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محدودیت های آمریکا برای چند رسانه چینی
دولت آمریکا به ریاســت »دونالد ترامپ« اعالم کرده روزنامه نگاران چند رسانه رسمی چین که در 
آمریکا فعالیت می کنند از این به بعد عامالن دولت پکن خواهند بود نه خبرنگار.روزنامه نیویورک تایمز 
گزارش داده دولت ترامپ اعالم کرده از این به بعد خبرنگاران رسانه های دولتی چین را روزنامه نگار در 
نظر نخواهد گرفت بلکه آنها را عوامل دولت چین خواهد دانست.وزارت خارجه آمریکا  به اطالع چین 
رسانده، پنج خبرگزاری این کشور شامل »شینهوا«، »سی جی تی ان«، »رادیو چین«، »چاینا دیلی« و 
»پیپل دیلی« را رسما به عنوان نمایندگان یک دولت خارجی در نظر خواهد گرفت و آنها مشمول قوانین 
مربوط به دیپلمات های مستقر در خاک ایاالت متحده خواهند بود.این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده 

که دولت آمریکا تالش هایی را در چندین جبهه برای مقابله با گسترش نفوذ چین به کارگرفته است.

حبس به دلیل اهانت نماینده پارلمان کویت به عربستان
مجلس االمه )پارلمان( کویت با پیشنهاد عفو نماینده سابق پارلمان که به اتهام اهانت به عربستان 
احکام سنگینی علیه او صادر شده، مخالفت کرد.پارلمان کویت در این جلسه به پیشنهادی در خصوص 
عفو »عبدالحمید دشتی« نماینده سابق این کشور که به اتهام اهانت به عربستان سعودی، به صورت 
غیابی به ۶۵ سال حبس محکوم شــده، رای منفی داد.پارلمان همچنین با پیشنهاد عفو شماری از 
افراد اعم از نمایندگان سابق و فعاالن سیاسی که در ارتباط با یورش به پارلمان در سال ۲۰۱۱ به حبس 
محکوم شده اند، مخالفت کرد.به نوشــته روزنامه کویتی »الجریده«، پارلمان کویت با پیشنهاد عفو 
»باند العبدلی« و »زندانیان اندیشــه و جاسوســی برای نهادهای خارجی« نیز مخالفت کرد.این 
جلسه همچنین شاهد نزاع بین برخی نمایندگان پارلمان بر سر پیشنهادات مربوط به عفو تعدادی 

از زندانیان بود.

استعفا به خاطر توئیت های »ترامپ«
رسانه های آمریکا گزارش داده اند وزیر دادگستری آمریکا به دلیل توئیت هایی که ترامپ درباره این 
نهاد انجام داده در حال بررسی استعفا از سمتش است.ویلیام بار، وزیر دادگستری آمریکا به دلیل 
توئیت های »دونالد ترامپ«، رییس جمهور این کشور در خصوص تحقیقات نهاد تحت امرش، استعفا از 
سمتش را بررسی کرده است.واشنگتن پست اولین رسانه ای بود که این خبر را گزارش داد. این روزنامه 
با استناد به سه منبع آگاه گزارش داد ویلیام بار به افراد نزدیک به رییس جمهور آمریکا گفته در حال 
بررسی استعفا به دلیل توئیت های ترامپ است.طبق این گزارش، ترامپ تا به حال درخواست های 
علنی و خصوصی ویلیام بار مبنی بر اینکه در خصوص مسائل اجرای قانون سکوت اختیار کند را نادیده 
گرفته است.مقامات مورد استناد واشنگتن پســت گفته اند هنوز مشخص نیست وزیر دادگستری 

آمریکا موضعش را مستقیما به ترامپ گفته است یا خیر.

تقابل دوباره عبدا...  با اشرف غنی بر سر نتیجه انتخابات
اعالم نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نگرانی در مورد وقوع بحران در این کشور را به دنبال 
داشته است.اشرف غنی بار دیگر به عنوان رییس جمهور افغانستان انتخاب شد؛ اما عبدا... عبدا... رقیب 
وی در این انتخابات نیز همچون دوره قبل اعالم پیروزی کرد و از قصد خود برای تشکیل دولت خبر 
داد.کمیسیون انتخابات افغانستان نتیجه قطعی انتخابات را )سه شنبه( و پس از پنج ماه اعالم کرد. 
یکی از دالیل این تاخیر رسیدگی به ۱۶ هزار مورد شکایت در مورد تخلفات در انتخابات بود.اشرف غنی 
در جمع حامیان خود گفت این تنها پیروزی در یک انتخابات نیست بلکه این اراده افغانستان است. 
وی افزود: رقابت در همین جا متوقف می شود. اما عبدا... عبدا...، اصلی ترین رقیب وی به این سخنان 
اعتنایی نکرد و ضمن اعالم پیروزی گفت: »این انتخابات از ما دزدیده شد. این ضربه ای به دموکراسی 

بود. ما پیروز این انتخابات هستیم و من پیروزی خودم را اعالم می کنم.«

اعتراف تازه کاخ سفید به دروغ درباره ترور حاج قاسم سلیمانی

کاخ سفید در یک یادداشت حقوقی رســمی به کنگره، منطق حقوقی 

خود برای حمله پهپادی و ترور سردار قاسم سلیمانی در بغداد را شرح 

داده اســت. در این یادداشــت دو صفحه ای که بعد از مجموعه بهانه 

جویی های کاخ سفید درباره لزوم این سوءقصد به کنگره تقدیم شده، 

تنها توجیهات امنیتی بیان شده اســت.در این یادداشت گفته شده: 

فعالیت های قبلی و فعلی سپاه قدس ایران تهدیدی برای آمریکا در 

عراق است و حمله هوایی علیه ســلیمانی با هدف حفظ جان پرسنل 

آمریکایی و مقابله با اقدامات و طــرح حمالت آتی ایران علیه نیرو ها 

و منافع آمریکایی در عراق انجام شــده است.در ادامه این یادداشت 

گفته شده: بر اساس بند دو قانون اساسی آمریکا، رییس جمهور کشور 

به عنوان فرمانده کل قوا این قدرت را دارد که از نیرو های نظامی برای 

حفظ ملت در برابر حمالت و تهدید هــا و همچنین حفظ منافع حیاتی 

کشور اســتفاده کند. بند دو قانون اساسی همچنین به رییس جمهور 

برای اســتفاده از نیرو های نظامی آمریکا علیه ایران که کشور مسئول 

بســیاری از حمالت علیه نیرو های آمریکایی در منطقه است، اختیار 

داده است.

این یادداشت که به درخواست کمیته امور خارجی کنگره تهیه و ارسال 

شده است ادعا می کند: هدف از این اقدام حفظ پرسنل نظامی آمریکا 

و مقابله با ایران در برابر حمالت یا حمایت از حمالت آتی علیه نیرو ها 

و منافع آمریکایی بوده است. با این کار توانمندی شبکه نظامیان مورد 

حمایت ســپاه قدس و ایران برای اجرای حمالت آتی کاهش یافته و 

به تشدد تنش های استراتژیک از سوی ایران و همچنین تهدید علیه 

منافع آمریکایی خاتمه داده است.این ادبیات نشانگر وجود تردید و 

ابهام در دولت ترامپ در این روز ها و هفته های بعد از حمله سوم ژانویه 

اســت.ترامپ در آن زمان در جمع خبرنگاران گفته بود: ســلیمانی در 

حال توطئه چینی بود و یک تهدید امنیتی فوری به حساب می آمد.در 

آن زمان رییس جمهور آمریکا مدعی شده بود ایران چهار سفارت خانه 

آمریکا را به طور خاص هدف قرر داده اســت. وزیر خارجه این کشور ، 

مایک پمپئو نیز به سی ان ان گفته بود: سلیمانی در حال توطئه چینی 

در منطقه برای اقدامات جدی تر و بزرگ تری بود که به کشــته شدن 

صد ها نیروی آمریکایی منجر می شد.به گزارش نشریه اسلیت، زمانی 

که پمپئو و ترامپ تحت فشار رســانه ها برای افشای تهدیدات فوری 

سردار ســلیمانی قرار گرفتند کم کم عقب نشــینی کرده و عمال اعالم 

کردند که هیچ تهدید فوری  در کار نبوده است.

ترامپ در ۱۳ ژانویه در توییتر خود بار دیگر رسانه ها را جعلی خوانده و 

نوشت: »رسانه های جعلی و شرکای دموکرات آن ها در تالش هستند 

بگویند آیا ســلیمانی یک تهدید فوری بوده است؟ پاسخ یک »بله« 

بزرگ است. اما شاید به خاطر گذشته وحشــتناک سلیمانی پاسخ 

این سوال اهمیتی هم نداشته باشد«.به گزارش مجله اسلیت، نحوه 

مدیریت حمله و توجیهات ترامپ برای آن هــم جمهوری خواهان و 

هم دموکرات های کنگره را خشمگین کرده است. سنا هفته گذشته به 

کاهش توانایی ترامپ برای آغاز یــک عملیات نظامی علیه ایران رای 

داد. این حرکت حمایت هر دو حزب را به همراه داشــته است.اخیرا 

نیویورک تایمز گزارشی منتشــر کرده و به مقامات ارشد ناشناسی در 

آمریکا، ایران و دیگر کشور های خلیج فارس ارجاع داده و بر پایه همان 

گزارش افشــا کرده که ترامپ قصد ایجاد اخالل در مذاکرات ایران و 

متحدان عربی آمریکا در منطقه را داشته و ترور سردار سلیمانی نیز در 

راستای همین استراتژی آن ها بوده است.بر اساس گزارش نیویورک 

تایمز، حاج قاسم سلیمانی حامل پیامی برای عربستان بوده و ترور او 

با هدف ایجاد اخالل در مذاکرات ایران و عربستان انجام شده است.

در پی ترور سردار سلیمانی نشست ویژه ای در پارلمان عراق برگزار شد 

و در این نشست عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق اعالم کرد سردار 

سلیمانی حامل پیامی از سوی ایران برای عربستان برای کاهش تنش 

بین دو کشور بوده است.

بعد از اعالم خبر تاسیس »دایره ایران« در ارتش رژیم 
صهیونیســتی، »هیدای زیلبرمن« سخنگوی ارتش 
این رژیم گفت به دنبال ســاختاربندی مزیلبرمن در 
نشست جدد این نهاد نظامی هستند.به نوشته وبگاه 
»تایمز اســراییل« زیلبرمن در نشست خبری ضمن 
اشــاره به تاســیس دایره ایران در ارتش اسراییل، از 
اجرای تغییرات چشمگیری در ســاختار ستاد کل و 
بازطراحی دپارتمان فعلی مســئول حــوزه ایران خبر 
داد.بر این اســاس، این تغییرات که بخشی از طرح 
موســوم به »مومنتوم« )عبری: »تنوفــا«، به معنی 
شتاب( است، به تصویب »نفتالی بنت« وزیر جنگ 
رژیم صهیونیســتی رسیده و از تابســتان سال ۲۰۲۰ 

اجرایی می شود.به نوشــته این پایگاه خبری، ستاد 
کل ارتش رژیم صهیونیستی که شــامل ۲۴ گردان و 
ژنرال های عالی رتبه اســت،با وجود ایجاد پست های 
جدید ذیل طرح مذکور، در همــان اندازه باقی خواهد 
ماند.بخــش جدید در ارتش این رژیم که قرار اســت 
»دایره استراتژی و ایران« نامیده شود، به وسیله یکی 
از ژنرال های عالی رتبه فرماندهی خواهد شد، که البته 
هنوز انتخاب نشده است. تشکیل این یگان نیز تا زمان 
انتخاب فرمانده موکول خواهد شد.به نوشته »تایمز 
اسراییل«، در این طرح در مورد دایره ایران، عنوان شده 
است که این اداره تازه »رصد، تاکتیک ها و راهبردهای 
مقابله ای و برنامه ریزی عملیات های مربوط به برنامه 

هســته ای ایران و حضور نظامی ایران در سوریه« را از 
»جمله در زمینه های سایبری و ماهواره ای« بر عهده 
خواهد داشت.ســخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی 
به خبرنگاران گفــت: »ما می خواهیم کســی هر روز 
بیدار شود و ایران برای او بیشتر از بهترین لذت هایش 
اولویت داشته باشد. تغییرات بسیار زیادی رخ خواهد 
داد، کسی باید مسئول آنها باشــد. فرمانده این یگان 

جدید به رییس ستاد کل جواب پس می دهد«. 

 ارتش رژیم صهیونیستی
 برای مقابله با ایران تغییر ساختار می دهد

»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا از دیدار گروهی از ســناتورهای دموکرات با »محمد جواد ظریف« وزیر امورخارجه ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ 
آلمان انتقاد کرد. پمپئو به خبرنگارانی که وی را در ســفر به آفریقا همراهی می کنند، گفت: این فرد )ظریف( تحــت تحریم های آمریکا قرار دارد. او وزیر خارجه 
کشوری است که یک هواپیما را ساقط کرد و هنوز جعبه های سیاه را تحویل نداده است.وزیر خارجه آمریکا در ادامه مدعی شد: او  وزیر خارجه کشوری است که ۲۷ 
دسامبر )ششم دی ماه( یک آمریکایی را کشت. او وزیر خارجه کشوری است که بزرگ ترین حامی مالی تروریسم و بزرگ ترین حامی مالی یهودستیزی است.

پمپئو همچنین گفت: اگر این دیدار انجام شده باشد، نمی دانم آنها چه گفته اند. امیدوارم که آنها )دموکرات ها( در پی تقویت سیاست خارجی آمریکا بوده باشند، 
نه سیاست خارجی خودشان.پیش از این دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا نیز به دیدار این سناتور دموکرات با وزیر امور خارجه ایران در حاشیه کنفرانس 
امنیتی مونیخ واکنش نشان داده بود.ترامپ با اعالم اینکه »دیدم که ســناتور کریس مورفی با ایرانی ها دیدار داشته است« گفت: به نظر من، این نقض قانون 
لوگان است. قانون لوگان تماس غیرمجاز افراد غیردولتی را با دولت های خارجی ممنوع می کند. قانون لوگان پس از مذاکره غیر قانونی »جرج لوگان« سناتور 

آمریکایی با فرانسه در سال ۱۷۹۸ تصویب شد و به امضای »جان آدامز« رییس جمهوری وقت آمریکا رسید.

واکنش روزعصبانیت »پمپئو« از دیدار سناتور مورفی با ظریف

وز عکس ر

تقدیم استوارنامه سفیر 
ایران در بلژیک

سفیر ایران در بلژیک صبح سه شنبه 
با مدیــرکل تشــریفات وزارت امور 
خارجه این کشــور دیدار و رونوشت 
استوارنامه خود را تقدیم وی کرد.در 
این دیدار دو طرف با اشاره به روابط 
دیرینه و دوستانه دو کشور، بر وجود 
ظرفیت هــای فــراون در حوزه های 
مختلف بــرای همکاری و توســعه 

روابط دو جانبه تاکید کردند.

تکذیب دیدار انتخاباتی »جهانگیری« با فعاالن اقتصادی
دفتر معاون اول رییس جمهوری در اطالعیه ای، اخبار منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر جلسه 
اســحاق جهانگیری با فعاالن اقتصادی درباره انتخابات مجلــس در روز ۳۰ بهمن را تکذیب کرد. 
متن این اطالعیه به شرح زیر است:»در پی انتشــار اطالعیه ای در فضای مجازی مبنی بر برگزاری 
جلســه فعاالن اقتصادی با حضور جناب آقای دکتر جهانگیری، معاون اول محترم رییس جمهور 
در خصوص انتخابات مجلس شورای اسالمی در ســالن تالش در روز چهارشنبه ٣٠ بهمن، ضمن 
تکذیب موضوع به اطالع می رســاند در برنامه های روز چهارشــنبه مورخ ٣٠ بهمن ماه معاون اول 
محترم رییس جمهور هیچ گونه برنامه ای تحت این عنوان وجود ندارد. یادآوری می شود کلیه اخبار 

و برنامه های معاون اول محترم رییس جمهور فقط از طریق دفتر ایشان اطالع رسانی می شود.«

واکنش وزیر اطالعات به ادعاها در مورد نظارت استصوابی
وزیر اطالعات گفت: حضور مردم حاوی پیام های خاص خود است و هر چه حضور بیشتر باشد نشان 
دهنده این است  که اراده ایرانی، تزلزل پذیر نیست و مردم با نظام پیوند دارند.سید محمود علوی،  
در حاشیه جلسه روز گذشته هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون موضوع 
امنیت انتخابات، گفت: همه دستگاه های موثر بر امنیت کشور با اشراف اطالعاتی خود امنیت را حفظ 
کرده اند.وی تاکید کرد: این دستگاه های امنیتی تا پایان انتخابات با اشراف کامل اطالعاتی امنیت 
انتخابات را حفظ و تامین می کنند. وی با اشاره به اهمیت حضور مردم در انتخابات گفت: حضور مردم 
در انتخابات، مسئله کمی نیست بلکه حاوی پیام های خاص خود است. هر چه حضور بیشتر باشد 

این پیام را می دهد که اراده ایرانی تزلزل پذیر نیست و مردم با نظام پیوند دارند.

درخواست »گوترش« از ایران، روسیه و ترکیه
دبیرکل سازمان ملل با ابراز تاسف نســبت به وضعیت کنونی مردم سوریه از ایران، روسیه و ترکیه 
خواست تا برای بحران سوریه راه حل سیاسی بیابند.آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در گفت وگو 
با خبرگزاری آسوشیتدپرس، درباره وضعیت کنونی سوریه گفت: رنجی که مردم این کشور می برند، 
وحشتناک و تاسف بار است.وی در ادامه از روسیه، ایران و ترکیه خواست تا یک راه حل سیاسی برای 
سوریه پیدا کنند.گوترش در بخش دیگری از این گفت وگو همچنین درباره ویروس کرونا که چندین 
هفته است در چین و نقاط دیگر جهان شیوع پیدا کرده و افرادی را به کام مرگ کشانده است، گفت 

که این وضعیتی بسیار خطرناک برای جهان است؛ اما خارج از کنترل نیست.

به منظور رایزنی با مقامات ایران؛

وزیر خارجه هلند به تهران سفر می کند
وزیر امور خارجه هلند به منظور مذاکره با وزیر امور خارجه ایران دوم تا سوم اسفندماه به تهران سفر 
می کند.به گزارش اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، »استف بلوک« وزیر 
امور خارجه دولت پادشــاهی هلند به منظور مذاکره با »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه در 
تاریخ دوم تا سوم اسفند به تهران سفر می کند.در این سفر درباره روابط دوجانبه، تحوالت منطقه و 
مسائل بین المللی میان وزرای امور خارجه ایران و هلند گفت وگو خواهد شد. وزیر امور خارجه هلند 
در این سفر عالوه بر مذاکره با ظریف، با حجت االســالم والمسلمین »حسن روحانی« نیز دیدار و 
 گفت وگو خواهد کرد.  »ســید عباس عراقچی« معاون سیاسی وزارت امور خارجه آبان ماه امسال

  به منظور برگزاری ســومین دور گفت وگوهای سیاســی میــان ایران و هلند عازم الهه شــد.وی 
در آن سفر با همتای هلندی و استف بلوک وزیر امور خارجه هلند دیدار و گفت وگو کرد.  گفت وگوهای 
 سیاســی، چارچوب تبادل نظر ســازمان یافته ای اســت که معموال هر ۶ ماه یک بــار در پایتخت

 دو کشور برگزار می شود.

کافه سیاست

سخنگوی شورای نگهبان: 

آمار غیر رقابتی بودن 44 
حوزه، خیلی دقیق نیست

سخنگوی شــورای نگهبان در واکنش به 

اظهارات رییس جمهور در نشست خبری 

اخیر گفت: آمار غیر رقابتی بودن ۴۴ حوزه 

خیلی دقیق نیســت چرا که عزیزان این 

آمار را براساس گروه ها اعالم کرده اند حال 

اینکه در همــان حوزه ها مســتقلین هم 

حضور دارند که مــی توانند موجب رقابت 

باشــند لذا آن گزارش غیــر رقابتی بودن 

۴۴ حوزه، دقیق نیست.کدخدایی افزود: 

شورای نگهبان تابع قوانین مقرراتی است 

که نمایندگان وضع کرده اند، ما تابع قانون 

انتخاباتی هســتیم که خــود نمایندگان 

مجلس وضع کرده اند. عملکرد شــورای 

نگهبان و شکل گیری مجالس و ریاست 

جمهوری در ادوار گذشته، پاسخ روشنی 

اســت که شــورای نگهبان هیچگاه نگاه 

سیاسی نداشته است.

وی تاکید کرد: شــورای نگهبان نســبت 

به جناح های سیاســی با چشمان بسته 

قضاوت می کند و  تنها کاری که می تواند 

درباره تبلیغــات انجام دهد این اســت 

که اگــر در تبلیغات خالفی انجام شــود، 

در بررســی صحت انتخابات آن تبلیغات 

را مدنظــر قــرار خواهــد داد .کدخدایی 

تصریح کــرد: دســتگاه های انتظامی و 

امنیتی، براســاس دســتورالعمل وزارت 

کشور، امنیت انتخابات را تامین خواهند 

کــرد کمــا اینکــه در ادوار گذشــته هم 

انتخابــات در امنیت کامل برگزار شــده 

اســت.در بررســی صحت انتخابات، اگر 

گزارشــی درباره هزینه هــا و تبلیغات به 

دســت ما برسد، حتما بررســی خواهیم 

کرد. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: 

دالیــل ردصالحیت افراد طبــق قانون به 

خود داوطلبــان اعالم می شــود و چون 

این ممنوعیت وجود دارد، شورای نگهبان 

نمی تواند این دالیــل را به صورت عمومی 

اعالم کند.

نحوه مدیریت حمله و توجیهات ترامپ برای آن، هم 
جمهوری خواهان و هم دموکرات های کنگره را خشمگین 
کرده است. سنا هفته گذشته به کاهش توانایی ترامپ 
برای آغاز یک عملیات نظامی علیه ایران رای داد. این 

حرکت حمایت هر دو حزب را به همراه داشته است

بین الملل
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 واکنش معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان

 به جریان زاینده رود در نوروز:

برنامه ای نداریم
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به افزایش خروجی سد زاینده رود 
به مدت ۱۸ روز برای تحویل به کشاورزان اصفهان، گفت: با وجود برخی اظهارات، اما هنوز برای جریان آب 
زاینده رود برای نوروز ۱۳۹۹ هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.حسن ساسانی اظهار کرد: براساس تصمیم 
اخیر جلسه سازگاری با کم آبی، مقرر شد آب زاینده رود به مدت ۱۸ روز تحویل کشاورزان شود.وی افزود: 
بعد از این زمان، با توجه به دمای هوا و میزان بارش ها تصمیم جدیدی در کمیته سازگاری با کم آبی اتخاذ 
می شود و طبیعتا اگر بارشی صورت گیرد نیاز آبی محصوالت زیر کشت کمتر می شود و می توان با تاخیر 
ادامه توزیع آب را داشته باشــیم.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره 
به اینکه مطابق تصمیم، خروجی سد زاینده رود افزایش یافته است، تاکید کرد: در حال حاضر ورودی 
سد زاینده رود ۱۸ مترمکعب بر ثانیه و ذخیره مخزن سد ۳۰۲ میلیون مترمکعب است. وی در خصوص 
صحبت های معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، گفت: از اعالم این خبر تعجب 
می کنم در حالی که هنوز برای جریان آب زاینده رود برای نوروز ۱۳۹۹ هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان:
سموم غیرمجاز در بازار کمیاب شده است

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه بیش از ۱۵۰ واحد سم فروشی 
غیرمجاز تا سه ســال پیش در این استان فعالیت می کرد، گفت: بر اســاس تعامل با سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان و تعزیرات حکومتی، دیگر هیچ واحد سم فروشی غیرمجازی به صورت رسمی 
در استان اصفهان فعال نیست.حسنعلی رحیمی با بیان اینکه سموم مورد استفاده در بخش کشاورزی 
استان اصفهان تقریبا ساماندهی شده، اظهار کرد: سم فروشان غیرمجاز برای جلوگیری از شناسایی به 
صورت فصلی فعالیت می کنند و جهاد کشاورزی در صورت مشاهده با آنها برخورد می کند. واحدهای سم 
فروشی مجاز نیز باید بر اساس پایش خرید و فروش در سیستم جهاد کشاورزی فعالیت کنند و میزان 
خرید و فروش انواع مختلف سموم را در سیستم الکترونیکی به ثبت برسانند.وی افزود: سموم غیرمجاز 
و قاچاق به دلیل افزایش نرخ ارز، در بازار کمیاب شده است البته احتمال دارد برخی از انواع سموم تقلبی 
در بازار سم اصفهان وجود داشته باشد که بخش حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان به محض 
مشاهده چنین سمومی با صدور اطالعیه رسمی به کشاورزان نسبت به استفاده از این نوع سموم هشدار 

می دهد و با جمع آوری سموم تقلبی، آنها را امحا می کند.

کمبود مواد اولیه ، گریبان گیر صنعت باتری سازی
رییس اتحادیه باتری فروشان استان اصفهان از کاهش ۲۰ درصدی میزان تولید باتری در واحد های 
صنعتی استان اصفهان در سال جاری خبرداد.محمدرضا هادی اظهارداشت:از آنجایی که نوسانات 
بازار ارز نقش مهمی در رونق صنعت باتری سازی کشور دارد متاسفانه با توجه به صدمات ناشی از 
نوسان قیمت در این بازار شاهد گرانی و کمبود مواد اولیه و در نهایت کاهش ۲۰ درصدی میزان تولید 
باتری در واحد های صنعتی استان اصفهان هستیم. وی افزود:علت اصلی کمبود و گرانی مواد اولیه 
در واحد های تولید باتری استان اصفهان، تحریم های ظالمانه ای است که از سوی کشور آمریکا با 
هدف تحت فشار قراردادن اقتصاد کشور بر ما تحمیل شده و مانع از ورود مواد اولیه واحد های تولید 
باتری استان به داخل کشور می شود.رییس اتحادیه باتری فروشــان استان اصفهان تاکید کرد: 
با توجه به کاهش ۲۰ درصدی میزان تولید واحد های تولید باتری اســتان اصفهان، شاهد کاهش 
استقبال و قدرت خرید مردم نسبت به خرید باتری در بازار اســتان اصفهان هستیم.هادی ادامه 
 داد: آمار ها نشان می دهد قدرت خرید مردم نســبت به اقدام خرید باتری در بازار استان اصفهان

 ۳۰ درصد کاهش یافته است.

بازار لوازم خانگی ایران بدون برندهای کره ای چه سرنوشتی خواهد داشت؟

لوازم خانگی منهای کره ای ها

خــروج دو شــرکت کــره ای »ال جی« و  مرضیه محب رسول
»سامســونگ« از بازار لوازم خانگی ایران 
نگرانی های زیادی را برای خریداران و بازاریان در پی داشت  و حتی باعث 
واکنش ســخنگوی وزارت امور خارجه هم شد.سامسونگ و ال جی، دو 
غول کره ای بازار لوازم خانگی به شــمار می روند  که ســال های زیادی با 
داشتن سهم بسیاری از بازارهای یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی، 
ظرف شویی و … در کشــور حضور داشتند.این شــرکت ها در سال های 
گذشته که کشــور با تحریم های متعددی مواجه بود بازار ایران را به دلیل 
سودآوری زیاد، ترک نکردند و به فعالیت خود ادامه دادند، طی سال های 
اخیر نیز آن ها سرمایه گذاری زیادی در کشور انجام دادند تا هم بازار داخلی 
را در اختیار داشته باشند و هم از این طریق بتوانند صادرات زیادی به بازار 
منطقه انجام دهند؛ اما اکنون پس از سال ها فعالیت، گزارش های اخیر 
حاکی از جمع آوری تابلوهای شرکت های کره ای تولیدکننده لوازم خانگی 
است. واضح است که این مهم در پی تحریم های آمریکا اتفاق افتاد و البته 
نخستین بار هم نیست که شــرکت های خارجی از ترس قرار گرفتن در 
لیســت تحریم های ثانویه آمریــکا از ادامه فعالیــت در بازارهای ایران 
خودداری کرده اند.اکنون دو شــرکت ال جی و سامسونگ که در تولید و 
واردات لوازم خانگی در ایران نقش بسیار پررنگی را ایفا می کردند، مصمم 
به جدایی شده اند.بنا بر گفته فعاالن این بخش، پایین آوردن تابلوهای 
شرکت کره ای سامســونگ از مغازه ها، دیرزمانی است که آغاز شده بود، 
هرچند شرکت های ال جی و سامسونگ در سال های اخیر، کاالیی به بازار 

ایران عرضه نمی کردند؛ اما به این امید بودند که بازار جذاب ایران را از دست 
ندهند و روزی تحریم ها برداشــته شــود و دوباره به ایران برگردند.اوایل 
امسال بود که اخباری مبنی بر خروج برخی برندهای لوازم خانگی کره ای 
از ایران منتشر و البته در همان زمان هم تکذیب شد. حتی از سوی مدیرکل 
صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( اعالم 
شد که خطوط تولید شرکت های سامسونگ و ال جی )در ایران( هم اکنون 
فعال است و این دو شرکت برای خروج از ایران برنامه ای ندارند؛ اما اکنون 
بررســی های میدانی، شنیده ها و خبرهای رســمی حاکی از جمع آوری 
تابلوهای این دو شرکت از ســطح بازارهای داخلی است.حال سوال این  
است، چه شد که ال جی و سامســونگ پس از دو دهه فعالیت در ایران، 

تصمیم به خداحافظی با بازار لوازم خانگی ایران گرفته اند؟
دراین باره حمیدرضا غزنوی، ســخنگوی انجمن صنفــی تولیدکنندگان 
لوازم خانگی می گوید: شرکت های کره ای قبل از شروع تحریم ها از ایران 
رفته بودند و عمال پاسخگوی محصوالتی که فروختند، نیستند.وی توضیح 
می دهد: کره ای ها پس از شدت گرفتن تحریم ها، برای تولیدات شان در 
ایران با مشکل مواجه شــدند زیرا انتقال پول و قطعات برای آن ها بسیار 
دشوار شد، تولید این دو برند کاهش قابل توجهی یافت به طوری که برند 
ال جی از مهرماه سال گذشته محصوالتش در ایران به اتمام رسید و برند 
سامسونگ نیز پس از آن عرضه اش بســیار محدود شد و تنها به بخشی 
از نمایندگی های خاص خود عرضه کاال داشــت.با توجــه به محبوبیت 
برندهای کره ای در ایران و خداحافظی آن ها از بازار، افراد، رسانه ها، فعاالن 

و مسئوالن مربوطه در برابر جمع آوری تابلوهای شرکت های کره ای تولید 
لوازم خانگی واکنش های متفاوتی را نشــان می دهنــد و نظراتی درباره 
پیامدهای احتمالی این جریان بیان می کنند.حال با وجود این شــرایط 
باید بررســی شــود که تاثیر پایین آمدن تابلوی این دو شرکت بزرگ از 
فروشگاه های لوازم خانگی بر بازار تا چه میزان است؟ و آیا تولیدکنندگان 
داخلی توانایی ارائه محصوالتی جایگزین را دارند یا خیر؟در این راســتا 
مرتضی میری، رییس اتحادیه صنــف توزیع کنندگان لوازم خانگی اعالم 
کرد: »بحث رفتن ال جی و سامســونگ مربوط به دیروز و امروز نیست. 
محصوالت ساخته شده این دو شرکت حدود ۲۰ ماه است که اجازه ورود 
به داخل مرزهای ایران را ندارند زیرا خودمان واردات لوازم خانگی را ممنوع 
کرده بودیم«.وی با اشــاره به برندهای جایگزین ایرانی، افزود: دو برند 
ایرانی، جایگزین این دو شرکت شده و طی روزهای آتی تولیداتی با نام 
سام که جایگزین سامسونگ و جی پالس که جایگزین ال جی است به 

بازار عرضه خواهد شد. 
همچنین »یاوری« که از فعاالن بازار لوازم خانگی اصفهان اســت، گفت: 
تولیدات لوازم خانگی در کشور ما قدمتی بیش از نیم قرن دارد. روزگاری 
که هنوز محصولی همچون ال جی و سامســونگ وجود نداشــت ایران 
لوازم خانگی محبوبی همچون ارج را عرضه کــرد درحالی که در آن زمان 
فناوری و تجهیزات کنونی نیز موجود نبود، بنابرایــن کاالهای ما توانایی 
رقابت با برندهای دیگر را دارند و فقط حمایت و اراده الزم است.وی افزود: 
اگر برندهای کره ای یا هر برند خارجی دیگر در بازار ایران جا افتادند فقط 
به دلیل تبلیغاتی بود که برای مصرف کننده شــد به طوری که استفاده از 
چنین محصوالتی به یک فرهنگ تبدیل شود و اکنون که آن ها رفته اند زمان 
مناسبی برای تولیدکننده ایرانی فراهم شده تا با ارائه محصولی باکیفیت تر، 
خودی نشــان دهند و خروج این برندها هیچ لطمه ای بر بازار وارد نکند.

یاوری تصریح کرد:» به غیر از موضوع تولید کاالی با کیفیت، تبلیغات نقش 
بسیار باالیی در فروش کاالی ایرانی دارد، چه بسا همان گونه که اشاره شد 
برندهای کره ای در وهله نخست از تبلیغات برای عرضه محصوالت خود 
استفاده کردند.با توجه به محبوبیت برندهای کره ای ال جی و سامسونگ 
در ایران و خریداری محصوالت آن ها توسط مشتریان ایرانی، نگرانی که 
برای دارندگان این کاالهای کره ای وجــود دارد مرتبط با خدمات پس از 
فروش آن هاست. باوجود همه مشــکالت، سامسونگ رسما اعالم کرده 
که تعهد خود برای پشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش به محصوالت 
سامســونگ در بازار ایران را به صورت کامل ادامه خواهــد داد؛ در نتیجه 
کاربران محصوالت این شرکت هیچ نگرانی در زمینه پشتیبانی و تامین 

قطعات در آینده نخواهند داشت«.

قیمت طال پس از ایــن که تحت تاثیــر نگرانی ها 
پیرامون اپیدمی ویروس کرونا از مرز ۱۶۰۰ دالر عبور 
کرد، در معامالت روز چهارشــنبه بازار جهانی باالی 
این مرز باقــی ماند.هر اونس طال بــرای تحویل 

فوری در معامالت روز  گذشته بازار سنگاپور تغییر 
چندانی نداشت و در ۱۶۰۱ دالر و ۷۷ سنت ایستاد. 
بهای معامالت این بــازار ، ۱.۳ درصد جهش پیدا 
کرده و تا مرز ۱۶۰۵ دالر و ۱۰ سنت پیش رفته بود.

در بازار معامالت آتی آمریــکا، هر اونس طال با ۰.۱ 
درصد افزایش، به ۱۶۰۴ دالر و ۸۰ ســنت رســید.
بازارهای ســهام آســیایی و بورس های آمریکا با 
تالش سرمایه گذاران برای زدودن نگرانی ها نسبت 

به اپیدمی ویروس کرونا، صعود کردند.
استفن اینس، استراتژیست ارشد بازار در شرکت 
»اکسی کورپ« در این باره اظهار کرد: موج بزرگ 
ریســک گریزی فعال از میان رفته؛ اما پیامدهای 
اقتصادی این اپیدمی همچنــان تقاضا برای طال 

 را تقویت می کند.با وجود این که روز ســه شــنبه
 ۱۳۲ نفر دیگر به شــمار قربانیــان ویروس کرونا 
اضافه شــد، روند افزایــش موارد جدیــد ابتال به 
ویروس کرونا در اســتان هوبی چین آهسته شده 

است.
دالر آمریــکا کــه در شــرایط ابهامات سیاســی و 
اقتصادی به ارز مطمئن تبدیل می شود هم در برابر 
رقیبان بزرگ خود در باالترین حــد بیش از چهار 
ماه گذشته ثابت ماند.بر اســاس گزارش رویترز، 
ســرمایه گذاران برای ارزیابی روند نرخ های بهره، 
منتظر جزییات نشســت سیاســت پولــی بانک 
مرکزی آمریکا هســتند که در روزهــای ۲۸ و ۲۹ 

ژانویه برگزار شد.

قیمت طالی جهانی، رکورد جدیدی زد

کافه اقتصاد

رییس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان گفت: بیشتر فرارهای مالیاتی در این استان در قالب شرکت های کاغذی و صوری است و ربطی به تولیدکنندگان 
ندارد.نعمت ا... اکبری بدون  اشاره به میزان فرار مالیاتی در این خطه افزود: غربالگری گسترده ای در باره فرارهای مالیاتی از یک و نیم سال گذشته در اصفهان آغاز و 
مشخص شد که عمده فرارها در قالب شرکت های صوری انجام می شود تا سیستم مالیاتی نتواند آنها را رصد کند.وی با بیان  اینکه این موضوع از طریق گزارش های 
مختلف و تراکنش های مالی و وجود  اشکال در فرآیندها قابل رهگیری است، اظهار داشت: اقدامات خوبی برای مبارزه با این پدیده در قالب همکاری بین نهادهای 
مختلف مانند اداره اطالعات و دستگاه قضایی انجام شده است و بر اساس هماهنگی با اداره ثبت اسناد، از این پس، شرکت ها با وکالت ثبت نمی شود.اکبری، 
فرار مالیاتی را در بازارهای کاری غیررسمی دانســت و گفت: وقتی فعالیت بازار، از طالسازی گرفته تا آرایشگری، غیررسمی  شود، در کمند پرداخت مالیات قرار 
نمی گیرد.اکبری با  اشاره به اینکه بودجه جاری امسال استان اصفهان تا پایان دی ۳ درصد کمتر از میزان پیش بینی شده تخصیص یافت، اظهار امیدواری کرد که 
این موضوع تا پایان سال جبران شود.رییس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان به بودجه عمرانی نیز  اشاره و خاطرنشان کرد: بودجه مربوط به بخش آب 

در استان بیش از صد درصد تخصیص یافت؛ اما در سایر بخش ها حدود ۵۰ درصد است.

بیشتر فرارهای مالیاتی در اصفهان در قالب شرکت های کاغذی است

شغلی عجیب برای زنان 
در کلمبیا؛ 

بانوان مین یاب!
طی یک دهه گذشته بیش از ۱۱ 
هزار نفر در کلمبیا قربانی مین ها 
شــده اند. در حال حاضر  تیمی 
متشــکل از ۱۲ زن مین یاب در 
جست و جوی مین ها در مناطق 
مختلف کلمبیا فعالیت می کنند.

وز عکس ر
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چراغ های هشدار دهنده بدن

 بدن با راه های مختلفی به ما می گوید که در سیستمش اختاللی 
وجود دارد. متابولیسم، کنترل دمای بدن و عملکرد ارگان ها همه 
خودکار هستند. اما این وضعیت به این معنا نیست که به چراغ های 
هشدار دهنده بدن بی تفاوت باشیم. ممکن است ندانیم که عالئم 
هشدار دهنده چه چیزهایی هستند و بدن چه عالمت هایی نشان 
می دهد تا از مشکلی شــما را آگاه کند. ما در اینجا به ۱۰ مورد آن 

اشاره می کنیم:

1- شما خال های پوستی زیادی دارید 
شما در ریســک ابتال به دیابت هســتید. محققان به طورقطع به 
این نرســیده اند؛ اما مطالعات متعددی نشــان می دهد که بین 
تعداد باالی خال پوستی و ریســک ابتال به دیابت نوع دوم رابطه 

وجود دارد.

2- شما به جویدن یخ تمایل دارید 
بدن شما به آهن بیشتری نیاز دارد. بدن برای انتقال اکسیژن به 
مغز و ماهیچه های شــما به آهن نیاز دارد و افرادی که آهن کافی 
ندارند، اکســیژن کمتری در خون دارند. اگر کمبود آهن دارید از 

بهترین منابع آن که ماهی، مرغ و گوشت است، استفاده کنید.

3- شما بوهایی حس می کنید که وجود ندارند 
شما در این شــرایط باید نزد متخصص مغز و اعصاب بروید. این 
اتفاق می تواند نشــانه  ساده ای از ســینوس های ملتهب، تومور 

مغزی، صرع و یا بیماری پارکینسون باشد.

4- هاله توسی اطراف مردمک چشم شما وجود دارد
 کلسترول خون تان را بررســی کنید. هاله توسی یا سفید که دور 
گردی چشم می افتد، نشان از افزایش کلسترول خون شما دارد که 
باید در این صورت غذاهای چرب را از سبد غذایی خود حذف کنید.

5- موهای شما کم پشت و نازک شده است 
به آهن بیشــتری نیاز داریــد. همانطور که اشــاره کردیم نقش 
اکسیژن رســانی آهن در مغز بســیار اهمیــت دارد. کمبود خون 

می تواند باعث کم پشتی و نازک شدن موی شما بشود.

۶- چشمان شما همیشه پف دارد 
ممکن است بیماری کلیوی یا قلبی داشته باشید. مشکالت کلیوی 
و قلبی می تواند مانــع از رهایی بدن از مایعات اضافی شــود. 
همچنین این مایعات ممکن اســت در جاهای غیرمعمول به 

خصوص چشم ها جمع شود.

۷- شما بیش از بقیه سردتان می شود 
ممکن اســت تیروئید کم کار داشــته باشــید. یکی از 

عالئم شــایع تیروئید کم کار، احساس سرماخوردگی 
غیرعادی است. ســطح پایین هورمون تیروئید باعث 

می شود شــما نســبت به اطرافیان تان بیشــتر احساس 
سرماخوردگی کنید. اگر اخیرا مدام احساس سرما می کنید 

ممکن است کم کاری تیروئید داشته باشید.

8- در ناخن شما خط های سفید وجود دارد 
ممکن اســت بیماری کلیوی داشــته باشــید. اگــر ناخن های 
شما ناگهان سفید شدند و خط های ســفیدی در آن ها به وجود 
آمدند، بهتر اســت ســالمت کلیه خودتــان را چک کنیــد. البته 
اگر شما همیشــه این نقطه های ســفید یا خطوط را داشته اید، 
 پس در مورد شــما اتفاقــی طبیعی اســت و می توانیــد نگران 

نباشید.

9- شما گرفتگی های عضالنی بی علت دارید 
ممکن است پتاسیم کافی مصرف نکنید. اگر سطح پتاسیم 
شما کم باشــد، عضالت شــما بدون ارتباط با ورزش، درد 
می گیرد. معموال خوردن موز برای بازگرداندن تعادل میزان 

پتاسیم کافی است.

10- شما دستان سردی دارید 
ممکن است ویتامین B۱۲ بیشــتری الزم داشته باشید. 

ویتامین B۱۲ برای تشکیل گلبول قرمز اهمیت دارد. کمبود 
این ویتامین می تواند منجر به کاهش تولید گلبول های قرمز 

و کم خونی متعاقب آن شود. کم خونی باعث کاهش اکسیژن 
بدن و سردی بدن می شود.

داروهای کلسترول به مهار سرطان پروستات کمک می کنند
طبق نتایج تحقیق جدید، مردان مبتال به ســرطان پروســتات که در حال حاضر داروهای کاهنده 
کلسترول مصرف می کنند، عمر طوالنی تری خواهند داشت.بیماران پرریسک شامل مردان دارای 
میزان باالی آنتی ژن خاص پروستات )PSA( و نمره گلیسون ۸ به باال هستند. نمره گلیسون برای 
تشخیص سرطان پروستات استفاده می شود. مردان دارای نمره گلیسون باال مبتال به سرطان های 
با درمان دشوار هستند.مطالعات قبلی نشان داده بودند که استاتین ها و داروی دیابت »متفورمین« 
که غالبا باهم تجویز می شوند، دارای خواص ضدسرطانی هستند. با این حال مشخص نبود که کدام 
یک از این دو دارو بیشتر دارای ویژگی مقابله با سرطان هستند.در این مطالعه، محققان داده های 
مربوط به حدود ۱۳ هزار بیمار مبتال به ســرطان پروستات پرریســک را بررسی کردند. تمامی این 
بیماران بین ســال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ مبتال به بیماری تشخیص داده شده بودند.محققان مشاهده 
کردند مردانی که استاتین ها و متفورمین را همراه با هم مصرف می کردند میانگین نرخ زنده ماندن 
شان )۳.۹ سال( به مراتب بیشــتر از افرادی بود که فقط اســتاتین ها را به تنهایی )۳۶. سال( یا 
فقط متفورمین به تنهایی )۳.۱ سال( مصرف کرده یا هیچ کدام از این داروها را )۳.۱ سال( مصرف 
نمی کردند.»لو یائو«، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »با توجه به نرخ مرگ و میر سرطان 
پروستات، مصرف متفورمین به همراه استاتین با کاهش ۳۶ درصدی ریسک مرگ مرتبط است.«

نوری که به مقابله با بیماری آلزایمر کمک می کند
برخی مطالعات نشان می دهند قرارگیری در معرض نورهای چشمک زن به مقابله با بیماری آلزایمر 
کمک می کند.آلزایمر ، شایع ترین نوع زوال عقل بوده و هیچ درمانی برای آن وجود ندارد. معموال 
درمان آن، متمرکز بر بهبود کیفیت زندگی بیمار و کندکردن عالئم بیماری است.برخی مطالعات نشان 
می دهند قرارگیری در معرض نور چشمک زن به مقابله با این بیماری کمک می کند. امواج مغزی 
گاما )فعالیت الکتریکی مغز( به اتصال و پردازش اطالعات در مغز کمک خواهد کرد. این امواج گاما 
در افراد مبتال به آلزایمر از بین می روند.محققان موسسه تکنولوژی جورجیا معتقدند قرارگیری در 
معرض نور چشمک زن موجب بهبود فعالیت مغزی امواج گاما می شود و به از بین رفتن پالک های 
بتاآمیلوئید کمک می کند. این پالک ها، نشانه اصلی بیماری آلزایمر هستند.محققان با استفاده از 
موش ها به درک بهتری از فواید درمانی تاثیر نور چشمک زن بر بیماری الزایمر دست یافتند.در سال 
۲۰۱۶، محققان اثبات کردند که اختالل در گاما در موش ها منجر به افزایش تشکیل پروتئین پالک 
بین سلول های مغز شــد. آنها همچنین دریافتند قرارگیری موش ها در معرض نور چشمک زن در 
طول موج Hz 40 به بهبود گاما کمک کرد و موجب کاهش تشکیل پالک شد. این شرایط ناشی از 
افزایش تولید میکروگلیا، سلول ایمنی اصلی مغز، بود.در مطالعه اخیر، محققان دریافتند قرارگیری 

در معرض نور Hz 40 موجب تحریک مغز در ترشح سیتوکین های بیشتر می شود.

سیگار الکتریکی همانند سرطان موجب تغییر DNA می شود
مطالعه جدید نشان می دهد افرادی که سیگار الکتریکی دود می کنند دارای تغییرات عامل سرطان 
در DNAشان هستند، این تغییرات شــیمیایی می توانند منجر به عملکرد بد ژن ها شوند. به گفته 
محققان، این تغییرات شیمیایی تقریبا در تمامی انواع سرطان و همچنین سایر بیماری های حاد 
یافت می شوند. »احمد بساراتینیا«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، در این 
باره می گوید: »ما دریافتیم تغییرات مشابه در نشــانه های شیمیایی قابل تشخیص در تومورهای 
بیماران سرطانی در افرادی که ســیگار الکتریکی هم می کشند، یافت می شود که احتماال ناشی از 
وجود مواد شیمیایی سرطان زا در این گونه ســرطان هاست.« این مطالعه شامل ۴۵ نفر بود که یا 
فقط سیگار الکتریکی یا فقط سیگار عادی می کشــیدند یا اصال هیچ نوع سیگاری )گروه کنترل( 

مصرف نمی کردند.

سلامتدانستنی ها

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1398 
اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

12/1 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک  و ماده 59 اصالحی آیین نامه 
مربوطه امالکی که تقاضای ثبت آنها در سه ماهه سوم سال 1398 پذیرفته  شده 
و هم چنین امالکی که در آگهی های نوبتــی قبلی از قلم افتاده مربوط به حوزه 

ثبتی نطنز بشرح ذیل آگهی میگردد .
)الف ( : امالکیکه در سه ماهه سوم سال 1398 پذیرش ثبت شده اند و همچنین  
امالکی که آگهی های نوبتی  قبلی از قلم افتاده است بدین شرح آگهی میگردد . 

اول ( شماره های مربوط به بخش نه شامل شهر نطنز و قراء تابعه 
شماره فرعی از33 - اصلی واقع در شهر نطنز 

426-  خانم طوران اعتباری  قصبه فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین معر وف 
بباغ عید  )انتقالی از خانم نیره روح الهی فرزنــد محمد که در آگهی های نوبتی 

قبلی از قلم افتاده است(  
شماره فرعی  از 71 - اصلی واقع در سرشک

2236- شهر داری نطنز ششــدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 80/ 132 
متر مربع 

شماره فرعی از 100- اصلی واقع در طامه
2223 - اقای عباســعلی صدیقی طامه فرزند علی اکبر ششدانگ یکباب خانه 

بمساحت  104/17 مترمربع
شماره های فرعی از 118 -  اصلی واقع در جاریان   

220-آقای مرتضی پارساوند فرزند شیخ حسین ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
بمساحت 70/ 1784 متر مربع 

393- آقای مرتضی پارساوند فرزند شیخ حسین ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
بمساحت 40/ 267 متر مربع 

395- آقای مرتضی پارساوند فرزند شیخ حسین ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
بمساحت 60/ 378 متر مربع

403- آقای مرتضی پارساوند فرزند شیخ حسین ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
بمساحت 80/ 671 متر مربع 

461- آقای مرتضی پارساوند فرزند شیخ حسین ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
بمساحت  443 متر مربع   

893-آقای مرتضی پارســاوند فرزند شیخ حسین ششــدانگ یکباب کاهدان 
بمساحت 21 متر مربع 

شماره فرعی از 120-  اصلی واقع در  خفر 
95-خانم نفیسه سلیمی خفری  فرزند ماند علی ششدانگ قطعه زمین محصور 

بمساحت 275 متر مربع 
شماره  فرعی از 121- اصلی واقع  در  مزرعه کهق

46- آقای منصور افصحی فرزند هدایت ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 1208 
متر مربع )که مقدار 172 متر مربع آن در حریم مســیل معروف به سرشک قرار 

دارد (
شماره فرعی از 129- اصلی  واقع در  جزن 

622- خانم اقدس رشیدی جزنی فرزند علی ششــدانگ قطعه  زمین محصور 
بمساحت  50/ 534 متر مربع 

شماره فرعی از 130 اصلی  واقع در ویشگان جزن 
99- آقای عبــاس احمدی جزنی فرزنــد نعمت اله یک و نیم دانگ مشــاع از 

ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر بمساحت 95/ 1065 متر مربع
دوم( شماره های مربوط به بخش 10 چیمه رود و برز رود  و قراء تابعه 

شماره  فرعی از 44- اصلی   واقع در ابیانه
94- خانم مریــم دهقانی ابیانه فرزند علی اکبر ششــدانگ یک قطعه مخروبه 

شامل حصار و دکان مخروبه به مساحت 13/ 73 متر مربع 

شماره فرعی از 145  - اصلی واقع در باقر آباد 
3-خانم شوکت برزرودی فرزند میرزاآقا یک هزار و هشتصد و هشتاد و دو سهم 
مشاع از پنج هزار و هفتصدو چهل سهم ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 574 

متر مربع 
شماره فرعی از 149 - اصلی واقع در طره

3153- خانم ام البنین کامرانی فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
25/ 216 متر مربع

سوم (شماره مربوط به بخش 11 طرق رود و قراء تابعه
شماره فرعی از 193- اصلی واقع در طرق

1561- آقای  امیر قلی توکلی فرزند محمد اقا یک  دانگ  مشــاع از ششدانگ 
یکباب خانه 

لذا بموجب ماده 16  قانو ن ثبت  اسناد و امالک چنان چه شخص یا اشخاصی 
نسبت به امالک مندرج در بند الف این آگهی اعتراضی )واخواهی ( داشته باشند 
بایستی از تاریخ  اولین نوبت انتشــار آگهی ظرف مدت 90 روز  اعتراض خود را 
کتبا  به این  اداره تسلیم نموده و رسید اخذ نمایند و برابر قانون معترض بایستی از 
تاریخ تسلیم  اعتراض ظرف مدت یکماه مبادرت به تقدیم داد خواست به مرجع 
قضایی نموده و گواهی مشــعربر طرح دعوی اخذ و به این اداره تسلیم نمایند و 
در صورتی که قبل از تاریخ اولین نوبت انتشــار این آگهی  دعوایی اقامه شده و 
در جریان باشد  وفق ماده 17 باید تصدیق محکمه را مشعر بر جریان دعوی به 
اداره  ثبت محل تسلیم نمایندو اال حق او ساقط خواهد شد و اعتراضات یا گواهی 
طرح دعوی که بعد از انقضاء  مدت مرقوم واصل شود بال اثر خواهد بود و مطابق 
قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق 
ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت 
مجلس تحدید حدود قید و واخواهی نسبت به آن مطابق با ماده 20 قانون ثبت 
خواهد بود این آگهی در دو نوبت و به فاصله سی روز در روزنامه زاینده رود درج 

و منتشر میگردد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 01/ 11/ 1398
تاریخ انتشار نوبت دوم : 01/ 12/ 1398

 م الف:  729540  علی جوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز   

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1398 
منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان امالک 

واقع در قسمتی از بخش 5 ثبت اصفهان  
12/2 به موجب ماده 11 - قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 – اصالحی آئین 
نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه سوم  ســال 1398 – تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته شده و همچنین شماره هایی که از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت 
محترم نظارت آگهی ثبت آنها تجدید گردیده است به شرح ذیل آگهی می شود  .
ردیف )الف( : امالکی است که تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و مدت اعتراض 

نسبت به آنها از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی 90 روز می باشد .
807 – اصلی آقای مهران عبادت فرزند محمود تمامت 17/33 حبه مشــاع از 
72 حبه ششدانگ که ششدانگ به مســاحت 374/12 مترمربع که دارای بنا و 

ساختمان می باشد واقع در بخش 5 ثبت اصفهان .
4483/4479 –  خانم زهرا رهنما یزدآبادی فرزند قاســم ششــدانگ یکباب 
ســاختمان به مســاحت 166/19 مترمربع احداثی بر روی مســتثنیات پالک 

4483/178 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
4483/4491  – خانم فخری فروغی ابری  فرزند عبدالرسول ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 163/60 مترمربع احداثی بر روی مستثنیات پالک 4483/178 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/4605 – آقای داریوش ماندیان نسبت به 18 حبه مشاع و آقای مهدی 

ماندیان طالخونچه نسبت به 18 حبه مشــاع و خانم فیروزه ماندیان طالخونچه 
نسبت به 9 حبه مشاع و خانم شهین ماندیان طالخونچه نسبت به 9 حبه مشاع 
و خانم شهال ماندیان نسبت به 9 حبه مشــاع و خانم فرزانه ماندیان طالخونچه 
نسبت به 9 حبه مشــاع همگی فرزندان سهراب از ششــدانگ یکباب خانه به 

مساحت 255 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/4632 – آقای محمدحســین ابوطالبی محمودآبادی  فرزند محمدتقی 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 130/09 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان   . 
5000/5032 – خانم زهره شمس و خانم معصومه شمس و خانم زهرا شمس 
همگی فرزندان امامقلی ) بالسویه ( ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195/25 

مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
5000/8016 – آقــای ســیدجمال زهرایی کولــه پارچه فرزند ســیدمهدی  
 ششــدانگ یکباب خانه بــه مســاحت  181/60 مترمربع واقــع در بخش 5 

ثبت اصفهان 
5000/25896 – آقای اکبر صفایی فرزند افراسیاب ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 151/35  مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/25926 –  آقای مجتبی استکی اورکانی فرزند مصطفی قلی ششدانگ 

یکباب مغازه به مساحت 14/10 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26018 – آقای حبیب اله ایزدی فرزند عباس نسبت به چهاردانگ مشاع 
و خانم فاطمه نجفی فرزند صفرعلی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب 
ساختمان تجاری به مساحت 57 مترمربع مجزی شده از 5000/9278  واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26022 – آقای محسن جانقربان فرزند خیراله ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 90/60 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26023 – خانم خدیجه مهرعلی فرزند امیدعلی ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 127/30 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26045 – آقای احمدعلی افتخاری مهابادی فرزند محمدنســبت به دو 
دانگ و نیم مشاع و آقای محمود صداقت فرزند حبیب اله نسبت به یک دانگ و 
نیم مشاع و آقای نوید مقربی فرزند بمانعلی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
دو باب مغازه و ســاختمان احداثی بر روی آن به مساحت 35/72  مترمربع واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26062 – آقای افراسیاب صفایی  فرزند علی محمد ششدانگ یکباب 

مغازه به مساحت 20/20 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26098 – موقوفه حســینیه بیت المهدی ) عج ( به تولیت اداره اوقاف 
و امور خیریه ناحیه 2 اصفهان ششــدانگ یکباب حســینیه موقوفه به مساحت  

208/57 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26120 – آقای هاشــم مهربد فرزند براتعلی ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 107/62 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به امالک 
مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشــد باید نسبت به تقاضاهای مندرج در 
ردیف )الف( از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا 90 روز و نسبت به ردیف )ب( 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی نوبتی تا 30 روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
نماید . در صورتی که قبل از انتشــار این آگهی دعوائی اقامه شــده باشد طرف 
دعوی باید از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا 90 روز گواهی دادگاه را در مشعر 
به جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که 
بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل گردد بالاثر و مطابق تبصره ذیل ماده 17 قانون 
و ماده 86 آیئن نامه قانون ثبت رفتار خواهد شد . معترضین بایستی ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 
قضایی تقدیم ، در غیر اینصورت متقاضی ثبت می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 

و گواهی عدم تقدیم دادخواســت خود را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. 
ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه قانــون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود 
در صورتمجلس تحدیدی قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به 
حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد شد . این آگهی 
نســبت به ردیف )الف( در دو نوبت به فاصله 30 روز نسبت به ردیف )ب( یک 

نوبت در روزنامه  زاینده رود درج و منتشر می گردد .
تاریخ انتشار نوبت اول   :   1398/11/01  
تاریخ انتشار نوبت دوم   :   1398/12/01  

م الف:738568  اعظم قویدل  رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 
اصفهان

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1398 
مربوط به قسمتی از امالک بخش 12 ثبت اصفهان

 شهرستان تیران و کرون
12/3 به موجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالک و ماده 59  اصالحی آئین 
نامه مربوط، آگهی نوبتی امالکی که در سه ماهه سوم سال 1398 تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده و یا در آگهی های ســابق از قلم افتاده است و نیز آنچه طبق 
آراء هیات نظارت، آگهی  آنها تجدید گردیده است به این شرح منتشر می گردد: 
ردیف الف: امالکی که تقاضای ثبت آنها پذیرفته شــده یا در آگهی های سابق 
از قلم افتاده است و مدت اعتراض نســبت به آنها نود روز از تاریخ انتشار اولین 

آگهی نوبتی می باشد:
پالک شماره 87 فرعی از 12 اصلی قریه جاجا:

آقای علی اسدی فرزند  غالمرضا به شناســنامه شماره 10- تمامت ششدانگ 
یک درب باغ به مســاحت 1436/25 متر مربع که با پالک 859 فرعی از اصلی 

مذکور توام گردیده است
به موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالک، چنانچه کســی نسبت به ثبت 
امالک مندرج در این آگهی اعتراض داشــته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی ظرف مدت 90 روز و نســبت به آنهایی که طبق رای هیات نظارت و یا 
اختیارات تفویضی به شــرح ردیف ب تجدید آگهی می گردد در مدت 30 روز از 
تاریخ انتشار، درخواست اعتراض خود را به صورت کتبی و مستقیما به اداره ثبت 
محل ارائه نماید. طبق تبصره دو ماده واحــده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض بایستی با 
طرح دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مراجعه و گواهی تقدیم دادخواست 
را از دادگاه اخذ و به این اداره تســلیم نماید و در صورتی که قبل از انتشــار این 
آگهی اقامه دعوی شده باشد طرف دعوی باید گواهی مشعر بر جریان دعوی را 
ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراض یا  گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء 
مدت مذکور واصل شود بال اثر و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و 17 قانون ثبت 
رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی و حدود 
این امالک هنگام تحدید حدود در صورتمجلــس تحدید حدود قید و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوقی ارتفاقی این امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت و تبصره دو ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. این آگهی نسبت به امالک ردیف الف در دو 
نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت در تاریخ های ذیل در 

روزنامه زاینده رود چاپ و منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/01 
م الف: 724270 سید محمد حســن مصطفوی رئیس ثبت اسناد و امالک 

شهرستان تیران



پنجشنبه 1 اسفند  1398 / 25 جمادی الثانی 1441/ 20 فوریه 2020/ شماره 2918
مدیرکل ثبت احوال استان:

 کارت ملی هوشمند روند رای دادن را تسهیل 
و تسریع می کند

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: همراه داشتن کارت ملی هوشمند، روند رای دادن را تسریع 
و تسهیل می کند و در غیر این صورت مراجعه کنندگان می توانند با داشتن شماره ملی اقدام به رای 
دادن کنند.حسین غفرانی با اشاره به آخرین تدابیر برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات، اظهار داشت: 
چنانچه مراجعه کنندگان کارت ملی هوشمند خود را همراه داشته باشند در روند رای دادن سهولت 
ایجاد می کنند و در غیر این صورت هم می توانند با شــماره ملــی رای بدهند.مدیرکل ثبت احوال 
استان اصفهان با بیان آمادگی تمامی ادارات ثبت احوال استان برای خدمت رسانی بهتر و بیشتر به 
مردم، گفت: تمامی ادارات ثبت احوال در سطح استان اصفهان آمادگی خدمت رسانی از روز قبل و 
روز انتخابات را نسبت به ارائه شماره ملی کتبی بدون اخذ هرگونه وجه دارند و متقاضیان می توانند 
اقدام کنند.وی تصریح کرد: ستاد انتخاباتی کشور با هماهنگی شورای نگهبان در راستای آن دسته 
از شناسنامه هایی که محل ضرب مهر انتخابات آنان پر شده و جایی برای مهر جدید این دوره ندارد 
در حال برنامه ریزی و اطالع رسانی هســتند که نزدیک ترین جا را در خود همان شناسنامه در نظر 

بگیرند و نیازی به تعویض شناسنامه نباشد. 

دادستان عمومی و انقالب اصفهان:
قانون، مالک فعالیت همه دست اندرکاران انتخابات باشد

دادستان عمومی و انقالب اصفهان گفت:انتظار می رود همه دســت اندرکاران انتخابات قانون را 
مالک فعالیت خود بدانند.علی اصفهانی در نشســت هیئت های اجرایی اســتان اصفهان که در 
استانداری اصفهان برگزار شد ضمن قدردانی از زحمات برنامه ریزان و مجریان انتخابات در اصفهان 
به ویژه فرماندار اصفهان با بیان این که اتحاد و همدلی مهم ترین عامل برای پیشبرد بهتر اهداف و 
اقدامات است، اظهار کرد: آنچه باید تذکر داده شود رعایت قانون است، مالک ما قانون بوده و هیچ 
جناحی برای ما مهم نیســت و اصل، انتخاب و رای مردم است. وی با بیان این که انتظار می رود 
همه دست اندرکاران انتخابات قانون را مالک فعالیت خود بدانند، افزود: با رعایت این امر مشکلی 
پیش نخواهد آمد و همه اقدامات قابل دفاع خواهد بود.دادســتان عمومی و انقالب اصفهان به 
همزیستی مســالمت آمیز ادیان مختلف در شهر اصفهان اشــاره کرد و گفت: این امر برای همه 
شهروندان اصفهان باعث افتخار است، ما باید بر اســاس اصول انسانی رفتار کنیم. اسالم تاکید 

کننده اصول انسانی است و همه ادیان روی این اصل تاکید دارند.

استاندار:
کشف مواد مخدر در اصفهان افزایش یافته است

 استاندار اصفهان گفت: امسال کشف مواد مخدر در استان نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد افزایش 
داشــته اســت.عباس رضایی افزود : در مجموع  ۱۰درصد مواد مخدر در اصفهان کشف می شود و 
افزایش کشفیات نشــان از موفقیت نیروهای اطالعاتی، انتظامی و امنیتی استان است که جای 
تشکر دارد و  از سوی دیگر موجب ناراحتی است زیرا نشــان می دهد دشمن این سرزمین با تمام 
توان برای تخریب جامعه از طریق افزایش انتقــال و توزیع مواد مخدر به داخل مرزها، تالش خود 
را به کار گرفته است.فرمانده انتظامی اســتان اصفهان پیش از این مجموع کشفیات مواد مخدر از 
ابتدا تا پایان دی امسال  را ۴۰ تن اعالم کرده بود. استاندار اصفهان با اشاره به وظیفه استانداری در 
خصوص سیاست گذاری، هماهنگی و پیگیری امور اجرایی دستگاه های استان، ادامه داد: شورای 
مبارزه با مواد مخدر،  به منظور هماهنگی دستگاه ها در خصوص پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر 

در استانداری برگزار می شود.

آمار  سقط جنین همچنان در استان اصفهان رو به افزایش است؛

زخم ناسوری به نام سقط جنین

آمارهای ســقط جنیــن در اصفهان طی  پریسا سعادت
ماه های اخیر متغیر بوده؛ چیزی میان ۲  تا 
ده درصد را می توان از البه الی آمار ارائه شــده از سوی پزشکی قانونی 
اصفهان استخراج کرد. هر چند آمارهای رسمی  تمامی سقط جنین های 
صورت گرفته در اســتان و حتی ایران را در بر نمی گیــرد. دلیل آن هم 
پیچیدگی شرایط قانونی سقط جنین در ایران است که باعث شده بخش 
قابل توجهی از ســقط جنین ها به صورت غیرقانونی و زیرزمینی انجام 

شود. 
چندی پیش مشاور  و وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اعالم 
اینکه ساالنه بیش از ۴۵۰ هزار سقط جنین قانونی و غیرقانونی در کشور 
داریم اعالم کرد که این آمار هر ســاله در حال افزایش اســت و عوامل 
مختلفی در آن دخیل هستند. در اصفهان اما همواره موضوع سقط جنین 
آماری رو به افزایش داشته است؛ هر چند اســتان ما تاکنون در میان 

استان های با بیشترین میزان سقط قرار  نگرفته است.
 آمارها می گویند اســتان های تهران، خراســان رضوی و خوزســتان 

 بیشــترین آمــار مراجعین ســقط جنیــن را داشــته انــد. مدیرکل
  پزشــکی قانونی اســتان اصفهان رســما اعالم کرد طی ۱۰ ماهه سال

 جاری ۶۱۶ نفر برای دریافت مجوز ســقط درمانی به مراکز پزشــکی 
 قانونی اســتان مراجعه کردند که ۴۸۶ نفر از آنها مجوز ســقط درمانی

 دریافت کرده اند. علی سلیمانپور  با اشــاره به افزایش آمار متقاضیان 
 دریافت مجوز ســقط درمانــی در پزشــکی قانونی اســتان اصفهان

  طی ۱۰ ماهه ســال جــاری، اظهار کــرد: آمــار متقاضیــان دریافت 
سقط درمانی طی این مدت و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۵ 

درصد افزایش داشته است. 
جدای از بحث سقط های زیر زمینی که نه آمار درستی از آن وجود دارد 
و نه برنامه ای برای کنترل و مقابله با آن تدوین شده است، سقط های 
قانونی یا همان پزشکی هم در حال افزایش است. بخشی از این رویه 
به دلیل اجرای درمان های تشخیصی در مادران باردار و مشخص شدن 
نارسایی های پیش از ۱9 هفتگی است و بخشــی دیگر به دالیلی غیر 
از این بر می گردد. همچنین در خصوص دالیل افزایش مجوز ســقط 

درمانی در اســتان، متخصصان زنان، زایمان و نازایی معتقدند در این 
مســئله نمی توان تنها به یک عامل بسنده کرد؛ اما عموما سن و سابقه 
سقط در فرد، بیماری های عروقی، دیابت، عفونت ها و اختالالت رحمی 
و  کروموزومی، شــایع ترین دالیلی اســت که می تواند از جمله دالیل 

سقط های غیرعمد باشد.
 بسیاری از پزشــکان باال رفتن ســن را در احتمال ســقط جنین موثر

  می داننــد و بــه گفته متخصصــان، بــاال بودن ســن مــادر از مرز 
 سی و سی وپنج ســالگی خطر ســقط جنین را به مراتب بیشتر می کند 
 و بر این اســاس بارداری هایی که در سی ســالگی به بعد رخ می دهد

 با افزایش خطر سقط همراه است.ضربه به شکم مادر و  ازنظر تجربی 
 آلودگی هوا هم می تواند خطر ســقط جنین را افزایــش دهد که علت
  آن ممکــن اســت کمبود و نارســایی اکســیژن بــه مادر باشــد.در

  بارداری هــای اول ۳۵ درصــد احتمــال ســقط جنین وجــود دارد 
 و حتی برخی از آنها بــدون هیچ دلیل خاصی و تنها به دلیل نارســایی

 در جنین صورت می گیرد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان رسما اعالم کرد 
طی ۱۰ ماهه سال جاری ۶۱۶ نفر برای دریافت مجوز سقط 
درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که 

۴۸۶ نفر از آنها مجوز سقط درمانی دریافت کرده اند

با مسئولان

مفاد آراء
12/5 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 139860302016000657 مورخ 98/10/24 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تيران تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای وحيد اســتوار فرزند 
مرتضی  به شماره شناسنامه 552 صادره از حوزه 15 تهران  به شماره ملی 0075872218 
در ششدانگ یک درب باغ به مساحت 1034/35 متر مربع پالک 2039 فرعی از 2 اصلی  
واقع در رضوانشــهر بخش 12 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای علی استوار 
با واســطه محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت 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 تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت 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: 1398/11/16 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/1 

م الف: 757055  سيد محمد حسن مصطفوی رئيس اداره ثبت اسناد وامالک تيران 
وکرون

اخطار اجرایی
12/6 شماره: 999/98حل11 ، مشــخصات محكوم عليه:نام و نام خانوادگی: 1-فرهاد 
رنجبر ســيدانی 2-عباس حاج حيدری ، نشــانی: 1-مجهول المكان 2-خمينی شهر خ 
شریعتی شمالی ک بهارستان فرعی 4 منزل شكراله حاج حيدری پالک 61 ؛ مشخصات 
محكوم له:نام و نام خانوادگی: مجيد حاجی حيدری با وکالت آقای دری ، نام پدر:ميرزاآقا ، 
نشانی: اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد خ 18 سنگبری شيرین ، محكوم به:به موجب 
رای شماره 1527 تاریخ 98/7/30 حوزه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمينی 
شهر که قطعيت یافته است. محكوم عليه محكوم است به: حكم به محكوميت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ صد و پنجاه ميليون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو 
ميليون و نهصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکيل و خسارت 
تاخير تادیه از تاریخ سررســيد چک 97/12/28 لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا در حق 
خواهان و نيم عشــر ددولتی در حق صندوق دولت.درضمن رای صادره غيابی ميباشــد. 
ماده34 قانون اجرای احكام: همين که اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد 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 تسليم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف : 774818 ایمان 

بختياری قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمينی شهر 
ابالغ رای 

12/7 کالســه پرونــده:1584/98 ، شــماره دادنامــه: 2290-98/11/19 ، تاریــخ 
رســيدگی:98/11/13 ، مرجع رســيدگی: شعبه دوازدهم شــورای حل اختالف خمينی 
شهر، خواهان: فاطمه صالح پور فرزند اکبر ، نشــانی:خمينی شهر خ اميرکبير تقاطع آخر 
کارگاه اصفهان چوب ، خوانده: احمدعلی حقی فرزند علی عباس ، نشانی: مجهول المكان 
، خواسته: مطالبه وجه چک )غيابی( ،گردشــكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم 
رســيدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواســت تقدیمی خانم فاطمه صالح پور به طرفيت آقای احمدعلی حقی  به 
خواسته مطالبه مبلغ بيســت ميليون ریال وجه یک فقره چک به شماره 020243  تاریخ 
98/1/10  عهده بانک کشاورزی شعبه خام چهارراه رزمندگان بانضمام خسارت دادرسی 
و خسارت تاخير تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت 
مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی مورخه 98/11/13 و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسيدگی شورا و نظر به اینكه از ناحيه خوانده دليلی که حكایت از 
پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 98/11/13 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین مستنداً 
به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311، 
313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 
قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئين دادرسی مدنی حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ بيست ميليون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير 
تادیه از تاریخ سر رسيد چک تا زمان اجرای حكم که توســط دایره محترم اجرای احكام 
حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحيه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ 
1/280/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم ميگردد. رای صادره 
غيابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شــورا و ســپس ظرف 
مدت بيســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمينی شهر می 
باشــد.  م الف : 774500 ایمان بختياری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر 
حصر وراثت

12/8  آقای ایرج گوگونانی دارای شناسنامه شــماره 144 به شرح دادخواست به کالسه  
592/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
عبدالعلی گگونانی آخوره عليائی به شناسنامه 1647 در تاریخ 1398/9/30 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به شش فرزند ذکور به 
نام های 1- حسنعلی گوگونانی، ش.ش 64 متولد 1334/5/1، 2- ایرج گوگونانی، ش.ش 
144 متولد 1341/7/6، 3- غالمرضا گگونانی آخوره عليائی، ش.ش 96 متولد 1357/5/2، 
4- حســينعلی گگونانی، ش.ش 94 متولد 1338/7/2، 5- رحمت اله گگونانی، ش.ش 
194 متولــد 1344/12/13، 6- محمدرضا گگونانی آخــوره عليائی، ش.ش 145 متولد 
1351/10/1 و سه فرزند اناث به نام های 1- فاطمه گگونانی آخوره عليائی،  ش.ش 23 
متولد 1348/10/1، 2- عشرت گگونانی آخوره عليائی، ش.ش 160 متولد 1336/9/10، 
3- معصومه گوگونانــی، ش.ش 82 متولد1331/6/17 و  غيــر از نامبردگان فوق وراث 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات 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: 775843 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
ابالغ وقت رسیدگی

12/9  شماره: 528 آقای سعيد مليانی فرزند رضا دادخواستی مبنی بر انتقال سند مالكيت 
خودرو به طرفيت 1- رضا مليانی فرزند حســين قلی 2- علی اکبــر ابراهيمی زاده فرزند 
زلفعلی 3- مهدی کاظمی نجف آبادی  تقدیم نمــوده و خوانده را مجهول المكان اعالم 
نموده است لذا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدون شهر وقت رسيدگی برای 
رسيدگی به ادعای خواهان برای مورخ 99/1/16 ساعت سه بعد از ظهر در محل شوراهای 
حل اختالف شهرستان فریدون شهر واقع در بلوار گلستان شهدا - جنب دادگستری تعيين 
 و بدین نحو به آقای خوانده مجهول المكان اعالم و به منزله ابالغ قانونی تلقی می شود. 

م الف: 775732 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
ابالغ اخطاریه اجرائي 

 12/10 محكــوم عليه : 1- یوســف علــی اميری فرزنــد غالمعلی مجهــول المكان
 2- مهران ميرزایی تشــنيزی فرزند خداداد مجهول المكان، محكــوم له : الهام مهرابی 
 تهرانی نشــانی محل اقامت اصفهان شــيخ صدوق خ شــيخ مفيد کوی سعدی جنوبی 
شماره 5 مجتمع سام طبقه 3 واحد 5 ، محكوم به : حكم به محكوميت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ یكصدميليون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 000 / 530 / 2 ریال هزینه 
 دادرسی و تاخيرتادیه نســبت به اصل خواســته ازتاریخ صدورچک مورخ 10 / 7 / 97 و

 1 / 5 / 97  هردو به مبلغ پنجاه ميليون ریال لغایت قطعيت حكم برمبنای شــاخص نرخ 
اعالمی تورم بانک مرکزی درحق خواهان. ضمناً اجرای احكام موظف است چنانچه خوانده 
به دالیلی مانع اجرای حكم ویاتاخيرحكم گردد خسارت تاخيرتادیه راتازمان اجراء وتادیه 
دین محاسبه وازخوانده دریافت وبه خواهان پرداخت نماید 2- محكوم عليه محكوم است 
به پرداخت حق االجرادرحــق صندوق دولت 0نكته : مفاد محكــوم به ظرف ده روزپس 
ازابالغ به موقع اجراگذاشــته می شــود مگراینكه محكوم عليه ترتيبی براي انجام تعهد 

یاپرداخت محكوم به مشــخص نماید درغيراینصورت پرونده جهت اجرای حكم به اجرا 
احكام دادگستری ارسال می گردد.  م الف:  774720  وحيدفاضلی قاضي شوراي حل 

اختالف حقوقی شماره یک شهرضا  
تحدید حدود اختصاصی

12/12 شماره نامه : 139885602024009953 چون خانمها معصومه شفيعی نژادیان- 
محبوبه شفيعی نژادیان- مرضيه شفيعی نژادیان و آقایان مهدی شفيعی نژادیان- محمد 
شفيعی نژادیان همگی فرزندان حسينعلی  در اجرای مقررات قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی کما فرض اله  تقاضای صدور سند مالكيت 
نسبت به ششدانگ یكبابخانه واقع در محدوده پالک 2481 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان رانموده و آرای شماره 2657-2656-2658-2649-2647 مورخ 1398/7/13 
هيات حل اختالف موضوع قانون مذکور نســبت به آن صادر شده و تحدید حدود پالک 
اوليه تاکنون بعمل نيامده لذا طبق تبصره مــاده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالک 
شــماره 1 فرعی از 2481 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نــام خانمها معصومه 
شفيعی نژادیان- محبوبه شفيعی نژادیان- مرضيه شفيعی نژادیان و آقایان مهدی شفيعی 
نژادیان- محمد شفيعی نژادیان همگی فرزندان حسينعلی  در روز شنبه 1398/12/24 از 
ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کليه مالكين 
و مجاورین اخطار می گردد که در ســاعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. 
اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورتمجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض 
ظرف مدت یكماه از تاریخ تســليم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائی صورت پذیرد. م الف: 778570 قویدل رئيس منطقه ثبت اســناد و 

امالک جنوب اصفهان

آگهی نوبتی  سه ماهه سوم سال 1398 
اداره ثبت  اسناد وامالک شهرستان آران وبیدگل

12/4 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالک وماده 59 اصالحی و آیين نامه 
مربوط به امالکی  که در سه ماهه سوم ســال1398تقاضای ثبت آنها پذیرفته  
 ونيز آنچه طبق آراء هيئت نظارت ثبت اســتان آگهی آنها باید تجدید شده  و یا 
شماره های  از قلم افتاده  مربوط به بخش های  حوزه ثبتی آران وبيدگل به ترتيب  

در ردیف های الف وب به شرح آتی آگهی می نماید: 
الف (  شماره پالک و مشخصات  مالک ونوع ملک که اظهارنامه آنها  در سه ماهه 
مربوطه  قبل تنظيم  وجهت انتشــار  آگهی در ردیف منظور گردیده اند وامالکی 

که قبال اظهارنامه آنها تنظيم شده ولی اشتباهادر موعد مقررآگهی نشده اند :
امالک وابنيه بخش سه آران وبيدگل   

شماره های فرعی از پالک 2 اصلی واقع در مزرعه ایوب آباد
779 فرعی: آقای حسنعلی رمضانی بيدگلی فرزند مصطفی ششدانگ قطعه زمين 

مزروعی با کاربری صرفا کشاورزی بمساحت 1209/60مترمربع  
780 فرعی: حسين حســن بيكی بيدگلی فرزند علی اکبر ششدانگ قطعه زمين 

مزروعی با کاربری صرفا کشاورزی بمساحت 3040/07مترمربع
781فرعی: مهين ميرزائی فــرد بيدگلی فرزند محمد ششــدانگ قطعه زمين 

مزروعی با کاربری صرفا کشاورزی بمساحت 2030/87مترمربع
شماره فرعی از پالک 130 اصلی واقع در اماکن بيدگل بخش سه اران وبيدگل

130اصلــی: خانم زهــرا نصرالهی فرزند یداله ششــدانگ قســمتی از یكباب 

چهاردیواری بمساحت 25/70مترمربع 
شماره  فرعی از پالک 2182 اصلی واقع دراماکن بيدگل

3فرعی: محمد صفاجو فرزند احمد ششدانگ محل یكباب طویله )تحتانی(بشماره 
پالک 3فرعی و ششدانگ محل یكباب اطاق )فوقانی(به مساحت  24مترمربع 
بشماره 4فرعی وششدانگ محل سرداب )تحتانی(بشماره 5فرعی و ششدانگ 
محل یكباب اطاق )فوقانی(بشماره 6فرعی بمساحت 18/37مترمربع و ششدانگ 
اطاق شماره 8فرعی مســاحت 26/25مترمربع همگی مجزی از 2182اصلی به 

انضمام 145سهم مشاع از 365سهم مشاعات 
شماره  فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در اراضی مسعوداباد اران و بيدگل 

398فرعی: شهرداری اران وبيدگل به شماره شناسه 14000277330ششدانگ 
قطعه زمين بمساحت 137مترمربع 

شماره های فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در اراضی اراندشت اران 
1996فرعی: خانم اشرف موالئی ارانی فرزند عباس ششدانگ یكباب ساختمان 

بمساحت 200/75مترمربع.
2006فرعی:مجتبی جنتی نژاد فرزند محمد و خانم اســماء بيگانه فرزند عباس 

)بالمناصفه(ششدانگ  یكبابخانه بمساحت 91/50مترمربع .
2007فرعی:دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت اموزش و پرورش 
اداره کل اموزش و پرورش استان اصفهان کد شناسه 14001922668ششدانگ 

یكباب مدرسه مشهور به شهيد چمران بمساحت 6132مترمربع.
شــماره های فرعی از پالک 2648 اصلی واقع در مزرعه ابراهيم اباد بخش سه 

اران وبيدگل
492فرعی:ســجاد غالم گر ارانی فرزند احسان تمامی دویســت و پنجاه و پنج 
سهم مشاع از هفتصدوچهل و دو سهم ششدانگ یكدرب باغ محصور بمساحت 

742مترمربع 
941فرعی:عباس مدبر نژاد فرزند حسن ششدانگ قطعه زمين مزروعی و مشجر 

بمساحت 1150مترمربع .
شماره  فرعی از پالک 3136 اصلی واقع در بخش سه اران وبيدگل

3136 اصلی: محمد اصغری فرزند محمد حســين و ميثم اصغری فرزند محمد 
)بالمناصفه(ششدانگ یكباب چهاردیواری بمساحت 45مترمربع 

شماره فرعی از پالک 3138 اصلی واقع دراراضی بيدگل بخش سه اران وبيدگل
3138اصلی:محمد حسين رمضان زاده بيدگلی فرزند حسين ششدانگ یكبابخانه 

بمساحت 136/23مترمربع 
شماره فرعی از پالک 3139 اصلی واقع دراراضی بيدگل بخش سه اران وبيدگل

3139اصلی:خانم ملوک حاجی علی اکبری بيدگلی فرزند علی اکبرششــدانگ 
یكبابخانه بمساحت 115/40مترمربع . 

شماره فرعی از پالک 3140 اصلی واقع دراراضی بيدگل بخش سه اران وبيدگل
3140اصلی:مهدی محمد بكی فرزند محمد و ام البنين شبان قمصری ارانی فرزند 

تقی ششدانگ یكبابخانه بمساحت 71/85مترمربع                  
امالک و ابنيه بخش چهار آران وبيدگل  

شماره های فرعی از پالک 14 اصلی واقع در مزرعه علی آباد مرکزی

1612 فرعی: علی محمد رضائی علی ابادی فرزندماشااله ششدانگ قطعه زمين 
مزروعی با کاربری صرفا کشاورزی بمساحت 4963/75مترمربع .

1613فرعی:علی محمد رضائی علی ابادی فرزند ماشااله ششدانگ قطعه زمين 
مزروعی با کاربری صرفا کشاورزی بمساحت 1980مترمربع 

بموجب ماده 16 قانون ثبت  امالک چنانچه  کســی نســبت به  امالک مندرج  
قسمت) الف(  این آگهی واخواهی داشته باشد ظرف مدت 90 روز  ونسبت به بند 
)ب( ظرف مدت 30 روز  دادخواست واخواهی  خود را به این اداره  تسليم  و طبق 
تبصره 2 ماده واحده  قانون تعين تكليــف پرونده های معترضی  ثبت ،  معترض 
ظرف مدت یک ماه  از تاریخ  تســليم اعتراض  به این اداره  بایستی دادخواست  
خود را به مرجع ذیصالح قضائی  گواهی تقدیم دادخواست  را اخذ  وبه این اداره  
تسليم نماید ودر صورتی که قبال دعوائی  اقامه شده باشد  طرف دعوی باید  گواهی 
دادگاه مشــعر بر جریان دعوی  ظرف مدت  مرقوم تسليم نماید . اعتراضات  و یا 
گواهی طرح دعوی  که بعد از انقضا  مدت مرقوم  و اصل شود  بال اثر بوده  ومطابق 
قسمت اخير  ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد  ضمنا طبق ماده 56 
قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون  تعين تكليف  پرونده های معترضی  ثبت 
پذیرفته خواهد شد  این آگهی در دو نوبت  به فاصله 30 روز  از تاریخ انتشار  بشرح 

ذیل  در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج ومنتشر ميشود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/11/01

تاریخ انتشار نوبت  دوم  : 98/12/01
م الف: 738642  عباس عباس زادگان ریيس اداره  ثبت اسناد آران و بيدگل

اعالم مفقودی 
 برگ ســبز و کارت معاینه فنی خودروی سواری پژو 405 
جــی ال ایکــس آی مــدل 1387 بــه رنــگ خاکســتری 
متالیــک بــه شــماره پــاک ایــران 67-524 د 44 و 
شــماره موتــور 12487014277 و شــماره شاســی 
NAAM01CA58E350846 و شناســه ملی خودرو 
IRFC871V30B350846 به نام آقای علیرضا موسائی 

پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



 بعد از اتفاقات عجیبی که برای فرنگی کار ایرانی در هند رخ داد، همه منتظر توضیح فدراســیون کشتی هســتند. نام بهروز هدایت شاید حتی در صورت کسب 
 مدال طالی آسیا هم اینقدر ســر زبان ها نمی افتاد! این فرنگی کار وزن ٨٧ کیلوی ایران در مسابقات قهرمانی آســیا بعد از انصراف عجیبش در فاصله ۶ ثانیه
  به پایان وقت مبارزه با وجود برتری ٧ امتیازی، در سالن حاضر نشــد. در حالی که برای تایید مصدومیت هدایت، این کشتی گیر باید به سالن مراجعه می کرد

  تا با مجوز پزشــک در دیدار رده بندی شــرکت نکند، او ترجیح داد در هتل بماند. این اتفاق باعث شــد بهروز هدایت از جدول مســابقات کنار گذاشته شود و با 
 دیســکالیفه او ایران هیچ امتیازی از این وزن نگرفت. کادرفنی تیم ملی عالقه ای به توضیح در این رابطه ندارند و وظیفه پاســخگویی را بر گردن فدراســیون
  می دانند. با این وضعیت باید منتظر شــفاف ســازی فدراســیون کشــتی باشــیم تا حداقل یک نفر درباره اتفاقات رخ داده و شــایعات مربوط به دوپینگ

 پاسخ دهد.

سرنوشت کشتی گیر جنجالی چه خواهد بود؟

پنجشنبه 1 اسفند  1398 / 25 جمادی الثانی 1441/ 20فوریه 2020/ شماره 2918

نیمه مربیان؛ کابوس بزرگ تیم های ایرانی در هفته دوم
با شکست سه بر صفر سپاهان برابر السدقطر و تساوی دو بر دو پرسپولیس برابر الشارجه امارات 

هفته دوم لیگ قهرمانان برای نمایندگان کشورمان با سه شکســت، یک تساوی و 10گل خورده و 

ســه گل زده پایان یافت تا فوتبال ایران در این هفته هم نمره قبولی نگیرد.روز دوشنبه شهر خودرو 

با ســه گل به پاختاکور ازبکســتان باخت تا گام اول را برای نمایندگان ایرانی با شکست آغاز کند و 

در ادامه نیز اســتقالل با نتیجه دو بر یک در یک بازی جنجالی مقابل االهلی عربســتان شکست 

خورد. دیداری که البته ردپای پر رنگ داور در مردود کردن گل دیدنی ارســالن مطهری و شکست 

آبی ها کامال مشخص بود.زدن ۶ گل در نیمه دوم در دیدارهای ســپاهان و شهر خودرو و خوردن 4 

گل در نیمه اول توسط اســتقالل و پرســپولیس و عدم گلزنی هیچ یک از تیم های ایرانی در نیمه 

مربیان از نکات نگران کننده هفته دوم لیگ قهرمانان اســت که باعث عدم کســب نتیجه الزم از 

سوی آنها در پایان هفته دوم لیگ قهرمانان شــد. در هفته اول هم سه تیم پرسپولیس، استقالل 

و شــهر خودرو در نیمه دوم موفق به گلزنی نشده بودند و فقط ســپاهان قلعه نویی توانسته بود به 

العین امارات سه گل بزند.استراحت 7روزه تیم ها و همکاری ســازمان لیگ با نمایندگان ایرانی 

حدفاصل هفتــه اول و دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان نیز نتوانســت کمکــی در نتیجه گیری 

تیم های ایرانی داشته باشد و فقط پرسپولیس بود که در روز نه چندان خوبش توانست یک امتیاز 

در امارات دشت کند تا نمایندگان ایرانی دســت خالی از این هفته خارج نشوند. تساوی شاگردان 

یحیی گل محمدی البته همچنــان نگرانی برای عدم صعــود آنها را افزایش داده و ســرخابی ها 

 نیز با یک امتیاز در پایان دومین هفته شــرایط خوبی را پشت ســر نمی گذارند و امیدوار به ادامه

 بازی ها هستند.

بعد از حضور صفیری به جای ممبینی؛

رییس دپارتمان داوری فوتبال هم تغییر می کند؟
سه شنبه شــب فدراســیون فوتبال اســماعیل صفیری، پیشکســوت داوری را به عنوان رییس 
کمیته داوران و به عنوان جایگزین هدایــت ممبینی منصوب و معرفی کــرد. از این رو صفیری با 
انگیزه باال قصد دارد با اســتفاده از نظرات کارشناسان و پیشکسوتان شــرایط جدیدی را در کمیته 
داوران ایجاد کند.در چنین شــرایطی او ابتدا بایــد دپارتمان داوری را به قدرت گذشــته برگرداند. 
جالب اینکه چند روز قبــل با حکم هدایت ممبینی، علیرضا ســهرابی از داوران قدیمی فوتســال 
به عنوان رییس دپارتمان انتخاب شــد؛ اما حــاال این احتمال می رود کــه صفیری فرد جدیدی 
را برای این پســت برگزیند.رییس جدیــد کمیته داوران درباره وضعیت ســهرابی گفته اســت: 
»ابتدا باید جلسه ای داشــته باشــم و بعد خروجی جلســه را اعالم می کنیم.«این داور قدیمی 
فوتبال ایران وعــده کرده که دپارتمان فعالی داشــته باشــد و به همین خاطر احتمــال تغییر در 
 این پســت زیاد به نظر می رســد. باید منتظر ماند و دیــد داوری فوتبال ایران دســتخوش چه

 اتفاقاتی می شود.

طلب یک میلیارد و 400 میلیونی گل نزن ترین استقاللی
اگر اســتقالل نیم فصل با جدایی مرتضی تبریزی موافقت کرده بود امروز مجبور به پرداخت یک 

میلیارد تومان بابت نیم فصل دوم به این بازیکن نبود؛ اما در دقیقه ۹0 با جدایی تبریزی مخالفت شد 

تا امروز استقالل با وجود عملکرد ضعیف مرتضی تبریزی که نه گل می زند و نه آماده نشان می دهد، 

مجبور به پرداخت مبلغ یک میلیارد تومان شود.نکته قابل توجه این است که، تبریزی برای نیم فصل 

اول هم 400 میلیون تومان از استقالل طلب دارد که جمعا باید یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان 

به او پرداخت شود.  پرداخت این مبلغ در شرایطی برای استقاللی ها سخت است که این باشگاه هم 

مشکالت مالی دارد و هم تبریزی یکی از ناآماده ترین بازیکنان آبی پوش است.

احتمال غیبت وزنه بردار اصفهانی در مسابقات وزنه برداری غرب آسیا؛

 »سهراب« چشم به راه آینده

اردوی تیم ملی وزنه بردای برای حضور در   سمیه مصور
مسابقات گزینشی المپیک غرب آسیا و 
قهرمانی آسیا در شرایطی در تهران در حال برگزاری است که در این اردو 
ســهراب مرادی حضور ندارد.رقابت های غرب آسیا، یکی از مسابقات 
انتخابی المپیک توکیو است و قرار است تیم ایران با ترکیب چهارنفره در 
این مسابقات شرکت کند؛ اما به نظر می رسد وزنه بردار اصفهانی تمایل 

چندانی به حضور در این مسابقات ندارد.
 ســهراب مرادی در رقابت های المپیک 201۶ ریو موفق به کسب مدال 
طال شــد تا اولین مدال طالی اصفهان در رقابت های المپیک توســط 
این ورزشکار لنجانی به دســت آید. ملی پوش تیم ملی وزنه برداری 
کشورمان در رقابت های آســیایی 2018 نیز موفق به کسب مدال طال و 
همچنین شکستن رکورد جهانی در وزنه ۹۶ کیلوگرم شد تا یکی از امید 
های مسلم ایران برای مدال آوری در رقابت های المپیک 2020 توکیو 
به حساب آید؛ اما شرایط بر وفق مراد او و هم چنین ورزش کشور پیش 
نرفت و مرادی با مصدومیت های متوالی در چندماه گذشــته روبه رو 
شد. مصدومیت هایی که باعث شد او چند ماهی از تمرین به دور باشد 
و نگرانی های اساسی برای مســئوالن ورزش کشور ایجاد کند. پس از 

طی دوره های درمانی در آلمان، سهراب مرادی تمرینات خود را در سده 
اصفهان شروع کرد که خبرهای به دست آمده حاکی از بازگشت وی به 

شرایط نسبتا ایده آل است.
 رییس هیئت وزنه برداری شهرســتان لنجان درباره وضعیت سهراب 
مرادی به »زاینده رود«  گفت: روند تمرینی و  بهبود وضعیت کتف مرادی 
رضایت بخش است و اگرمشکل یا اتفاق غیر قابل پیش بینی برایش رخ 
ندهد، در رقابت های گزینشی المپیک توکیو، طوری روی تخته حاضر 

می شود که همه از آمادگی و شرایط ویژه رکوردی او شگفت زده شوند.
محمدرضا ضیایی افزود: ســهراب مرادی قهرمان ایران در المپیک ریو 
مدت ها با مشــکل آسیب دیدگی روبه رو شــده بود ولی ان شاء ا...  به 

زودی به میادین برمی گردد.
وی با بیان اینکه که در محل تمرینی سهراب در سده حاضر شده و روند 
تمرینی او را زیر نظر گرفته است، اظهار داشت: قهرمان المپیک 201۶ ریو 
بعد از سپری کردن دوره درمانی و عمل جراحی سنگینی که روی کتفش 
داشت به شرایط آمادگی نسبتا ایده الی رسیده است و می توان به حضور 

موفقیت آمیز او در المپیک توکیو امیدوار بود.
 اخیرا نیز فیلمی از تمرینات ســهراب مرادی در شبکه های اجتماعی 

دیده شده  که وزنه بردار اصفهانی با روحیه باال در حال آماده کردن خود 
برای کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو اســت. در این فیلم سهراب با 
مهار وزنه های 170 کیلوگرم در یکضرب و 225 کیلوگرم در دوضرب که به 
راحتی آنها را باالی سر می برد، آمادگی نسبتا ایده آل خود را بعد از سپری 
کردن دوره درمانی و عمل جراحی سنگینی که روی کتفش داشت، به 

رخ می کشد.
سهراب مرادی که به دلیل مصدومیت از ناحیه کتف زمان زیادی را برای 
درمان از دست داده اکنون باید تالش کند در دو رویداد گزینشی شرکت 
داشته باشد و  بتواند با ثبت باالترین امتیاز جواز حضور در المپیک را به 
دست آورد.مرادی که در مسابقات جام فجر به دلیل عدم آمادگی شرکت 
نکرد تصمیم دارد در مسابقات غرب آسیا هم شرکت نکند. اگر در دبی 
وزنه نزند باید در انتخابی المپیک کلمبیا و قهرمانی آسیا شانس خود را 

برای المپیکی شدن امتحان کند.
 برای  رقابت های غرب آسیا که در اواسط اسفند ماه به میزبانی امارات 
برگزار می شود در بخش مردان اسامی سهراب مرادی، کیانوش رستمی، 
علی هاشمی و رضا بیرانوند رد شده است. تیم ملی وزنه برداری مردان 

و زنان کشور سه شنبه هفته آینده راهی دبی می شود.

دور دوم مجمــع انتخاباتــی هیئت کبدی اســتان 
اصفهان  با حضور محمد سلطان حسینی مدیر کل 
ورزش و جوانان اســتان، عباس خواجه اورسجی 
رییس فدراســیون کبدی و اعضای مجمع در محل 
سالن سرای ورزشــکاران تختی برگزار شد.محمد 
ســلطان حســینی، مدیــر کل ورزش و جوانان با 
تشکر از حضور افراد در مجمع و تبریک مقام سوم، 
اظهار کرد: در جلســه قبل با توجه بــه اینکه تعداد 
آرای هر دو کاندیــد برابر بود، امروز بــا 17 حق رای 
انتخابات برگزار می شود. امیدوارم هر کس انتخاب 
شــد جایگاه کبدی اســتان را ارتقا بخشد؛ ما تمام 
تالش خود را برای همکاری بــا فرد منتخب انجام 
خواهیــم داد.وی در خصوص اهمیت گســترش 
ورزش در شهرســتان ها، تصریح کــرد: در یک بازه 
زمانی سه خواهر منصوریان ووشو کار در سمیرم را 
داشتیم، اما امروزه شاهد پیشرفت افرادی در دیگر 

شهرستان ها هســتیم. خواهشمندم ورزش کبدی 
را در شهرستان ها گسترش دهید.همچنین عباس 
خواجه اورسجی رییس فدراســیون کبدی، اظهار 
کرد: به حمید شهبازی به عنوان رییس جدید هیئت 
تبریک می گویم؛ به محسن معتمدی دیگر کاندید 
هیئت تبریک می گویم. این اختالف کم نقطه عطفی 
برای ورزش کبدی استان اصفهان است؛ خوشحال 
هستم که هیئت کبدی استان اصفهان از حالت تک 
بعدی در آمده است. وی با اشاره به پیشینه درخشان 
ورزش کبدی در استان اصفهان، اظهار کرد: امیدوارم 
با همدلی و اســتفاده از ظرفیت باالیی که در استان 
وجود دارد به آن چیزی که حق استان اصفهان است 
برســیم. رمز موفقیت تغییر اندیشــه است، وقتی 
پتانسیل وجود دارد پیشــرفت وجود دارد و باید از 
این پتانسیل استفاده کرد.رییس فدراسیون کبدی 
گفت: مدتی قبل می گفتند سیستان و بلوچستان 

مهد کبدی کشور است؛ اما در حال حاضر این ورزش 
منحصر به یک نقطه نیست. امیدوارم مشکالتی که 
در گذشته وجود داشت حل شود و روند رو به رشدی 
را شــاهد باشــیم و از توانایی های جمعی استفاده 
شــود.در مرحله اول رای گیری تعداد آرا به صورت 
مســاوی بین دو کاندید، حمید شهبازی و محسن 
معتمدی تقســیم شد تا با پیشــنهاد نایب رییس 
مجمع و توافق نظر اعضای مجمع، انتخابات هیئت 
کبدی اســتان اصفهان به دور دوم کشیده شود. در 
دور دوم، حمید شهبازی با کســب ۹ رای از 17 رای 
مأخوذه به عنوان رییس هئت کبدی استان اصفهان 

انتخاب شد.

رییس فدراسیون کبدی:

کبدی اصفهان از تک بعدی بودن در آمده است

نیازمند، سربلندترین 
سپاهانی مقابل السد

چهره روز

اظهارات تند »نیمار« علیه باشگاه پاری سن ژرمن
نیمار پس از شکست 2 بر یک پاری سن ژرمن برابر دورتموند در دیدار رفت مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا با رسانه ها صحبت کرد. مهاجم برزیلی نتوانست ناراحتی خود را از نتیجه کسب 
شــده پنهان کند و به تیمــش کنایه زد. 
نیمار که تمام ماه فوریه به دلیل آسیب 
دیدگی از میادین دور بود ،گفت: خیلی 
سخت اســت که چهار بازی پیاپی بازی 
نکنم. با این حال این تصمیم من نبود و 
تصمیم باشگاه و پزشکان بود. آنها چنین 
تصمیمــی گرفتند و من آن را دوســت 
نداشتم.ستاره برزیلی که تک گل تیمش 
را برابر دورتموند به ثمر رســاند در ادامه 
اظهار کرد: ما به اندازه کافی برای چنین 
تصمیم هایی بحث کرده ایم چون من همیشه دوست دارم بازی کنم. در وضعیت خوبی قرار داشتم 
اما باشگاه می ترسید. در نهایت من کسی بودم که رنج کشیدم. شرایط باشگاه و آزاری را که دید درک 
می کنم چون دو سال است که در مرحله یک هشتم نهایی حذف می شود. به تصمیم های باشگاه 
احترام می گذارم؛ اما نمی توانم این چنین باشم چون یک بازیکن از این شرایط اذیت می شود.نیمار 
در پایان گفت: ۹0 دقیقه بدون توقف بازی کردن سخت است، اگر در بهترین شرایط بودم می توانستم 

بازی بهتری به نمایش بگذارم.

رئال مادرید از خرید جدیدش رونمایی کرد
باشــگاه رئال مادرید از »رینیر ژسوس« ستاره 18 ســاله برزیلی جدید خودش رونمایی کرد.ماه 
گذشته باشگاه رئال مادرید خبر از جذب رینیر ژســوس از فالمینگوی برزیل داد. پدیده 18 ساله 
که برای تیم المپیک برزیل هم بازی می کند، پس از درخشش با پیراهن فالمینگو نظر سران رئال 
را به خود جلب کرد؛ به طوری که برای او 30 میلیون یــورو پرداخت کردند. رینیر را »کاکا«ی جدید 
فوتبال برزیل می دانند. این ستاره جوان پس از صعود با برزیل به المپیک 2020 شنبه گذشته وارد 
مادرید شد و در مراسم معارفه خودش حضور یافت.او در این مراسم که در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو 
و در حضور فلورنتینو پرس، مدیر رئال مادرید انجام شد، اظهار داشت: امروز برای من یک روز ویژه 
است و رویایم محقق شد. از خانواده ام که همیشه پشتیبان من بودند، ممنونم. همواره از این حرف 
می زنیم که رسیدن به پیراهن رئال، چه اتفاق باورنکردنی و بزرگی است. می خواهم عضوی از تاریخ 

پرافتخار رئال مادرید باشم.

خط و نشان مدافع لیورپول بعد از جشن بازیکن اتلتیکو!
اتلتیکومادرید در دیدار رفت و با تکیه بر تک گل دقایق ابتدایی موفق شد لیورپول را مغلوب کرده و 
شانس صعودش برای مدافع عنوان قهرمانی اروپا را افزایش دهد. اندی رابرتسون مدعی شد جشن 
شادی بازیکنان اتلتیکومادرید اغراق آمیز بوده و لیورپول در دیدار برگشت فرصت خوبی برای اثبات 
توانایی هایش خواهد داشت.اندی رابرتســون گفت: »بازیکنان حریف در پایان بازی رفت جوری 
جشن گرفتند که انگار صعود آنها به دور بعدی نهایی شده، پس باید دید در بازی برگشت چه اتفاقاتی 
رخ خواهد داد. ما در این چند هفته فرصت داریم کارمان را در لیگ برتر پیش ببریم.آنها به آنفیلد باز 
می گردند،  می دانیم هواداران لیورپول در آنجا حضور خواهند داشــت و ما نیز در استادیوم خانگی 
حاضر بوده و با تمام توان بازی خواهیم کرد.  بازیکنان اتلتیکومادرید در دیدار برگشت نیز می توانند 
مانند این بازی از ابتدای کار خودشان را روی زمین انداخته، روی اعصاب ما رفته و بازیکنان لیورپول 

را اذیت کنند؛ اما ما سعی خواهیم کرد به خوبی با این شرایط مقابله کنیم.

فوتبال جهان

شــاید دریافت ســه گل در یک دیدار باعث 
شود تا از دروازه بان هر تیمی به عنوان یکی از 
بازیکنان ضعیف دیدار مورد نظر نام برده شود؛ 
اما پس از پایان بازی تیم های ســپاهان و 
السد این نگاه به پیام نیازمند وجود نداشت. 
دروازه بان تیم ســپاهان هر چنــد که در این 
دیدار 3 بار دروازه خود را باز شده دید؛ اما بارها 
و بارها با سیوهای دیدنی خود از فروریختن 
بیشــتر دروازه ســپاهان جلوگیری کرد. او 
در مجموع نود دقیقه این بازی توانســت ۶ 
ســیو دیدنی از خود به جا بگذارد تا شکست 
عجیب تری برای ســپاهانی ها رقم نخورد.

نیازمند در نیمه اول دیدار سپاهان- السد قطر 
توانست فرصت های بیشــتری از مهاجمان 
زهردار الســد را از آن خود کند و در نیمه دوم 
نیز هرچند سه بار دروازه خود را باز شده دید 
اما عالوه بر ســیوهای به موقع، چند بار نیز با 
خروج های خود از رسیدن توپ به مهاجمان 
حریف ممانعت به عمل آورد. نیازمند با بازی 
خوب خــود در این دیدار  توانســت در اغلب 
صفحه هــای مجازی و ســایت های معتبر 
ورزشی خارجی که بازی های لیگ قهرمانان 
آســیا را رصد می کنند، خود را به عنوان یکی 
از بازیکنــان امتیاز باالی بــازی معرفی کند. 
طالیی پوشان نصف جهان با شکست مقابل 
تیم السد قطر در هفته دوم رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا شــرایط خود را برای صعود از 
این مرحله دشــوار کردند و ممکن اســت با 
شکست در دیدار سوم در این مسابقات عمال 
صعودشــان  به مرحله بعــدی غیر محتمل 

ها دیــدار اول را باشد. سپاهانی 
گذاشــته با برتری پشت  ســر 

بودند.

روند تمرینی و  بهبود وضعیت کتف مرادی رضایت بخش 
است و اگرمشکل یا اتفاق غیر قابل پیش بینی برایش رخ 
ندهد، در رقابت های گزینشی المپیک توکیو، طوری روی تخته 
حاضر می شود که همه از آمادگی و شرایط ویژه رکوردی او 

شگفت زده شوند

در حاشیه

وز عکس ر

پیراهن تیم ملی 
بسکتبال رونمایی شد

با برگزاری مراسمی در فدراسیون 
بســکتبال، از پیراهــن تیم ملی 
ایــران بــرای مســابقات پنجره 
 نخست انتخابی کاپ آسیا 2021، 

رونمایی شد.
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نایب رییس شورای اسالمی شهر:

 بخش خصوصی برای تکمیل 
میدان امام علی )ع( همکاری کند

نایب رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان در برنامه رادیویی»صدای شــهر« با اشاره به تصویب 
بودجه شش هزار میلیارد تومان شهرداری اصفهان در جلســه علنی این هفته شورای اسالمی شهر 

اصفهان اظهــار کرد: تحقــق این بودجه 
نیازمند همکاری و همدلی مردم، کارکنان 
شهرداری و اعضای شورای شهر است؛ اما 
قرار اســت یک هزار میلیارد تومان از این 
بودجه از محل فروش اوراق مشــارکت 
تامین شود.پورمحمد شریعتی نیا ادامه 
داد: مابقی بودجه نیــز به ترتیب فروش 
اموال غیرمنقول از محل تفکیک اراضی 
۷۲۱ میلیارد معــادل ۱۴ درصد، عوارض 
بر پروانه ها حدود ۷۰۰ میلیارد معادل ۱۴ 

درصد، عوارض بر کاال و خدمات ۶۵۳ میلیارد، عوارض بر پروانه های مازاد بر تراکم ۴۶۴ میلیارد معادل 
۹ درصد، عوارض تفکیک اراضی و ســاختمان ها ۲۸۷ میلیارد معادل شش درصد، درآمد حاصل از 
سرمایه گذاری ۲۱۷ میلیارد معادل چهار درصد و سایر مبالغ نیز دسته بندی های کوچکی دارد.شریعتی 
نیا با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد از کل بودجه ۹۹ در زمینه مترو و حمل و نقل هزینه می شود، گفت: از 
حدود شش هزار میلیارد تومان، حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیارد به حمل و نقل و ترافیک اختصاص یافته 
و از این میزان هزار و ۲۶۰ میلیارد آن در مترو هزینه می شــود چون این پروژه هم هزینه بر و هم مهم 
است و بقیه آن در بحث خیابان ها و کمربندی ها هزینه خواهد شد.وی ادامه داد: ۸۹۸ میلیارد تومان 
بودجه ۹۹ در بحث خدمات شهری اعم از جمع آوری زباله، نظافت شهر، فضای سبز و خدماتی در شهر 
هزینه می شود، ۵۹۳ میلیارد تومان نیز در زمینه ســرمایه گذاری، ۵۶۳ میلیارد تومان برای حقوق و 
دستمزد، ۴۱۲ میلیارد تومان در بحث های فرهنگی اجتماعی و سایر هزینه ها نیز بسیار ریز می شود.

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: ۷۱ درصد از بودجه شهرداری اصفهان عمرانی و ۲۹ 
درصد جاری است.نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه ارگ جهان نما و میدان امام 
علی )ع( دو پروژه نیمه کاره شهر اصفهان اســت، افزود: برای تکمیل این دو پروژه نیازمند همکاری 

بخش خصوصی هستیم که برای این امر فراخوان عمومی اعالم شده است.

رییس شورای اسالمی استان اصفهان:

 روند عالقه مندی مردم به مشارکت در انتخابات روبه بهبودی است
رییس شورای اسالمی اســتان اصفهان در خصوص لزوم مشــارکت مردم در انتخابات پیش رو، 
اظهار کرد: روند انتخابات در حال موج گرفتن است و با وجود گســترده تر شدن تبلیغات وضعیت 
رو به بهبودی است و در همه جلسات بر حضور و مشارکت مردم تاکید شده است.عبدا... کیانی در 
خصوص ویژگی نمایندگان اصلح، افزود: تعهد، تخصص، سالم بودن و مردمی بودن از ویژگی های 
مهم یک نماینده اســت، وظیفه یک نماینده در حوزه قانون گذاری و نظارت است اما اینکه نماینده 
توجه ویژه ای به حوزه انتخابیه خود و رفع مشــکالت آن داشته باشد جزو خواسته های مهم مردم 
بوده تا حدی که این موضوع از نظر مردم مهم تر است.رییس شــورای اسالمی استان اصفهان در 
خصوص روند پیش رو در انتخابات، تصریح کرد: روند انتخابات در حال بهتر شــدن است چرا که 
مردم دغدغه دارند تا  کسی را انتخاب کنند که به فکر شهر و رفع مشکالت شهری باشد و خود را درگیر 
مباحث سیاسی و حزبی نکند، خوشبختانه روند عالقه مندی مردم به مشارکت روبه بهبودی است و 

امیدواریم فردا همچون همیشه مردم حماسه دیگری از مشارکت خود بیافرینند.

فرماندار اصفهان اعالم کرد:

در این دوره کمترین تخلفات تبلیغاتی را شاهد بودیم 

با نزدیک شدن به زمان  انتخابات مجلس  حدیث زاهدی
شــورای اســالمی و انجــام تبلیغــات 
انتخاباتی، در برخی موارد دیده و شــنیده شده  که برخی از نامزدهای 
انتخاباتی از ابزار نامتعارفــی برای ابراز وجود و تبلیغ خود اســتفاده 
می کنند که انجام این امور غیر قانونی موجبــات ناراحتی مردم و در 
بعضی موارد تجدید نظر آنان برای حضور در پای صندوق های رای شده 

است.
در همین راستا حسین سیستانی، فرماندار اصفهان در جلسه مشترک 
هیئت اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی و 
ستادهای مناطق ۱۹ گانه شهر اصفهان و بخش مرکزی  اصفهان اظهار 
کرد: از شروع ثبت نام تاکنون ۴۷۵ نفر  اقدام به ثبت نام کرده بودند، 
هیئت های اجرایی تشکیل شــد و انتخابات به بهترین شکل در حال 
برگزاری اســت.فرماندار اصفهان افزود: با توجــه به رد صالحیت ها و 
انصراف ها، طبق آخرین آمار که ۲۱ بهمن ماه اعالم شد تعداد کاندیداها 
۱۴۱ نفر بود که در طــول این مدت افراد دیگری نیــز انصراف دادند و 

تعداد آخرین آمار کاندیداها ۱۲۲ نفر شد.
سیســتانی با بیان اینکــه کاندیداها با رقابت خوبی کــه با یکدیگر در 
تبلیغات داشــته اند در این دوره حداقل تخلفات تبلیغاتی را شــاهد 
هستیم، گفت: ۶ هزار پوستر تبلیغاتی دارای تخلف بوده که توسط ۱۶ 

اکیپ رفع تخلف جمع آوری شده است.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ بنر توسط اکیپ رفع تخلف انتخابات جمع آوری 
شده است، ادامه داد: تذکرات الزم به کاندیداها داده شده و آن ها نیز 
این موضوع را رعایــت کرده اند. امیدوارم تــا روز انتخابات کاندیداها 
بتوانند با توجیه طرفداران شــان شــرایط را برای رعایت همه قوانین 

فراهم کنند که ما تخلف و تقلبی را نداشته باشیم.
فرمانــدار اصفهان اضافه کرد: تعــداد ۲۳ هزار نفــر در قالب برگزاری 
انتخابات در شــعب اخذ رای حضور دارند که در هر شعبه ۲۰ تا ۲۵ نفر 
فعالیت می کنند. ۶۰۰ نفر در ســتاد انتخاباتی شــهر اصفهان و بخش 
مرکزی فعالیت دارند، نمایندگان فرماندار، بازرسی و نیروی انتظامی 
به همراه سپاه وظیفه انتظامات انتخابات را بر عهده دارند و همگی از 

آمادگی کامل برخوردار هستند.
سیســتانی افزود: با توجه به جلسات برگزار شــده همه افراد آماده 
پاسخگویی به مردم هستند و به رعایت عدالت و بی طرفی تاکید شده 
است تا بتوانند شرایط خوبی برای انتخابات فراهم کنند. توصیه من به 
مردم این است که در این ایام کاندیداها را به خوبی شناسایی کنند تا 

بتوانند در روز انتخابات با اطالعات و آمادگی کامل رای دهند.
وی با اشــاره به اینکه انتخابات مدت هاست که به صورت الکترونیک 
انجام می شــود؛ اما به صورت کامل این اتفاق نمی افتــد، ادامه داد: 
امســال با حذف رایانه، دســتگاه های احراز هویت را به شعب اضافه 

کردیم تا به صورت نیمه الکترونیک انتخابات را برگزار کنند.
فرمانــدار اصفهــان گفــت: از روز شــروع انتخابات ســامانه جامع 
انتخابــات کشــور در فرمانداری ها، اســتانداری ها و بخشــداری ها 
بســیاری از فعالیت ها را بــه صــورت الکترونیک انجــام می دهد. 
 امیدوارم در ســال های آینده بتوانیم انتخابات را تمــام الکترونیک

 برگزار کنیم.

در آییــن امضــای تفاهم نامــه توســعه و ارتقای 
ســطح همــکاری اداره کل اوقاف و امــور خیریه 
اســتان اصفهان و دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان، 
حجت االســالم محمد حســین بلک، با اشاره به 
هدف امضای تفاهم نامه دوجانبه، اظهار داشــت: 
امیدواریم هم سویی و تعامالت بیشتری در راستای 
نشر و ترویج مســائل مهم و معارف اهل بیت )ع( 
داشته باشــیم.وی افزود: در زمینه مباحث مطرح 
شده در مورد مسائل فرهنگی و فعالیت ها به ویژه در 
ابعاد پژوهشی و فاخر آنها، می توانیم با استفاده از 
ظرفیت خودمان و همچنین توجه به نیاز مجموعه 
گام هایــی را برداریــم و بهره مند شــویم.مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان همکاری 

خالصانه، گفت: ظرفیت موجــود در اداره اوقاف به 
عنوان یک ســرمایه ماندگار را همانگونه که از سوی 
واقفان نیک اندیش به امور دینی و مکتب اســالم 
تقدیم شــده را باید با همکاری خالصانه تقسیم و 
توزیع کنیم.وی تصریح کرد: ســرفصل های مهمی 
در چهار چوب اقدامات و اختیارات اداره کل اوقاف 
استان اصفهان در نظر گرفته شــده که با مذاکرات 
درون سازمانی به نتایجی دست یافتیم و امید است 
با تالش بی وقفــه، به ثمر بنشیند.حجت االســالم 
بلک ادامــه داد: در این راســتا محورهای مختلف 
احصا شده تا با تالش و زحمت ســازمان تبلیغات 
در تحقق اهداف مورد نظرمــان پیش برویم.وی با 
اشاره به اســتفاده از زمان باقی مانده سال جاری، 
اظهار داشــت: اکنون فرصت مناســبی است که از 
زمان باقی مانده سال ۹۸ استفاده کنیم و برنامه های 
اجرایی را در ســال آینده تحقق بخشــیم.مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان خاطرنشــان 
کرد: ماه های نخستین سال آینده در یک سراشیبی 
مناســب فرهنگی و مذهبی قرار دارد که می توانیم 

اهداف مان را اجرایی کنیم.وی افزود: به طور یقین 
فــراز و نشــیب هایی در اجــرای تفاهم نامه وجود 
دارد و امیدواریم کم و کاســتی ها و مشکالت مانع 
از انجام اهداف تفاهم نامه نشــود.در ادامه جلسه 
آیین امضای همــکاری بین دو ســازمان، رییس 
دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان با اشاره به عینیت 
و تجلی اداره کل  اوقاف و امور خیریه استان، اظهار 
داشت: سر سلسه تعامل ما با حضرات معصومین، 
امامزادگان هستند و به نظر من امامزادگان به عنوان 
شبکه نجبا در زمین معرفی شده اند.حجت االسالم 
و المسلمین  محمد قطبی افزود: بیشترین تعداد 
امامزادگان در سرزمین های اسالمی به ویژه ایران 
است و یک شبکه بزرگی از سادات و نجبا را در ایران 
داریم که میدان پر خیر و برکتی است.رییس دفتر 
تبلیغات اسالمی اصفهان با بیان اینکه امامزادگان 
ملجأو پناهگاه معرفتی و مذهبی هســتند، گفت: 
آنها میعادگاه وصال شــیعیان و مومنان هستند به 
ویژه برای ما که به لحاظ مسافت از زیارت ائمه کمتر 

بهره مند هستیم. 

 همکاری علمی و فرهنگی اوقاف و تبلیغات اسالمی 
گسترش می یابد

 با توجه به جلسات برگزار شده همه افراد آماده پاسخگویی 
به مردم هستند و به رعایت عدالت و بی طرفی تاکید شده 

است تا بتوانند شرایط خوبی برای انتخابات فراهم کنند

 روایت اولین نشست »داستان و شهر«
 از زبان حسین سناپور

مركز آفرینش های ادبی قلمستان در نخستین نشست از مجموعه نشست های »داستان و شهر« 
با حضور حسین سناپور، پذیرای عالقه مندان به داستان نویسی است.به گزارش ستاد خبری جایزه 
جمالزاده، برنده ششمین دوره جایزه هوشنگ گلشــیری به اصفهان می آید تا روایت خود درباره 
»داستان و شهر« را برای عالقه مندان به داستان نویسی و رمان نویسی بگوید.حسین سناپور كه 
نامی شناخته شده در میان داستان نویسان و داستان دوستان ایران است، درباره حضورش در این 
برنامه گفت: در این نشست آموزشی قرار است نسبت میان داستان و شهر را با استفاده از تجربیات 
داستان نویسی و رمان نویسی كشور خودمان روشن كنیم، اینكه در این عرصه چه اتفاقاتی در گذشته 
افتاده و چه اتفاقاتی در حال وقوع است و چه نویســنده هایی از كدام شهرها بیشترین واكنش را 
به شهر و داستان های آن نشان داده اند، به نحوی كه بتوانیم داستان های شهرمحور را تا حدی از 
سایر داستان ها تفكیك كنیم.برنده جایزه ادبی یلدا،  برگزاری برنامه های این چنین را فرصتی برای 
نویسندگان داستان كوتاه و یا خواننده های آنها دانست و افزود: درك رابطه انسان مدرن با شهر از 
جمله ثمرات شركت در چنین كارگاه ها و نشست هاست که طبعا فقط برای نویسنده هایی نیست 
كه در جوایز ادبی شركت كرده اند بلكه افراد غیرنویسنده هم می توانند در این فضا حضور یافته و به 
خودشان برای داشتن درك بهتر و بیشتری از داستان های شهری كمك كنند.وی ادامه داد: چنین 
فضایی شاید تلنگری باشد برای كسانی كه تاكنون به این نوع داستان توجه نداشته اند، این مسئله 
منجر به برجسته سازی رویكرد فرهنگی شــهر در ذهن مردم و مسئوالن می شود و درك بهتر آنها 
از شهر را به دنبال خواهد داشت.نویسنده مجموعه داستان كوتاه »سمت تاریك كلمات« در ادامه 
جایزه جمالزاده را فرصتی برای حضور و رشد نویسندگان داستان كوتاه عنوان کرد و گفت: فرصتی به 
جز جوایز ادبی برای بروز و ظهور نویسندگان داستان كوتاه وجود ندارد، بنابراین جایزه جمالزاده نیز 
فرصتی است تا به خصوص قشر جوان این نویسندگان بتوانند دیده و تشویق شوند.سناپور انتخاب 
داوران معتبر، اختصاص جوایز شایسته برای صاحبان آثار برگزیده و تالش برای برگزاری باكیفیت 
 چنین جوایزی را هم از شــروط مهم موفقیت آمیز بــودن جایزه عنوان کرد.گفتنی اســت؛ عموم 
عالقه مندان می توانند برای شــرکت در کارگاه اول»داســتان و شهر« امروز ســاعت ۱۶ به مرکز 
آفرینش های ادبی قلمستان وابسته به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 

واقع در باغ غدیر، خیابان عالمه امینی مراجعه کنند.

تمهیدات ویژه اتوبوسرانی اصفهان برای ایام پایانی سال
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه اظهار کرد: شرکت واحد اتوبوسرانی در روزهای 
پایانی ســال و همچنین تعطیالت نوروز سال ۹۹ برای ســرویس دهی مطلوب تر به شهروندان و 
مسافران نوروزی تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته است.قدرت افتخاری تصریح کرد: برنامه ریزی های 
انجام شده در راستای افزایش توان سرویس دهی در ایام پایانی سال به خصوص در خیابان های 
منتهی به مراکز خرید و افزایش زمان ســرویس دهی برای رفاه بیشتر مســافران نوروزی جهت 
دسترسی آسان از محل های اســکان به مرکز شهر اســت.مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه ادامه داد: از تاریخ ۲۰ تا ۲۹ اســفند زمان سرویس دهی درصدی از ناوگان خطوط 
منتهی به مراکز خرید و خیابان های اصلی شــهر تا ســاعت ۲۳ از طریق ناوگان بخش خصوصی 
افزایش می یابد و درصدی از ناوگان در خطوط به صورت فوق العاده در مسیرهای اصلی مشغول به 
کار خواهند شد.وی با بیان اینکه فعالیت و بهره برداری از صددرصد ناوگان در روزهای تعطیل آخر 
سال جهت رضایت بیشتر مسافران انجام خواهد شــد، اظهار کرد: نظارت کامل بر عملکرد فعالیت 
 اتوبوس ها و ناوبران توســط مدیران مختلف حوزه شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه انجام

 خواهد شد.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

اخبار

 احتمال ایجاد سایت موزه 
در تپه تاریخی اشرف اصفهان

خبر ویژه

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی با اشــاره به اینکه تپه اشــرف یکی از 
تپه های باستانی اصفهان قدیم است، اظهار 
داشت: تپه اشــرف از نظر باســتان شناسی 
و تاریخی مهم اســت به طوری که طی چهار 
فصل کاوش که در این منطقه انجام شــده به 
سازه های معماری با قدمت دوره هخامنشیان 
دســت یافتیم.وی افــزود: بــا کاوش های 
انجام شــده افق های نو از اصفهان باستانی 
پیش روی ما قرار گرفته اســت و تپه اشرف 
مکان ارزشمندی اســت.فریدون اللهیاری با 
مطرح کردن جنبه هایی از ســایت باستانی 
تپه اشرف، تصریح کرد: اســتمرار کاوش ها 
نیازمند مطالعات دقیق و مســتدل است تا با 
توجه به داده ها برای کاوش اقدام شــود و از 
سوی دیگر برای کاوش های باستان شناسی 
در این منطقه نیازمند اعتبارات کافی هستیم.

وی با تاکید بر حفاظت از کاوش های باستانی 
در سایت تپه اشرف گفت: بعد از کاوش های 
باستان شناسی الزم است دست یافت های 
کاوشــی حفاظت و نگهداری شود؛ نمایش، 
بازدید و حفاظت کاوش های باستانی نیازمند 
تمهیدات ویژه ای است.الهیاری با اعالم ایده 
»ســایت موزه« در تپه اشــرف ابراز داشت: 
تبدیل شــدن ایده تپه اشــرف به »ســایت 
موزه« نیازمند منابع اعتباری کافی اســت تا 
این پروژه به اتمام برســد.وی با استقبال از 
پیشــنهاد شــهردار منطقه ۴ از حمایت همه 
جانبه در اتمام کاوش های باستان شناسی تپه 
اشرف بیان داشت: اداره کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان این آمادگی را دارد تا در قالب 
تفاهم نامه با شــهرداری زمینه تبدیل شــدن 
تپه اشرف به سایت موزه را فراهم کند.گفتنی 
است سارویه یا کهن دژ یا تپه اشرف نام بنایی 
بسیار کهن به مســاحت هفت هکتار در کنار 
پل شهرستان و در کناره شــمالی زاینده رود 
اســت. این بنا، کتابخانه بزرگی بوده که در آن 
کتاب های فراوانی نگهداری می شــده است 
که تنها بقایایی از آن به صــورت تپه ای باقی 

مانده که به نام »تپه اشرف« معروف است. 

شهرداری فالورجانم الف:770599

آگهی مزایده
شــهرداری فالورجان به اســتناد مصوبه شــماره ۵/۱۱۹۵ مورخ ۹۸/۱۱/۰۲ شورای 
محترم اسالمی شهر فالورجان در نظر دارد زمین مربوط به پارک اسباب بازی واقع در 
فالورجان خیابان میثم را طبق شرایط زیر بر اساس قیمت کارشناسی به متقاضیان 

واجد شرایط بصورت اجاره بهاء برای مدت سه سال شمسی واگذار نماید.
- قیمت پایه اجاره بهاء بر اساس قیمت کارشناســی جهت سال اول ماهیانه مبلغ 
۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال، برای ســال دوم ماهیانه مبلغ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای سال سوم 
ماهیانه مبلغ ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال محاســبه خواهد شــد که باالترین مبلغ پیشنهادی 

برنده مزایده خواهد بود.
- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 

روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۱ به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 www.falavarjan.ir جهت کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت اینترنتــی - 

مراجعه فرمائید.

نوبت دوم

شهرداری رزوه در نظر د ارد به استناد مصوبه شماره ۳۹۸/۱۱۰/۲۲۰ مور خ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ شورای 
محترم اسالمی شهر رزوه نسبت به فروش دو قطعه زمین مسکونی واقع در اراضی مسکن مهر 
از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد الشرایط دعوت 
بعمل می آید: جهت اطالع از شرایط و اخذ اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه یا با 

شماره تلفن ۰۳۱۵۷۷۰۳۰۰۲ تماس حاصل فرمایند.

پالکهای مسکونی واقع در اراضی مسکن مهر
۱( پالک مسکونی شــماره ۶۲ به متراژ ۱۸۸/۸۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال 

طبق نظر کارشناسی
۲( پالک مسکونی شماره ۱۲۷ به متراژ ۱۴۹/۶۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال 

طبق نظریه کارشناسی
۱- دادن سپرده ای که از ۵ درصد قیمت کارشناسی کمتر نباشد به عنوان سپرده شرکت در مزایده 

به صورت واریز نقدی یا ارائه ضمانت نامه بانکی
۲- برنده اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهرداری نباشند سپرده آنها 

به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۳- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

۴- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهی مزایده نوبت دوم به مدت ۱۰ روز می باشد.
۵- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۶- تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ در محل دفتر 
شهردار می باشد.

آگهی مزایده عمومی

حسین علیمحمدی – شهردار رزوهم الف:777104

نوبت اول



مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

در نظر گرفتن منفعت سازمان و مردم رمز ماندگاری خدمات است

پنجشنبه 1 اسفند  1398 / 25 جمادی الثانی 1441/ 20 فوریه 2020/ شماره 2918

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

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

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

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

   

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

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

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

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

 معاون برنامه ریزی و توســعه ذوب آهن اصفهان درباره جزییات تفاهم نامه با 

دانشگاه آزاد اسالمی گفت: چندی پیش تفاهم نامه ای با دانشگاه آزاد اسالمی 

برای نظام مند کردن فعالیت های پژوهشی دانشــگاه آزاد اسالمی در راستای 

نیازهای شرکت ذوب آهن اصفهان در زمینه پایان نامه ها، رساله ها و پروژه های 

تحقیقاتی منعقد شد و واحد نجف آباد نیز به عنوان دانشگاه مرجعی که با ذوب 

آهن اصفهان مرتبط می شود، معرفی شــد.مهدی نصر در خصوص چالش ها و 

مشکالت شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان توضیح داد: چالش ها و مشکالت 

زیادی در ذوب آهن وجود دارد؛ در ابتدا درصدد هســتیم تولید خود را باال برده 

و یک سری پتانســیل بالقوه داریم که باید بالفعل شوند. در واقع به دنبال این 

هســتیم تا نقاط گلوگاهی را شناســایی کرده و تولید خود را باال ببریم.معاون 

برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان با بیان این که تکنولوژی فوالد در برخی 

زمینه پیشــرفت های زیادی کرده اســت اضافه کرد: به طور مثال کنورتورهای 

ذوب آهن با کنورتورهــای روز فاصله زیادی دارد. متاســفانه به علت تحریم ها 

نتوانســتیم از تکنولوژی روز استفاده کنیم و چالشــی در این زمینه وجود دارد 

که به همراه دانشگاه آزاد قصد داریم این شکاف تکنولوژی را جبران کنیم. وی 

ادامه داد: چالش بعدی در خصوص سیوینگ انرژی است؛ در زمینه گاز، برق و 

آب پتاســیل هایی وجود دارد که باید بتوانیم در این زمینه استانداردتر کار کرده 

و مصارف را کمتر کنیم تا هزینه ها کمتر شــده و در نهایــت بتوانیم اقتصادی تر 

عمل کنیم.

نصر با بیان این که چالش دیگر در خصوص محیط زیســت اســت اظهار کرد: 

بحث گازهای گلخانه ای و سخت گیری های ســازمان محیط زیست موضوعی 

است که با آن روبه رو هستیم. این ســخت گیری ها انگیزه ای را ایجاد کرده تا 

خود را از نظر محیط زیستی ارتقا داده تا هم شــرایط بهتری را در کارخانه برای 

کارکنان و هم برای شهرها و روستاهای مجاور داشته باشیم.معاون برنامه ریزی 

و توسعه ذوب آهن اصفهان در ادامه افزود: در زمینه نیروی انسانی نیز ارتقای 

رضایت، ارتقای مهارت های مدیریتی و ارتقای بهره وری، چالش هایی است که 

با دانشگاه روی آن کار می کنیم. تحریم ها نیز فرصتی برای ما ایجاد کرده است 

تا تهدید را به فرصت تبدیل کرده و بتوانیم در برخی زمینه های بومی ســازی که 

به کشورهای خارجی متکی بودیم بهتر عمل کرده و برخی دستگاه ها بومی شده 

و ساخت داخل شود؛ این زمینه ای است که با دانشگاه آزاد اسالمی روی آن کار 

می کنیم. وی در خصوص تنوع محصوالت نیز توضیــح داد: زمینه بعدی تنوع 

محصوالت است تا محصوالت جدید، به خصوص محصوالت صنعتی را با توجه 

به ظرفیت های بالقوه نیروی انسانی و تجهیزاتی که در ذوب آهن اصفهان وجود 

دارد تولید کنیم، در واقع قرار است محصوالت با ارزش افزوده بیشتری را تولید 

و سودآوری شرکت را افزایش دهیم.

نصر در ادامه در خصوص همکاری دانشگاه آزاد اسالمی برای رفع این مشکالت 

و چالش ها گفت: دکتر طهرانچی، رییس دانشــگاه آزاد اسالمی به همراه سایر 

مسئوالن این دانشــگاه تیمی را تشــکیل داده و با همکاران ما در بخش های 

مختلف بهره برداری، فروش، نیروی انسانی جلساتی را برگزار کردند. در فاز اول 

این چالش ها آسیب شناسی شد و ان شاء ا...بتوانیم در قالب پروژه ها و پایان 

نامه های دکتری و ارشد دانشگاه آزاد این چالش ها را رفع کنیم. وی در پاسخ به 

این سوال که آیا از پایان نامه دانشجویانی که به رفع چالش ذوب آهن اصفهان 

کمک کنند حمایت خواهیــد کرد گفت: تفام نامــه ای در این خصوص داریم و 

در چارچوب این تفاهم نامه از رســاله ها و پایان نامه های دانشجویان دانشگاه 

آزاد اســالمی که به رفع چالش های ما کمک کنند، حمایت خواهیم کرد. از این 

دانشجویان هم از نظر مالی و هم فنی حمایت می کنیم و همچنین آزمایشگاه ها 

و کارگاه های خود را در اختیار آنان قــرار می دهیم.نصر در ادامه تصریح کرد: در 

حال حاضر چند پروژه نیز آغاز شده که یکی از این پروژه ها استحصال وانادیوم از 

سرباره است که دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد روی این موضوع کار کرده 

که منجر به قرارداد شد و پیش پرداختی نیز پرداخت شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان در پایان در خصوص امکانات و 

زیر ساخت های این شرکت سهامی توضیح داد: در ذوب آهن اصفهان حدود 14 

هزار پرسنل مشغول به کار هستند و 8 هزار هکتار وسعت دارد. ظرفیت آن حدود 

6 میلیون تن و بزرگ ترین تولید کننده مقاطع ســاختمانی و ریل در خاورمیانه 

اســت. معتقدم این تفاهم نامه فرصت خوبی اســت تا از ظرفیت دانشگاه آزاد 

استفاده و تهدیدها را تبدیل به فرصت کنیم.

معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان:

چالش های ذوب آهن در قالب پایان نامه های ارشد رفع می شود

مدیرعامــل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان در مراســم 
گرامیداشــت روز زن که با حضور بیش از 325 بانوی شاغل در آبفای 
اصفهان برگزار شد، اعالم کرد: فعاالن صنعت  آبفا به منظور ارائه خدمات 
ماندگار باید منافع سازمان و مردم را بیش از هر امری مدنظر قرار دهند.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان در جمع بانوان شاغل 
در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تاکید بر جایگاه رفیع زن در 
خانواده و اجتماع گفت: بانوان شاغل در شرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان باید با ارائه دســتاوردهای ماندگار درزمینه خدمت رســانی 
مطلوب به مردم نهایت رضایت مشترکین را جلب کنند.مهندس هاشم 
امینی با اشاره به ابالغ قانون یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب 
شهری و روستایی عنوان کرد:با ابالغ قانون یکپارچه سازی شرکت های 
آب و فاضالب شهری وروســتایی از این پس حدود 5 میلیون نفر در 
استان تحت پوشش خدمات شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
قرار می گیرند.وی با بیان اینکه بانوان شاغل در آبفای اصفهان همواره 
با دقت و تعهد مثال زدنی درصدد انجام وظایف محوله بودند، تصریح 
کرد:از بانوان شــاغل در آبفای اســتان اصفهان انتظار می رود که با 

تالش، تعهد و تخصص کافی  زمینه های  الزم برای خدمات رسانی 
گسترده به  مشترکین در شهرها و روســتاها  را مهیا کنند.مدیرعامل 
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان خدمات آبفا را بسیار استراتژیک 
و حیاتی دانســت و خاطرنشــان کرد: فعاالن صنعت آبفا باید در نظر 
داشته باشند خدماتی که ارائه می دهند بســیار حیاتی و استراتژیک 
اســت بنابراین  باید دقت الزم  را در ارائه خدمات مطلوب و بهنگام به 
مشترکین در نظر داشته باشند.  مهندس هاشم امینی منفعت سازمان 
و مردم را رمز ماندگاری خدمات ارائه شــده  برشــمرد و تصریح کرد: 
کارکنانی که با از خودگذشتگی و ایثار، منافع سازمان و مردم را درنظر 
دارند قطعا خدمات ماندگاری را طی سال های خدمت  ارائه می دهند 
که این رویکرد  پاداش دنیوی و اخروی را برای آنــان به همراه دارد.

وی در جمع بانوان شاغل در شــرکت آبفای استان اصفهان  همدلی و 
همکاری را امری بسیار موثر در افزایش بهره وی دانست و بیان داشت: 
فعاالن صنعت آب و فاضالب باید همکاری و همدلی را سرلوح کارها قرار 
دهند تا همچنان شرکت آبفای استان اصفهان به عنوان شرکتی پیشرو 

در امر خدمات رسانی باقی بماند.

دهمین نمایشــگاه تخصصی مدیریت بحران، صنایع ایمنــی، امداد و نجات، 
سیســتم های حفاظتی و HSE  در نمایشــگاه بین المللــی اصفهان در حال 
برگزاری است و شرکت گاز اســتان با برپایی غرفه ای تخصصی دستاوردهای 
خود در این حوزه را به نمایش گذاشته اســت.به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز اســتان اصفهان، این شرکت با هدف ارائه آخرین دســتاوردهای پیشرفته 
و تخصصی، معرفی تجهیزات خــود در حوزه امداد و HSE، ترویج و توســعه 
تحقیقات و فعالیت های پژوهشــی، تغییر نگرش هــای جدید در زمینه های 
ایمنی، بهداشــت کار و محیط زیســت و ارائه چشــم اندازی نویــن در عرصه 
 سالمت و بهداشت و همچنین آموزش مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی شرکت

 کرده است.
در این نمایشــگاه که امور HSE برگزاری آن را برعهده دارد، یک دستگاه موتور 
امدادی، یک دســتگاه خودروی مدیریت بحران)ایســوزو( و یک دســتگاه 
خودروی امدادی)وانت L90( همراه با تکنولوژی روز دنیا همچنین جدیدترین 
دستگاه های بوسنج و گازســنج که در عملیات حفاری و شبکه گذاری گاز مورد 

استفاده قرار می گیرد به نمایش گذاشته شده است.
همچنین ارائه هشــت دانشــنامه تخصصی در حوزه HSE و برگــزاری کارگاه 
آموزشــی ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی، از ویژگی های دیگر این نمایشگاه 

است.

گفتنی است؛قطعات آســیب دیده از لوله های انتقال گاز که در اثر برخورد بیل 
مکانیکی و حوادثی که با ســهل انگاری و عدم رعایت مســائل ایمنی تخریب 
شده اند، نیز در این نمایشگاه با هدف تداعی گوشــه ای از مخاطرات و سختی 
کار در خطوط عملیاتی به نمایش گذاشــته شده تا به مســئوالن، کارفرمایان و 
پیمانکاران گوشــزد کند، مســئولیتی خطیر را برعهده دارند و نباید با سالمت و 
جان انسان ها بازی کنند.شایان ذکر اســت، در روز نخست این نمایشگاه غرفه 
شرکت گاز استان اصفهان با حضور منصور شیشــه فروش، مدیر کل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان افتتاح شد.وی، ضمن بازدید مفصل از غرفه شرکت 
گاز در خصوص این نمایشگاه گفت: این نمایشــگاه گوشه ای از فعالیت هایی 
که در سنگر خدمت رســانی به مردم صورت می گیرد را نشان می دهد و شاید 
حاوی این پیام باشد که هنوز هم عده ای جان خود را در طبق اخالص  می نهند 

و دلسوزانه تالش می کنند تا رفاه و امنیت مردم توسعه یابد.
شیشــه فروش، با تاکید بر اینکه حضور در این نمایشــگا ها منجر به افزایش 
تعامل و هم فکری بین صاحبان صنایع، محققان و صاحب نظران شده و گامی 
موثر در راستای ارتقای استانداردهای مدیریت ایمنی، سالمت و محیط زیست 
است، افزود: در شرایط بحران، مدیران می توانند از تجربیات و دانشی که تولید 
شده بهره ببرند و به طور قطع این نمایشــگاه می تواند باعث انتقال تجربیات و 

فعال سازی مجموعه های مختلف در سطوح کشور باشد.

  سفیر جمهوری اسالمی ایران در افغانستان در حاشیه بازدید از غرفه ذوب آهن 

اصفهان در هشتمین نمایشــگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در کابل با 

اشاره به جلسات قبلی با مدیران ذوب آهن اصفهان گفت: افغانستان بازار خوبی 

برای محصوالت ذوب آهن اســت و می تواند تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز 

ذوب آهن اصفهان باشد. به شــرط اینکه در این خصوص کار شود و این ارتباط 

صورت گیرد. اگر این کار انجام شود ذوب آهن در تولیدات خود می تواند شاهد 

جهشی چشمگیر باشد.

وی افزود: خوشــبختانه در افغانســتان منابع غنی و  خوبــی وجود دارد، فقط 

یکسری موارد دست و پاگیر اداری وجود دارد که ان شاءا... بتوانیم این موارد را 

حل کنیم و به نتیجه برسیم.امینیان خاطر نشان کرد: درخصوص تهاتر مواد اولیه 

با ریل ذوب آهن، مدیر عامل ذوب آهن نیز قبال  اشاره ای داشتند و ما پیگیر این 

موضوع هستیم. البته هنوز صنعت ریلی در افغانستان خیلی جا نیفتاده است، 

خود ما راه آهنی در دســت ســاخت داریم که به هرات می رسد و در این پروژه 

از ریل ذوب آهن استفاده خواهد شــد.وی با تاکید بر اهمیت استفاده بهینه از 

فرصت های نمایشگاهی در افغانستان گفت: این نمایشگاه باید فرصتی باشد 

برای شناخت و ارتباط طرف های تجاری، مشکل عمده ما اکنون عدم شناخت 

متقابل از همدیگر است. امیدوارم این نمایشــگاه فرصتی باشد تا این ارتباط و 

شناخت ایجاد شود.سفیر ایران در افغانستان با قدردانی از مشارکت خوب ذوب 

آهن اصفهان در این نمایشگاه افزود: حضور پر رنگ ذوب آهن در این نمایشگاه 

اقدام موثری بوده که نتایج خوبی نیز حاصل خواهد شد.

گفتنــی اســت؛ هشــتمین نمایشــگاه اختصاصــی جمهــوری اســالمی 

ایــران در افغانســتان از 29 بهمن تــا 2 اســفند 1398 با حضــور بیش از 70 

 شــرکت ایرانی در محــل هتل قصــر اورانوس شــهر کابل در حــال برگزاری

 است.

حضور فعال شرکت گاز استان اصفهان در نمایشگاه تخصصی مدیریت بحران

سفیر جمهوری اسالمی ایران در افغانستان:

تولید و صادرات ذوب آهن با تامین مواد اولیه از افغانستان جهش چشمگیری خواهد  داشت
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