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فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت زهرا )سالم ا... علیها( تسلیت باد

در میزگردمسئوالن شهری با موضوع» منشأ آلودگی هوای کالن شهر اصفهان کجاست« مطرح شد؛

 مردم، دولت ، هر دو مقصرید!
11

11

 بهره برداری از 11 پروژه زیربنایی 
در دهه فجر   با اعتبار 63 میلیارد تومان

 850 پروژه و 60 میلیارد 
و 750 میلیون تومان اعتبار

 مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
اصفهان خبر داد:

 کارنامه توزیع برق شهرستان اصفهان؛
 روشن تر از همیشه

12

ادامهکمکهایزمستانیمردماصفهانبهمناطقزلزلهزده
معاون هالل احمر استان اصفهان خبر داد:

8

جوجههایرنگیعاملانتقالآنفلوآنزاهستند
دبیر انجمن مرغداران اصفهان:

نماینده اصفهان در مجلس:3

8
 موافق 

بازگشت قلیان ها هستم

 اعطای گواهی نامه 
 بنیاد جهانی انرژی 

به مجتمع فوالد مبارکه
3

تکلیفزایندهرودهفتهآینده
روشنمیشود

11

60درصدعطاریهایاصفهان
متخلفهستند

8

11

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

 بیش از ۲ میلیون کارت ملی هوشمند 
در اصفهان صادر شده است

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به اینکه مردم اصفهان 
فرصت چندانی برای مراجعه به مراکز اعالم شده برای تقاضا و 
دریافت کارت ملی هوشمند ندارند، اظهار داشت: کارت ملی نمونه قدیم 

به هیچ وجه تمدید نخواهد شد ...

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی
 شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات های اجرایی ذیل را از طریق مناقصه عمومی 

به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292:  تا ساعت 15:30 روزدوشنبه به تاریخ 96/11/23
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز سه شنبه به تاریخ 96/11/24

www.abfaesfahan.ir :محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 031-36680030-8

نوبتدوم

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1396/11/11
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عملیات اجرائی دوساله رسیدگی به 

حوادث، تعمیرات و نگهداری از شبکه 
GIS آبرسانی و خدمات

18/249/896/665913/000/000جاری

خدمات عمومی و اداری و اپراتوری 96-4-313
5/252/221/246263/000/000جاریتاسیسات سمیرم

پارکینگ های هوشمندی که به کمک شهر می آیند؛

مدرن،کم جا، کاربردی
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 حدود دو ماه پیش زلزله ای با قدرت 7 ریشتر در غرب استان کرمانشاه با 
تلفات جانی بیش از 600 نفر، قلب مردم ایران را به  درد آورد؛ دولت در این 
مناطق زلزله زده اقداماتی را انجام داد اما متاسفانه به گفته زلزله زدگان؛ 

مردم بیشتر از دولت به آنها کمک کرده اند.
بنابر آمار موثق رسانه ها، بســیاری از مردم زلزله زده کرمانشاه هنوز در 

چادر زندگی می کنند و از کانکس خبری نیست؛ اما دولتمردان با اقتدار 
هرچه تمام می گویند عالوه بر اینکه زلزله زدگان از کانکس برخوردارند ، 

امکاناتی هم برای زندگی بهتر گرفتاران ارسال شده است.
نزدیک به دو هفته بعد از زلزله کرمانشاه ، زلزله ای به بزرگی 5/2 ریشتر 
کوهبنان اســتان کرمان را لرزانــد. این زلزله تلفات جانی نداشــت اما 

خسارات مالی آن بسیار باال بود. مردم زلزله زده کوهبنان تا کنون در چادر 
زندگی می کنند که دمای منطقه  بیش از منفی 12 درجه ســانتی گراد 
است. اهالی کوهبنان شانس دیده شــدن مانند زلزله زدگان کرمانشاه 
 را نداشــتند و برای همین، مجبور هســتند این روزها را با سوز و سرما 

سپری کنند.
 معاون رییس جمهوری و رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 در سفر به مناطق  زلزله زده استان کرمان گفت: با سرعت و فوریت نسبت 
به برآورد خسارات وارده زلزله کوهبنان، اقدام شود.

وی بیان داشــت: »آخرین مصوبه دولت مصوبه ای در ارتباط با پرداخت 
مبلغی بیش از 51 میلیارد تومان برای کمــک بالعوض و 210 میلیارد 
تومان تســهیالت ارزان قیمت برای زلزله زدگان بود و اگر گزارش زلزله 
کوهبنان برای جلسه هیئت دولت آماده شود، می توانیم  مصوبه دیگری 

هم داشته باشیم«.
 حاال پس از گذشــت بیش از یک ماه، خبری از کمک دولت نیست. پای 
درد دل زلزله زدگان کوهبنان که می نشــینیم، می گویند:» به خاطر 
اینکه زلزله در این منطقه تلفات جانی نداشت، دولت هیچ توجهی به این 
منطقه ندارد. برخالف آنچه که مردم تصور می کنند مردم بر اثر خسارات 
مالی در چادر زندگی می کنند، بنیاد مســکن می گوید حتما باید خانه 
ها کامل تخریب شوند تا به شــما کانکس بدهیم؛ اما این در حالی است 
که دولت، آب و برق منازل زلزله زده کوهبنان را قطع کرده اســت؛ پس 

ما چه کار کنیم؟«
پیرزنی با آه و ناله و می گوید:» از شب زلزله راهمان به همه جا بسته شد، 
نه پول داریم، نه حقوق داریم و نه امکانات؛ هیچی نداریم؛ اگر مرده بودیم 

بهتر بود!«
راه اندازی هشتگ هایی در فضای مجازی با عنوان #به_داد_کوهبنان_

برسید هم فایده ای نداشت؛ چرا که دولت با قطع آب و برق زلزله زدگان 
کوهبنان برای ترک محل اسکان تدبیر جدیدی را در پیش گرفته است؛ 
از دولت به عنوان مهم ترین دستگاه اجرایی کشور انتظار می رود، حداقل 
 به حرف های معاون رییس جمهور اهمیت دهد و به داد مردم کوهبنان

 برسد.

»حکیم« با العبادی ائتالف نکرد
ائتالف نصر و جریان حکمت ملی عراق در بیانیه ای 
مشترک اعالم کردند که براســاس ارزیابی فنی 
طرفین به این نتیجه رســیده اند کــه به صورت 

مستقل در انتخابات پارلمانی شرکت کنند.
ائتالف نصر به ریاست »حیدر العبادی« و جریان 
حکمت ملی عراق به ریاست »سید عمار حکیم« که 
پیش از این بر سر ارائه لیست مشترک در انتخابات 
پارلمانی عراق توافق کرده بودند، در بیانیه ای که 
از سوی »سید علی عالق« به نمایندگی از ائتالف 
نصر و »شیخ حمید معله« به نمایندگی از جریان 
حکمت ملی اعالم شــد، از جدایی و ارائه لیست 

مستقل در انتخابات خبر دادند.

آمریکا  به دنبال تحریم  ترکیه
یک گزارش جدید که به تازگی منتشر شده است، 
نشان می دهد که آمریکا احتماال قصد دارد در پی 
خرید سامانه های »اس 400« روسیه توسط ترکیه، 
تحریم هایی را علیه آنکارا وضــع کند. به گزارش  
اسپوتنیک: »نگرانی هایی مبنی بر آن وجود دارد 
که این توافق ممکن اســت تحریم های آمریکا در 
سال 2018 طبق »قانون مبارزه با رقبای آمریکا از 
طریق تحریم« )CAATSA( که در آگوست 2017 

به امضا درآمده است را به همراه داشته باشد.«

 وزارت خزانه داری آمریکا
 روسیه را شوکه کرد

وزارت خزانه داری آمریکا با انتشــار فهرســتی 
نام 114 سیاســتمدار و ۹6 بــازرگان روس که 
ممکن است تحریم شوند را اعالم کرد.به گزارش 
اسپوتنیک؛ در این فهرست نام تعدادی از مقامات 
عالی رتبه روسیه از جمله »دیمیتری مدودوف«  
»ایگور شوآلوف« معاون اول نخست وزیر روسیه و 
دیگر معاونان وی دیده می شود.»سرگئ الوروف« 
وزیر خارجه روســیه نیز در بین این افراد اســت. 
وزارتخانه هــای دفاع، اقتصاد، انــرژی، صنعت و 
وزارت کشور روسیه نیز از جمله نام هایی است که 

در لیست تحریم ها دیده می شود.
 

 یمنی ها بار دیگر ریاض را 
نشانه گرفتند

منابع یمنی از شلیک یک فروند موشک بالستیک 
»برکان اچ2« به سمت ریاض خبر دادند.

یگان موشــکی ارتش یمن و انصــارا... صبح روز 
سه شنبه یک فروند موشک بالســتیک »برکان 
اچ2« را به سمت فرودگاه بین المللی »ملک خالد« 
در ریاض شلیک کردند. نیروهای موشکی یمن در 
آبان ماه گذشته نیز یک فروند موشک بالستیک 
از نوع برکان اچ2 را به ســمت فرودگاه بین المللی 
ملک خالد در پایتخت عربستان شلیک کرده بودند.

 »هشدار« جدید حزب ا...
 به تل آویو

حزب ا... به رژیم صهیونیســتی هشــدار داد، در 
صورتی که به ســاخت دیوار حائل در مرز با لبنان 
ادامه دهد، نیروهای این رژیم را هدف قرار می دهد.

کانال دو تلویزیون رژیم صهیونیســتی ادعا کرد 
حزب ا... روزهای اخیر از طریق نیروهای »یونیفل« 
)نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در مرز 
لبنان( پیامی به رژیم صهیونیستی داده و این رژیم 
را تهدید کرده اگر از ایجاد »دیوار حائل« در طول 
مرزهای با لبنان دست برندارد به سمت نیروهای 

اسراییلی شلیک خواهد کرد.

وقتی  دولت آب و برق زلزله زدگان کوهبنان را قطع می کند؛

کاش مرده بودیم!

حمید   وکیلی دولت اقدام خاصی برای کمک به زلزله زدگان انجام نداده است  و راه اندازی هشتگ هایی در فضای مجازی 
با عنوان #به_داد_کوهبنان_برسید هم فایده ای نداشت.

جان بولتون: 
برجام باید پاره شود!

»جان بولتــون« نماینده اســبق آمریکا در 
 ســازمان ملل متحد طی توئیتی نوشــت: 
»بر خالف وعده اساســی دولت باراک اوباما 
در زمان ورود به توافق هسته ای با ایران، این 
توافق بر رفتار ایران در زمینه روابط با جهان 
گسترده تر هیچ تاثیری نداشته است و باید 

پاره پاره شود«.

وزیرخارجه انگلیس:
  موشک های حوثی ها

 ایرانی هستند
وزیر خارجه انگلیس به  تازگی در گفت وگویی 
بار دیگر ضمن اظهاراتــی ضدایرانی مدعی 
شده موشک های شلیک شده نیروهای یمنی 
به خاک عربســتان ســاخت ایران هستند.

بوریس جانسون، وزیر خارجه انگلیس مدعی 
شده که ایران موشــک های بالستیک را در 

اختیار نیروهای یمنی قرار می دهد.
جانسون در گفت وگو با شبکه خبری الحدث 
عربســتان مدعی شــد: ایــران از نیروهای 
حوثی)انصــارا...( در یمــن حمایت نظامی 
می کند و موشک هایی که حوثی ها به سمت 
عربســتان شــلیک می کنند از ایران به این 
کشــور انتقال داده شده  اســت.وی با بیان 
اینکه این موشــک ها به ریاض می رسند و 
فرودگاه های عربســتان را تهدید می کنند، 
تاکید کرد: تهدید امنیت عربستان غیرقابل 
قبول اســت.وزیر خارجه انگلیس همچنین 
مدعی شــده تهران حســن نیتی در قبال 
کشورهای منطقه ندارد و سیاست های ایران 

در حمایت از حوثی ها فاجعه بار است.

رییس سیا: 
 هر جا بتوانیم ایرانی ها را 

پس  می  زنیم
رییس ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا در 
مصاحبه ای که روز سه شــنبه منتشر شده از 
شدت گرفتن تنش ها میان ایران و عربستان 
ابراز نگرانی کرد و گفت واشنگتن هر جا که 
بتواند با ایرانی ها مقابله خواهد کرد.»مایک 
پامپئــو« در مصاحبه ای بار دیگــر به تکرار 
ادعاهای اثبات نشده علیه ایران پرداخته و از 
افزایش تنش ها میان ایران و عربســتان ابراز 
نگرانی کرده اســت. رییس سیا در مصاحبه 
با »بی بی سی«، »تهدیدهای غیرهسته ای« 
از جانب ایران را تهدیــدی جدی علیه ثبات 
خاورمیانــه خواند. وی گفــت: »امیدواریم 
دنیا با ما در درک این موضوع همراه شود که 
تهدیدهای ایران-تهدیدهای غیرهســته ای 
ایران- چالشی بســیار جدی علیه ثبات در 
خاورمیانه هستند.« پامپئو در پاسخ به سوالی 
درباره احتمال بروز نوعی درگیری میان ایران 
و عربســتان در نتیجه شدت گرفتن تنش ها 
میان دو کشــور گفت: »در ایــن باره خیلی 
نگران هستیم. الزم اســت اطمینان حاصل 
کنیم که این اتفاق رخ نمی دهد و راهش این 
است که مردم ایران درک کنند که این اتفاق 

برای آنها خوب نیست.«

 استارت جمنا 
برای ورود به مجلس

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای 
انقالب گفت: جبهه مردمی در زمینه انتخابات 
مجلس فعالیت خواهد داشت، اما نقش اصلی 
را شوراهای شهرستان ها با توجه به شناختی 

که از جامعه خود دارند، ایفا خواهند کرد.
سید محمد حســینی افزود: برای برگزاری 
مجمع ملی باید مجامع استانی و شهرستانی 
شکل گیرد تا بتوانیم این مجمع ملی را برگزار 
کنیم و اکنــون تعیین زمان آن زود اســت 
چراکه مشورت ها و جلسات باید انجام گیرد 

که زمان بر است .

امیرعبداللهیان
دستیار ویژه رییس مجلس:

سیاست خارجی

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه ما در انقالب دنده 
عقب گرفتیم ولی این دنده عقب، بازگشــت به اسالم 
بود، اظهار داشت: اگر به مســائل دینی رجوع و به آن 

عمل کنیم آن وقت این همه فساد نخواهیم داشت.
احمد توکلی افزود: برای اسالمی ماندن ناچار هستیم 
به رسانه ها میدان دهیم و آزاد باشند؛ البته ذات رسانه 
خطاپذیر است ولی این فرصت برای ذی نفع وجود دارد 

که به مسائل پاسخ دهد.
وی با بیان اینکه من در حال مبارزه با فســاد هستم و 
دراین باره اســتیصال ندارم، عنوان کرد: در سال 57 
کســی بر ســرکار بود که ظرف 1۳ ماه روند حضور و 
نقش آفرینی مردم در حکومت فراهم شــد و در این 
اوضاع، انواع و اقســام توطئه ها و بحران ها نیز وجود 
داشت و هنوز کار به جایی نرسیده بود که به کشورمان 

حمله شد.
وی تاکید کرد: حفظ کشور و از دست ندادن یک وجب 
از خاک کشور توسط جمهوری اسالمی یک استثناست 

و قبل از آن چنین چیزی وجود نداشت. 

 در انقالب
 دنده عقب گرفتیم

نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی:

دیدگاه

کافه سیاست

عکس  روز 

 حضور آنجلینا جولی
 در میان آوارگان سوری

سندسازی آمریکا  با آرم استاندارد  پفک!

پیشنهاد سردبیر:

دســتیار ویژه رییس مجلــس در امور بین 
الملل تاکیــد کرد: اینگونه کــه بیگانگان و 
حاکمان افراطی داخلی امــور بحرین را به 
دست گرفته اند، لغو تابعیت پادشاه بحرین 

هم به دور از ذهن نیست!
حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رییس 
مجلس در امور بین الملل در توئیتی به زبان 
عربی تاکید کــرد: تابعیت آیت ا... عیســی 
قاسم به اصطالح با حکم پادشاهی )مرسوم 
ملکی( سلب شــد، حال دیوان عالی بحرین 
 حکــم کــدام دادگاه و یا محکمــه را تایید 

کرده است؟!
وی در ادامه آورده است: اینگونه که بیگانگان 
و حاکمان افراطــی داخلی امور بحرین را به 
دست گرفته اند، لغو تابعیت پادشاه بحرین 

هم به دور از ذهن نیست!

 لغو تابعیت پادشاه بحرین 
به دور از ذهن نیست

سردار غالمرضا جاللی
رییس سازمان پدافند غیرعامل:

 پدافند

 یکی از مراجع عظام تقلید گفت: روزنامه ها باید از
 به کار بردن تیتر های تند و همســو با رسانه های 

بیگانه خودداری کنند.
آیت ا... ناصر مکارم شیرازی در مورد روزنامه نگاری 
در شــرایط موجود اظهار کرد: واقعیت این اســت 
که رســانه ها در دنیا حرف اول را می زنند و خیلی 
کار هایی که از طرق دیگــر نمی توان صورت داد از 
طریق رسانه می توان انجام داد؛ به همین دلیل است 
که ما می بینیم صهیونیست ها که گروه فرصت طلب 
مرموزی هستند، نیروی خود را در رسانه ها به کار 
بردند و اهداف شوم خود را از طریق رسانه ها محقق 

می کنند.
این مرجع تقلید تاکیــد کرد: انتقاد بایــد توام با 
پیشنهاد و تحلیل باشد که در این صورت بسیاری 
از مشکالت کشــور حل خواهد شد؛ روزنامه ای که 
دارای هدف است این جهات را رعایت می کند، اما 
برخی می خواهند به اصطالح با اخبار داغ مخاطب 

را جذب کنند که اقدام درستی نیست.

  رسانه ها در دنیا
 حرف اول را می زنند

آیت ا... ناصر مکارم شیرازی:

روحانیت

رییس سازمان پدافند غیرعامل گفت: تلگرام 
برای درآمد زایی، اطالعات به دســت آمده از 
ایران در فضای مجازی را به اسراییل و آمریکا 
می فروشد. سردار غالمرضا جاللی اظهار کرد: 
»پاول دورف« رییس این شــبکه خارجی در 
کشور خودش به عنوان یک اغتشاشگر شناخته 
می شود و او با تکرار حادثه ای شبیه آشوب های 
ما در روسیه و به کارگیری مردم علیه حکومت 
خود از آن کشــور خارج شده اســت، تلگرام 
شبکه ای اســت که به واســطه به کارگیری 
مدیریت هوشــمند در آن حدود 16 دسته از 
اطالعــات کاربران مثل شــماره تلفن، تقویم 
کاری، عکس ها، مکان و... دسترسی دارد. تلگرام 
یک فضای تبلیغاتی برای برخی کانال ها مثل 
آمد نیوزو امثالهم فراهــم کرده که مرتبا علیه 

مسئولین ما دروغ و افترا می گویند.

اطالعات ایرانی ها توسط 
تلگرام به آمریکا فروخته شد

پیشخوان

بین الملل

حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز 
در ابتدای جلسه درس خارج فقه با ابراز تاسف عمیق از کشتار مردم 
بی گناه در حوادث تروریستی اخیر افغانستان، گفتند: هدف آمریکا از 
انتقال تروریست های داعش به افغانستان، موجه کردن ادامه حضور 
خود در منطقه و ایجاد امنیت برای رژیم صهیونیستی است.  حضرت 
آیت ا... خامنه ای با اشاره به امضای داعش بر ترور صدها نفر از مردم 
در حوادث ماه های اخیر افغانستان، افزودند: همان دست هایی که 
با ایجاد داعش، آن را ابزاری برای ظلم و جنایت علیه مردم در سوریه 
و عراق قرار داد، امروز پس از شکست در آن مناطق به دنبال انتقال 

داعش به افغانستان هستند و کشتارهای اخیر در واقع آغاز همین 
نقشه است. رهبر انقالب اسالمی افزودند: برای تروریست های مورد 
حمایت آمریکا شیعه و سنی فرق نمی کند و مردم غیرنظامی اعم 
از شیعه و سنی هدف آنها هستند.ایشان، مشغول سازی ملت های 
منطقه به خود را سیاست درجه اول آمریکایی ها دانستند و گفتند: 
آمریکا به دنبال آن است که این منطقه روی خوش نبیند و دولت ها 
و ملت های منطقه به خود مشغول باشند تا به فکر معارضه با عامل 

خبیث استکبار یعنی صهیونیسم نیفتند.
حضرت آیت ا... خامنه ای هــدف بعدی آمریــکا از ایجاد ناامنی 

را موجه کردن حضــور خود در منطقــه بیان کردنــد و افزودند: 
آمریکایی هــا خود عامل اصلی ناامنی در افغانســتان هســتند و 
کشــتارهایی که به اســم مذهب در این منطقه از حدود بیست 
سال قبل انجام گرفت، مســتقیم یا غیرمستقیم به وسیله عوامل 
آمریکا بود و اکنون نیز به دنبال آن هســتند که بــا ایجاد ناامنی، 
 حضور خود را تامین کنند و اهداف سیاسی و اقتصادیشان را پیش

 ببرند. رهبر انقالب اسالمی گفتند: لعنت خدا بر استکبار و عوامل 
آن و بر رژیم خبیث و جنایتکار صهیونیستی و آمریکا که اینگونه 

مسلمانان را نابود می کنند.

رهبر معظم  انقالب در درس خارج از فقه:
هدف آمریکا از انتقال داعش به افغانستان، توجیه حضور خود درمنطقه است

 الیحه دوست نداشتنی

ظریف در پی تولید مدارک جعلی توســط آمریکا برای 
اثبات ایرانی بودن موشــک های یمن، استفاده از آرم 
استاندارد مواد غذایی مانند پفک نمکی را روی موشک 

ادعا شده، مورد اشاره قرار داد.
وزیر امور خارجه ایران در توییتر نوشت : »مدتی قبل، 

آمریکا یک موشک ایرانی ارائه شده توسط سعودی ها را نمایش داد. باید به آنها گفته شده باشد موشکی 
که در آسمان توسط پاتریوت نابود شده کامال سالم به زمین فرود نمی آید؛ لذا این بار قطعاتی از موشک را 
نشان دادند ولی با آرم موسسه استاندارد ایران که ما روی بسته های غذایی به کار می بریم. دوباره تالش 

کنید و مدرک تولید کنید!«
ظریف همراه با این توییت عکسی از موشــک های مورد ادعای آمریکا و آرم استاندارد روی بسته پفک 

نمکی منتشر کرد.

درخواست نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری برای تحقیق و 
تفحص از مدرک رییس جمهور در جلسه روز گذشته مجلس 
مطرح و رد شد.حجت االسالم نصرا... پژمانفر نماینده مشهد، 
با اعتراض به اینکه درخواست برخی نمایندگان از طرح سوال 
از رییس جمهور و ســوال درباره وضعیت موسسات مالی و 

اعتباری، در مجلس مسکوت مانده است، گفت: ریشه اغتشاشات اخیر هم همین موارد بود که در مجلس اجازه بررسی 
آن داده نشد.علی الریجانی، رییس مجلس در پاسخ به وی، با اعتراض به نحوه سخن گفتن او، اظهار داشت: اینکه 
می گویید در مجلس نمی گذارند سوال شود و عدم سوال از وضعیت موسسات مالی، عامل اغتشاش شده است، تحلیل 
درستی نیست. خودتان می دانید قبل از اینکه سوال درمورد موسسات مالی مطرح شود، ما داشتیم این موضوع را 
پیگیری می کردیم. وی با اشاره به اینکه گزارش تحقیق و تفحص از مدرک رییس جمهور را کمیسیون فرهنگی رد 

کرده است، ادامه داد: بنابراین باید گزارش رد درخواست را به رای بگذاریم.

 سندسازی آمریکا
  با آرم استاندارد 
پفک!

تفحص از مدرک 
 رییس جمهور
 در مجلس رد شد

تولیــد ملــی قربانی 
نوسان نرخ ارز

دفاع وزارت خارجه از 
خود تحریمی

 سیاسی کاری با بودجه

  دالرها در پســتوی 
خانه ها

رفتار آمریکایی ها در 
خلیج فارس تغییر کرده 

است
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سالآیندهچندنفریارانهمیگیرند؟

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

 سال آینده چند نفر 
یارانه می گیرند؟

عضو کمیســیون تلفیق، از افزایــش ۷ هزار 
میلیارد تومانی منابع پرداخت نقدی یارانه ها در 
بررسی مجدد الیحه بودجه ۹۷ در کمیسیون 

تلفیق خبر داد.

جبار کوچکی نــژاد با بیان اینکــه در مصوبه 
جدید کمیســیون تلفیق بودجــه ۹۷، حدود 
۷هزار میلیــارد تومان به منابــع هدفمندی 
یارانه ها اضافه شده، گفت: این افزایش منابع، 
با محاســبه درآمد حاصــل از افزایش قیمت 
حامل های انرژی به دست آمده و مستقیما به 
 پرداخت نقدی یارانه هــا اختصاص پیدا کرده

 است.
به گفته کوچکی نژاد، دولت در نظر داشــت با 
منابع در نظر گرفته شــده 23 هزار میلیاردی 
برای پرداخت نقدی یارانه ها، حدود 33میلیون 
یارانه بگیر را حذف کند؛ اما محاســبات نشان 
می داد این منابع کفاف عملیات مد نظر دولت 
را نمی دهد؛ بنابراین کمیسیون تلفیق تصمیم 
گرفت حدود ۷ هزار میلیــارد تومان به منابع 
پرداخت نقدی یارانه ها تخصیــص دهد و به 
این ترتیب در سال آینده سرجمع منابع نقدی 
یارانه ها حدود 30 هزار میلیارد تومان خواهد 

بود.
وی افزود: در قسمت انتشــار اوراق مشارکت 
نیز ســرجمع حدود 10 هزار میلیارد تومان از 
اعتبارات مربوط به انتشــار اوراق کاسته شده 

است.

بازار

اسپیکر 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اصفهان: 

مدیریت مصرف آب با درک 
صحیح جامعه امکانپذیر است

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: اعمال مدیریت مصــرف آب تنها با درک 
صحیح جامعه نسبت به اهمیت این مایع حیاتی 

امکانپذیر است.
هاشــم امینی در جمع مدیران طرح آبرســانی 
اصفهان بزرگ ســخن می گفت با بیــان اینکه 
تاکنون اقدام هــای فرهنگی زیــادی در زمینه 
مدیریت صحیح مصرف آب انجام داده ایم در عین 
حال تصریح کرد: اما این فعالیت ها کافی نیست.

امینی با اشــاره به اینکه اهمیت آب در زندگی و 
حیات بشر، گفت: آموزه های دینی و فرهنگی می 
تواند نقش مهمی در تبیین فرهنگ مصرف بهینه 

آب ایفا کند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
بیان کرد: کشور با بحران جّدی آب مواجه شده 
و الزم اســت که در زمینه فرهنگ ســازی برای 
اجرای صحیح مدیریت مصــرف آب در جامعه، 
 از ظرفیــت مســاجد و ائمه جماعات اســتفاده 

شود. 

دبیر انجمن مرغداران اصفهان:
 جوجه های رنگی 

عامل انتقال آنفلوآنزا هستند
دبیر انجمــن مرغداران اصفهان بــا اظهار اینکه 
جوجه های رنگی که خود فروشنده به آنها رنگ 
می پاشد و بیشتر به جوجه های تزئینی معروف 
هستند نیز عامل انتقال آنفلوآنزای پرندگان است، 
گفت: وجود مرغ های بومی و مرغ های زنده ای 
که در میدان امام علی به فروش می رســد و مرغ 
هایی که در مراکز غیربهداشتی پرورش پیدا می 
کنند، همه از عوامل بــروز آنفلوآنزای فوق حاد 

پرندگان است.
بهرام پاکزاد  گفت: چطــور مردم خواهان خرید 
تخم مرغ بومی هســتند اما نمی دانند این مرغ 
بومی از چه چیز تغذیه می کند و آیا در شــرایط 
بهداشتی پرورش پیدا کرده است یا خیر و تنها به 
دلیل اینکه زرده تخم مرغ آن  پررنگ تر است که 
آن هم به دلیل مصرف زیاد یونجه به این شکل در 
می آید و رنگ پوسته آن که قهوه ای رنگ است، 

به مصرف آن روی می آورند.

مدیرعامل شرکت مناطق مرکزی ایران 
اعالم کرد:

آمادگی برای تامین حداکثری 
سوخت زمستان

مدیرعامل شــرکت مناطق مرکــزی ایران در 
نشســت »کمیته بحران مقابله با عوارض عوامل 
جوی« با بیــان اینکه شــرکت های تابع مناطق 
عملیاتی شــرکت نفت مناطق مرکــزی ایران، 
همسو با ستاد تهران باید آمادگی بیشتری برای 
مواقع بحرانی و بروز عوامل جوی داشته باشند، 
اظهار کرد: در این زمینه حضور مسئوالن و افراد 
 مرتبط با تولید و در دسترس بودن آنها ضرورت 

دارد. 
رامین حاتمی افــزود: همچنین ماشــین آالت 
باید همواره آماده اســتفاده باشد و از جاده های 
دسترسی به چاه ها، بازرسی مستمر به عمل آید. 
وی افزود: اطمینان از عملکــرد ژنراتورها، چک 
کردن سامانه مخازن و تاسیســات و فعال بودن 
اتاق بحران، پرهیز از ترددهــای غیرضروری در 
شب و ایجاد تمهیدات الزم برای نقاطی که سابقه 
یخ زدگی دارند، از دیگر مــوارد ضروری در این 

زمینه است. 

رییس اتاق اصناف اســتان اصفهــان گفت: پیرو 
مذاکرات صورت گرفته در شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی، امکان بخشــودگی 100 درصد 
جرایم مالیاتی در صورت پرداخت اصل مالیات ایجاد 
شده است. رسول جهانگیری در رابطه با مشکالت 
مالیاتی اصناف اظهار کرد: اصناف و کسبه مخالفتی 
با پرداخت مالیات ندارند اما حداقل خواسته آنها از 
دولت، دریافت مالیات متناسب با وضعیت رکودی 
اقتصاد اســت. وی در ادامه افزود: قاعدتا در دوره 
رکود باید تخفیف های بیشــتری قائل شــد و این 
درحالی اســت که دولت طی سال های اخیر تالش 
کرده درآمدهای مصوب مالیاتی خود را تامین کند.

رییس اتاق اصناف اســتان اصفهــان تصریح کرد: 
برخی شعب اداره مالیات، اســتدالل صحیحی در 
رابطه با اخذ مالیات ارائه نمی دهند و این در حالی 
است که کسبه درخواست دارند مالیات ها بر اساس 

درآمد آنها مطالبه شود.
جهانگیری در رابطه با بخشــودگی جرایم مالیاتی 
نیز بیان داشت: موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی 

به دلیل حساسیتی که در کسب وکار دارد از اهمیتی 
خاصی برخوردار است و بر همین اساس تالش هایی 
از ســوی اتاق اصناف برای این بخشودگی صورت 
گرفت. وی در تشریح این اقدامات خاطرنشان کرد: 
پیرو مذاکرات صورت گرفته در شورای گفت وگوی 
دولت و بخــش خصوصــی، امکان بخشــودگی 
100درصد جرایم مالیاتی در صورت پرداخت اصل 

مالیات ایجاد شده است.

رییس اتاق اصناف استان اصفهان:

دولت در دوره رکود، تخفیف مالیاتی برای اصناف در نظر بگیرد
رییس روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان با 
اشــاره به برودت هوا و افزایش مصرف گاز طبیعی، بر 
مصرف بهینه گاز و رعایت نکات ایمنی در اســتفاده از 
وسایل گازسوز تاکید کرد. سیدحسن موسوی برودت 
هوا در هفته جاری را منجر بــه افزایش میزان مصرف 
گاز در استان دانست و از مشترکین خواست عالوه بر 
رعایت نکات ایمنــی، گاز طبیعی را به صورت منطقی 
و بهینه مصرف کنند تا همه  مشــترکین در سراســر 
کشور بتوانند به صورت مستمر از این نعمت خدادادی 
بهره مند شوند. سخنگوی شرکت گاز استان اصفهان، 
با تاکید بر اینکه اولین نکته مهمی که باید به آن توجه 
داشت مطمئن بودن از درست کارکردن وسایل گازسوز 
اســت، گفت: در منازلی که ازآبگرمکــن و بخاری به 
عنوان وســیله گرم کننده استفاده می شود، اطمینان 
از باز بودن مسیردودکش، استفاده از لوله بخاری فلزی 
غیرآکاردئونی، شیلنگ مخصوص گاز به طول حداکثر 
یک متر و 20 سانتی متر، بست استاندارد برای اتصال 
شیلنگ به وسیله گازســوز و کالهک برای دودکش ها  
جهت پیشگیری از نشــت گاز، حوادث گازگرفتگی و 

آتش سوزی ضروری است. وی افزود: بعد از روشن کردن 
وسیله گازسوز یا بخاری، حتما از گرم بودن لوله دودکش 
مطمئن شوید، اگر لوله دودکش سرد باشد عالمت خطر 
و بیانگر مکش معکوس گاز سمی و عدم خروج آن است. 
برای صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی باید موتورخانه 
و لوله های رفت و برگشــت آب گرم در سیستم های 
حرارت مرکزی را عایق کاری کرد تا از هدر رفت انرژی 

جلوگیری شود.

سخنگوی شرکت گاز استان اصفهان تاکید کرد:

ضرورت صرفه جویی در مصرف گاز با کاهش دمای هوا

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان، از معدوم ســازی بیش از 1۷ میلیون قطعه پرنده آلوده به آنفلوآنزای 
پرندگان از ابتدای مهرماه سال جاری در اصفهان خبر داد.حمیدرضا امیری در جلسه مشترک کارگروه امنیت غذایی 
و مقابله با آنفلوآنزای پرندگان اظهار کرد: طبق پیش بینی های ســازمان بهداشت جهانی، این بیماری احتماال هر 
سال و در گوشه و کنار جهان فعال می شود. وی با بیان اینکه در سال ۹5 بیش از 463 کانون در 26 استان اصفهان 
شناسایی شد، افزود: سال گذشته بیش از 12میلیون قطعه طیور معدوم شد و امسال طغیان بیماری، دو ماه زودتر 

از سال گذشته بود.

معدوم سازی 17میلیون 
پرنده آلوده به 

آنفلوآنزای پرندگان

رییس شبکه دامپزشکی 
شهرستان اصفهان خبر داد:

کی
زش

مپ
دا

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،478،000
تومان

728،000نیم سکه
تومان

434،000ربع سکه
تومان

289،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

143،940
تومان

      قیمت سکه و طال

اسپيکر بلوتوثی قابل 
Samba حمل نزتک مدل

 270,000
تومان

اسپيکر بلوتوثی قابل حمل 
HV-SK628BT هويت مدل

 85,000
تومان

اسپيکر قابل حمل 
Millet شيائومی مدل

 53,000
تومان

 »تسویه حساب تا پایان بهمن« 
خبر خوش برای سپرده گذاران 

موسسات غیرمجاز

کاریکاتور روز

انرژیاصناف

شــرکت پاالیش نفت اصفهــان گواهی نامه اســتاندارد 
مدیریت انرژی ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱ را کسب کرد.

جلســه اختتامیه ممیزی صدور گواهی نامه اســتاندارد 
ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱ در زمینــه مدیریــت انــرژی با 
حضور مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان، اعضای 

کمیته مدیریت انرژی  و ممیزان شــرکت IMQ ایتالیا  برگزار شــد و پس از ارزیابی های الزم از ســوی این 
شرکت بین المللی، به دلیل رعایت الزامات استاندارد مدیریت انرژی توسط شرکت پاالیش نفت اصفهان، این 
گواهی نامه به نام پاالیش نفت  اصفهان صادر شد. در آغاز این نشست که پس از دو روز ممیزی انرژی در شرکت 
انجام گرفته بود، تیم ممیزی پس از ارائه گزارش یافته های خود و با توجه به عدم شناسایی مغایرت اصلی در 
فرآیند ممیزی، اعالم کردند با توجه به اینکه شــرکت پاالیش نفت اصفهان  الزامات الزم را در این خصوص 

رعایت کرده است، شرکت به کسب گواهی نامه استاندارد ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱ نائل می شود.

کسب گواهی نامه 
 مدیریت انرژی 
توسط پاالیشگاه اصفهان

بازارهای مالی شهر در ســومین روز معامالتی از هفته جاری، با 
عقبگرد شاخص بورس همراه شدند، سکه تمام بهار آزادی 6 هزار 
تومان از ارزش خود را از دســت داد و دالر بــار دیگر به محدوده 
مقاومتی 4 هزار و 600 تومان نزدیک شد.در این میان، مهم ترین 
اخباری که بر دادوستدهای این روز بازارهای مالی تاثیر گذاشت، 
به ترتیب به ســاخت ۷ هزار و 500 هکتار شهرک کشاورزی در 
2۹ استان کشــور، عرضه لوازم  خانگی قاچاق در شرکت موسوم 

به »بانه ای«،  افزایش 2۹ هزار میلیارد تومانی منابع یارانه نقدی، 
تشــدید بیکاری با حذف معافیت بیمه ای بنگاه های زیر 5 و 10 
نفر کارکن، افت قیمت نفت برنــت در بازارهای جهانی، عقبگرد 
انس طال بعد از اســتراحت پایان هفته ای، تضعیف شاخص یورو 
به دالر در بازارهای بین الملل، تقویت ارزش اکثر فلزها در سطح 
بین الملل و افت ارزش بنزین، گاز و گازوئیل در بازارهای خارجی 
اختصاص داشت. شاخص بورس در پایان دادوستدهای این روز 

با افت 368 واحدی همراه شد و در پایان معامالت این روز کاری، 
روی عدد ۹۹ هزار و 46 واحد متوقف شد. در ثبت این میزان افت، 
نقش نمادهایی همچون وغدیر، فوالد، فارس و پارسان که همگی 
از نمادهای سنگین و پرحجم بازار هستند، بیش از سایر نمادها 
بود. در این روز کاری، حجم معامالت اندکی نسبت به روز دوشنبه 
رشد کرد و بر همین اساس تعداد ۹52 میلیون سهم و ورقه بهادار 

در دست فعاالن این بازار به گردش درآمد.

همزمان با عقبگرد شاخص بورس اتفاق افتاد؛
خیمه سنگین سرما بر بازار سرمایه

طرح »جمع آوری پســاب شــهرهای همجوار« ارائه 
شده توسط فوالد مبارکه اصفهان، در هجدهمین دوره 
مراســم بنیاد جهانی انرژی با رای بنیاد جهانی انرژی و 
جامعه مدیریت ســبز اروپا، به عنوان پروژه اجتماعی و 
زیست محیطی 201۷ انتخاب شد و گواهی نامه این بنیاد 

را دریافت کرد. مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه در این زمینه گفت: این پروژه از 
بین 2هزار پروژه انتخاب شد که از 130 کشور جمع آوری شده بود. حسین مدرسی فر با بیان اینکه فوالد 
مبارکه در 2دهه گذشته بر اساس استراتژی بهبود عملکرد زیست محیطی خود، اهداف متناسب با آن را 
تدوین کرده و به مرحله اجرا گذاشته است، افزود: این شرکت در سال های اخیر بنا بر ضرورت های ملی 
و بین المللی، تمرکز خود را بر توسعه مسئولیت پذیری زیست محیطی قرار داده است و در همین راستا 

برنامه های مدیریت انرژی و مدیریت HSE را به طور هدفمند پیگیری می کند.

اعطای گواهی نامه 
 بنیاد جهانی انرژی 
به مجتمع فوالد مبارکه

براي کشــوري که با نرخ باالیي از بیکاري جوانان مواجه است، یکي از 
راهکارهاي موجود، حمایــت از صنایع داخلي و جلوگیــري از واردات 
رسمي و غیر رسمي کاالهایی است که امکان تولید آن در کشور وجود 
دارد؛ چراکــه حمایت نکردن دولــت از صنایع داخلــي، موجب از بین 
رفتن سرمایه هاي انســاني و فرصت های اقتصادي کشور خواهد شد؛ 

این درحالی است که شــاهد واردات در گروه دخانیات، آن هم با ارزش 
میلیاردی در کشور هستیم.

رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشــور، شهریور ماه سال 
جاری با اشاره به اینکه میزان تولید سیگار در کشور طی سال ۹4 معادل 
30 میلیارد نخ بود و در ســال ۹5 با راه اندازی واحدهای تولیدی، به 45 

میلیارد نخ رسیده، اظهار کرد: جمع تولید سیگار طی 5ماهه نخست سال 
جاری معادل 1۹ میلیارد نخ سیگار بوده است که براساس برآورد انجام 
شده، در  سال ۹6 به عددی معادل 50 میلیارد نخ در تولید سیگار خواهیم 
رســید. به گفته علی اصغر رمزی،  برآورد ساالنه مصرف سیگار در ایران 
معادل 55 میلیارد نخ است که اگر به رقم 50 میلیارد نخ در تولید سیگار 

برسیم، معادل ۹3 درصد نیاز کشور در داخل تولید می شود.
وی با اشاره به میزان رشد تولید سیگار طی پنج ماهه نخست سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال قبل خاطرنشان کرد: در پنج ماهه نخست سال 
گذشته 14.8 میلیارد نخ سیگار در کشور تولید شده است و این رقم در 
مدت مشابه سال جاری به 1۹ میلیارد نخ  رسیده که نشان دهنده رشد 

28درصدی در تولید سیگار است.
تمام این اعداد و ارقام را گفتیم تا به این 
موضوع برســیم که تولید این مخدر تا 
چه میــزان می تواند بر اقتصاد کشــور 
تاثیرگذار باشد. عمق این تاثیرگذاری 
هنگامــی بیشــتر جلــوه می کند که 
بدانیم با توجه به توسعه فروشگاه های 
زنجیره ای بزرگ و ایجاد رقابت در بازار 
چگونه واحدهای کوچــک و مغازه ها 
می توانند به حیات خــود ادامه دهند؛ 
شاید یکی از عواملی که باعث پایداری 
این حیات می شود، فروش سیگار باشد.

جالب اســت بدانیم فروش ســیگار در 
فروشــگاه های زنجیره ای ممنوع است 
و بدون شک ســود میلیاردی حاصل از 
آن، در جیب واحدها و دکه های کوچکی 
خواهد رفت که اجــازه خرید و فروش 

آن را دارند.به این ترتیب، تجارتی سودآور برای تولیدکنندگان خارج از 
مرزها در مغازه های کوچک واقع در سطح شهر رقم می خورد که جدایی از 
تهدیداتی که برای سالمت جامعه دارند، سالمت اقتصاد کشور را به سود 

کشورهای دارای کمپانی های بزرگ دخانی به خطر می اندازند.

وقتی سیگار حامی یک  اقتصاد بیمار  می شود؛

اقتصادوارونه!

ساالنه نزدیک به55میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می شود که بین 15تا25 میلیارد آن قاچاق است.  مصرف ساالنه  مردم 
ایران 50تا60میلیارد نخ سیگار برآورد شــده و آمریکا برای تولید سیگار در ایران 300 میلیون دالر سرمایه گذاری کرده است؛ 

چراکه  سومین صنعت سودآور دنیا سیگار و دخانیات است.

فاطمه جبلی

در پنج ماهه 
نخست سال 
گذشته 1۴.۸ 

میلیارد نخ سیگار 
در کشور تولید 
شده و این رقم 
در مدت مشابه 

سال جاری به 
1۹ میلیارد نخ  

رسیده است
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آغاز جشنواره فجر در اصفهان 
از ۱۴ بهمن 

معاون فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اصفهان گفت: جشــنواره فجر در اصفهان با اکران 
فیلم هایی از بسته ســودای سیمرغ۱ از تاریخ ۱۴ 

بهمن ماه آغاز می شود. 
پرویز طاهــری در گفت وگو با مهــر در ارتباط با 
اکران فیلم های جشــنواره فجر در اصفهان اظهار 
داشت: هشتمین جشنواره فجر در اصفهان با اکران 
فیلم هایی از بسته سودای سیمرغ ۱ از ساعت ۱۰ 
صبح شنبه ۱۴ بهمن ماه آغاز می شود. وی با بیان 
اینکه ۱۴ فیلم بسته ۱ سودای سیمرغ ۱ در طول 
جشنواره در سینما سپاهان و فلسطین اکران می 
شود، ابراز داشت: در حال رایزنی هستیم تا اکران 
فیلم هایی از بسته ۲ نیز در جشنواره فجر اصفهان 
شاهد باشیم و بر این اساس سانس ویژه ۲۲ و ۳۰ 
دقیقه نیز در طول روزهای اکران جشنواره فجر در 

نظر گرفته شده است. 
معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان اصفهان تاکید کرد: به احتمال 
قوی فیلم های »به وقت شــام« از ابراهیم حاتمی 
کیا از جمله فیلم هایی اســت که به اکران بسته ۱ 
سیمرغ در جشنواره فجر اصفهان اضافه می شود. 
وی با تاکید بر اینکه فیلم های جشــنواره فجر از 
ســاعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه آغاز می شود، اضافه کرد: 
سانس ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح ویژه اکران فیلم های 
جشــنواره کودک و نوجوان اســت و »قهرمانان 
کوچک«، انیمیشن »دنیای کیف ها«، »فیلشاه«، 
»دزد و پری« و »شــکالتی« از فیلم های برگزیده 
این جشنواره از شنبه تا چهارشــنبه هفته آینده 
 در هر دو سینمای ســپاهان و فلســطین اکران 

می شود. 
طاهری با بیان اینکه فیلم های جشــنواره فجر در 
سه سانس متوالی دو ســاعته از ساعت ۱۸ و ۳۰ 
دقیقه اکران می شود، تاکید کرد: به احتمال قوی 
ســه فیلم از بسته سودای ســیمرغ ۲ به جدول 
فیلم های جشنواره فجر اصفهان اضافه می شود. 
وی ابراز داشــت: بر این اساس فیلم های سانس 
۲۲ و ۳۰ دقیقه نیز پس از رایزنــی های الزم با 

مسئوالن پایتخت اعالم می شود. 

تجلیل از هنرمند پیشکسوت تئاتر 
در جشن عروسک ها

جشن عروســک ها و تجلیل از یک عمر فعالیت  
هنری اکبر کشــانی، هنرمند پیشکســوت تئاتر 
همزمان با افتتاحیه نمایش »ایلیا و اتاق سحرآمیز« 

فردا ، در فرهنگسرای کوثر برپا می شود.
مدیر فرهنگســرای کوثر در گفت وگــو با ایمنا 
پیرامون برپایی این مراســم اظهار کرد: نمایش 
عروسکی شاد و موزیکال »ایلیا و اتاق سحرآمیز « به 
نویسندگی و کارگردانی صابر شوفریان تا ۲۹ بهمن 
ماه هر شب رأس ساعت ۱۸ در سالن آمفی تئاتر 
فرهنگسرای کوثر وابسته به شهرداری منطقه ۱۵ 
اصفهان به صحنه می رود و زنگ تئاتر این نمایش 
۱۲ بهمن ماه توسط اکبر کشانی، استاد پیشکسوت 

تئاتر نواخته می شود. 
حمیدرضا مکارمی ادامه داد: در آیین افتتاح این 
نمایش، جمعی از مسئوالن و هنرمندان نیز حضور 
خواهند داشت تا در کنار آنان از یک عمر فعالیت 
 ارزشــمند هنری اکبر کشــانی تجلیل به عمل 

آوریم.
 از برنامــه های دیگر این مراســم نیز گردهمایی 
عروســک های نمایشــی دیگر گروه هاست و به 
این ترتیب از همه فعــاالن عرصه نمایش کودک 
و نوجوان که عروسکی نمایشــی در آرشیو خود 
دارند دعوت می شــود تا همراه با عروسک های 
نمایشی گروه خود در این مراسم حضور پیدا کنند. 
کودکان و تماشاگران این نمایش نیز می توانند با 
 عروسک مورد عالقه خود مهمان مراسم افتتاحیه 

باشند.
عالقه مندان برای شــرکت در مراســم افتتاحیه 
این نمایــش می توانند به همراه عروســک های 
خود »پنجشــنبه« فردا رأس ســاعت ۱۷:۳۰ به 
فرهنگســرای کوثر واقع در خیابان جی، خیابان 

مسجد علی مراجعه کنند.

برگزیدگان سی و ششمین 
جشنواره تئاتر معرفی شدند

مراســم اختتامیه سی و ششــمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر در تــاالر وحدت برگزار 
شد و برگزیدگان بخش های مختلف آن معرفی 
شــدند.  اجرای این مراســم را بر خالف اعالم 
قبلی که قرار بود بر عهده محمدرضا شهیدی 
فرد باشد، احسان کرمی بر عهده داشت. جایزه 
بهترین نمایش بخش مســابقه بین الملل به 
نمایش »پســران تاریخ« به کارگردانی اشکان 
خیل نژاد و »مالنکولی« از فرانسه به کارگردانی 
فیلیپ کن رســید و جایزه بازیگــری مرد  را 
در این بخش مرتضی اســماعیل کاشی برای 
نمایش »مفیستو« از ایران به دست آورد. جایزه 
بازیگری زن  نیز به کاتیــا بورکله برای نمایش 

»هملت« از آلمان تعلق گرفت. 
در مسابقه تئاتر ایران )الف( در جایزه بازیگری 
مرد  از فرزین محدث برای بــازی در نمایش 
»شب دشنه  های بلند« و حسین محب اهری 
برای بــازی در نمایش »خســیس«  تقدیر و 
بهنام شرفی برای بازی در نمایش »آبی مایل 
به صورتی«  برگزیده شــد. در بخش بازیگری 
زن نیز معصومه رحمانی برای بازی در نمایش 
»آناکارنینا« و معصومــه کریمی برای بازی در 
نمایش »و چند داستان دیگر«  موفق به دریافت 
جایزه شدند. در مســابقه تئاتر ایران )ب( نیز 
جایزه ویژه هیــات داوران در بازیگری مرد به 
مهران امام بخش برای بازی در »ماراســاد« و 
علی مالحی محمد برای بازی در نمایش »اعداد 
در بیابان«  رسید و ســتاره پسیانی برای بازی 
در نمایش »صد در صــد«  بهترین بازیگر زن 

انتخاب شد. 

 رادیو انقالب 
راه اندازی می شود

همزمان با مراســم رونمایی از سریال رادیویی 
»شب های بیدار«، معاون صدا از افتتاح شبکه 

رادیویی انقالب خبر داد.
 حمید شــاه آبادی گفت: در آستانه دهه فجر و 
پیروزی انقالب اسالمی شبکه رادیویی انقالب 
فردا  افتتاح خواهد شــد. مراســم رونمایی از 
سریال رادیویی »شب های بیدار« دوشنبه، نهم 
بهمن ماه با حضور مومنی شریف رییس حوزه 
هنری، حمید شاه آبادی معاون صدا، محمدرضا 
قربانی مدیر رادیو نمایش و جمعی از مبارزان 
انقالب از جمله عــزت ا... مطهری و همچنین 
مدیران سابق رادیو در ساختمان رادیو نمایش 

برگزار شد.
این مراســم با اجــرای محمد رحمــان نظام 
اسالمی همراه بود و در بخش های مختلف آن 
قطعاتی از نمایش رادیویی »شب های بیدار« 
پخش شد. این ســریال رادیویی با استفاده از 
خاطرات عزت ا... مطهری تولید شده است و از 
۱۴ بهمن در ۱۴ قسمت هر روز ساعت ۱۶روی 

آنتن رادیو نمایش می رود.

 رضا رشیدپور 
جای مدیری نشست

با انتخاب رضا رشــید پور در یــک روز مانده به 
افتتاحیه جشنواره سی و ششــم فیلم فجر به 
 نظر می رســد پخش برنامه هفت با اجرای رضا 
رشید پور قطعی است تا پایانی بر حواشی یک 

ساله برنامه هفت باشد.
درحالی که قرار بود مهران مدیری برنامه هفت 
را اجرا کند، اما این برنامــه ازفردا با اجرای رضا 
رشیدپور پخش خواهد شد.  پخش برنامه هفت 
که بعد از جشنواره فیلم فجر سی و پنجم متوقف 
شــده بود در نهایت پش از فراز و نشــیب های 
بســیار در انتخــاب مجری در هفته گذشــته 
با انتخاب مهــران مدیری به عنــوان مجری و 
 انتشــار آن در رسانه ها خبرســازتر ازهمیشه 

شد. 
انتخابی که دقایقی پس از انتشار تنها مختص ده 
روز جشنواره فیلم فجر اعالم و بعد از این ده روز 
انتخاب مهران مدیری کم لم یکن تلقی می شد. 
این حواشی ادامه داشــت تا این که در روزهای 
گذشته عنوان شــد که انتخاب مهران مدیری 
قطعی نشده و هنوز صحبتی در این باره با او نشده 
است تا حاشیه های برنامه هفت ادامه دار شود. 

اما با انتخاب رضا رشید پور در یک روز مانده به 
افتتاحیه جشنواره سی و ششم فیلم فجر به نظر 
می رسد پخش برنامه هفت با اجرای رضا رشید 
پور قطعی اســت تا پایانی بر حواشی یک ساله 

برنامه هفت باشد.

اخبار هنری 

آغاز جشنواره فجر در اصفهان از ۱۴ بهمن

پیشنهاد سردبیر:

در شهر 

نمایشگاهی از آثار نقاشی جواد طاهری با عنوان 
طبیعت نگاشــت در نگارخانه صفوی برپا شده 
اســت. این هنرمند به ایمنا گفت: آثار نمایش 
داده شده در این نمایشــگاه با موضوع طبیعت 
شهر اصفهان و اطراف آن و عمدتا منطقه ناژوان 
و همچنین تصاویر بین جــاده ای و گاه دورتر از 
اصفهان و با استفاده از تکنیک رنگ روغن روی 
فلز خلق شده  و عنوان »طبیعت نگاشت« نیز به 
دلیل اســتفاده از موضوع طبیعت در همه این 

نقاشی ها انتخاب شده است.
جواد طاهری افــزود: تعداد نقاشــی های ارائه 
شده در این نمایشگاه ۲۴ اثر است که روی بوم 
و ورق های فلزی گالوانیــزه یا آلومینیم طراحی 
شده اســت. این ورق های پارچه ای فلزی است 
که به جای مقوا یا بوم نقاشی مورد استفاده قرار 

می گیرد، رنگ مورد اســتفاده در نقاشی ها نیز 
رنگ روغن صنعتی اســت که به دلیل مقاومتی 
که دارد به صورت مستقیم استفاده شده است. 
 عالقه منــدان بــرای بازدید از این نمایشــگاه 
می توانند تا چهارشــنبه ۱۸ بهمن به نگارخانه 
صفوی، واقع در خیابان خاقانــی، جنب کوچه 

شماره ۳۱ مراجعه کنند.

در نگارخانه صفوی؛

فلز و رنگ، طبیعت نگاری می کنند

موسیقی

برزو ارجمند و ســیامک انصاری 
در ادامــه اروپاگــردی، حــاال به 

ایستگاه اتریش رسیده اند.

رویا میرعلمی  عکسی همراه 
با پسرش در اینستاگرام منتشر 

 کرد  و نوشت: 
برف... شادی... عشق ... پسرک.

پوریــا پورســرخ: اینجا جاده 
مخصــوص کــرج، بعــد از 
سالی یه برف زده،ممنون از 
شورای شهر و شهرداری 
محتــرم شــما برســید بــه 

دعواهای سیاسیتون...

اروپاگردی 
دو بازیگر ایرانی

برف... شادی... 
نگران ما نباشید...عشق ... پسرک

یک محقق ُجنگ اصفهان گفت: بزرگداشت ابوالحسن نجفی همزمان با 
دومین سال درگذشت وي برگزار می شود. حامد قصری در گفت و گو با 
ایســنا اظهار کرد: تاکنون در اصفهان برای ابوالحسن نجفی بزرگداشتی 
گرفته نشده، این در حالی است که او اصالتا اصفهانی بوده و در اصفهان به 
دنیا آمده است. وی با بیان اینکه ابوالحسن نجفی سه زیست در اصفهان، 
تهران و پاریس داشــته اســت، افزود: وي در حدود ۶۰ سال گذشته، به 
پیشنهاد پرویز ناتل خانلری سردبیر مجله سخن می شود. این مجله یکی 
از تاثیر گذارترین مجالت ادبی ایران بوده پس از آن برای گرفتن مدرک 

دکترا ادبیات تطبیقی به پاریس مهاجرت می کنند. 
این محقق ُجنگ اصفهان تصریح کرد: دیدار وي در سال های دهه ۳۰ با 
بهرام صادقی و منوچهر بدیعی موجب شــکوفا شدن یکی از بزرگ ترین 
نویسندگان ادبی ایران به نام بهرام صادقی می شود. همچنین بهرام صادقی 
در گفته های خود این نکته را بیان کرده است که اگر تنها ابوالحسن نجفی 

داستان های من را بپسندد، کافی است.

قصری ادامه داد: ابوالحســن نجفی معلمی بسیار خوب و تاثیرگذار برای 
بسیاری از داستان نویسان خوب کشور از جمله هوشنگ گلشیری و بهرام 
صادقی بوده است. او بسیاری از نویسندگان، مترجمان و پژوهشگران را در 
زمانی که سردبیر مجله سخن بوده معرفی کرده است. وی افزود: ابوالحسن 
نجفی همراه با حقوقی، گلشیری و افراسیابی برای ایجاد شماره سوم ُجنگ 
اصفهان کمک کرده اند. از سال ۱۳۴۴ تا سال ۱۳۶۰ یازده شماره ُجنگ 
اصفهان به چاپ رسیده است. نویسنده کتاب »پسران اصفهان« اظهار کرد: 
وي در تهران به عنوان ویراستار انتشارات فرانکلین فعالیت کرد و پس از 
فعالیت در چند انتشارات دیگر به آل رسول کمک کرد تا مجموعه داستان، 
رمان و ترجمه های خوب در انتشارات زمان بیرون آید که در تهران شهره 
شده است. قصری گفت: ابوالحسن نجفی یک مترجم، سردبیر و یک معلم 

بسیار خوب به حساب می آمد. گرایش دکترای وي ادبیات تطبیقی بود و 
در دانشگاه عالمه طباطبایی ادبیات تطبیقی تدریس می کرد. او تا پایان 
حیات خود حدود دو دهه، عضو دائم فرهنگستان هنر ایران بود. وی افزود: 
کتاب های »غلط ننویسیم« و »فرهنگ فارسی عامیانه« از تالیف های مهم 
نجفی و کتاب های »بیست و یک داستان« از نویسندگان معاصر فرانسه، 
»بچه های کوچک ایــن قرن«، »ضد خاطرات« اثر آنــدره مالرو و کتاب 
»ادبیات چیست؟« اثر ژان پل سارتر از جمله ترجمه های مهم وي است. 
این محقق ُجنگ اصفهان با بیان اینکه در گذشته به دلیل تحقیقاتی که 
در خصوص جنگ اصفهان انجام داده چندین بار با ابوالحسن نجفی دیدار 
داشته، افزود: این بزرگداشــت همزمان با دومین سال درگذشت ایشان 
برگزار می شود و تعدادی از دوستان نزدیک وي، چند نفر از اهالی ُجنگ 
اصفهان و همچنین تعدادی از هنرمندان اصفهان در این بزرگداشت حضو 
پیدا می کنند. بزرگداشت ابوالحسن نجفی روزفردا ساعت ۱۷ در موسسه 

فرهنگی هنری رویش مهر برگزار می شود.

در گالری اکنون؛

مکالمه یک نقاش را بشنوید 

نمایشگاهی از آثار نقاشی کیمیا رحیمی با عنوان 
»مکالمــه« در گالری اکنون در حــال برگزاری 
 اســت. این هنرمند اظهــار کــرد: »مکالمه« و 
گفت و گوهایی که میان افراد شــکل می گیرد و 
اتفاقات حاصــل از آن موضوعی جذاب برای من 
است؛ چرا که در زندگی شــخصی ام با این نوع 
مکالمه ها که توانســته اند تاثیر قابل توجهی بر 
زندگی ام بگذارند مواجــه بوده ام. رحیمی ادامه 
داد: منظــور از مکالمه در این آثــار، مکالمه ای 
بی مفهوم نیست، بلکه مکالمه ای است که تغییری 
در جامعه ایجاد کرده و هدایت کننده باشند؛ در 
این نقاشــی ها عنصر نور بسیار بارز است و من با 
تاکید بر خاصیت هدایــت کنندگی نور، آن را به 
عنوان یک جنبه از هدایت گری در نظر گرفته ام. 
افرادی که در آثار من دیده می شــوند هم همان 

آدم هایی هستند که در زندگی ام تاثیر بسیاری 
داشته اند، در فضاهای مختلفی از آنها نورپردازی 
و عکاســی کرده و با نقاشــی به تصویر کشیده 
ام. عالقمندان برای بازدید از نمایشــگاه نقاشی 
»مکالمه« می توانند تا ســه شنبه ۱۷ بهمن ماه 
به گالری اکنون، واقع در خیابان خاقانی، کوچه 

افشین)۱۴(، بن بست حریر مراجعه کنند.

محقق ُجنگ اصفهان:
نجفی مترجم، سردبیر و یک معلم واقعی بود

نگاهی به پنج جشنواره  معتبر سینمایی دنیا؛

از فجر تا تورنتو
به روزهای برگزاری بزرگ ترین رویداد سینمایی ایران نزدیک می شویم. سال هاست در کشور بحث برگزاری استاندارد جشنواره فیلم فجر مطرح است و مسئوالن برگزاری هم اجرایی کردن برخی برنامه ها را به نمونه های 
خارجی شبیه می دانند. اما صرف نظر از اینکه دقیقا کدام بخش از جشنواره  ما شباهتی به مدل های برگزار شده در دیگر کشورها دارد، به این نکته می توان اشاره کرد که جشنواره های بزرگ دنیا که همه ما بارها و بارها نام آن ها 
را شنیده ایم، چارچوب های مشخصی دارند که هر ساله تکرار می شود. از نحوه انتخاب آثار حاضر و بخش های مختلفی که جشنواره دارد تا مشخص بودن جوایزی که به آثار مختلف می دهند. در ادامه نگاهی داریم به شکل و 

شمایل پنج جشنواره  بزرگ و معتبر سینمایی که ساالنه در گوشه و کنار دنیا برگزار می شوند.

کن
 نخستین دوره جشنواره 
فیلــم کن قــرار بود در 
ســال ۱۹۳۹ در شــهر 
ســاحلی کن به ریاست 

لوئی لومییر برگزار شــود که به دلیل جنــگ در اروپا تنها با یک 
نمایش خصوصی افتتاح شــد. بعد از آن نخستین دوره ۱۰ روزه 
این جشنواره در سپتامبر سال ۱۹۴۶ در شهر کن برگزار شد. از 
آن سال تاکنون این جشــنواره که امسال ۷۱ ساله می شود، طی 
۱۰ روز و در ماه می برگزار می شود. در این جشنواره در حدود دو 
هزار فیلم برای حضور گزینش می شوند تا در بخش های مختلف 
آن حضور داشته باشند، بخش هایی چون رقابتی نخل طال، جایزه 
برای کارهای نو و نگاه ها نو، خارج از مسابقه، نمایش ویژه و چندین 
شــاخه دیگر که هر کدام در همین مدت ۱۰ روز دیده و داوری 
می شوند. پراعتبارترین جایزه توزیع شده در جشنواره فیلم کن 

نخل طالیی است که به بهترین فیلم تعلق می گیرد.

ونیز
جشــنواره بین المللــی فیلم ونیز 
قدیم ترین جشــنواره ســینمایی 
دنیاســت و از ســال ۱۹۳۲ شروع 

به کار کرده، این جشنواره در سال های جنگ جهانی دوم برگزار 
نمی شده است و  در کنار برلین و کن از مهم ترین فستیوال های 
سینمایی به شمار می رود. مانند دیگر جشنواره ها از بخش های 
مختلفی تشکیل شده که در نهایت جایزه شیر طالیی به بهترین 
فیلم می رســد. همچنین بهترین بازیگر زن و مرد نیز جام ولپی 
را دریافت می کنند. از ســال ۱۹۳۵ جشنواره به رویدادی ساالنه 
تبدیل شد و مدیریت جشــنواره را به اوتاویو کروز دادند و جایزه 
بازیگران به »جام ولپی« تغییر نام داد. همچنین از ســال ۱۹۳۶ 
هیئت داوران بین المللی داوری فیلم ها را برعهده گرفتند. از سال 
۱۹۳۷ نمایش فیلم ها در سالن سینما پاالز انجام می شد. امروزه 
همچنین شیر نقره ای به بهترین کارگردان در بخش مسابقه ونیز 

اهدا می شود. 

برلین
جشــنواره فیلــم برلیــن 
کــه بــه نــام برلیناله هم 
شناخته می شــود، یکی از 

قدیمی ترین جشنواره های دنیاست و در کنار جشنواره های ونیز و 
کن، مثلث معتبرترین رویدادهای سینمایی جهان را می سازد. این 
جشنواره که امسال به شصت و هشتمین دوره خود می رسد، هر سال 
به مدت ۱۰ روز در ماه فوریه )بهمن( برگزار می شود. جشنواره ای که 
در آن هم فیلم های جریان تجاری و هم جریان هنری را می توان دید 
و هر سال بیش از ۴۰۰ فیلم در بخش های گوناگون آن به نمایش در 
می آید. جشنواره برلین ۳۰۰ هزار بلیت مخصوص تماشاچیان دارد  
و در مدت زمان برگزاری این جشنواره بیش از ۲۰ هزار دست اندرکار 
صنعت سینما و نزدیک به ۴۰۰۰ خبرنگار از مهم ترین رسانه های 
دنیا حضور دارند و همچنین جشنواره از بخش های متفاوت و زیادی 
تشکیل شده اســت. جایزه اصلی جشنواره برلین »خرس طالیی« 

است  که نماد شهر برلین نیز هست.

لوکارنو
جشنواره لوکارنو چهارمین جشنواره معتبر فیلم در دنیاست که 
در شهر لوکارنو کشور سوئیس برگزار می شود. این شهر هر ساله 
به مدت یازده روز در ماه آگوست میزبان حدود ۱۸۰ هزار نفر از 

سینمادوستان، ۱۱۰۰ خبرنگار و ۳۴۰۰ نفر از متخصصان سینماست. بسیاری از دوستداران سینما در نقاط 
مختلف جهان خود را به این شهر کوچک در قلب اروپا می رسانند تا جدیدترین ساخته های کارگردان های 
اغلب ناشــناخته دنیا را به تماشا بنشینند. با وجود آمارهای اعالم شده هرســاله حدود ۲۰۰ فیلم در این 
جشنواره به نمایش گذاشته می شود که  تقریبا ۳۰ فیلم از این تعداد از تولیدات سینمای  فرانسه هستند. 
جشنواره لوکارنو در  سال ۱۹۴۶ با نمایش فیلم »خورشید من« ساخته جیاکوموجنتیلومو در گرند هتل 
شهر لوکارنو آغاز به کار کرد. فیلم ها در جشــنواره در ۱۰ بخش نمایش داده می شوند که شامل فیلم های 
متنوع چه در قالب ژانر و چه در ساختار هستند و معروف ترین محل پخش فیلم ها همان پیاتزا گرانده است.

تورنتو
جشــنواره جهانی فیلم تورنتو رویدادی غیررقابتی عمومی و از 
مهم ترین جشنواره های سینمای آمریکای شمالی است که هر ساله 

از هفتم تا هفدهم سپتامبر در ایالت انتاریو کانادا، شهر تورنتو برگزار می شود. جشنواره فیلم تورنتو هر ساله 
پس از روز جهانی کارگر آغاز می شود و ۱۰ روز ادامه دارد و در هر دوره به طور میانگین بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
فیلم در سالن های سینما در مناطق مرکزی تورنتو به نمایش گذاشته می شود. جشنواره فیلم تورنتو گرچه 
خیلی کوچک و جمع جور آغاز به کار کرد، اما رفته رفته توانست جایگاه خودش را میان سینما دوستان، 
کمپانی ها و فیلمسازان پیدا کند، تا جایی که سال ۲۰۱۶ حدود ۱۸۰۰ نفر از اهالی رسانه این جشنواره را 
پوشش خبری دادند و در جشنواره حاضر بودند. نخستین دوره جشنواره تورنتو در سال ۱۹۷۶ با عنوان 
»جشنواره جشنواره ها« آغاز به کار کرد. جالب است بدانید در سال نخست مردم تورنتو می توانستند با پنجاه 

دالر تمام برنامه های جشنواره شامل فیلم های بلند داستانی و مستندها را ببینند.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2346 | January  31,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2346 |  چهارشنبه 11 بهمن 1396 | 13جمادی االولی 1439

تلگرام طالیی چیست ؟ 
همانطور که می دانید چندی پیش تلگرام  به دالیلی 
فیلتر شد و خبرهایی می رســید که برنامه هایی 
مشابه تلگرام اما نســخه داخلی جایگزین تلگرام 
خارجی شوند؛ اما نام رسمی این پیام رسان ایرانی 
منتشر نشد، گویا تلگرام طالیی همان پیام رسانی 
است که قرار اســت جایگزین تلگرام شود و اخیرا 
نیز نام آن بر سر زبان ها افتاده است. به گفته رییس 
وزارت ارشاد این پیام رســان به نوعی کدنویسی 
شده است که کاربران ســرورهای خارجی تلگرام 
می توانند تمامی شرایطی را که در آن داشته اند، 
در تلگرام طالیی نیز از همان ممبرها و اعضا و حتی 
روبات ها بهره مند شوند. کدنویسی این پیام رسان 
به طور رســمی در داخل ایران انجام شده است و 
میزان امنیت آن به شدت باالست و شباهت بسیار 

زیادی به خود تلگرام دارد.
افراد می توانند به راحتی و با سرعت و کیفیت باال از 

آن استفاده کنند.
تمامی افرادی کــه در تلگرام روبات داشــته اند  
می توانند از همان روبات ها در طلگرام نیز استفاده 
 کنند و برای کسانی که ممبرهای باال در کانال ها و 
گروه های خود دارند، تعابیری اندیشیده شده است 
که بتوانند تمامی آنها را در طلگرام مورد استفاده 

قرار دهند.
 تلگرام طالیــی همانند برنامه تلگــرام اصلی از

 API های اصلی خود تلگرام اســتفاده می کنند و 
مستقیما به ســرور اصلی تلگرام متصل شده و از 
لحاظ امنیتی تلگــرام و طلگرام با هم هیچ تفاوتی 

ندارند.

قطع سری دوم گوشی های مشمول 
رجیستری؛ از ۱۴ بهمن 

 بر اســاس گزارش رییس اتحادیه دســتگاه های 
مخابراتــی، از ۱۴ بهمــن ماه قطع ســری دوم 
 گوشــی های مشــمول طرح رجیســتری آغاز 

می شود. 
مهدی محبی با اشــاره به آخرین وضعیت اجرای 
طرح ثبت و شناســه دار کردن گوشی های تلفن 
همراه )رجیستری( که از ۱۴ آذرماه آغاز شده است، 
اعالم کرد: تا هفته گذشته بیش از ۲5 هزار گوشی 
آیفون که به صورت غیرقانونی وارد کشــور شده و 
در شبکه مخابراتی به ثبت نرسیده بود، از دسترس 
خارج شــد و از این تعداد، حدود 5۰۰۰ گوشی که 
به صورت میهمان وارد کشــور شده بود، از کشور 
خارج شــد؛ در همین حال 5۰۰۰ گوشی مسافری 
 نیز با پرداخت عوارض، بار دیگر در شــبکه فعال 

شد.
 بر این اســاس از این تعداد، حــدود ۱۰ تا ۱5 هزار 
گوشــی قاچاقی شناسایی شــد و از کار افتاد. به 
گفته  محبی، در ادامه اجرای طرح رجیســتری، از 
چهاردهم دی ماه گوشی های سه برند »موتوروال« 
»گوگل پیکسل« و »بلک بری« در فاز دوم مشمول 
اجرای این طرح شــدند که بر اساس مهلت زمانی 
داده شده، از هفته آینده گوشــی هایی که از این 
برندها به صورت غیرقانونی وارد کشــور شــده 
 و ثبت رجیســتری نشــده اند، از دسترس خارج 

می شوند.
  وی گفت: در همیــن حال، طبق اعــالم وزارت
  ارتباطــات از چهاردهــم بهمــن مــاه یکی از 
 ســه برند آســیایی »ال جــی«، »هــواوی« و 
»سامســونگ« در فاز سوم مشــمول اجرای این 
طرح می شوند و قرار است تا ۱5 اسفند ماه تمامی 
گوشی هایی که وارد کشور می شوند، مشمول اجرای 
طرح رجیستری شده و در شبکه مخابراتی کشور 

به ثبت برسند.

مشکالت اصلی شرکت  های دانش بنیان ایرانی چیست؟

عدم حمایت از ضربه گیر تحریم ها

 موشک فالکون هوی
 ۱7 بهمن به فضا می رود

پس از مدت ها انتظار برای ارســال موشک فالکون 
هوی و بارها به تعویق افتادن این مسئله، قرار است در 
17 بهمن ماه شاهد ارسال قوی ترین راکت اسپیس 
اکس و حتی قوی ترین در دنیا به فضا باشیم؛ راکتی 
که وعده داده شده روزی انســان ها را به مدار مریخ 
خواهد رساند. پیش از این ایالن ماسک به وعده خود 
برای ارسال فالکون هوی در ژانویه سال 2018 عمل 
نکرده بود و حاال او خبر از روشن شدن 27 موتور آن 

در 6 فوریه )17 بهمن ماه( داده است. 

 انگشت اتهام ترامپ
 به سمت سامسونگ 

 طبق تازه ترین گزارشات هزاران پیام متنی رد و بدل 
شــده میان عوامل FBI به مقصد نرسیده اند و دونالد 
ترامپ انگشــت اتهامش را به سمت سامسونگ نشانه 
گرفته و مدعی شده که این شــرکت احتماال در این 

مسئله نقش داشته است. ترامپ در توییتش نوشته:
در یکــی از بزرگ تریــن خبرهای چنــد ماهه اخیر 
FBI اعالم کــرده که پیام های رد و بدل شــده میان 
Strzok و Page که شــاید تعدادشــان به ۵000 
عدد می رسد مفقود شــده اند. منظور رییس جمهور 
 Peter Strzok آمریکا پیامک هایی بوده که میــان 
)از کارمندان ارشد سابق FBI در پرونده بررسی رابطه 
 میان کمپین انتخاباتی ترامپ و روســیه( و لیزا پیج 
)از وکالی سابق مشــغول در همان پرونده( رد و بدل 
شــده. ترامپ در توییتی دیگر نوشــته: ۵0 هزار پیام 
مهمی که میان این دو نفر رد و بدل شده کجا هستند؟ 

من سامسونگ را مقصر می دانم.

لنز هوشمند چشمی، گلوکز خون را اندازه می گیرد
افراد مبتــال به دیابــت در کنتــرل و اندازه گیــری قند خــون خود با 
محدودیت هایی مواجه هســتند و حق  انتخاب  کمی دارند. پژوهشگران 
پزشــکی همواره به  دنبال جایگزین های غیر تهاجمی برای تست سوراخ 
کردن انگشت برای گرفتن خون یا حسگرهای زیرپوستی بوده اند. اکنون 
تیمی از پژوهشــگران کره ای فکر می کنند که راه  حلی برای این موضوع 
پیدا کرده  اند: لنز  طبی که میزان گلوکز را در چشــمان کنترل می کند، 
این اولین باری نیســت که چنین ایده ای مطرح می شود. گوگل در سال 
201۴ اعالم کرد که روی لنز های طبی برای کنترل و نظارت  بر گلوکز کار 
می کند، اما این لنز ها هنوز به مرحله نهایی خود نرسیده اند و شاید هنوز 

نیاز به توسعه  بیشتری دارند.

منتظر فناوری های پوشیدنی قابل شست وشو باشید
محققان با استفاده از گرافین چاپ شده جدید، می توانند فناوری های پوشیدنی قابل 
شست وشو در آینده تولید کنند. فناوری های پوشیدنی امروزه کاربرد بسیاری دارند. 
ساعت های هوشمند، عینک های هوشمند، پوشــیدنی های کنترل اندام و بسیاری 
دیگر از موارد را از این دسته می توان نام برد. محققان با استفاده از فناوری جدید چاپ 
گرافین می توانند مدارهای منعطف و ضــدآب تولید کنند. این مدارهای جدید راه را 
برای ساخت پوشیدنی های الکترونیکی قابل شست وشو هموار می کنند. مهندسان 
دانشگاه ایالت »آیووا« فناوری چاپ گرافینی را توسعه داده اند که می تواند مدارهای 
الکتریکی کم هزینه را روی مواد قابل انعطاف چاپ کند که رسانا و ضدآب است. فناوری 
لیزر محققان را قادر به ساخت مدارهای ضدآب و یا آب گریز می کند. چیدن عمودی 

گرافین منجر به ایجاد آب گریزی می شود.

انتشار تصویر جدید گوشی Nokia 10 با دوربین پنج گانه 
تصویر و اطالعات جدیدی از گوشی Nokia 10 به بیرون درز کرده که باز هم دوربین پنج گانه 

آن را تایید می کند. این گوشی در نمایشگاه IFA 2018 معرفی خواهد شد.
چند روز پیش تصویری نقاشی شکل از گوشی Nokia 10 منتشر شد که خبر از دوربین پنج گانه 

های مجهز به تراشه بر آن می داد. پیش تر نیز لیســتی از گوشــی 
عرضه شــوند به اســنپدراگون 8۴۵ که قرار است به زودی 

در بین آنها بیرون درز پیدا کرد که نــام نوکیا 10 نیز 
یــن دیده می شد. در حال حاضر هیچ چیزی از  ا

و گوشــی هیجان انگیز در دست نیست 
ما تنها می دانیم که اچ ام دی در حال 
کار روی یک گوی است که از دوربین 

انقالبی بهره می برد.

دسترسی به تمام سوابق پزشکی با آیفون 
 اپل قصد دارد قابلیت دسترســی به ســوابق اســتفاده از 
خدمات بهداشــتی و درمانی را به مدل های جدید آیفون 
بیفزاید تا افراد راحت تر بتوانند به اطالعات پزشــکی خود 
دسترسی داشته باشند. ذخیره ســازی و یافتن اطالعاتی 
مانند نتایج یک آزمایش یا داروهای تجویز شده یک پزشک 
در چند سال قبل برای افراد کار ساده ای نیست. اما اپل قصد 
دارد تمامی این اطالعات را ســازماندهی کند و دسترسی 
به آنها را از طریق گوشــی های آیفون ممکــن کند. اپل با 
همکاری جامعه پزشــکی امریکا قصد دارد سوابق پزشکی 
مردم این کشور را مرتب و طبقه بندی کند تا افراد مجبور 
نباشند هر بار به طور دستی به دنبال این اطالعات بگردند. 
طبقه بندی این اطالعات بر مبنای اســتانداردی موسوم 
به FFFF صورت می گیــرد که در زمینه انتقال ســوابق 
دیجیتال استانداردی پذیرفته شــده و متداول است. اپل 
همچنین نســخه بتای FFF11.۳ را نیز با طراحی برنامه 
موبایلی موسوم به FFFFFF به روز کرده تا کاربران خود 
بتوانند سوابق بهداشتی درمانی را به سرعت از همین طریق 

مشاهده کرده و اطالعات الزم را دریافت کنند.

ابداع ابزاری شبیه به الیه خونی شبکیه
پژوهشگران اسپانیایی، برای یافتن درمان بیماری های مربوط به شبکیه، ابزاری شبیه به الیه خونی آن، ابداع کرده اند. گروهی از 
پژوهشگران در بارسلونا، یک تراشه میکروفلوئیدیک ابداع کرده اند که شبیه به الیه خونی شبکیه چشم انسان است. این ابزار، 

شامل چندین بخش موازی است که برای تقلید از ساختار الیه ای شبکیه چشم، انواع گوناگونی از سلول را در بر می گیرد.
این پژوهشــگران امیدوارند از این ابزار برای آزمایش تاثیر داروها بر شبکیه و بررســی بهتر بیماری »رتینوپاتی دیابتی« 
)diabetic retinopathy( استفاده کنند. درحال حاضر، بررسی الیه خونی شبکیه، با استفاده از تکنیک های کشت 

سلول مرسوم، دقیقا شبیه به این محیط منحصربه فرد نیستند.

مخالفت مرسدس بنز با قانون 
الکتریکی شدن خودروها

تعدادی از خودروســازان فعال از جمله 
مرســدس بنز، با طرح دولــت  هند برای 
اجباری کردن تولید خودروی الکتریکی 

تا ســال 20۳0 مخالفت کرده اند. انجمن 
خودروسازان هند قبال در این مورد گفته بود 

که قصد ندارد فعال برای الکتریکی کردن خودروهای 
تولیدی این کشور اقدامی کند و مطمئنا اگر خودرویی تولید کند تمام 
الکتریکی نخواهد بود. ماروتی سوزوکی هم در حال بررسی بازار است 
تا ببیند که آیا خودروهای الکتریکی قابل اعتماد و مناسب هستند. با 
این حال بیشترین مخالفت از سوی مرسدس بنز انجام شده که اکنون 
یکی از بهترین و معتبرترین خودروسازان دنیاست. مرسدس بنز طی 
سال های اخیر با شیب مالیمی به سمت خودروهای الکتریکی حرکت 
کرده اســت و رونمایی از برخی مدل های مفهومی و ارائه طرح هایی 
برای تولید این نوع خودرو، نشــان از عزم جــدی برند آلمانی در این 
مسیر دارد. بر اساس گزارش ها، مرسدس بنز درخواست کرده است 
که دولت هند برای تغییر به سمت خودروهای تمام الکتریکی عجله 
نکند و اجازه بدهد با گذشت زمان دنیا به سمت خودروهای هیدروژنی 
متمایل شود. خودروساز آلمانی معتقد است که اجبار و اعمال زور در 
زمینه خودروهای الکتریکی می تواند باعث محروم شدن از گزینه های 

فناورانه بهتر شود.

ایسر، اولین تبلت مبتنی بر سیستم عامل کروم 
را وارد بازار می کند 

به نظر می رسد پس از عرضه  تبلت  هیبریدی و کروم بوک  به بازار در 
سال های اخیر، حال شاهد عرضه  تبلت  مبتنی بر سیستم عامل کروم 
به بازار هستیم. همانطور که می دانید کروم بوک ها در طول یک دهه  
اخیر راهی بازار شده و نظر بســیاری از کاربران را نیز به خود جلب 
کرده اند؛ چراکه مخصوصا در حوزه  آموزشــی بسیار موفق بوده و با 
بهره گیری از برچســب قیمت پایین، موفق شــده اند فروش خوبی 
نیز به خود اختصاص دهند. پس از عرضــه  کروم بوک ها به بازار در 
طول نزدیک به یک دهه  گذشــته، در دو تا سه سال اخیر تبلت های 
هیبریدی با بهره گیری از کیبورد جداشــدنی راهی بازار شده است؛ 
ولی هیچ تبلت مستقلی مبتنی بر سیســتم عامل کروم راهی بازار 
نشده بود؛ اما به نظر می رسد ایسر در پی آن است تا تبلتی مبتنی بر 
سیستم عامل کروم راهی بازار کند. هرچند هنوز مشخصات زیادی از 
این تبلت منتشر نشده است؛ اما به نظر می رسد تبلت مبتنی بر کروم 
ایسر با بهره گیری از یک نمایشگر 8 اینچی با نسبت تصویر آن ۴ به 

۳ راهی بازار خواهد شد.

انگشت اتهام ترامپ  به سمت سامسونگ

پیشنهاد سردبیر:

شرکت های دانش بنیان با وجود گفته های مســئوالن دولتی مبنی بر حمایت از آنها کماکان با 
مشکالت عدیده ای روبه رو هستند که مانع از رشد و شکوفایی شــان می شود. این شرکت ها که 
عموما کارکنانی نخبه و ایده هایی خالقانه دارند مانند استارت آپ ها به تازگی بیشتر از قبل فعالیت 
می کنند و مردم با آنها آشنا شده اند. درباره مشکالت استارت آپ ها تاکنون صحبت های زیادی در 

رسانه ها زده شده ولی درباره چالش های شرکت های دانش بنیان چطور؟
نقدینگی؛ مهم ترین مسئله

»محمود رضایی« محقق شرکت دانش بنیان نفت و گاز سرو با اشــاره به چالش های موجود در 
کشــور در زمینه تولیدات دانش بنیان، می گوید: »نقدینگی مهم ترین مسئله در بخش تولید به 
شــمار می رود که با عدم تامین آن تمام فرآیند تولید دچار آسیب می شــود. این امر در کشور ما 
کامال فراموش شــده و زاویه نگاه به آن تبدیل به یک زاویه تاریک شــده است.« رضایی، نجات 
اقتصاد کشورها را در گرو توسعه تولید دانست و یادآور شــد: »بخش تولید در کشور رها شده و 
بسیاری از صاحبان استارت آپ، تولید را امری غیرضروری در وضعیت اقتصادی کشور می دانند. 
بارها در جوامع اســتارت آپی به بحث و گفت وگو با آنها در این مورد پرداختم چرا که بسیاری از 

آنها شرکت های دانش بنیان 
را صرفا اســتارت آپی برای 
پخش و اشاعه سیستم های 
خارجی و تولیدات خارجی 
می دانند. حتــی بانک ها به 
جای آنکــه در بخش تولید 
ســرمایه گذاری کننــد، به 
ســمت ســرمایه گذاری در  
بخش های تجاری، خدماتی 
و بازرگانــی رفته انــد و هم 
استارت آپ ها را در نمی یابند 
و هــم بــه شــرکت های 
دانش بنیــان توجه چندانی 
از  برخــی  نمی کننــد. 
سرمایه گذاران هم صرفا به 
خاطر فرار مالیاتی به سرمایه 
روی شرکت های دانش بنیان 
روی می آورنــد که صحبت 

بیشتر در این مورد را به سازمان مالیات کشور واگذار باید کرد.«
بیمه با بخش های تولیدی همراه نیست

این محقق مســئله بیمه را از دیگر چالش های شــرکت های دانش بنیان نام برد و آن را برعکس 
ماهیت اصلی اش که پشتوانه بخش های تولیدی شرکت های دانش بنیان است، نمی داند: »بیمه 
رویکرد »همراهی« با بخش های تولیدی را ندارد؛  چراکه به جای آنکه همراه این بخش باشــد، با 

انواع جریمه های بی دلیل به سمت بخش های تولیدی می آید.«
دامپینگ؛ قیمتی برای ورشکستگی

رضایی موضوع دیگری را که این روزها برخی از مردم در اصطالحات اقتصادی نام آن را شنیدند 
از چالش های دیگر شرکت های دانش بنیان می داند. وی شرایط دامپینگ یا همان کاهش قیمت 

فراتر از نرخ واقعی را یک چالش سخت داخلی دانست که از نظر او برخی شرکت ها با وارد شدن به 
آن فقط به فکر سود کوتاه مدت هستند و بازار کلی را خراب می کنند.

محقق شرکت دانش بنیان نفت و گاز معتقد است دامپینگ قیمتی سیاستی وسوسه انگیز است که 
تازه کاران تجارت را تحریک به اعمال آن در برنامه کاری خود می کند، غافل از اینکه این سیاست 
در بیشتر موارد منجر به ورشکستی یا قهر سرمایه گذار با شرکت می شود. او در ادامه به دیجیاتو 
می گوید: »حجم زیادی از محصوالت تولید شده در شــرکت های دانش بنیان داخلی با کاالهای 
تولید شده در برابر سطح بین المللی کیفیت قابل قبول و حتی بهتری دارند که به جای افتخار به 
این مسئله، سیاست های نادرستی وارد کار می شود که از پایه شرکت ها را نابود می کند. متاسفانه 
برخی شرکت های داخلی با سیاست قلع و قمع کردن رقیب خود وارد کارزار می شوند. البته این 
مسئله تا حدودی در بازار داخلی حل شده و حاال شرکت های خارجی که توانمندی ساخته های 

ایرانی را حس کردند اقدام به دامپینگ می کنند.
اگر روند شــرکت های خارجی ادامه یابد، شــرکت های نوپــای بومی در زیــر چرخ های بزرگ 
شرکت های چند ملیتی خرد خواهند شد و همانطور که دیگر اثری از صنایع نساجی در کشور باقی 
نمانده است، در آینده دیگر 
خبری از دیگر صنایع مطرح 

ایران نیز نخواهد بود.«
شــرکت های دانش 
بنیان، ضربه گیر تحریم ها 
وی مســائل دیگری چون 
تحریم هــا را نیــز جــزو 
چالش هــای پرخطر حوزه 
شــرکت های دانش بنیان 
عنوان می کند ولــی آنها را 
برخــالف دیگران مشــکل 
چندان بزرگی نمی بیند؛ چرا 
که اساسا محصوالت تولید 
شــده را راهی برای کاهش 

زیان تحریم ها می داند:
»ماهیت شرکت های دانش 
بنیان اینگونــه، دقیقا راهی 
را می خواهد برود که ضربه 
تحریم ها به بدنه بخش های گوناگون کشور را جبران کند. شــرکت های دانش بنیان با سیاست 
تحریم ها درگیر نمی شوند و به سراغ ساخت محصوالتی می رود که دولت و قسمت های تولیدی 
مختلف کشور را بی نیاز از محصوالت و فناوری های تحریم شــده کنند. افق روشن شرکت های 

دانش بنیان نه تنها تخریب تحریم ها بلکه صادرکننده محصوالت به کشورهای منطقه است.«
اگر نگاهی به مشکالت ذکر شده در تجارت شرکت های دانش بنیان بیندازیم می بینیم که انتظار 
این شرکت ها از دولت چندان زیاد نیست و نگاهی به مســائل مالی همچون اعطای وام و معافی 
از مالیات و... ندارند بلکه انتظار دارند با حمایت دولت و مســئوالن و اجرای سیاست هایی چون 
جلوگیری از واردات و حمایت از تولید داخل بتوانند محصوالت مورد نیاز کشور را با کیفیتی رقابتی 

و قیمتی مناسب به بازار عرضه کنند.
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عضو شورای شهر کاشان:
 در خدمت به مردم

 باید  از سیاسی بازی به دور باشیم
عضو شورای شهر کاشان اظهار  کاشان
کرد: شورا نباید خود را درگیر شهرداری کند و به 
عنوان نمایندگان مردم باید از حقوق شهروندان 
در تمام امور دفاع کند، اما برخی مسئوالن شهر 

به جای دفاع از مردم به میزشان چسبیده اند.
علی هاشــمی طاهری، افزود: متاسفانه مجری 
در شــهرداری نداریم و حتی در گذشــته چند 
ســرمایه گذار بــا ۱۱۰۰ میلیارد تومــان برای 
سرمایه گذاری به کاشــان آمدند؛ اما چه تعداد 
طرح پیشنهادی سودآور و آماده داشته ایم تا از 

پتانسیل های کاشان استفاده بهینه ببریم.
هاشمی طاهری با بیان اینکه باید در خدمت به 
مردم از سیاسی بازی و جناح بندی دوری کنیم، 
تصریح کرد: شــورای پنجم شــفافیت نداشته و 
سیاســی برخورد می کند به گونــه ای که هنوز 
نامه چند ماه پیش من درباره سوال از شهردار به 

نتیجه نرسیده است.

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل:
از هشت طرح عمرانی تا پایان 

سال بهره برداری می شود
مدیر آموزش و پرورش آران  آران و بیدگل
و بیدگل، گفت: هشت طرح عمرانی با هزینه ای 
بالغ بر پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال در اسفندماه 
 با حضــور معــاون وزیر آمــوزش و پــرورش، 

به بهره برداری خواهد رسید.
محمد معدندار افزود: با کمک مسئوالن، خیران 
و دولت فعالیت این طرح ها از سر گرفته شد و به 

۳۷ طرح افزایش یافت.
وی تصریح کــرد: ۲۲ طــرح تا امــروز تکمیل 
 شــده و طرح های عمرانی دیگر نیز به زودی به

 بهره برداری خواهد رسید.
رییس آموزش و پــرورش آران و بیدگل، اضافه 
کرد: سه طرح بزرگ عمرانی آموزش و پرورش که 
از زمان آغاز عملیات ساخت آنها بیش از ۱۵ سال 
می گذرد، در اواسط اســفندماه با حضور معاون 
وزیر آموزش و پرورش با ظرفیت ۲۷ کالس درس 

به بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه آران و بیــدگل با ۱۸ درصد از 
مدارس دو شیفته بحرانی ترین شهرستان استان 

اصفهان از این نظر است.
به گفته  معدنــدار با بهره بــرداری از طرح های 
ورزشی در حال تکمیل، ســرانه فضای ورزشی 
دانش آموزی در آران و بیدگل به ۷۵ سانتی متر 
افزایش می یابد و تنها ۱۵ سانتی متر با استاندارد 

جهانی فاصله خواهد داشت.

رییس اداره دامپزشکی گلپایگان خبرداد:
 آغاز  آنفلوانزای پرندگان 
دو ماه زودتر از سال قبل

رییــس اداره دامپزشــکی  گلپایگان
گلپایگان با اشــاره به اینکه در ســال ۹۵، ورود 
پرندگان از ســیبری به ایران موجب ایجاد ۴۶۳ 
کانون ابتال در ۲۶ اســتان کشور شــد که بر این 
اســاس ۱۲ میلیون طیور صنعتی معدوم شدند، 
افزود: متاسفانه در سال جاری این بیماری که از 
ســال ۹۵ باقی مانده بود در برخی طیور مجددا 
موجب درگیری به بخش طیور در نقاط مختلف 
کشور شد که در این راستا طی سال گذشته ۳۰۰ 
میلیارد ریال از سوی دولت جهت معدوم سازی 
تخصیص پیدا کرد و ۸۵۰ میلیــارد ریال نیز از 
طریق صندوق بیمه های محصوالت کشاورزی به 
خسارت دیدگان پرداخت شد و یک هزار و ۱۵۰ 
میلیارد ریال خســارتی بوده که در این راســتا 
پرداخت شد لیکن به صنعت طیور کشور دو هزار 
 و۴۰۰ میلیــارد تومــان خســارت وارد شــده

 است.
 مســعود غفاری با بیان اینکه تاکنون ۱۲ استان 
کشــور با آنفلوانزای فوق حاد پرنــدگان درگیر 
شده اند، گفت: نسبت به ســال گذشته کشور، 
در آذرماه با این اپیدمی درگیر شــد اما امســال 
 دو ماه زودتر )شهریورماه( این ویروس گسترش

 یافت.
رییس اداره دامپزشکی گلپایگان با بیان اینکه در 
نظام دامپروری حداقل فاصله برای دو مرغداری 
یک کیلومتر است و با فعالیت ۶۶ واحد غیرمجاز 
پرورش طیور در شهرستان گلپایگان این فواصل 
رعایت نشده اســت، افزود: تا امروز بیش از ۲۰ 
میلیون مرغ در ۱۲اســتان کشــور معدوم شده 
که ۱۷ میلیون آن صنعتی و سه میلیون آن مرغ 
بومی بوده است و ۲۷ درصد مرغ تخمگذار کشور 

برابر این آمار به علت این بیماری معدوم شدند.

تولد 4 قلوهای سالم در 
نخستین زایمان مادر چادگانی

مادر ۲۲ ساله چادگانی پس از  چادگان
گذشــت ۲ ســال از ازدواجش، در نخستین 
زایمان ۴ نوزاد با وضعیت عمومی مناســب به 
دنیا آورد. این نوزادان ســه دختر و یک پســر 
هســتند که به ترتیب هنگام تولد یک کیلو و 
۳۶۰ گرم، یک کیلو و ۳۵۰ گرم، یک کیلو و ۹۰ 
گرم و یک کیلو و ۸۰ گرم وزن داشتند و با عمل 
ســزارین در بیمارســتان تخصصی عسکریه 

اصفهان متولد شدند. 

کلنگ زنی و افتتاح طرح های 
عمرانی در شاهین شهر

شــهردار شاهین شهر  شاهین شهر
گفت: به مناســبت دهه مبــارک فجر ۵ طرح 
عمرانی در شاهین شهر با ۱۳۰ میلیارد تومان 
هزینه، کلنگ زنی شــده و یا بــه بهره برداری 
می رسد.عیســی بهمنی  اظهار کرد: بخشی از 
بوستان محله های مسکن مهر، طیب و میدان 
شهدا در نزدیکی پایانه مسافربری این شهر با ۳ 
میلیارد تومان هزینه به بهره برداری می رسد و 
احــداث طرح هــای زیرگــذر میــدان امام 
حسین)ع( و مجتمع تجاری شاهین مال با ۱۲۷ 
میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی 
آغاز می شود.شهردار شاهین شهر به گوشه ای از 
چالش های بودجه ای اشــاره کــرد و گفت: از 
بودجه ۱۶۷ میلیارد تومانی امسال مصوب دوره 
چهارم شورای اسالمی شهر شاهین شهر حدود 

۶۰ درصد وصول  شده است.
وی ادامــه داد: بودجه ۱۴۰ میلیــارد تومانی 
سال آینده شهرداری نسبت به بودجه امسال 
۲۷ میلیارد تومان کاهش یافته اما این کاهش 
در حالی اســت که بودجه بخش های ورزشی 
 و فرهنگــی در ســال آینــده افزایــش  یافته

 است.

مصرف آب در گلپایگان ۳4 
درصد بیشتر از اصفهانی هاست

گلپایگان رییس اداره آبفای گلپایگان 
با اشاره به اینکه ســرانه مصرف آب در استان 
اصفهان ۱۵۴ لیتر در شــبانه روز برای هر نفر 
است، بیان داشت: این سرانه آمار برای هر نفر 
در گلپایگان ۲۰۶ لیتر در شبانه روز است که ۳۴ 
درصد بیشــتر از یــک اصفهانــی آب مصرف 
می کنند و این در حالی اســت که اســتاندارد 
جهانی در این رابطه حداقل ۵۰ لیتر و میانگین 
آن ۱۵۰ لیتر است. ناصر دهقانی افزود:از مردم 
درخواست کنیم نســبت به مدیریت و کاهش 
مصرف آب همکاری الزم داشــته باشند که با 
توجه به کاهش نزوالت آسمانی با بحران جدی 

روبه رو نشویم.

برپایی نمایشگاه  توانمندی های  
بانوان در  سمیرم

مدیــر روابــط عمومــی  سمیرم
شهرداری و شــورای اسالمی شــهر سمیرم از 
برپایی نمایشگاه  توانمندی های  بانوان  سمیرم  
از  ۱۲ تــا ۲۲ بهمن در موسســه  بیت العباس  
ســمیرم  خبرداد. وی تصریح کــرد: به دلیل 
استقبال غرفه داران  در نمایشگاه  توانمندی های  
بانوان  سمیرم، شهرداری ۱۴ مورد  جایزه  )لوازم 
خانگی( به برترین  غرفه داران اختصاص می دهد. 
الزم بــه ذکر اســت؛ بانــوان  محتــرم  جهت  
هماهنگی با  غرفه ها  به روابط عمومی  شهرداری  

سمیرم   مراجعه فرمایند.

برگزاری یادواره شهدای 
شهرستان اردستان 

بــه منظــور ترویج  علی دهقانان زواره
فرهنــگ ایثــار و 
شــهادت و در آســتانه چهلمین بهار آزادی 
جمهوری اسالمی ایران، یادواره سرداران و ۳۲۰ 
شهید سرافراز شهرستان اردستان همزمان با 
ورود تاریخــی رهبر کبیر انقالب اســالمی به 
میهن در سال ۵۷ در سالن ورزشی ارشاد برگزار 
می شــود.حیدری، شهردار اردســتان در این 
زمینه اظهار کرد: این مراسم با  سخنرانی سردار 
رضایی، فرمانده مرزبانی جمهوری اســالمی، 
مداحی حــاج محســن طاهــری و راویگری 
شــاهمرادی زاده و با اجرای گروه سرود بین 

المللی نورالحسین همراه است. 
این مراســم با همکاری بنیاد شــهید ناحیه 
مقاومت بسیج دفتر امام جمعه، اداره فرهنگ 
و ارشاد، شــهرداری های زواره و مهاباد برگزار 

می شود. 

شهردار فوالدشهر با اشاره به اینکه نگاه شهرداری  فوالدشهر
فوالدشهر در دوره پنجم نگاهی آکنده از روحیه خدمت رسان در راستای 
رفاه و آسایش شهروندان است، اظهار کرد: مجموعه شهرداری فوالدشهر 
همواره در راستای خدمت رسانی به مردم در بخش های مختلف تالش 
کرده و به حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و... که دارای 
کارکردهای مختلفی هســتند نیز توجهی ویژه داشته تا رضایتمندی 

شهروندان را شاهد باشد.
فرهاد سلیمی افزود: امروزه موضوع ســالمت از مهم ترین دغدغه های 
تمامی دستگاه ها و مدیران اجرایی است و بر همین اساس شهرداری و 

شورای اسالمی فوالدشهر نیز به این موضوع نگاه ویژه ای دارند.

شــهردار فوالدشــهر تصریح کرد: امروز باید با فرهنگ سازی در بین 
شهروندان الگوهای رفتاری جامعه را اصالح کنیم تا هرآنچه که سالمت 
افــراد را در اولویت قرار می دهــد، در رأس قرار گیــرد و به این طریق 

هزینه های سنگین درمان را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: طی سال های اخیر شهرستان لنجان به خصوص فوالدشهر 
به دلیل همجواری با کارخانه ذوب آهن و دیگر صنایع با معضل آلودگی 
هوا دست به گریبان اســت؛ البته تردد خودروهای سواری نیز در این 
خصوص بسیار تاثیرگذار بوده و هست بر همین اساس یکی از دغدغه ها 

و اولویت های مدیریت شهری در فوالدشهر رفع آلودگی هواست.
سلیمی اضافه کرد: وجود ۴۸۰ هکتار فضای ســبز در شهر فوالدشهر 

نشــان از نگاه شــهرداری به کاهش آلودگی هواســت، اما موضوعات 
منتهی به آلودگی هوا بسیار متعدد است و تنها ایجاد فضای سبز از پس 
مشکالت مرتبط با آلودگی  هوا بر نمی آید، از این رو باید به ناوگان حمل 

و نقل  عمومی نگاهی ویژه داشت.
وی عنوان کرد: یکی از راهکارهای کاهش آلودگی در شهرستان لنجان 
توجه به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی است، از این رو باید سمت 
بازنگری نگاه شهروندان نسبت به استفاده از سیستم های حمل و نقل 

عمومی و پرهیز از وسایل نقلیه تک سرنشین قدم برداریم.
شــهردار فوالدشــهر گفت: امروز آموزش شــهروندی در دستور کار 
شهرداری فوالدشهر قرار گرفته اســت؛ چرا که فراگیری آموزش های 
همگانــی باعث خواهد شــد؛ مردم به شــهروندی مســئولیت محور 
مبدل شــوند که با آگاهی و بصیرت در صحنه حضــور دارند از این رو 
 شهرداری می کوشــد تا با آموزش آنها را به یک شــهروند فعال و آگاه

 مبدل کند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به سکونت 
شهروندان در مســکن مهر فوالدشهر 
و افزایش جمعیت شهر، باید امکانات 
شهر نیز همگام با جمعیت آن افزایش 
یابد از این جهت باید به سمتی حرکت 
کرد که نیازهای آینده شــهر  برطرف 
شــود و یکی از نیازهای فوالدشــهر 

درمانگاه تخصصی است.
ســلیمی ســالمت شــهروندان در 
فوالدشهر را از هر مســئله ای مهم تر 
دانســت و تصریح کرد: نباید فراموش 
کرد که رشــد جمعیت و تغییر سطح 
انتظارات مردم ســبب شــده است، 
گرایش آنها به استفاده از خدمات بهتر 
در امر بهداشت و درمان افزایش یابد؛اما 
متاســفانه کمبود امکانات و تجهیزات 

مورد نیاز درمانی در فوالدشــهر می تواند دردی بــر دردهای بیماران 
بیفزاید که این مهم باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.

شهردار فوالدشهر:

فوالدشهر با آلودگی هوا دست به گریبان  است 

وجود ۴۸۰ هکتار 
فضای سبز در 

شهر فوالدشهر 
نشان از نگاه 
شهرداری به 

کاهش آلودگی 
هواست؛ اما 

موضوعات منتهی 
به آلودگی هوا 

بسیار متعدد است

اخبار

پیاده روهای شهرضا در تسخیر مغازه داران

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

عضو شــورای اســالمی شهرضا  شهرضا
گفت: مشکل سد معبر و چیدن اجناس مغازه داران 
در پیاده روهای خیابان ها و معابر شهرضا، تضییع 

حقوق شهروندان است.
آرزو قوامی، با بیان اینکــه پیاده روها و گذرگاه ها 

متعلق به عموم مردم اســت، اظهار کــرد: معابر 
متعلق به همه شهروندان اســت و باید شهرداری 
از طریق قانونی موارد تخلف در زمینه ســد معبر 

را پیگیری کند.
وی افزود: برابر تبصره یــک بند دو ماده ۵۵ قانون 

شــهرداری ها تمام معابــر و شــوارع و خیابان ها، 
پارک ها و باغ هــای عمومی، ملــک عمومی و در 
مالکیت شهرداری هاست و اســتفاده از آنها برای 
کسب یا ســکنی و یا هر عنوان دیگر ممنوع است 
و شــهرداری مکلف اســت از آن جلوگیری و در 
رفــع موانع موجــود و آزاد کردن معابــر و اماکن 
 مذکور فــوق به وســیله مامــوران خــود اقدام
 کند. عضو شورای اسالمی شــهر شهرضا با اشاره 

به اینکه تمام تالش شــهرداری این اســت که با 
رویکــرد فرهنگی بتواند معضل ســد معبر را حل 
کند، بیان داشــت: ســد معبری که در پیاده روها 
توســط اصنــاف مختلــف همچــون واحدهای 
عرضه میوه ایجاد می شــود، از اعتراضات مردمی 
 اســت و چهــره نامناســبی بــرای شــهر ایجاد 
می کند و صنوف باید بدانند کــه هیچ حقی برای 

استفاده از پیاده روها ندارند.

عضو شورای اسالمی شهرضا عنوان کرد:

پیاده روهای شهرضا در تسخیر مغازه داران

شهردار قهجاورستان پس از  قهجاورستان
گذشت  ۱۱۰ روز از فعالیت خود به عنوان شهردار در 
جمع اصحاب رسانه به مناسبت ایام ا... دهه فجر به 
ارائه عملکرد خود طی این مدت پرداخت و گفت:  در 
این مدت ۱۱۰ پروژه خدماتی، عمرانی و رفاهی با 
هزینه ای بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال در قهجاورستان به 
مرحله اجرا و بهره برداری رسیده؛ این در شرایطی 
است که جمعیت این شهر طبق سرشماری سال ۹۵ 

حدود  ۹ هزار و ۷۸۰ نفر اعالم شده است.
محمد صادقین یکی از دغدغه های جدی این شهر را 
مسیر ورودی قهجاورستان به اسم شش راهه دانست 
و اضافه کرد: همیشه در این مسیر شاهد تصادفات 
زیادی هستیم ؛ چرا که برای وضعیت خط کشی و 
روشنایی هیچ تدبیری در این منطقه اندیشیده نشده 
است و به همین منظور ماه گذشته در تعاملی که با 
مدیرعامل توزیع برق استان اصفهان و شرکت برق 
منطقه ای صورت گرفت مقرر شد جهت روشنایی 
ورودی های قهجاورســتان تا پایان سال اقدامات  

الزم انجام شود.

صادقین در ادامه بودجه ســال جاری شــهرداری 
قهجاورســتان را ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 
عنوان کرد و ادامه داد: در حالی که ۶۰ درصد بودجه 
باید به بحث عمرانی و ۴۰ درصد آن برای مســائل 
جاری صرف شود؛ اما در تراز مالی که برآورد شده ۷۲ 
درصد به عمران اختصاص داده شده که نقطه مثبتی 
در شهرداری این شهر بوده است این در حالی است 
که بودجه ســال آینده را ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

تومان بسته ایم.

شهردار قهجاورستان خبر داد:

بهره برداری از ۱۱۰ پروژه به مناسبت دهه فجر در قهجاورستان
فرماندار گلپایگان گفت: در ســال  گلپایگان
 جاری بــرای اتمام پروژه های عمرانی شهرســتان
 ۵۹ درصد اعتبارات تملک دارایی و در بخش ماده 
۱۸۰ و توازن منطقه ای، ۲۹ درصد اعتبار تخصیص 

داده شده است.
حســین فراســت اظهار کرد: با توجــه به کاهش 
بارندگی ها در ســال زراعی جاری، مردم از کشــت 

بهاره در شهرستان خودداری کنند.
وی گفت: با مجهز شــدن چاه های آب کشــاورزی 
به کنتور هوشــمند از حد مجاز آب،هنگام آبیاری 
کشاورزی جلوگیری می شود و باید جهاد کشاورزی 
و منابع امور آب در آگاه سازی کشاورزان در استفاده 

بهینه آب اطالع رسانی کنند.
فرماندار گلپایگان تأاکید کرد: آب و فاضالب شهری 
می تواند راهکاری ارائه دهد که از پســاب  فاضالب 
شهری برای آبیاری فضای سبز شهری استفاده شود.
وی افزود: باید کشاورزی شهرســتان در آبیاری به 
سیســتم آبیاری نوین و تحت فشــار مجهز شود و 
بانک های شهرســتان در این زمینه در نحوه  ارائه 

تسهیالت با کشاورزان شهرستان همکاری کنند.
فراســت گفــت: در زمینه اجــرای طــرح الگوی 
کشت نظر ســنجی و بازاریابی نشــده است؛ زیرا 
 ســبب خســارت ناشــی از عدم فروش میوه شده

 است.
فرمانــدار گلپایگان خاطرنشــان کــرد: از نماینده 
شهرســتان در مجلس در جذب اعتبار ۱۰ میلیارد 
تومانی اجرای طرح لوله گذاری آب شرب از محل سد 

تصفیه خانه به شهر گلشهر قدردانی می کنم.

فرماندار گلپایگان:

۵۹ درصد اعتبارات شهرستان گلپایگان جذب شد

کاشان استاد دانشکده هنرو معماری دانشگاه کاشان، گفت:خانه سفال کاشان با نام ثبتی موسسه 
کاشان با حضور پرو فسور »سویم چیذر« از ترکیه افتتاح شــد. عباس اکبری، افتتاح خانه سفال با نام ثبتی 
موسسه کاشان به وسعت ۴۰۰ متر مربع در دو طبقه را یادآورشد و افزود: این خانه با ۱۰ میلیارد ریال هزینه 
بهره برداری شد.وی تصریح کرد: این خانه در دو بخش کارگاهی و نمایشگاهی به مدت یک سال واقع در محله 
درب اصفهان کاشان مرمت و بازسازی شده است. به گفته  وی، آیین افتتاحیه این موسسه در حضور مسئوالن 

و متولیان فرهنگی شهر کاشان با نواختن قطعه ای شوشتری و بختیاری اجراشد.

خانه سفال با عنوان 
موسسه کاشان ثبت شد

استاد دانشکده هنرکاشان: خبر

شهرداری

نجف آباد رییــس اداره حفاظــت محیط زیســت 
نجف آباد، گفت: ماموران ایــن اداره در برخورد با چاه های 
زغال مقدار ۱۵ تن چوب بلوط قاچاق در کهریزسنگ کشف 
کردند.محمد محمدی افــزود: این مقدار چــوب بلوط با 
هماهنگی منابع طبیعی و نیــروی انتظامی ضبط و در این 

زمینه یک متخلف تحویل مراجع قضائی شد. وی گفت: در فصل سرما و ایجاد پدیده وارونگی دما و درپی شکایت 
های مردمی و همکاری نکردن مالکان کارگاه های تولید زغال بدون مجوز با دستور دادستان وهمکاری فرمانداری 
و فرماندهی انتظامی حکم تخریب واحد های مذکور صادر و اجرایی می شود.وی با اشاره به اقدامات اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان نجف آباد برای مقابله با واحدهای آالینده به ویژه کارگاه های ریخته گری و چاه های زغال، 
افزود: این واحدهای غیرمجاز که بیشتربه صورت مخفیانه فعالیت داشتند و آلودگی های شدید زیست محیطی 

ایجاد می  کردند، پس از شناسایی و صدور اخطاریه های الزم تخریب و یا پلمب می شود.

کشف ۱۵ تن چوب 
بلوط قاچاق در 
کهریزسنگ نجف آباد

فرمانده انتظامی شهرســتان کاشان  کاشان
ازشناســایی ودســتگیری اعضای یک باند هفت نفره 
ســارقان داخل خودرو و کشــف یک میلیــارد و ۲۵۰ 

میلیون ریال اموال مسروقه خبر داد.
سرهنگ علي پورکاوه  اظهار داشت : در پي وقوع چندین 

مورد سرقت داخل خودرو و قطعات خودرو در شهرستان کاشان، بررسي موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار ماموران پلیس آگاهي این فرماندهي قرار گرفت.

وي افزود: ماموران پس از انجام یکســري کارهاي تخصصي موفق شــدند اعضاي یک باند هفت نفره را 
شناسایي و دستگیر کنند.

سرهنگ پورکاوه اظهار داشت : در این رابطه پرونده تشکیل و همه متهمان جهت انجام اقدامات قانوني 
به مراجع قضائي تحویل داده شدند.

انهدام باند سارقان 
میلیاردی داخل 
خودرو در کاشان

خبرنگار شهرستان

فرمانداری
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تحدید حدود اختصاصی
11/241 شماره صادره : 1396/42/461848- 1396/11/8 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4348/2743 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام لطف اله مکارمی اسفرجانی فرزند رحیم در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 
96/12/5 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 35134 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان)143 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/231 شماره صادره : 1396/42/461677- 1396/11/8 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4483/3872 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم گل بس میرزائی فرزند حمزه علی در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 
96/12/5 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 34993 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان)144 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/240 شــماره: 96/2027034787 – 96/11/9 چون آقای بهرام شفیعی فرزند علی  
نسبت به  ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده و به تایید دفتر 65 اصفهان رسیده مدعی است که ســند مالکیت تمامت ششدانگ 
15194/11  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 256567 که در صفحه 444 
دفتر 335 به نام سازمان مسکن و شهرسازی سند صادر و به رمضانعلی آقاخانی هارونی 
انتقال و نامبرده به متقاضی انتقال رسمی نموده است  و طبق گواهی دفتر امالک معامله 
دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی باشد. به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده 
است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 35146 شبان رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )225 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610103630504468 ابالغنامــه:  شــماره   11 /233
9609983631001032 شماره بایگانی شعبه: 961224 حســب شکایت آقای محمد 
کبیری ســامانی فرزند علیمراد با موضوع 1- کالهبــرداری 2- تحصیل مال از طریق 
نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیاز علیه آقای علیرضا درستی فرزند مسعود پرونده ای 
در دادسرای شهرستان تیران وکرون تشکیل گردیده است و جهت رسیدگی به شعبه 101 
دادگاه کیفری 2 شهر تیران )جزایی سابق( واقع در استان اصفهان- شهرستان تیران ارجاع 
و به کالسه 9609983631001033 ثبت گردیده اســت که وقت رسیدگی آن در تاریخ 
1397/01/19 ساعت 9 صبح تعیین و به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 
344 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی 

و اطالع از مفاد  آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت رسیدگی 
 مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردیده و نسخه ای از کیفرخواست خود را دریافت نماید. 
 م الف: 468 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر تیران) جزایی ســابق(  )177 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/220 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره  8900/2  واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام رضوان اعتباریان خوراسگانی فرزند حسین در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای مفروز گردیده 
با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 
قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1396/12/7 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:34981 شبان رئیس ثبت 

اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)189 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/198 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره  10302/10  واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان مجزا شــده از پالک 10302/31  که طبق پرونده ثبتی به نام سید احمد 
تقوی فرزند سید عبداله در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده طبق رای شماره 139660302027008881-96/8/3  مفروز گردیده با توجه به 
اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دســتور تبصره ذیل ماده 13 قانون 
ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ 1396/12/7 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:34982 شبان رئیس ثبت اسناد و 

امالک منطقه شرق اصفهان)197 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139603902004000298 آگهــی:  شــماره   11 /94
139304014024000081 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9301791 شش دانگ 
یک باب آپارتمان به مساحت 117/85 متر مربع که مقدار 5/65 متر مربع مساحت تراس 
است پالک شــماره 4714 فرعی احداثی بر روی عرصه 2426 فرعی از 15182 واقع در 
طبقه پنجم شمالی و بانضمام ششدانگ انباری پالک 4687 واقع در پشت بام به مساحت 
3/25 متر مربع واقــع در بخش 5 اصفهان به آدرس: اصفهــان- خیابان برازنده، خیابان 
صفائیه، انتهای کوچه شماره 10- مجتمع مسکونی پردیس- واحد 503 که سند مالکیت 
آن در صفحه 14 دفتر 135 امالک ذیل ثبت شماره 27031 / س با شماره چاپی 286425 
ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: شمااًل در 5 قسمت که قسمت دوم شمال غربی 
و قسمت چهارم شمال شرقی اســت بطولهای 3/60 و 0/40 و 4/30 و 0/40 و 3/40 متر 
پنجره و دیوار و دیوار کوتاه است به فضای خیابان شرقًا اول بطول 0/20 متر دیواریست 
به فضای خیابان دوم در 3 قسمت که قسمت دوم جنوبی است بطولهای 8/75 و 0/30 و 
1/20 متر دیوار اشتراکی است با آپارتمان 4715 فرعی جنوبًا در هفت قسمت دوم غربی 
و قسمت ســوم جنوب غربی و قسمت پنجم جنوب شــرقی و قسمت ششم شرقی است 
بطولهای 3/70 و 0/60 و 0/40 و 3/90 متر درب اختصاصی و دیوار اشتراکیســت با راه 

پله و آسانسور مشاعی 4657 فرعی غربًا اول در سه قسمت که قسمت دوم جنوبی است 
بطولهای 1/20 و 0/30 و 8/75 متر دیوار اشتراکیست با آپارتمان 4713 فرعی دوم بطول 
0/20 متر دیواریست به فضای خیابان دوم حدود انباری: شمااًل در سه قسمت بطولهای 
1/85 و 0/30 و 2/15 متر دیوار اشتراکی است به راه پله و آسانسور مشاعی 4657 فرعی 
شرقًا بطول 1/50 متر دیوار اشتراکی است به انباری 4686 فرعی جنوبًا بطول 1/45 متر 
درب اختصاصی و دیواریست به فضای بام غربًا بطول 2 متر دیواریست به فضای بام که 
طبق نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری آپارتمان پالک 4714 فرعی واقع در طبقه 
پنجم سمت شمالی به مساحت 117/85 مترمربع و مساحت تراس 5/65 مترمربع بانضمام 
ششدانگ یک باب انباری پالک 4687 فرعی واقع در پشت بام به مساحت 3/33 مترمربع 
با قدرالسهم از عرصه مشاعی و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانهاست 
و ملک مورد ارزیابی به صورت یک واحد آپارتمان واقع در طبقه پنجم که در سمت شمال 
پنجره به فضای بیرون دارد در یک ســاختمان 5 طبقه روی پیلوت هر طبقه 6 واحد ) سه 
 واحد سمت شرق، سه واحد سمت غرب( با دو دستگاه آسانسور با قدمت ساخت 16 سال 
می باشد. ســاختمان دارای اسکلت بتنی، ســقفها تیرچه و بلوک و نمای خارجی آجرنما 
و سنگ می باشد و ســطوح داخلی دیوارها گچ و رنگ روغنی و قسمتی کاغذ دیواری و 
سقفها دارای گچ بری ابزار گلویی می باشد، درب و پنجره های بیرونی آلومینیوم و درب 
های داخلی چوبی با چهار چوب فلزی می باشد. کف پذیرایی سرامیک و اتاقهای خواب 
موزاییک و موکت روی آن مفروش است. دارای 3 اتاق خواب، پذیرایی، حمام و سرویس 
بهداشتی کاشیکاری شده، آشپزخانه با کابینت ام.دی. اف و آبگرمکن دیواری می باشد. 
دارای سیستم گرمایشی بخاری گازی و سیستم سرمایشــی کولرآبی می باشد و دارای 
انشعابات شهری کنتور برق مجزا، گاز و آب و فاضالب می باشد. ملکی خانم ثریا ادیبی که 
طبق سند رهنی شماره 11918 و 11916 مورخ 89/2/18 دفترخانه 3 شهرکرد در رهن 
بانک ملی شهرکرد واقع می باشد و طبق اعالم بانک مورد وثیقه تا تاریخ 97/04/08 دارای 
بیمه نامه می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 96/11/29 در اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان طبقه سوم واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهار راه شهید صداقتی 
 اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 1/852/500/000 ریال
) یک میلیارد و هشــتصد و پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار ریال( شــروع و به هر کس 
خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شــود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده 
برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 96/11/11 درج و منتشــر می گردد و در 
صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه 
مزایده مبلغ از پایه مزایده طی چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اداره اجرا  به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و 
 امالک سپرده نماید.  م الف:34346 اداره اجرای اســناد رسمی اصفهان)818 کلمه،

 8 کادر(
مزایده

11/243 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 960936 
له خانم سحر مهرابی علیه مرضیه حاجی هاشمی و نرگس، فرزانه، منور، محترم، فرخنده، 
خدیجه ، سید احمد، سید محمد مهدی،پروانه، احترام همگی حسین زاده و صدیقه کبیریان 
و محمد تقی حاجی حیدری به خواسته دســتور فروش در نظر دارد ملکی به پالک ثبتی 
117/603 که متشکل  از سه باب منزل مسکونی می باشــد. پالک اول: یک باب منزل 
مسکونی کلنگی یک طبقه درب به ساخت با قدمت ســاخت باالی 20 سال به مساحت 
حدودا 235 مترمربع عرصه و اعیانی حدودا 130 مترمربع به مبلغ 2/650/000/000 ریال 
می باشد. پالک دوم: یک باب منزل مسکونی یک و نیم طبقه )نیم طبقه زیرزمین و طبقه 

همکف( درب به ساخت با قدمت ساخت باالی 10 سال به مساحت حدودا 175 متر مربع 
عرصه و اعیانی حدودا 165 مترمربع می باشد که طبقه زیرزمین دارای کاربری انباری با 
زیربنای حدودا 25 مترمربع و طبقه همکف بصورت یک واحد مسکونی با زیربنای حدودا 
140 مترمربع به مبلغ 3/150/000/000 ریال می باشــد. پالک ســوم: یک باب منزل 
مسکونی یک و نیم طبقه )نیم طبقه زیرزمین و طبقه همکف( دو نبش درب به ساخت و 
درب به حیاط با قدمت ساخت باالی 10 سال به مســاحت حدودا 170 مترمربع عرصه و 
اعیانی حدودا 170 متر مربع می باشد که طبقه زیرزمین دارای کاربری انباری با زیربنای 
حدودا 30 متر مربع و طبقه همکف بصورت یک واحد مســکونی با زیربنای حدودا 150 
مترمربع به مبلغ 3/200/000/000 ریال می باشد که کارشناس رسمی دادگستری جمعا 
9/000/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده 
در تاریخ دوشنبه 1396/11/30  ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرســتان خمینی شــهر برگزار می گردد. طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به 
نشانی خمینی شهر خیابان شهید مطهری خیابان ســاعی نبش فرعی 5 مراجعه و مورد 
مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس ومابقی را ظرف یک ماه از 
تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگســتری واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه 
پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد، شایان ذکر است اجرای 
احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شــرکت در مزایده 
می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ای به حساب سپرده دادگستری 
خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل 
فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه 
و در خواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده 
تحویل اجرا نمایند. م الف:6628 اداره اجرای احکام مدنی دادگســتری خمینی شهر 

)458 کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

11/247 آقای قربانعلی رضائی آدریانی دارای شناسنامه شماره 54  به شرح دادخواست به 
کالسه  955/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان خانم جان رضائی آدریانی به شناسنامه 361 در تاریخ 1372/12/7 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- یداله رضائی 
آدریانی فرزند حسن، ش.ش 2461 )فرزند( 2- قربانعلی رضائی آدریانی فرزند حسن، ش. 
54 )فرزند( 3- رقیه رضائی آدریانی فرزند حســن، ش.ش 52 ) فرزند( 4- زبیده رضائی 
آدریانی فرزند حسن، ش.ش 37 / الف )فرزند( و الغیر. 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6679 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )153 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/305  خانم رفعت شیرانی نقنه دارای  شناسنامه شــماره 224 به شرح دادخواست به 
کالسه  2606/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان نصراله شیرانی نقنه به شناسنامه 845 در تاریخ 96/10/3  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  دو پسر و سه دختر و یک 
همسر به اسامی ذیل: 1- هوشنگ شیرانی نقنه به ش.ش 929 نسبت با متوفی فرزند 2- 
محمد شیرانی نقنه به ش.ش 538 نسبت با متوفی فرزند 3- فاطمه شیرانی نقنه به ش.ش 
8913 نسبت با متوفی فرزند 4- زهرا شــیرانی نقنه به ش.ملی 1285568680 نسبت با 
متوفی فرزند 5- رفعت شیرانی نقنه به ش.ش 224 نسبت با متوفی فرزند 6 - شوکت سالم 
به ش.ش 33967 همسر و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 35297 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان )182 کلمه، 2 کادر(

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
پرونــده:  شــماره   139603902142000004 آگهــی:  شــماره   11 /218
9204002142000003  بر اســاس پرونده اجرایی کالسه 9204002142000003 به 
شماره بایگانی 9200003  له بانک ملی شعبه دهاقان و علیه کمال چلمقانی قهه و یعقوب 
ترابی و عین اله یلمه علی آبادی )1( ششدانگ یکبابخانه به شماره پالک ثبتی 1341 فرعی 
از 61- اصلی مورد ثبت صفحه 529 دفتر 163- امالک واقع در روستای علی آباد جمبزه 
بخش ثبتی دهاقان بانضمام کلیه اعیان، ســاختمانها، تاسیسات موجود و آتی االحداث و 
ماشین آالت اعم از منصوبه و غیر منصوبه فعلی و آتی و کلیه امتیازات مربوطه شامل آب، 
برق و گاز و هر زیادتی دیگر اعم از متصل یا منفصل ملکی آقای عین اله یلمه علی آبادی 
با حدود اربعه: شمااًل: اول در سه قسمت که قسمت سوم غربی است بطول های 62 سانتی 
متر و 10/79 متر و 80 سانتی متر دیواریست به دیوار پالک های 1339 و 1340 فرعی دوم 
بطول 3/10 متر درب و دیواریست به کوچه، شرقًا: بطول 24/47 متر دیواریست به دیوار 
پالک 230 فرعی، جنوبًا بطول 7/78 متر دیواریســت به دیوار پالک های 231 و 1342 
فرعی، غربًا: بطول 3/74 متر و 19/82 متر دیواریست به دیوار پالک های 1339 و 1343 
به مساحت 347/65 مترمربع که حقوق ارتفاقی ندارد، )2( ششدانگ یکبابخانه به شماره 
پالک ثبتی 1664 فرعی از107- اصلی مورد ثبت صفحه 571 دفتر 173- امالک واقع 
در روســتای پوده بخش ثبتی دهاقان بانضمام کلیه اعیان، ساختمانها، تاسیسات موجود 
و آتی االحداث و ماشــین آالت اعم از منصوبه و غیر منصوبه فعلی و آتی وکلیه امتیازات 
مربوطه شامل آب، برق وگاز و هر زیادتی دیگر اعم از متصل یا منفصل ملکی آقای یعقوب 
ترابی با حدود اربعه: شمااًل: بطول 39/89 متر دیواریســت به دیوار پالک 1650 فرعی، 
شــرقًا: به طول 2/19 متر و 13/14 متر دیواریســت به دیوار پالک 1665 فرعی، جنوبًا: 
بطول 39/75 متر درب و دیواریست به کوچه، غربًا: بطول 12/57 متر درب و دیواریست 
به کوچه، به مساحت 556 متر مربع که حقوق ارتفاقی ندارد به موجب سند رهنی شماره 
11418 مورخ 1387/12/12 دفتر اسناد رسمی شماره 59 دهاقان در رهن و وثیقه بانک 
ملی شعبه دهاقان قرار گرفته است به علت عدم پرداخت بدهی بستانکار تقاضای صدور 
اجراییه نموده و پس از ابالغ اجراییه به درخواست بانک بستانکار و باستناد قانون اصالح 
ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آیین نامه اصالحــی مربوطه پالک های مورد رهن فوق 
الذکر مورد ارزیابی قرار گرفته که برابر صورتمجلس تنظیمی توســط مامور اجرا و اوراق 
ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف وارزیابی گردید: )1( ششدانگ 
پالک ثبتی 1341 فرعی از 61- اصلی ملکی عین اله یلمه علی آبادی واقع در روســتای 
علی آباد جمبزه بخش ثبتی دهاقان به آدرس دهاقان- روستای علی آباد جمبزه انتهای 
خیابان مسجد جامع کوچه شهید علی اصغر زمانی بصورت یکباب ساختمان کلنگی خشت 
و گل و فاقد ارزش و دارای آب و برق و گاز می باشد متراژ ساخت 109 مترمربع و عرصه 
347/65 متر مربع دارای ورودی با دهانه 1/5 متر بدون نما و بدون امکانات قابل ارزش، 
با بررســی تمامی موارد فوق الذکر و امکانات و موقعیت محل به قیمت 104/100/000  
ریال) یکصد و چهار میلیون ویکصد هزار ریال( ارزیابی شــده است، )2( ششدانگ پالک 
ثبتی 1664 فرعی از 107- اصلی ملکی یعقوب ترابی واقع در روستای پوده بخش ثبتی 
دهاقان به آدرس دهاقان روستای پوده بلوار شهید شیرازی کوچه شهید اکبر حقیقی چهار 
راه شهید کابلی بصورت ساختمان مســکونی یک طبقه مساحت عرصه 556 متر مربع و 
مساحت اعیانی 195 مترمربع می باشد سمت شــمال خط مفروزی است که بدون مرز با 
پالک مجاور می باشد، ساختمان با دیوارهای باربر و سقف تیرآهن و آجر و بدنه 1/20 متر 
سرامیک و بقیه نقاشی و نمای کوچه سیمان سفید و قسمتی گلی و نمای حیاط گلی و درب 
و پنجره های بیرون فلزی و درب های داخل چوبی و آشپزخانه نیمه کاشی و کابینت فلزی 
و کف موزائیک است سرویس بهداشتی کامل و کف ساختمان موزائیک می باشد دارای 
امتیازات آب و برق و گاز اســت با توجه به موقعیت و ابعاد و کاربری و قدمت ساختمان و 
نوع مصالح به کار رفته در آن و عرضه و تقاضا و قیمت های معامالتی در منطقه و جمیع 
عوامل موثر دیگر به مبلغ 500/000/000 ریال ) پانصد میلیون ریال( ارزیابی گردیده شده  
است، ضمنا طبق اعالم بستانکار موارد وثیقه موضوع سند رهنی فوق الذکر پالک های 
ثبتی 1341 فرعی از 61- اصلی و 1664 فرعــی از 107- اصلی از تاریخ 1395/12/11 
به مدت یکسال به مبلغ 384000 ریال نزد شرکت بیمه البرز بیمه است، در جلسه مزایده 
که از ساعت 9 صبح الی 12 روز یک  شنبه مورخ 1396/12/06 در محل اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرســتان دهاقان تشــکیل می گردد از طریق مزایده نقدا به فروش می رسد 

چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی پیش بینی نشده مواجه گردد، مزایده روز اداری بعد از 
تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. طالبین می توانند قبل از شرکت 
در جلسه مزایده از مورد مزایده)1( ششــدانگ پالک ثبتی 1341 فرعی از 61- اصلی به 
آدرس: دهاقان- روستای علی آباد جمبزه انتهای خیابان مسجد جامع کوچه شهید علی 
اصغر زمانی، )2( ششــدانگ پالک ثبتی 1664 فرعی از 107- اصلی به آدرس: دهاقان 
روستای پوده بلوار شهید شیرازی کوچه شــهید اکبر حقیقی چهار راه شهید کابلی بازدید 
به عمل آورند،  الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که موارد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده در صورت درخواست مسترد خواهد شد 
و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد،  این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ و منتشر می گردد. تاریخ انتشار: چهارشنبه 1396/11/11   م الف:96/317  اداره 

اجرای اسناد رسمی دهاقان )973 کلمه، 10 کادر(
ابالغ رای

11/244 کالسه پرونده: 325/94 حل 8  خواهان: الهام صالحی فرزند خدامراد به نشانی 
خمینی شهر خ شــهید مدنی شرقی نبش کوی دوم سمت راســت، خوانده: رضا مبارکی 
فرزند یداله به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، شورا با بررسی جمیع اوراق پرونده 
و محتویات آن و مشاوره با اعضا ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دادخواست الهام صالحی 
فرزند خدامراد  به طرفیت رضا مبارکی فرزند یداله  به خواسته مطالبه مبلغ 32/000/000 
ریال وجه نقد بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مستند به یک فقره چک عهده بانک 
صادرات به شماره 338612 مورخ 91/5/20 با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی و مال 
حظه مستندات ابرازی که حکایت از اســتحقاق خواهان در مطالبه و اشتغال ذمه خوانده 
دارد و نظر به اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشــر آگهی در جلســه حاضر 
نشده و الیحه دفاعیه ای نیز ارائه ننموده اســت. لذا دعوی خواهان را محمول بر  صحت 
تلقی مســتندا به مواد 198-515-519-520 قانون آیین دادرسی و مواد 11 و 26 و 27 
قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 و 312 و 313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت 
مبلغ سی و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید 91/5/20 لغایت زمان اجرای حکم در 
حق خواهان محکوم می نمایــد. رای صادره غیابی و ظرف مــدت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در شورا وســپس ظرف مدت 20 روز پس از انقضای مدت واخواهی قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان خمینی می باشد.  م الف: 6670 شعبه 

هشتم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر)279 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

11/245 کالسه پرونده: 326/94 حل 8  خواهان: الهام صالحی فرزند خدامراد به نشانی 
خمینی شهر خ شهید مدنی شرقی نبش کوی دوم سمت راســت، خوانده: جواد مبارکی 
فرزند یداله به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، شورا با بررسی جمیع اوراق پرونده 
و محتویات آن و مشاوره با اعضا ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دادخواست الهام صالحی 
فرزند خدامراد  به طرفیت جواد مبارکی فرزند یداله  به خواســته مطالبه مبلغ ســی و پنج 
میلیون ریال وجه نقد بانضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه مستند به یک فقره چک 
عهده بانک مســکن به شــماره 432703 مورخ 91/3/25 با عنایت به شرح دادخواست 
تقدیمی و مال حظه مستندات ابرازی که حکایت از استحقاق خواهان در مطالبه و اشتغال 
ذمه خوانده دارد و نظر به اینکه خوانده در جلسه شورا علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر 
آگهی حاضر نشده است و الیحه  ای نیز ارائه ننموده است. لذا دعوی خواهان را محمول 
بر  صحت تلقی مستندا به مواد 198-515-519-520 قانون آیین دادرسی و مواد 11 و 
26 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 310 و 312 و 313 قانون تجارت خوانده 
را به پرداخت مبلغ ســی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته و یکصــد و پنجاه هزار 
ریال هزینه دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 91/3/25 لغایت 
زمان اجرای حکم در حــق خواهان محکوم می نماید. رای صــادره غیابی و ظرف مدت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورا وســپس ظرف مدت 20 روز پس از انقضای 

 مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرســتان خمینی می باشد.  
م الف: 6671 شعبه هشتم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر)283 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

11/246 کالسه پرونده: 324/94 حل 8  خواهان: الهام صالحی فرزند خدامراد به نشانی 
خمینی شهر خ شهید مدنی شرقی نبش کوی دوم ســمت راست، خوانده: الهام مشهدی 
فرزند فریدون به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، شــورا با بررسی جمیع اوراق 
پرونده و محتویات آن و مشــاوره با اعضا ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دادخواست 
الهام صالحی فرزند خدامراد به طرفیت الهام مشــهدی فرزند فریدون  به خواسته مطالبه 
مبلغ 48/000/000 ریال وجه نقد بانضمام خســارات دادرسی و تاخیر تادیه مستند به دو 
فقره چک عهده بانک پست بانک به شماره های 891/03150719-91/5/20 به مبلغ 
24/000/000 ریال  و 891/03150717-91/3/25 به مبلغ 24/000/000 ریال با عنایت 
به شرح دادخواست تقدیمی و مال حظه مستندات ابرازی که حکایت از استحقاق خواهان 
در مطالبه و اشــتغال ذمه خوانده دارد و نظر به اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی انجام 
شده  از طریق نشر آگهی در جلسه  شورا حاضر نگردیده  و الیحه دفاعیه ای نیز ارائه ننموده 
است. لذا دعوی خواهان را محمول بر  صحت تلقی مستندا به مواد 520-519-515-198 
قانون آیین دادرسی و مواد 11 و 26 و 27 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 و 312 
و 313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ چهل و هشــت  میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و یکصد و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید هر یک از چکها لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورا وسپس ظرف مدت 
20 روز پس از انقضای مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان 
خمینی می باشد.  م الف: 6672 شعبه هشتم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر)294 کلمه، 3 کادر(
افراز

11/248  شــماره: 960720671571159-96/11/9 بر اساس تقاضای زهرا عسگری 
فرزند قنبرعلی مبنی بر افراز مالکیت خود از پالک 111/550 واقع در خمینی شهر بخش 
چهارده ثبت اصفهان، چون متقاضی مزبور اعالم داشــته قادر به اعالم نشــانی مالکین 
ششدانگ نمی باشــد لذا بدینوســیله به کلیه مالکین یا وراث احتمالیشان به شرح ذیل 
1- زهرا عابدی اندانی فرزند اصغر 2- حبیــب ا... کریمی اندانی فرزند قربانعلی 3- جعفر 
علی رحمتی فرزند حســینعلی 4- جمال رحمتی اندانی فرزند احمــد 5- احمد رحمتی 
اندانی فرزند رضا 6- فاطمه عبدالهی فرزنــد محمد 7- جمال رحمتی اندانی فرزند احمد 
8- حبیب اله کریمی اندانی فرزند قربانعلی 9- حسن جعفری فرزند نعمت اله 10- سیف 
اله رحمتی اندانی فرزند رحمان 11- آرزو تیموری جروکانی فرزند مجید 12- اکبر عمادی 
اندانی فرزند حسین 13- اکرم عمادی فرزند اسماعیل 14- اکرم عمادی فرزند اسماعیل 
15- مصطفی رحمتی اندانی فرزند عزیزا... ، 16- زهرا رحیمی فرزند صفرعلی 17- بتول 
مختاری فرزند نعمت اله 18- عبدالعلی رحمتی اندانی فرزند عزیزا... ، 19- زهرا رحمتی 
اندانی فرزند اکبر 20- عشرت قاسمی فرزند قاســم 21- قربانعلی کریمی اندانی فرزند 
وهاب 22- حبیب اله کریمی اندانی فرزند قربانعلی 23- اکبر عمادی اندانی فرزند حسین 
24- رضا کریمی اندانی فرزند قربانعلی 25- رحیم فرزند عباس 26- حسن کریمی اندانی 
فرزند عباس 27- ابراهیم کریمی اندانی فرزند عباس 28- شــهناز کریمی اندانی فرزند 
هاشم 29- عزت کریمی اندانی فرزند هاشــم 30- فاطمه رحیمی اندانی فرزند ولی ا... و 
هر کسی که به نحوی قائل به وجود حقی در پالک مذکور می باشد ابالغ می گردد، مورخ 
1396/10/09 ساعت 8/5 صبح نماینده ثبت و نقشه بردار ثبت در محل وقوع ملک حاضر 
بوده و عدم حضور شما مانع رســیدگی نخواهد بود لذا مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه 
زاینده رود  آگهی می شود تا ذینفع جهت پیگیریهای مربوطه اقدام نماید.  م الف: 6676 

اداره ثبت  اسناد و امالک خمینی شهر )302 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

11/249 آقای قربانعلی رضائی آدریانی دارای شناسنامه شماره 54  به شرح دادخواست به 
کالسه  954/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن رضائی آدریانی به شناسنامه 392 در تاریخ 1367/12/4 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- خانم جان رضائی 
آدریانی فرزند رمضانعلی، ش.ش 361 )همســر( 2- یداله رضائی آدریانی فرزند حسن، 
ش.ش 2461 )فرزند( 3- قربانعلی رضائی آدریانی فرزند حسن، ش. 54 )فرزند( 4- رقیه 
رضائی آدریانی فرزند حســن، ش.ش 52 ) فرزند( 5- زبیده رضائی آدریانی فرزند حسن، 
ش.ش 37 / الف )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 6678 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )161 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/250 خانم رضوان مختاری اندانی دارای شناسنامه شماره 14234  به شرح دادخواست 
به کالسه  948/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان غالمحسین جان نثاری الدانی به شناسنامه 27 در تاریخ 1396/9/20 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- ربابه جانثاری فرزند تقی، ش.ش 835 )مــادر( 2- رضوان مختاری اندانی فرزند فتح 
اله، ش.ش 14234 )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 6680 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )132 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/251 مرجع رســیدگی: شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالســه پرونده 2189/96 حل 4 ، وقت رســیدگی ســاعت 10/10 روز دوشنبه مورخه 
1396/12/14، مشخصات خواهان: علی طاهری فرزند قدمعلی با وکالت سید محسن بنی 
هاشمی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم ک 136 پالک 
2 طبقه سوم، مشخصات خوانده: سعید نعیمی و شرکت سقف گستران توس،  خواسته و 
بهای آن:  مطالبه یک فقره وجه چک 1133/715394/15-94/5/20 بانک ملت به مبلغ 
93/650/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و عدم برگشت چک، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6567 شــعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )215 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106795400201 ابالغنامــه:  شــماره   11 /304
9609986795400801 شماره بایگانی شــعبه: 960802   آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای سجاد تاجمیر فرزند عباس، خواهان آقای حمیدرضا  گرجی  
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سجاد تاجمیر به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه 
) اصفهان کنار گذر اتوبان شــهید خرازی حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع 
شماره سه شورای حل اختالف ( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986795400801 
شعبه 24 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره 3( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1396/12/15 ساعت 15/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 35302  شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره 

سه( )175 کلمه، 2 کادر( 
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فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
اصفهان مطرح کرد:

 دستگیری دو متخلف 
پیش از آغاز به شکار

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان با بیان 
اینکه در زمان گشت زنی در پناهگاه حیات وحش 
موته، محیط بانان دو شکارچی را پیش از آغاز شکار 
و هنگام نورکشی دستگیر کردند، ابراز داشت: از این 
متخلفان شکار یک قبضه اسلحه تک لول مجهز به 
صدا خفه کن دست ساز، سه تیر فشنگ چهارپاره، 
سه تیر ســاچمه و یک قبضه چاقو به همراه سایر 

ادوات شکار کشف و ضبط شد.
مرتضی جمشــیدیان با بیــان اینکه جــرم این 
افراد، آغــاز به شــکار غیر مجاز و حمل اســلحه 
قاچــاق در پناهگاه حیــات وحش موته اســت، 
 گفت: ایــن افراد بــه مراجــع قضائــی معرفی

 شدند.
گفتنی اســت شــکار و حتی اقدام به شــکار در 
زیســتگاه های حیات وحش توســط متخلفان 
جرم اســت و طبق مــاده ۱۰ و ۱۵ قانون شــکار 
 و صید، متخلفــان تحت تعقیب و مجــازات قرار 

می گیرند.

با هدف احیای پوشش گیاهی مراتع:
احیای 100 هکتار از زمین های 

ملی چغیورت فریدونشهر
برای جلوگیری از فرسایش ، ۱۰۰ هکتار از زمین 
های ملی چغیورت شهرستان فریدونشهر احیا شد.
رییــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
فریدونشــهر گفــت: طــرح اصــاح و احیــای 
این وســعت از مراتــع، بــا گونه هــای مرتعی 
 برومــوس و آگروپایــرون کپــه کاری و قــرق 

شد.
امین حافظی، هدف از اجرای این طرح را حفاظت 
و احیای پوشش گیاهی مرتع، جلوگیری از تخریب 
خاک، کاهش روان آب سطحی و نفوذ آن در خاک 
و افزایش تولید علوفه با کشــت گیاهان مرغوب 

مرتعی دانست.
وی گفت: برای اجرای این طرح و توسعه پوشش 
گونه های مرتعی، بیش از ۱۰۰ میلیون ریال هزینه 

شده است.

 فاجعه پسماندهای پالستیکی 
در کشور

رییس ســازمان حفاظــت محیط زیســت، پیرو 
پیشــنهاد معاون آموزش و پژوهش، اســتفاده از 
بطری های یکبار مصــرف آب را در جهت کاهش 
تولید پسماندهاي پاستیکي در سازمان حفاظت 
محیط زیست و مجموعه هاي وابسته ممنوع اعام 

کرد .
این حرکت نمادین و بســیار خوب،  برای سازمان 
حفاظت محیط زیست جای تبریک دارد و مي تواند 
نشــان دهنده این امر باشــد که این ســازمان و 
مجموعه هاي وابســته به آن براي بهبود مصرف 
انرژي،  کنار گذاشتن خودروهاي شخصي و استفاده 
از وسایل نقلیه عمومي براي فرهنگ سازي در زمینه  
کاهش آلودگــي هوا نیز مي تواننــد تغییر بینش 
سازمان در خصوص الگوسازي و فرهنگ سازي را از 

باال به پایین و نه بالعکس رقم بزنند.

دستگیری سه متخلف شکار 
وصید در کاشان

سه متخلف شــکار و صید درشهرســتان کاشان 
دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

به گــزارش پارما از اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان کاشان، محیط بانان این اداره سه متخلف 
شکار و صید را در منطقه شــکار ممنوع  قمصر و 

برزک کاشان شناسایی و دستگیر کردند.
از این متخلفان دو اسلحه شکاری قاچاق، دوربین 
شکاری و سایر ادوات شکاری کشف و ضبط شد و 
جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائي معرفي 

شدند.
شکار و حتی اقدام به شکار در زیستگاه های حیات 
وحش توسط متخلفان جرم است و طبق ماده ۱۰ 
و ۱۵ قانون شکار و صید، متخلفان تحت تعقیب و 

مجازات قرار می گیرند.
وسعت منطقه حفاظت شده قمصر و برزک )از توابع 
شهرستان کاشان( نزدیک به ۶۰ هزار هکتار است.
منطقه حفاظت شده به محدوده ای از منابع طبیعی 
کشور )جنگل، مرتع، دشت، آب، کوهستان( گفته 
می شــود که از نظر حفظ و تکثیر نسل جانوران 
وحشی، رستنی ها یا شرایط طبیعي داراي اهمیتي 

ویژه است. 
شکار جانوران وحشي بر خاف مقررات قانون شکار 

و صید قابل تعقیب است.

حضور دختران در ورزشگاه ها با ظاهری پسرانه و انتشار عکس و تصویر 
آن در شبکه های مجازی، این روزها به یک اپیدمی تبدیل شده که شاید 
ذهنیت عموم مبنی بر اینکه آنها تنها برای تماشای بازی می روند را به 

سمت نوعی خودنمایی و اعتراض از وضعیت موجود تغییر داده است.
 قطعا آمار دخترانی که مخفیانه برای تماشــای مســابقات فوتبال به 
اســتادیوم ها می روند، باالتر از تعدادی است که خبر آن هر از گاهی از 
کانال ها و شبکه های مجازی شنیده می شــود؛ ولی از آنجا که حضور 
آنها در ورزشگاه، هم از چشم خبرنگاران و هم ماموران نیروی انتظامی 
پنهان می ماند، رسانه ها خبر حضور آنها در استادیوم فوتبال را از دست 

می دهند.
با وجود این، کافی است پای حرف برخی از تماشاگران مرد بنشینید تا 
وقتی از خاطرات خود حرف می زنند با گوش خودتان بشنوید که چند 
مرتبه دختران را با لباسی پسرانه در صندلی های کنار خود در ورزشگاه 

شناسایی کرده و البته مواظب بوده اند دستگیر نشوند. 
مجید رحمتی، جامعه شناس، در خصوص این حرکت جدید موجود در 
جامعه می گوید: حضور دختران با ظاهری پسرانه در ورزشگاه ها، اگرچه 
دارای فراوانی زیادی نیســت، اما این موضوع توانسته است حساسیتی 
جنسیتی را در جامعه دامن بزند؛ این در حالی است که این مسئله بیشتر 
ریشــه ای عرفی دارد. وی اضافه می کند: در هر جامعه ای هنگامی که 
افراد از یک سری امکانات محروم می شوند، به دنبال راه های میانبر و 
گریز از آن می گردند که بخش زیادی از آنها بدون شک دور زدن قوانین 
حاکم یا نوعی هنجار شکنی به حســاب می آید. این تناقض های بین 
ارزش های عرفی ایجاد شده با حرکت های موجود، ضد فرهنگ هایی 

را در جامعه پدید آورده است.
این عضو هیئت علمی دانشــگاه ادامه می دهد: زنگ خطر هنگامی به 
صدا در می آید که یک زن برای حضور در ورزشگاه پیش خود بگوید که 

 ای کاش پسر بودم و برای رسیدن به این هدف،  سعی کند ظاهر خود را 
تغییر دهد. این عمل شاید در ظاهر فقط یک رفتار ساده به نظر برسد اما 
تاثیرات مخربی را بر تفکرات جنسیتی در جامعه ای که ادعای برابری 

دارد، خواهد گذاشت. 
کارشناس حقوقی در رابطه با جنبه حقوقی ورود خانم ها به ورزشگاه ها 
می گوید: ما در قانون مجازات اسامی عنوان مجرمانه ای برای حضور 
بانوان در ورزشگاه ها نداریم که اگر زنی وارد ورزشگاه شد، مرتکب جرم 
شــده و مجازاتی هم برای او در نظر گرفته نشده است؛ در نتیجه صرف 
این عمل جرم نیست.  به هر حال خوب یا بد، چه واقعیتی تلخ باشد چه 
حرکتی مضحک، این روزها ورزشــگاه رفتن یا نرفتن برای حتی تعداد 
کمی از زنان و دختران این سرزمین، تبدیل به یک ارزش یا ایده آل شده 
است؛ موضوعی که شاید با حضور زنان غیر ایرانی در ورزشگاه ها، برای 

آنها بیشتر نمود می یابد.

وقتی دختران برای ورود به ورزشگاه به پوشش مبدل رو می آورند

عشق اجاره ای!

با هزار سختی از البه الی جمعیت ، ورودی ها و تفتیش های مختلف عبور می کند و خود را به سکوی تماشاگران می رساند. به محض شروع بازی مشغول سلفی گرفتن و انتشار آن در فضای مجازی می شود و زیر 
عکس ها می نویسد: »گفته بودم به ورزشگاه می آیم، آمدم.«

عکس  روز 

موافق بازگشت قلیان ها هستم

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

معاون امداد و نجات جمعیت هال احمر اســتان 
اصفهان گفت: ۱2 کامیون مواد غذایی، 2 کامیون 
پتو، 2 کامیون لباس و محموله هایی شامل دارو و 

شیر خشک به منطقه زلزله زده ارسال شد.

داریوش کریمی اظهار کرد: پس از اینکه ۱2 آذر 
ماه اعام شد به صورت رسمی ماموریت هال احمر 
استان اصفهان در مناطق زلزله زده کرمانشاه پایان 
یافته اســت، همچنان بحث ارسال محموله های 

غذایی و پوشاک در دستور کار بوده و صورت گرفته 
است. وی افزود: مواد غذایی باقی مانده از کمک ها 
جمع آوری شده و با استفاده از خودروهای مردمی 
به کرمانشاه، منتقل و در قالب سبد غذایی دوم بین 
8 شهرستان زلزله زده توزیع شد. اقام دیگر مانند 
فرش های مستعمل نیز با صاحدید مسئوالن به 
منطقه ارسال شده تا یا مورد استفاده قرار گیرد یا به 

احسن تبدیل شود. معاون امداد و نجات جمعیت 
هال احمر استان اصفهان با اشاره به اقدامات انجام 
شده برای اســکان موقت ادامه داد: حیطه کاری 
هال احمر، امداد و اسکان اضطراری بود که انجام 
شــد؛ با وجود این، معاونت داوطلبان هال احمر 
تعدادی کانکس برای اسکان موقت زلزله زدگان به 

منطقه ارسال کرد.

معاون هالل احمر استان اصفهان خبر داد:
ادامه کمک های زمستانی مردم اصفهان به مناطق زلزله زده

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهــان گفت: در 
تاش هستیم تا پایان ســال جاری و با کمک های 
خیران، ۵ هــزار مددجو را در قالب طرح »شــوق 
زیارت« برای نخســتین بار به مشهد مقدس اعزام 
کنیم.حمیدرضا شــیران با اشــاره بــه اینکه این 
مددجویان برای نخستین بار به سفر زیارتی اعزام 
می شــوند، افزود:  طی 9 ماهه ســال جاری بیش 
از 3 هزار و 839 نفــر از مددجویان تحت حمایت 
کمیته امداد استان اصفهان، در قالب طرح »شوق 
زیارت« برای نخســتین بار به مشهد مقدس، قم 
و جمکران اعزام شــده اند. مدیــرکل کمیته امداد 
اســتان اصفهان بیان کرد: طرح »شوق زیارت« با 
هدف اعزام مددجویانــی که تاکنون توفیق زیارت 
بارگاه ملکوتی امام رضا )ع( را نداشته اند اجرا شده 
تا آنها با کمک خیران، برای نخستین بار راهی این 
سفر زیارتی شوند. وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 
83۰ میلیون تومان برای اعزام این مددجویان به 

مشهد مقدس هزینه شــده، ادامه داد: با مشارکت 
و کمک های گسترده تر نیکوکاران در طرح »شوق 
زیارت«، مددجویان و شیفتگان بیشتری رهسپار 
دیار امام مهربانی ها خواهند شــد. شیران با بیان 
اینکه طی 9 ماهه امســال یکهزار نفر از مادران و 
دختران به قم و جمکــران، 489 نفر نیز به عتبات 
عالیات اعزام شــدند، گفت: با کمک های کمیته 
امداد این استان یک هزار و 42۰ نفر از مددجویان 
نیز درقالب پیاده روی اربعین بــه کربای معلی و 

عتبات عالیات مشرف شدند.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبرداد:

اعزام۵ هزار مددجوی کمیته امداد برای نخستین بار به مشهد  
عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس شورای 
اسامی گفت: با بازگشت قلیان ها موافقم و راه مقابله 
با دخانیات را گرفتن مالیات و فرهنگ سازی می دانم.

حیدرعلی عابدی با اشــاره به درخواســت ۵۵ نفر 
از نمایندگان مجلس که خواســتار مســتثنا شدن 
قهوه خانه های مجــوزدار از ممنوعیت عرضه قلیان 
شدند، اظهار کرد: این درخواست در مرحله استعام 

بوده و هنوز نتیجه آن مشخص نیست.
وی با بیان اینکه باید یک روش و رویکرد درســت 
برای مقابله با دخانیات در کشور پیش گرفته شود، 
افزود: در کشورهای پیشــرفته روی توتون و تنباکو 
مالیات گرفته می شــود و این بهترین اهرم کنترل 
اســت، اگر چایخانه دار مجبور باشد برای هر قلیان 
۵۰ هزار تومان مالیات پرداخت کند، عرضه و تقاضا 

کنترل می شود.
عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس شورای 
اســامی ادامه داد: روی تقاضا کار نکرده و عرضه را 

محدود کردیم و این باعث شــده چایخانه ها پس از 
تعطیلی از محل های غیرمجاز سر در آوردند؛ به ظاهر 
مشــکلی وجود ندارد و چایخانه ها بسته شده اند در 
صورتی که این طور نیست و تنها رنگ آن عوض شده 
است. عابدی تاکید کرد: اینکه قلیان نباید در انظار 
و قابل مشاهده در کوچه و خیابان باشد تا نوجوانان 
و جوانان برای اســتفاده از آن تشویق نشوند کاما 
درست اســت؛ اما راه آن جمع آوری قلیان نیست؛ 
می توان با راه های مختلــف ورودی چایخانه ها را به 

نوعی پوشاند که در انظار عمومی نباشند.

نماینده اصفهان در مجلس: 

موافق بازگشت قلیان ها هستم

جوان اصفهانی، مادر خود را گروگان گرفت

بازیگوشی پاکبانان 
زحمت کش در روز برفی 

 فرمانده یگان ویژه استان اصفهان از پایان خوش عملیات ضدگروگان گیری در محله مارچین اصفهان خبر داد.
در ساعات ابتدایی روز گذشته در اصفهان یک جوان اقدام به گروگان گرفتن مادر خود کردکه با اقدام به موقع پلیس این ماجرا ختم به خیر 

شد. حسین امجدیان از دستگیری گروگان گیر در عملیات یگان ویژه در محله مارچین اصفهان خبر داد.
فرمانده یگان ویژه استان اصفهان در ادامه اظهار داشت: طی عملیات برق آسا و بدون نقص صبح روز گذشته در محله مارچین اصفهان، مادری که به دست فرزند 
خود گروگان گرفته شده بود با حضور به موقع نیروی نوپو یگان ویژه اصفهان در محل نجات یافت و به آغوش گرم خانواده بازگشت و فرد گروگان گیر دستگیر شد.

این در حالی است که بررسی و علل این واقعه هولناک در دست بررسی است.

حادثه

هویت جان باختگان حادثه 
واژگونی اتوبوس مشخص شد

بامداد هشــتم بهمن یــک دســتگاه اتوبوس 
مسافربری مســیر شــیراز - تهران، در محدوده 
آزادراه اصفهان - کاشــان واژگون شد که در این 
حادثه، هفت مسافر شامل چهار زن و سه مرد جان 

باختند و 2۱ نفر  زخمی شدند.
اسامی افراد شناسایی شده به شرح زیر است:

۱.گیان دخت عزیزی،2. سپیده کنکاش، 3.احمد 
دهقانیان،4.جعفر دهقانیان،۵.ســهیا سپاسی، 

۶.پریسا ژاله.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل 
اطالعات خبرداد:

دستگیری عامل انتشار تصاویر 
خصوصی همکالسی 

رییس پلیس فضــای تولید و تبــادل اطاعات 
فرماندهــی انتظامي اســتان اصفهــان گفت: 
دانش آموز۱4 ســاله ای که تصاویر شــخصی و 
خصوصی همکاســی خود را در فضای مجازی 
منتشــر کرده بود توســط ماموران پلیس فتای 

استان شناسایی و دستگیر شد.
سید مصطفی مرتضوی اظهار داشــت: با انجام 
اقدامــات تخصصــی در فضای مجــازی، متهم 
 که همکاسی شاکی بود شناســایی و دستگیر 
شد. رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطاعات 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: 
متهم به بزه انتســابی، اعتــراف و انگیزه خود را 

افزایش تعداد اعضای کانالش عنوان کرد.

مدیر بیماری های مرکز بهداشت استان 
اصفهان:

نبود واکسن آبله مرغان در 
کشور، علت شیوع آن است 

مدیر بیماری های مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: نبود واکســن آبله مرغان در کشور، علت 

شیوع آن شده است.
رضا فدایی اظهار داشت: شیوع آبله مرغان هرساله 
وجود داشته اســت و به دلیل اینکه واکسن آبله 
مرغان وجود ندارد، افرادی که در کودکی به این 
بیماری مبتا نشــدند، در بزرگسالی آبله مرغان 

می گیرند.
وی بیان داشت: واردات واکسن آبله مرغان هیچ گاه 
در برنامه وزارت بهداشت نبوده است و به همین 
خاطر هر ساله با شیوع این بیماری مواجه هستیم.
مدیر بیماری های مرکز بهداشت استان اصفهان 
اعام کرد: در حال حاضر تنها واکسن ۱۰ بیماری 
واگیر از جمله آنفلوآنزا، فلج اطفال، سل، سرخک، 
سرخچه، سیاه سرفه و... در کشــور وجود دارد.
وی اضافه کرد: آلودگی شدید هوا هر چند سبب 
ضعیف شــدن قدرت دفاعی ریه ها شده است و 
همین مســئله فرد را مبتا به انــواع بیماری ها 
می کند اما نمی توان گفت که این آلودگی سبب 

شیوع بیماری های عفونی و واگیر می شود.

60 درصد عطاری های اصفهان 
متخلف هستند

مدیر نظارت بر فراورده های طبیعی، ســنتی و 
مکمل معاونت غذا و داروی اصفهان گفت:حدود 
9۰۰ واحد عطاری در استان اصفهان موجود است 
که۶۰ درصد آنها با یکی از مصادیق تخلف مواجه 
هستند.دکتر حسن جان نثاری در جلسه کارگروه 
سامت شهرستان اصفهان افزود: حدود 38 درصد 
عطاری های استان اصفهان مشکلی ندارند. وی با 
بیان اینکه تا پایان آذرماه سال جاری 32۰ مورد 
بازرسی از عطاری های اســتان اصفهان به عمل 
آمد، گفت: 42 درصد عطاری ها فاقد پروانه کسب 
هستند و 33 درصد از آنها نیز در زمینه نگهداری 
و عرضه فرآورده های گیاهی غیر بهداشتی اقدام 
می کنند. جان نثاری با بیان اینکه بررسی ها نشان 
می دهد 2۰ درصد از عطاری های اصفهان در امر 
درمان مداخله دارند اظهار کرد: ۱۶/7درصد از این 
واحدها در زمینه عرضه اقام دارویی و ۱۶ درصد 
نیز در زمینه ارائه فراورده های غیر مجاز و قاچاق و 
۱۱/۶درصد نسبت به تبلیغات مشهود و غیر مجاز 
در زمینه های الغری، چاقی و درمان ریزش مو و... 

فعالیت می کنند.

اخبار

پارلمانکمیته امداد

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از دســتگیری فرد 
شــروری خبر داد که به آتــش زدن عمــدی تعدادی از 

خودروهای شهروندان اقدام کرده بود.
سرهنگ حسن یاردوستی با اعام این خبر اظهار داشت: 
در پی اعام شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر حریق 

عمدی خودرو شخصی خود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت .وی افزود: 
ماموران با انجام تحقیقات علمی گسترده و یک سری اقدامات تخصصی پلیسی، سرانجام موفق شدند هویت 
فرد شروری را که مرتکب این عمل مجرمانه شده بود، شناســایی کنند. فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
بیان کرد: ماموران طی هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه فرد مذکور را دستگیر کرده و برای 
ســیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی دادند. وی گفت: متهم، 4۶ ساله و دارای سوابق متعدد کیفری در 

زمینه سرقت، تخریب و حریق عمدی است.

عامل آتش زدن 
 عمدی خودرو 
دستگیر شد

معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه علوم پزشکی اظهار 
کرد: به استناد رای صادره در دویست و شصت و سومین 
جلسه شورای گسترش دانشــگاه های علوم پزشکی، با 
تاسیس 2 مرکز تحقیقاتی ناهنجاری های جمجمه ای- 
صورتی و بیوسنسور در این دانشگاه موافقت اصولی شد.

احمد موحدیان عطار افزود: مرکز تحقیقاتی ناهنجاری های جمجمه ای - صورتی با هدف اجرای طرح های 
پژوهشی در زمینه های پیشگیری و درمان ناهنجاری های مادرزادی جمجمه و صورت، به ویژه شکاف 
کام و لب، فعالیت می کند. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: مرکز تحقیقاتی 
بیو سنسور نیز با هدف توسعه بیو سنسورها برای کاربردهای زیستی جهت تشخیص و درمان بیماری ها 
فعالیت می کند. بیو سنسور یا حسگر زیستی )Biosensor( نام گروهی از حسگرهاست که به گونه ای 

طراحی شده اند تا بتوانند تنها با یک ماده خاص واکنش نشان دهند.

صدور موافقت اصولی 
ناهنجاری های 
جمجمه ای- صورتی

فاطمه کاویانی
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هشدار روزپیشنهاد سردبیر:

توصیه روز

اگر سرخود آهن مصرف 
کنید، پارکینسون می گیرید

محققان نشان داده اند که اگر بیش از حد آهن 
در بدن و مغز جمع شود، احتمال اینکه فرد به 
بیماری  بازسازی سلول های عصبی و همچنین 
بیماری پارکینسون مبتال شود افزایش می یابد. 
آهن اضافه موجود در بــدن می تواند از طریق 

دندان ها اندازه گیری شود.
بیمــاری پارکینســون بــر اثر از بیــن رفتن 
ســلول های ترشــح کننده ماده دوپامین که 
انتقال دهنده سلول های عصبی هستند، به وجود 
می آید و سیستم عصبی بدن را تحت تاثیر قرار 
می دهد و با مختل کردن حرکت ســلول های 
عصبی، در نهایت می تواند منجر به تومور شود.

تحقیقی دیگر که بــر ارتباط بین افزایش آهن 
و افزایش بیماری پارکینســون تمرکز داشت 
نشــان داد که وجود مقادیر بیش از حد آهن 
در مغز، به ســلول های عصبی آسیب می زند 
و عملکرد لیزوزوم ها و ســاختارهای ســلولی 
بازسازی کننده پروتئین های آسیب  دیده را با 

مشکل روبه رو می کند.

در معاینات بینایی کودکتان 
دقت کنید! 

علی میرزاجانی رییس انجمن علمی اپتومتری 
ایران و دانشــیار گروه اپتومتری دانشگاه علوم 
پزشــکی ایران، درباره لزوم انجــام معاینات 
دوره ای بینایــی در کــودکان اظهــار کــرد: 
معاینات دور ه ای بینایــی در کودکان اهمیت 
بسزایی دارد، به طوری که خانواده ها باید برای 
ارزیابی تخصصی بینایی کودکان سه تا 6 ساله 
 خود، ســالی یک بار به اپتومتریســت مراجعه 

کنند.
وی بیان کرد: عیوب انکساری شدید در کودکان 
می تواند آســیب های ناگواری را به سیســتم 
بینایی و حتی مغز وارد کند کــه از جمله این 
عوارض می توان به آمبلیوپی )تنبلی چشــم( 

اشاره کرد. 
رییس انجمن علمی اپتومتــری ایران افزود: 
تنبلی چشــم می تواند عواقب ناگواری را برای 
فرد ایجاد کند، بنابراین این عارضه باید هر چه 

سریع تر شناسایی و درمان شود.

تناسب اندام

 
 با این خوراکی پرخاصیت 

شکم خود را آب کنید
مغز بادام یک خوراکی رفع کننده گرسنگی است 
که می تواند به کاهش چربی شــکمی هم کمک 
کند. در هر صد گرم از بــادام، 6۳۴ کالری وجود 
دارد. با اینکه بادام یک خوراکی پرکالری محسوب 
می شــود، در رژیم های الغری توصیه می شــود. 
به عالوه، بادام غنــی از چربی اســت ولی چربی 
خوب و غیراشــباع که باعث محافظــت در برابر 
بیماری های قلبی و عروقی می شــود و نیز حاوی 
اسیدهای چرب مرکب است که به امگا۳ معروف 
هستند و باعث تولید غشــای سلولی و جلوگیری 
از التهاب می شــوند و همچنیــن نقش مهمی در 
داشتن آسایش احساســی و جلوگیری از ذخیره 

چربی های بد دارند.

آیا سوپ کلم به کاهش وزن 
کمک می کند؟

سوپ چربی ســوز که به »سوپ کلم« نیز معروف 
اســت، تا چندی پیش یک رژیم مد )fad( بود. 
پذیرندگان اولیه می گویند کــه این یک راه عالی 
بــرای کاهش چند کیلوگرم اســت؛ امــا انجمن 
قلب آمریکا هشدار می دهد که چنین رژیم هایی 
می توانند باعث کمبود مواد مغذی شوند. با وجود 
این هشدارها، این سوپ چربی سوز همچنان یکی 
از محبوب ترین رژیم های مد موجود است.کسانی 
که از این برنامه رژیمی حمایت می کنند، در مورد 
موثر بودن آن قسم می خورند. برخی ادعا می کنند 
که تنها در ۷ روز دنبال کردن این رژیم، ۷ کیلوگرم 
وزن از دســت داده اند. اما افرادی که با این رژیم 
مخالف هســتند می گویند که این کاهش وزن به 
خاطر سوپ نیست، بلکه به علت محدودیت کالری 
اســت. برخی از کارشناسان ســالمتی هم براین 
نظرند که این ســوپ، هیچ گونه خواص ویژه ای 
ندارد که منجر به کاهش وزن ســریع تر شود. از 
آنجا که رژیم سوپ چربی سوز در هر روز تنها ۵۰۰ 
کالری به بدن می رساند، به عنوان یک رژیم غذایی 

قحطی یا crash diet در نظر گرفته می شود.

خوراکیهاییکهفشارخونراپایینمیآورند
پیشنهاد سردبیر:

حتمــا همه  
شما می دانید که رژیم غذایی که میزان 

سدیم آن پایین بوده و شــامل غذاهایی سرشار از پتاسیم، 
کلسیم و منیزیم باشد، می تواند از فشــار  خون باال جلوگیری کند یا آن 

را در حالت عادی نگه دارد. اکنون می خواهیم بدانیم به طور خاص چه غذاهایی 
تاثیر مثبتی بر فشار خون دارند؟

 در اینجا غذاهایی را به شــما معرفی می کنیم که تحقیقات نشــان داده اند در کاهش فشار 
خون مفید هستند.

ند
ور
یآ

نم
راپایی

خوراکیهاییکهفشارخون

در ســال ۲۰۱۲ محققــان اســترالیایی، بعــد از 
 تحلیــل چندیــن پژوهش کــه در مجله  »فشــار خون« 

)Hypertension( چاپ شــده بودند، به این نتیجه رسیدند 
که بین مصرف لبنیات کم چرب و کاهش خطر ابتال به فشار  خون 
رابطه ای مســتقیم وجود دارد. این موضوع بیشتر در شیر و ماست 
کم چرب دیده شــده بود و نه در پنیر. با اینکه کلسیم در کاهش 

فشار خون نقش عمده ای دارد، ولی اجزای دیگری در لبنیات 
به نام پپتیدها هستند که تاثیر چشمگیرتری بر پایین 

آوردن فشار خون دارند.

مطالعه ای که در سال ۲۰۱۳ در مجله  »تغذیه« 
)Nutrition( در استرالیا به چاپ رسید، تاثیر آب لبو را بر 

فشار خون زنان و مردان سالم مورد بررسی قرار داد. به افرادی 
که در این آزمایش شرکت کرده بودند، یا مخلوط آب لبو و سیب، 
یا آب لبوی خالص داده می شد و فشار خون آنها ۲۴ ساعته تحت 
نظر بود. نتیجه   به دست آمده نشان داد که شش ساعت بعد از 

نوشیدن آب لبو، خصوصا در مردان، فشار خون کاهش پیدا 
می کند. لبو به صورت طبیعی حاوی نیترات است 

و همین باعث پایین آمدن فشار خون 
می شود.

محققانی از بریتانیا، تاثیر آب انار را بر فشار خون 
در افراد جوان و میانسال بررسی کردند. مطابق نتایج 

تحقیقاتی که در مجله  »غذاهای گیاهی برای تغذیه  انسان« 
به چاپ رسید، مشخص شد که مصرف بیشتر از یک فنجان 
آب انار در روز به مدت چهار هفته، فشار خون سیستولیک و 

دیاستولیک را پایین می آورد. دلیل این کاهش مشخص 
نیست، اما ممکن است وجود پتاسیم یا پلی فنول 

در آب انار در این موضوع بی تاثیر نباشد.

در مطالعه ای که ســال ۲۰۱۳ در مجله »فشار 
خون« به چاپ رســید، ارتباط پســته و فشار خون 

بررسی شد. شــرکت کنندگانی که کلسترول LDL )موسوم 
به کلسترول بد( باالیی داشــتند، به مدت چهار هفته، یک یا دو 

وعده در روز پســته می خوردند. نتیجه ای که به دست آمد این بود 
که فشار خون افرادی که یک وعده پسته می خوردند، از افرادی که 
دو وعده می خوردند، کاهش بیشتری می یابد. علت این موضوع 

هنوز مشخص نشده است ولی احتمال دارد به دلیل افزایش 
خونی باشد که از قلب پمپ می شود، یا شاید مغز پسته 

در کاهش انقبــاض رگ های پیرامون قلب 
موثر باشد.

مطابق مطالعه  ای که در سال ۲۰۱۳، طی شش ماه 
روی افراد مبتال به فشار خون باال صورت گرفت و در مجله  

»فشار خون« )Hypertension( به چاپ رسید، استفاده از 
روغن تخم کتان یا روغن بــرَزک در غذاهای مختلف، منجر به 
کاهش فشار خون سیستولیک )حداکثر فشار خون در زمانی 

که قلب منقبض است( و فشار خون دیاستولیک )حداقل 
فشــار خون در زمانی که قلب استراحت می کند( 

می شود. 

 مطابــق مطالعاتی کــه در ســال ۲۰۱۰ در مجله 
 »بی.ام.سی مدیسین« )BMC Medicine( به چاپ 

رســیدند، مصرف شــکالت تلخ یا محصــوالت کاکائویی 
که سرشــار از فالونول هســتند، به کاهش فشــار خون 
سیستولیک یا دیاستولیک در افرادی که مبتال به فشار 

خون باال یا فشار خون مرزی هستند، کمک می کند 
اما تاثیر خاصی بر افراد مبتال به فشار خون 

عادی ندارد. 

۱. لبنیات

6. لبو

4. انار

5. پسته

۲. تخم کتان

۳. شکالت
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احضارمتهم
11/253 باتوجه بــه جنبه عمومي جــرم ومجهول المكان بودن متهــم وعدم پيگيري 
ازناحيه شــاكي  بدينوســيله به آقاي محمدبهرامي منش فرزند علي وفــق ماده 115 
قانون دادرســي كيفري ابالغ مي گــردد درخصوص شــكايت آقاي مجيدهاشــمي 
عليه شــما مبنــي برضرب وجــرح عمــدي درپرونده كالســه 950269 شــعبه اول 
بازپرسي شــهرضا الزم اســت جهت رســيدگي ودفاع ازخودظرف مدت يكماه ازتاريخ 
 انتشــارآگهي دراين شــعبه حاضردرغيراينصورت وفق مقررات قانوني اقدام خواهدشد. 
 م الف: 968  بازپرس شــعبه اول دادســراي عمومي وانقالب شــهرضا )75 كلمه، 

1 كادر(
احضارمتهم

11/254 باتوجه به جنبه عمومي جرم ومجهول المكان بودن متهم وعدم پيگيري ازناحيه 
شاكي  بدينوسيله به آقاي رضاترابي فرزند عبداله وفق ماده 115 قانون دادرسي كيفري 
ابالغ مي گردد درخصوص شــكايت آقاي حسين پناهپوري عليه شــما مبني برخيانت 
درامانت درپرونده كالسه 960817 شعبه دوم دادياري شهرضا الزم است جهت رسيدگي 
ودفاع ازخودظرف مدت يكماه ازتاريخ انتشارآگهي دراين شعبه حاضردرغيراينصورت وفق 
مقررات قانوني اقدام خواهدشد.  م الف: 969  بختيار  داديار شعبه دوم دادسراي عمومي 

وانقالب شهرضا )75 كلمه، 1 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/255 خواهان آقای محمد رمضانی حســن آبادی دادخواستی به خواسته صدور حكم 
بر الزام به انتقال سند رسمی شش دانگ خودروی ســواری پژو پارس به انضمام مطلق 
خسارات دادرسی و هزينه دادرسی مقوم به علی الحساب 100/000/000 ريال به طرفيت 
خوانده 1- فاروق ملک فرزند عبداله 2- زيبا علی پور فرزند علی به شورای حل اختالف 
شعبه دوم شهرستان تيران و كرون تسليم نموده كه پس از ارجاع به شماره 774/96 ثبت 
گرديده و وقت دادرسی به تاريخ 96/12/16 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح تعيين گرديده 
علی هذا چون خوانده مجهول المكان دارای آدرس و نشانی معينی نمی باشد به تقاضای 
خواهان به دستور رئيس شــورا برابر ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب يک بار در 
روزنامه های رسمی كثيراالنتشــار محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد كه 
ازتاريخ نشر آگهی ظرف مدت يک ماه به دبيرخانه شورا مراجعه و نسبت به دريافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نمايد و در جلســه دادرسی تعيين شده حضور يابد بديهی 
اســت در صورت عدم حضور، شورا به خواسته رســيدگی نموده و تصميم شايسته اتخاذ 
 خواهد نمود و چنانچه نياز به انتشــار مجدد آگهی باشــد فقط يک نوبت درج خواهد شد. 
 م الــف: 471  شــعبه دوم حقوقی شــورای حــل اختــالف تيــران )203 كلمه، 

2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/275 چون تحديد حدود ششدانگ يک قطعه ملک پالک 11809  اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام غالمرضا قليجائی فرزند حســين و شركا در 
جريان ثبت است و با توجه به اينكه تحديد حدود اوليه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اينک بنا به دستور قسمت اخير از  ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحديد حدود ملک مرقوم در تاريخ 1396/12/7 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضيات مجاورين و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز پذيرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين صورت متقاضی ثبت و يا نماينده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را اخذ و به 
اين منطقه تسليم نمايد سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:35230 شبان رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)226 كلمه، 3 كادر(

ابالغ وقت رسیدگی
11/276 در خصوص پرونده كالسه 961261  خواهان ماهرخ موسوی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفيت محمود آقا رجائی رامشه تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 
96/12/23 ساعت 9 صبح تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان سجاد- اول خيابان ارباب-  روبروی مدرسه نيلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 كدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 34790 
شعبه 32 مجتمع شماره يک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )117 كلمه، 1 كادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610106794701375 ابالغنامــه: شــماره   11 /277
9609986794700533 شماره بايگانی شــعبه:960533 ابالغ شونده حقيقی: سيمين 
ميرترابی مهابادی به نشــانی مجهول المكان، تاريخ حضور:1396/12/23 چهارشــنبه 
ساعت: 17 ،محل حضور: اصفهان- چهارراه شيخ صدوق چهار راه وكال مجتمع شهدای 
مدافع حرم شــورای حل اختالف، در خصوص دعوی سيد مهدی غالمی پائين دروازه به 
طرفيت شما در وقت مقرر جهت رسيدگی در اين شعبه حاضر شويد. توجه: پس از دريافت 
اين ابالغيه، ابالغ اوراق قضايی به صورت الكترونيک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت 
كاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراين ضروری است نسبت به ثبت نام 
و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه های آتی از طريق سامانه اقدام نماييد. چنانچه جهت ورود 
به سامانه، حساب كاربری) شناسه و رمز( دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام، به يكی از دفاتر 
خدمات الكترونيک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزديكترين واحد قضائی مراجعه 
نماييد.  م الف:34808 شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع 

شهدای مدافع حرم( ) 155 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106796302930 ابالغنامــه:  شــماره   11 /278
9609986796301262 شــماره بايگانی شــعبه: 961263  آگهی ابالغ وقت رسيدگی 
و دادخواســت وضمائم به آقای محمدرضا كشــاورز، خواهان آقای محســن مصدقيان 
دادخواستی به طرفيت خوانده آقای محمدرضا كشاورز به خواسته مطالبه مطرح كه به اين 
شعبه )اصفهان چهار راه شــيخ صدوق چهار راه وكال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای 
حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609986796301262 شعبه 33 حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسيدگی مورخ 
1396/12/23 ساعت 11 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب 
يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف يک ماه پس 
ازتاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 34761 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )166 كلمه، 2 كادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100353007155 ابالغنامــه:  شــماره   11 /279
9609980362201046 شماره بايگانی شعبه: 961550  مربوط به دادگاه با فرض وجود 
كيفرخواست، محاكم كيفری دو دادگســتری شهرستان اصفهان به موجب كيفرخواست 
در پرونده كالســه 961550 برای مرجان نامدارپور به اتهام توهيــن، تهديد و مزاحمت 
تلفنی تقاضای كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به اين شعبه ) اصفهان خيابان شريعتی 
حد فاصل بيمارستان شــريعتی و چهار راه پليس مجتمع قضايی شهيد بهشتی( ارجاع و 
وقت رسيدگی برای مورخه 1396/12/23 ساعت 9 صبح تعيين گرديده است. با عنايت 
به مجهول المكان بودن و عدم دسترســی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 
قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب يک نوبت منتشر 

تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهی اســت 
در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســيدگی غيابی به عمــل  خواهد آمد. م الف: 
 34765 شعبه 104 دادگاه كيفری دو شــهر اصفهان) 104 جزايی سابق(  )155 كلمه،

 2 كادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

11/215 در خصوص پرونده كالسه 960803  خواهان مهدی قاسمی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفيت عليرضا بهرامی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 96/12/19  
مورخه 4 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان 
شيخ صدوق شمالی مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:34812 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )100 كلمه، 1 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/280 در خصوص پرونده كالسه 961045  خواهان اصغر توكلی دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال خودرو  به طرفيت خيراله احمدی تقديم نموده اســت وقت رسيدگی برای 
مورخ 96/1/15 ساعت 9/30  تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان سجاد- اول خيابان ارباب-  روبروی مدرســه نيلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 كدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 
13 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.

 در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شــده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 34771 شعبه 13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )114 كلمه، 1 كادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610106794102656 ابالغنامــه:  شــماره   11 /281
9609986794101445 شماره بايگانی شــعبه: 961448  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و 
دادخواست وضمائم، خواهان  آقای روح ا... مســعودی دادخواستی به طرفيت خواندگان 
مجيد بخشی و مناف عباسی فرد به خواسته مطالبه مطرح كه به اين شعبه )اصفهان چهار 
راه شيخ صدوق چهار راه وكال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و 
به شماره پرونده كالسه 961448  شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 
شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رســيدگی مورخ 1397/01/19 ساعت 8/30  تعيين كه 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول 
المكان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس ازتاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 34792 شعبه 11 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )166 كلمه، 2 كادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106794201987 ابالغنامــه:  شــماره   11 /282
9609986794201412 شماره بايگانی شــعبه: 961418  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و 
دادخواســت وضمائم به آقای داود خدابنده فرزند محمد حنيفه، خواهان  خانم شبنم نصر 
اصفهانی دادخواستی به طرفيت خوانده آقای داود خدابنده به خواسته مطالبه چک مطرح 
كه به اين شعبه )اصفهان چهار راه شيخ صدوق چهار راه وكال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609986794201412 شعبه 12 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسيدگی 
مورخ 1397/01/22 ساعت 11 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب 
يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف يک ماه پس 
ازتاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی 

 دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 34821 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )171 كلمه، 2 كادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106794402209 ابالغنامــه:  شــماره   11 /283
9609986794400859 شماره بايگانی شــعبه: 960860  خواهان  خانم كبری حسينی 
فرزند محمد دادخواســتی به طرفيت خوانده آقای شــهرام جمال زاده فرزند رمضان به 
خواسته استرداد خودرو مطرح كه به اين شــعبه )اصفهان چهار راه شيخ صدوق چهار راه 
وكال مجتمع شهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609986794400859 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 
مدافع حرم( ثبت و وقت رســيدگی مورخ 1397/01/26 ساعت 11/30 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان 
بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس ازتاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رســيدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 34809 شعبه 14 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )161 كلمه، 2 كادر( 
ابالغ رای

11/265  كالسه پرونده: 503/96 حل 4 شماره دادنامه: 1784 تاريخ رسيدگی: 96/9/22 
مرجع رسيدگی شعبه چهارم شــورای حل اختالف خمينی شهر، خواهان: بهمن موحدی 
به نشانی   نجف آباد بلوار بسيج به سمت دانشگاه مجد حاج يوسف كبابی ايران، خوانده: 
شايان بابايی به نشانی مجهول المكان، خواسته: مطالبه، گردشكار: پس از ارجاع پرونده 
به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا 
قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای 
قاضی شورا: درخصوص دادخواست تقديمی آقای بهمن موحدی فرزند  اسداله به طرفيت 
آقای شايان بابايی فرزند محمود به خواسته تقاضای مطالبه مبلغ هجده ميليون ريال وجه 
نقد بابت خسارات وارده به يک دستگاه خودرو پژو پارس به شماره انتظامی 21-876 ب 
72 و مطالبه هزينه دادرسی و هزينه اياب و ذهاب، بدين توضيح كه خواهان اظهار داشته 
خوانده با يک دســتگاه خودرو  با خودرو اينجانب تصادم نموده و موجبات ورود خسارات 
را فراهم نموده تقاضای رســيدگی را دارم با عنايت به مجموعه اوراق و محتويات پرونده 
دادخواست تقديمی مالحظه رونوشت مصدق فاكتورهای تقديمی، رونوشت نظريه افسر 
كاردان تصادفات كه علت نامه تصادم را بی احتياطی از ناحيه راننده ســواری بنز به علت 
تغيير مسير ناگهانی حركت اعالم نموده اســت موارد جهت برآورد ميزان خسارات وارده 
امر را به كارشناس رســمی ارجاع و كارشــناس منتخب در نظريه خود خسران خسارات 
وارده را بيست و چهار ميليون و چهارصد و پنجاه هزار ريال برآورد نموده است كه نظريه 
كارشناس   مصون از هر گونه اعتراضی باقی مانده اســت و عدم حضور خوانده با وصف 
ابالغ از طريق نشــر آگهی جهت ايراد هر گونه دفاعيات خواسته خواهان را ثابت دانسته 
مستندا به مواد 198 و 519 قانون آن دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون محكوميت مدنی 
ومواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــورای حل اختالف مصوب 94/8/10 و با توجه به 
قواعد فقهی الضرر و الضرا فی االســالم و متن اتلف مال الحنه فموله فان و با توجه به 
اينكه شارع مقدس هيچ حكمی را كه موجب ورود ضرر به غير باشد را تشريع ننموده است 
خوانده موصوف را به پرداخــت مبلغ هجده ميليون ريال بابت اصل خواســته و پرداخت 
يک ميليون و پانصد و بيســت و پنج هزار ريــال بابت هزينه دادرســی در حق خواهان 
محكوم می نمايد و در خصوص حواله هزينه اياب و ذهاب بــا توجه به عدم كفايت ادله 
مستندا به ماده 197 قانون آيين دادرســی مدنی حكم به رد خواسته صادر می نمايد رای 
صادره غيابی و ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و با 
 انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاكم عمومی حقوقی خمينی شــهر می باشد.   
م الف: 6682 شــعبه 4 مجتمع شماره يک شــورای حل اختالف خمينی شهر)449 

كلمه، 5 كادر(
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سن آنتونیو بسکتبال
اسپرز 
- دنور 
ناگتس

ساعت 
05:10

سایت 
آنتن

میالن - فوتبال
ساعتالتزیو

23:15

شبکه 
ورزش

تاتنهام - فوتبال
منچستر 

یونایتد

ساعت
23:30

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

چهارشنبه

 11 بهمن

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه 
فرمایند. 

شرایط متقاضیان حقیقی:
- تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاری )رتبه بندی 1 در رشته ساختمان(

- ارائه تایید صالحیت ایمنی کار از اداره 
- تصویر حداقل دو مورد گواهی حسن انجام کار از دستگاه های دولتی حداکثر تا 3 سال قبل به همراه تصویر قراردادهای مربوطه

شرایط متقاضیان حقوقی:
- تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاری )رتبه بندی 5 در رشته ساختمان( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

- ارائه تایید صالحیت ایمنی کار از اداره کار 
- تصویر حداقل دو مورد گواهی حسن انجام کار از دستگاه های دولتی حداکثر تا 3 سال قبل به همراه تصویر قراردادهای مربوطه

برآورد اولیه پروژه: 3/890/786/688 ریال براساس فهرست بهاء 1396
ضمانت نامه شرکت در مناقصه: 195/000/000 ریال 

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ 1396/11/11 لغایت روز دوشنبه مورخ 1396/11/16

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه اورژانس 115 و پانسیون شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
بویین و میاندشت به روش سرجمع

م الف: 135034روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

پدری به نام گوچی

رضا قوچان نژاد حاال تبدیل به خوشبخت ترین مرد 
روی زمین شده؛ چرا که او حاال یک پدر محسوب 
می شود. مهاجم ایرانی هیرنوین با انتشار عکسی 
در صفحه اینستاگرام خود، از تولد فرزندش خبر 
داد. امیدواریم این اتفاق باعث شود گوچی که این 
هفته پایش دوباره به گلزنی باز شد، تبدیل به همان 
بازیکنی شود که قبل از جام جهانی 2014، به او 

لقب »پسر طالیی فوتبال ایران« را داده بودند.

روزنامه ایران ورزشی، با تیتر »نویدکیا دستیار ابراهیم زاده می شود« صبح 
دیروز به گیشــه آمد تا خبرهایی که این روزها از حضور اسطوره سپاهان 
روی نیمکت زردپوشان به گوش می رسد را تقویت کند. برگشت دوباره 
محرم نویدکیا به ســپاهان به عنوان مربی در زمان کرانچار هم شــنیده 
می شد؛ وقتی که نتایج زردپوشان نتوانسته بود هواداران این تیم را راضی 
کندو بعضی تالش می کردند تا با این پیشنهاد به سرمربی کروات سپاهان 
جو متشــنج اطراف این تیم را آرام کنند؛ اما کرانچــار هیچ وقت به این 
خواسته توجهی نشان داد تا با ادامه روند ضعیف سپاهان، حکم برکناری او 

و همچنین طاهری که پشت سرش ایستاده بود صادر شود.
با انتخاب منصور ابراهیم زاده به عنوان سرمربی سپاهان، دوباره این خبر 
سر زبان رسانه ها افتاد که اسطوره سال های نه چندان دور این باشگاه که 
از قضا ارتباط صمیمانه ای با ابراهیم زاده دارد، قرار است به سپاهان برگردد 
و به عنوان مربی با او همکاری کند. محرم که فوتبال خود را از تیم سپاهان 
شروع کرد، در تمام سال های حضورش در مستطیل سبز، در این تیم توپ 
زد و با کاپیتانی زرد پوشان اصفهانی توانست رکوردی در تاریخ لیگ برتر 
بر جای بگذارد که زمان زیادی می برد تا فرد دیگری بتواند این رکورد را 
بشکند. امپراتوری محرم در سپاهان  که با قهرمانی در دومین دوره لیگ 
برتر، زمانی که او به عنوان جوان ترین کاپیتان، جام قهرمانی را باالی سر 
می برد، شروع شده بود و تا سال ها بعد با جام های پرشمار تیم اصفهانی 
در لیگ، حذفی، آسیا و حتی حضور در جام باشگاه های جهان ادامه یافت.

 حضور مســتمر نوید کیا در ســپاهان ســبب شد تا 
محرم جایــگاه خاصی در میان هــواداران متعصب 
این تیم  پیدا کند؛ تا جایی که هر جا زرد پوشــان به 
مشــکل برمی خوردند، هواداران از او می خواستند 
با میانجی گری به این مشــکالت و حاشــیه ها پایان 

دهد. این روزها هم که ســپاهان از روزهای خوبش فاصله 
گرفته، دوباره بحث حضور نویدکیا مطرح شــده اســت تا او که  
با ابراهیــم زاده زمانی که به عنــوان مربی در ســپاهان  فعالیت 
می کرد روابط دوســتانه ای داشــت، به کمک زرد پوشان بیاید؛ 
خبری که مدیر روابط عمومی ســپاهان آن را تایید کرده است.
هر چند به نظر می رسد که ابراهیم زاده تا پایان این فصل بیشتر 
قرارداد ندارد، ولی مطمئنا  حضور محرم ســبب ایجاد تغییراتی 
در تیم سپاهان شــده و با بازیگری نویدکیا پای برخی از مدیران 
قبلی دوباره به این تیم باز می شــود و برخــالف زمان کرانچار که 
مدیران قبلی تمایلی به حضور این ستاره در زرد پوشان نداشتند، 
 بســیاری از خط مشــی های جدید باشگاه به وســیله او تعیین 

می شود.
البته تیم سپاهان از 21 دیدار گذشــته ، 20 امتیاز کسب کرده 
و وضعیت نامطلوبی دارد؛ با این حال بازگشت احتمالی نویدکیا 
به سپاهان می تواند زمینه آشــتی دوباره هواداران با این تیم را 
 فراهم کند و در هفته های باقی مانده از لیگ، به کمک سپاهان

 بیاید.
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پیشنهاد سردبیر:

 قائم مقام باشگاه گیتی پسند، درباره احتمال انحالل 
تیم فوتسال گیتی پسند و عدم تیمداری این باشگاه 
در لیگ برتر فوتســال، گفت: هنوز چیزی مشخص 
نیست و تا جلســه هیئت مدیره برگزار نشود نمی 
توان صحبتی کرد. هیئــت مدیره بعد از پایان لیگ 

برتر جلسه ای نداشته اســت. محمدحسین عراقی 
زاده درباره اینکه چرا هیئت مدیره تاکنون جلســه 
ای برگزار نکرده است، تاکید کرد: عده ای، از اعضای 
هیئت مدیره تهران هستند و بعضی ها هم از اصفهان. 
ما باید ابتدا عملکرد فعالیت خود را در سال 96 در 

تمام زمینه ها یعنی تیم فوتسال، ورزش همگانی 
و تیم های پایه بررسی کنیم و سپس هر تصمیمی 
که هیئت مدیره بگیرد، الزم االجرا خواهد بود. باید 
منتظر بمانیم تا ابتدا هیئت مدیره تشــکیل جلسه 
بدهد. قائم مقام باشــگاه گیتی پســند در پاسخ به 
این سوال که آیا با این حساب برگزاری فوتسال جام 
باشــگاه های جهان به میزبانی گیتی پسند منتفی 
شده اســت، یادآور شــد: خیر منتفی نشده است. 

ما داریم یکســری اقدامات انجــام می دهیم 
ولی ایجاب می کند که همه نهادهــا با ما همکاری 
داشته باشند. اینکه فقط باشگاه گیتی پسند بتواند 
به تنهایی کاری انجام بدهد، امکان پذیر نیســت.
عراقی زاده ادامــه داد: برای برگزاری یک تورنمنت 
باید یکسری نهادها با همکاری فدراسیون فوتبال و 
ارگان های صاحب نفوذ دست به دست هم دهند و 

ما را در برگزاری این تورنمنت جهانی یاری کنند. 

واکنش قائم مقام باشگاه گیتی پسند به انحالل تیم فوتسال این باشگاه:
  هیچ چیز مشخص نیست

اینستا گرام

مهاجم ۶۳میلیونی آرسنال 
اوبامیانگ در راه

باشگاه انگلیسی آرسنال پس از جدایی الکسیس 
ســانچس از ایــن تیم 
و پیوســتنش بــه 
منچستریونایتد در 
فصل نقل وانتقاالت 
زمســتانی جاری، 
به دنبال اضافه کردن 
مهاجم گابنــی دورتموند به 
ترکیب خود بود که او هم از وضعیتش در این تیم 
آلمانی راضی نیست. در حالی که دو پیشنهاد قبلی 
آرســنال برای به خدمت گرفتن اوبامیانگ )که 
گفته می شــود در حدود 50 میلیون پوند بوده(، 
مورد موافقت بوروســیا دورتموند قــرار نگرفته 
بود، اکنون بر اســاس گزارش »کیکر«، آرسنال 
با پرداخت رقم درخواســتی 63 میلیون یورویی 
)55میلیون پوندی( دورتموند موافقت کرده است. 

خبرروز

 تیمداری؛ شغل جدید بکام
دیوید بکام، ستاره سابق فوتبال انگلیس، باشگاه 
میامی را برای حضور در 
لیگ ایاالت متحده 
راه اندازی خواهد 
کــرد. دیوید بکام 
که در اواخر فوتبال 
خود چند ســال در 
لیگ ایــاالت متحده 
به میدان رفت، با خرید باشــگاه میامی در این 
کشور به تیمداری خواهد پرداخت. نام قطعی 
این باشگاه هنوز مشخص نشده و قرار است این 
تیم از 2020 فعالیت رسمی خود را آغاز کند. 
هواداران میامی به شدت در مورد رنگ لباس و 
نام احتمالی مشتاق هستند و پیش از تاسیس 
استادیوم اختصاصی، تیم تحت مالکیت بکام 
در اســتادیومی موقت به میدان خواهد رفت. 
بکام که 25 میلیــون دالر برای خرید این تیم 
پرداخت کرده اســت، گفت: »من با بازیکنان 
بزرگ دنیا تماس گرفته ام؛ امــا نمی خواهم 
فعال نام کسی را بگویم. اگرچه ما می خواهیم 
بهترین بازیکنان را از اروپا به خدمت بگیریم، 
اما چیزی که بیشتر به آن عالقه مندیم، جذب 

استعدادهای داخلی و بومی است.« 

اتفاق روز

  قاب روز

حضورابراهیم زاده درباشگاه سپاهان 
منصور ابراهیم زاده، مربی تیم ســپاهان، با حضور در دفترمرکزی باشــگاه فوالدمبارکه 

سپاهان، درجلسه ای به اتفاق اعضای هیئت مدیره این باشگاه شرکت کرد.
ابراهیم زاده صبح دیروز با استقبال هواداران به اصفهان وارد شد و از ساعت 12 اولین تمرین 

خود را با سپاهان در حضور هواداران انجام  داد.

فقط یک روز تا پایان فصل نقل و انتقاالت زمستانی مانده و اشکان 
دژاگه، کاپیتــان تیم ملی ایران، همچنان بدون تیم مانده اســت!   
محمودرضا فاضلی مدیر برنامه های اشکان در این مورد می گوید: 
»وقتی تابستان تمام شد دژاگه یک هدف مهم را برای بازی در لیگ 
موردنظرش دنبال می کرد. امروز مهلت نقل وانتقاالت فوتبال اروپا 

به پایان می رسد و تکلیف دژاگه روشن خواهد شد.«

روز سرنوشت اشکان

21
سرخپوشان در این فصل بازیکنی جذب کردند به نام شایان مصلح که 
قرار بود مدافع چپ باشد ولی در هر پستی که به میدان می رود ، عملکرد 
خوبی از خود ارائه می کند. شایان که چند بار در تغییر نتیجه به سود 
پرسپولیس موثر بوده، در تمرینات و بازی های دوستانه اخیر به عنوان 
مهاجم برای سرخپوشان بازی می کند. این موضوع نشان می دهد که 
برانکو می خواهد از شایان به عنوان مهاجم جدید در تیمش سود ببرد.
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دبیر هیئت کاراته استان اصفهان:
باید بپذیریم کاراته مردان 

اصفهان ضعیف است
دبیر هیئت کاراته استان اصفهان، در مورد نتایج 
کاراته های اصفهانی در مسابقات انتخابی تیم های 
ملی نوجوانان، جوانــان و امید که بــه میزبانی 
اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه در بخش 
مردان نتیجه ای که باید می گرفتیم، کسب نشد 

و باید قبول کنیم در این بخش ضعیف هستیم.
مسعود علمشــیری با بیان اینکه همه مربیان و 
مســئوالن ســبک ها در اصفهان و شهرستان ها 
باید دســت به دســت هم دهند تــا این ضعف 
پوشانده شود و چنین نتایجی تکرار نشود، افزود: 
خوشبختانه در بخش بانوان، با برنامه ریزی های 
صورت گرفته نتایج خوبی گرفتیم و این اطمینان 
را می دهم کــه در آینده، نتایج بهتــر از این هم 
کسب شود. البته ناگفته نماند که در بخش مردان، 
زیرساخت ها را فراهم و هزینه کرده ایم، اما فراز و 
نشیب داریم. البته تعدادی از قهرمانان اصفهانی 
که اردونشــین بودند، در مسابقات اخیر شرکت 
نکردند؛ اما در مسابقات انتخابی بعدی نوجوانان 
در سنندج شرکت می کنند و فکر می کنم نتیجه 

خوبی بگیرند.

منهای فوتبال

پیشخوان

علیرضــا جهانبخش: 
التزیو؟! با واقعیت ها زندگی 

می کنم

 همه نگــران قائدی؛ 
پاشو

معاون وزارت ورزش و جوانــان، از پیگیری پرونده مهدی 
طارمی و برخورد با متخلفان خبر داد.

ماجــرای مهدی طارمــی و صحبت هــای وی در برنامه 
نود ســرو صدای زیــادی در فوتبــال ایران به پــا کرد و 
واکنش های مختلفــی را برانگیخت. در همین راســتا، 

محمدرضا داورزنی، معاون وزارت ورزش و جوانان اظهار داشــت: با آقای تاج صحبت کردیم که هرکسی در 
پرونده طارمی تخلف کرد، چه اینکه فرد حقیقی باشــد یا حقوقی، باید با آن به شدت برخورد شود. ورزشکار 
و باشــگاه با توجه به قراردادی که هســت باید اصول اخالقــی را رعایت کنند. ما به عنوان اینکه مســلمان 
 هستیم باید روی مسئله اخالق خیلی دقت بیشتری داشته باشــیم. نباید بگذاریم حیثیت مردم ما لکه دار 

شود.

پرونده مهدی طارمی 
زیر ذره بین وزارت 
ورزش

مجید نامجو مطلق، پیشکســوت استقالل، حرف های 
امیدوار کننده ای درباره این تیم می زند. او می گوید: » 
تیم چند هفته ای خوب نتیجه نگرفته بود؛ ولی مقابل 
پارس جنوبی عالــی بود و من فکر می کنــم این روند 
ادامه داشته باشد. استقالل شرایط خوبی دارد و حداقل 

می تواند در لیگ برتر نایب قهرمان شود. فکر می کنم اگر این روند ادامه پیدا کند استقالل می تواند بعد از 
پرسپولیس در رده دوم جدول قرار گیرد. البته در حال حاضر رقبای سرسختی مثل فوالد و ذوب آهن هم 
دارد.« مطلق اضافه می کند: » فاصله استقالل و پرسپولیس زیاد است و تنها 10 هفته به پایان لیگ برتر 
مانده است. باید واقع بین بود و نباید حرفی زد که قول الکی به هواداران باشد. استقالل اگر از ابتدای فصل 

همین طور بازی می کرد، قطعا االن شانس قهرمانی داشت؛ ولی حاال فاصله اش تا قهرمانی زیاد است.« 

 استقالل 
 با این روند
 نایب قهرمان می شود

شفر: امروز برای مهدی 
بازی می کنیم

بی توجه به شایعات و 
حاشیه ها  برای قائدی دعا 

کنیم

شهرداری والیبال
تبریز 

- بانک 
سرمایه

ساعت 
15:00

شبکه 
ورزش

پیکان - والیبال
شهرداری 

ارومیه
ساعت
17:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات
پنجشنبه

 12 بهمن

داور انگلیسی به احترام اذان 
بازی را قطع کرد

روز دوشــنبه تیم های فوتبال الفتح و الفیحا در 
جام پادشاهی عربستان به مصاف هم رفتند. در 
این دیدار اتفاق جالبی افتــاد و هنگام اذان داور 
بازی در اقدامی تحســین برانگیز به احترام اذان 

بازی را به صورت موقت متوقف کرد.
مارک کالتنبرگ، داور سرشــناس انگلیسی که 
همه فوتبال دوســتان او را با قضاوت هایش در 
لیگ قهرمانان اروپا می شناسند، کسی بود که این 
اقدام را انجام داد. در این راستا عادل عزت، رییس 
فدراســیون عربســتان، از این اقدام کالتنبرگ 

تقدیر کرد.

در حاشیه

ترفند ابراهیم زاده برای آشتی با هواداران؛ 

اسطوره  را  برمی گردانند
 سمیه مصور
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در میزگردمسئوالن شهری با موضوع» منشا آلودگی هوای کالن شهر اصفهان کجاست« مطرح شد؛

 مردم، دولت ، هر دو مقصرید!
هرچند در روزهای گذشته به واسطه بارش برف آلودگی هوا از اصفهان رخت بربسته و مردم در این روزها هوای سالم را تجربه می کنند، ولی همچنان مسئله آلودگی هوا  دغدغه روز مردم و مسئوالن است؛ از این رو  خبرگزاری ایمنا در میزگرد این 
ماه خود با موضوع »منشأ آلودگی هوای کالن شهر اصفهان کجاست؟« با حضور مدیر کل محیط زیست، مدیرکل هواشناسی، رییس اداره امورآزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست، به بررسی دالیل ایجاد آلودگی و نقش مردم و مسئوالن 

در این مسئله پرداخت که در گزارش پیش رو به این گفت و گوها اشاره می شود.

تکلیف زاینده رود  هفته آینده روشن می شود
اخـبارپیشنهاد سردبیر:

 تکلیف زاینده رود 
هفته آینده روشن می شود

مدیــر کانون خبــرگان کشــاورزی اصفهان، 
درخصوص جلســه روز یکشــنبه با وزیر نیرو 
پیرامون آخرین تصمیم گیری برای زاینده رود، 
اظهار کرد: این بحث هنوز نهایی نشده است و 
قرار شد هفته آینده دوباره موضوع سهم دولت، 

کشاورزان و چهارمحال و بختیاری نهایی شود.
اســفندیار امینی تاکیــد کــرد: مباحثی که 
پیش از این در شــورای عالــی آب درباره آن 
تصمیم گیری شد، قرار نیســت تغییر کند؛ اما  
میزان آب توزیعی در ســال آبی جاری با توجه 
به همان مصوبات باید محاســبه می شــد. به 
عنوان مثال وقتی گفته می شــود امسال ۷۰۰ 
میلیون متــر مکعب آب وارد ســد زاینده رود 
می شــود، چه میزان از آن سهم حقابه داران و 
محیط زیست اســت؟امینی افزود: با توجه به 
اینکه برآورد شده است امســال ۷۰۰ میلیون 
متر مکعب آب وارد سد زاینده رود خواهد شد، 
باید ۲۰۰ میلیون از آن به موجودی سد زاینده 
رود اضافه شود و تا پایان شهریور ۹۷ نیز حداقل 
۴۰۰ میلیون مترمکعب آب در سد وجود دارد؛ 
همچنین تکلیف ۵۰۰میلیون متر مکعب آب 
باقی مانده نیز باید مشخص شود که چه میزان 
آن بــه حقابه دار و محیط زیســت و چه میزان 
از آن سهم دولت اســت و دولت نیز چه مقدار 
آب برای تامین کسری آب شرب نیاز دارد. وی 
افزود: مسائل مرتبط با نحوه نظارت بر رودخانه 
و کنترل برداشت های غیرقانونی، مباحثی است 
که بخشی از آنها به جلسه هفته آینده موکول 
شد که دوباره جلســه ای برگزار و این مباحث 

نهایی خواهد شد.

پیشگامان انقالب اسالمی 
استان اصفهان تجلیل می شوند

همزمان با آغــاز دهه مبارک فجــر، همایش 
پیشــگامان انقاب اســامی به پاس تجلیل از 
گذشــت، جوانمردی و فداکاری پیشکسوتان 
عرصه انقاب، در اصفهان برگزار می شود. این 
همایــش تجلیل جمعه 13 بهمن ماه ســاعت 
۹:3۰ صبح در سالن همایش های صداوسیمای 
مرکز اصفهان )پل خواجو( برگزار خواهد شد. 
ستاد گرامیداشــت دهه فجر انقاب اسامی 
استان اصفهان، صداوســیمای مرکز اصفهان، 
اتاق اصناف استان اصفهان و جمعیت پیشگامان 
انقاب اسامی، حامیان این همایش هستند.

نواختن گلبانگ انقاب، برگزاری مراســم ها و 
سخنرانی های مختلف، عطرافشانی و گل گذاری 
در گلســتان شــهدا، گل باران تمثال حضرت 
امام راحل و چندین برنامه دیگــر برای ایام ا... 
دهه فجر در اصفهان تدارک دیده شــده است.

براســاس اعام شــورای هماهنگی تبلیغات 
اسامی اصفهان تا 1۷ بهمن ماه، با توجه به ایام 
شهادت حضرت زهرا )س( هیچ برنامه جشنی 
برگزار نخواهد شد و جشن های ایام ا... دهه فجر 
اصفهان پس ازآن اجرا می شود. مراسم یوم ا... ۲۲ 
بهمن در اصفهان نیز با سخنرانی سرلشکر رحیم 

صفوی برگزار می شود.

ششمین مسابقه کتابخوانی 
ویژه دهه فجر برگزار می شود

حوزه علمیه اصفهان به مناســبت ایام ا... دهه 
فجر برای ششمین سال متوالی، مسابقه بزرگ 
کتابخوانــی برگزار می کند. برهمین اســاس، 
ششــمین دوره مســابقه کتابخوانی امسال با 
عنوان »چهــل تدبیــر« با شــرکت طاب و 
روحانیون حوزه علمیه اصفهان برگزار می شود.

این مسابقه کتابخوانی از طرف واحد فرهنگی 
و امور کتابخانه ای مرکــز مدیریت و به همت 
انجمن سیاسی برای طاب و روحانیون حوزه 
علمیه اصفهان برنامه ریزی شــده است. زمان 
تحویل پاســخنامه های این مســابقه تا پایان 
بهمن ماه ســال جاری اســت که به 1۰نفر از 
برگزیدگان این مسابقه به ازای هر نفر دو میلیون 
ریال کمک هزینه مشــهد مقدس اهدا خواهد 
شد. کتاب چهل تدبیر، توسط نویسنده برجسته 

کشور  علی الفت پور نگاشته شده است.

 دست در دست هم داده ایم
 تا اصفهان را کنیم ویران

سیدرحمان دانیالی مدیرکل محیط زیست اســتان اصفهان با بیان اینکه آلودگی هوای 
اصفهان تنها با مطالبه گری به حق و مشارکت مردم و اصحاب رسانه رفع می شود، اظهار 
کرد: اقدامات خوبی در چند ســال اخیر درباره طرح جامع آلودگــی هوا صورت گرفته و 
برنامه های راهبردی پیاده شده بســیار ارزنده بود. به عنوان مثال استفاده از گاز به جای 
مازوت در نیروگاه اصفهان مهم ترین اقدام بود و اســتاندار جدید هم طرح کاهش جامع 
آلودگی هوا را به خوبی ادامه می دهد، این مهم اعتبارات خاصی را می طلبد و با هزینه های 

فوق العاده ای باید انجام شود.
مدیرکل محیط زیست استان اصفهان اضافه کرد: به نظر می رسد کم کاری مدیران و مردم 
در این میان مشهود است و همگی »دست در دست بی مهری داده اند تا اصفهان خویش 

را کنند ویران« و این همان مشکل است.
وی اضافه کرد: همگی باید بخواهند تا مشــکل آلودگی رفع شود، در طرح جامع کاهش 
آلودگی هوا نیز مشخص شده شــهرداری، اداره صنعت و معدن و ... چه باید بکنند، اما در 

بحث اجرا فعالیت های ارزنده ای صورت نگرفته است.
مدیرکل محیط زیست استان اصفهان اضافه کرد: استاندار اصفهان مطرح کرده تا دالیل 
نرســیدن به نقاط مثبت مشخص شود، ایشــان از دســتگاه های اجرایی این مباحث را 
رسیدگی می کنند. حقیقت این است که برخی از دستگاه ها نیز کوتاهی کرده اند، پیش 
از این آقای ظهرابی، مدیر کل ســابق محیط زیست اقدامات خوبی انجام دادند؛ اما نهایتا 
همدلی الزم باید صورت گیرد تا کارها پیش برود. دانیالی اضافه کرد: قرار است ۲۰ ایستگاه 
سنجش آلودگی هوا در اصفهان با کمک اداره کل هواشناسی راه اندازی شود، اما اگر همه 
خواهان تحقق هوای پاک باشند و اصحاب رسانه هم منطقی عمل کنند می توان امیدوار 
بود که این مشکل رفع شود. همچنین نباید اقدامات مقطعی صورت گیرد، بلکه اقدامات 

باید ادامه دار باشد و حتی یک روز هم نباید در مقابله با آلودگی هوا کوتاهی شود. 

منابع آالینده در طرح آلودگی 
هوا شناسایی نشده است

مدیرکل هواشناسی اســتان اصفهان نیز در این نشست که به میزبانی 
خبرگزاری ایمنا برگزار شد، اظهار کرد: منابع آالینده در طرح آلودگی 
هوا شناسایی نشده، مسئوالن و دانشگاهیان در این خصوص یکبار هم به 
سازمان هواشناسی مراجعه نکرده اند و تنها به سایت این سازمان رفته و 

از اطاعات غیرکاربردی استفاده می کنند.
مجید بیجندی اضافه کرد: بر این باوریم که فرهنگسازی، حلقه فراموش 
شده در حوزه منشأ آلودگی هواســت؛ چرا که هنوز نتوانسته ایم بستر 
مطالبات عمومی را برای مردم فراهم کنیم و مصداق این مدعا نیز آمار 
باالی خودروی تک سرنشین در شهر اصفهان است که باید مورد بازبینی 

قرار گیرد.
وی اضافه کرد: مردم و مسئوالن دو کفه بسیار مهم در حوزه هواشناسی 
هســتند، اما الزاما بدون تعارف صحبت کردن، به معنای بیان اســامی 

خاصی به عنوان متهم  و مقصر نیست.
بیجندی با بیان اینکه صد و هجدهمین جلســه تهــک آلودگی هوا با 
حضور 18 نهاد مرتبط با آلودگی هوا در هواشناســی برگزار شد، گفت: 
طرح »هوایار« با همکاری آموزش و پرورش آغاز شده و برنامه تخصصی 
با همکاری صدا و سیمای استان نیز کلید خواهد خورد. البته به طور قطع 
متولی محیط زیست، اداره کل محیط زیست نیست؛ بلکه تک تک مردم 

و مسئوالن هستند و هرکس باید تولی گری خود را حفظ کند.

 تمرکز آالینده ها 
در اصفهان آزار دهنده است

بابک صادقیان، رییس اداره امور آزمایشــگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان که در این میزگرد حاضر شــد، با اشــاره به اینکه برنامه جامع با عنوان »کاهش 
آلودگی هوا« در دی ماه سال ۹۲ تصویب و از ابتدای ســال ۹3 در اصفهان اجرایی شد، 
اظهارکرد: در این برنامه 38 اقدام اساسی در هشــت محور برای هشت شهرستان و ۴۰ 
نقطه شهری در استان اصفهان برنامه ریزی شد که بیش از 3۰ دستگاه اجرایی و مدیریت 

شهری در آن نقش دارند.
وی تصریح کرد: بیشــترین اقدامات ایــن برنامه در محورهای حمــل و نقل و مدیریت 
 ترافیک، ســوخت و بهینه ســازی مصرف انرژی و منابع ثابت آالینده پیش بینی شــده

 است.
وی یادآور شــد: افزایش مهاجرت ها در آلودگی هوای شــهر اصفهان تاثیرگذار اســت، 
بارگــذاری جمعیتــی و صنعتِی فراتــر از ظرفیت محیط زیســت، منطقــه اصفهان را 
 تهدید می کند و در راســتای رفع این مشــکات، مجلــس و دولت بایــد وارد میدان

 شوند.
صادقیان تاکید کرد: ظرفیت شــهرها نامحدود نیســت، امروزه ظرفیت شهر اصفهان از 
نظر جمعیتی و خودرویی اشباع شده و تا زمانی که زیرساخت های فرهنگی فراهم نشود 

نمی توان امیدوار بود که سایر اقدامات نتیجه بخش باشد.
وی با بیان اینکه امروزه در شــهر اصفهان تمرکز آالینده ها مسئله ای آزار دهنده است، 
گفت: طبق برآوردهای علمی، منطقه ای که در طول سال دارای بیش از ۵۰ درصد شرایط 
آرام برای وزش باد باشد، جای مناسبی برای تمرکز واحدهای صنعتی بالقوه آالینده نیست.

رییس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: آمارها نشان می دهد با اقدامات انجام شده، افزایش تعداد روزهای سالم هوای شهر 

اصفهان، بیشتر از سایر شهرهای کشور بوده است.

امروزه با افزایش جمعیت و پیشــرفت تکنولوژی، شــاهد تولید 
تعداد زیاد خودروها در شــهرهای بزرگ هستیم. از طرف دیگر 
وجود کوچه های تنگ و باریک، گنجایش این حجم از خودرو را 
ندارد و باعث به وجود آمدن پدیده پارک دوبل و کوچه ها و خیابان 
های پر از اتومبیل شده است. حال اگر این معضل با زمان تعطیلی 
ادارات و مدارس و روزهای تعطیل و مناسبت خاصی مانند عید 
نوروز هم همزمان باشد، شاهد تردد بیشتر شهروندان در سطح 

شهر خواهیم بود.
یکی از راه حل های جلوگیری از این معضل که  چندسالی است 
در شهرهای مختلف ایران از جمله اصفهان، شیراز و تهران به کار 

گرفته شده، پارکینگ های طبقاتی هوشمند است.
پارکینگ های هوشــمند را می تــوان به دو نوع تقســیم کرد: 
پارکینگ های چرخشــی )نوعی از پارکینــگ های طبقاتی که 
مکانیزه اســت( و پارکینــگ پازلی که عمومــا مکانیکی بوده و 
می توان از آن جهت پارک دو تا ده خــودرو به کمک پالت هایی 
که قابلیت چرخش و گردش دارند اســتفاده کرد. اما در طراحی 
این محصوالت، ضمن رعایت اصول شهرســازی و پارامترهای 
تعیین کننده میزان خودروها، بایستی دقت کرد که این پارکینگ 
از معضات ترافیک شــهر بکاهــد و گرنه خود به یک مشــکل 
اساســی تر تبدیل می شــود. قدرت افتخاری، مدیر مطالعات و 

برنامه ریزی حوزه حمــل ونقل و ترافیک شــهرداری، در اظهار 
نظری در تاریخ هشتم خرداد سال138۹، از اجرای پارکینگ های 
مکانیزه در زمین های کوچک خبرداد و گفت: هزینه تمام شده 
آنها به مراتب پایین تــر از پارکینگ های کنونــی بوده و هزینه 
نگهداری وتعمیر این نــوع پارکینگ ها، با دیگــر انواع آن هیچ 

تفاوتی ندارد.

این روند ادامه داشت تا اینکه مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان، 
در تاریــخ دهــم دی مــاه 13۹3، از تکمیل اولیــن پارکینگ 
هوشمند)اسمارت پارکینگ ها( در محل این شهرداری، تا پایان 

همان ماه خبر داد.
حمید عصارزادگان با اشــاره به اینکه پارکینگ مکانیزه طبقاتي 
منطقه ۵، در قطعه زمیني به مســاحت ۹۵ مترمربع با ظرفیت 
پارک 3۶ خــودرو و در ۷طبقه اجرا می شــود، گفت: مزیت این 

پارکینگ، چرخ و فلکي بودن آن است.

حمید عصارزادگان، هزینه احداث ایــن پارکینگ را 11میلیارد 
ریال و دلیل احــداث آن را ســرویس دهي به اربــاب رجوعان 

شهرداري منطقه ۵ عنوان کرد.
رییس اداره هماهنگی مناطق شــهرداری اصفهان، در خصوص 
آخرین وضعیت پارکینگ ها در کانشــهر اصفهان، با اشــاره به 
اینکه در شهر اصفهان تعداد ۴۲ پارکینگ هوشمند و غیرطبقاتی 
در مرحله بهره برداری است، از وجود بیشترین تعداد پارکینگ 

در مناطق 1 و 3 و بعد از آن در مناطق ۵ و ۶ خبر داد.
ســیدعلی عبدالهی تصریح کرد: آخرین پارکینــگ در خیابان 
محتشم کاشــانی و آیت ا... خراسانی احداث شــده و پارکینگ 
طبقاتی خیابان چهارباغ که به عنوان مبلمان شــهری شناخته 

می شود تا قبل از پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.
به گفته وی بجز ســه پارکینگ طبقاتی هوشــمند موجود در 
کانشهر اصفهان، در حال حاضر برنامه ای برای احداث این نوع 
پارکینگ  نداریم و سیاست شــهرداری در تجهیز پارکینگ های 

موجود است.
عبدالهی با اشاره به اینکه تفاوتی بین پارکینگ طبقاتی هوشمند 
و معمولی از نظر میزان اشــغال جا وجود نــدارد، مزیت آخرین 
پارکینگ هوشمند واقع در خیابان محتشــم کاشانی را نمایش 
ظرفیت پارکینگ در هنگام ورود شهروندان و جلوگیری از اتاف 

سوخت و افزایش آالیندگی دانست.

پارکینگ های هوشمندی که به کمک شهر می آیند؛

مدرن،کم جا، کاربردی
اعظم حاجی رضازاده

عضو مجلس خبرگان رهبــری در جمع کارکنان شــرکت کننده در دوره 
بصیرت فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان اظهار داشت: ما باید در زمینه 

تربیت افراد به دنبال تغییر شاکله آنها باشیم.
آیت ا... سید ابوالحسن مهدوی با بیان اینکه فرهنگ همان شاکله است، افزود: 
اگر کسی عقیده پیدا کرد که بســتن کمربند ایمنی یا به سر گذاشتن کاه 
ایمنی چقدر به نفع اوست، دیگر خود به خود این کار را انجام می دهد و نیازی 

به جریمه و اخطار ندارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری پیرامون مقابله با بد پوششی بیان کرد: بهترین 

نوع مقابله این است که استدالل الزم برای حجاب و پوشش مناسب را برای 
بانوان تبیین کنیم و هنر نیروی انتظامی هم این است که با استدالل، دلیل 
و منطق شاکله افراد بد پوشش را عوض کند؛ چرا که اگر این افراد فکرشان 

اصاح شود رفتارشان را نیز اصاح خواهند کرد.
امام جمعه موقت اصفهان تصریح کرد: ما یک کشــور اسامی هستیم و به 
دنبال با حجاب کردن زنان با استفاده از ابزار زور و خشونت نیستیم و به همین 

جهت نیز روش ارشادی و تذکر لسانی را پیش گرفته ایم.
وی با بیان اینکه مطالب خوبی در قالب یک جزوه پیرامون دالیل استفاده از 

حجاب برتر تهیه شده، گفت: اهدای این  جزوات به مسافران نوروزی توسط 
نیروی انتظامی، تاثیر بسیاری در اصاح رفتاری افراد بدپوشش دارد.

آیت ا... مهدوی پیرامون مراحل ایمان اظهار داشت: مرحله اول ایمان استدالل 
است، مرحله دوم این است که انسان، خدا را با چشم دل ببیند و مرحله سوم 

حس کردن صفات خدا با تمام وجود است.
وی افزود: اگر زن و شوهری ایمانشان به مرحله دوم و سوم برسد، دیگر هیچ 

وقت با هم نزاعی ندارند؛ چون هر روز خدا را در زندگی خود می بینند.
امام جمعه موقت اصفهان ادامه داد: این نزاع هایی کــه بین برخی افراد در 

جامعه رخ می دهد به خاطر این است که آنها خدا را باور نکرده اند؛ چون کسی 
که با چشم دل خدا را ببیند گناه نمی کند.

وی با تاکید بر اینکه باید پلیس درونی مردم را تقویت کنیم، اظهار داشــت: 
اگر ایمان قوی شد مردم در وظایف خود درست عمل می کنند و دیگر نیازی 

به دوربین و جریمه نیست.
آیت ا... مهدوی خاطرنشان کرد: از آنجا که بسیاری از مردم به مرحله دوم و 
سوم ایمان نرسیده اند، به پلیس بیرونی هم نیازمندیم و بایستی با نظارت های 

پلیسی، جامعه را  مراقبت کنیم تا به انحراف کشیده نشود.

عضو مجلس خبرگان رهبری:
باید پلیس درونی مردم را تقویت کنیم

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:
بیش از ۲ میلیون کارت ملی هوشمند 

در اصفهان صادر شده است
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به اینکه مردم 
اصفهان فرصت چندانی برای مراجعه به مراکز اعام شــده 
برای تقاضــا و دریافت کارت ملی هوشــمند ندارند، اظهار 
داشــت: کارت ملی نمونه قدیم به هیچ وجه تمدید نخواهد 
شد و ماک مراجعه مردم به دستگاه  ها در سال آینده کارت 

ملی هوشمند خواهد بود.
حســین غفرانی با بیان اینکــه اصل کارت ملــی در ارائه 
خدمت تنوع و انعطاف دارد، افزود: کارت ملی هوشــمند، 
تکمیل کننده چرخه دولت الکترونیک است و کشورهایی که 
از آن استفاده کرده  اند، مزایای بی  نظیری را در متن و عملکرد 

این کار تجربه کرده  اند.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان بیان کرد: از ابتدای طرح 
تاکنون ۲ میلیون و 13۵ هزار  و ۷13 کارت ملی هوشمند 
صادر شده است. وی با اشاره به اینکه ۵۴ درصد مردم اصفهان 
کارت ملی هوشمند دریافت کرده اند، اظهار داشت: افرادی که 
تا کنون برای تعویض کارت ملی خود اقدام نکرده اند، هر چه 
زودتر به مراکز صدور مراجعه کنند؛ چرا که عدم مراجعه آنها، 
نتیجه  ای جز تاخیر در کار خدمات رسانی، عدم اجرای کامل 

پروژه و ایجاد مشکل برای خود مردم در بر نخواهد داشت.
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رسول اكرم صلى  ا...عليه  و  آله:
بهترين مردان امت من كسانى هستند كه نسبت به خانواده خود خشن 

نباشند، اهانت نكنند، دلسوزشان باشند و به آنان ظلم نكنند.
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4- صحبت های فرد دروغ گو
یک فرد دروغگو معموال از استفاده از واژه هایی 
مانند »اما«، »به جــز«، »در حالی که« و »نه« 
پرهیز می کند؛ چرا که آنها با افکار وسیع پیچیده 
به مشــکل برمی خورند. آنها همچنین از واژه 
»من« هم کمتر اســتفاده می کنند. آنها سعی 
می کنند ســراغ داســتان های طوالنی نروند و 
کمتر از ضمایر شخصی استفاده کنند.بررسی 
دقیق این نکات برای تشخیص دروغگویی بسیار 

مهم است.
5- صورت فرد دروغ گو

شــاید یک لبخند دلنشــین بتواند احساسات 
صادقانه شما را گول بزند؛ اما آنچه که در چهره 
یک فرد دروغگو اتفاق می افتد چیزی نیســت 
که به شما در تشخیص دروغگویی کمک کند . 
کارشناسان می گویند در این روش باید خیلی به 
آنچه که در چهره طرف مقابلتان اتفاق می افتد 
دقیق شوید. اگرچه شناســایی فرد دروغگو از 
این طریق کار دشواری اســت؛ اما با دقت زیاد 
می توانید تشخیص بدهید که آیا طرف مقابل 
شــما دروغ می گوید یا خیر چــرا که معموال 
گونه های فردی که دروغ می گوید سرخ می شود 
و دلیلش هم این است که فرد تا حدودی عصبی 
اســت و عصبانیت باعث سرخ شــدن صورت، 

به خصوص گونه ها می شود.
از دیگر نشــانه هایی که می توانید تشــخیص 
بدهید فرد مقابلتان دروغ می گوید، گشادشدن 
سوراخ های بینی، گاز گرفتن لب ها،  نفس های 
عمیق و ســریع پلک زدن اســت. در واقع این 
نشانه ها هر کدام به این معناست که مغز در حال 

اضافه کاری است!
6- زبان بدن

برای اینکه مچ یک دروغگو را بگیرید، خیلی مهم 
است که رفتار کلی او را بسنجید. یک خصیصه 
برای تشخیص فرد دروغگو شناخته  شده که در 
هماهنگی بین رفتارهای کلی در کنار ژست او،  
از جمله صورت،  بدن، صدا و گفتارش در تعامل با 
یکدیگر دیده می شود. یک دروغگو ممکن است 
دســت ها و پاهایش را به درون بدن خود جمع 
کند و حرکت هایش را حین گفت وگو به حداقل 
برســاند و تالش کند هر حرکتی در کمترین 

حالت ممکن اتفاق بیفتد. 

مهارت زندگی

 تشخیص دروغ گویی در افراد
 با چندنشانه کاربردی)2(

علی بن اسماعیل  
 فضایــل بی شــمار حضرت موســی بــن جعفــر علیه الســالم، 
 باعث شــد تا هــارون الرشــید، خلیفــه عباســی ســوال کند از

 آل ابیطالب کسی را طلب کنید تا احواالت او را بداند. یحیی برمکی و 
دیگران علی بن اسماعیل،  برادر زاده امام را معرفی کردند. به امر خلیفه 
نامه ای برای اسماعیل نوشتند و او را به بغداد طلبیدند. چون امام اطالع 
یافت، اورا طلبید و فرمود: کجا می خواهی بروی؟ گفت: بغداد، فرمود: 
برای چه می روی؟ گفت: قرض بسیار دارم ، فرمود: من قرض تو را ادا 
می کنم و خرجت را می دهم! اوقبول نکــرد و گفت: مرا وصیتی کن! 
فرمود: تو را وصیتی می کنم در خون من شریک نشوی و اوالد من را 
یتیم نگردانی. بعد حضرت به حاضران فرمود: او در ریختن خون من 
سعایت خواهد کرد. اسماعیل به بغداد آمد و بر یحیی بن خالد برمکی 
وارد شد. شب در خلوت یحیی ، سخن ها تعلیم اسماعیل کرد و گفت: 
فردا در حضور خلیفه که درباره موسی بن جعفرمی پرسند، بگو: من 
ندیده ام دریک زمان دو خلیفه باشد، شما در بغداد و موسی بن جعفر 
در مدینه، نزدیک است مردم را علیه تو بشوراند. فردا صبح اسماعیل بر 
هارون وارد شد و هر چه توانست علیه موسی بن جعفر مطالب سعایت 

انگیــز گفــت، از 
جمله اینکــه از 
اطراف برایش پول 
می برند و اسلحه 
برایش می آورند 
و از مــردم بیعت 
می گیــرد و می 

خواهد دولتی تشــکیل دهد. هارون انگار خواب بوده بیدار شــد و او 
را مرخص کرد و چهار هزار درهم  برایش در منزلی که بود، فرســتاد. 
وقتی که پول ها را برای اســماعیل آوردند، دردی سخت در گلویش 
 گرفت و همان ساعت به خاطر قطع رحم با عمویش موسی بن جعفر

 علیه السالم مرد و کیسه پول ها را  به خزانه هارون الرشید برگرداندو 
حسرت پول ها را به گور برد.

باغ 
کاغذی

کتاب ارزشمند »کشــتی پهلو گرفته« اثر استاد سید مهدی               
شجاعی است که با نگارشی زیبا گوشه ای از درد و رنج بانوی 
بزرگ اسالم و مادر مظلومیت حضرت زهرا سالم ا... علیها را 

بیان می کند.
 این کتاب سوگ نامه ای از آالم اهل بیت عصمت و طهارت و 
به ویژه وجود مقدس حضرت فاطمه زهراسالم ا... علیهاست. 
خواننده درخالل خواندن ایــن اثربدیع ادبی که با نثری عالی 
نگارش یافته در حالی که گفت و گوی اهل بیت علیهم السالم 

را که زبان حال ایشــان بوده مرور می کند بــا تاریخ پر فراز و 
نشیب و زیبا و در عین حال پر مصیبت زندگی حضرت صدیقه 
طاهره)س( و وقایع دوران کودکی تا شــهادت ایشان بیشتر 

آشنا می شود. 
در واقع می توان گفت این کتاب مرثیه ای است منثور از زبان 
و دل صاحبان عزای فاطمی؛ کتاب از 14 فصل تشکیل شده 
و راوی اول شــخص در هرکدام از فصول یکی از وارســتگان 

حضرت فاطمه)س( هستند.

کشتی پهلو گرفته صله رحم

ایکاریا، شهری در استان اژه شمالی کشور یونان است که 
طول عمر ســاکنان آن به طور متوسط ۱۰ سال بیشتر از 

ساکنان اروپای غربی است.
۳. دوری از استرس

خریسـتودولوس سـناکیس، دکتـر بازنشسـته نظریـه  
دیگری در رابطـه با اینکه اهالـی ایکاریا چطور اسـترس را 
از خودشـان دور می کنند، دارد. او ۸۱ سـاله اسـت و طبق 

اسـتانداردهای ایکاریـا جـوان بـه حسـاب می آید. 
در روز اول ورودم بـه جزیـره، دیـدار کوتاهـی بـا ایـن مرد 
داشـتم و قـرار شـد بـاز همدیگـر را ببینیـم، پیـدا کردن 
دوباره او اما کار سـاده ای نبـود. چند روز بعد وقتـی دوباره 
خریسـتودولوس را در دهکـده دیـدم، سـالم کـردم اما با 
بی اعتنایـی او مواجـه شـدم. او می گویـد زمـان، بخـش 
مهمـی از زندگـی در ایکاریا بـه حسـاب می آید؛ امـا نه به 
آن شـکلی کـه اغلب مـردم فکـر می کننـد: » اینجـا هیچ 
کس با کسـی قرار نمی گـذارد. ما بـه هـم می گوییم صبح 

یـا بعد ازظهـر یـا شـب می بینمـت؛ اما بـه خودمان فشـار 
نمی آوریـم.«

4. هدفمندی در زندگی
بـه گفتـه خریسـتودولوس، مـردم ایکاریـا روزهایشـان را 
بـا هـدف می گذراننـد. او بـا هیجـان در مـورد پـروژه ای 
کـه در دسـت دارد حـرف می زنـد. مسـابقه قایقرانـی 
پیشکسـوتان ایکاریا که حداقل سـن برای شـرکت در آن 
۷۰ سـال اسـت.۲۰ قایـق شـرکت کننده در این مسـابقه، 
مسـیر بیـن جزیـره سـاموس )در همسـایگی ایکاریـا( 
 و ایکاریـا را می رونـد و برمی گردنـد. مسـافتی معـادل 
۲۲ کیلومتر.خریسـتودولوس می گوید:» این یک مسابقه 
واقعـی نیسـت؛ اما ثابـت می کند مـا هنـوز توانایـی انجام 
ایـن کار را داریـم. بـرای گذرانـدن وقـت خیلـی کارهـا 
می شـود کرد؛امـا وقتـی کاری را انجـام می دهـی کـه 
خودت یـا دیگـران را خوشـحال می کنـد، چطـور ممکن 

اسـت احسـاس سـالمتی یـا خـوب بـودن نکنی؟«

راز عمر طوالنی ساکنان جزیره ایکاریا  در یونان)2(
دانستنی ها

حرف حساب

راز مظلومیت ولی امر جامعه اسالمی
 هیچ کس به اندازه ولی امر جامعه اسالمی مظلوم 
نیســت. چون معموال مردم محدودیت های اورا 
خوب درک نمــی کنند و از طرفی دشــمنانش 
محدودیت هــای او را خوب می فهمنــد و او را 
تحت فشــار قرار می دهند و او نیــز هرگز نمی 
تواند همه واقعیت ها را بیــان کند. در عین حال 
باید به وظیفه ای که درســت تشخیص می دهد، 

عمل کند.
علیرضا پناهیان

سیره بزرگان

مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای اصفهان در تشریح عملکرد و معرفی 
طرح های آماده افتتاح و بهره برداری صنعت برق اصفهان در دهه مبارک 
فجر و همچنین برنامه های آتی این صنعت در نشســت خود با اصحاب 
رسانه بیان داشت: برق منطقه ای اصفهان شــامل دو استان اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری است که شبکه زیرساخت این دو  استان را به عهده 
دارد و با استان های خوزســتان، یزد، مرکزی، قم، فارس و تهران تبادل 
انرژی و خطوط ارتباطی داریم. پایداری شبکه شامل تامین درخواست، 
تولید برق و انرژی موردنیاز برای بخش های مختلف این منطقه است. وی 
با اشاره به اینکه ۸/5 درصد برق کل کشور در این منطقه تولید می شود، 
افت تراز تولید به علت مشکالت کم آبی و عدم نزوالت جوی را مطرح کرد 
و افزود: قبال ۱۲ درصد انرژی الکتریکی کل کشــور را تولید و ۱۱ درصد 
مصرف داشتیم و در حال حاضر با ظرفیت نامی 5 هزار و ۷۰۰ مگاوات در 
نیروگاه ها، ۸/5 درصد برق کشور را تولید می کنیم. وی پیک بار شبکه در 
تابستان 96 را 4 هزار و 3۸۱ مگاوات اعالم کرد و 6 هزار و ۱۸5 مگاوات را 
تا ۱4۰3 پیش بینی کرد که این به دلیل وجود کارخانجات بزرگ فوالد 
و نساجی در اصفهان است. وی از برنامه هایی که شرکت برق منطقه ای 
در افق ۱4۰4 در ســه حوزه تولید، انتقال و فوق توزیع پیش بینی کرده 
اســت، خبر داد و افزود: برق منطقه ای اصفهان دارای 3۰ پست انتقال 
و ۱6۷ پست فوق توزیع اســت و با 9 هزار و ۷44 کیلومتر شبکه انتقال 
انرژی الکتریکی، عهده دار انتقال انرژی الکتریکی هستیم. وی در حوزه 
نیروگاهی و تولید، از احداث نیروگاه جدید سیکل ترکیبی هزار مگاواتی 
در شرق اصفهان که تا سال ۱4۰۱ در مدار قرار می گیرد، تبدیل نیروگاه 
گازی چهلستون در جنوب اصفهان که 4۸۰ مگاوات به ظرفیت تولید آن 
اضافه می شــود و افزایش ظرفیت ۱6۰ مگاوات بخار در نیروگاه کاشان 
که در حال راه اندازی است، خبر داد. رسول موسی رضایی گفت: تا سال 
۱4۰4 ظرفیت تولید ما به ۷ هزار و 6۰۰ مگاوات می رسد که تراز تولید 

و مصرف مثبت خواهد شد. 
انرژی های تجدیدپذیر

 مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان با اشاره به نصب توربین بادی با 
ظرفیت 66۰ کیلووات در صفه از مطالعات انجام شده برای امکان سنجی 
نیروگاه های بادی در اســتان اصفهان ســخن راند و گفت: اکنون ۲4۲ 

نیروگاه خورشیدی فعال با ظرفیت های مختلف داریم. 
همچنین هشــت نیروگاه خورشــیدی بــه ظرفیت ۲4۰ مــگاوات در 

دســت اجرا مــی باشــد. وی به نیــروگاه هایــی با مقیــاس کوچک 
که همزمان از حــرارت خود برای ســایر مصارف اســتفاده می کنند، 
اشــاره کرد و گفت: تاکنون ده نیروگاه در مقیــاس کوچک با ظرفیت 
۱۰۰ مــگاوات در اســتان به بهره برداری رســیده اســت و تــا پایان 
ســال 9۷ ظرفیت این نیروگاه هــا که عمدتا توســط بخش خصوصی 
اجرا می شــود به ۱95 مگاوات می رســد و در این اقدامــات عالوه بر 
 مالحظات پدافند غیرعامل، به مشــکالت کمبود آب نیز توجه شــده 
است. وی با عنایت به اینکه سازمان ها موظف به تامین ۲۰ درصد از انرژی 
مصرفی خود از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر هستند، از توسعه نیروگاه 
های خورشــیدی و تجدیدپذیر در مدارس و مســاجد خبر داد و استان 
 اصفهان را در زمینه توسعه نیروگاه های خورشیدی و تجدیدپذیر پیشرو 

خواند. 
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای اصفهان، بهره بــرداری از ۱۱ پروژه 
زیربنایی این شرکت در دهه فجر با اعتباری بالغ بر 63 میلیارد تومان را 
اعالم کرد که این پروژه ها شامل توســعه قطر ۲3۰/63 کیلوولت اسالم 
آباد، احداث پست 63/۲۰ کیلوولت دیزلخانه، احداث پست سیار 63/۲۰ 
کیلوولت ســنگبران و اتصاالت مربوطه، احداث پســت ســیار 63/۲۰ 
کیلوولت ناجی آباد کاشــان، احداث نیم پســت ثابت 63/۲۰ کیلوولت 
حبیب آباد، احداث پست سیار سفید دشت استان چهارمحال و بختیاری، 
احداث پست 63/۲۰ کیلوولت چلگرد اســتان چهارمحال و بختیاری، 
توسعه پســت 63/۲۰ کیلوولت نقش جهان مبارکه، احداث خط ۲3۰ 
کیلوولت اســالم آباد کهندژ، ورود و خروج خط 4۰۰ کیلوولت تیران در 
پست 4۰۰/63 کیلوولت فوالد مبارکه و تعویض کابل 63 کیلوولت پست 

جنوب اصفهان )هزار جریب( است. 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان مطرح کرد:

 بهره برداری از 11 پروژه زیربنایی در دهه فجر  
با اعتبار 63 میلیارد تومان

 در آغاز چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی، همزمان ۸5۰ پروژه بزرگ 
و کوچک برق رسانی با اعتباری بالغ بر 6۰ میلیارد و ۷5۰ میلیون تومان در 

سطح شهرستان اصفهان گشایش و بهره برداری از آن آغاز می شود. 
مهندس حمیدرضا پیرپیران، رییس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان در گفت وگوی ویژه خبری دهه مبارک فجر با اعالم 
این گزارش افزود: در این روزهای فرخنده بهره برداری رسمی از 63 کیلومتر 

شبکه روشنایی جدید نیز آغاز می شود. 
وی در ادامه افزود: برای اجرای طرح های یادشــده 3۲۸ دستگاه پست و 
ترانسفورماتور زمینی و هوایی تجهیز و در مدار قرار گرفته است و همچنین 
احداث 3۷4 کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف زمینی و هوایی از دیگر 
پروژه های آماده بهره برداری در این روزهای فرخنده است که نزدیک به 3۰ 

هزار انشعاب جدید را در اختیار مشترکین قرار می دهد. 
وی تصریح کرد: حوزه توزیع برق اصفهان حدود ۱5 هزار و ۷۰۰ کیلومتر، 
۱6 شهر و 3۷۸ روستا می باشد و در این محدوده هیچ روستایی با ۱۰ خانوار 
بدون برق وجود ندارد. این مقام مسئول به تاسیسات زیر بار شرکت توزیع 
برق اصفهان اشاره کرد و تاکید کرد: کار برق رسانی حوزه فرمانداری اصفهان 
به طور پایدار و مطمئن با ایجاد شبکه های فشار متوسط و ضعیف هوایی 
و زیرزمینی با بیش از ۱4 هزار کیلومتر با ۱۲ هزار و ۲۰۱ دستگاه پست و 
ترانس هوایی و زمینی با ظرفیت 3۰9۷ هزار مگاوات آمپر و 336 فیدر و در 

نهایت بیش از ۲5۲۱۰۸ شعله چراغ صورت می گیرد. 
وی تصریح کرد: بهره برداری از ۱۱۰ پروژه انرژی خورشــیدی در مقیاس 
کوچک جمعا به ظرفیت یک مگاوات، افتتاح و اتصال ســه واحد نیروگاه 
گازی با مقیاس کوچک در شهرک های سگزی و جی به ظرفیت 5 مگاوات 
و راه اندازی سامانه پذیرش مشترکین جدید انرژی های نو از طریق تلفن 
3۸۱۲۱ و همچنین پذیرش مشترکین نیروگاهی کوچک از همین طریق از 
پروژه های بازار برق این شرکت در دهه مبارک فجر می باشد که پروژه های 
یادشده ظرفیت سازی ویژه ای برای مدیریت پیک تابستان سال آینده را نیز 

فراهم و امکان پذیرش انشعابات بیشتر را ایجاد می کند.
رییس هیئت مدیره شرکت اعالم کرد: در سال 96 میزان رشد پیک بار ۲/5 
درصد رشد نسبت به سال 95 به میزان ۱۰۸6 مگاوات رسید که باتوجه به 
رشد 5 درصدی پیک بار در کل کشور عملکرد شرکت توزیع برق اصفهان 

بسیار مناسب بوده اســت و این موفقیت با همکاری مشترکین و در کلیه 
بخش های مدیریت بار به میزان ۱۲۰ مگاوات حاصل شد؛ نکته مهم اینکه 
باید توجه کنیم برای اولین بار بخش های غیرمولد مثل مشترکین خانگی، 
تجاری و اداری نقش پررنگی در طرح های مدیریت بار داشته و 4۰ مگاوات 
از این مدیریت بار را این مشترکین به انجام رسانده اند و در نتیجه بخش های 
مولد صنعت وکشاورزی با محدودیت کمتری مواجه بوده اند و با اطمینان 

خاطر بیشتری به تولید خود پرداخته اند. 
وی اظهار داشت: در ۱۰ ماهه ابتدای سال 96 مشترکین شرکت توزیع برق 
اصفهان حدود 3/5 درصد بیشتر از ۱۰ ماهه اول سال 95 انرژی برق مصرف 
کردند که این باتوجه به افزایش ۲ درصدی تعداد مشــترکین در ۱۰ ماهه 

ابتدای سال 96 دارای افزایش منطقی است. 
مهندس پیرپیران از آغاز برنامه های فرهنگی مدیریت برق در تابستان آینده 
خبر داد و گفت: بخشی از پروژه های اجرایی در دهه فجر، مقدمه و زیرساخت 
فعالیت های فرهنگی است که در گروه های مختلف از جمله ادارات، کارخانه 

ها، چاه های آب کشاورزی ومصارف خانگی صورت می گیرد. 
وی عنوان کرد: رونمایی از استراتژی شرکت با ۷ محور کاهش خاموشی ها 
به میزان 3۰ دقیقه به ازای هر مشترک، کاهش تلفات به 5 درصد، توسعه 
خدمات الکترونیک و غیرحضوری به صورت ۱۰۰درصد، نداشــتن حادثه 
پرســنلی، پیمانکاران و مردمی، مدیریت 5۰ درصدی رشد بار، اجرای 9۰ 
درصد پروژه های تایید شده در سطح شرکت و در نهایت رسیدن به ۱۰۰ 

درصد وصول به فروش از پروژه های ما در این دهه مبارک است. 
وی 5 زیرســاخت را چرخ دنده های تحرک و پیشرفت شرکت توزیع برق 
اصفهان عنوان کرد و گفت: این شــرکت در 5 زیرســاخت سخت افزاری، 
نرم افزاری، منابع انسانی، شــبکه های توزیع و دستورالعمل ها و روش ها 
برنامه ریزی های مدون و کاربردی را صورت داده است به طوری که در بخش 
زیرساخت های سخت افزاری به ایجاد شبکه های مخابراتی برای تمام نقاط 
شهر و حتی خارج از محدوده شهر اصفهان اقدام کرده و در این راستا ارتباط 
کلیه نقاط به خطوط دیتا میسر شده، در بخش دوم نرم افزارهای جامع در 
حوزه های اختصاصی معاونت های مختلف از جمله مهندسی، بهره برداری، 
خدمات مشترکینت ایجاد و به کار گرفته شده است. در بخش سوم که به 
عبارتی سرمایه اصلی سازمانی را به دنبال دارد براساس ارزیابی عملکرد که 
به صورت دوره ای انجام می شود آموزش و ارتقای رشد سازمانی متناسب با 
واحدهای مربوطه برنامه ریزی شده؛ در بخش شبکه های توزیع برق استفاده 
از تجهیزات به روز و داشتن برنامه ســرویس تعمیرات به موقع و تعویض 
شبکه های و تاسیسات فرسوده از اولویت های این بخش است و در نهایت 
دستورالعمل ها و روش ها به صورت جامع مورد بررسی قرار گرفته و در بخش 
کنترل نقدینگی و مدیریت خلق منابع گام های خوبی برداشته شده است. 

وی اجرای پروژه های مذکور را توســعه مانیتورینگ و هوشمندی شبکه، 
افزایش ضریب ایمنی، افزایش قابلیت اطمینان شبکه، زیبایی در مبلمان 

شهری و حفظ فضای سبز عنوان کرد. 

کارنامه توزیع برق شهرستان اصفهان؛ روشن تر از همیشه

850 پروژه و 60 میلیارد و 750 میلیون تومان اعتبار 
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