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مدیرکل آموزش و پرورش  استان نسبت به کمبود شدید نیروی انسانی در این مجموعه هشدار داد:

روی خط قرمز
5

 رییس جمهور اردیبهشت 99 به اصفهان می آید
  معاون عمرانی استاندار : 

7

390کیلومتر توسعه شبکه 
 گاز استان اصفهان
 طی سال جاری

استاندار اصفهان: 

دستگاه های اجرایی 
حق واگذاری امکانات به 

نامزدهای انتخاباتی را ندارند

انتقاد سهراب مرادی از مسئوالن 
ورزش اصفهان: 

اصال می دانید قهرمان 
المپیک تان کجاست؟

8

7

6

خط قرمزهایی که  از بین رفته اند؛

 کلید خانه های مجردی 
در دست زنان

معاون خدمات شهری شهردار خبر داد:

خرید 10 میلیارد تومان تجهیزات 
فردی برای آتش نشانان اصفهان

5

7

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان اعالم کرد:

سهمیه بندی طالق،جهت ایجاد 
عدالت بین دفترخانه هاست

 صفحه  5

دستورالعمل تولید مرغ بدون 
آنتی بیوتیک ملغی شد؛

 خداحافظی
 با سبزپوشان بازار

 صفحه  3

    آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی )فشرده(

 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد خدمات و کاالی مورد نیاز خود را به شــرح ذیــل و باستناد قانون برگزاری مناقصات و 
آئین نامه معامالت شــرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی )فشرده( به پیمانکاران واجدین 

شرایط واگذار نماید.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شماره 
مناقصه

تاریخ توزیع موضوع مناقصه
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزاری 
مناقصه

مبلغ تضمین

9814012
اجرای عملیات 

نیرورسانی و جابه 
جایی تاسیسات و 

اصالح ساختار شبکه 
با کا بل خود نگهدار

1398/11/071398/11/141398/11/261398/11/30566/000/000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز شــنبه مورخ 1398/11/26 به نشــانی اصفهان خیابان امام خمینی امور برق منطقه دو اصفهان تحویل نمایند. به 

پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی

http://iets.mporg.ir سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
http://eepdc.ir سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت کســب اطالعات بازرگانی با شــماره تلفن 34122550-031 اداره مالی و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، 
اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن 34122540 اداره مهندسی و طرح ها تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
 https://www.eepdc.ir ارایه تاییدیه برون سپاری شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در ســایت  
جهت به روز رسانی مدارک ثبتی الزامی است )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241152 آقای امیرانی تماس 

حاصل فرمایید(
  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس 
با واحد مناقصه و مزایده از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند. در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این 

بند به عهده مناقصه گران می باشد.
 پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

 حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.
 به مدارک، پیشــنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوس یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختارمی باشد.

 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

فرا رسیدن شهادت حضرت فاطمه الزهرا )س( را تسلیت  می گوییم
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افشاگری »جان بولتون« علیه ترامپ
جان بولتون در کتاب تازه خود که هنوز منتشر نشده است می گوید که ترامپ کمک های نظامی به اوکراین 
را عمدا مســدود کرده بود تا دولت کی یف در تحقیقات از رقیبش در انتخابات به وی کمک کند.روزنامه 
نیویورک تایمز براساس متنی از کتاب جدید جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا که هنوز چاپ 
نشده و به دست این روزنامه رسیده است گزارش داد که دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در ماه اوت 
2019 به مشاورانش در کاخ سفید گفته بود که قصد دارد به مسدود کردن کمک 391 میلیون دالری نظامی 
آمریکا به اوکراین ادامه دهد تا مقامات دولت کی یف به تحقیقات از جوبایدن، نامزد دموکرات ها و رقیب 
انتخاباتی او کمک کنند.این گزارش افزود: اظهارات جنجالی بولتون در بحبوحه دادگاه استیضاح ترامپ 
در سنای آمریکا همچنین شامل پیش نویس دست نوشته هایی است که او طی هفته های اخیر منتشر 
کرده است. این نسخه همچنین برای کاخ سفید و برخی از مقامات کنونی و پیشین آمریکا که در نوشتن 

این کتاب موثر هستند نیز ارسال شده است.

»برهم صالح« رایزنی ها برای تشکیل دولت را از سر گرفت
رییس جمهوری عراق پس از بازگشت از سفرش به کنفرانس اقتصادی داووس سوئیس و نیز واتیکان، 
رایزنی ها برای تشکیل دولت جدید را از سر گرفت. برهم صالح در این رابطه با عمار حکیم، رهبر جریان 
حکمت ملی دیدار کرد و طی آن آخرین تحوالت امنیتی و سیاسی کشــور بررسی و بر لزوم تسریع در 
تشکیل دولت جدید به منظور تحقق مطالبات مردمی و پاسخ به مطالبات مشروع آنها در انجام اصالحات 
مورد نظر تاکید شد.مسئله تشکیل دولت جدید عراق وارد مرحله اعمال فشار و حل و فصل میان نامزدها 
شده است و در همین راستا، بها االعرجی، معاون نخســت وزیر پیشین عراق در توئیتی نوشت، ائتالف 
سیاسی تاثیرگذار درصدد است تا شــخصیت ضعیفی را که مقبولیت ندارد و به دولتش در پارلمان رای 

اعتماد داده نمی شود، برای پست نخست وزیری نامزد کند.

هشدار اتحادیه اروپا به افغانستان برای قطع کمک ها
نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان در توئیتی به دولت این کشور هشدار داد که اگر کابل در امر مبارزه با 
فساد تالش جدی و بیشتری نداشته باشــد، کمک ها و حمایت های جامعه جهانی را از دست خواهد 
داد.طبق گزارش ، دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل با اشاره به قرار گرفتن نام افغانستان در فهرست 
فاسدترین کشــورهای جهان تهدید به قطع کمک های خود کرده است.اتحادیه اروپا اعالم کرده است:  
گزارش سازمان شفافیت بین الملل در مورد شــاخص جهانی فساد 2019 نشان می  دهد که افغانستان 
هنوز در جدول فاسدترین کشــورهای جهان قرار دارد.در گزارش ساالنه  سازمان شفافیت بین الملل در 
رابطه به فساد که  در سوم بهمن ماه منتشر شده است، افغانستان از جمله فاسدترین امور اقتصادی را 

درجهان به نام خود ثبت کرده است.

ژاپن، شهروندانش را از چین خارج می کند
ژاپن اعالم کرد شهروندان و دیپلمات هایش را با استفاده از یک هواپیما دربست از ووهان مرکز شیوع 
ویروس کرونا در چین که قرنطینه شده است، به کشور باز می گردادند.آبه روز دوشنبه به خبرنگاران گفت، 
دولت روزهای آخر هفته مشغول کار بوده تا مشخص کند آیا شهروندان می خواهند ووهان را ترک کنند 
یا خیر و نیز راه های تخلیه آنها از شهر را مورد بررسی قرار داد. او گفت وقتی که هماهنگی های الزم با چین 
انجام شود، دولت هواپیمای دربست می گیرد  و همه اقدامات ممکن دیگر را انجام خواهد کرد تا مردم 
را از این شهر تخلیه کند.»توشیمیتسو موتگی« وزیر خارجه ژاپن هم در یک تماس تلفنی درباره شیوع 
ویروس کرونا به »وانگ یی« همتای چینی اش گفت: ژاپن برای کنترل شیوع این ویروس هر حمایتی 
که بتواند ارائه خواهد داد.موتگی برای تصمیم کشورش جهت خروج شهروندان ژاپنی از ووهان، خواهان 

همکاری چین شد، وانگ یی هم در پاسخ گفت که این تصمیم ژاپن را درک می کند.

بعد از مصاحبه  ظریف با روزنامه اشپیگل مبنی بر تمایل ایران برای مذاکره با آمریکا انتقادات زیادی  علیه او در کشور به راه افتاده است؛

تله مذاکره

مصاحبه ظریف با رسانه آلمانی اشپیگل به  علیرضا کریمیان
دلیل برخی از اظهارات صریح اما مشروط 
وزیر امور خارجه کشــورمان در مورد عالقه ایران برای مذاکره با آمریکا 
خیلی زود مورد توجه رسانه های داخلی و خارج از کشور قرار گرفت. تنور 
تعبیرها و تفسیرها را البته توئیت فارســی ترامپ مبنی بر رد پیشنهاد 
مذاکره آن هم به زبان فارسی داغ تر کرد.آمریکایی ها این دعوت را کنار 
زدند در حالی که پس از خروج از برجام این آمریکایی ها بودند که بارها 
پیشنهاد مذاکره با ظریف و ایران را مطرح کردند. حتی در نیویورک بارها 
آمریکایی ها تالش های گســترده ای را برای مجــاب کردن وزیر امور 
خارجه و رییس جمهور  جهت انجام یک دیدار کوتاه با مقامات دولتی 
آمریکا و شخص ترامپ انجام دادند و ناکام ماندند و حاال واکنش ترامپ 
به صحبت های ظریف جنجال تازه ای را علیــه وزیر امور خارجه به راه 
انداخته است. سیل انتقادات چه در داخل و چه در خارج از کشور نسبت 

به این سخنان شنیده می شود. 
تندترین نقدهــا را نمایندگان در صحن علنی مجلــس به ظریف  وارد 
دانستند. این در حالی اســت که ظریف هم جواب توئیت ترامپ را داد 
و از او دعوت کرد به جای ســرخط خبرها تمام مصاحبــه او را بخواند و 

از سوی دیگر توضیحات کاملی به رســانه ها در ایران ارسال کرد. آنچه 
وزیر امور خارجه در این مصاحبه بیان کرد همان مشروط کردن مذاکره 
با آمریکا بود که بارها از ســوی رهبر انقالب و رییس جمهور هم مطرح 
شده است.وی در این گفت وگو تاکید کرده که »من هرگز احتمال این 
را که افراد رویکردشان را تغییر داده و واقعیت ها را بپذیرند، رد نمی کنم. 
برای ما فرقی نمی کند که چه کسی در کاخ سفید است. چیزی که مهم 
است رفتار آنهاست. دولت ترامپ می تواند گذاشته اش را اصالح کرده، 
تحریم ها را بردارد و به میــز مذاکره بازگردد. ما هنوز ســر میز مذاکره 
هستیم. آنها بودند که میز مذاکره را ترک کردند. آمریکا زیان زیادی به 
مردم ایران زده است. روزی فرا خواهد رســید که آنها باید این زیان را 

جبران کنند. ما صبر زیادی داریم«.
 صحبت از مذاکره حتی اگر چیز جدید نباشد ظاهرا به مذاق اصولگرایان 
و بر خی از مخالفان ظریف اصال خوش نیامده اســت. امیرحســین 
قاضی زاده هاشمی، نماینده اصولگرای مشــهد و عضو جبهه پایداری 
با انتشــار توئیتی نوشــت: »آقای ظریف وزیر خارجه کدام کشوری؟ 
 کدام ملتی؟ کــدام حکومتی؟ این ملت خواســتار انتقــام از قاتالن

 حاج قاسم هستند. مجلس طرح ســه فوریتی آورده و آمران و قاتالن 

حاج قاسم را تروریست و مستوجب پیگرد قضایی معرفی کرده. امام 
المسلمین هم که هرگونه گفت وگو با تروریست های آمریکایی را ممنوع 
کرده.حیا نداری؟!« اما آنچه در البه الی انتقادات به ظریف دیده نشده 
اینکه وزیر امور خارجه از واژه مذاکره به عنوان تله ای برای گیر انداختن 
آمریکایی ها در میــان اصطالحات و ادبیاتی اســتفاده کرده که زمانی 
خودشان تالش داشــتند ایران را در آن بیندازند که هرنوع پاسخ منفی 
ظریف به پیشــنهاد مذاکره و پرســش هایی از این قبیل می توانست 
حمالت به ایران به عنوان کشــوری مخالف گفت وگــو و راه حل های 
دیپلماتیک را بیشتر کند؛ اما ظریف ضمن اعالم آمادگی برای مذاکره، 

شرط برداشتن تحریم ها و نیز تغییر رویه آمریکا را نیز پیش کشید.
 شــرطی که احتماال می دانست از ســوی آمریکا محقق نخواهد شد. 
در نهایت نیز همین اتفاق افتاد و ترامپ برداشــتن تحریم ها را رد کرد؛ 
اما آنچه باقی ماند این بود که توپ به زمیــن آمریکا افتاد نه ایران.این 
ترفندی است که همین چند روز پیش عربستان نیز به نوعی دیگر از آن 
اســتفاده کرد و ضمن اعالم آمادگی برای مذاکره با ایران، شرط تغییر 
رویکرد ایران در منطقه را پیش کشید که آشکارا تفاوت چندانی با جواب 

منفی ندارد.

رییس جمهور گفت: نظام ما روی رفراندوم اســت 
و آن همه پرســی اول بود که تعیین کــرد نظام ما 
جمهوری اســالمی است.حســن روحانی با اشاره 
به اظهارات برخــی درباره موضــوع رفراندم افزود: 
برخی از کلمه رفراندوم خوش شــان نمی آید؛ این 
در حالیست که پایه انتخابات ما از رفراندوم شروع 
شــده و نظام ما روی رفراندوم بنا شده است و آن 
همه پرسی اول بود که تعیین کرد نظام ما جمهوری 
اسالمی اســت و همان همه پرســی به ما گفت که 
اسالمیت و جمهوریت را مورد نظر قرار دهیم.رییس 
جمهور با تاکید بر اینکه همه باید پاسدار اسالمیت و 
جمهوریت نظام باشیم، گفت: پاسداری از جمهوریت 
یعنی پاسداری از والیت عامه، نظر و خواست مردم؛ 

ما به همین رای دادیم و نظــام ما از دهم و یازدهم 
فروردین سال 58 آغاز شد. اتفاقا یکی از پایه های 
قانون اساسی ما نیز همه پرسی است و این قانون 
بعد از انتخابــات اعضای خبرگان قانون اساســی 
مجددا با رفراندوم تبدیل به قانون اساســی شــد، 
در بازنگری نیــز مجددا با همه پرســی و رفراندوم 
تبدیل به قانون اساسی کشور شد.روحانی با تاکید 
بر این که یکــی از دالیل انقالب مــردم این بود که 
بر سرنوشت خود حاکم شــوند، خاطرنشان کرد: 
در انقالب اسالمی مشخص شــد که دیگر آن گونه 
نیست که تهران تصمیم بگیرد بلکه مردم تصمیم گیر 
هستند و در پای صندوق حاضر می شــوند و با آن 
کســی که می خواهند رای می دهند.رییس جمهور 

در  ادامه صحبت های خود بر لزوم وجود رقابت در 
انتخابات های مختلف تاکید کرد و گفت: اگر به شما 
بگویند وارد یک فروشگاه بزرگ شوید و یک جنس 
را انتخاب کنید در حالــی که فقط یک جنس و یک 
مارک وجود دارد دیگر انتخاب الزم نیســت و دیگر 
نیازی نیســت که بزرگ خانواده به فروشگاه برود 
بلکه فرزند آن خانواده می تواند به فروشــگاه برود 
و پس از پرداخت پول همــان یک جنس موجود را 

خریداری کند.

رییس جمهور:

بعضی  از کلمه »رفراندوم« خوش شان نمی آید

روابط عمومی مجمع تشخیص با صدور توضیحاتی به اظهارات فتاح، رییس بنیاد مستضعفان پیرامون ساختمان برگزاری جلسات مجمع و همچنین محسن هاشمی، 
ریاست شورای شهر تهران پاسخ داد.در این جوابیه آمده است:به دنبال اظهارات ریاست محترم بنیاد مستضعفان در برنامه نگاه یک و گزارش تهیه شده از سوی خبرگزاری 
صدا و سیما وبرخی رسانه های دیگر ، به اطالع عموم می رساند: پس از رحلت مرحوم آیت ا...هاشمی رفسنجانی در سال 1395، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
نامه ای در خصوص محل برگزاری جلسات مجمع به محضر رهبر انقالب نوشتند و تقاضا کردند که جلسات مجمع به ساختمان مجلس قدیم منتقل شود. رهبر معظم 
انقالب اسالمی با پیشنهاد دبیر مجمع موافقت کردند و طی دوسال گذشته هیچ کدام از رؤسای مجمع در آن ساختمان مستقر نشدند و هیچ جلسه ای از مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در آنجا تشکیل نشده است.لذا با هماهنگی آقای سعیدی کیا، ریاست وقت بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی، با وجود آنکه تنها بخشی از ساختمان قدیم 
مجلس شورای اسالمی در اختیار مجمع قرار گرفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجموعه کاخ مرمر را به بنیاد تحویل داد و از اردیبهشت سال 9۷ جلسات مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در مکان جدید برگزار  شده است.مراحل بازگشایی موزه کاخ مرمر پس از تحویل این مجموعه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به 

سایر نهادها و مراجع تصمیم گیر بوده و انتظار آن بود که گزارش امور صادقانه از سوی مدیران و مراجع خبری به اطالع افکار عمومی رسانده شود.

نقل قول روزتوضیحات مجمع تشخیص مصلحت درباره حواشی کاخ مرمر

وز عکس ر

620 کیلومتر زنجیره انسانی 
برای اعتراض در هند

زنجیره انســانی به طول ۶20 کیلومتر از 
شــمال تا جنوب ایالت کراال در اعتراض 
به اصالحات قانون شهروندی هند ایجاد 
شد.نشــریه » تایمز او ایندیا« نوشت: 
در این زنجیره انســانی که مقامات مهم 
ایالت کراال از جمله ســروزیر این کشور 
حضور داشتند، معترضان که تعداد آنها 
به ۷ میلیون نفر می رســید خواهان لغو 
فوری اصالحات قانون شــهروندی هند 

شدند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت:

نظر شورای نگهبان در مورد FATF حاکم است
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: زمان بررســی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام سپری شده لذا نظر شورای نگهبان درباره لوایح، محکم است.محسن رضایی در جمع 
اعضای بسیج رسانه درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، اظهار کرد: زمان بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام سپری شده و از 
نظر آیین نامه، وقتی زمان تمام شود، نظر شورای نگهبان درباره لوایح، ُمَحَکم است.وی افزود: دولت و 
مجلس به دنبال این هستند که مسائل را از طریق دیگری پیگیری کنند؛ اما از نظر ما در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، فعال نمی توانیم  بحث را پیگیری کنیم، بنابراین از نظر مجمع نظر شورای نگهبان حاکم 
اســت.دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام اضافه کرد :بنابر این بحث پذیرش شروط FATF فعال 
متوقف به این است که خود نهاد FATF کاری را انجام دهد،چون مجمع بی اعتماد شده است.دولت و 
مجلس به دنبال این هستند که مسائل را از طریق دیگری پیگیری کنند و مجوز بررسی مجدد در مجمع 

را بگیرند؛ اما از نظر ما فعال نظر شورای نگهبان حاکم است.

با موافقت مجلس؛

فوریت طرح »پیگرد علیه انگلیس « تصویب شد
نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح پیگرد حقوقی علیه انگلستان برای جبران خسارت وارده به 
اتباع ایرانی موافقت کردند.نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته با یک فوریت »طرح قانونی پیگرد 
حقوقی علیه دولت انگلستان برای جبران خسارت  وارده به اتباع ایرانی« موافقت کردند.حسینعلی 
حاجی دلیگانی به عنوان طراح این طرح گفت: این طرح بســیار دارای اهمیت بوده هرچند حدود 
یکصد سال از جنایت انگلستان علیه ملت ایران و نسل کشی 9 میلیون نفری مردم ما می گذرد؛ اما 

قطعا این مسئله باید مورد بررسی قرار گرفته و غرامت این جنایات دریافت شود.

ایران 6 ماهواره آماده پرتاب دارد
 رییس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه کشورمان ۶ ماهواره آماده دارد، گفت: درواقع یکی از برنامه های 
مهم این سازمان این است که در سال آینده بتوانیم فرآیند پرتاب ماهواره ها را طی کنیم.مرتضی براری با 
اشاره به اینکه ایران ۶ ماهواره آماده دارد، گفت: یکی از برنامه های مهم این سازمان این است که در سال 
آینده بتوانیم فرآیند پرتاب ماهواره ها را در هر فصل از سال با هر پرتاب طی کنیم. وی افزود: از نظر بودجه 
برای پرتاب ماهواره ها با مشکلی مواجه نخواهیم بود و با استفاده از تمام ظرفیت های سرمایه ای ملی و 
سرمایه گذاران خطرپذیر در فعالیت های فضایی بهره مند خواهیم شد.براری تصریح کرد: ماهواره پارس 
یک توسط پژوهشگاه فضایی ایران اکنون در حال تکمیل شدن است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم 
که این سازمان به دنبال ایده های جریان ساز بوده و از نخبگان و فارغ التحصیالن دانشگاهی درخواست 

می کنم طرح های جدید خود را در حوزه اکتشافات فضایی به این سازمان بدهند. 

ادعای واشنگتن: 

گروه های مورد حمایت ایران امنیت عراق را تهدید می کنند
به دنبال حمله راکتی به ســفارت واشــنگتن در بغداد، وزارت خارجه آمریکا مدعی شــده است که 
گروه های مورد حمایت ایران امنیت عراق را تهدید می کنند.براساس گزارشات، وزارت خارجه آمریکا 
با انتشــار بیانیه ای گفته، »وضعیت امنیتی همچنان پرتنش است و گروه های مسلح مورد حمایت 
ایران همچنان تهدید هستند. بنابراین ما هوشیار هســتیم.«وزارت خارجه عراق همچنین از دولت 
عراق خواسته است که از سفارت آمریکا در بغداد محافظت کند.واشــنگتن در حالی ایران و برخی 
گروه ها در عراق را متهم می کند که هیچ گروهی تا کنون مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

کافه سیاست

جواد الریجانی: 

»ضربه مغزی« اسم رمز 
کشته های آمریکاست

محمدجواد الریجانی، معــاون وزیر خارجه 
اسبق کشــورمان می گوید که ضرب شست 
ایران بــه آمریکا در عین االســد ایــران را تا 
ســال ها از حمله نظامی دشــمنان مصون 
کــرده و عامــل مهمــی در بازدارندگی بوده 
اســت. حمله موشــکی ایران به عین االسد 
نشان دهنده شــجاعت و درایت ایران بود. 
متاسفانه ابعاد دقیق این حمله به خوبی در 
داخل کشور تبیین نشــد و به علت اتفاقات 
دیگر مغفول ماند. حمله به عین االســد یک 
اقدام مهم نظامی و سیاســی بود که آثارش 
شگرف است. غربی ها به خوبی این مسئله را 
متوجه شدند.وی تصریح کرد: ضربه نظامی 
ایران به قــدری محکم بود کــه ترامپ تا به 
امروز هیچ گزارشــی در مورد خســارت های 
این حمله به مردم کشــورش و کنگره نداده 
 است؛ به گونه ای که صدای نمایندگان کنگره 
درآمــده اســت. آمریکایی هــا بــه تدریج 
اخبارحمله نظامی ایران را منتشــر می  کنند! 
به نظر من آنچه آنان به عنوان مجروح مغزی 
یا ضربه مغــزی معرفی می  کنند اســم رمز 
کشته  هاســت زیــرا نمی  توانند بــا خانواده 
تماس داشته باشــند!! لذا ارقام اعالم شده 
در رسانه  ها یعنی حدود صد نفر کشته و 200 
نفر مجروح ظاهرا درســت باشد. الریجانی 
افزود: آمریکایی ها به دنبال این هســتند تا 
به تدریج اخبار این حمله را منتشر کنند. در 
این راستا برای انحراف افکار عمومی به جابه 
جایی اخبــار دیگر از جمله ماجرای ســقوط 
هواپیمای اوکراینی می پردازند.آنان در ادامه 
به گونه ای آمار کشته شــدگان، مجروحان و 
تجهیزات منهدم شده شان را منتشر خواهند 
کرد که به هیبت شان ضربه نزند. در حالی که 
این حمله موشکی ایران به عین االسد موجب 
شد تا به لحاظ استراتژیک حداقل تا 10 سال 
آینده هیچ کشــوری در دنیا جرات حمله به 
ایران را نداشته باشد. این بازدارندگی یکی از 
دستاوردهای بزرگ حمله به پایگاه آمریکایی 

عین االسد است.

آنچه وزیر امور خارجه در این مصاحبه بیان کرد همان 
مشروط کردن مذاکره با آمریکا بود که بارها از سوی رهبر 

انقالب و رییس جمهور هم مطرح شده است

بین الملل

ن
مارا

: ج
س

عک
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 170 طرح راهسازی و عمرانی 
آماده بهره برداری در  دهه مبارک فجر

حدود 170 طرح راهســازی و عمرانی آماده بهره برداری در چهل و یکمین بهار انقالب اسالمی در استان 
اصفهان شد.مدیر کل راه وشهرسازی استان اصفهان گفت: این طرح ها شامل 11 طرح راهسازی به طول 

84 کیلومتر ، 153 واحد مسکن مهر و دو 
مسجد ، یک واحد آموزشی و طرح توسعه 
ســاختمان فرمانداری اصفهــان و طرح 
بازآفرینی شهری  با حدود 900 میلیارد ریال 
هزینه در استان اصفهان  آماده افتتاح در 
دهه مبارک فجر است.علیرضا قاری قرآن، 
هزینه  اجرای 84  کیلومتر طرح  راهسازی  
این اســتان را بیش از 722 میلیارد ریال 
بیان کــرد و افزود: همچنیــن در فجر 41 
انقالب اسالمی، عملیات اجرایی دو طرح 

راهســازی در اصفهان آغاز می شــود.وی گفت: احداث باند دوم محورهای نایین – انارک به طول 32 
کیلومتر، بادرود  – کاشان بطول 14 کیلومتر، دامنه – خوانسار – گلپایگان – خمین  به طول 3 کیلومتر،  
کاشان – برزک - ورکان بطول 6 کیلومتر هم در بخش راهسازی در ایام مبارک دهه فجر به بهره برداری 
می رسد.مدیر کل راه وشهرسازی اســتان اصفهان افزود: تکمیل عملیات راهسازی و اجرای آسفالت 
گرم محورهای باند دوم تیران – سامان به طول 6 کیلومتر، تقاطع غیر همسطح گلشن و واریانت اصالح 
مسیر به طول سه ونیم کیلومتر، سفید شهر – کاشان – نوش آباد به طول 9 کیلومتر و احداث میدان کفران 
بطول یک کیلومتر از دیگر طرح های آماده افتتاح راهســازی در این استان  است.علیرضا قاری قرآن 
گفت: تکمیل و آسفالت گرم محور آغداش – اسالم آباد بطول 4 کیلومتر، بهسازی و آسفالت گرم محور 
شاپورآباد – محسن آباد به طول سه ونیم کیلومتر و احداث محور مبارک آباد – اله آباد به طول دو ونیم 
کیلومتر هم از دیگر طرح های آماده بهره برداری در دهه مبارک فجر است.وی افزود: همچنین با افتتاح 
153 واحد مسکن مهر قهجاورستان، یک واحد آموزشی 12 کالسه در شاهین شهر، دو مسجد در شهرضا 
و شاهین شهر و بحث بازآفرینی بازار تاریخی شهرضا پرونده مسکن مهر استان اصفهان بسته می شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: همچنین در چهل ویکمین بهار انقالب اسالمی، عملیات 
اجرایی  باند دوم تیران – سامان بطول 14 کیلومتر و آسفالت محور چادگان بطول حدود 3 کیلومتر با اعتبار 

280 میلیارد ریال آغاز می شود.

صادرات محصوالت تولید کنندگان اصفهانی به 91 کشور
مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: از ابتدای امســال تاکنون، 2 میلیارد و 221 میلیون دالر کاال 
به وزن 6 میلیون و 77 هزار تن از این استان به 91 کشــور جهان صادر شده است.رسول کوهستانی 
از افزایش 11 درصدی ارزش و 48 درصدی وزن محصوالت صادراتی در مقایســه با مدت مشــابه 
پارسال خبر داد و افزود:50 درصد از این محصوالت صادارتی را آهن و فوالد، 20 درصد را فرآورده های 
نفتی و بقیه را محصوالت لبنی، مواد پالستیکی و مصنوعات سنگی شامل می شود. وی با اشاره به 
اینکه در این مدت 138 کیلوگرم طال به ارزش 5 میلیون و 280 هزار دالر از گمرک استان صادر شده 
است گفت: این مقدار دارای رشــد وزنی 109 درصدی و ارزشــی 169 درصد بوده است.کوهستانی 
همچنین به صادرات 440 هزار دالر صنایع دستی با رشــد وزنی 165 درصدی نیز اشاره کردو افزود: 
در این مدت به دلیل تحریم ها با کاهش ارزشی 79 درصدی صادرات فرش مواجه بودیم و تنها یک 
میلیون و 385 هزار دالر از این محصول روانه بازار های خارجی شده است.وی  در خصوص واردات 
 محصول به استان در این مدت نیز گفت: با وجود تحریم ها 368 میلیون دالر کاال به وزن 93 هزار تن

 از کشور های ایتالیا، آلمان، کره جنوبی، هند، فرانسه، امارات، هلند، مالزی، ترکیه و چین وارد کشور 
شده است.

دستورالعمل تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک ملغی شد؛

خداحافظی با سبزپوشان بازار

وجود و یا عــدم وجود آنتــی بیوتیک در  مرضیه محب رسول
مرغ ها مسئله ای است که چند سال اخیر 
در فضای پزشــکی و اقتصاد بازار مطرح شده است. از سویی مسئوالن 
دامپزشکی صراحتا اعالم کرده اند که هیچ نوع از آنتی بیوتیک در مرغ ها 
وجود ندارد و مردم نباید نگرانی به لحاظ پزشــکی در این مورد داشته 
باشند و از ســوی دیگر در بازار ، فروش مرغ های ارگانیک بدون آنتی 
بیوتیک یا همان مرغ سبز طرفداران زیادی پیدا کرده و البته گران تر هم 
فروخته می شود. بحث سالمتی مرغ ها و کیفیت آنها البته مسئله ای 
است که مسئوالن دامپزشکی چند ماهی است تالش دارند تا با اجرایی 
کردن برنامه رتبه بندی مرغ ها آن را سر و سامان دهند. بر اساس اعالم 
این سازمان، از تیر ماه برنامه درجه بندی مرغ ها از کشتارگاه ها آغاز شد 
و قرار بود از مهرماه این طرح اجرایی شود هر چنددر برخی از استان ها 
این روند از همان مهر آغاز شــد؛ اما اصفهان تا کنون از این برنامه عقب 
مانده است. حاال بر اساس اعالم رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی 
و موادغذایی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان، قرار است با اجرایی 
شدن طرح رتبه بندی، مرغ های ســبز یا همان ارگانیک از بازار برچیده 
شوند. به گفته خامسی پور، هم اکنون این مرغ ها در بازار توزیع شده و  
رنگ قسمت تحتانی پالستیک  مرغ حاکی از درجه آن است، پالستیک 

رنگ سبز به معنای مرغ A+، رنگ آبی مربوط به مرغ رتبه A و نارنجی 
نشانگر مرغ B است به این ترتیب مرغ A و A+ درجه یک و B درجه دو 
اســت. وی اظهار کرد: طرح ارتقای کیفیت بهداشــتی گوشت مرغ و 
آماده سازی کشتارگاه ها برای درجه بندی مرغ در مهرماه 1398 ابالغ و 
در نهایت مرحله اول عملیاتی طرح، از ابتدای دی ماه سال جاری اجرا 

شد. 
وی با بیــان اینکه براســاس این طرح کشــتارگاه های طیور اســتان 
 ،+A، B، A درجه بندی می شــوند، افــزود: کشــتارگاه ها در ســه رده
دسته بندی می شوند و مالک اصلی داشــتن خط اتوماتیک یا خط دو 
کشتار است، کشتارگاه هایی که خط دو کشتار داشــته باشند در گرید 
یا درجه A و A+ دسته بندی شده و کشــتارگاه هایی که خط دو کشتار 
را ندارند و به روش  دســتی انجام می دهند در گروه B قرار می گیرند.

خامسی پور در خصوص وجود هورمون در گوشت مرغ، اظهار کرد: بحث 
مصرف هورمون در مرغداری ها از پایه و اساس رد شده است و در هیچ 
جای دنیا برای پرورش مرغ گوشتی از هورمون استفاده نمی کنند، این 
امر به هیچ وجه عملیاتی، اقتصادی و قانونی نیست و ما چیزی به نام 
مرغ هورمونی در هیچ نقطه از ایران نداریم.وی در خصوص وجود آنتی 
بیوتیک ها در گوشت مرغ گفت: مرغ هم مانند هر موجود زنده دیگری 

ممکن اســت نیاز به مصرف دارو در طول یک دوره داشته باشد و آنچه 
مهم است اینکه هر دارویی یک زمان پرهیز و منع مصرف دارد که اگر آن 
دوره طی شــود باقی مانده دارو در گوشت به حداقل می رسد و مصرف 
آن بالمانع است. رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و موادغذایی 
اداره کل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه مرغ بدون آنتی بیوتیک 
مرغ هایی اســت که در طول پرورش دارو نمی خورند، تصریح کرد: در 
چند سال اخیر تولید این نوع مرغ در کشور صورت گرفت؛ اما به قدری 
حواشی در این مورد ایجاد شد که در یک ماهه اخیر سازمان دامپزشکی 
دستورالعمل تولید این مرغ را ملغی کرد و در حال حاضر چیزی به نام 

مرغ بدون آنتی بیوتیک یا مرغ سبز در بازار نداریم. 
طی سال هایی که مرغ سبز به بازار آمد هم مشتریان زیادی جذب کرد 
و هم مشــخصا طعم و مزه این مرغ ها تفاوت زیادی داشت. هر چند 
مســئوالن معتقد بودند این مرغ ها با انواع معمولــی آن هیچ تفاوت 
خاصی ندارند و تنها بســته بنــدی متفاوتی دارند و گــران تر فروخته 
می شــوند؛ اما با اجرای این طرح به صورت مشخص تعیین می شود 
مرغ در چه جایی و با چه مشخصات و امکانات بهداشتی کشتار شده و 
در نهایت همه تولید کنندگان برای رسیدن به سود بیشتر ناچار به ارتقای 

سطح کیفی نگهداری و کشتار طیور خواهند شد.

رییس کار گروه شیر اتاق بازرگانی اصفهان گفت: جو 
روانی منفی علیه مصرف شیر در کشور  طی روزهای 
اخیر با افت شــدید تقاضا بــرای خرید محصوالت 
لبنی همراه بــود؛ اما پس از اظهار نظر مســئوالن و 
کارشناســان، اطمینان خاطر مردم از سالمت  شیر 
تامین شــد و روند تقاضــا برای خریــد لبنیات به 

روال قبل بازگشــت.عباس زال بیک با اشــاره به 
انتشار اخباری پیرامون ناسالم بودن شیر مصرفی 
مردم، اظهار کرد: بر اســاس آمار و استانداردهای 
جهانی، میزان آفالتوکسین مجاز در ایاالت متحده، 
500ppt )بخــش در تریلیــون(، در اروپا، 50ppt و 
در ایــران 100ppt اســت و میزان آفالتوکســین در 
 50ppt واحدهای صنعتی پرورش گاو شــیری به 
می رســد.وی افــزود: آفالتوکســین نوعــی 
مایکوتوکسین یا سم قارچی است که به طور عمده 
از قارچ آسپرژیلوس تولید می شود و این قارچ که 
به کپک انباری نیز معروف اســت، در محیط های 
انباری و در شــرایط مناســب همچون وجود دما و 
رطوبت و دانه های شکسته، در مواد خوراکی دامی 

مســتعد همچون ذرت، تخم پنبه، پودر ماهی و ... 
رشــد می کند.وی ادامه داد: البته شیرهای حاوی 
آفالتوکســین M1 تا ســطح 50ppt برای مصرف 
انسان مناســب است و مشــکلی برای تغذیه بدن 
ایجاد نمی کند و بر اســاس استانداردهای سازمان 
غذا و داروی آمریکا، شیر حاوی آفالتوکسین باالتر 

تا سطح 500ppt  نیز قابل مصرف است.
رییس کارگروه شــیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی اصفهان یادآور شــد: با توجه به میزان 
مصرف سرانه شیر در کشــور و حجم صادرات این 
محصول و میزان تولید پیش بینی شــده شــیر تا 
پایان سال، به نظر نمی رسد قیمت این ماده غذایی 

تا اواخر سال 98، تغییری را تجربه کند.

تقاضای خرید شیر  به روال قبل بازگشت

 تقویم رومیزی

بازار

در چند سال اخیر تولید این نوع مرغ در کشور صورت گرفت؛ 
اما به قدری حواشی در این مورد ایجاد شد که در یک ماهه 
اخیر سازمان دامپزشکی دستورالعمل تولید این مرغ را ملغی 
کرد و در حال حاضر چیزی به نام مرغ بدون آنتی بیوتیک یا 

مرغ سبز در بازار نداریم

 تقویم رومیزی سال 
1399 مدل شازده کوچولو 

قیمت: 20،000 تومان

 تقویم رومیزی سال 
1399 پدیده نقش

قیمت: 30،000 تومان

 تقویم رومیزی سال 
1399 چوبی 

قیمت: 30،000 تومان

رونق تولید صنعت خودروسازی در استان اصفهان
رییس اتحادیه فروشــندگان خودروی اســتان از رشــد 30 درصدی ظرفیت تولیدی شرکت های 
خودروســازی اســتان اصفهان و ایجاد بســتر الزم برای ســرمایه گذاری دراین حوزه در ســال 
جاری خبرداد.حمیدرضا قندی اظهار داشــت:از آنجایی که نوســانات در بــازار ارز نقش مهمی در 
تعامالت بازار خودرو در کشــور دارد خوشــبختانه با برقراری ثبات و آرامش در این بازار و کاهش 
نرخ ارز توانســتیم زمینه ایجاد همکاری ها و ســرمایه گذاری های الزم ســازمان های خصوصی 
بر شــرکت های خودروســازی اســتان اصفهان را فراهم کنیم تا زمینه کاهش نرخ خودرو در بازار 
اســتان اصفهان رقم بخورد. وی افــزود: در چند ماه اخیر نــرخ خودرو های داخلــی 20 درصد و 
نرخ خودرو های خارجی 30 درصد نســبت به مدت مشابه سال گذشــته در بازار خودروی استان 
اصفهان کاهش داشــته اســت.قندی افزود:ظرفیت تولیدی شــرکت های خودرو سازی استان 
اصفهان طی ســال جاری بیش از 2 هزار دســتگاه اتومبیل در سال اســت که این میزان تولید در 
مقایسه با سال گذشته 30 درصد رشد داشــته است. وی ادامه داد:رشــد و رونق تولید خودرو در 
 اســتان اصفهان باعث شــده تا معامالت خودرو در این بازار نسبت به ســال های گذشته افزایش

 داشته باشد.

رییس سازمان برنامه و بودجه:

عیدی کارکنان دولت آخر  بهمن واریز می شود
رییس ســازمان برنامه و بودجه از پرداخــت عیدی یک میلیــون و 200 هزار تومانــی کارکنان و 
بازنشستگان دولت با حقوق بهمن ماه خبر داد.محمدباقر نوبخت با اشاره به اعالم خبر میزان عیدی 
یک میلیون و 100 هزار تومانی از سوی پایگاه اطالع رسانی دولت گفت: این رقم اعالم شده به دلیل 
اشتباه تایپی بوده است. البته با توجه به اینکه عیدی بر مبنای 5 هزار امتیاز محاسبه شده، میزان آن 
تقریبا حدود یک میلیون و 100 هزار تومان بود؛ اما با عنایت به اینکه میزان رشد حقوق در سال جاری 
20 درصد در نظر گرفته شده بود، هیئت وزیران نیز بر مبنای همین میزان افزایش، میزان عیدی را 
یک میلیون و 200 هزار تومان در نظر گرفت.رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: عیدی پایان سال 

کارکنان و بازنشستگان دولت ان شاءا... در پایان بهمن ماه به حساب آنها واریز می شود.

 ایجاد شهرک تولید ماهیان زینتی در اصفهان 
مستلزم ارائه تسهیالت است

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: ایجاد شهرک تولید ماهیان 
زینتی در شهرهای اصفهان، کاشان و نجف آباد مستلزم حمایت بیشتر و ارائه تسهیالت بانکی است.

محمدرضا عباسی افزود: استان اصفهان با تولید ساالنه بیش از 67 میلیون قطعه انواع ماهی زینتی 
شامل 120 گونه زنده زا و تخم گذار، رتبه نخســت را  در یک دهه اخیر در کشور دارد، اما تداوم کار این 
صنعت و بهبود آن نیازمند ایجاد شهرک تخصصی و برنامه ریزی برای تولید بیشتر است.وی با اشاره 
به فعالیت 700 مزرعه تولید ماهی تزیینی در استان، اضافه کرد: تولید ماهی زینتی هم اینک نه به 
صورت ســازمان یافته بلکه به صورت پراکنده انجام می شود به همین دلیل امکان هماهنگی های 

بیشتر و نظام مند کردن این فعالیت را نمی دهد.
مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی، اشتغال زایی را از دیگر مزایای احداث شهرک 
تولید ماهی برشمرد و گفت: توســعه این صنعت می تواند ایران را در بین دیگر کشورها در جایگاه 
ممتازی قرار دهد و افزایش صادرات و درآمد افزون تر را به همراه داشــته باشــد.وی با بیان اینکه 
آران و بیدگل و نطنز هم از ظرفیت الزم برای ایجاد شــهرک برخوردارند، ادامه داد: عملیات اجرایی 
احداث شهرک ماهیان تزیینی کاشان آغاز شده، اما برای نجف آباد و اصفهان هنوز اقدامی صورت 

نگرفته است.

کافه اقتصاد

استاندار اصفهان: اخبار

نمی توان مانند الگوهای زمان قاجار، استان را مدیریت کرد
استاندار اصفهان گفت: افزایش صادرات به کشورهای دیگر با مدیریت سنتی دشوار اســت، بنابراین باید مدیریت سنتی به پیشرفته تغییر یابد.عباس رضایی 
افزود: نمی توان مانند الگوهای زمان قاجار، استان و کشور را مدیریت کرد، زیرا پیشبرد اهداف در زمان کنونی به دانش روز نیاز دارد.وی با اشاره به وجود مشکالت 
سد راه صادرات ادامه داد: مقایسه آمار تولید و صادرات استان اصفهان نشان می دهد که به فکری نو در زمینه جذب بازارهای خارجی نیاز داریم و باید پذیرفت که 
صادرات امکان اشتغال، توسعه، تولید بیشتر و توسعه پایدار را فراهم می کند.وی با بیان اینکه در امور مختلف از جمله صادرات نباید از مشکالت پیش رو هراسید، 
تصریح کرد: ممکن است مدیرانی با افکار سنتی، سنگ جلوی پای فعاالن جوان اقتصادی و صادرات بیندازند؛ اما این امر نباید دلیلی بر توقف کار باشد.استاندار 
اصفهان در باره فعالیت های بسترساز بهبود کســب و کار و صادرات گفت: راه اندازی قطار سریع السیر اصفهان - تهران با مدت زمان سفر یک ساعت و 20 دقیقه 
و پایانه های بارهوایی )کارگو ترمینال( فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان، اقداماتی مناسب در این زمینه به شمار می رود. رضایی، گسترش روش های 
نوین در بخش های مختلف مانند کشاورزی را الزم دانست و گفت: برای مثال هم اکنون در شهرستان تیران و کرون با رونق کشت گلخانه ای، آمار بیکاری منفی و 

اشتغال مثبت شده است و حتی روزانه افرادی از اصفهان برای کار به این منطقه می روند.

امضای تفاهم نامه 
همکاری های موثر 
میان اتاق بازرگانی 

و دانشگاه هنر 
تفاهم نامه همکاری های موثر 
بین اتــاق بازرگانــی اصفهان و 
دانشگاه هنر درراستای توسعه 
فعالیت هــا در زمینــه اقتصاد 
 شــهری و توســعه فرهنگــی

 استان امضا شد.

وز عکس ر
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چه دالیلی باعث سرفه می شود
بیماری مزمن انسدادی ریه، نوعی بیماری التهابی ریه است که موجب 
انسداد جریان هوا از ریه ها می شود. عالئم اصلی این بیماری شامل تنگی 
نفس و سرفه همراه با تولید خلط می شوند.سرفه یکی از شکایات رایج 
مردم در طول سال است و این موارد طی ماه های سرد زمستان افزایش 
می یابند. سرفه، انواع و دالیل مختلفی دارد و انتخاب نوع درمان به دلیل 
آن بستگی دارد.آثار ناخوشایند سرفه مانند احساس درد در ناحیه سینه، 
بی اختیاری ادراری و اختالل در خواب می تواند در فعالیت های روزانه فرد 
اختالل ایجاد کرده و کیفیت زندگی وی را کاهش دهد، در نتیجه رسیدگی 

و درمان سرفه اهمیت دارد.

عفونت دستگاه تنفسی فوقانی 
به طور قطع، عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی که با سرفه و احتقان 
همراه هستند، در صدر فهرست قرار می گیرند. این شرایط معموال با یک 
گلو درد و احساس خراشیدگی آغاز می شود، طی شب تشدید می شود 
و با یک سرفه خشــک همراه با آبریزش و گرفتگی بینی دنبال خواهد 
شد. تغییری در اشــتهای فرد صورت نمی گیرد، تب یا لرز وجود ندارد و 
سطوح انرژی وی نزدیک به ســطح عادی باقی می ماند. معاینه ریه، 
صداهای عادی تنفس را نشــان می دهد.افراد مبتال به این شــرایط به 
واسطه نگرانی از ابتال به سینه پهلو که البته به ندرت چنین اتفاقی رخ داده 
است، به پزشک مراجعه می کنند و به اشــتباه بر این باورند که بیماری 

ویروســی آنها با مصرف آنتی بیوتیک ها درمان خواهد شد 
سرفه یا در پی دریافت دارویی قوی برای تســکین 

خود هســتند تــا خواب 
راحت تری داشته باشند.

آنفلوآنزا
آنفلوآنزا موجــب بدن درد، 

و تب، لرز، بی اشتهایی، خستگی  شــدید 
سرفه های خشک و دردناک می شــود. خلط سبز، زرد، قهوه ای یا 

خونی می تواند در روزهای نخست ابتال به بیماری مشاهده شود. معاینه 
ریه، صداهای عادی تنفس را نشان می دهد.

برونشیت
 برونشــیت به التهاب پوشش داخلی لوله های برونشــی یا نایژه گفته 
می شود. برونشــیت می تواند حاد یا مزمن باشد. این شرایط موجب 
سرفه همراه با خلط، تنگی نفس و احساس خستگی می شود. با این 
وجود، وضعیت اشتهای بیمار چندان تحت تاثیر قرار نمی گیرد. معاینه ریه 

صداهای عادی تنفس را نشان می دهد.

رینیت آلرژیک
افراد مبتال به رینیت آلرژیک، تغییری در اشتهای خود را تجربه نمی کنند، 
تب یا لرز ندارند و ســطوح انرژی بدن آنها تقریبا عادی باقی می ماند. 
معاینه ریه، صداهای عادی تنفس را نشان می دهد. سرفه ناشی از رینیت 
آلرژیک خشک یا مرطوب اســت و این بیماری با یک نشانه مشخص 
یعنی آبریزش و گرفتگی بینی همراه است که تا زمانی که ویروس در بدن 
حضور دارد، ادامه می یابد.رینیت آلرژیک به واسطه عاملی در محیط یا 
حتی غذای شما شکل می گیرد. در همین راستا، می توان روش حذف 
مواد غذایی را برای شناســایی عامل اصلی مد نظر قرار داد. این روند را 
می توانید با حذف گلوتن از رژیم غذایی خود برای چهار هفته آغاز کنید. 
سپس، گلوتن را برای سه روز به رژیم غذایی خود اضافه کرده و عود عالئم 
را بررسی کنید. می توانید روشی مشابه را برای غذاهای حاوی لبنیات، 
بادام زمینی، سویا، تخم مرغ، ذرت و حتی غذاهای حاوی شکر پاالیش 
شده مد نظر قرار دهید که از شناخته شده ترین مواد غذایی مسبب آلرژی 

هستند.

آسم
ســاده ترین روش تشخیص آســم، بررسی وضعیت 
تنفس بیمار است. اشتهای افراد مبتال به این بیماری 
تغییری نمی کند، تب یا لرز وجود ندارند، سطوح انرژی 
نزدیک به شرایط عادی باقی می ماند و سرفه خشک 
است. معاینه ریه صدای خس خس هنگام دم، بازدم 
یا هر دو را نشــان می دهد.آسم هم می تواند با عاملی 

در محیط یا غذای شــما در ارتباط باشد. شما می توانید 
روش حذف مواد غذایی که در باال به آن اشاره شد را مد نظر 

قرار دهید.

سینه پهلو
تشخیص سینه پهلو آسان است. تب ناشی از این بیماری برای بیش از 
پنج روز ادامه می یابد، بی اشتهایی، خستگی، سینه درد و سرفه مرطوب 
نیز از دیگر عالئم آن هســتند. معاینه ریه، صدای خس خس را نشان 
می دهد. برای درمان ســینه پهلو از آنتی بیوتیک ها استفاده می شود و 

مصرف مایعات و استراحت فراوان توصیه می شود.
بیماری مزمن انسدادی ریه

بیماری مزمن انسدادی ریه، نوعی بیماری التهابی ریه است که موجب 
انسداد جریان هوا از ریه ها می شود. عالئم اصلی این بیماری شامل تنگی 
نفس و سرفه همراه با تولید خلط  است. بیماری مزمن انسدادی ریه یک 
بیماری پیشرونده است به این معنی که معموال با گذشت زمان شرایط 

آن وخیم تر می شود. معاینه ریه، صدای خس خس را نشان می دهد.

سیاه سرفه
سیاه سرفه شرایطی شایع نیســت؛ اما در برخی موارد می تواند موجب 
مرگ نوزادان شود. ســرفه پایدار همراه با صدایی بلند از نشانه های 
کالسیک سیاه سرفه هستند. سیاه سرفه یک بیماری واگیردار 
است و گاهی اوقات پیش از ظاهر شدن عالئم نیز عامل بیماری زا 
می تواند به دیگران منتقل شود. از این رو، مصرف آنتی بیوتیک ها 

باید حتی پیش از مشخص شدن نتایج آزمایش ها آغاز شود.

نارسایی احتقانی قلب
ســرفه پایدار همراه با تنگی نفس، افزایش وزن، 
تورم پــا، خس خــس ســینه، ضربان 
قلب ســریع یا نامنظم، خستگی 
و ضعف، بی اشــتهایی و حالت 
تهوع از نشــانه های نارسایی 
احتقانــی قلب هســتند. به 
طور معمول، افــراد مبتال به 
این بیمــاری باید داروهای 
ادرارآور مصــرف کرده و زیر 
نظر یک متخصص قلب قرار 
داشته باشند.به خاطر داشته 
باشــید در صورتی که سرفه 
حالتی پایــدار دارد باید برای 
بررسی دقیق شرایط به پزشک 

مراجعه کنید.

»آسپرین« به پیشگیری از تولد زودرس کمک می کند
یک مطالعه جدید نشان می دهد مصرف روزانه آسپرین بچه احتمال زایمان زودرس را در مادرانی 
که اولین فرزندشــان را به دنیا می آورند، کاهش می دهد.طبق نتایج مطالعه جدید که در شــش 
کشور کم درآمد جهان انجام شده است، مصرف روزانه آسپرین بچه توسط مادرانی که اولین بچه 
خود  را باردار هستند موجب کاهش ریسک زایمان زودهنگام تا ۱۱ درصد می شود. به گفته محققان، 
احتمال زایمان زودهنگام )قبل از هفته ۳۴ بارداری( تا یک چهارم کاهش می یابد.در مطالعه جدید 
حدود ۱۲ هزار زن در کشورهای کنگو، گوآتماال، هند، کنیا، پاکستان و زامبیا مورد بررسی قرار گرفتند. 
تمام زنان اولین بارداری شــان بود. نیمی از آنها در گروه دریافت کننده آسپرین با دوز پایین قرار 
گرفتند و نیمی دیگر قرص دارونما دریافت کردند.زنان مصرف روزانه آسپرین یا دارونما را در هفته 
ششم بارداری آغاز کردند و تا هفته ۳۶ یا تا زمان زایمان ادامه دادند.در پایان مشخص شد مصرف 
آسپرین احتمال زایمان زودرس را ۱۱.۶ درصد کاهش داد در حالی که در زنان دریافت کننده دارونما 
این رقم ۱۳.۱ درصد بود.تیم تحقیق شاهد افزایش مشکالتی نظیر خونریزی برای مادر یا نوزاد نبود.

محققان تاکید می کننــد زنان باردار قبل از مصرف هر نوع دارویی نظیر آســپرین بچه حتما باید با 
پزشک خود مشورت کنند.

راه های به تاخیر انداختن خطرات یائسگی زودهنگام
تحقیقات نشان می دهد شروع زودهنگام یائسگی، زنان را در معرض ریسک باالی بیماری هایی 
نظیر دیابت، امراض قلبی و موارد دیگر قرار می دهد.یائسگی، یک پدیده بیولوژیکی طبیعی است 
که هر زنی آن را تجربه می کند. ایــن پدیده زمانی رخ می دهد که تخمدان هــا دیگر تخمک تولید 
نمی کنند و میزان هورمون استروژن بدن که چرخه تولیدمثل را تنظیم می کند، کاهش می یابد.سن 
عادی یائسگی بین سنین ۴۵ تا ۵۵ سال است؛ اما شرایط زیادی موجب شروع دوره یائسگی قبل 
از سن ۴۵ سال می شود.طبق مشاهده های مطالعه اخیر، زنانی که در معرض یائسگی زودهنگام 
قرار می گیرند سه برابر بیشتر با خطر ابتال  به شرایط چندبیماری تا سن ۶۰ سالگی مواجه هستند.

شرایط چندبیماری به معنای وجود همزمان دو یا چند بیماری است: دیابت، فشارخون باال، بیماری 
قلبی، سکته، آرتروز، پوکی استخوان، آسم، بیماری انسداد ریه، افسردگی، اضطراب و سرطان سینه.

محققان معتقدند میزان پایین استروژن، علت اصلی افزایش ریسک این بیماری هاست.مطالعات 
نشان می دهد زمان شروع یائســگی با تغذیه هم مرتبط است. محققان دریافتند شروع یائسگی 
می تواند با میزان مصرف هر وعده ماهی و حبوبات تازه تا ســه سال به تاخیر بیفتد. نخود و لوبیا از 

جمله حبوبات محبوب در این زمینه هستند.

علت شیوع بیشتر سرطان در مردان مشخص شد
نتایج مطالعه جدید نشــان می دهد تفاوت های DNA بین مردان و زنان، علت اصلی شیوع باالتر 
سرطان در بین مردان را توضیح می دهد.محققان با استفاده از داده های مربوط به ۹۰۰۰ نفر، عملکرد 
ژن را در بیماران مبتال به انواع گوناگون سرطان بررسی کردند. یافته ها نشان داد ریسک سرطان با 
کاهش عملکرد ۶ کروموزوم اصلی Y افزایش می یابد.»خوآن رامون گونزالز«، سرپرست تیم تحقیق 
از موسسه بارسلونا، در این باره می گوید: »مطالعات نشــان داده اند از بین رفتن کامل کروموزوم 
Y با افزایش سن در برخی از ســلول های مردان اتفاق می افتد.«این ۶ ژن کروموزوم Y در تنظیم 
چرخه ســلولی نقش دارند که ایجاد نقص در آنها می تواند منجر به رشد تومور شود.گونزالز در این 
باره می گوید: »مردان نه تنها با ریســک باالتر ابتال  به سرطان در مقایســه با زنان روبه رو هستند، 
همچنین روند پیشرفت بیماری در آنها شدیدتر اســت. همین تفاوت ها موجب کاهش طول عمر 
مردان می شود.«محققان یکی از علل اختالل در عملکرد کروموزم Y را برخی عوامل محیطی نظیر 

استعمال دخانیات یا سایر مواد مضر عنوان می کنند.

سلامتدانستنی ها

ابالغ رای
11/52 کالسه پرونده:1356/98 ،شــماره دادنامه:2040-98/10/22 مرجع رسیدگی: 
شــعبه یازدهم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: قدمعلی امیریوسفی ، نام 
پدر:محمدحسین ، نشانی:خمینی شهر خ سلمان فارسی خ خیام بن بست 11 ، خواندگان:1-
مژده مهربی زاده 2-میثم سلطانی 3-جمشید احسانی 4-مصطفی درخشان ، فرزند:1-

حســین 2-عباس 4-یداله ،  نشــانی: 1- مجهول المکان 2-خمینی شهر خ پاسداران 
کوچه زاگرس رو به روی فضای سبز 3-آمل امامزاده عبداله سنگ فروشی تخت جمشید 
4-نور چمستان روستای قاسم آباد ، خواسته:مطالبه وجه یک فقره چک،گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای قدمعلی امیریوسفی به طرفیت 
خواندگان:1-مژده مهربی زاده 2-میثم سلطانی 3-جمشید احسانی 4-مصطفی درخشان 
، فرزند:1-حســین 2-عباس 4-یداله به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
07/9609/164038 به مبلــغ 100/000/000 ریال مــورخ 98/6/25 عهده بانک ملی 
شعبه سه راه دانشجو از جاری 0110743676006 به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل 
مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه خواندگان دلیل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خود 
یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده است همچنین خوانده ردیف اول به عنوان متعهد 
اصلی صادر کننده چک و خوانده ردیف دوم و ســوم و چهارم به عنوان ضامن مبادرت به 
صدور چک فوق نموده اند دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه 
مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلســه 98/10/16 و همچنین به استناد مواد 522 و 
519 و 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد249 و 
310 و 313 و 314 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چــک حکم به محکومیت تضامنــی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 2/300/000 ریال بابت هزینه 
دادرســی و حق الوکاله وکیل وفق آیین نامه حق الوکاله وکال و خســارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رســید چک 98/6/25 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می گردد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شــورا غیابی اســت و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیســت روز 
 قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرســتان خمینی شــهر می باشد. 
م الف: 746683 ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

11/54 شماره: 1491/98حل2 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 4:00 بعدازظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1398/12/21 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:مهدی ملک زاده با وکالت 
آقای اصغر علی جانی ، نام پدر: قدرت اله ، نشانی:خمینی شهر بلوار شهید منتظری کوچه 
88 پالک 11 ؛ مشخصات خوانده: موسی رئیسی اسفنجانی ، نام پدر:محمد ،  خواسته و بها: 
مطالبه به مبلغ 50/000/000 ریال ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان، اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف : 748018 رئیس 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی

11/53 شماره: 1732/97حل12 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: مهدی 
واثقی  ، نام پدر: حسین علی ، نشــانی :مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام 
خانوادگی: ایرج ملکزاده با وکالت زهرا عسگری ، نشانی: خمینی شهر بلوار دانشگاه صنعتی 
خ حکیم فرزانه ، وکیل:خمینی شهر خ آزادگان رو به روی ایران خودرو ساختمان اطلس 
طبقه دوم، محکوم به:به موجب رای شــماره 2610 تاریخ 97/10/25 حوزه اول شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 
به: پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره های 931/05131629 
مورخ 96/4/30 و 931/05131628 مورخ 96/3/30 عهده پست بانک ایران شعبه نجف 
آباد بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم و 
دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان و 
نیم عشردولتی به صندوق دولت. رای صادره غیابی میباشد. ماده34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف : 747351  ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم 

شورای حل اختالف خمینی شهر 
حصر وراثت

11/55  خانم شــهربانو هاشــمي موســي آبادي داراي کدملي 5129869575 به شرح 
دادخواست به کالسه 589/98  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان احمد قاسمیان به شناسنامه 76 در تاریخ 1398/9/10 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- احترام امامي فرزند 
عباســعلي به کدملي 5129724453 )مادر متوفي( 2- شــهربانو هاشمي فرزند حسین 
به کدملي 5129869575 )همســر متوفي( 3- زهرا قاســمیان فرزنــد احمد به کدملي 
5120056385 )دختر متوفي( 4- سعید قاسمیان فرزند احمد به کدملي 5120001092 
)پسر متوفي(. اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه  به شــورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 

م الف: 746927  شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف دهاقان 
مزایده اموال منقول

11/56  شــماره مزایده: 139804302124000002 به موجب پرونده اجرائی  کالســه 
9800022 با موضوع مهریه، له خانم زهرا ســورانی فرزند فیض الــه علیه آقای نعمت 
ا... سورانی یان چشــمه فرزند قریب یک دستگاه خودروی ســواری پراید تحت پالک 
انتظامی 612 و 17 ایران 23 متعلق به آقای نعمت ا... ســورانی یان چشمه با مشخصات 
 کلی: مدل 1395 رنگ سفید، تیپ 132، شــماره موتور m 135580808 و شما ره شاسی
  NAS 421100 G 1193714 بــا توجــه به نوع، سیســتم، تیپ، ســال ســاخت ، 
وضعیت اتاق، بدنه، رنگ، شاســی، شــرایط فنی موتور، گیروبکس، میزان آج الستیک 
و مدت اعتبار بیمه نامه شــخص ثالث تــا تاریخ 1399/02/19، طبق نظر کارشــناس 
رســمی دادگســتری قیمت خودروی فوق الذکر بالــغ بر مبلــغ 420/000/000 ریال 
برابر با چهل و دو میلیون تومان ارزیابی شــده که از ســاعت 9 الی 12 روز چهارشــنبه 
مــورخ 1398/11/30 در اداره ثبت اســناد و امالک فریدونشــهر از طریــق مزایده به 
فروش می رســد. مزایده از مبلــغ پایه 420/000/000 شــروع و بــه باالترین قیمت 
پیشــنهادی نقداً فروخته می شــود. الزم به ذکر اســت کلیــه هزینه هــای قانونی به 
عهده برنده مزایده اســت و نیم عشــر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شــد و چنانچه 
روز مزایده تعطیل رســمی گردد مزایــده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد شــد. محــل بازدید خودروی فوق: روســتای خویگان علیاء- 
 کوچه صداقــت- منزل آقای محمد حســین ســورانی. تاریخ انتشــار: 1398/11/08 

م الف: 748309  محسن مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونشهر
تحدید حدود اختصاصی

11/57 شماره نامه : 139885602024008917 چون خانم مروارید صادقی قهفرخی فرزند 
رجبعلی و آقای امامقلی شاه قلیان قهفرخی فرزند علی داد در اجرای مقررات قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )بالمناصفه( تقاضای صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان واقع در محدوده پالک 131 فرعی از 
4483- اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان رانموده و آرای شماره 2700-2701 مورخ 
1398/07/17 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید 
حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبــق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید 
حدود پالک شماره 4494 فرعی از 4483 اصلی مفروز ومجزی از 131 فرعی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به نام خانم مروارید صادقی قهفرخی فرزند رجبعلی و آقای امامقلی شــاه 
قلیان قهفرخی فرزند علی داد )بالمناصفه( در روز چهارشنبه 98/11/30 از ساعت 9 صبح 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین 
مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت 

پذیرد. م الف: 744014 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

11/58 شماره: 98/2027001152-98/11/3 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
سه طبقه پالک شــماره 5808/1  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به 
نام رضوان زرین مکان فرزند ناصر، ش.ش 1332 و شماره ملی 1287845568 در جریان 
ثبت است و رای شماره 139860302027001152 مورخ 98/02/07 از طرف هیات حل 
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده 
اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا 
به دستور قســمت اخیر از ماده 13 قانون ت.ت مصوب 1390 و بر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 98/12/04 روز یکشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضــات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی 
طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیــر این صورت متقاضی ثبت و یا 
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
 با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:746746 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان
حصر وراثت

11/59  آقای عباسعلی جواهری دارای شناسنامه شماره 63 به شرح دادخواست به کالسه  
620/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ماشاءاله جواهری به شناسنامه 2353 در تاریخ 98/9/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- عباسعلی جواهری فرزند ماشاءاله 
، ش.ش 63 فرزند متوفی 2- وحید جواهری فرزند ماشاءاله، ش.ش 4825 فرزند متوفی 
3- مجید جواهری فرزند ماشــاءاله، ش.ش 28 فرزند متوفی 4- ســعید جواهری فرزند 
ماشاءاله، ش.ملی 1239502915 فرزند متوفی 5- مهری میری فرزند محمد، ش.ش 5 
همسر متوفی می باشد و جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 749297 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز
احضار

11/60  خواهان: محمد تقی ذوالفقاری، خوانده: ســهیال براتی، کالسه پرونده: 605/98 
ش 1، وقت رسیدگی: 99/1/23 محل حضور: شــعبه اول شورای حل اختالف نطنز واقع 
در مجتمع شــوراهای حل اختالف نطنز، خواهــان آقای محمد تقــی ذوالفقاری فرزند 
عبدالرحمان دادخواســتی به طرفیت خانم سهیال براتی به خواســته مطالبه وجه مطرح 
که به کالسه 605/98 ثبت شعبه اول شــورای حل اختالف نطنز گردیده و چون خوانده 
 مجهول المکان می باشــد و از طرفی وقت رســیدگی به تاریخ 99/1/23 ساعت 4/30 
بعد از ظهر تعیین شده است لذا مراتب به وسیله یک نوبت نشر در روزنامه کثیراالنتشار ابالغ 
می گردد خوانده می تواند در دبیرخانه شورا حاضر و برگ ثانی دادخواست و ضمائم را عینا 
دریافت دارد در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ تلقی و شورا مبادرت به اتخاذ نظریه 

خواهد نمود. م الف: 750011 شعبه اول شورای حل اختالف نطنز

افراز پالک
11/61 شــماره: 139885602006009987 - 98/11/6 ، بر اساس تقاضای عباسعلی 
حاج حیدری ورنوســفادرانی فرزند تقی مبنی بر افراز مالکیت خود از پالک 158/4921 
واقع در خمینی شــهر بخش چهارده ثبت اصفهان چون طبق گواهی مامور ابالغ با توجه 
به عدم امکان ابالغ واقعی و همچنین متقاضی مزبور اعالم داشــته قادر به اعالم نشانی 
مالکین ششدانگ نمی باشد لذا بدینوسیله به محمد امیرخانی و هرکسی که به هر نحوی 
قائل به وجود حقی در پالک مذکور می باشد ابالغ می گردد مورخ 98/11/19 ساعت 10 
صبح نماینده ثبت و نقشه بردار ثبت در محل وقوع ملک حاضر بوده و عدم حضور شما مانع 
رسیدگی نخواهد بود لذا مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود تا ذینفع جهت 
پیگیری های مربوطه اقدام نماید. م الف: 750591  نبی اله یزدانی  رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر
اخطاریه اجرائي 

11/62 رای شماره 1077 مورخ 22 / 12 / 97 منتشره درمورخه 29 / 10 / 98 بنام محسن 
خدایی صحیح می باشد. م الف: 736933  حوزه سوم شوراي حل اختالف شهرستان 

شهرضا

آگهــی تغییــرات شــرکت آرکا ســازه اصفهــان 
 شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبــت 50111 

و شناسه ملی 10260685791 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/10/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : آقای امیرحسین برکت به شماره ملی 1293439614 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جالل بورانی کریچی به شماره ملی 
1293241334 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حشمت اله 
موالئی به شمارملی 4160074375 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای 
امیرحسین برکت به شــماره ملی 1293439614 به سمت مدیرعامل 
برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشــد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )747232(

آگهــی تغییــرات شــرکت آرکا ســازه اصفهــان 
 شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبــت 50111 

و شناسه ملی 10260685791 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره عبارتند 
از آقای امیرحسین برکت به شماره ملی 1293439614 و آقای جالل 
بورانی کریچی به شماره ملی 1293241334 و آقای حشمت اله موالئی 
به شماره ملی 4160074375 که برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای 
علیرضا شفیعی خوراسگانی به شــماره ملی 1291471863 به سمت 
بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلزارفر به شماره ملی 1293419338 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )748911(
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 ارسال 10 کامیون کمک های اهدایی از اصفهان
 به سیستان و بلوچستان

سرپرســت جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: تاکنون ۱۰ کامیون کمک هــای اهدایی مردم 
استان اصفهان به مبلغ ۹ میلیارد ریال برای مردم ســیل زده استان سیستان و بلوچستان ارسال شده 
اســت.علی محمد هاشــمی  اظهارکرد: پس از برپایی پایگاه های جمع آوری کمک های مردمی برای 

سیل زدگان سیستان و بلوچستان در تمام 
شهرستان های اســتان اصفهان از سوی 
جمعیت هالل احمــر، کمک های مردمی 
شــامل اقالم غذایی، پتو، زیرانداز، لوازم 
التحریر، لوازم بهداشتی و مواد شوینده به 
ارزش ریالی ۹ میلیارد ریال جمع آوری و 
پس از تفکیک و بسته بندی به منطقه سیل 
زده ارسال شد.وی اضافه کرد: تاکنون مبلغ 
یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال توسط مردم 

استان اصفهان از طریق صندوق های جمع آوری کمک های مردمی و دستگاه های کارتخوان جمعیت 
هالل احمر استان جمع آوری شده است.سرپرســت جمعیت هالل احمر استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: مردم نوع دوســت اســتان اصفهان می توانند کمک های نقدی خود را به حساب ٩٩٩٩٩ جمعیت 
هالل احمر نزد تمام بانک های کشور و یا به شماره کارت های ۶۱۰۴۳۳۷۹۹۹۹۹۹۹۹۶ نزد بانک ملت و  
۵۸۹۴۶۳۱۸۵۰۲۵۹۷۳۰ نزد بانک رفاه کارگران واریز کرده و همچنین با شماره گیری کد دستوری #١١٢* 

کمک های نقدی خود را اهدا کنند.

قاتل خاموش، طی 10 ماهه امسال 21 نفر را به کام مرگ کشید
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان از مرگ ۲۱ نفر بر اثر مسمومیت با منوکسیدکربن طی 
۱۰ ماهه امسال در استان اصفهان خبر داد.غفور راســتین با اعالم این خبر اظهار کرد: از ابتدای امسال تا 
پایان دی ماه، ۴۴۱ نفر در استان اصفهان بر اثر استنشاق گاز منوکسیدکربن دچار مسمومیت شدند که از 
مجموع این افراد، ۴۲۰ نفر پس از دریافت خدمات درمانی فوریت های پزشکی در بیمارستان بستری یا 
به صورت سرپایی درمان شدند و ۲۱ نفر جان خود را از دست دادند.وی افزود: از مجموع مسمومیت ها با 
منواکسید کربن در این مدت بیشترین موارد با ۵۹ درصد مربوط به شهر اصفهان بوده، به طوری که ۲۶۲ 
نفر دچار مسمومیت شده و ۱۳ نفر از آنها فوت کردند. پس از آن شهرستان های خمینی شهر و نجف آباد 
با ۴۶ و ۴۲ نفر بیشــترین موارد را به خود اختصاص دادند. مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان 

اصفهان تصریح کرد: ۵۱ درصد از این افراد مرد، ۴۰ درصد زن و ۹ درصد کودک بودند.

زمان و نحوه ثبت نام آزمون زبان دکتری پیام نور اعالم شد
رییس مرکز ســنجش و آزمون دانشــگاه پیام نور گفت: ســی و یکمین دوره آزمون زبان دکتری 
تخصصی )ETPNU( دانشگاه پیام نور روز یکشنبه۲۷ بهمن ماه سال جاری به صورت الکترونیکی 
در مراکز اصفهان، تبریز، تهران جنوب، شــیراز، کرمان و دبی برگزار می شود.بهنوش سلیم بهرامی 
ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: متقاضیان شــرکت در این آزمون از ۷ لغایت ۲۰ بهمن ماه ســال 
جاری فرصت دارند به صورت الکترونیکی و از طریق پرتال دانشگاه پیام نور – مرکز سنجش و آزمون  
http://azmoon.pnu.ac.ir/Portal/Home جهت ثبت نام اقدام کنند.وی زمان دریافت کارت 
آزمون را از ۲۱ لغایت ۲۷ بهمن ماه اعالم کرد.سلیم بهرامی خاطرنشان کرد: هزینه ثبت نام باید به 
صورت الکترونیکی در هنگام ثبت نام و از طریق سایت پرداخت شود و داوطلبان دقت داشته باشند 

که به هیچ وجه مبلغ ثبت نام را به صورت دستی و از طریق شعب پرداخت نکنند.

خط قرمزهایی که  از بین رفته اند؛

کلید خانه های مجردی در دست زنان

در آمارها جا ندارند و اگر هم رقمی برای شان باشد مربوط به زنانی است 
ناخواسته مجرد شده اند. به درســتی مشخص نیست که چه تعداد از 
خانوارهای معمولی تک نفره اند و زندگی مجردی محسوب می شوند. 
آمار دقیقی نیز از تعداد خانه های مجردی دختران و پســران در کالن 
شهرها و به خصوص اصفهان در دست نیست؛ اما طبق اظهار نظر وزارت 
ورزش و جوانان ایران در ســال ۱۳۹۱، در شــهرهای بزرگ بین ۲۵ تا 
۳۰ درصد جوانــان زندگی مجردی دارند.این در حالی اســت که عضو 
کمیسیون اجتماعی مجلس هم با انتقاد از اینکه آسیب های اجتماعی 
ناشی از زندگی مجردی در حال افزایش است از وجود بیش از ۲ میلیون 
و ۸۰۰ زن سرپرست خانوار در کشور خبر داده است. زندگی در خانه های 
مجردی این روزها دیگر برای زنانی که به هر علتی این زندگی را انتخاب 
کرده اند تابو نیست؛ اما در کنار آن رشد آسیب ها نشان از تهدیدی است 
که این انتخاب را زیر سوال می برد.مدتی پیش خبری درباره باال رفتن 
تعداد خانه های مجردی و تمایل جوانان به داشتن زندگی مستقل از 
خانواده منتشر شد، مطرح شدن رسمی این موضوع نشان می دهد که 
تعداد خانه های مجردی و تعداد جوانانی که جدا از خانواده ها زندگی 
می کنند، باال رفته اســت. نباید به این مسئله از یک بعد نگاه کرد چون 

چنین  بحثی، مسئله ساده ای نیست و عوامل مختلفی دست به دست 
هم داده و باعث شده اند این پدیده اجتماعی فرهنگی اتفاق بیفتد. یکی 
از این عوامل، تغییر فرهنگی است که مهم ترین عامل نیز  محسوب می 
شود. تغییرات فرهنگی ای که در جامعه ما اتفاق افتاده، اجازه می دهد 
پدیده ای که تا چند ســال پیش یک پدیده ممنوع بــود، این روزها به 

چشم بخورد. 

مهاجرت و تنهایی در خانه های تک نفره  
مهاجرت افراد از روستا به شــهرها یکی دیگر از علل به وجود آمدن این 
معضل در جامعه هســتند و متاســفانه عملکرد دولت ها در گذشته به 
منظور پیش گیری از مهاجرت جوانان از روستا به شهرها مطلوب نبوده 
است.در واقع دولت مردان باید روی مسائل اقتصادی جوانان حساس 
باشــند. این روزها وضعیت بد اقتصادی، باالرفتن سن جوانان و عدم 
توانایی آنها برای تشکیل زندگی مشترک و خانواده به علت پایین بودن 
توان مالی عوامل زمینه ساز معضل خانه های مجردی است.یکی دیگر 
از دالیل دختران برای زندگی مجردی روابط عاطفی آنان اســت. این 
دختران که اغلب جوان هستند نیازهای عاطفی خود را در رابطه با جمع 

دوستان مونث و مذکر خود جســت وجو می کنند و زندگی در خانواده 
یا تحت کنترل خوابگاه به آنها فرصت این نوع دوستی ها را نمی دهد.به 
نظر می رسد ترکیبی از نیازهای عاطفی، میل به فردیت، استقالل طلبی، 
میل به رشد و پیشرفت تحصیلی و حرفه ای و توسعه  نامتوازن تهران در 
مقایسه با شهرستان ها باعث گرایش فزاینده  دختران به زندگی مجردی 
در تهران می شود. خلیل سیدزاده،  مشاور خانواده،  می گوید: معموال زنان 
مطلقه با گذر زمان، عالوه بر مسائل شخصی، روان شناختی، دغدغه های 
عاطفی و مسائل مالی فشارهایی از سمت جامعه را تحمل می کنند و 
مستأصل و درمانده، به خاطر رفتن به حاشیه و عدم مدیریت صحیح 
هنگام برخورد با مشــکالت حتی تا مرز افسردگی هم پیش می روند.

همین فشارهای وارده موجب گوشــه گیری آنان از خانواده و اطرافیان 
می شود چون سنت های خانوادگی آنان مغایر با طالق است و به علت 
عدم درک والدین زندگی در تنهایی را ترجیح می دهند و وقتی به پای 
درد دل آنان می نشینیم،  چاره ای نمی یابند و با اجبار به این سبک از 

زندگی تن می دهند. 

خانه  مجردی ، تنهایی و ...
به اعتقاد احمد پدرام، روان شناس و کارشناس آسیب های اجتماعی 
مسئله اقتصادی هم یک عامل موثر است. بعضی جوان ها، چون توانایی 
مالی مناسبی برای تهیه مسکن مستقل دارند، یا اینکه خانواده چنین 
امکانی را در اختیارشان قرار می دهد، از خانواده جدا می شوند و مستقل 
زندگی می کنند گاهی هم این جوان ها چون با خانواده هایشــان دچار 
مشکل هستند از آن ها جدا می شوند؛ اگر فرد در ارتباط با خانواده اش 
دچار مشــکل باشــد و آن ها نتوانند حرف همدیگر را بفهمند، احتمال 
انگیزه جدا شدن از خانواده، برای تشکیل یک زندگی مستقل از خانواده 
به سبکی که دلخواه خود فرد باشد، بیشتر می شود اما اگر ارتباط یک 
ارتباط گرم باشد و خانواده، تصمیمات فرد را با روی باز بپذیرد می شود 
گفت این احتمال کمتر می شــود.در كنار عوامــل اقتصادی همچون 
كار، مســكن و درآمد كه در حال حاضر یكی از موانع ازدواج در كشــور 
ما به شــمار می روند، عوامل اجتماعی و فرهنگی هــم نقش پررنگی 
را در كاهش ازدواج و افزایش تجرد ایفا می كننــد. یكی از این عوامل 
فرهنگــی و اجتماعی، افزایش روابــط دختران و پســران با همدیگر 
پیش از ازدواج و عادی شدن این روابط است كه روزی روزگاری، خط 
قرمز بود و تابو به شــمار می رفت!اما همین خط قرمــز، به مرور زمان 
 و در اثر تاثیرات زیرپوســتی از بین رفته و نوع دیگــری از زندگی به آن 

اضافه شده است.

سال هاســت موضوع اشــتغال برای بســیاری از 
افراد جامعه و به خصوص جوانان تبدیل به معضل 
پیچیــده ای شــده؛ اما کالف ســردرگم اشــتغال 
معلوالن گره های کورتری دارد که به نظر نمی رســد 
به آسانی بتوان آنها را باز کرد.باور جامعه به معلوالن 
و توانمندی هایشــان، آموزش، اســتعدادیابی و 
کســب مهارت در کنار خودباوری و اعتماد به نفس 
معلوالن، فراهم بودن فرصت های شغلی مناسب 

با ویژگی های این افراد، سرمایه گذاری کارآفرینان 
و تخصیص اعتبــارات الزم از ســوی دولتمردان و 
نیز اجرای کامل قوانین حمایــت از معلوالن، همه 
و همه باید دســت به دســت هم دهند تــا زمینه 
اشــتغال، اســتقالل مالی و اجتماعی معلوالن در 
جامعه را فراهم کنند. محمدجواد خادمی، رییس 
هیئت مدیره انجمن روشن بین اصفهان که حدود ۴ 
سال است به عنوان مشاور مشغول فعالیت است، 
در خصوص مهم ترین مشــکلی که برای اشــتغال 
معلوالن در جامعه وجود دارد، گفت: در حال حاضر به 
مسائل به صورت چندعاملی نگاه می شود، اشتغال 
نیز موضوعی اســت که باید به صورت چندعاملی به 
آن نگاه کرد.وی بابیان اینکه در خصوص مشــاغل 
دولتی قطعا ضعف های شــدید قانونی وجود دارد 

که مانع اشتغال معلوالن می شود، افزود: هرکدام 
از سازمان ها و ادارات به بهانه ای از زیر بار استخدام 
معلوالن شانه خالی می کنند. در بخش خصوصی اما 
مسائل فرهنگی باعث می شود که دیدگاه مثبتی به 
معلوالن وجود نداشته باشد و توانمندی آن ها دیده 
نشــود.خادمی بابیان اینکه کارفرمایان تمایلی به 
بکارگیری معلوالن ندارند، افزود: وقتی هم کارفرما 
معلولی را بــه کار می گیرد، به دلیــل فراهم نبودن 
زیرساخت ها، معلول نمی تواند کارآمدی خودش را 
نشان دهد.رییس هیئت مدیره انجمن روشن بین 
اصفهان همچنین با اشاره به اینکه متاسفانه جامعه 
هم معلوالن را باور ندارد، خاطرنشان کرد: نهادهایی 
که وظیفه فرهنگ ســازی دارند هیچ کدام در این 

زمینه کاری نکرده اند.

کالف سر درگم اشتغال معلوالن

کنترل ویروس 
کرونا در فرودگاه 
امام خمینی)ره(

بــرای پیشــگیری از ورود 
ویــروس خطرنــاک کرونــا 
بــه کشــور، در تمــام مبادی 
ورودی خارجی کشور مراقبت 
هــای الزم از جملــه گرفتن 
 دمای بدن مســافران انجام

می شود.

 هشدار پلیس فتا در خصوص کالهبرداری از طریق 
واریز مبالغ به حساب افراد 

رییس پلیــس فضای تولیــد و تبــادل اطالعات فرماندهی انتظامی اســتان نســبت به ســوء 
اســتفاده برخی مجرمان سایبری با شگرد واریز وجه به حســاب افراد هشدار داد . سرهنگ سید 
مصطفی مرتضوی  گفت: بررسی برخی 
از پروند های تشکیل شده در پلیس فتا 
نشــان می دهد کالهبرداران سایبری از 
طریق فیشینگ به اطالعات حساب های 
بانکی کاربران دسترســی پیدا کرده و به 
منظور پولشویی و طوالنی کردن فرآیند 
پی جویی جرائم، وجوهات سرقتی را به 
حساب آنان انتقال می دهند و سپس در 
زمان های متعدد نسبت به برداشت غیر 
مجاز از آن ها اقــدام می کنند.این مقام 
انتظامی عنوان داشت: در این خصوص به شــهروندان توصیه می کنیم ضمن فعال سازی ارسال 
پیامک واریز و برداشت حســاب های مالی خود ، به محض اطالع از واریز هر گونه مبالغ مشکوک 
به حســاب های مالی بالفاصله با تغییر رمز دوم کارت های بانکی موضوع را به صورت رســمی به 
مراجع قضایی و بانک های عامل اطالع دهند .رییس پلیس فتای استان اصفهان خاطر نشان كرد: 
شهروندانی كه به هر عنوان كارت، شماره حســاب خود را دراختیار دیگران قرارداده اند قبل از بروز 

هرگونه مشكل و جلوگیری از سوء استفاده، رمز اول و دوم كارت خود را تغییر دهند.

توقیف چری با 91 کیلو حشیش و تریاک 
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان از کشف ۹۱ کیلو حشــیش و تریاک در بازرسی از یک 
سواری چری خبر داد. سرهنگ غالمحســین صفری اظهار داشت: ماموران یگان تکاوری پلیس 
اصفهان حین گشت زنی در محور فرعی گاز-نایین، به یک سواری چری مشکوک و آن را متوقف 
کردند.وی افزود: پس از هماهنگی های الزم از این خودرو بازرسی شد که ۳۳ کیلو تریاک و ۵۸ 
کیلو حشیش که در صندوق عقب خودرو بود، کشف شــد.این مقام انتظامی بیان داشت: در این 
خصوص ۲ سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی 

تحویل داده شدند.

انهدام باند سارقان اماكن خصوصی در  كاشان 
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان كاشان از دســتگیری اعضای باند ۳ نفره سارقان اماكن 
خصوصی، در عملیات ضربتی ماموران این فرماندهی و اعتراف متهمان به چندین فقره سرقت خبر 
داد. سرهنگ علی قربانی  با اعالم این خبر اظهار داشــت: در پی وقوع چندین فقره سرقت اموال 
از اماکن خصوصی شــهر كاشان ، موضوع  به صورت ویژه در دســتور كار کارآگاهان پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی این شهرستان قرار گرفت.وی افزود:  کارآگاهان پس از انجام تحقیقات وسیع 
علمی و تخصصی و اســتفاده از دانش پلیســی خود، موفق شــدند هویت اعضای باند۳ نفره ای 
که در این ســرقت ها دست داشــتند را به دســت آورده و طی یک عملیات ضربتی و هوشمندانه 
نســبت به دســتگیری آنان در مخفیگاه هایشــان اقدام کنند.سرپرســت فرماندهــی انتظامی 
شهرستان كاشان خاطرنشان كرد : متهمان پس از دســتگیری در مواجهه با مدارک و مستندات 
 پلیس لب به اعتراف گشــوده و به چندین فقره ســرقت اماكن خصوصی در ســطح شهر كاشان 

اعتراف كردند .

اخبار

وز عکس ر

عکس: همشهری

خبر روزناجا

مدیرکل آموزش و پرورش  استان نسبت 
 به کمبود شدید نیروی انسانی در 

این مجموعه هشدار داد :

روی خط قرمز
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
با اشاره به کمبود شــدید نیروی انسانی در 
این مجموعه گفت: آمــوزش و پرورش این 
اســتان در حوزه نیروی انسانی به خط قرمز 
رسیده اســت.محمد اعتدادی افزود: برای 
سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ افزون بر ۱۶ هزار 
کســری نیروی انسانی در اســتان اصفهان 
خواهیم داشت که ضروری است تا مسئوالن 
مربوطه در وزارتخانه بــه این مهم توجه ویژه 
داشته باشــند.وی بیان کرد: امسال افزون 
بر هفت هزار نیروی بازنشســته در اســتان 
اصفهان بــرای کمبود نیرو جــذب کردیم که 
این رقم قابل توجهی اســت و روی کیفیت 
آموزش هم تاثیراتــی دارد.مدیرکل آموزش 
و پــرورش اســتان اصفهان اضافــه کرد: ۲ 
هزار و ۳۰۰ نیــرو هم در قالــب طرح خرید 
خدمات در سال جاری جذب شدند که علت 
آن جبران کسری نیرو بود و با شرایط قانونی 
انجام شد و با این حال نیاز به جذب نیروی 
جدید داریم تا شــرایط کیفی را ارتقا دهیم.

وی، شــرایط فضای آموزشی را نیز در استان 
اصفهان نامناســب برشــمرد و تصریح کرد: 
فضای آموزشی اســتان از نظر کمی و کیفی 
مناسب نیســت و مدارس فرسوده بسیاری 
داریم که به بازسازی و نوســازی نیاز دارند.

اعتدادی، به نقش پررنگ خیرین مدرسه ساز 
در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: بسیاری 
از واحدها و کالس ها تاکنون از سوی خیران 
ساخته شــده اســت و امیدواریم با تداوم 
 کمک ها، شاهد بهبود فضای آموزشی در این

 استان باشیم.

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اعالم کرد:

سهمیه بندی طالق، جهت ایجاد عدالت بین دفترخانه هاست
مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان با اعالم اینکه سهمیه بندی طالق پیشنهاد استان اصفهان بود، گفت: این پیشنهاد برای ساماندهی دفترخانه های 
ثبت ازدواج و طالق  ارائه شد؛ چرا که عدالت توزیع درآمد برای ثبت طالق بین دفترخانه ها وجود نداشت.علی بهبهانی اظهار کرد: سهمیه بندی طالق هیچ ربطی به 
کاهش آمار طالق ندارد و اصل این کار برای عدالت توزیع درآمد بین کلیه دفاتر است، چرا که برخی از سردفترداران برای امرار معاش خود مجبور می شدند به شغل 
دوم روی آورند که این کار در شأن دفتردار نیست.  بهبهانی ادامه داد: سهمیه ها با در نظرگرفتن مجموعه ورودی یک ساله یا دوساله گذشته تعیین شده و اینکه 
متوسط هر دفترخانه چه عددی می شود تا به عدالت توزیع درآمد برسیم. بهبهانی با تاکید براینکه سهمیه بندی ثبت طالق برای کاهش آمار طالق نیست، افزود: 
سهمیه بندی بعد از حکم طالق است و به اجرای حکم صیغه طالق مربوط می شود؛ اما به توصیه ما ممکن است در بعضی دفاتر تعجیل نکنند، چرا که دفع الوقت 
کردن، ممکن است برخی از زوجین را در این مدت از اجرای حکم طالق منصرف کند.وی با اشاره به اینکه در اصفهان به عنوان اولین استان، از چهار سال پیش این 
کار را انجام داده ایم و با هماهنگی دادگستری استان اصفهان ارجاعات در قالب یک برنامه نرم افزاری به ترتیب به هر دفتر ارجاع داده شود، خاطرنشان کرد: در 

این میان دفاتری که این کار به ضررشان بود، با داستان سرایی و اینکه به این کار به اراده خدشه وارد کرده با آن مقابله کردند.



علی علیپور که در نقل و انتقاالت تابستانی چند پیشنهاد  خارجی داشت، در نقل و انتقاالت زمستانی هم با پیشنهاد یک تیم اروپایی مواجه شده است. عملکرد 
خوب علیپور مورد توجه ســرمربیان دو تیم اروپایی قرار گرفته است. بر این اساس نمایندگان دو باشــگاه خارجی و به ویژه یونانی ها ارتباطاتی با مهاجم جوان 
پرسپولیسی برقرار کردند تا او را لژیونر کنند. اخبار تکمیلی حکایت از آن دارد که علی علیپور به دلیل داشتن قرارداد با پرسپولیس همه چیز را به باشگاه واگذار کرده 
است. اسم این تیم پاناتینایکوس است؛  تیمی که پیش ازاین مسعود شجاعی و کریم انصاری فرد را در اختیار داشته است. 
گویا نماینده این کشور هم تماس هایی با بهترین گلزن پرسپولیس داشته؛اما علیپور به نمایندگان باشگاه یونانی اعالم کرده 
اختیارش دست باشگاه پرسپولیس است و هر تصمیمی مســئوالن این تیم بگیرند تابع خواهد بود.فراموش نکنید ابتدای 
فصل هم پیشنهاداتی از یک باشگاه روسی و دو تیم پرتغالی و بلژیکی به علیپور شــد؛ اما به همین دلیل و به خاطر داشتن 
قرارداد با پرسپولیس نتوانست لژیونر شود. این مهاجم قائمشــهری تا انتهای لیگ نوزدهم با پرسپولیس قرارداد داشته و 

درپایان این مسابقات می تواند به عنوان بازیکن آزاد به هر تیمی دلش خواست برود.

پاناتینایکوس مشتری زمستانی »علیپور«
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انتقاد سهراب مرادی از مسئوالن ورزش اصفهان: 

اصال می دانید قهرمان المپیک تان کجاست؟
ملی پوش اصفهانی وزنه برداری و دارنده مدال طالی المپیک، انتقاد زیادی به مدیریت ورزش استان 
اصفهان دارد و معتقد است ورزش اصفهان حال و روز خوشی ندارد.سهراب مرادی با بیان اینکه اگر حرفی 
می زند به خاطر خودش نیست، اظهار کرد: خیلی از ورزشکاران روی سهراب مرادی حساب ویژه ای باز می 
کنند.آنها افتخار داده اند که من الگوی شان باشم.خب سوال من اینجاست وقتی این جوان ها به من که 
قهرمان المپیک هستم نگاه می کنند با خودشان چه فکری می کنند؟نمی گویند این که قهرمان المپیک 
است وضع اش به این صورت است و هیچ مسئولی حواسش به او نیست؟نمی گویند اگر قرار است آخر 

و عاقبت ما هم بشود مثل یک قهرمان المپیک پس بی خیال ورزش؟

مدیرکل ورزش حواسش به ورزش نیست!
وی با شاره به اینکه آقای مدیر کل اصال حواس شان به ورزش اصفهان نیست، افزود: ایشان اصال با جامعه  
ورزش آشنایی ندارند.احساس می کنم شرایط یک جورهایی انحصاری شده است. خاطرم هست که یک 
روز پیش استاندار بودیم که آقای مدیر کل داشتند از هزینه هایی که برای المپیکی شدن و برای قهرمان 
شدن ورزشکاران کرده بودند حرف می زدند.صادقانه بگویم که خنده ام گرفت.تعجب من از این است که 
آقای استاندار چرا این حرف ها را شنیدند و حرفی نزدند؟این اتفاق دو حالت دارد.یا برای مسئوالن استان 

اصفهان این چیزها مهم نیست یا اینکه نمی خواهند که مهم باشد.

چرا مدیرکل با رسانه هایی که دوست دارد حرف می زند؟
سهراب مرادی تصریح کرد: من خجالت می کشم یک سری چیزها را بیان کنم.در جایی که من هستم 
حتی یک سالن درست و حسابی برای تمرین کردن نداریم.روزی آمدند یک کلنگی زدند و رفتند. رفتند که 
رفتند.تا امروز خبری نیست.حتی کلنگ را هم با خودشان  بردند!جایی که من و بقیه استعدادها با صفحه 
های شکسته و خراب تمرین می کنیم را ببینید باور نمی کنید.خب قرار است از دل این وزنه برداران کدام  
قهرمان المپیک بیرون  بیاید؟ورزش اصفهان اصال صاحب دارد؟چرا نمی توانند یک خانه وزنه برداری 
بسازند؟آقای مدیر کل!شنیده ام شما گفته اید که برنامه دارید، می شود این برنامه را به ما نشان بدهید؟ 
اصال می دانید سالنی که قهرمان المپیک تان در آن ورزش می کند کجاست؟چه شکلی  است؟امکانات 

دارد یا ندارد؟چرا پنهان شده اید و فقط با رســانه هایی که خودتان دوست دارید 
حرف می زنید؟همان رسانه هایی که حرف های خوب شما را منتقل می کنند و 
کاری به حاشیه ها ندارند.شما پشتوانه کدام جوان از این استان هستید؟می 

شود این ها را برای ما بگویید؟

بودجه ورزش اصفهان کجا  کار  می شود؟
دارنده مدال طالی المپیک ریو با اشــاره به اینکه قهرمان های 

استان هر زمان که مدال می گیرند سر و کله دوستان پیدا می 
شود، خاطرنشان کرد: یک سوال می پرسم.شما می دانید 
االن وضعیت ســهراب مرادی چطور است؟سوال دوم من 
این است که بودجه ورزش اصفهان کجا خرج می شود؟چرا 
ما چیزی نمی بینیم؟من خیلی وقت بود که حرفی نمی زدم 

اما به خاطر ورزشکاران شهرم و به خاطر همه کسانی که دارد در 
حق شان ظلم می شود باید حرف بزنم.آقای استاندار خودتان به این 
مسئله ورود کنید.من،سهراب مرادی پرچم ایران را در آمریکا باال بردم.
قطعا سایر ورزشکاران رشته های دیگر هم این کار را می کنند،آیا این 
کار ارزش دارد یا ندارد؟اگر ارزش ندارد که هیچ،اگر ارزش دارد پس 
چرا برای قهرمان های تان فقط یک بنر در استان می زنید؟یک بنر؟!

مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا؛

گام دشوار نمایندگان ایران برای صعود

دیدارهای مرحله پلی آف لیگ قهرمانان   سمیه مصور
آســیا در شــرایطی عصر امروز پیگیری 
می شود که تیم های استقالل تهران و شهر خودرو مشهد برای رسیدن 
به مرحله گروهی کارســختی مقابل تیم های الریان و السیلیه قطر در 
پیش دارند.  برگزاری دیدارهای مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا در 
حالی هفته گذشــته آغاز شــد که تیم هــای ایرانی بــه دلیل تصمیم 
کنفدارسیون فوتبال آسیا امتیاز میزبانی در این مرحله از مسابقات را از 
دست داده و در کشــور ثالث به میدان رفتند. آبی پوشان پایتخت که با 
قرار گیری در رتبه سوم جدول رده بندی در فصل گذشته رقابت های لیگ 
برتر فوتبال کشور فرصت حضور در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا را 
به دست آورده بودند، در اولین بازی خود از این مرحله مقابل تیم الکویت 
کویت قرار گرفتند که این دیدار با برتری قاطع شاگردان مجیدی به پایان 
رسید تا آنها در دیدار دوم این مرحله حریف الریان قطر شوند. باشگاه 
قطری به عنوان یکی از پرافتخارترین در عین حال متمول ترین تیم های 
حال حاضر میزبان جام جهانــی 2022 برای شــانزدهمین بار مقابل 
نماینده های ایران صف آرایی می کند کــه از 15 تقابل قبلی 8 بازی با 

استقالل بوده است.در این تقابل ها استقالل توانسته آمار رویایی از خود 
برجا گذاشته و تنها یک بار طعم تلخ شکســت مقابل حریف قطری را 
بچشــد تا با اســتناد به این آمار و نتایج خوب با روحیه ای دو چندان 
امشب در ورزشــگاه جاســم بن حمد به مصاف الریان برود. از هشت 
تقابل مستقیم دو تیم در آسیا 5 برد برای استقالل ثبت شده، دو تساوی 
و تنها یک برد برای الریان که نشان از برتری مطلق آبی ها دارد.حال همه 
امیدوار هستند در شانزدهمین تقابل الریان با ایرانی ها، استقالل بتواند 
ششمین برد خود مقابل این باشگاه پرستاره قطری را ثبت و جواز صعود 
به مرحله گروهی را به دست بیاورد. این برد هم برای فرهاد مجیدی هم 
طرفداران استقالل می تواند یک مسکن آرامبخش آن هم بعد از دو ماه 

تراژیک باشد تا به این تیم بیشتر دل ببندند.
شهر خودرو دیگر نماینده ایران در این مرحله است که شانس حضور در 
رقابت های قاره کهن را به دست آورده است. آنها در اولین دیدار مرحله 
پلی آف تیم الرفاع بحرین را درپیش داشــتند که توانستند این تیم را 
از میان بردارند.شهر خودرو حاال برای رسیدن به مرحله گروهی باید از 
سد السیلیه بگذرد.پس از گذر از الرفاع بحرین در شارجه امارات، حاال 

مجتبی سرآسیایی در ســومین تجربه دوران سرمربی گری خود باید 
مهم ترین تجربه اش را سپری کند.

عبور از السیلیه با خط آتشی که در رأس هرم آن یک ستاره ایرانی حضور 
دارد؛ کریم انصاری فرد. تقابلی حیثیتی و جــذاب که باید در پایان آن 
یک ایرانی پیروز آن باشد.دوئل مهدی رحمتی و کریم انصاری فرد دو 
رفیق قدیمی و همبازی سابق در تیم ملی، یکی از زیباترین و مهم ترین 
اتفاقات دوئل شهر خودرو و الســیلیه خواهد بود.حدود سال گذشته 
بود که به واســطه حضور کریم در یونان، او برای مهدی رحمتی پیراهن 
اســطوره اش جانلوئیجی بوفون را آورد تا این چنین عمق رفاقت اش را 

نشان بدهد.
حاال این دو باید  امروز رو در روی یکدیگر قرار بگیرند؛ دوئلی که برنده آن 
می تواند سرنوشت حضور یک تیم در مرحله گروهی را رقم بزند.برنده 
مصاف مهدی رحمتی و کریم انصاری فرد، شــهر خودرو و یا السیلیه را 
راهی دور گروهی می کند که باید منتظر ماند و دید کدام یک می توانند 
سربلند از این آوردگاه مهم و حیاتی خارج شــوند؟رحمتی یا انصاری 

فرد؟ باید تا حوالی ساعت 20  امشب در قطر منتظر ماند.

روز یکشــنبه باز شــدن پرچم کشــور ژاپن در جایگاه 
هواداران تراکتور باعث جنجال های زیادی در ورزشگاه 
شــد. اگرچه امپراتوری ژاپن به کشــور صلح شناخته 
می شــود؛ اما نمایش پرچم این کشور، جنجال بسیار 
زیادی را آغاز کرد و شروع کننده یک »جنگ سنگی« 
تمام عیار بود؛ جایی کــه برخی از طرفــداران تراکتور 
پرچم ژاپن را به اهتزار درآوردند و با شــعارهای تند از 
طرف هواداران میزبان مواجه شــدند. ســپس آن ها 
که این شــعارها را برنتابیدند، تالش کردند تا با پرتاب 
ســنگ انتقام جویی کنند و درهمین لحظه، سکوهای 
ورزشــگاه آزادی دوباره محل جنگی تمــام عیار بین 
هواداران قرمزپوش شد.رقابت پرسپولیس و تراکتور 
همیشه با حواشی و جنجال های بسیار زیادی همراه 
بوده اما از زمان اوج گیری سرخ پوشان تهرانی با برانکو 

ایوانکوویچ، این تنش و التهاب در رابطه هواداری دو تیم، 
بیشتر و بیشتر شده است. حتی همین حاال تراکتوری 
ها در مسابقات عادی خود نیز علیه پرسپولیس شعار 
می دهند و این تیم را رقیب اصلی خود می دانند.اما از 
سال گذشته این رقابت  شــکل جدیدی به خود گرفته 
است. پس از صعود پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا و تقابل با تیم کاشیما آنتلرز، موج حمایتی هواداران 
تراکتور از تیم ژاپنی شــکل گرفت و باعث شد آن ها در 
بازی های خانگی خود به تشــویق این تیم بپردازند. 
همچنین تی تی ها با نمایش پرچم این کشور در بازی 
های خود، جنجال ساز شــدند که البته آن موقع اعالم 
کردند این پرچم به خاطر حمایت از یوکیا سوگیتا فراگیر 
شده است.حاال جدایی یوکیا سوگیتا نیز تاثیری در این 
موج نداشته است. اهتزار پرچم ژاپن دوباره آتش جنگ 

را در سکوهای استادیوم آزادی شــعله ور کرد و باعث 
مصدومیت بســیاری از هواداران شد. هوادارانی که در 
یک روز وسط هفته، برای تماشای مسابقه ای جذاب 
به ورزشگاه رفته بودند اما این اتفاق، سبب شد تا با کام 
تلخ به خانه برگردند.این که آغازکننده کدام طرف است 
و شدت عمل بیشتر از کدام سو اعمال می شود، اهمیت 
زیادی ندارد و مسئله مهم، همان خویشتن داری است 
که حتی اگر الزم باشــد، طرفداران باید هــر بار از خود 

نشان دهند تا از فاجعه جلوگیری کنند.

جنگی که با پرچم ژاپن آغاز شد!

اسکوچیچ در راه استراماچونی 
و کالدرون

چهره روز

رونالدینیو و تشبیه »مارتینلی« به رونالدوی برزیلی
رونالدینیو، اسطوره فوتبال برزیل می گوید از درخشــش گابریل مارتینلی، پدیده جوان برزیلی باشگاه 
آرسنال بسیار خوشحال و هیجان زده است چرا که معتقد است بین بازی او و دیگر ستاره بزرگ فوتبال 
برزیل، رونالدوی برزیلی، شــباهت های زیادی وجود دارد.مارتینلی 18ساله در تابستان گذشته از تیم 
ایتوانو که در قعر جدول لیگ برزیل حضور داشت، جدا شده و به آرسنال پیوست و روند درخشش بی نظیر 
او از همان زمان آغاز شد. مارتینلی در 21 بازی این فصل خود برای آرسنال 10 گل به ثمر رسانده تا یکی از 
درخشان ترین ستاره های این تیم لقب بگیرد.رونالدینیو، درباره این پدیده هموطنش به روزنامه انگلیسی 
میرر گفت:»ما برزیلی ها به آینده او و شرایط فعلی اش خیلی عالقه داریم و درخشش او ما را هیجان زده 
کرده است. اینکه یک بازیکن 18ساله استعداد داشته باشد یک چیز است و اینکه در 18سالگی تا حد او 
اعتماد به نفس داشته باشد یک چیز دیگر است«.اسطوره فوتبال برزیل در ادامه گفت:»مارتینلی من را 
یاد رونالدو در اولین فصلش در فوتبال اروپا می اندازد. زمانی که 30 گل به ثمر رساند و باعث شد همه این 
سوال را بپرسند که این پسربچه 18ساله برزیلی دیگر کیست؟ رونالدو همیشه دنبال به دست آوردن توپ 
بود، با بازیکنان حریف درگیر می شد. من این خصوصیت ها را در مارتینلی هم می بینم و برای همین است 

که می گویم او خیلی شبیه رونالدو است«.

درخواست عجیب سرمربی موناکو از  رئال مادرید
کیلیان امباپه، یکی از آماده ترین بازیکنان حال حاضر فوتبال جهان اســت که در پاری سن ژرمن بازی 
می کند. این ستاره جوان مورد توجه باشگاه رئال مادرید قرار گرفته و خبرهای زیادی درباره پیوستن او به 
کهکشانی ها در تابستان به گوش می رسد.روبرتو مورنو، سرمربی موناکو از باشگاه رئال خواست تا امباپه 
را جذب کند. او گفت: به رئال مادرید این پیام را می دهم که لطفا امباپه را جذب کنید، او بازیکنی بسیار 
خوب و خاص است. رئال می داند که چگونه باید از این بازیکن بزرگ استفاده کند.امباپه در فصل جاری 
هم آمادگی بسیار باالیی از خود نشان داده تا جایی که در 22 بازی 21 گل به ثمر رسانده و 12 پاس گل هم 
داده است که این به خوبی نشان می دهد که او چه بازیکن تاثیر گذاری برای پاری سن ژرمن بوده است.

»لمپارد« در اندیشه جذب مهاجم میالن
سرمربی تیم فوتبال چلسی برای تقویت خط آتش تیمش به مهاجم لهستانی آ.ث میالن می اندیشد.

فرانک لمپارد در مصاحبه های اخیرش به این موضوع اشاره کرد که برای ادامه فصل جاری نیاز مبرمی به 
مهاجمی جدید دارد. در همین ارتباط روزنامه گازتادلواسپورت در گزارشی عنوان کرد مربی و مسئول نقل 
و انتقاالت تیم آبی پوش شهر لندن در واپسین روزهای نقل و انتقاالت زمستانی به »کریژتف پیاتک«  فکر 
می کند.این نشریه همچنین پیاتک را گزینه تیم های تاتنهام و آستون ویال نیز معرفی کرده که در هر حال 
بابت انتقالش تخمین زده می شود رقمی حدود 30 میلیون پوند مجبور به پرداخت خواهند شد.پیاتک از 

یک سال قبل در خدمت آ.ث  میالن است.

»کاوانی« در آستانه حضور در اتلتیکو
 بنابه اعالم یک رسانه اســپانیایی، مهاجم اروگوئه ای تیم فوتبال پاری سن ژرمن در آستانه انجام تست 
پزشکی نزد اتلتیکومادرید قرار گرفته اســت.روزنامه آس در گزارشی که منتشر کرد، حضور »ادینسون 
کاوانی« را در تیم مادریدی محتمل دانست.بعد از آنکه رسانه ها در هفته های اخیر وی را گزینه شماره یک 
حضور در تیم »سیمئونه « معرفی کردند، موانعی برای انتقالش به تیم دوم شهر مادرید به وجود آمد.آس 
نوشت بعد از رفع پیچیدگی هایی که  به وجود آمد،  کاوانی که تصمیم به ترک تیم پاریسی بعد از 7 سال 
حضور گرفته، در فاصله کمی تا انجام تست پزشکی در تیم اللیگایی و امضای قرارداد قرار دارد.این اتفاق 
در حالی است که در پنجره زمستانی تیم هایی همچون منچستریونایتد و چلسی نیز عالقه مند شدند 

تا با وی همکاری کنند.

فوتبال جهان

بعد از شکست تیم نفت آبادان مقابل نفت 

مسجد سلیمان، دراگان اسکوچیچ بازیکنان 

را دور خود جمع کرد و بعد از صحبت هایی که 

مطرح کرد از بازیکنــان تیمش خداحافظی 

کرد.او در صحبت هایش به بازیکنان اعالم 

کرده است که مشکل خانوادگی دارد و ذهن 

و قلبش در تیم نیســت و دیگــر نمی تواند 

خانــواده اش را تنهــا بگذارد.اســکوچیچ 

همچنین تاکید کــرده کــه از مدت ها قبل 

به مدیریت باشــگاه اعالم کــرده نمی تواند 

در این تیم بمانــد و با مدیریت باشــگاه و 

بازیکنان و شــهر مشکلی ندارد؛ اما خودش 

دیگــر نمی توانــد بماند.ســرمربی کروات 

آبادانی ها که تا این لحظه به صورت رسمی 

اســتعفا نکرده، به بازیکنان گفته مشکلش 

شخصی اســت و از من نپرسید که مشکلم 

چیســت و تاکید کرده قصد مربی گری در 

هیچ تیم ایرانی ندارد و حتــی گفته حاضر 

است بنویسید و امضا کند که نمی خواهد به 

تیم دیگری برود و قصد دارد تا پایان فصل 

استراحت کند.اسکوچیچ در حالی با شروع 

نیم فصل دوم در رختکــن این صحبت ها را 

با بازیکنان مطرح کرده که در طول تعطیالت 

نیم فصل اصال خبری از درخواست او برای 

جدایــی مطرح نبــود و این ســوال پیش 

می آید که چــرا او تا شــروع بازی های نیم 

فصل صبر کرده و درست بعد از اولین بازی 

نیم فصل و بعد از شکســت در رختکن این 

صحبت هــا را گفته اســت.صحبت های او 

در رختکن باعث ناراحتی بازیکنان شــده و 

عده ای از بازیکنان نفــت حتی گریه کردند. 

آنچه مشخص است بحث اسکوچیچ فقط 

نمی تواند مسائل شخصی باشد که اگر این 

طور بود او چرا در تعطیالت نیم فصل تصمیم 

خود را عملی نکرد؟ به نظر می رسد همانطور 

که استراماچونی ، کالدرون و ویلموتس هر 

کدام به بهانه های واهی نخواستند در فوتبال 

ایران کار کنند، اسکوچیچ هم در همان مسیر 

قدم برداشــته، اما با شــکل متفاوت تر و با 

بیانی دیگر.

لریان با   همه امیدوار هستند در شانزدهمین تقابل ا
ایرانی ها، استقالل بتواند ششمین برد خود مقابل این 
باشگاه پرستاره قطری را ثبت و جواز صعود به مرحله 

گروهی را به دست بیاورد

در حاشیه

70

وز عکس ر

 وفا هخامنش، رسما
 به ذوب آهن پیوست

وفــا هخامنــش, مدافع بلند 
قامت فوتبــال ایــران که در 
نیم فصل گذشــته در باشگاه 
المینای عراق بازی کرده است 
با امضا قراردادی رسما به تیم 
فوتبــال ذوب آهــن اصفهان 

پیوست.
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مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

شاهد برگزاری جشنواره ای در خور نام اصفهان خواهیم بود 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: توجه به سینمای مقاومت و دفاع مقدس 

و کسانی که در این عرصه فعالیت می کنند، یکی از وظایف دســت اندرکاران حوزه فرهنگ و هنر 

است. در همین رابطه به برکت خون شهید ســلیمانی تصمیم گرفته شد جایزه ای با عنوان بخش 

مقاومت در زمان افتتاحیه دهمین جشــنواره فیلم فجر اصفهان به یکــی از هنرمندان اصفهانی 

اهدا شــود.حجت االســالم محمدعلی انصاری در گفت وگو با روابط عمومی دهمین جشــنواره 

فیلم فجر استان اصفهان، اظهار کرد: چندین سال اســت به برکت ایام پیروزی انقالب اسالمی 

همزمان با دهه فجر، ســینماگران فعالیت خود در طول یک ســال را جهت ارزیابی یک ســاله 

سینمای ایران و همچنین جهت تقدیر و تشکر از تمامی کسانی که در این راستا فعالیت کرده اند، 

به جشنواره فیلم فجر می آورند.وی ادامه داد: چند سالی است جشنواره فجر در کشور گسترش 

پیدا کــرده و عالوه بر تهران در بســیاری از مراکز اســتان ها برگزار می شــود، در همین خصوص 

هدف اصلی برگزاری جشــنواره فیلم فجر در استان ها تقدیر و تشــکر از هنرمندان و سینماگران 

و همچنین ارائــه فیلم هایی با محتوای مناســب در طول جشــنواره برای عالقه مندان اســت. 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان با اشــاره به اقدامات انجام شده درخصوص 

افتتاحیه معنوی دهمین جشــنواره فیلم فجر اصفهان گفت: از چند ماه گذشته اقدامات زیادی 

انجام شــده تا شــاهد برگزاری جشــنواره ای در خور نام اصفهان باشیم، به واســطه همین امر 

 برنامه ریزی شــده، تا همانند سال های گذشته با تکریم شــهدا و جانبازان به استقبال جشنواره

 فیلم فجر در استان اصفهان برویم. 

معاون عمرانی استاندار :

رییس جمهور اردیبهشت 99 به اصفهان می آید
معاون عمرانی استاندار اصفهان در نشست خبری ارائه گزارش پروژه های عمرانی دهه فجر اظهار 

داشــت: کل اعتبارات عمرانی استان اصفهان در ســال ٩٨ حدود ٢٠٨٢ میلیارد پیش بینی شده 

بود، البته اعتبارات دیگری هم در قالب منابع داخلی در اختیار داریم که بخشــی از آن در اختیار 

دستگاه اجرایی قرار گرفته است؛ اعتبارات عمرانی ســال آینده هم ٢ هزار و ٣۶٨ میلیارد تومان 

پیش بینی شده که نســبت به ســال ٩٨ افزایش ١۴ درصدی را به دنبال داشته است.حجت ا... 

غالمی تصریح کرد: حــدود  هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان از محل عــوارض آالیندگی و ارزش افزوده 

مالیات به صورت نقدی به شــهرداری پرداخت شده اســت.وی ادامه داد: پروژه هایی هم مثل 

پروژه آبی و سد و تونل سوم کوهرنگ وجود دارد که از محل اعتبارات ویژه تغذیه می شوند.غالمی 

افزود: برای شبکه های حمل و نقل ریلی مانند پروژه متروی اصفهان از تسهیالت ویژه طبق تبصره 

۵، حدود ٧٠٠میلیارد تومان اعتبار گرفته ایم.معاون عمرانی اســتاندار اصفهان درخصوص پروژه 

قطار سریع الســیر اصفهان-تهران اعالم کرد: این پروژه کالن مدتی متوقف و مشکالتی با شرکت 

چینی در این باره ایجاد شــده بود، با این وجود کار از ســر گرفته شد و پیشــرفت هایی به دنبال 

داشت؛ توانســتیم حدود ١۴ میلیارد یوآن را آزاد کنیم و نیز تکنولوژی آن در کشور وجود نداشت 

که برای اولین بار موفق به انتقال تکنولوژی به داخل کشــور شــدیم.وی در زمینه اولویت افتتاح 

پروژه ها در دهه فجر گفت: اولویت افتتاح پروژه ها همواره با پروژه های نیمه تمام بوده اســت و 

٨٠ درصد پروژه های پیش رو به پروژه های متوقف شــده و نیمه تمــام اختصاص دارد.غالمی با 

اعالم تغییر در سفر رییس جمهور در اردیبهشت ماه به اصفهان اظهار داشت: ۵٠ پروژه شاخص که 

اعتبار بیش از ٨ میلیارد تومان را داشتند مشخص شــده و با حضور تعدادی از وزرا و استاندار در 

 روزهای پیش رو افتتاح خواهند شد و تعدادی هم توسط رییس جمهور در اردیبهشت ماه افتتاح 

خواهند شد.

معاون خدمات شهری شهردار خبر داد:

خرید ۱۰ میلیارد تومان تجهیزات فردی برای آتش نشانان اصفهان

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان در نخستین سمپوزیوم استانی 
ایمنی، آتش نشانی و  HSE به مناسبت گرامیداشت شهدای آتش نشان 
و با رویکرد تحلیل و بررســی حادثه پالســکو اظهار کرد: آتش سوزی 
ســاختمان پالســکو حادثه ای بود که دل همه را به درد آورد چرا که در 
جریان آن تعدادی از آتش نشــانان جان خود را از دست دادند.حسین 
امیری با تاکید بر ضرورت و اهمیت ایمنی شهر، افزود: توجه نداشتن 
به ایمنی و تامین نکردن زیرساخت های ایمنی شهر می تواند منجر به 

بروز حوادث ناگوار باشد.
معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان تصریح کرد: امروز به دلیل 
پیچیدگی زندگی شــهری و ترافیک، ارتفاع سازی ساختمان ها، وجود 
صنایع حادثه ساز، روزانه با بحران ها، حوادث و حریق های زیادی روبه 
رو می شویم و اگر نتوانیم خودمان را با نوع روش های برخورد با بحران ها 
منطبق کنیم، آثار زیان باری برای امدادگران و هزینه های هنگفتی برای 
مدیران شهری به همراه خواهد داشت. وی ادامه داد: آشنایی با اصول 
ایمنی منطبق با HSE و آشــنایی با زیرساخت های شهری و مدیریت 
شهری برای آتش نشانان الزم و ضروری است.امیری با بیان اینکه در 
شهر باید به ازای هر ۵۰ هزار نفر یک ایستگاه آتش نشانی وجود داشته 
باشد، گفت: شهر اصفهان با دو میلیون نفر جمعیت به ۴۰ ایستگاه آتش 

نشــانی نیاز دارد در حالی که اکنون تنها ۲۴ ایستگاه در این شهر وجود 
دارد؛ البته یک ایستگاه جدید احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت و 
ایستگاه دوم نیز تا پایان سال به بهره برداری می رسد.وی خاطرنشان 
کرد: امسال عملیات احداث سه ایستگاه  آتش نشانی در شهر اصفهان 
آغاز شده و احداث دو ایستگاه دیگر نیز در مرحله صدور مجوزهای الزم از 
مراجع مربوطه است.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: یکی 
دیگر از شرایط زیرساخت های ایمنی شــهر، تامین تجهیزات است که 
خوشبختانه با تدبیر شورای شهر، شهردار اصفهان و هیئت مدیره سازمان 
آتش نشانی بیش از ۳۲ دستگاه ماشین آالت مورد نیاز سازمان آتش 
نشانی خریداری شده که تکمیل تجهیزات و نصب وسایل مورد نیاز  روی 
این خودروها در حال انجام است.وی خاطرنشان کرد: سازمان آتش 
نشانی اصفهان در حال خرید۱۰ میلیارد تومان تجهیزات فردی است که 
امیدواریم این امکانات وسیله ای برای برخورد یا پیشگیری از بحران ها 
و حوادث در سطح شهر باشد.امیری با بیان اینکه روزانه در شهر حوادث 
و اتفاقات زیادی رخ می دهد؛ اما مهم علم پیشگیری و علم برخورد با 
حوادث و کاهش خطرپذیری و همچنین کاهش تلفات انسانی است، 
گفت: اصول ایمنی منطبق با HSE موضوع ایمنی، بهداشت و حفاظت 
محیط کار را مورد تاکید قرار می دهــد تا بتوانیم رویکردها و روش های 

مناســب برای جلوگیری از وقوع حوادث را به کار بگیریم.وی تصریح 
کرد: بازدیدها، بازرسی ها و توجه به نکات ناایمن در سطح شهر به ویژه 
از ســاختمان ها، مراکز پرجمعیت، مدارس، خوابگاه های دانشجویی، 
بیمارستان ها، بازار شهر باید انجام شــود زیرا این مکان ها همه از نقاط 
حســاس و حادثه خیز و نیازمند توجه است، از این رو باید دانش خود 
را در زمینه برخورد با این بحران ها ارتقا دهیم.معاون خدمات شــهری 
شــهردار اصفهان گفت: آتش نشانی شــهر اصفهان با وجود نیروهای 
فعال توانسته در سطح کشور جایگاه مناسبی را به دست آورد و در بین 
شهر مشــهد و تهران آتش نشــانان اصفهان کمترین زمان رسیدن به 
محل حادثه متعلق به آتش نشانان اصفهان است.وی خاطرنشان کرد: 
اصفهان نسبت به تهران و مشهد رتبه ســوم تعداد ایستگاه های آتش 
نشانی در کشور را دارد، البته باید تعداد ایســتگاه ها را افزایش دهیم.

امیری با اشاره به کمک رسانی شهرداری اصفهان به سیل زدگان استان 
سیستان و بلوچســتان، اظهار کرد: در جریان سیل اســتان لرستان، 
 خوزستان وسیل اخیر سیستان و بلوچستان اولین گروه های امدادی
  از اصفهان عازم شدند و در سیســتان نیز نیروهای شهرداری اصفهان
  طی چهار روز شــهر کنارک را پاک ســازی کرده و امداد رسانی الزم را

 انجام دادند.

استاندار  اصفهان گفت: نهادها و دستگاه های اجرایی 
که از بودجه عمومی استفاده می کنند ،حق واگذاری 
امکانات بــه نامزدهای انتخاباتی مجلس شــورای 
اسالمی را ندارند.عباس رضایی اظهارداشت: از سوی 
دیگر حمایت و دخالت در امور نامزدهای انتخاباتی نیز 
خالف و جرم است، بنابراین رؤسا و مدیران کل باید 
به طور جدی این موضــوع را مد نظر قرار دهند.وی با 
اشاره به اهمیت ایجاد بستری مناسب برای مشارکت 
هر چه بیشــتر مردم در صحنه انتخابات، ادامه داد: 
تمامی  نهادهای اجرایی در اســتان و شهرستان ها 
موظفند، امکانات خود را بر مبنای در خواست در اختیار 
استانداری و فرمانداری ها قرار دهند.استاندار اصفهان 
تصریح کــرد: فرمانداری ها مجــری اصلی برگزاری 
انتخابات در شهرستان ها هســتند، لذا همکاری هر 
چه بیشــتر با این نهادها ضروری است.وی، حضور 
حداکثری مردم پای صندوق هــای رای را ضروری 

خواند و اضافه کرد: همکاری و بسترســازی مناسب 
برای برگزاری انتخابات، سبب برپایی هرچه باشکوه 
تر این رویداد خواهد شــد.رضایی بــه لزوم معرفی 
هر چه بیشــتر خدمات و اقدامات به مردم اشــاره و 
خاطرنشــان کرد: دهه فجر زمان مناسبی برای این 
موضوع به شــمار می رود و در کنار آن نیاز اســت که 
مدیران در شهرســتان ها حضور یابند و پای درد دل 
اقشار مختلف بنشینند. وی تاکید کرد: ادارات کل برای 
برنامه های مرتبط با دهه فجر امســال با استانداری 
هماهنگ باشند تا این دهه با برنامه ریزی مناسب و 
برنامه های خوب همراه شود.انتخابات مجلس دوم 
اسفند امسال در سراسر کشور و در اصفهان با حضور 
۶۰ هزار نفر دست اندرکار در ســه هزار شعبه اخذ رای 
برگزار می شود.۸۶ درصد از داوطلبان یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در این استان تایید 
صالحیت شدند که شامل ۹۰۴ داوطلب است.مجموع 
تعداد داوطلبان یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی در این استان یکهزار و ۲۴۲ نفر بود؛ اما 

۱۹۶ نفر از آنها قبل از شروع رسیدگی به صالحیت ها، 
انصراف دادند.اســتان پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفری 
اصفهان با احتساب نماینده ارامنه اصفهان و جنوب 
ایران دارای ۲۰ نماینده در مجلس شــورای اسالمی 
است. » اردســتان « به مرکزیت اردستان، شاهین 
شــهر، میمه و برخوار  به مرکزیت »شاهین شهر«، 
خمینی شهر به مرکزیت »خمینی شهر«، سمیرم به 
مرکزیت »سمیرم« ، شــهرضا و دهاقان به مرکزیت 
»شــهرضا«،  فریدن، فریدون شهر، چادگان و بویین 
میاندشت به مرکزیت»داران«، فالورجان به مرکزیت 
»فالورجان «، کاشــان و آران و بیدگل به مرکزیت » 
کاشان«، گلپایگان و خوانسار به مرکزیت » گلپایگان«، 
لنجان به مرکزیت »زرین شهر«، مبارکه به مرکزیت 
»مبارکه« ، نایین و خور و بیابانک به مرکزیت »نایین« 
، نجف آباد و تیران و کرون به مرکزیت » نجف آباد « و 
نطنز و بخش قمصر  به مرکزیت » نطنز « از حوزه های 
دیگر اســتان اصفهان در انتخابات مجلس شورای 

اسالمی هستند.

استاندار اصفهان: 

دستگاه های اجرایی حق واگذاری امکانات به نامزدهای 
انتخاباتی را ندارند

امسال عملیات احداث سه ایستگاه  آتش نشانی در شهر 
اصفهان آغاز شده و احداث دو ایستگاه دیگر نیز در مرحله 

صدور مجوزهای الزم از مراجع مربوطه است

تفکر خالق،گام دوم جشنواره »منظومه ستارگان درخشان«
محمداحمدی، دبیر جشــنواره منظومه ســتارگان درخشان گفت:  جشــنواره »منظومه ستارگان 
درخشان«  که فراخوان ثبت نام آن آذرماه امسال منتشر شــد، از سوی اداره امور فرهنگی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و با همکاری خانه نوجوان و فرهنگسرای پایداری 
این سازمان برگزار شده و قرار است نوجوانان اصفهانی کنشگر در زمینه آیینی و مذهبی، کسب وکار، 
مدیریت، ابداع و اختراع، رســانه، اجتماعــی و مدنی، ادبیــات فارســی، ورزش و تربیت بدنی، 
صنایع دســتی، هنر های نمایشی، سینما و تلویزیون، موســیقی بومی و ملی، هنر های تجسمی و 
شهری و معلول کنشگر و هنرآفرین را شناسایی کنند. وی ادامه داد: حاال نوبت به برداشتن گام دوم 
رسیده و پس از اتمام مراحل ثبت نام، گروه اول یعنی نوجوانانی که در زمینه صنایع دستی، هنر های 
نمایشی، موسیقی و هنر های تجســمی اعالم آمادگی کرده بودند، در کارگاهی با عنوان تفکر خالق 
شرکت کردند.دبیر جشــنواره منظومه ستارگان درخشــان با تاکید بر اینکه هرکس وظیفه دارد در 
مسئولیت خود ستاره باشد، ادامه داد: مسیر ستاره شدن از شاد کردن مردم می گذرد، هرکس با هر 

توانایی و انگیزه ای کوچک ترین قدمی برای شاد کردن مردم بردارد، قطعا ستاره است.

فراخوان دومین جشن فیلم کوتاه در اصفهان منتشر شد
فراخوان دومین جشن استانی فیلم کوتاه اصفهان توسط انجمن سینمای جوانان اصفهان منتشر 
شد.در این رویداد اســتانی، فعاالن عرصه فیلم سازی اســتان اصفهان از سراسر استان می توانند 
آثار داستانی یا تجربی تولید شــده خود را که زمان تولید آن از سال ۹۶ تاکنون است و  در نخستین 
جشن فیلم کوتاه اصفهان شرکت نکرده  را برای شرکت در دو بخش »مسابقه« و »فیلم های اول« به 
دبیرخانه ارسال کنند.گفتنی است؛ فیلم سازانی که آثار خود را از طریق پست به دبیرخانه ارسال می  
کنند، جهت دریافت فرم ثبت نام، از طریق نرم افزار واتس آپ به شماره ۰۹۳۷۱۱۷۹۵۹۹ پیام داده 
و پس از تکمیل فرم مربوط آن را به همراه اثر به دبیرخانه ارسال کنند. آثاری که در رویدادهای پاتوق 
فیلم کوتاه سال ۹۸ به نمایش در آمده اند برای حضور در دومین جشن فیلم کوتاه اصفهان نیازی به 
ثبت نام ندارند. با توجه به تک مرحله ای بودن دریافت آثار، لطفا نسخه قابل اکران را روی لوح فشرده 
ارسال کنید.الزم به ذکر است حداکثر زمان فیلم ها تا ۳۰ دقیقه و مهلت ارسال آثار ۵ تا ۱۵ بهمن ماه 
سال جاری است. عالقه مندان به شرکت در این رویداد می توانند آثار خود را در نسخه قابل اکران 
روی لوح فشرده، به آدرس دبیرخانه جشن فیلم کوتاه اصفهان به نشانی اصفهان، خیابان توحید، 
مجموعه فرهنگی هنری استاد فرشچیان، انجمن سینمای جوانان اصفهان ارسال کنند. مشخصات 

اثر از جمله نام فیلم، نام فیلم ساز و شماره تماس باید روی لوح ذکر شده باشد.

آغاز فعالیت مجدد پروژه عظیم مرکز تجاری و پارکینگ 
کمرزرین

مدیرمنطقه سه شهرداری اصفهان با اشــاره به پیشــرفت ۴۵درصدی عملیات اجرایی مجموعه 
کمرزرین، گفت: عملیات اجرایی این پروژه با توجه به پیشــرفت ۴۲.۵ درصدی به دالیل مختلف 
متوقف شده بود که با فعالیت مجدد حدود دو ماهه این پروژه حدود ۲.۵ درصد پیشرفت عمرانی 
داشته است.حسین کارگر اظهار کرد: در راســتای تامین پارکینگ عمومی خیابان ولی عصر )عج( 
منتهی به میدان امام علی )ع( زمینی به مســاحت حدود ۹ هزار مترمربع به این پروژه اختصاص 
داده شد.وی افزود: عملیات اجرایی پروژه مجموعه تجاری و پارکینگ کمرزرین در سال ۱۳۹۴ با 
دو طبقه زیرین پارکینگ با ظرفیت ۵۴۳ خودرو و دوطبقه فوقانی ۳۶۷ باب واحد تجاری آغاز شد. 
مدیرمنطقه سه شهرداری اصفهان مساحت پروژه مجموعه تجاری و پارکینگ کمرزرین را ۳۲ هزار و 
۸۰۰ مترمربع عنوان کرد و گفت: باتوجه به اینکه آزادسازی میدان جلوخان مشروط به توافق با پاساژ 

طالفروشان بوده، مراکز تجاری این پروژه به کاربری این صنف تعلق گرفته است.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

اخبار

 ایجاد پاتوق گردشگری
 در منطقه 6

خبر  روز

مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان اظهار 

کرد: در صــدد ایجاد محلی با نــام »پاتوق 

گردشــگری« به وســعت ۱۱ هزار مترمربع 

برای رفاه و تفریح کودکان و سایر شهروندان 

در محدوده مجموعه تاریخــی، فرهنگی و 

مذهبی تخت فوالد هستیم.محمدرضا برکت 

تاکید کرد: پاتوق گردشگری محله احمدیه 

یکی از پروژه های شاخص و مورد تایید طرح 

گردشگری اصفهان ۲۰۲۰ به شمار می رود.

مدیر منطقه شــش شــهرداری اصفهان با 

بیان اینکه از ۳۰ سال قبل قرار بود آزادسازی 

مسیر معابر محله احمدیه انجام شود که در 

این دوره مدیریت شهری کلید خورد، افزود: 

با تالش و پیگیری های انجام شده تاکنون 

۷۰ درصد  آزادسازی ها انجام شده است.وی 

خاطرنشان کرد: آزادسازی و تملک اراضی 

محله احمدیه تا سال آینده به اتمام خواهد 

رســید.برکت ادامه داد: برای نخستین بار 

در تاریخ شــهرداری اصفهان، امســال بالغ 

بر ۴۰ میلیارد تومــان برای مباحث فرهنگی 

مذهبی تخت فوالد اعتبار در نظر گرفته شده 

است.وی با بیان اینکه خیابان لسان االرض 

پشت مجموعه تخت فوالد، عرض کمی دارد 

و روند آزادسازی آن تدریجی است، افزود: 

زمین احــداث پارکینگ روبــاز در خیابان 

لسان االرض  در حال آزادسازی است و برای 

آن در بودجه ۹۹ اعتبار خوبی پیش بینی شده 

است.مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان 

با اشــاره به پروژه سالن گلســتان شهدا و 

پارکینگ مجاور آن، گفت: یکی از پروژه های 

شاخص شهر اصفهان آزادسازی پارکینگ و 

سالن گلســتان شهداست که تاکنون حدود 

۴۰ میلیــارد تومــان هزینه آزادســازی آن 

 شــده و تا اوایل ســال آینــده  بهره برداری

 می شود.

وی تصریح کــرد: در این محدوده از شــهر 

کاروانسرای ملک با قدمت ۴۰۰ ساله آسیب 

دیده که شهرداری برای مرمت آن ورود پیدا 

کرده است.

آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به با نام شرکت طالئیه داران 

کویر زواره سهامی خاص به شماره ثبت 2۱5 و شناسه ملی 

۱4۰۰627945۰ و سرمایه ثبت شده شصت میلیارد ریال

هیئت مدیره شرکت طالئیه داران کویر زواره

با توجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ در اجرای ماده ۴۴ الیحه اصالحی 

قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بی نام به بانام ، لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت 

به عمل می آید از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت ۶ ماه جهت تبدیل سهام خود به مرکز شرکت به 

آدرس: اردستان - ناحیه صنعتی زواره - پالک ۶۱۷ مراجعه نمایند. بدیهی است که پس از انقضاء 

مدت مذکور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.

نوبت سوم
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برای اینکه بتوانید شادتر زندگی  مینا حمیدی
کنید نگذارید هیچ وقت کودک 
درون تان بزرگ شود و همیشه آن را فعال نگه دارید . کشف 
دوباره ویژگی های کودکی تان می تواند زندگی فعلی تان را 

بســیار مفرح تر کند زیرا کودک درون، بخش شاد 
درون ماست که به ما انرژی و انگیزه و نیروی حیات 
می بخشد.زندگی در کودکی بســیار قشنگ تر از 
زندگی در بزرگسالی است و همه ما دوست داریم 
برای یک بار هم که شده دوباره آن دوران بی نظیر را 
تجربه کنیم . شما می توانید با کشف دوباره کودک 
درون خود زندگی فعلی و آینده تــان را مفرح تر و 

ایده آل تر سازید.

باور کنید که هر چیزی امکان دارد
 اگر از یک کودک درباره شــغل مــورد عالقه اش 
بپرســید از او جواب هایی مثل آتش نشانی که به 

طور پاره وقت، دامپزشک هم هست! ارتوپدی که تابستان ها 
را در ســیرک کار می کند! دریافت می کنید .اینگونه پاسخ 
دادن کودکان به این دلیل اســت که او باور دارد که خودش 
و تمامی آدم ها می توانند هر چیــزی که انتخاب می کنند، 

به دســت آورند و توانایــی اش را دارند؛ امــا در زندگی ما 
بزرگساالن لحظه هایی وجود دارد که یادآوری این موضوع 
که پر از پتانسیل های نامحدود هستیم را فراموش می کنیم 
و از تالش برای رســیدن به هدف های خود  کنار می کشیم 

و شــرایط را ناعادالنه قضاوت می کنیم؛ اما بچه ها قضاوت 
نمی کنند، رویکرد آنها نســبت به هر چیزی مثبت اســت.

سعی کنید در تمام جوانب زندگی تان، این نگرش مثبت و 
فعال را حفظ کنید و در مراحل کاری و تمامی جوانب زندگی 

خوش بین باشید.

 قدرت بازی کردن را درک کنید
موفق ترین افراد بزرگسال در زندگی شان عالوه بر راه اندازی 
یک کســب و کار جدی ، مانند کودکان اوقات خود 
را با بازی و تفریح پر می کنند و بازی را به هر چیز 
دیگری ترجیــح می دهند.اگر با افزایش ســن و 
وارد شدن به سنین بزرگســالی از توجه و اهمیت 
تان به بازی کردن کم کنید مانند این اســت که به 
جای فراهم کردن شــرایط رشد و شــکوفا شدن 
برای یک انسان، مانع رشــدش می شوید.آلبرت 
انیشــتین می گوید:»بــازی کردن، بــزرگ ترین 
شــکل تحقیقات اســت.« پس تحقیقات را آغاز 
کنید.بعد از تایم کاری، برنامــه ریزی کنید تا یک 
ورزش گروهی انجام دهیــد و یا در اوقات بیکاری 
با دوستان خود جمع شوید و یک دست شطرنج 
بازی کنید و یا به تماشــای فیلم های خنده دار بنشینید ، با 
این تفریح های کوچک اما تاثیرگذار،اعتماد به نفس تان باال 
می رود ، ارتباط های اجتماعی تان تقویت ، استرس تان کم 

و خالقیت تان شکوفا می شود.

آشپزی
ماکارونی 
با پنیر پیتزا 

ماکارونی یکی از غذاهای محبوبی است که در سفره های ایرانی ها 
بسیار دیده می شود .روش پخت ماکارونی می تواند تفاوت داشته باشد که 

ما در ادامه می خواهیم یک روش جدید و مجلسی را توضیح دهیم که دستور پخت 
ساده و روانی دارد.

 مواد الزم: ماکارونی بریده کوچک 2 فنجان، سس ماکارونی دو سوم پیمانه، گل کلم پخته 
شده دو سوم فنجان، کلم بروکلی پخته شده مقداری، سس گوجه فرنگی2 قاشق غذاخوری، 

پنیر پیتزای پارمسان رنده شده
طرز تهیه:فر را از قبل تا 350 درجه فارنهایت گرم کنید. در قابلمه بزرگ ماکارونی را طبق دستورات 
روی بسته بپزید. ســپس آن را در یک ظرف پیرکس جهت پخت بریزید و سس ماکارونی ، گل 
کلم ، کلم بروکلی ، سس گوجه فرنگی ،پنیر پیتزا پارمسان را به آن اضافه کنید و همه مواد را باهم 
مخلوط و آماده که شد در فر قرار دهید.به مدت 25 دقیقه اجازه دهید در فر بماند و خوب پخته 

شود سپس می توانید از فر بیرون بیاورید و سرو کنید.
نکته: برای طعم دار کردن بیشتر می توانید از ادویه هایی که دوست 
دارید به مخلوط اضافــه کنید.برای تزیین مــی توانید از لیمو و 
جعفری و دیگر سبزیجات و میوه جات نیز استفاده کرده و 

شکلی زیبا به ماکارونی بدهید.

کودک درون تان را فعال کنید

 تصویربرداری بخش های پایانی خبر
»آخر خط« در مشهد

 پویش »رویش سیب« 
توسط خانه سینما راه اندازی شد

تصویربرداری ســریال »آخر خط« به نویسندگی و کارگردانی 
علی مسعودی در مشهد به پایان رسید و گروه در حال تدارک 
ضبط بخش های پایانی این سریال هستند.این سریال که از 
جمله کاندیداهای شبکه سه سیما برای پخش در نوروز به شمار 
می رود، مضمونی کمدی و طنز دارد و داســتان دو پسرخاله 
است که بسیار شرور هســتند و خانواده ها از دست این دو نفر 

به ستوه آمده اند. 

 پویش رویش سیب، با حمایت خانه ســینما و انجمن حامی و 
با هدف پشتیبانی و همراهی با مردم آسیب دیده از سیل استان 
سیستان و بلوچســتان با رویکرد حمایت از کودکان آسیب دیده 
راه اندازی شد.هدف اصلی این پویش حمایت از کودکان مناطق 
مذکور بعد از فروکش کردن تب وتاب سیل اخیر است چرا که از نگاه 
سیاســت گذاران این پویش، محرومیت  این قشر از آینده سازان 

کشور در نقاط دورافتاده و محروم، نیازمند توجه عمیق است. 

معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان 
در حاشیه دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 
ایران گفت : ذوب آهن اصفهان با تولید سبد متنوع 
 ) S49 ،U33،UIC60( محصول استراتژیک ریل
مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا ، می تواند 
نیاز راه آهن جمهوری اســالمی و خطوط متروی 
شهری کشور را به صورت کامل تامین  کند.مهندس 
مهدی نصر  افزود : بومی سازی تجهیزات تســت های غیر مخرب در حوزه ابزار 
دقیق، اتوماســیون و تجهیزات مکانیکی ریل نیز در ذوب آهن اصفهان آغاز شده 
و تالشگران این شرکت مانند گذشــته ثابت کردند تحریم های ظالمانه دشمن 

تاثیری در روند کار آنها ایجاد نخواهد کرد.

 تولید 400  هزار تن ریل در ذوب آهن اصفهان
 افتخاری است که در دوران تحریم به ثمر نشست

معاون برنامه ریزی و توســعه ذوب آهن اصفهان بیان کــرد : ظرفیت تولید ریل 
ذوب آهن اصفهان در بخش مترو و راه آهن جمهوری اســالمی بیش از ظرفیت 
کشور است و این افتخاری است که در دوران تحریم به ثمر نشست. این شرکت 
افتخار تولید 400 هزار تن ریل در ســال دارد که این میزان تولید، جزو بزرگ ترین 

ظرفیت های کارگاه های ریل در دنیا به شمار می رود.
این مقام مسئول ادامه داد : صادرات محصول ریل به ویژه در منطقه منا،کشورهای 
غرب آسیا و شمال آفریقا جزو برنامه های بلند مدت ذوب آهن اصفهان است. 
هم اکنون درخواست تولید ریل از کشور افغانستان داریم و مذاکرات خوبی نیز 
با کشورهای دیگر صورت گرفته اســت تا ریل ذوب آهن اصفهان همچون مقاطع 

فوالدی آن مرزهای ملی را در نوردد.

تولید محصول ریل صد در صد در ذوب آهن اصفهان انجام می گیرد  
مهندس نصر بیان کرد : فوالد ریل در بخش فوالد ســازی ذوب آهن اصفهان با 
اجرای پروژه VD با باالتریــن کیفیت تولید و پس از فرآینــد گاز زدایی از طریق 
ریخته گری به شمش تبدیل شده و در مرحله نهایی نورد می شود . بنابراین تولید 

محصول ریل صد در صد در ذوب آهن اصفهان انجام می گیرد.     

وی در خصوص پروژه PCI ) تزریق پودر زغال به کوره بلند( نیز گفت : در این پروژه 
هم اکنون حدود 102 کیلوگرم پودر زغال جایگزین کک برای تولید یک تن چدن 
می شــود. دورنمای ما جایگزین کردن عدد 150 کیلوگرم پودر زغال به جای کک 
است که این مهم با تالش و کوشش شبانه روزی کارکنان در بخش های مختلف 

محقق خواهد شد و تاکنون نیز فراتر از انتظار از این پروژه نتیجه گرفتیم.

شرکت مهندسی و پویش ساخت، مجری بسیاری از 
طرح ها و پروژه های ذوب آهن اصفهان است

معاون برنامه ریزی و توســعه ذوب آهن اصفهان در ادامه به شرکت مهندسی و 
پویش ساخت شــرکت ذوب آهن اصفهان و فعالیت های آن پرداخت و گفت: 
شرکت مهندســی و پویش ساخت شرکت E&C ) مهندســی و ساخت ( ذوب 
آهن اصفهان اســت که با بهره گیــری از تخصص و تجربیات این شــرکت مادر 
صنعتی تاسیس شده و هم اکنون نیز مجری بســیاری از طرح ها و پروژه های 
ذوب آهن اصفهان محسوب می شــود.وی افزود: این شرکت در پروژه PCI که 
یکی از مهم ترین پروژه های کارخانه در راســتای کاهش مصرف انرژی به شمار 
می رود،نقش پررنگی داشــت.پروژه های خطوط انتقال پساب از فوالدشهر به 
کارخانه،ســاخت مخازن اضطراری آب و تجهیزات جانبی آن،افزایش ظرفیت 
سکوهای ورزشگاه بزرگ فوالدشهر و ساخت پاتیل های مورد نیاز ذوب آهن در 
بخش های مختلف  نیز از جمله پروژه های موفق  شــرکت مهندســی و پویش 
ساخت در حوزه توسعه محسوب می شوند. معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب 
آهن اصفهان تصریح کرد : در خصوص پروژه LF و کوره های پاتیلی نیز از شرکت 
مهندسی و پویش ساخت پیشنهادهای خوبی داریم که این حجم از فعالیت ها 
نشان از توانمندی و قابلیت این شرکت در اجرای پروژه های گوناگون است.معاون 
برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اظهار داشت: بومی سازی و امکان ساخت دریچه 
های کشویی پاتیل های فوالدسازی نیز توســط مدیریت تحقیق و توسعه ذوب 
آهن و شرکت مهندسی و پویش ساخت در حال بررسی است و با انجام آن تحول 
بزرگی در خودکفایی صنعت فوالد کشور رخ خواهد داد.  مهندس نصر خاطر نشان 
کرد : چشم اندازی که برای این شرکت در نظر گرفته شده این است که با گسترش 
و توسعه فعالیت های فنی مهندسی و حضور بیش از پیش در پروژه های صنعتی 
کشور بتواند در ساخت پلنت های فوالدی و نیز بومی سازی آن نقش آفرین باشد.

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت ذوب آهن :

390کیلومتر توسعه شبکه گاز استان اصفهان طی سال جاریذوب آهن اصفهان، 400 هزار تن ریل در سال تولید می کند

از ابتدای سال تا کنون بیش از 390 کیلومتر شبکه گذاری گاز در سطح 
اســتان اصفهان انجام شــده اســت.به گزارش روابط عمومی، سید 
مصطفی علوی، مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان با اعالم این 
مطلب افزود: از مجموع عملیات شبکه گذاری درسال 98، بالغ بر205 
کیلومتر توسعه گازرسانی در شــهرها بوده و 185 کیلومتر در روستاها 
انجام شده اســت که با اجرای این حجم شبکه گذاری جدید، مجموع 
طول شبکه گاز در اســتان اصفهان به 26هزار و 324 کیلومتر افزایش 
یافته اســت.وی، با اشاره به اینکه اســتان اصفهان مساحتی بیش از 
107 هزار کیلومترمربع دارد و با توجه به پراكندگی شهرها و روستاهای 
اســتان گفت: در حال حاضر99.5 درصد جمعیت استان از نعمت گاز 
بهره مند شــده اند.مهندس علوی افزود: در حــال حاضر 99.6درصد 
جمعیت شهری، معادل 109شهر و 95 درصد جمعیت روستایی معادل 
1060 روستا از گاز طبیعی استفاده می کنند.مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان، با اشاره به اینکه شبکه های گازرســانی سراسر کشور به هم 
پیوسته اســت، تاکید کرد: رعایت مصرف بهینه و منطقی از گاز طبیعی 
زمینه را برای تامین گاز همه هموطنان عزیز در سراســر کشــور فراهم 

خواهد کرد. 
مهندس علوی، با تاکید بــر مصرف بهینه گاز طبیعــی در بخش های 
مختلــف خانگی ، تجاری، عمومــی اعم از اماکن مذهبی، مســاجد، 
حسینیه ها و تکایا بیان داشــت: توصیه به صرفه جویی مصداق بارز 
 امر به معروف و نهی از منکر است و ترویج این مهم در اماکن مذهبی 
می تواند در ارتقای سطح فرهنگ مصرف بهینه انرژی بسیار موثر باشد.

وی، تصریح کرد: مسئله صرفه جویی در کشــور بسیار مهم و اساسی 
است به حدی که اگر یک درجه دمای منازل را کاهش دهیم، روزانه به 

مقدار قابل توجهی گاز طبیعی صرفه جویی خواهد شد.
علوی  گفت: گاز ، یک سوخت استراتژیک اســت نباید از هدر رفت آن 
به سادگی گذشت، گاهی می بینیم که به اهمیت انرژی گاز بی توجهی 
می شود، می توان با پوشش مناسب درب و پنجره ها از هدر رفت گرما 

جلوگیری کرد.
به گفته علوی، گاز باعث راحتی زندگی است و مصرف زیاد گاز و بیش 
از نیاز عالوه بر هدر رفت سرمایه ملی کشــور، خود باعث آلودگی هوا  و 

افزایش هزینه ها می  شود.
به توصیه وی، دمای رفاه در مساجد و حسینیه ها نیز همانند دمای رفاه 

منازل بین 18 تا 21 درجه سانتی گراد مناسب  است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشــاره به اینکه در سال های 
گذشته حوادثی به علت عدم توجه به موارد ایمنی در مصرف گاز طبیعی 
در ســطح اســتان رخ داده که برخی از آنها جبران ناپذیر بوده ، افزود: 

مصرف گاز بدون توجه به نکات ایمنی همواره خطر آفرین بوده است.
مهندس علوی، بیان داشــت: از هرگونه دســتکاری کنتور و رگالتور و 
انشعابات داخلی بدون تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان در این 
اماکن باید خودداری به عمل آید و در صورت نیاز با شرکت گاز استان با 

تلفن 194 تماس گرفته شود.
وی، با اشاره به نزدیک شدن ایام شــهادت حضرت  زهرا)س( و دهه 
فاطمیه، اضافه کرد: در هیئت هــای عزاداری اســتفاده از اجاق گاز و 
دستگاه های غیر استاندارد برای گرم کردن مساجد و اماکن عزاداری 
جدا خودداری شود، از اتصال شــیلنگ های غیر استاندارد و با فاصله 
زیاد از شیرگاز برای استفاده بخاری و ... پرهیز شود، از اجتماع در اطراف 
بخاری های گازی و قراردادن مواد اشتعال زا در نزدیکی بخاری و وسایل 

گرمایشی گازسوز پرهیز شود.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: استفاده از دستگاه های 
فاقد ترموکوپل و قطع کننده گاز همچون ســماورهای بزرگ خطرساز 
است، از قراردادن بخاری های گازی در نزدیکی چادر تکیه ها و حسینه ها 
جلوگیری شود همچنین استفاده از بخاری های گازی بدون دودکش، 
تنها در اماکنی مجاز اســت که تردد هوا در آنها به آسانی انجام شود از 
این رو در اســتفاده از این بخاری ها نکات ایمنی آنها مورد توجه ویژه 

قرار گیرد.
مهندس علــوی، گفت: برای محکم کردن شــیلنگ هــای اجاق گاز و 
بخاری حتما از بست های فلزی اســتفاده شود ودر صورت احساس 
خواب آلودگی، ســرگیجه و تهوع که از نشانه های ابتدایی مسمومیت 
با گاز مونواکسید کربن است وسایل گرمایشــی گاز سوز را خاموش و 
نسبت به بازکردن درها و منافذ ورودی هوا اقدام و سپس با 194 تماس 

گرفته شود.
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