایت های 
رهبر معظم انقالب، وحدت و انســجام، تالش برای مردم، هماهنگی 
بیشــتر مردم و مســئوالن و مســئوالن و مردم امکان پذیر نیســت.

مــردم اصفهان بــا حضور حماســی شــان در راهپیمایــی ۲۲ بهمن 
 بــرگ زرین دیگری بــر افتخارات خــود در کارنامه انقالب اســالمی 

اضافه کردند.

مدیــر منطقــه ۱۵ شــهرداری اصفهــان از تکمیل 
عملیات عمرانی پیاده روســازی خیابــان ا... اکبر و 
آغاز آن در خیابان جی خبر داد.مســعود قاســمی 
اظهار کرد: فضاهای شــهری، مکان هایی اســت که 
به عموم شــهروندان تعلق داشــته و در حقیقت با 
حضور و فعالیت مــردم معنا می یابــد.وی با بیان 
این که فضاهای تعامل شــهری، قدمتی دیرینه در 
تاریخ شهرسازی داشته و در ادوار مختلف به اشکال 
گوناگون در شهرها وجود داشته و سبب شکل گیری 
بافت شــهری در پیرامــون و یا بر حــول محور خود 
شــده اســت، تصریح کرد: توجه به تامین نیازهای 
انسانی در شهر یکی از مهم ترین عوامل شکل گیری، 
گســترش و حیات شــهرها بوده و در بین نیازهای 
انســانی، پیاده روی یکی از نیازهای مهم و اساسی 
آدمی است که امروزه مورد بی توجهی است و شاید 
هم به فراموشی سپرده شده است.مدیر منطقه ۱۵ 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: شــهر محل زندگی و 
ارتباط انسان ها با یکدیگر است، پررنگی این ارتباط 
در فضایی به نام پیاده رو، زندگی اجتماعی شــهر را 
رقم می زند و هر میزان این فضا ایمن، روشن، زیبا، 
متنوع و متفاوت باشد، زندگی اجتماعی شهر قوی تر، 
واضح تر و پایدارتر خواهد بود چرا که تمامی ســنین 
و اقشار اجتماعی را به صحنه شــهر جذب می کند.

وی افزود: نبــود پیاده روهای اســتاندارد و رعایت 
نکردن ضوابــط الزام آور، تبدیل شــدن پیاده روها به 
پارکینگ موتورســیکلت ها و گاری دستفروشــان، 
سنگفرش نامناسب و غیراســتاندارد، عامل ترغیب 
عابران پیاده برای عبور از حاشیه خیابان به جای مسیر 
پیاده رو شده است.قاسمی با بیان این که پیاده روها 
صرفا به معنای فضایی برای عبور پیاده نیست بلکه 

محدوده های پیاده یکی از مهم ترین فضاهای شهری 
و عرصه های عمومی در شهرها است، گفت: به دلیل 
شاخصه مقیاس انســانی، ایجاد پویایی و افزایش 
تعامــالت اجتماعی در عصــر ارتباطــات مجازی، 
فضاهای پیاده شــهری مورد توجــه صاحب نظران 
بوده و برنامه ریزی و مدیریت فضاهای شــهری با 
رویکرد اجتماعی و محوریت عنصر شهرنشــینی از 
وجهی نو مورد بازنگری قرارگرفته اســت.وی ادامه 
داد: یکی از نمودهای این رویکرد، متناسب ســازی 
و ســاماندهی فضایی و کارکردی فضاهای عمومی 
شهری به ویژه پیاده راه ها و پیاده روها برای تسهیل در 
نظام حرکت پیاده است که در سال های اخیر با به روز 
شدن مسائل زیست محیطی و ترافیکی در شهرها 
و افزایش نیازهای شهروندان، احیا و باززنده سازی 
فضاهــا و نظام حرکــت پیاده در قالــب طرح های 
بهسازی یا متناسب ســازی محورهای پیاده، مورد 
توجه اکثر مدیران شــهری قرار گرفته اســت.مدیر 
منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان تاکید کرد: پیاده روها 

باید یک استاندارد اساسی را دنبال کنند که متناسب 
با هدف ساخت آن ها برای شهروندان، این امکان را 
فراهم کند تا به معنای عام در کنــار اصل حفاظت و 
ایمنی شــخصی بتوانند به عنوان عابر، از فضای الزم 
برای عبور و مرور شــهری اســتفاده کنند.وی ادامه 
داد: در مراحل بعدی توجه به زیبایی پیاده رو از قبیل 
گلکاری های کنــار جدول ها در جهــت دادن حس 
اعتماد بیشتر به شهروندان برای استفاده از پیاده رو 
به عنوان حق طبیعی آن هــا در رفت و آمد همچنین 
ظاهر زیبای پیاده روها در شهر باعث جذابیت آن شهر 
از لحاظ گردشــگری همچنین موجب ایجاد امنیت 
خاطر در عابران می شود.قاســمی با اشاره به تکمیل 
عملیات عمرانی پیاده روسازی خیابان ا... اکبر و آغاز 
آن در خیابان جی، گفت: جهت اجرای این پروژه به 
 نحو احســن، تالش می کنیم تا با استفاده از مواد و

 مصالح مناســب معابر شــود ســطح آن ها هموار 
 شــد تا برای اســتفاده عابران در فصــول مختلف

 سال مناسب باشد.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان خبر داد:

اتمام عملیات عمرانی پیاده روسازی خیابان ا... اکبر
 برگزاری مراسم اربعین سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

 در اصفهان 
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان با اشاره به برگزاری مراسم اربعین شهید 
سپهبد سلیمانی در اصفهان اظهار داشت: مراسم چهلم این شهید دالور روز پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه 
برگزار می شود.محمد علی احمدی افزود: ۲۲ بهمن امسال روز نشان دادن عزم و اراده برای انتقام 
سخت از مستکبران در پی به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی بود.رییس شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی استان اصفهان خاطرنشان کرد: رویکرد شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
بزرگداشت دو یوم ا... بزرگ تشییع سردار دل ها و یوم ا... حمله نظامی جمهوری اسالمی به پایگاه 
نظام آمریکایی ها در عراق است که با حضور مردم در این روز گرامی داشته می شود.وی یادآور شد: 

این مراسم در گلستان شهدای اصفهان برگزار  خواهد شد.

استقبال مردم اصفهان از دهمین جشنواره فیلم فجر
حدود ۲۰ هزار مخاطب از دهمین جشنواره فیلم فجر در اصفهان و اکران ۲۵ فیلم سینمایی استقبال 
کردند.مدیر پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر با اشاره به اینکه در شش روز برپایی جشنواره 
فیلم فجر امسال اصفهان، مجوز پخش ۲4 فیلم سینمایی هرکدام با دو نوبت اکران گرفته شد افزود: 
دو اکران فوق العاده نیز برگزار شد و در مجموع تاکنون حدود ۵۰ اکران در پردیس سینمایی اصفهان 
سیتی سنتر داشــته ایم.محمد پناهی نژاد افزود: پردیس سینمایی ساحل اصفهان نیز بیش از ۲۰ 
اکران داشته که در مجموع ۷۰ اکران  در اصفهان داشتیم در حالی که برخی کالن شهرهای دیگر حدود 
4۰ اکران داشته اند.وی تصریح کرد: بلیت برخی فیلم های پرمخاطب همچون »درخت گردو« در 

اصفهان کمتر از ۶ دقیقه به صورت آنالین فروخته شد.
دهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان از ۱4 تا ۲۱ بهمن در استان برگزار شد.

ایجاد میز خدمت در آرامستان باغ رضوان
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان اظهار کرد: یکی از پروژه های آماده بهره برداری 
سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان، احداث ساختمان اداری امور متوفیان است.وی تصریح 
کرد: ساختمان اداری امور متوفیان در فاصله ۲۰۰ متری سالن تطهیر واقع شده و تمام امور مربوط 
به متوفیان در این ســاختمان انجام خواهد شــد. احمدرضا مرادی با بیان اینکه این ساختمان 
اداری در زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع احداث شده و مراحل پایانی خود را طی می کند، افزود: 
با بهره برداری از این پروژه تمام خدمات مرتبط با امــور متوفیان اعم از صدور مجوز یا پیش مجوز 
دفن، خدمات اداری مربوط به غسل، کفن و دفن متوفیان و خدمات پس از آن به شهروندان ارائه 
می شود.وی تاکید کرد: مهم ترین هدف از احداث ساختمان اداری امور متوفیان آرامستان تجمیع 
خدمات در قالب میز خدمت است تا انجام امور مربوط به متوفیان برای مراجعه کنندگان تسهیل 
شــود.مرادی با بیان اینکه خدمات مربوط به پیمانکاران بخش خصوصی نیز در ساختمان اداری 
امور متوفیان ارائه می شود، گفت: این ساختمان از دو بخش تشکیل شده که یکی اداری و دیگری 
مربوط به امور بخش خصوصی اســت تا پیمانکاران خدمات مجالس، دفتــر مداحان و قاریان، 
سفارشات قاب عکس، کتیبه، درخواست نصب ســنگ و دیگر موارد در یک محل استقرار یافته و 
خدمات مورد نیاز مراجعه کنندگان را پاسخگو باشند و ارباب رجوع نیز با مراجعه به پیشخوان های 
مختلف این ساختمان خدمات الزم را دریافت و دیگر نیاز به مراجعه به سایر قسمت ها در آرامستان 
نباشد و در انجام امور آنها تسریع و تسهیل شود.وی، هزینه احداث ساختمان اداری امور متوفیان را 
۱۰ میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: این ساختمان در حال حاضر مراحل پایانی احداث را طی می کند 
و تا پایان بهمن ماه امســال با هدف افزایش رضایت مندی ارباب رجوعان در دسترس شهروندان 

قرار می گیرد.

با مسئولان

خبر روزاخبار

مدیرعامل سازمان نوسازی و 
بهسازی شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۵0 درصدی 
کف سازی گذر میرعماد

مدیرعامل ســازمان نوســازی و بهســازی 
شــهرداری اصفهان گفت: برای کف ســازی 
گذر میرعمــاد واقــع در منطقه ســه هفت 
میلیــارد ریال اعتبــار در نظر گرفته شــده و 
تاکنون ۵۰ درصد این پروژه اجرا شده است.

محمد فیــض اظهار کرد: پروژه کف ســازی 
گذر میرعماد در ســه فاز و با طول ۳۸۰ متر و 
وسعت چهار هزار مترمربع است.وی با بیان 
این که فاز اول پروژه کف سازی گذر میرعماد 
با مساحت یک هزار و ۳۶4 مترمربع و طول 
۱۲4 متر  است، افزود: فاز دوم پروژه ۱۲۸ متر 
طول با مســاحت یک هزار و 4۱۰ مترمربع و 
فاز سوم آن ۱۲۸ متر طول با وسعت یک هزار 
و ۲۱۶ مترمربع اســت.مدیرعامل ســازمان 
نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان ادامه 
داد: هم اکنون حدود ۸۰ متر طول مسیر )۶۵ 
درصد فاز اول( خاک برداری شده و از تاریخ 
۱۲ بهمن ماه جهت انجــام اقدامات مرتبط 
با شــرکت آب و فاضالب به آن هــا تحویل 
شده اســت.وی گفت: جنس متریال برای 
کف ســازی مســیر، بلوک فرش ۲۰ در ۲۰ 
برای فاز اول و دوم و ســنگ هتن آباد ۲۰ در 
۲۰ برای فاز ســوم اســت.فیض با بیان این 
که در حــال حاضر اصفهان دو هــزار و ۳۸۰ 
هکتار بافت ناکارآمد دارد کــه ۱۲ درصد کل 
شهر را شــامل می شــود، افزود: حدود ۳۳ 
درصد جمعیت شهر اصفهان در این بافت ها 
ســکونت دارند، از این رو باید سیاست های 
راهبردی مناسب پیش بینی شود تا شرایط 
بهتری برای ســاکنان ایــن بافت ها فراهم 
شود.مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی 
شهرداری اصفهان با بیان این که بافت های 
تاریخی شــهر نوعی دیگر از بافت ها به شمار 
می رود که صیانت از آن هــا وظیفه تک تک 
افراد است، تصریح کرد: زمین های بزرگ رها 
شــده در اختیار ارگان ها یا بخش خصوصی 
نوع دیگری از بافت ها را تشکیل می دهد که 

ساماندهی آن ها نیاز به برنامه ریزی دارد.

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر 
از طریق آگهی اقدام نماید:

موضوع مناقصه:
۱- مناقصه زیرسازی و آسفالت بلوار شهید مدنی و مولوی

- مبلغ اولیه اعتبار: ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

- محل تامین اعتبارات: اعتبارات شهرداری
 - مهلــت ارائه پیشــنهادهای مناقصــه: پایان وقــت اداری روز شــنبه 

مورخ ۹۸/۱۲/۳ 
- محل دریافت اســناد: امــور قراردادهــای شــهرداری مرکزی 

خمینی شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر

- تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۲/4 
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز  چهارشنبه ۹۸/۱۲/۱4 

- اصالح، جایگزینی و پس گرفتن  پیشــنهادها نیز در زمان مقرر و محل 
تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود.

آگهی تجدید مناقصه )چاپ دوم(

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهرم الف:760740
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یادواره شهدای کارگر و کارمند شهرســتان لنجان و گرامیداشت سردار سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی به همت ستاد برگزاری این مراسم متشکل از روابط 
عمومی ذوب آهن اصفهان ، فرمانداری شهرستان لنجان ، بنیاد شهید و امور 
ایثارگران شهرســتان ، اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان ، شهرداری 
زرین شهر ، فوالد سبا ، صنایع نظامی وموسسه راویان فتح شهرستان لنجان 
شنبه 1۹ بهمن ماه با حضور مسئوالن این سازمان ها و مردم همیشه در صحنه 

شهرستان در مصالی زرین شهر برگزار شد .
حجت االسالم و المسلمین باقریان، امام جمعه زرین شهر در این مراسم گفت: 
در جبهه های جنگ القاب و سن معنی نداشت همه طیف های مختلف مردم 
کارگر،مهندس،جوانان و ... همه در کنار همدیگر بودند تا ســخت ترین کارها 
صورت گرفت. وی افزود: امروز ســنگر ما کارگاه ها و کارخانه ها هستند که در 
این شرایط جنگ اقتصادی و فرهنگی باید با رونق بیش از پیش تبلور  یابند؛ 
لذا نیاز است به جوانان و ابتکار این قشــر عزیز اعتماد کنیم.امام جمعه زرین 
شهر خاطر نشان کرد: اقدامات بزرگی توسط قشر کارگر و جوانان عزیز در جبهه 
های جنگ انجام شد و این افتخار آفرینی و همدلی همه مردم در کنار همدیگر 
تا همیشــه جاودانه خواهد بود و باعث افتخار ایرانیان است. وی بیان کرد:در 
این شرایط تحریم ظالمانه ، تنها با روحیه جهادی و انقالبی می توان همچون 
گذشته بر دشمن فائق آمد و افتخارات بزرگ آفرید.عبدا...گنجی، مدیرمسئول 
روزنامه جوان و از پیشــگامان انقالب اســالمی ایران به عنوان سخنران این 
مراسم ضمن گرامیداشت ایام ا... دهه مبارک فجر گفت: انقالب اسالمی ایران 
سرمایه ای عظیم و ماندگاری است که با هدایت گری حضرت امام خمینی)ره( 

و جانفشــانی طیف های مختلف مردم عزیز ایران به ثمر نشســت .وی ادامه 
داد:وظیفه آحاد مردم است که از این میراث جاودانه مراقبت کنند و این مهم 
با روحیه جهادی،همدلی و پیروی از منویات مقام معظم رهبری میســر می 
شود. این پیشکسوت انقالب تصریح کرد:مشارکت مردم در صحنه انتخابات 
به ویژه در شــرایط تحریم فعلی و جنگ اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار 
است بنابراین همه ما باید با حضور حداکثری بار دیگر دشمن را نا امید سازیم 
تا حماســه بزرگی رقم بخورد .مهندس مهدی بهرامی، معاون منابع انسانی و 
امور اجتماعی  ذوب آهن اصفهان در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدا و تبریک چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران 
گفت:  امروز میراث دار شهدایی هستیم که جان خود را در طبق اخالص گذاشتند 
تا رژیم طاغوت که قصد ضربه به انقالب را داشت سرنگون شود.وی افزود: ذوب 
آهن اصفهان با اعزام 14 هزار نفر نیرو به جبهه های حق علیه باطل که 286 نفر 
از آنها به شهادت رسیدند و پشتیبانی از دفاع مقدس نقش خود را به خوبی در 
آن دوران ایفا کرد . معاون منابع انسانی و امور اجتماعی ذوب آهن تصریح کرد: 
در این شــرایط جنگ اقتصادی با بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری و 

همدلی می توان همچون گذشته از این شرایط سخت عبور کرد. 
 شایان ذکر است در این مراسم از دو کتاب که با موضوع ایثار و شهادت نگاشته 
شده است رونمایی شد: کتاب مراد دل ها بیانگر زوایای زندگی کارگر شهید و 
سردار نام آور فرمانده تیپ قمر بنی هاشم)ع( ، شهید مراد ملکی و کتاب روایت 
حماسه ) خاطرات رزمندگان ذوب آهن در دوران دفاع مقدس ( که توسط روابط 

عمومی ذوب آهن اصفهان منتشر شد.

برای اولین بار 24 بهمن ماه، شــب فرهنگی اصفهان در تبریــز  و در پردیس 
سینمایی قدس تبریز اجرا خواهد شــد.رییس اداره هنری سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: شب فرهنگی اصفهان در تبریز 24 
بهمن ماه از ساعت 15 تا 22 در پردیس سینمایی قدس تبریز اجرا می شود.

علی عطریان اظهار داشت: این برنامه مجموعه ای از اتفاقات هنری اصفهان را 
در بخش های مختلف در بردارد که در بخش اول به منظور قوی تر کردن تعامل 

فرهنگی به ارائه شعر و داستان هایی در مورد اصفهان می پردازد.
وی ادامه داد: در این برنامه یکی از تئاترهای تولیدی اصفهان به نام »ُکالغ ها« 
اثر سعید محسنی به روی صحنه خواهد رفت، همچنین نگارگری در مورد نماد 
برج قوس توسط استاد جوکار خلق می شود که پس از اتمام توسط شهرداری 
اصفهان به شهرداری تبریز تقدیم خواهد شد.وی تصریح کرد: اجرای موسیقی 
در مکتب اصفهان و اکران 12  فیلم ســینمایی مرتبط با شهر اصفهان در یکی 
از سینماهای پردیس سینمایی قدس نیز از جمله برنامه های شب فرهنگی 
اصفهان در تبریز است.رییس اداره هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان گفت: خوشحال پور به عنوان یکی از نقاالن بنام اصفهان قرار 

است در حوزه نمایش اسطوره ای برای افراد حاضر در سالن نقالی کند.
عطریان اظهار داشت: همچنین در این برنامه تفاهم نامه همکاری های فرهنگی 
مشترک شهرهای اصفهان و تبریزآماده شده است که به امضای شهرداران هر 
دو شهر خواهد رسید.وی افزود: کارگاه های جنبی با حضور دکتر شفقی عضو 
هیئت علمی و موسس دانشکده جغرافیای دانشــگاه اصفهان و دکتر جوکار 
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان برگزار می شود که به ترتیب در خصوص 
تشابهات فرهنگی میان اصفهان و تبریز و نگارگری از منظر عرفان قرن هفتم 
به سخنرانی می پردازند. وی با اشــاره به هدف برگزاری برنامه شب فرهنگی 
اصفهان در تبریز گفت: اســتراتژی اصلی این برنامه تعامل فرهنگی فارســی 
زبانان و آذری زبانان با یکدیگر و توســعه صنایع خالق بر اثر توسعه فرهنگی 
اســت. رییس اداره هنری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان افزود: شــهرداری اصفهان غرفه فرهنگی در کنار این برنامه برپا کرده 
اســت که درآن محصوالت صنایع دســتی و فرش اصفهان را می فروشــد و 
همچنین سوغات فرهنگی شامل اطالعات گردشگری شهر اصفهان نیز در قالب 
نقشه ها و کتابچه های گردشگری اصفهان به شهروندان تبریزی اهدا می شود.

ایجاد حلقه ارتباطی میان فرهنگیان و هنرمندان 
در شب فرهنگی اصفهان در تبریز

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 

گفت: یکی از لوازم اینکه اهداف توســعه پایدار محقق شود این است که حول 
آن زنجیره ارزش پیدا شــود تا با هــم افزایی هزینه های منظــور و اقتصادی 

کاهش یابد.
محمد عیدی اظهار داشــت: با این نوع نگرش شهرهایی که جهان شهر نامیده 
می شوند برای رسیدن به این نوع اهداف توســعه ای، باید پای خودشان را از 

مرزهای جغرافیایی فراتر بگذارند و به مرزهای فرهنگی خود فکر کنند.
وی افزود: شهرهایی موفق خواهند بود که از بیشترین ظرفیت ارتباطی بهره مند 
شوند این ظرفیت به آن ها امکان انباشت  تجارب بیشتر، ایجاد افق های جدید 
تر و امکان خالقیت فرهنگی می دهد.رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه تبریز و اصفهان در ایران دو کانون میان 
فرهنگی قدرتمند هستند تصریح کرد: این دو شهر در یک زمینه گفت وگویی و 
بستر ارتباطی بسیار وسیع جاده ابریشم توانستند به مایه و پایه شهرت برسند 
و مکتب دان و مکتب ران هنری و علمی در گســتره ایران شوند.عیدی افزود: 
اگر بخواهیم جهان شــهرهایی که به آن ها می بالیم بازتولید کنیم که ظرفیت 
های بومی خودشان را جهانی کنند اولین نیازش این است که شبکه ارتباطی 
که این کانون ها داشــته اند، دوباره بازتولید شود.وی ادامه داد: شب فرهنگی 
اصفهان در تبریز، درصدد ایجاد این حلقه ارتباطی است تا هنرمندان و فرهنگیان 
این دو کانون در شــرایط فرهنگی بهتر با هم گفت وگو کنند چون فلسفه عمده 
فعالیت های فرهنگی ما بسترســازی و زمینه سازی برای این گفت وگوهای 
فرهنگی اســت.معاون شــهردار گفت: با این نوع نگرش می کوشیم با دیگر 
کانون های میان فرهنگی مثل یزد، شــیراز، کرمان و همدان این بستر را آغاز 
کنیم و فرآیندمحور میزبان آن ها در شــهر اصفهان باشیم تا شهری پررویداد 
با امکان گفت وگویی بسیار باال ایجاد کرده و شــهری با بهزیستی باال و نشاط 

اجتماعی باال داشته باشیم.
عیدی افزود: به واسطه مراوداتی که بین دو شــهر تبریز و اصفهان وجود دارد 
زمینه این ارتباط آسان تر بود و هر دو در رســیدن به اهداف هماهنگ بودند و 
پذیرش این اتفاق را داشتند همچنین شهر تبریز و اصفهان قرابت دیرینه ای در 
دوران مختلف به ویژه دوران صفوی دارند که در تاریخ اسطوره ای ایران ریشه 
دارد.وی خاطرنشان کرد: همانطور که زمینه برگزاری شب فرهنگی اصفهان در 
تبریز فراهم می شود برای ایجاد انســجام فرهنگی بیشتر نیاز است آشنایی 
بیشــتری از هم داشــته باشــیم به همین خاطر آغوش اصفهان برای تمام 
شهرهای اصفهان گشاده است که شهرهای دیگر در این شهر شب شهرشان را 
برگزار کنند. گفتنی است؛ شب فرهنگی اصفهان در تبریز 24 بهمن ماه از ساعت 

15 تا 22 در پردیس سینمایی قدس تبریز اجرا می شود.

مهنــدس عظیمیــان، مدیرعامل فــوالد مبارکه،در جلســه تدویــن اهداف و 
استراتژی های شرکـــت در سال ۹۹، در جمـع معاونان و مدیران فوالد مبارکه از 
تولید متوازن و پایدار، تامین پایدار مواد مصرفی و تجهیزات، برقراری تـــــوازن 
در ورودی و خـروجی شرکت و راندمان تولید، چابک تر کردن و منعطف تر شدن 
فرآیند و اهتمام بیشتر برای احداث نورد گرم 2 فـوالد مبارکـه به عنوان مهم ترین 
راهبردهای شرکت در سال پیش رو نام برد. در  ادامه بخش هایی از  صحبت های 

مهندس عظیمیان در این جلسه  را می خوانید:

 تولید متوازن و پایدار
باید با عنایت به نیاز بــازار  و ارزش افزوده ای که تولید محصول برای شــرکت و 
ذی نفعان به بار می آورد، خطوط تولید را به کار گیریم. این امر باعث می شود بتوانیم 

همچنان بر اساس سفارش مشتری و نیاز بازار تولید کنیم.

 تامین پایدار تمام مواد مصرفی و تجهیزات
سال گذشته موضوع تامین الکترود برای شرکت به یک بحران تبدیل شده بود و 
مدیریت شرکت آن را  بزرگ ترین  مسئله موجود  در راه تولید می دید. تاجایی که 
موجودی الکترود به 40 روز،  10 روز،  8 روز و حتی 2 روز کاهش یافت؛ اما به لطف 
خداوند، الکترود موردنیاز تامین شد و شرکت بدون وارد آمدن هیچ گونه توقف 
به خطوط تولید از بحران یادشده خارج شد و از این حیث در وضعیت امنی قرار 
گرفت.البته نگرانی برای تامین مواد اولیه همچنان وجود دارد؛ اما برای ســال 
آینده، موضوع وارد کردن کنستانتره یا گندله در هیئت مدیره شرکت مطرح شده و 
در حال بررسی است. اگر معدن کاران تمرکز خود را بر اکتشاف و استخراج بیشتر 
گذاشته بودند، چنین مشکلی برای کشور و فوالدسازان پیش نمی آمد، بنابراین 
برای تامین مواد اولیه باید تالش شبانه روزی و ویژه داشته باشیم.اگر افت تولید 
در شرکت های فوالدسازی ناشی از  تحریم، نبودن تجهیزات و الکترود گرافیتی و 
یا کمبود گاز و برق در فصل سرد سال و کمبود آب به دلیل خشکسالی بود، به اندازه 
عدم تخصیص سنگ آهن، فوالدسازان را عذاب نمی داد، چراکه کشور ما سرشار از 
منابع معدنی است. با ادامه این روند ممکن است در سال آینده با کاهش 15 تا 18 
درصدی تولید مواجه شویم و این مسئله برای چرخه تولید و اقتصاد کشور بسیار 
مهم است.فوالد مبارکه در تولید تختال از دنیا عقب نیست، ولی در تولید انواع ورق 
نتوانسته هم پای دیگر کشورهای جهان حرکت کند. دلیل این امر آن است که در 12 
سال گذشته نورد گرم 2 را نداشتیم. حضور سایر رقبای خارجی در بازارهای داخلی 
نیز  این نگرانی ها را تشــدید می کند، بنابراین باید با احداث خطوط تولید جدید 
شرایطی فراهم کنیم که واردات هر نوع ورق به کشــور اساسا برای واردکنندگان 
به صرفه نباشد.در همه بخش ها باید توسعه داشته باشیم. باید مکانیسم هایی 
ایجاد شود که فوالد مبارکه در مســیر توسعه و صاحب تکنولوژی شدن و توسعه 
پایدار و متوازن قدم بردارد. حتما باید تمام حلقه های زنجیره به طور یک جا دیده 
شود. باید محصوالت ویژه، با کیفیت بهتر و سطح تکنولوژی باالتر  تولید کنیم و با 
همفکری، همت و همدلی و خرد جمعی مسائل مان را حل کنیم. این راهبرد در 
توان مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه است، پس الزم است مشکالت را کنار بزنیم.

 برقراری توازن و تعادل در  ورودی و خروجی شرکت

 ورودی و خروجی شرکت مشخص است. برای پیشــگیری از هرگونه کسری 
بودجه باید به طور کامال علمی و حساب شده در این دو بخش توازن برقرار باشد و 

برای عبور از گذرگاه از منابع در اختیار حداکثر استفاده را بکنیم. انتظار می رود همه 
کمک کنند تا با مدیریت هزینه، تمام هزینه های غیرضروری حذف شود. پرچم دار 
مدیریت منابع مالی شــرکت در وهله اول تک تک کارکنان هســتند که با تولید 
اقتصادی و کاهش هزینه های تولید در این سنگر تالش می کنند. در وهله بعد و 
به طور ویژه تر، معاونت اقتصادی و مالی است که در خط مقدم جبهه در حال تالش 
و مجاهدت است. سیستمی موفق است که بتواند از منابع مالی در اختیار خود با 
بهترین شکل بهره وری استفاده کند. انتظار می رود همه کمک کنند تا با مدیریت 
هزینه، تمام هزینه های غیرضروری حذف شود.63 درصد منابع مالی شرکت به 
تامین مواد و تجهیزات اختصاص می یابد. باید در این حوزه نیز کنترل ها همچنان 
باقوت انجام شود. ضمن این که باید به خاطر داشته باشیم بهره وری یعنی درست 
هزینه کردن، نه کم خرج کردن.این که فوالد مبارکه بزرگ ترین فوالدساز کشور و 
خاورمیانه است مایه افتخار است؛ اما نباید به آن مغرور شویم و به آن بسنده کنیم. 
همچنین نباید در سایه کسب برخی موفقیت ها دست از تالش روزافزون برداریم. 
مدت زمان اجرای پروژه ها و روند اجرای کارهای در دست اقدام باید با بهره وری 
حداکثری کاهش یابد. نباید فراموش کنیم که فوالد مبارکه سرمایه مردم ایران 

و امانتی در دست ماست.

سیستم باید چابک تر و منعطف تر باشد

هر روز  مسئله های جدیدی پیش روی سازمان قرار می گیرد؛ اما به خاطر داشته 
باشیم سیســتماتیک بودن فرآیندها در فوالد مبارکه باید همچنان نقطه قوت و 
عامل بقا باشد، نه این که در جاهایی به گلوگاه تبدیل شود.فوالد مبارکه سازمان 
بسیار گسترده ای است. باید مراقب باشیم این بزرگی همچنان نقطه قوت باشد، 
نه اینکه مانند وزنه ای سنگین به پای چابکی سازمان آویزان شود. فوالد مبارکه 
یک بنگاه اقتصادی بزرگ است که هر حرف و کنش آن در بازار سرمایه در اقتصاد 
کالن کشور تاثیرگذار است. فوالد مبارکه صنعت ساز است و طبیعتا وقتی عملکرد یا 
خروجی بزرگی ارائه می کند، راهبردها و موضوعات زیادی را در سطح کالن به خود 
معطوف خواهد کرد. این شرکت منافع اقتصادی زیادی برای بخش های مختلف 
کشور به همراه می آورد.باید هدف همه مدیران و کارکنان سازمان همچنان تعالی 
سازمان باشد،حتی اگر در برخی روش ها اختالف نظر داشته باشیم. به هرحال باید 

باهم متحد و در برابر اهداف سازمان متعهد باشیم. 

 فوالد مبارکه در آستانه انجام دادن یک کار بسیار  مهم است

فوالد مبارکه با احداث نورد گرم 2 در آستانه انجام یک کار بسیار بسیار بزرگ است 
که موفقیت های حداکثــری و حتی در کورس رقابت جهانی ماندن شــرکت را 
تضمین می کند. شروع این پروژه بزرگ در حال طی مراحل پایانی و تشریفات 
اداری است. مدیران و کارکنان فوالد مبارکه در این راستا باید کمر همت را محکم تر 
از همیشه ببندند و عزمی جزم تر از همیشه داشــته باشند و این پروژه را طی ۹00 
روز  اجرا کنند.در این شرایط سخت اقتصادی که جامعه ما به شدت به رونق تولید 
و افزایش امید نیاز دارد، به طورقطع احداث نورد گرم2 خواهد توانســت این دو 
ماموریت بزرگ را به انجام رساند، چراکه طی اجرای فرآیند، نیروی انسانی زیادی 
در قالب پیمانکاران و شرکت های ســازنده و تامین کننده خدمات و قطعات به 
کار گرفته خواهند شد. نورد گرم شماره2 توسعه جدیدی در شرکت نیست، بلکه 
تکمیل طرح شــهید خرازی است که به نام سردار ســرافراز شهید سپهبد قاسم 

سلیمانی مزین شده است.

شب فرهنگی اصفهان در تبریز برگزار می شودبرگزاری یادواره شهدای کارگر و کارمند شهرستان لنجان

مدیرعامل فوالد مبارکه اهداف و استراتژی های شرکت در سال 99 را تبیین کرد 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

