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فعالیت رمز پویا، امیدها برای کاهش آمار پرونده های جرائم سایبری در اصفهان را افزایش داده است؛

بر اساس اعالم پلیس فتای اصفهان طی یک سال اخیر، جرائم سایبری در استان بیش از 70 درصد رشد داشته است؛ اتفاقی نگران کننده و بی سابقه در فضای امنیتی 
جامعه که در حال تبدیل شدن به یک غول مهار نشدنی است. هر چند امیدها برای کاهش این دســت از جرائم با راه اندازی سامانه رمز دوم پویا از سوی بانک ها افزایش 

داشته؛ اما این حد از رشد جرائم در فضای سایبری همچنان نگرانی ها را باقی گذاشته است.

کشیده شدن ترمز فیشینگ با پویا
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 برگشته ای حاج قاسم! 
 حماسه میلیونی بدرقه فرمانده دل ها در تهران، جهان را مات و متحیر کرد 

طرح شناسنامه دار شدن لوازم خانگی برای 
مبارزه با کاالی قاچاق در اصفهان کلید خورد؛

قانون علیه قاچاقچی ها
 صفحه3

اصفهان به دنبال جذب 
گردشگر بیشتر در سال جدید 

چینی است
 صفحه3
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احیای مجموعه علی قلی آقا با مرمت خانه روغنی؛

شاهکار هنری دوران صفویه، زنده شد
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معاون توسعه و پیش بینی اداره کل 
هواشناسی:

آلودگی هوای اصفهان 
تشدید می شود

معافیت 100 میلیون تومانی 
 کشاورزان شرق اصفهان 

با مصوبه شورای شهر

استاندار تاکید کرد:

لزوم هزینه کردن 
سپرده های مردم در استان
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باید در تاریخ بنویســند »وقتی ما در خواب ناز بودیم، شما شهید شدید.« همین یک جمله برای شــرمندگی ابدی ما کافی است سمیه پارسادوست
سردار ... 

و بسم ا... القاصم الجبارین. دیروز تهران به خروش آمد؛ قلب ایران حماسه ای خلق کرد که شاید جبران گوشه ای از آن همه شرمندگی باشد و نشانه ای از عهدی 
که با شما بستیم. مردم از ساعت ها قبل از شروع مراسم به خیابان ها آمدند. هنوز آفتاب طلوع نکرده بود، سحرگاه چهارمین روزی بود که سردار را نداشتیم. این 
بار آمده بودند که بگویند اگر در آن نیمه شب ظلمانی بغداد که شما را ناجوانمردانه زدند، نبودیم که یاری ات کنیم، این بار بیدار ماندیم تاصبح که مبادا باز هم خواب 
بمانیم. نماز را که خواندند، راهی شدند؛ راهی مسیری که از کاظمین آغاز شده بود و امروز به کرمان و گلزار شهدای زادگاه شما ختم می شود. امروز قرار است کنار 
»حسین« آرام بگیرید؛ حسینی که عاشقانه دوستش داشتید و می گفتید عارف است. حسینی که روزی در خواب دیده بود دریا پیکر همرزمان شهیدتان را تا سنگر 
می آورد و وقتی خوابش تعبیر شد، مانده بودید این جوان چطور این قدر دقیق می دانست شهدا کی و از کدام سو می رسند و »حسین« گفته بود: در خواب دیدم

و نمی دانم در این سال های پس از جنگ چندبار حسین را به خواب دیدید و از دلتنگی هایتان برایش گفتید. چقدر آرزو کردید زودتر به او ملحق شوید و آخر هم 
به آرزوی تان رسیدید هرچند به قیمت خون شدن دل ما تمام شد.

دیروز در قلب ایران، مردم فریاد انتقام ســردادند. تهران و ایران و دنیا پس از ارتحال حضرت امام)ره( و به جز مراســم تشییع پیرخمین، چنین مراسم بدرقه 
باشکوهی را به خود ندیده بود، دنیا مات و متحیر ماند.

»حاج صادق آهنگران« ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش را خواند و دل مان هوایی شد. هوایی روز و روزگاری که نسل ما تنها وصفش را شنیده بود 
و امثال شما با تمام وجود لمسش کرده بودید.

جمعیت آن قدر زیاد بود که قابل توصیف نیست. برآوردها می گفت 5 میلیون نفر برای وداع آخر با شما آمده بودند. حرف شان یک کالم »انتقام« بود و چندساعت 
بعد خبرگزاری های دنیا خبر دادند »پرچم قرمز به نشانه انتقام در مسجد جمکران برافراشته شده است.« دنیا با حیرت و البته هراس به این خبر نگاه کرد. رسانه ها 
نوشتند که ایران پرچم قرمزی در قم برافراشته است که در طول تاریخ فقط در شهادت امام حسین)ع( استفاده شده و نماد انتقام بزرگ و سخت است؛ اتفاقی 

که بعد از 1400 سال از ظهور اسالم تا کنون برای دومین بار دیروز رخ داد.
از خوزستان تا مشهد و تهران و قم و امروز هم در کرمان و تمام ایران با شما وداع کردیم و وداع می کنیم؛ وداعی که البته پایان داستان سلیمانی نخواهد بود. »قاسم 
سلیمانی« تا وقتی بود معادالت منطقه را رقم می زد و حاال هم که نیست باز هم معادالت منطقه حول او می چرخد. وقتی تمام دنیا از یک نام حرف می زند و تشییع 
میلیونی تیتر یک تمام رسانه های جهان شده و فرزندان شما فریاد انتقام سر داده اند، یعنی شما تنها ساعاتی در میان ما نبودی و حاال با قدرتی بیشتر بازگشته ای.

این سوزی که بر سینه ما نشســته خاموش نخواهد شد؛ اما یقین داشته باشید راهی هم که گشودید بسته نخواهد شــد. مالک اگر رفت، غیرت مالک هست 
حتی اگر بعد مالک، به تن حوصله سر، سنگین باشد و تحمل این داغ که وقتی در خواب ناز بودیم، شما رفتید، کمرشکن. همین برای شرمندگی ابدی ما کافی 

است سردار ...

مراسم بزرگداشت سرداران شهید در نبل و الزهرای سوریه
 مراسم بزرگداشت شهیدان سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، ابو مهدی المهندس معاون سازمان الحشد الشعبی)بسیج 

مردمی عراق( و یاران همراه آنها در شهرهای شیعه نشین نبل و الزهرا در استان حلب سوریه برگزار شد.

عکس خبر
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مخالفت چین با تهدید شدن عراق به تحریم
چین، مخالفت خود را با تهدید عراق به اعمال تحریم از ســوی رییس جمهوری آمریکا اعالم کرد. 
وزارت خارجه چین با صدور بیانیه ای کوتاه، نسبت به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رییس جمهوری 
آمریکا مبنی بر اعمال »تحریم های شدید« علیه عراق واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است، 
چین با استفاده ناعادالنه از تهدید تحریم ها مخالف است و تضمین صلح و ثبات در منطقه خلیج 
فارس یک مسئله کامال حیاتی برای تمام جهان محسوب می شود. بیانیه وزارت خارجه چین پس 
از آن صادر شــد که دونالد ترامپ در پی تصویب قانون اخراج نظامیان آمریکا در پارلمان عراق این 

کشور را تهدید به اعمال»تحریم های شدید«  کرد.

وزیر خارجه پاکستان:

اجازه نمی دهیم از خاک ما برای تهدید کشورهای دیگر 
استفاده شود

وزیر خارجه پاکستان در واکنش به تهدیدات توئیتری اخیر دونالد ترامپ علیه ایران اعالم کرد، اسالم 
آباد اجازه نمی دهد از خاکش برای تهدید کشورهای دیگر اســتفاده شود. شاه محمود قریشی، با 
اشاره به تنش های ایجاد شــده پس از اقدام آمریکا در ترور سردار ســپهبد حاج قاسم سلیمانی، 
فرمانده سپاه قدس، اعالم کرد اسالم آباد نه اجازه استفاده از خاکش را برای حمله به کشور دیگری 
را می دهد و نه در تنش های منطقه مشــارکت می کند. وی در گفت و گوی تلفنی با وزرای خارجه 
ایران، امارات متحده عربی، عربســتان و ترکیه بار دیگر بر مواضع اسالم آباد بر جلوگیری از تشدید 
تنش ها در منطقه و حفظ صلح و ثبات تاکید کرد. وزارت امور خارجه پاکستان نیز با انتشار بیانیه ای 
ضمن تاکید بر جلوگیری از تشدید تنش ها در خاورمیانه خواستار خویشتن داری طرفین و اجتناب 
 از درگیری شد. قریشی، پیش تر ضمن تماس با مقامات ســازمان ملل، خواستار گوشزد قوانین 

بین المللی به عامل ایجاد تنش و برهم زننده صلح در منطقه شد.

مصر ، میزبان نشستی درباره لیبی می شود
وزارت خارجه مصر در بیانیه ای اعالم کرد: فردا نشست وزارتی با حضور سامح شکری، وزیر خارجه 
این کشور و وزرای خارجه فرانسه، ایتالیا، یونان و قبرس درباره آخرین تحوالت لیبی در قاهره برگزار 
خواهد شد. در این بیانیه آمده است:  این نشست با هدف بررسی راه های حل و فصل بحران لیبی 
و تحوالت خاورمیانه برگزار می شــود. خلیفه حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی، پیش تر عملیاتی را 
علیه طرابلس که مقر دولت توافق ملی لیبی است، آغاز کرد.به تازگی نیز بعد از امضای دو توافق نامه 
امنیتی و نظامی میان دولت توافق ملی لیبی و ترکیه و تصمیم آنکارا برای اعزام نیرو به لیبی خلیفه 
حفتر از نبرد سرنوشت ســاز برای آزادی طرابلس و مقابله با ترکیه خبــر داد. رجب طیب اردوغان، 

رییس جمهور ترکیه از آغاز اعزام نیروهای ارتش این کشور به لیبی خبر داده است.

 آلمان، جایگزینی نظامیانش در عراق را 
به حالت تعلیق درآورد

دفتر رسانه ای وزارت دفاع آلمان اعالم کرد، ارتش این کشور جایگزین سازی نظامیانی که در ائتالف 
بین المللی ضد داعش در عراق مشارکت داشتند را به حالت تعلیق درآورد.  ارتش آلمان در توییتی 
نوشت، به دلیل تحوالت اوضاع عراق، فرمانده کل نیروهای مسلح تصمیم گرفت اعزام یگان نظامی 
به عراق را به حالت تعلیق درآورد؛ یگانی که قرار بود جایگزین نظامیان قدیمی تر در این کشور باشد. 
وزارت دفاع آلمان با وجود تحوالت اخیر در پی حمالت هوایی آمریکا به عراق، لغو اعزام ۶۰ مشاور 

نظامی به این کشور را هنوز اعالم نکرده است.

میلیون ها دوستدار سرباز وطن، سردارحاج قاسم سلیمانی را بدرقه کردند؛

خروشتهرانبرایبدرقهسرداردلها

لشــکر میلیونــی منتقمان حاج قاســم  علیرضا کریمیان
سلیمانی، سردار رشید کشور، روز گذشته 
تهران را سیاه پوش کرد. همه پشت به پشت رهبر بر پیکرش نمازخواندند 
و پا به پای ولی زمان شــان اشــک ریختنــد. دیروز در تهــران یکی از 
بی نظیرترین رخدادهای فرهنگی کشــور رقم خورد؛ بدرقه ای در شأن و 
مقام یک سپهبد، سربازی جان بر کف در راه وطن که مردم قدر شناس 
ایران به خوبی آن را ادا کردند. رهبر انقالب با دعاهایی جانســوز سردار 
ســلیمانی را در نماز بدقه کردند. حضرت آیت ا...خامنه ای در این نماز، 
عباراتی را به کار بردند که به همین شــهدا اختصاص داشت:»خدایا تو 
وقتی جان آنان را گرفتی که آنان در راه رضای تو در خون خود غلتیده بوده 
و مخلصانه برای خاطر وجه کریمانه تو، به شهادت رسیده بودند. خدایا 
بر درجات شــان بیفزا« پس از  اقامه یک نماز باشکوه، پیکر مطهر این 
شهیدان واال مقام بر دستان میلیون ها عزادار در تهران تشییع شد. در این 
مراسم که مقامات عالی رتبه لشکری و کشوری از جمله سران نظامی، 
رؤسای قوا، خبرگان، وزرا و... شــرکت داشتند، اسماعیل هنیه و زینب 

سلیمانی دختر سردار  سلیمانی به سخنرانی پرداختند.
 زینب سلیمانی گفت: »شهید سلیمانی، پدری مهربان و سرداری وفادار 
برای رهبری بود. آمریکا باید بداند عاشورا منبع قدرت ماست و شاگردان 

دیگری در این مکتب تربیت می شوند که موجب وحشت سلطه گران 
خواهد بود. آمریکا بداند که شهادت پدرم باعث بیداری مردم جهان شده 
و خانه های عنکبوتی آنان را فرو خواهد ریخت. خیال نکنید که با مرگ 

پدرم کار تمام خواهد شد، ما در کنار رهبری خواهیم بود«.
 اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاســی جنبش حماس نیز در مراسم 
تشییع پیکر مطهر سردار شهید ســپهبد قاسم سلیمانی در تهران اظهار  
داشــت:» ما به ایران آمده ایم تا به مقام معظــم رهبری حضرت امام 
خامنه ای، دولت و مردم جمهوری اسالمی ایران شهادت فرمانده بزرگ 
حاج قاسم سلیمانی را تسلیت بگوییم. ما اینجا آمده ایم تا به خانواده 
شهید سلیمانی، فرزندان و نزدیکان او به خاطر این توطئه صهیونیستی 
و آمریکایی تسلیت بگوییم«. رســانه های خارجی، انگشت بر دهان از 
سیل جمعیت مشــتاق بدرقه سردار، این مراســم را بی نظیر و حیرت 
آفرین توصیف کردند. المیادین نوشت، برآوردها نشان می دهد بیش 
از 5 میلیون نفر دراین مراسم شــرکت کرده اند. بسیاری از شبکه های 
جهانی از جمله سی ان ان و اسپوتنیک این مراســم را به صورت زنده 
پخش کردند. شبکه »روسیا الیوم« به پوشش خبری حضور بی نظیر 
مردم در مراسم تشــییع پیکرهای شهدای مقاومت در تهران پرداخت. 
این شــبکه ضمن پخش تصاویری زنده از مراسم مذکور، حضور مردم 

در این مراسم را »گســترده« توصیف کرد. خبرنگار روزنامه فرانسوی 
»لوفیگارو« با نشر توئیتی در حساب کاربری خود به این مراسم واکنش 
نشــان داد. در این توئیت تجمعاتی را که بعد از ترور سردار سلیمانی به 
دست آمریکایی ها در ایران برگزار می شود، گسترده ترین تجمعات بعد 

از رحلت امام خمینی )ره( توصیف کرد.
 ژرژ ملبرونو Georges Malbrunot در صفحه خود در توئیتر نوشت: 
تجمعاتی که از )یکشــنبه( در ایران به مناســبت بزرگداشــت سردار 
سلیمانی برگزار می شود به احتمال زیاد گسترده ترین تجمعات بعد از 
رحلت آیت ا...خمینی در سال ۱۹۸۸ است. خبرنگار نیویورک تایمز  نیز 
حضور گسترده مردم تهران در مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی 
را بازتاب داد. خبرنگار  روزنامه آمریکایی نیویــورک تایمز در تهران در 
صفحه توئیتر خود از حضور میلیونی ایرانی ها در مراســم تشییع پیکر 
 پاک سردار سلیمانی نوشت و آن را »دریای بی انتهای مردم« توصیف 
کرد. خبرنگار نیویورک تایمز همچنین با پســت کردن فیلمی از مراسم 
تشییع سردار ســلیمانی در صفحه توئیتر خود نوشــت: »من در ایران 
راهپیمایی ها و تظاهرات های زیادی در حمایت از حکومت را پوشــش 
داده ام؛اما صحنه امروز متفاوت اســت. حضور مــردم امروز میلیونی 

است«.

ظاهر توئیت های ترامپ علیه ایران تهدید آمیز است؛ 
اما یک ارزیابی واقعی تر از صحنه نشــان می دهد که 
این توییت ها بیش از آنکه پیام آور تهدید باشد، نشانه 
وحشت جدی از پاسخ ســنگین ایران است. رییس 
جمهور آمریکا، در  یکــی از  اظهاراتش پیرامون برنامه 
ایران برای پاســخ دهی به حمله تروریســتی اخیر 
که منجر به شهادت سردار قاســم سلیمانی فرمانده 
نیروی قدس، ابومهدی المهندس و جمع دیگری از 
نیروهای ایرانی و عراقی شد، سعی کرد تا بار دیگر با 
ادبیات تهدید آمیز با ایران صحبت کند. او از شناسایی 
52 نقطه در ایران )به یاد 52 گــروگان آمریکایی در 
جریان اشــغال النه جاسوسی در ســال 5۸( برای 
حمله –درصورت پاسخ دهی ایران- صحبت به میان 
آورد و گفت که برخی از این نقاط شناســایی شده، از 

اهمیت باالیی برای ایــران و فرهنگ ایرانی برخوردار 
اســت. نگاهی به اظهارات برخی مقامات آمریکایی 
طی روزهای گذشته نشان می دهد که نگرانی زیادی 
در میان سیاســتمداران و مقامــات آمریکایی وجود 
دارد. ازجمله این افراد، برنی سندرز سناتور آمریکایی 
است که دستور رییس جمهور آمریکا برای به شهادت 
رساندن سردار قاسم سلیمانی را خالف وعده او برای 
پایان دادن به جنگ های بی پایان خواند و به شــدت 
از آن انتقــاد کرد. عالوه بر مقامات سیاســی، جامعه 
آمریکایی نیز حوادث را با چشــمانی نگــران دنبال 
می کند و سوال همه آنها این است که پاسخ ایران چه 
خواهد بود. از طرف دیگر، دونالد ترامپ رییس جمهور 
آمریکا درحالی با زبان تهدید با ایران سخن می گوید 
که در پشت پرده، واســطه های زیادی را مستقیم و 

غیرمســتقیم و با ادبیات مختلف برای جلوگیری از 
واکنش ایران بسیج کرده اســت. امیر پوردستان از 
فرماندهان عالی رتبه ارتش نیز گفته بود که آمریکا ۱۶ 
کشور را واسطه کرده است. آمریکایی ها می دانند که 
ایران در پاســخ دهی به این اقدام جنایتکارانه تردید 
نخواهد کرد؛ اما اینکه این پاســخ به چه شــکل، چه 
زمان و در کجا خواهد بود، مولفه هایی است که هیئت 
حاکمه آمریکا را در یک داالن تاریک بی انتها از ترس 

و وحشت قرار داده است.

توئیت های ترامپ علیه ایران؛ پیام تهدید یا نشانه وحشت؟

وزیر امور خارجه ایران ،گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات برجامی ایران را در چارچوب برجام خواند و گفت: به همکاری کامل خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
ادامه می دهیم. محمدجواد ظریف در پی اعالم گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات ایران در برجام در توئیتی نوشــت: براساس گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات 
برجامی ایران برطبق پاراگراف 3۶ برجام، دیگر هیچ محدودیتی در تعداد سانتریفیوژها وجود نخواهد داشت. وی، این گام پنجم و نهایی را در چارچوب برجام خوانده 
و عنوان کرده که همه گام های برداشته شده در صورت اجرای موثر تعهدات متقابل قابل بازگشت است. ظریف همچنین تاکید کرده است که جمهوری اسالمی ایران 
به همکاری کامل خود با آژانس ادامه می دهد. دولت گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات ایران در برجام را اعالم کرد که بر اساس آن، ایران، دیگر با هیچ محدودیتی در 
حوزه عملیاتی )شامل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده، و تحقیق و توسعه( مواجه نیست. »براساس این بیانیه، جمهوری اسالمی ایران 
در گام پنجم کاهش تعهدات خود، آخرین مورد کلیدی از محدودیت های عملیاتی خود در برجام، یعنی »محدودیت در تعداد سانتریفیوژها« را کنار می گذارد. بدین 
ترتیب برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی )شامل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده، و 

تحقیق و توسعه( مواجه نیست و  از این به بعد برنامه هسته ای ایران صرفا بر اساس نیازهای فنی خود پیش خواهد رفت. 

چهره روزتوضیحات »ظریف« درباره اقدام هسته ای ایران

وز عکس ر

حضور جمعی از 
سفرای خارجی در 
مراسم تشییع سردار

»صالح زواوی« ســفیر فلســطین، 
»دریــا اورس« ســفیر ترکیــه، 
»عبدالغفور لیوال« سفیر افغانستان، 
»ســعد عبدالوهاب جــواد قندیل« 
سفیر عراق، »عدنان حسن محمود« 
سفیر ســوریه، کاردار عمان، سفرای 
ازبکستان، آذربایجان، گینه بیسائو، 
کنیا و ...از جمله حاضران در مراسم 

تشییع سردار سلیمانی  بودند.

پیام آیت ا...سیستانی به رهبر انقالب
حضرت آیت ا... سیستانی در پیامی به رهبر معظم انقالب اسالمی، شــهادت سردار عالیقدر حاج 
قاسم سلیمانی را تسلیت گفتند. در این پیام آمده است: خبر شهادت سردار عالیقدر آقای حاج قاسم 
سلیمانی رحمت ا... علیه موجب تاسف و 
تاثر فراوان شد. نقش کم نظیر آن مرحوم 
طی ســالیان پیکار با عناصر داعش در 
عراق و زحمات فراوانی را که در این راستا 
متحمل شدند، فراموش ناشدنی است. 
اینجانب ضایعه فقدان آن شهید واالمقام 
را به جنابعالی و به فرزندان مکرم و دیگر 
بســتگان محترم شــان و به همه ملت 
شریف ایران به ویژه به مردم عزیز کرمان 
تسلیت عرض کرده و از خداوند منان برای 

آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

اعالم آمادگی 20 اندیشکده برای ارائه راهکارهای مقابله با آمریکا
2۰ اندیشکده برای ارائه راهکارهای مقابله با آمریکا اعالم آمادگی کرده و در نامه ای اعالم کردند: هرچند 
ابعاد خسارات احتمالی چنین واکنشی دور از ذهن نیست؛ اما به جد معتقدیم عدم واکنش پشیمان 
کننده، به ضعف تلقی شده و محاسبات دشمن را به سمت فشار بیشتر سوق داده و حمالت و واکنش های 
بعدی سنگین تری را به دنبال خواهد داشت. در کنار »انتقام ســخت« که باید »بهنگام«، »متناسب« 
و »مستقیم« باشد، کمترین خواســته ملت ایران و محور مقاومت باید بر خروج نظامیان آمریکایی از 
منطقه غرب آسیا متمرکز شده و همه توان بر این موضوع مجتمع شود. پاسخ به ترور نماد مقاومت کشور 
و نابودکننده داعش، نباید محدود و معطل به اقدام رسمی در حوزه نظامی در غرب آسیا شود لذا ضروری 
اســت هر جمع و گروهی متناســب با ظرفیت خود در حوزه های مختلف اقتصادی، حقوق بین الملل، 

فرهنگی، سایبری و سیاسی اقدام کنند.

شورای همکاری، ترور سردار سلیمانی و ابومهدی را محکوم نکرد
شورای همکاری خلیج فارس بعد از گذشت پنج روز از جنایت آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد حاج 
قاسم ســلیمانی و ابومهدی المهندس، بدون محکوم کردن این جنایت، تنها همه طرف ها را به آرامش و 
عدم تنش فراخواند. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، »شورای همکاری خلیج« فارس روز 
دوشنبه بیانیه ای صادر و طی آن بر حفظ آرامش و عدم تشدید تنش ها تاکید کرد. در این بیانیه آمده است: 
»شورای همکاری با نگرانی همه حوادث و تحوالت اخیر در عراق را دنبال می کند و همه طرف های مربوطه 
را به آرامش، عدم تشدید تنش و ترجیح دادن راه حل های سیاسی به منظور دور کردن منطقه و ملت های 

آن از هر گونه پیامدهای منفی بر امنیت و ثبات منطقه دعوت می کند.«

ادعای مقام آمریکایی درباره آماده باش موشکی ایران
یک مقام آمریکایی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته اســت که ما یک سطح آماده باش در نیروی 
موشکی ایران را رصد و شناسایی کرده ایم؛ اما نمی دانیم که این اقدام تدافعی است یا تهاجمی. این مقام 
آمریکایی مدعی شده  که ایران در باالترین سطح آماده باش موشکی قرار گرفته؛ اما جزییات بیشتری 
ارائه نکرده است. این مقام آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود، افزود: آن ها به وضوح در باالترین 
سطح هشدار قرار گرفته ان؛د اما این نکته را نمی توانیم تشخیص دهیم که این آمادگی تدافعی است 

یا تهاجمی، ولی از نزدیک در حال رصد آن هستیم.

کافه سیاست

وزیر بهداشت:

شهید سپهبد سلیمانی 
حامی و همراه ما در حوزه 

سالمت بود
وزیر بهداشت گفت: شــهید سلیمانی عالوه 
بر زمین گیــر کردن تروریســت ها، در حوزه 
نظام سالمت حامی و همراه ما بود به طوری 
که توانســتیم از مســیرهای مختلف حلقه 
تحریم ها را بشــکنیم تا مردم در حوزه دارو و 
تجهیزات پزشکی مشــکالت کمتری داشته 

باشند.
 ســعید نمکی که در مراســم تشــییع پیکر 
شهید سپهبد قاسم ســلیمانی حضور یافته 
بود، در جمــع خبرنگاران گفــت: این حادثه 
تروریستی را به مردم شریف ایران و منطقه 
-که شــهید ســلیمانی ناجی آنها در عراق، 
سوریه، یمن و دیگر نقاط جهان بود- تسلیت 
می گویم؛ خاطره این مرد بزرگ در یاد مردم 
این ســرزمین جاودانــه خواهد بــود. وی 
افزود: شهید ســپهبد قاسم سلیمانی عالوه 
بر زمین گیر کــردن تروریســت ها و حذف 
آنها از منطقه به ما نیز بــه ویژه در حوزه نظام 
ســالمت کمک کرد. طی یک ســال گذشته 
آمریکایی ها بــه رغم ادعای خــود مبنی بر 
تحریم نبــودن دارو و تجهیزات پزشــکی، 
بیشترین فشــار را به کشــور ما وارد کردند و 
هدف آنها ایــن بود که مردم ایــران را به زانو 
درآورند؛ اما شهید ســپهبد قاسم سلیمانی، 
در این یک ســال حامی و همــراه ما بود به 
طوری که توانستیم از مســیرهای مختلف 
حلقه تحریم ها را بشــکنیم تا مردم در حوزه 
 دارو و تجهیزات پزشــکی مشکالت کمتری 

داشته باشند.

آمریکا باید بداند عاشورا منبع قدرت ماست و شاگردان 
دیگری در این مکتب تربیت می شوند که موجب وحشت 
سلطه گران خواهد بود. آمریکا بداند که شهادت پدرم باعث 
بیداری مردم جهان شده و خانه های عنکبوتی آنان را فرو 

خواهد ریخت

بین الملل

یدر
س: ل

عک
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استاندار تاکید کرد:

لزوم هزینه کردن سپرده های مردم در استان
استاندار اصفهان در نشست رفع موانع تولید واحدهای صنعتی با اشاره به اینکه برخی بانک ها اراده قوی 
برای حل مشکالت و احدها نداشتند و در جلسه هفته گذشته مجاب به این امر شدند،اظهار کرد: سال 
قبل برخی بانک های خصوصی 160 هزار میلیارد ریال وجوه مردم را جای دیگر ســرمایه گذاری کردند. 
عباس رضایی با بیان اینکه این سرمایه باید برای اشتغال و تولید در همین استان هزینه می شد، افزود: 
سود مرکب نیز از دیگر معضالتی است که برخی بانک ها دارند و این خالف است. به طور مثال فردی 8 
میلیارد ریال وام گرفته و نتوانسته به موقع پرداخت کند که  تا 30 میلیارد ریال به این مبلغ، سود تعلق 
گرفته است. وی در ادامه با اشاره به اینکه بیشتر بانک ها خود را با ستاد تسهیل هماهنگ کرده اند، ابراز 

امیدواری کرد در آینده واحدهای صنعتی بتوانند از تسهیالت این بانک ها بهره مند شوند.

 صادرات بیش از 17 هزار تن محصول دامی 
به کشورهای اروپایی و آسیایی

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی اســتان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 1۷ هزار 
و 60۷ تن محصول دامی از اســتان اصفهان به بازارهای روسیه و حاشــیه خلیج فارس ارسال شده 
که این میزان صادرات برای استان و کشــور بیش از 1۹ میلیون و ۷۴3 دالر ارز آوری به همراه داشته 
است. محمد کشتکار از افرایش ۲0 درصدی میزان صادرات و ۲۵ درصدی سود حاصل از فروش این 
محصوالت به متقاضیان خارج از کشــور در مقایسه با مدت مشابه پارســال خبر داد و افزود: در این 
مدت ۲۷ نوع محصول شــامل آالیش دامی، تخم مرغ، ماهی، لبنیات و پرندگان زینتی صادر شده 
است. وی به صادرات ۷ هزار 30۹ تن خامه پاستوریزه برای اولین بار طی چند سال اخیر نیز اشاره کرد 
و گفت: روغن، کره و پنیر خامه ای نیز از دیگر محصوالت جدید صادراتی استان در این مدت بوده است.

راه اندازی خدمات دریافت رمز پویا از طریق پیامک
بانک مرکزی اعالم کرد: از روز سه شنبه )روز گذشته( این امکان فراهم می شود تا مشتریان بانکی 
در زمان انجام پرداخت ها و خریدهای اینترنتی، درخواست خود را برای دریافت پیامکی رمز پویا به 
بانک صادرکننده کارت ارسال کنند. این طرح به صورت مرحله ای اجرا شده و در هر مرحله تعدادی 
از بانک ها و موسســات اعتباری تا پایان دی ماه جاری به طرح اضافه می شــوند. با اضافه شدن 
دکمه »درخواســت رمز پویا« به درگاه های پرداخت اینترنتی و برنامه هــای پرداخت، این امکان 
فراهم می شود که مشتریان، رمز دوم پویای خود را از طریق پیامک دریافت کنند. با توجه به اینکه 
دریافت رمز پویا از طریق پیامک منوط به ارائه تاییدیه شماره تلفن همراه به بانک مربوطه است، باید 
مشتریان برای اطالع از نحوه ارائه این تاییدیه، ضمن ارتباط با مراکز تماس بانک خود و یا با مراجعه 

به شعب یا وب سایت بانک ، اطالعات الزم را در این خصوص به دست آورند.

مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق با افزایش مالیات بر سیگار
در حالی که درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه سال ۹۹ بیش از ۲0 درصد افزایش پیدا کرده، اعضای 
کمیسیون تلفیق با افزایش مالیات بر سیگار مخالفت کردند. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده 
مردم شاهین شهر گفت:  با وجود اینکه نزدیک به ۲0 پیشنهاد در قالب تبصره های یک تا 6 از سوی 
نمایندگان مطرح شد، هیچ یک از این پیشنهاد الحاقی رای نیاورد و البته تعداد قابل توجهی از این 
پیشنهاد نیاز به دو سوم آرا داشت. حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهاداتی که مطرح 
شد و رای نیاورد این بود که مالیات بر سیگار افزایش پیدا کند به این ترتیب که از سیگار خارجی به 
ازای هر نخ 300 تومان و سیگار تولید داخل به ازای هر نخ 100 تومان اخذ مالیات افزایش داشته باشد 

که این پیشنهاد با مخالفت اعضای کمیسیون همراه شد. 

طرح شناسنامه دار شدن لوازم خانگی برای مبارزه با کاالی قاچاق در اصفهان کلید خورد؛

قانون علیه قاچاقچی ها

طرح مبارزه با ورود کاالی قاچاق به کشور  مرضیه محب رسول
پس از بازار موبایل این بار قرار است در بازار 
لوازم خانگی انجام شود. هر چند تا پیش از این نیز برخی از طرح های 
ناموفق مانند شبنم و ایران کد هم برای این مدل از مبارزه با قاچاق در 
کشور انجام شد؛ اما سرانجام چندان خوشــی نداشت و سفره قاچاق 

همچنان در سراسر کشور و به خصوص شهرهای بزرگ پهن است.
آنگونه که کارشناســان و فعاالن این بــازار می گویند بــا اجرای طرح 
شناسایی کاال و کدرهگیری می توان برای همیشه با قاچاق در بازار لوازم 
خانگی خداحافظی کرد. این طرح که از خرداد ماه امســال زمزمه های 
اجرایی شدن آن شــنیده می شــد پس از چندین ماه کش و قوس از 
نیمه دی ماه در سراسر کشور و البته استان اصفهان اجرایی می شود. 
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور گفته است اجرای 
طرح شناســایی کاال و کد رهگیری لوازم خانگی شامل یخچال فریزر، 
لباسشــویی، اجاق گاز، کولر، پکیج، جارو برقی و ماکروویو در استان 

اصفهان اجرایی شده است. 
حمیدرضا غزنوی با بیان اینکه در بررسی های انجام شده، پیش بینی 
می شود اجرای این طرح در مقایسه با طرح های شــبنم و ایران کد با 
موفقیت بیشــتری همراه باشد، افزود: فروشــندگان و خریداران کاال 

در استان می توانند برای دریافت مشــخصات کاالی مورد نظر خود کد 
رهگیری محصول را به #۷۷*۴* ارسال کنند. وی با بیان اینکه مصوبه 
اجرای این طرح از طرف هیئت دولت در سال ۹۵ صادر و در سال ۹6 ابالغ 
شده است، گفت: پس از دو سال بررسی آیین نامه ها و زیر ساخت های 
اجرایی مناسب این طرح در شــوراهای تخصصی، اردیبهشت امسال 
صدور کد رهگیری برای کاالهای موجود در انبارهای استان آغاز شد، تا 
بسترهای الزم برای کد گذاری محصوالت واحدهای تولیدی نیز فراهم 
شود. اما سوال و نگرانی اصلی اینجاست که سرنوشت کاالهای قاچاق 
موجود در بازار چه خواهد شد؟ بر اساس اعالم مرتضی میری، رییس 
اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی طبق صحبت انجام شده با مسئولین، 
قرار شد یک ماه وقت داده شود تا افرادی که نتوانسته اند شناسه بگیرند 
کاالهای خود را به اتحادیه های سراسر کشور معرفی و اتحادیه ها، آمار 
را به سامانه شناسانه بدهند و ماموران از 1۵ بهمن ماه بتوانند رسیدگی 
انجام دهند. اتفاقی که رخ داده این اســت که وضعیت کاالهای ایرانی 
و خارجی تفکیک شــده و برای کاالهای ایرانی 1۵ بهمن ماه و کاالهای 

خارجی 1۵ اسفندماه در نظر گرفته شده است. 
هر چند کلید خوردن اجرای این طرح، امیدها برای ریشه کن کردن ورود 
کاالی قاچاق به بــازار را افزایش داده؛ اما کارشناســان معتقدند  طرح 

مذکور، قسمت های مختلفی دارد که در صورت فعال شدن همه آن ها 
می توان به کارآمد بودن این طرح امید داشت، در واقع این طرح شامل 
سه قسمت می شود؛ شناســه کاال، کد رهگیری و سامانه گارانتی. این 
طرح زمانی کامل می شود که این سه بخش به هم وصل شوند و شناسه 

کاال به  تنهایی نمی تواند طرح را کامل کند. 
در مرحله بعد که احتماال اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد، کد رهگیری 
اضافه شده و در بخش پایانی هم ســامانه گارانتی اضافه می شود. در 
صورت اتصال این ســه بخش می توان به این  طرح امیدوار بود. باید 
دید آیا این زنجیره طبق زمان بندی پیش خواهد رفت یا نه؟ د ر نهایت با 
اجرایی شدن مرحله اول این طرح که به تازگی کلید خورده است، از این 
پس اگر گروه های کاالیی تعیین شده در بخش لوازم خانگی در سطح 

بازار دارای شناسه کاال نباشند، قاچاق تلقی می شوند. 
این بــار تولیدکنندگان نســبت به نتایــج این طرح امیدوار هســتند. 
برنامه ای که هم می تواند امیدها برای کم شدن کاالهای تقلبی در بازار 
را افزایش دهد و هم رونقی در فروش لــوازم خانگی داخلی به وجود 
بیاورد. هر چند باید دید آیا بازار و تولیدات داخلی قابلیت تامین نیازهای 
 مشتریان را دارند یا نقص ها و کمبودها راه واردات از مبادی رسمی را باز 

خواهد کرد؟

رییس اتحادیه نساجی اســتان اصفهان از افزایش 
۴0 درصدی میزان تولیدپارچه کارگاه تولیدی نساجی 
اســتان اصفهان در ســال جاری خبــرداد. ابراهیم 
شیشــه گر اظهار داشــت: با توجه بــه جلوگیری از 
واردات بی رویه به داخل کشور و کاهش ۷0 درصدی 
واردات پارچه به بازار، شاهد رونق گرفتن کارگاه های 
تولیدی نساجی اســتان اصفهان در ســال جاری 
بودیم که نتیجه آن رشــد ۴0 درصــدی میزان تولید 

پارچه کارگاه های تولیدی اســتان نســبت به سال 
گذشــته اســت. رییس اتحادیه نســاجی استان 
اصفهان تاکید کرد: در حال حاضر هیچ مشــکلی در 
تامین مواد اولیه کارگاه های نساجی استان اصفهان 
وجود ندارد. شیشه گر در خصوص علت گرانی مواد 
اولیه کارگاه های نســاجی اســتان اصفهان در سال 
جاری ادامه داد: اصلی تریــن علت گرانی مواد اولیه 
کارگاه های تولیدی نساجی استان اصفهان افزایش 
تورم و رکود اقتصادی است. شیشــه گر یادآور شد: 
همچنین در سال جاری از ســوی اتحادیه نساجی 
اســتان اصفهان تســهیالتی همچون بیمه، کاهش 
مالیات کارگاه ها، برند ســازی، افزایش صادرات و 

درآمد زایی و رشد تولید در سطح کارگاه های نساجی 
استان اصفهان صورت گرفته اســت.وی ادامه داد: 
خوشبختانه تا کنون توانسته ایم سطح کیفیت پارچه 
تولید کارگاه های استان اصفهان را در برابر نمونه های 
خارجی ارتقا بخشیم. رییس اتحادیه نساجی استان 
اصفهان تاکید کرد: افزایش سطح کیفیت تولید پارچه 
استان اصفهان باعث فراهم شــدن زمینه همکاری 
خارجی و صادرات محصول پارچه استان اصفهان به 
کشورهای خارجی در سال جاری شده است. شیشه 
گر افزود: میزان صادرات محصوالت نساجی استان 
اصفهان در مقایسه با سال گذشته ۷0 درصد بیشتر 

بوده است.

رییس اتحادیه نساجی استان خبر داد:

 رشد 70درصدی صادرات محصوالت نساجی استان

 دستکش بافتنی

بازار

 پس از دو سال بررسی آیین نامه ها و زیر ساخت های اجرایی 
مناسب این طرح در شوراهای تخصصی، اردیبهشت امسال 
صدور کد رهگیری برای کاالهای موجود در انبارهای استان آغاز 
شد، تا بسترهای الزم برای کد گذاری محصوالت واحدهای 

تولیدی نیز فراهم شود

 دستکش بافتنی زنانه 
قیمت: 25،000 تومان

 دستکش بافتنی تارتن 
کد 88002 رنگ قرمز 
قیمت: 28،000 تومان

 دستکش بافتنی کد 445 
قیمت: 19،000 تومان

لزوم ارتقای فرهنگ مالیاتی
بخش قابل توجهی از بودجه کشور طی دهه های گذشته از محل فروش نفت تامین شده و همین 
رویه غلط و اشتباه، اقتصاد کشــور را به اقتصادی نفتی یا اقتصاد موسوم به تک محصولی و خام 
فروشی مبدل کرده است که با توجه به شرایط کنونی می بایست برای اتخاذ تدابیری هوشمندانه با 
هدف جایگزین ساختن شیوه های کسب درآمد برای کشور تالش کرد تا با تکیه بر آن احتیاجات و 
منابع مالی مورد نیاز تامین شود. مرسوم ترین و متدوال ترین راهکار برای پر کردن چنین کمبود و 

فقدانی را  باید با اجرایی کردن  سیاست های مالیات ستانی صحیح و منطقی پر کرد.
یکی از تفاوت های جدی و برجســته جوامع توســعه یافته با جوامعی همچــون ایران به فرهنگ 
پرداخت مالیات معطوف می شود. به واقع در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته که از اقتصاد آن ها 
به عنوان اقتصادی مقتدر و تاثیرگذار در جهان یاد می شــود، فرهنــگ پرداخت مالیات در الیه ها و 
طبقات اجتماعی گوناگون نهادینه شــده و عدم پرداخت آن از ســوی آحاد جامعه، فارغ از جایگاه 
حقیقی و حقوقی که از آن برخوردارند نه تنها یک رفتار نامتعارف بلکه جرم تلقی می شــود، آنچنان 
که سوابق گذشته نیز نشان می دهد حتی مقامات سیاسی و چهره های شاخص کشورهای توسعه 
یافته نیز در صورت فرار مالیاتی با مجازات و محکومیت مواجه خواهند شــد. برخالف آن در ایران، 
بخش قابل توجهی از عموم مردم در صدد پیدا کردن راهکارهای مقتضی برای فرار از پرداخت مالیات 
هستند و گویی هر کسی که به پرداخت مالیات مبادرت می ورزد، به نوعی دچار ضرر، زیان و خسران 

اقتصادی شده است.
در طول ســالیان اخیر، تالش های بســیاری برای لحاظ  کردن برخی اصالحات مالیاتی عملیاتی 
شده است. باید به نحوی اقدام شود که عموم مردم جامعه، تاثیرات پرداخت مالیات را در زندگی 
روزمره خود لمس کنند، زیرا بخش قابل توجهی از افرادی که از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند 
یا حداقل آن را به نحوی منطقی و عادالنه پرداخت نمی کنند، تصــور می کنند مبلغی را که به عنوان 
مالیات به دستگاه ذی ربط پرداخت می کنند در راستای رفاه اجتماعی و توسعه جامعه به کار گرفته 
نمی شود که این ذهنیت و تفکر مغشوش و معیوب به شــدت نیازمند اصالح است. در صورتی که 
آثار پرداخت مالیات در سیستم حمل و نقل عمومی و شهری، بهداشت عمومی، ساخت، احداث و 
توسعه عمرانی کشور، نظام آموزشی این مرز و بوم و بسیاری از حوزه های دیگر نمود و بروز داشته 
باشد، عدم پرداخت مالیات نه تنها یک امتیاز مثبت محســوب نمی شود بلکه می تواند به اقدامی 
شرم آور نیز تبدیل شود.در این میان با فرهنگ سازی مالیاتی این باور توسعه می یابد که با پرداخت 
مالیات، دولت بهتر می تواند خدمات خود را ارائه دهد و در حقیقت وصول کامل مالیات، گام مهمی 
در راستای تحقق سیاست اقتصادی دولت است، آگاه ساختن مردم در مورد نقش مالیات در توسعه 
و رونق اقتصاد کشور از اهمیت باالیی برخوردار است و اینکه مالیات ابزاری برای توزیع بهتر و عادالنه 
درآمدهاست که در نهایت به همه اقشار جامعه به ویژه اقشار کم درآمد اختصاص می یابد. با فرهنگ 
سازی مالیاتی صحیح می توان شهروندان را از نقش مالیات در توسعه کشور و توزیع عادالنه ثروت 
و درآمد در جامعه آگاه ســاخت، که نهایتا منجر به بهبود وضعیت بهداشــت، آموزش، حمل ونقل، 
ارتباطات و دیگر اجزای زیرساخت اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد شد. باید با اطالع رسانی الزم 
به شهروندان آن ها را آگاه کرد که درآمدهای مالیاتی، هزینه خدمات عمرانی در سطح کشوررا تامین 
می کند و در مصارفی از جمله تجهیز و نوسازی حمل و نقل عمومی، ایجاد فضاهای تفریحی، ترمیم 

خیابان ها و معابر شهری و … مورد استفاده قرار می گیرد.

صورت معامالت فصلی
درآمدهای مالیاتی در بیشتر کشورها به عنوان مهم ترین منبع مالی برای تامین هزینه ها و خدمات 
همگانی تبدیل شده است. به همین منظور شرکت های تجاری و فعاالن اقتصادی در این کشورها 
موظفند کارنامه درآمدی و مالی خود را در دوره های معینی منتشــر و در اختیار دولت قرار دهند تا 

زمینه برآورد درآمدهای مالیاتی و تامین منابع مالی پایدار برای دولت ها فراهم شود.

کافه اقتصاد
م

س: تسنی
عک

مالیات

مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: احتمال هجوم ملخ های صحرایی به این استان بسیار کم است به طوری که سال گذشته نیز این آفت به 
اصفهان نرسید. به گفته مسئوالن سازمان حفظ نباتات کشور، با توجه به وزش باد از سمت جنوب خلیج فارس در این هفته )1۴ تا ۲1 دی( منتظر هجوم ملخ های 
صحرایی از ناحیه عمان، هندوستان و پاکستان به کشور هســتیم. مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان با تاکید بر اینکه بعید به نظر می آید که 
ملخ های صحرایی به این استان برسند، افزود: ما ردیابی ها و اقدامات پیشگیرانه الزم را درباره این آفت انجام می دهیم؛ هرچند این کار به صورت کشوری نیز در 
حال اجراست. حسنعلی رحیمی با بیان اینکه استان اصفهان دارای تجهیزات مناسبی برای مبارزه با آفت ملخ صحرایی است، اظهار داشت: این آفت، زمستان 
سال گذشته به اصفهان نرسید و ما در آن مقطع فقط تهدید ملخ های بومی را داشتیم. وی با اشــاره به اینکه ملخ های بومی اصفهان از نوع مراکشی یا ایتالیایی 
هستند، اضافه کرد: سال گذشته کانون های این نوع ملخ در شهرستان های تیران و کرون، لنجان، شهرضا، فریدون شهر، سمیرم، اصفهان و شاهین شهر و میمه 
شناسایی و قبل از اینکه به مزارع گندم، صیفی یا باغ ها حمله گسترده کنند با آنها مبارزه شد. وی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر مشکل خاصی درباره آفت های 

کشاورزی و باغی در استان اصفهان وجود ندارد.

احتمال هجوم ملخ های صحرایی به اصفهان بسیار کم است

اصفهان به دنبال جذب 
گردشگر بیشتر در سال 

جدید چینی است
معاون ســرمایه گذاری و گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی اصفهــان گفــت: 
برنامه های گردشگری این استان در 
بهمن امسال و همزمان با سال جدید 
چینی با هــدف جذب تعداد بیشــتر 

گردشگران این کشور اجرا می شود.

عکس خبر

ادامه دارد...
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آگهی

مفاد آراء
10/132 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی                                                                                 
برابر آراءصادره هیئت های اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود.در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل، تسلیم وپس از اخذ 
 رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند.  
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- رای  شماره  0430  مورخ  1398/09/04 آقای/ خانم امید کیوانی فرزند  نصراهلل به 
شماره کالسه  0606  وبه شماره شناسنامه 16382  و به شماره ملی  1142378543  
صادره نسبت به3 دانگ شش دانگ یکباب  خانه طبقاتی در حال ساخت  به مساحت 
211.50  مترمربع پالک شماره 62 فرعی از   116  اصلی واقع  در ورنوسفادران 
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 116680 مورخ 
97  دفتر 46ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز  /11 /16 

گردیده است.
2- رای  شماره  0434  مورخ  1398/09/04 آقای / خانم جواد جعفرزاده ورنوسفادرانی     
فرزند عباسعلی  به شماره کالسه  0607  وبه شماره شناسنامه 14643  و به شماره ملی  
1142361160  صادره نسبت به3 دانگ شش دانگ یکباب خانه طبقاتی در حال ساخت 
به مساحت 211.50  مترمربع پالک شماره 62 فرعی از   116  اصلی واقع  در   ورنوسفادران 
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه  سند 116680 مورخ 
97/11/16  دفتر 46ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده 

است.
1398 آقای / خانم موسی رشیدی فرزند   /09 3- رای  شماره  0778 مورخ  11/
حافظ به شماره کالسه  1580 وبه شماره شناسنامه 1130190846  و به شماره ملی    
1130190846  صادره نسبت به شش دانگ یکباب  خانه به مساحت 222.75  مترمربع 
پالک شماره 850 فرعی از   99    اصلی واقع  در جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی شهر شامل سند 7692 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
 4- رای  شماره  9862  مورخ  1398/08/19 آقای/ خانم محمد تقی جزایری فرزند 
فتح اله  به شماره کالسه  0718  وبه شماره شناسنامه 2  و به شماره ملی    1142019357  
صادره خمینی شهر نسبت به دانگ  شش دانگ یکباب خانه به مساحت 208.83 مترمربع 
پالک شماره 14 فرعی از   77  اصلی واقع  در  وراه کوه  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 189951 مورخ 88/02/30  دفتر 73 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
1398 آقای / خانم ناصر عراقی خوزانی  /08 5- رای  شماره  9929  مورخ  19/
فرزند  محمد    به شماره کالسه  1374 وبه شماره شناسنامه 20531  و به شماره 
ملی    1140204866  صادره نسبت به3 دانگ  شش دانگ یکباب خانه به مساحت 
116  مترمربع پالک شماره 2730 فرعی از   87    اصلی واقع  در  ورنوسفادران 
لواسطه از مالکیت  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل مع ا
زینب قاسمی و مجید قاسمی ثبت در صفحه 309 دفتر 109 سند 40137 مورخ 
 96/06/07 دفتر 307 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
1398 آقای/ خانم سمیه لطفی فروشانی      /08 6- رای  شماره  9931  مورخ  19/
فرزند  اصغر به شماره کالسه  1375 وبه شماره شناسنامه 16999  و به شماره 
ملی    1142384713  صادره نسبت به3 دانگ  شش دانگ یکباب خانه به مساحت 
116  مترمربع پالک شماره 2730 فرعی از   87  اصلی واقع  در ورنوسفادران 
لواسطه از مالکیت  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل مع ا
زینب قاسمی و مجید قاسمی ثبت در صفحه 309 دفتر 109 سند 40137 مورخ 
 96/06/07 دفتر 307 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
له علی جانی   1398 آقای / خانم فتح ا /07 7- رای  شماره  8156  مورخ  02/
ورنوسفادرانی   فرزند  عبدالمحمود  به شماره کالسه  0885  وبه شماره شناسنامه 
336  و به شماره ملی    1141011573  صادره نسبت به شش دانگ یکباب  
مغازه به مساحت 42.78  مترمربع پالک شماره 213 فرعی از   120  اصلی واقع  
در  ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 
 36693 مورخ 58/07/01 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
له علی جانی   1398 آقای / خانم فتح ا /07 8- رای  شماره  8158  مورخ  02/
ورنوسفادرانی  فرزند  عبدالمحمود  به شماره کالسه  0886 وبه شماره شناسنامه 
336  و به شماره ملی  1141011573  صادره نسبت به شش دانگ یکباب خانه  
به مساحت 195.32  مترمربع پالک شماره 213 فرعی از   120  اصلی واقع  در  
ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 36693 
58 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز  /07  مورخ 01/

گردیده است.
9- رای  شماره  9428  مورخ  1398/07/25 آقای / خانم مهراب هارون الرشیدی  فرزند  
حسین  به شماره کالسه  0222  وبه شماره شناسنامه 83  و به شماره ملی    1142480542  
صادره نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 191.36  مترمربع پالک شماره 816 
فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر 
شامل سند 21214 مورخ 98/02/05 دفتر 323 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
10- رای  شماره  9375  مورخ  1398/07/24 آقای / خانم بهروز حاجی هاشمی 
ورنوسفادرانی فرزند عباسعلی به شماره کالسه  0211 وبه شماره شناسنامه 1130099601  
و به شماره ملی  1130099601  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از شش   دانگ یکباب  
خانه دو طبقه به مساحت 321.50مترمربع پالک شماره 354 فرعی از   117  اصلی واقع  
در   ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از 
مهدی حاج هاشمی و زهره شمشیر بران ثبت  در صفحه 305 دفتر 343ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز  گردیده است.
بنیادی  لهه  ا / خانم  آقای   1398 /07 /24 9373  مورخ   رای  شماره    -11 
 ورنوسفادرانی  فرزند علی  به شماره کالسه  0210  وبه شماره شناسنامه 1130324176  
و به شماره ملی  1130324176  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ 
یکباب  خانه دو طبقه به مساحت 321.50مترمربع پالک شماره 354 فرعی از   
117  اصلی واقع  در ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر 
ئه قولنامه  از مهدی حاج هاشمی و زهره شمشیر بران ثبت  در صفحه  را شامل ا
محرز و  مالحظه  کارشناس   وگزارش  ملک   نقشه  343ومالحظه  دفتر   305 

 گردیده است.
1398 آقای/ خانم رمضانعلی  کندری   /07 12- رای  شماره  8822  مورخ  11/
0840 وبه شماره شناسنامه  ورنوسفادرانی فرزند رمضانعلی به شماره کالسه  
93  و به شماره ملی  1140975870  صادره نسبت به شش دانگ یکباب خانه 
116  اصلی واقع   241 فرعی از    134.67مترمربع پالک شماره  به مساحت 
در  ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل ثبت در 
 صفحه 539 دفتر 528 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
1398 آقای/ خانم حسنعلی پریشانی  /07 13- رای  شماره  8940  مورخ  14/
فرزند  عبدالعلی به شماره کالسه  0978 وبه شماره شناسنامه 531  و به شماره ملی    
1141147386  صادره نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 158مترمربع 
پالک شماره 1625 فرعی از   107  اصلی واقع  در   بابا فضلگاه  بخش  14  اصفهان 
لواسطه از مالکیت هاجر  حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل سند 13204مع ا
 مجیری سند 13205ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
14- رای  شماره  10305  مورخ  1398/08/29 آقای/ خانم نعمت اله مختاری خوزانی        
فرزند رحیم به شماره کالسه  1386 وبه شماره شناسنامه 2416  و به شماره ملی    
1141226855  صادره خمینی شهر  نسبت به شش دانگ یکباب  ساختمان طبقاتی  به 
مساحت 196مترمربع پالک شماره 1109 و 327 و 326 فرعی از   82   اصلی واقع  در   سکه 
الزهر خوزان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 378 
دفتر 492 و صفحه 522 دفتر 557ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
15- رای  شماره  10804  مورخ  1398/09/11 آقای/ خانم پروین طهرانی اندانی         
فرزند  علی اصغر به شماره کالسه  0903  وبه شماره شناسنامه 18692  و به شماره 
ملی    1140186450  صادره نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 159.20 
مترمربع پالک شماره 70 فرعی از   105  اصلی واقع  در اندان  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 96068 مورخ 72/07/20 دفتر 72 و سند 
105755 مورخ 79/09/23 دفتر 63 و مع الواسطه از مالکیت 91827 مورخ 71/06/28 
 دفتر 73 مرتضی رحیمی  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
16- رای  شماره  7995  مورخ  1398/06/26 آقای/ خانم محسن دشتبانی  فرزند  حیدر 
به شماره کالسه  0201  وبه شماره شناسنامه 6502  و به شماره ملی    1142293051  
صادره نسبت به شش دانگ یکباب  زمین دارای اعیانی به مساحت  631.35   مترمربع 
پالک شماره 344 فرعی از   117  اصلی واقع  در  ورنوسفادران  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 84701  مورخ 74/02/12 دفتر 63ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
17- رای  شماره  0776  مورخ  1398/09/11 آقای / خانم مجید محمدی فرزند  علیرضا  
به شماره کالسه  1353    وبه شماره شناسنامه 6  و به شماره ملی    1142230341  صادره 
نسبت به شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 186.82 مترمربع پالک شماره 448 فرعی از   
99    اصلی واقع  در جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 
30125 مورخ 98/03/29 دفتر 300ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
18- رای  شماره  0740  مورخ  1398/09/09 آقای / خانم آمنه سرخی  خوزانی 
فرزند  قربانعلی به شماره کالسه  1198    وبه شماره شناسنامه 6  و به شماره ملی    
1141182262  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع  شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 
180 مترمربع پالک شماره 706 فرعی از   158    اصلی واقع  در  صدر آباد   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از شهر داری خمینی شهر ثبت 
 در صفحه 56 دفتر 170 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
19- رای  شماره  0738  مورخ  1398/09/09 آقای / خانم فاطمه سرخی خوزانی        
فرزند  قربانعلی به شماره کالسه  1200  وبه شماره شناسنامه 341  و به شماره ملی    
1141664143  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 180 
مترمربع پالک شماره 706 فرعی از   158    اصلی واقع  در  صدر آباد  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شهر داری خمینی شهر ثبت در صفحه 

56 دفتر 170 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
20- رای  شماره  0720  مورخ  1398/09/09 آقای / خانم آذر ابراهیمی مقدم  فرزند  علی 
اصغر به شماره کالسه  1748 وبه شماره شناسنامه 2052  و به شماره ملی    1141120089  
صادره نسبت به 2 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب خانه  دو طبقه  به مساحت 
200مترمربع پالک شماره 767 و 768  فرعی از   158    اصلی واقع  در صدر آباد    بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شهر داری خمینی شهر 
ثبت در صفحه 244 و 368  دفتاتر 4 و 151 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
1398 آقای / خانم فرشاد حاج هاشمی  /09 21- رای  شماره  0717  مورخ  09/
ورنوسفادرانی  فرزند  فتح اهلل به شماره کالسه  1118    وبه شماره شناسنامه 87  و 
 به شماره ملی    1288857217  صادره نسبت به 4 دانگ مشاع از  شش دانگ

  768 767 و  200مترمربع پالک شماره   یکباب خانه  دو طبقه   به مساحت 
فرعی از   158  اصلی واقع  در صدر آباد    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
لواسطه از شهر داری خمینی شهر ثبت در صفحه 244 و  خمینی  شهر شامل مع ا
 368  دفتاتر 4 و 151 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
22- رای  شماره  9859  مورخ  1398/08/19 آقای / خانم مهری عابدی فروشانی         
فرزند  محمد اسماعیل  به شماره کالسه  0257  وبه شماره شناسنامه 1130089282  و 
به شماره ملی  1130089282  صادره نسبت به  شش دانگ یکباب خانه  به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 200مترمربع پالک شماره 9  فرعی از   156  اصلی واقع  
در  خیر آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل سند 204490 مورخ 
90/03/12 دفتر 73  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده 

است.
23- رای  شماره  1629  مورخ  1398/09/05 آقای/ خانم حسین یزدانی خوزانی فرزند  
علی  به شماره کالسه  1629  وبه شماره شناسنامه 85  و به شماره ملی    1141605767  
صادره نسبت به شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 191.50مترمربع پالک شماره 442  
فرعی از   84    اصلی واقع  در فتح آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل سند 93491 مورخ 75/11/24 ثبت در صفحه 44 دفتر 276 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
1398 آقای / خانم مرتضی بهاء الدین  /09 24- رای  شماره  0723  مورخ  09/
 موگوئی  فرزند  حیاتقلی به شماره کالسه  0721  وبه شماره شناسنامه 635  و به 
شماره ملی    1129389391  صادره نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 
163.76مترمربع پالک شماره 457.1 فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 43052 مورخ 87/08/30 دفتر 35 

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
25- رای  شماره  0749  مورخ  1398/09/09 آقای / خانم فاطمه کبیریان ورنوسفادرانی         
فرزند  محمد حسین به شماره کالسه  1499  وبه شماره شناسنامه 15098  و به شماره 
ملی    1140149768 صادره نسبت به شش دانگ یکباب  ساختمان مسکونی  به مساحت 
113.64مترمربع پالک شماره 1091  فرعی از   87  اصلی واقع  در   ورنوسفادران  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 22350 مورخ 73/02/03 دفتر 35 
و سند 98558 مورخ 77/09/11 دفتر 63 و سند 25512 مورخ 49/01/09 دفتر 61 و سند 
20449 مورخ 42/07/29 دفتر 61 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
 26- رای  شماره  0674  مورخ  1398/09/07 آقای / خانم اکبر کردگاری  فرزند  
قا  به شماره کالسه  1727  وبه شماره شناسنامه 498  و به شماره ملی     عباس ا
4432057645  صادره نسبت به شش دانگ یک درب باغ  به مساحت 1761.06مترمربع 
پالک شماره 10  فرعی از   100  اصلی واقع  در   خوشاب  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 38995 مورخ 69/01/27 دفتر 61 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
27- رای  شماره  0775  مورخ  1398/09/10 آقای / خانم عاطفه عسگری فروشانی         
فرزند  مسلم  به شماره کالسه  2130  وبه شماره شناسنامه 1130133516  و به 
شماره ملی    1130133516  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب 
خانه به مساحت 94.8مترمربع پالک شماره 2587  فرعی از   72    اصلی واقع  در  
فروشان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 12883 مورخ 
 93/08/20 دفتر 322 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
28- رای  شماره  0753  مورخ  1398/09/10 آقای/ خانم عباس پریشانی فرزند  
حیدر علی به شماره کالسه  2129 وبه شماره شناسنامه 12980  و به شماره ملی    
1142344630  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب خانه به 
مساحت 94.8مترمربع پالک شماره 2587  فرعی از   72    اصلی واقع  در فروشان 
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 12883 مورخ  بخش  
 93/08/20 دفتر 322 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.

29- رای  شماره  0773  مورخ  1398/09/11 آقای / خانم اعظم مستاجران گورتانی    
فرزند اصغر به شماره کالسه  1667 وبه شماره شناسنامه 50  و به شماره ملی    
1290840180  صادره نسبت به 0/5 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب خانه  و مغازه 
متصله به مساحت 142.10مترمربع پالک شماره 618  فرعی از   72  اصلی واقع  در   
فروشان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت 
سید مصطفی نجاری سند 10846 مورخ 29/04/06 دفتر 38 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
1398 آقای / خانم سید محمد رضا بنی  /03 30- رای  شماره  3293  مورخ  21/
 هاشمیان  فرزند  سید مصطفی به شماره کالسه  0421  وبه شماره شناسنامه 102  و 
به شماره ملی    1141502925  صادره نسبت به 5.5 دانگ مشاع از  شش دانگ 
یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 142.10مترمربع پالک شماره 618  فرعی از   
 72  اصلی واقع  در   فروشان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل
 29 /04 /06 10846 مورخ  لواسطه از مالکیت سید مصطفی نجاری سند    مع ا
38 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده  دفتر 

 است.
31- رای  شماره  0637  مورخ  1398/09/06 آقای / خانم یداله حاج علی اکبری 
ورنوسفادرانی  فرزند  محمد  به شماره کالسه  0993  وبه شماره شناسنامه 14191  و 
به شماره ملی    1140140663  صادره نسبت به   شش دانگ یکباب خانه به مساحت 
140 مترمربع پالک شماره 570  فرعی از   122  اصلی واقع  در   بزمکه وراه کوه بخش  
 14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 61 و 76 و 70 دفتر 144 
مع الواسطه از مرتضی حاج علی اکبری  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
32- رای  شماره  0957  مورخ  1398/09/18 آقای / خانم عبدالرضا حیدری هرستانی     
فرزند  هرمز به شماره کالسه  0884 وبه شماره شناسنامه 2074  و به شماره ملی    
1140833073  صادره نسبت به شش دانگ یکباب  ساختمان در حال ساخت  به 
مساحت 205.76 مترمربع پالک شماره 360  فرعی از   107    اصلی واقع  در بابا 
فضلگاه بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 22122 مورخ 
 98/04/23 دفتر 305  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
33- رای  شماره  0877  مورخ  1398/09/14 آقای / خانم فرج اله رحیمی اندانی             
فرزند  نوروز علی  به شماره کالسه  1036 وبه شماره شناسنامه 750  و به شماره ملی    
1142235688  صادره خمینی شهر نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 144.48 
مترمربع پالک شماره 712  فرعی از   112  اصلی واقع  در   ماسه دانی  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از طلعت مسی ثبت در صفحه 391 دفتر 

19  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
34- رای  شماره  0302  مورخ  1398/08/29 آقای / خانم مریم دشتبانی فرزند  حیدر              
به شماره کالسه  0305  وبه شماره شناسنامه 1401  و به شماره ملی    1141113600  
صادره نسبت به   شش دانگ یکباب  زمین دارای اعیانی به مساحت 441مترمربع پالک 
شماره 344  فرعی از   117 اصلی واقع  در   ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 206013 مورخ 90/05/04 دفتر 73  ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
1398 آقای / خانم عباسعلی بدیحی جو  /05 35- رای  شماره  6138  مورخ  08/
آبادی  فرزند  حسن به شماره کالسه  0041  وبه شماره شناسنامه 46  و به شماره 
ملی    1142175545  صادره نسبت به  شش دانگ یکباب  انبار به مساحت 34.70 
3329 و 798 و 797  فرعی از  99  اصلی  واقع  در جوی  مترمربع پالک شماره
آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 40 
دفتر 77 و صفحه 167 دفتر 479  و ارائه قولنامه از سند 18085 و 46162  مورخ 
26 دفتر 15  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز /01 /25 

 گردیده است.
1398 آقای / خانم عباسعلی بدیحی جو  /05 36- رای  شماره  5526  مورخ  03/
آبادی فرزند  حسن به شماره کالسه  0039 وبه شماره شناسنامه 46  و به شماره ملی    
1142175545  صادره نسبت به شش دانگ یکباب  مغازه به مساحت 36.6 مترمربع پالک 
شماره 798 و 797 و 3329 فرعی از  99     اصلی  واقع  در جوی آباد  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 40 دفتر 77 و صفحه 167 دفتر 479  
و ارائه قولنامه از مالکیت محمد یزدیان  سند 18085 و مورخ 51/12/29 دفتر 63 و سند 
16162  مورخ 26/01/25 دفتر 15  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
1398 آقای / خانم عباسعلی بدیحی  /05  37- رای  شماره  5924  مورخ  03/
جو آبادی  فرزند  حسن به شماره کالسه  0043  وبه شماره شناسنامه 46  و به شماره ملی    
1142175545  صادره نسبت به   شش دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 29.50 مترمربع 
پالک شماره 798 و 797 و 3329 فرعی از  99     اصلی  واقع  در   جوی آباد  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 40 دفتر 77 و صفحه 167 
دفتر 476  و سند 18085 و مورخ 51/12/29 دفتر 63 مع الواسطه از ارائه قولنامه از مالکیت 
محمد یزدیان  و سند 16162  مورخ 26/01/25 دفتر 15  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
1398 آقای / خانم عباسعلی بدیحی  /05  38- رای شماره  5928  مورخ  03/
جو آبادی  فرزند  حسن به شماره کالسه  1345    وبه شماره شناسنامه 46  و به شماره ملی    
1142175545  صادره نسبت به   شش   دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 62.40 مترمربع 
پالک شماره 798 و 797 و 3329 فرعی از  99  اصلی  واقع  درجوی آباد بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 40 دفتر 77 و صفحه 167 دفتر 479  
و سند 18085 و مورخ 51/12/29 دفتر 63 ارائه قولنامه از مالکیت محمد یزدیان  و سند 
16162  مورخ 26/01/25 دفتر 15  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
1398 آقای / خانم عباسعلی بدیحی  /05  39- رای  شماره  5930  مورخ  03/
جو آبادی فرزند  حسن به شماره کالسه  0037  وبه شماره شناسنامه 46  و به شماره ملی    
1142175545  صادره نسبت به   شش دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 36.30مترمربع 
پالک شماره 798 و 797 و 3329 فرعی از  99  اصلی  واقع  در جوی آباد بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 40 دفتر 77 و صفحه 167 
دفتر 476  و سند 18085 و مورخ 51/12/29 دفتر 63 ارائه قولنامه از مالکیت محمد یزدیان  
و سند 16162  مورخ 26/01/25 دفتر 15  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
40- رای  شماره  1192  مورخ  1398/09/23 آقای / خانم عیسی کیماسی فرزند  موسی              
به شماره کالسه  1785 وبه شماره شناسنامه 730  و به شماره ملی  4171192552  صادره 
نسبت به شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 150 مترمربع پالک شماره 304 فرعی از  
159   اصلی  واقع  در  اراضی شمالی بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل مع الواسطه از مالکیت مهشید برادران ثبت در صفحه 433 دفتر 31 و صفحه 430 

دفتر 31ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار: نوبت اول :98/10/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم :98/10/17

م الف: 703107 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

10/135 شماره: 1501/98 حل 3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت4:40  بعد از ظهر روز  شنبه مورخه 
1398/11/26 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: بهمن بلوری  ، نام پدر:عزت اله، 
نشانی: خمینی شهر خیابان امیرکبیر کوچه 110 پالک 61  ؛ مشخصات خوانده: حسین 
الیق ، نام پدر:اسداله  ، خواسته و بها: مطالبه مبلغ 100/000/000  ریال وجه یک فقره 
چک بانک ملت  بانضمام مطلق خسارات اعم از هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه 
از زمان سررسید چک ، دالیل خواهان: رونوشت چک ، رونوشت گواهینامه عدم پرداخت 
، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان، اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 

با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف  : 719948  رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

10/136 شماره: 1507/98حل 3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت4:30  بعد از ظهر روز  یکشنبه 
 مورخه 1398/11/27 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: بهمن بلوری  ، نام پدر:
عزت اله  ، نشانی: خمینی شهر خیابان امیر کبیر کوچه 110 پالک 61 ؛ مشخصات 
خوانده: رضا قلعه حاجی ، خواسته و بها: مطالبه وجه یک فقره چک بانک ملی به 
120 ریال بانضمام مطلق خسارات اعم از هزینه های دادرسی  /000 مبلغ 000/
و خسارات تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: رونوشت چک ، رونوشت گواهینامه عدم 
پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان، اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
ند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی  یک نوبت آگهی می گردد خوانده می توا
 دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف : 719949  رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ رای

10/137 کالسه پرونده: 866/98 ،شماره دادنامه:1582  ، تاریخ رسیدگی:98/9/9 ،مرجع 
رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: مرضیه گریزان  نشانی: 
اصفهان ملک شهر رباط سوم میدان نگین میدان محمدباقرصدر ساختمان یاس واحد 
108؛ خواندگان: 1-فریدون آذرنیوند نشانی: مجهول المکان  2- حمیدرضا حاج حیدری 
نشانی: خمینی شهر خیابان پاسداران  خیابان زاگرس ساختمان4 طبقه  3- حامد گردانی، 
نشانی: زندان محالت ، خواسته: مطالبه ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا: 
درخصوص دادخواست خواهان مرضیه گریزان بطرفیت خواندگان 1-فریدون آذرنیوند 
2-حمیدرضا حاج حیدری 3-حامد گردانی به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 612748  مورخ 97/12/20  بر عهده بانک صادرات  شعبه 
الهیه  به شماره حساب جاری 0112250736000 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه اصل چک و گواهی عدم 
پرداخت در ید خواهان که ظهور در مدیونیت خواندگان دارد و اینکه خواندگان  با وصف 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده 
است شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً به مواد 198و 515 و 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خواندگان را به پرداخت به نحو 
تضامنی مبلغ 200/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 3/650/000 ریال بعنوان 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت مطابق 
با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت بیست روز 
 از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف : 720508  ایمان بختیاری  قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت 

139885602006009113 ، تاریخ: 1398/10/11 ، خانم  10/138 شماره نامه:
 نیر السادات حسینی اندانی فرزند سیدحبیب به استناد یک برگ استشهادیه محلی که 
هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده مدعی است که سند مالکیت هشت سهم و یک دوم 
سهم مشاع از 56 سهم شش دانگ پالک شماره 112/692 واقع در خمینی شهر بخش 14 
ثبت اصفهان که در صفحه405 دفتر 471 امالک ذیل ثبت 102631  ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب سند رسمی به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته مفقود شده است. چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 722588  نبی اله یزدانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

10/139 شماره: 1881/98حل12 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ، وقت رسیدگی: ساعت 8:45 صبح روز سه 
شنبه مورخه 98/11/29 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: یعقوب کبیری ،نام 
پدر:ابراهیم، نشانی: خمینی شهر، خیابان شریعتی شمالی کوچه 76 ؛ خوانده: نام و 
نام خانوادگی: مرتضی سالی ، خواسته و بهای آن:مطالبه وجه یک فقره چک شماره 
2/857578 مورخ 98/7/24 عهده بانک سپه شعبه اراک به مبلغ یکصد و بیست میلیون 
ریال ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و 
وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 723262  رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
فقدان سند مالکیت

10/134 نظر به اینکه سندمالکیت دو دانگ مشاع ازششدانگ پالک ثبتي شماره : 
899 فرعي از 21 - اصلي بخش یک که دردفتر 324 صفحه 274 بنام معصومه جوی 
 ثبت وسند صادرو تسلیم گردیده سپس مع الواسطه وبموجب سند شماره 117456 -
 26 / 12 / 85 دفتر 4- شهرضا مالکیت خودرابه سمانه شاهچراغی انتقال نموده 
 اینک نامبرده باارائه درخواست کتبی به شماره وارده  139821702008008341 -

 28 / 9 / 98  به انضمام دوبرگ استشهادیه محلی که امضاء شهودآن ذیل شماره 
13643 - 28 / 9 / 98 به گواهي دفترخانه شماره 303 -  شهرضارسیده مدعي است 
که سندمالکیت آن به علت جابجایي مفقودگردیده است ودرخواست صدورالمثناي 
 سند مالکیت ملک فوق رانموده که درآگهی قبلی نام مالک قبلی قیدنگردیده

 لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک 
نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یاوجود سند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت ده روز 
رائه اصل سندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم  اعتراض خودراکتبًاضمن ا
ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت 
 یاسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد .   

 م الف:  706537   سیداسداله موسوی  مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا 

کارت دانشجویی اینجانب امید مهاجری فرزند اکبر به 
شماره شناسنامه 1190254042 صادره از اصفهان به 
شماره دانشجویی 951066020 از موسسه غیر انتفاعی 
راغب  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
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 طرح مطالعاتی منشأیابی آالینده ها در اصفهان 
در دست اجراست

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: از جمله برنامه های اساسی برای پیشگیری و 
رفع آلودگی هوا درکالن شهر اصفهان اجرای طرح مطالعاتی منشأ یابی آالینده هاست. منصور شیشه 
فروش افزود: این طرح مطالعاتی با هم اندیشی و همکاری دانشگاه های صنعتی و اصفهان و دیگر 
اندیشمندان حوزه اقلیم و همچنین دســتگاه های مرتبط همانند محیط زیست، هواشناسی، آب 
منطقه ای و دیگر دستگاه ها اجرا می شود. وی اظهار داشــت: در این طرح مطالعاتی سهم هر یک 
از بخش های آالینده شامل خودرو، صنعت و واحدهای مســکونی مشخص می شود و براساس 
آن برنامه ریزی های پیشــگیرانه صورت می گیرد. مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
همچنین با اشاره به ضرورت پرداختن به مدل های پیش بینی وضعیت جوی گفت: نوسانات جوی 
در چند وقت اخیر به گونه ای شده است که به عنوان نمونه از صبح تا ظهر هوا پاک و از عصر با انباشت 
آالینده ها، ناسالم می شــود. وی افزود: اساتید دانشگاه و اندیشــمندان حوزه اقلیم شناسی الزم 
است که این تغییرات مدل پیش بینی جوی را بررســی کنند. شیشه فروش همچنین به برگزاری 
جلسه ای با دادستان عمومی و انقالب اصفهان با حضور دستگاه های اجرایی دخیل درپیشگیری 
از آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: در این جلسه دادستان ضمن تبیین وظایف دستگاه های مختلف 
بر پیشگیری از آلودگی هوا در این کالن شهر تاکید کرد. وی خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد 
که برنامه جامع کاهش آالینده های جوی اصفهان بازنگــری و در یک بازه زمانی کوتاه و بلندمدت 

وظایف دستگاه ها مشخص شود.

توزیع 81 نفر متخصص در بیمارستان های استان اصفهان
رییس گروه توسعه نیروی انسانی متخصص دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: امسال در استان 
اصفهان ۸۱ نفر متخصص توزیع و ابالغ آن ها زده شده و از هفته آینده شروع به کار می کنند. فاطمه 
نوش مهر در خصوص کمبود نیروی متخصص در بیمارستان چادگان اظهار داشت: در تقسیمات، یک 
متخصص اطفال به صورت نیم بند مشترک با تیران، یک متخصص زنان مشترک با فریدن و یک 
متخصص رادیولوژی مشترک با فریدون شهر به این بیمارستان اختصاص داده ایم و دو متخصص 
داخلی کامل نیز دارند. وی با بیان اینکه بومی بودن و دانشنامه در امتیازات لحاظ می شود، تصریح 
کرد: ۲۳ آذر امسال، اسامی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم شد و بر اساس نیاز شهرها به 

متخصصان، نیازسنجی می شود.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی:

آلودگی هوای اصفهان تشدید می شود
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناســی اصفهان گفت: آلودگی هوای کالن شهر اصفهان و 
سایر شهرهای بزرگ و نواحی صنعتی استان امروز و فردا تشدید می شود.نوید حاج بابایی افزود: بر 
اساس پیش بینی هواشناسی، غلظت آالینده های جوی باال می رود و در نیمه نخست روز چهارشنبه 
بیشترین میزان افزایش را خواهیم داشت.وی با بیان اینکه پیش بینی می شود شاخص کیفی هوا 
در این روزها به ناسالم برای گروه های حساس و به مرز ناسالم برای عموم برسد، اظهار داشت: این 

آلودگی منجر به کاهش دید و کیفیت هوا می شود و از عصر فردا  کاهش می یابد.
حاج بابایی با اشاره به اطالعیه ای که اداره کل هواشناسی استان اصفهان درباره آلودگی هوای چند 
روز آینده منتشر کرد، گفت: توصیه ما به مردم، کاهش تردد غیرضروری در سطح شهر به ویژه برای 
افراد آســیب پذیر از جمله کودکان، افراد ســالمند و بیماران قلبی ریوی است و سایر دستگاه های 
اجرایی باید نسبت به کاهش انتشار آالینده های جوی در این روزها اقدام کنند.وی اضافه کرد: از روز 
پنجشنبه سامانه ناپایدار جوی وارد اســتان اصفهان می شود که همراه با هوای بسیار سرد و بارش 

برف خواهد بود.

فعالیت رمز پویا، امیدها برای کاهش آمار پرونده های جرائم سایبری در اصفهان را افزایش داده است؛

کشیده شدن ترمز فیشینگ با پویا

بر اساس اعالم پلیس فتای اصفهان طی  پریسا سعادت
یک سال اخیر، جرائم سایبری در استان 
بیش از 70 درصد رشد داشته است؛ اتفاقی نگران کننده و بی سابقه در 
فضای امنیتی جامعه که در حال تبدیل شدن به یک غول مهار نشدنی 
است. هر چند امیدها برای کاهش این دســت از جرائم با راه اندازی 
سامانه رمز دوم پویا از سوی بانک ها افزایش داشته؛ اما این حد از رشد 
جرائم در فضای سایبری همچنان نگرانی ها را باقی گذاشته است. به 
خصوص آنکه حاال راه اندازی همیــن رمزهای دوم یک بار مصرف در  
سایه کم کاری برخی از بانک ها و مشکالت پیش آمده به دلیل آماده 
نبودن زیر ساخت ها، بستر تازه ای برای سودجویی و کالهبرداری مهیا 
کرده اســت. بر اســاس آمارهای اعالم شــده از ســوی پلیس فتا، 
کالهبرداری فیشینگ و سرقت اطالعات کارت بانکی برای برداشت غیر 
مجاز، یک ســوم از کالهبرداری های ســایبری در ایــران را به خود 
اختصاص داده تا جایی که موضوع فیشینگ به یکی از مشکالت بزرگ 
و بحرانی برای صنعت پرداخت و بانکی ایران تبدیل شده و هر روز این 
دسته از کالهبرداری ها در حال افزایش اســت؛ هشدارهایی که حاال 
پلیس فتا نیز در مورد آن اطالع رســانی کرده و از شهروندان خواسته 
است تا مراقب باشــند تا در زمینه نصب و راه اندازی اپلیکیشن های 

مرتبط در دام شــیادان فضای مجازی نیفتند. آنگونه که رییس اداره 
مبارزه بــا جرائم ســایبری پلیس فتا اســتان اصفهان گفته اســت 
اپلیکیشن های رمزساز توسط بانک ها ارائه می شود و به صورت تحت 
وب  کار می کنند و به شــهروندان رمز یک بار مصــرف می دهند که به 

عنوان رمز پویا یا یک بار مصرف مورد استفاده قرار می گیرند. 
وی خاطرنشــان کــرد: نکته مهم این اســت کــه شــهروندان این 
اپلیکیشن ها را از ســایت های اصلی و معتبر بانک ها دریافت کنند و 
یا توسط کارمندان بانک ها نصب و استفاده شود. نکته مهمی که افراد 
در استفاده از این مدل رمزها باید به آن توجه کنند این است که امکان 
کالهبرداری از آنها حتی در صورت استفاده از رمز پویا هم وجود خواهد 
داشت. این مسئله را رییس اداره مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتا 
استان اصفهان هم گوشزد کرده و عنوان داشــت که امکان فیشینگ 
رمز پویا هم وجود دارد. هک شــدن حساب ها با اســتفاده از رمز پویا 
کمتر از ســابق )رمزهای ایســتا( اتفاق می افتد، چرا که رمزهای پویا 
دارای مدت زمان محدود و یک بار مصرف هستند. سرهنگ شکرالهی 
تصریح کرد: در هر صورت اگر رمز پویا در درگاه جعلی وارد شود و هکر 
در آن مدت زمان محدود به اطالعات دسترســی پیــدا کند، می تواند 
تراکنش اینترنتی انجام دهد. کارشناسان پلیس فتا هشدار داده اند، 

متقاضیان دریافت رمز یک بار مصرف بــرای دریافت خدمات بانکی 
مذکور صرفا با مراجعه به ســایت های بانک ها نسبت به دریافت نرم 
افزارهای مربوطه اقدام و ضمن مراجعه حضوری به بانک های عامل 
نسبت به راه اندازی رمز دوم یک بار مصرف اقدام کنند و به پیامک های 
جعلی توجه نداشته باشند. همچنین کاربران هنگام دریافت پیامک 
حتما سرشماره ارســال شــده پیامک را مورد توجه قرار دهند چرا که 
پیام های ارســالی ازســوی بانک های مربوطه کامال مشخص است 
و بانک ها برای ثبــت نام به صورت پیامکی به هیچ وجه درخواســت 
اطالعات بانکی نخواهند کرد. شهروندان باید توجه داشته باشند که در 
سایت های جعلی اطالعات خود را وارد نکنند و از سایت های معتبر به 
درگاه بانکی متصل شوند. نکته قابل توجه که شاید کمتر به آن پرداخته 
شده این است که اگر چه پلیس امیدوار است با راه اندازی این طرح 
جلوی رشد جرائم سایبری گرفته شــود؛ اما رمز دوم، تنها مولفه موثر 
جهت متوقف کردن کالهبرداری های  سایبری نیست به همین علت 
برخی می گویند این اقدام نمی تواند ترمز جرائم ســایبری را بکشــد 
بلکه شــاید روند آن را کنترل کند و در نهایت این آموزش و هوشیاری 
 خود افراد اســت که می تواند آنها را از بنــد کالهبرداری های مجازی

 برهاند.

رییس اداره مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: ۱۲0 
هزار و ۹0۴ دانش آموز در مدارس غیردولتی اســتان 
اصفهان در حال تحصیل هســتند کــه درصد دانش 
آموزان شاغل به تحصیل در این مدارس ۱۴ درصد کل 
دانش آموزان استان است. وحید محمودی اظهار کرد: 
اســتان اصفهان دارای دو هزار و ۸۵۲ مدرسه و پیش 
دبستانی غیردولتی اســت که بدون احتساب مراکز 

پیش دبســتانی، یک هزار و ۴۶7 مدرسه غیردولتی 
در آن فعال اســت. رییس اداره مدارس غیردولتی و 
مشــارکت های مردمی اداره کل آمــوزش و پرورش 
استان اصفهان در خصوص آمار دانش آموزان شاغل 
به تحصیل در این مدارس تصریح کرد: ۱۲0 هزار و ۹0۴ 
دانش آموز در مدارس غیردولتی اســتان اصفهان در 
حال تحصیل هســتند که درصد دانش آموزان شاغل 
به تحصیل در این مدارس ۱۴ درصد کل دانش آموزان 
استان است. وی با بیان اینکه مدارس غیردولتی در 
برخورداری از تخفیفات و معافیت های مالیاتی حکم 
مدارس دولتی را دارند، اظهار کــرد: مطابق با ماده ۱0 
قانون مذکور، بانک های کشــور موظفنــد طبق قانون 

عملیات بانکــی بدون ربا با معرفــی وزارت آموزش و 
پرورش از ۳۵ تا ۵0 درصد نیاز مالی موسسان مدارس 
و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را جهت توسعه 
فضای آموزشی، تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز 
به صورت قرض الحسنه از منابع اعتبارات بانکی تامین 
کنند. وی با بیان اینکه تعیین الگوی شهریه برای این 
مدارس شــرایط مختلفی دارد، گفت: الگوی تعیین 
شهریه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی 
با توجه به دوره تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، 
برنامه سال تحصیلی، فعالیت های فوق برنامه، فضای 
فیزیکی، تجهیزات توسط شــورای سیاست گذاری، 

برنامه ریزی و نظارت مرکزی تهیه می شود. 

14 درصد دانش آموزان اصفهان در مدارس غیردولتی 
تحصیل می کنند

متوقـف کـردن  موثـر جهـت  مولفـه  تنهـا  دوم،  رمـز 
کالهبرداری هـای  سـایبری نیسـت بـه همین علـت برخی 
مـی گوینـد ایـن اقـدام نمی توانـد ترمـز جرائـم سـایبری را 

بکشـد بلکـه شـاید رونـد آن را کنتـرل کنـد

خسارت یک میلیاردی 
سقوط پل عابر پیاده 

در منظریه شهرضا
در اثــر برخــورد دو دســتگاه 
کامیون کشنده با پل عابر پیاده 
در کمربندی منظریه، پل عابر 
پیاده سقوط کرد. بر اثر شدت 
ضربه وارده، پل عابر پیاده کامال 
روی جاده کمربندی ســقوط 
کرد و ســبب مســدود شدن 
 مســیرهای رفت و برگشــت 

شد.

با تالش مسئوالن کانون اصالح تربیت اصفهان؛

نوجوان محکوم به قتل عمد از چوبه دار نجات یافت
با تالش و پیگیری های مستمر مسئوالن کانون اصالح و تربیت اصفهان، نوجوان محکوم به قتل 
عمد از چوبه دار رهایی یافت. رییس کانون اصالح و تربیت اســتان اصفهان گفت: این زندانی که 
با حکم مراجع قضایی به جرم قتل عمد محکوم به قصاص نفس شــده بود، با تالش همکاران و 
مسئوالن این کانون از قصاص رهایی یافت. جوادی افزود: این نوجوان محکوم حدود چهار سال 
پیش طی درگیری، فردی را به قتل رسانده بود و در کانون اصالح و تربیت به سر می برد، پس از 
پشیمانی و اصالح و عملکرد مثبت این محکوم و با تالش مسئوالن کانون اصالح وتربیت، رضایت 

از اولیای دم گرفته شد و نوجوان از اجرای حکم قضای نجات یافت.

 فراخوان مشموالن فوق دیپلم، دیپلم و
 زیردیپلم در اصفهان

فراخوان تمام مشــموالن دانش آموخته مقاطع کاردانی، دیپلــم و زیردیپلم آماده به خدمت در 
اصفهان اعالم شد. سرهنگ مهرداد پناهپوریان، معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتطامی استان 
اصفهان گفت: تمام مشــموالن دانش آموخته مقاطع کاردانی، دیپلــم و زیردیپلم که برگ آماده 
به خدمت سربازی به تاریخ ۱۹ دی ۹۸ دریافت کرده اند، الزامی است با مراجعه به یکی از دفاتر 
خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+۱0، برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش را دریافت و 
برابر اطالعات مندرج در آن اقدام کنند. سرهنگ مهرداد پناهپوریان تاکید کرد: مشموالن ساعت 7 
صبح پنجشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۸ در محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش 
نیروهای مسلح اعالم شده، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند. وی افزود: حضور 
نیافتن به موقع در زمان و محل های تعیین شــده، غیبت محسوب شــده و برابر ماده ۵۸ قانون 

خدمت وظیفه عمومی، محرومیت های اجتماعی را برای آنان در برخواهد داشت.

 آغاز تدوین اولین اطلس گرده شناسی عسل
 استان اصفهان

طرح تدوین نخستین اطلس گرده شناسی عسل اســتان اصفهان کلید خورد. رییس آزمایشگاه 
مرکزی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: این اطلس به منظور شناسایی تقلبات عسل، 
اصالت ســنجی و قیمت گذاری واقعی تدوین می شود. محمد حق شــناس افزود: با پیشنهاد 
کارشناسان بخش آنالیز شــیمیایی مواد غذایی این آزمایشگاه، طرح تدوین اولین اطلس گرده 
شناسی عسل آغاز شده اســت. وی گفت: با اجرای این طرح می توان منشأ گیاهی و توپوگرافی 
واقعی عسل را به منظور اصالت سنجی و تشخیص تقلبات عسل بررسی کرد و عالوه بر جلوگیری 
از بسیاری از تقلبات، می توان شرایطی را فراهم کرد تا قیمت گذاری واقعی عسل امکان پذیر شود.

آتش نشانی اصفهان،مجهزتر می شود
هشت دستگاه جدید شاسی اســکانیای فوق مدرن برای ناوگان عملیاتی سازمان آتش نشانی 
وخدمات ایمنی شــهرداری اصفهان خریداری شد.مدیرعامل ســازمان آتش نشانی وخدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان، هزینه خریداری این خودروهای جدید اطفای حریق را در مجموع 7۲ 
میلیارد ریال بیان کرد و گفت: در این شرایط سخت اقتصادی با حمایت شهردار اصفهان و موافقت 
اعضای هیئت مدیره سازمان و شورای اسالمی شهر، این هشت خودروی فوق سنگین به اصفهان 
منتقل شده است.آتشــپاد محســن گالبی افزود: کاربری این خودروها  اطفاییه است و قابلیت 

اطفای حریق را در حرکت  دارد.

با مسئولان

وز عکس ر

اخبار

استاندار اصفهان:

 سالمت مردم
 قابل مسامحه نیست

چهره روز

اســتاندار اصفهان گفت: سالمت مردم با هیچ 
توجیهی قابل مسامحه نیســت و با هر واحد 
صنعتی آالینده و متخلف باید با جدیت و برابر 
قانون برخورد شود. عباس رضایی اظهار داشت: 
سالمت مردم برای ما یک اصل اساسی است 
و نمی توانیم آن را با هیــچ چیز دیگری عوض 
کنیم. وی بــا بیان اینکه ســالمت مردم یک 
منطقه را نباید برای احداث یک واحد تولیدی 
به خطــر انداخت، افــزود: فعالیت واحدهای 
صنعتــی آالینده بر اســاس قانــون و مصوبه 
هیئت دولت در شــعاع ۵0 کیلومتری شهرها 
ممنوع اســت. اســتاندار اصفهان با اشاره به 
اختصاص جلسه ســتاد تســهیل به بررسی 
مشکالت واحدهای تولیدی با محیط زیست 
تصریح کرد: ۹0 درصد ایرادها و اشــکال های 
گرفته شده به واحدهای تولیدی توسط محیط 
زیست صحیح است و تنها امکان حل و فصل 
۱0 درصد از این موارد وجود دارد. رضایی گفت: 
مواردی که در این جلسه مطرح شد و با سالمت 
شهروندان مغایرت نداشت، حل و فصل شد؛ 
اما بیشتر درخواست های واحدهای تولیدی و 
صنعتی مطرح شده در این نشست، با سالمت 
انســان ها مغایرت دارد و قابل رفع نیســت. 
اســتاندار اصفهان خاطرنشــان کــرد: رعایت 
برنامه ها و ضوابط محیط زیســتی بر همه الزم 
و اجباری اســت و نباید ســالمت خود و دیگر 
هموطنان را با رعایت نکردن این ضوابط به خطر 
بیندازیم. واحدهای صنعتی که امکان انتقال به 
شــعاع بیش از ۵0 کیلومتری شهرها و مناطق 
مسکونی را دارند باید جابه جا شوند و آن دسته 
از صنایعی هم این امکان را ندارند باید از طریق 
نصب فیلتر برای رفع آالیندگی خود اقدام کنند.

معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: پنج هزار و ۶۶ درخواست از کارفرمایان اخذ شد که از این تعداد سه هزار و 7۴۸ مورد آنها واجد شرایط 
بخشودگی بودند و میزان بخشودگی جرائم این کارفرمایان شش میلیارد و ۴00 میلیون تومان بوده است. عبدالرسول آقاهادی، در خصوص بیمه بخشودگی، اظهار 
کرد: مهلت طرح بخشودگی جرائم کارفرمایان تا شهریورماه ۹۸ بوده است که درخواست کارگاه هایی که تا اسفندماه ۹۶ دارای بدهی بودند و شرایط بحران برای 
آنها تعریف شده بود گرفته و به موارد آنها رسیدگی شد. وی در خصوص آمار درخواست های طرح بخشودگی جرائم، افزود: پنج هزار و ۶۶ درخواست از کارفرمایان 
اخذ شد که از این تعداد سه هزار و 7۴۸ مورد آنها واجد شرایط بخشودگی بودند و میزان بخشودگی جرائم این کارفرمایان شش میلیارد و ۴00 میلیون تومان بوده 
است که این تعداد تا پایان اسفند ۹۶ بدهی داشتند. معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه بخشودگی جرائم در حال حاضر برای 
کارفرمایان نداریم، تصریح کرد: اگر کارفرمایی شرایط پرداخت حق بیمه نیروهای خود را ندارد، با آنها مساعدت الزم انجام می شود. وی در خصوص فرار بیمه ای، 
گفت: فرار بیمه ای بیشتر در بحث دستمزدهای واقعی اتفاق می افتد یا کســانی که در جایی کار می کنند؛ اما کارفرما حق و حقوق آنها را به بیمه پرداخت نمی کند 

که اطالع دقیقی از این افراد نیست. 

بخشودگی جرائم بیش از 3 هزار کارفرما در اصفهان



حدود دوماه قبل بود که فدراسیون جهانی فوتبال به دلیل شکایت لوسیانو پریرا، مهاجم برزیلی تیم ماشین سازی تبریز را از جذب بازیکن جدید در 3 پنجره نقل و انتقاالتی 
محروم کرد. آن زمان مدیران ماشین سازی اعالم کردند که هر زمان پول شیمبا را پرداخت کنند پنجره شان باز می شود اما ظاهرا مشکالتی که در مسیر پرداخت پول پیش 
آمده مانع از باز شدن اولین پنجره شده است. پریرا از باشگاه ماشین سازی 160 هزار دالر طلبکار است و مدیران این باشگاه به دلیل 
مشکالت ارزی و جابه جایی پول به خاطر تحریم ها هنوز نتوانسته اند این پول را به حساب بازیکن برزیلی واریز کنند. ماشین سازی 
حتی یک بار به صورت آزمایشی 10 هزار دالر به یک شرکت چینی در هنگ کنگ پول واریز کرد تا از آن طریق به شیمبا پول را برسانند؛ اما 
این مبلغ برگشت خورده است. به همین خاطر مدیران ماشین سازی هنوز نتوانسته اند پول شیمبا را پرداخت کنند و از این رو با توجه 
به زمان اندکی که تا پایان نقل و انتقاالت باقی مانده، احتماال یکی از پنجره ها را تا االن ماشین سازی از دست داده باشد و بدون جذب 

بازیکن جدید کارش را در نیم فصل دوم ادامه بدهد،مگر آنکه طی چند روز آینده اتفاق جدیدی برای پرداخت پول شیمبا رخ بدهد.

پنجره ای که هنوز باز نشده است؛

دردسر ماشین سازی برای پرداخت مطالبات »شیمبا«

سه شنبه 17 دی  1398 / 11 جمادی االول  1441/ 7 ژانویه  2020/ شماره 2883

مشکل بزرگ سپاهان برای جذب »پاتوسی«
روز یکشنبه امیر قلعه نویی در نشستی که با مدیران باشگاه سپاهان داشت اعالم کرد آیاندا پاتوسی، 
هافبک آفریقایی سابق استقالل را می خواهد و این بازیکن به هر شکل ممکن باید جذب شود. نکته 
مهم در مورد سپاهانی شدن پاتوسی این است که طالیی پوشان جایی برای جذب بازیکن خارجی 
ندارند و تنها می توانند یک بازیکن آسیایی جذب کنند.3 سهمیه خارجی سپاهان شامل گولسیانی، 
استنلی کی روش و والدیمیر کومان می شود که اگر باشگاه خواهان جذب پاتوسی باشد باید نام یکی 
از این نفرات را از جمع بازیکنانش خارج کند. با توجه به نقش کلیدی گولسیانی و استنلی کی روش 
در جمع طالیی پوشان به نظر می رســد در صورتی که کار جذب پاتوسی نهایی شود، احتمال خروج 

نام کومان از فهرست، بیش از دو بازیکن دیگر خواهد بود.

»دایی« تا کی بدون تیم می ماند؟
روز یکشنبه خبر ســرمربی گری دوباره علی دایی در ذوب آهن، مهم ترین خبر رسانه های ورزشی 
برای چند ساعت بود؛  اما علی دایی حضورش در ذوب آهن را تکذیب و اعالم کرد به اصفهان نخواهد 
رفت. دایی دلیل این تصمیم را مشکالت شخصی بیان کرده؛ مشکالتی که برخی گمانه زنی می کنند 
باعث شده علی دایی از تهران خارج نشود و فقط هدایت تیم های تهرانی را بر عهده بگیرد. دایی به 
نظر برای رفتن به تیم های شهرستانی هنوز شرایط مناســب را ندارد. او بعد از اینکه مدتی هدایت 
صبای قم را بر عهده داشت دیگر برای هیچ تیمی خارج از تهران مربی گری نکرد. ضمن اینکه صبا هم 
تمریناتش در تهران برگزار می شد و فقط برای بازی ها به قم می رفت. به این ترتیب به نظر می رسد 
دایی به این زودی ها در تیمی مربی گری نکند؛ چراکه قصد رفتن به تیم های شهرســتانی را ندارد 
و اگر هم بخواهد در تهران مربی گری کند، در حال حاضر همــه تیم های تهرانی قصد ادامه دادن با 
سرمربی های خودشان را دارند؛ مگر اینکه اوضاع در پرسپولیس عجیب و غیرقابل پیش بینی شود.

»میرشاد« عامل جدایی فرهاد و فرشاد!
اینکه فرشاد ماجدی در کادر فنی فرهاد مجیدی نباشــد، عجیب است. فرهاد هر جا رفت، فرشاد 
کنارش بود؛ اما این بار در استقالل این اتفاق رخ نداد. یعنی فرهاد، فرشاد را نخواسته و رابطه آن ها 
خراب شده است؟ انگار پاسخ این سوال منفی است. می گویند میرشاد ماجدی به برادرش فرشاد 
گفته تحت هیچ شرایطی دســتیار فرهاد نشــود چرا که گروهی از طرفداران استقالل پیش از این 
میرشاد ماجدی را تخریب کرده بودند که تو می خواهی اســتراماچونی از استقالل برود تا برادرت 
دستیار فرهاد شود و روی نیمکت تیم باشــد. حاال هم میرشاد از برادرش خواسته قید همکاری با 
مجیدی را بزند. جالب است بدانید میرشاد ماجدی تابستان امســال از همکاری با هیئت مدیره 
استقالل استعفا کرده بود؛ اما خبر استعفای او همین چند روز پیش اعالم شد. میرشاد به رویه اداره 
باشگاه اعتراض داشت و می گفت چرا مدیرعامل تمام تصمیم ها را بدون نظر هیئت مدیره می گیرد؟

حضور دروازه بان خبرساز در تمرین تراکتور
محمدرضا اخباری با وجود اینکه از نظر جســمانی شــرایط خوبی دارد؛ اما در نیم فصل اول لیگ 
برتر نتوانست بازی های زیادی برای تراکتور انجام بدهد. از این رو اخباری که سوابق زیادی هم در 
فوتبال ایران دارد، با پیشنهادهایی از چند تیم لیگ برتری مواجه شد و احتمال جدایی اش از جمع 
سرخ پوشان آذربایجانی زیاد شده است. درباره اخباری، باشــگاه تراکتور مشغول مذاکره با چند 
باشگاه خواهانش است و احتماال طی روزهای آینده او از جمع شاگردان ساکت الهامی جدا خواهد 
شد. با این حال این دروازه بان که همواره نشــان داده از نظم و انضباط پیروی می کند در تمرینات 

تراکتور حاضر شد و آیتم های تمرینی را زیر نظر مربیان پشت سر گذاشت.

رقابت های لیگ برتر فوتسال در ایستگاه ماقبل پایانی مرحله مقدماتی؛

تالش گیتی پسند برای پیروزی در مشهد

رقابت های فصل جاری لیگ برتر فوتسال  سمیه مصور
کشــور در حالی عصر امروز به ایســتگاه 

ماقبل پایانی مرحله مقدماتی می رســد که تقریبــا تکلیف تیم های 

صعود به مرحله پلی اف مشخص شده ولی هنوز جدال میان تیم های 

پایین جدولی برای فرار از سقوط ادامه دارد. 

در این هفته، تیم گیتی پسند در مشهد به مصاف تیم فرش آرا می رود 

و تیم هایپر شاهین شهر دیگر نماینده اصفهان در این مسابقات از تیم 

ارژن شیراز در شاهین شهر پذیرایی می کند.

فرش آرای مشهد - گیتی پسند اصفهان
 سرخ پوشــان اصفهانی در حالی آماده جدال با یکی دیگر از تیم های 

باالنشــین جدول رده بندی این مسابقات می شــوند که هم اکنون با 

چهارده برد، هشت تساوی و دو باخت و کسب 50 امتیاز در رده دوم و 

بعد از تیم مس سونگون قرار گرفته اند. 

شاگردان حمید بی غم که در هفته گذشته این مسابقات در خانه، از تیم 

سن ایچ ساوه پذیرایی کردند و این دیدار را با نتیجه سه بر صفر به پایان 

رســاندند، در این بازی نیز برای پیروزی پا به میدان می گذارند. تیم 

فرش آرا نزدیک ترین تعقیب کننده به تیم گیتی پسند است. شاگردان 

مجید مرتضایی هم اکنون با کســب 46 امتیاز در رده سوم جدول رده 

بندی جای گرفته اند و سرخ پوشان اصفهانی برای حفظ جایگاه شان 

چاره ای جز کسب تمام امتیازات این دیدار ندارند. 

فرش آرا هفته گذشته مقابل تیم شاهین کرمانشاه به نتیجه تساوی 

پنج بر پنج رضایت داد. ایــن تیم در حالی این هفتــه به مصاف تیم 

گیتی پســند می رود که مســعود محمــدی را به علت ســه اخطاره 

بودن و اکبــر کاظمی، کمال کهنــدل و مهدی دهقان نــژاد را به دلیل 

مصدومیــت دراختیار ندارد. تیم مشــهدی امیدوار اســت با حمایت 

 تماشــاگران و انگیــزه بازیکنان جایگزیــن این بازی را بــا پیروزی

 پشت سر بگذارد.

دیدار تیم های فوتسال فرش آرای مشهد و گیتی پسند اصفهان امروز 

ساعت 1۷ در سالن ورزشی شــهید بهشتی مشــهد برگزار می شود. 

دیدار رفت این دو تیم در هفته دوازدهم با نتیجه مســاوی در اصفهان 

پایان یافت.

هایپر شاهین شهر- ارژن شیراز
تیم هایپر شاهین شهر در حالی عصر امروز و از ساعت 1۷ از تیم ارژن 

شــیراز پذیرایی می کند که حضور این تیم در مرحلــه پلی اف به اما و 

اگرها واگذار شده است. شــاگردان جباری هفته گذشته مقابل تیم 

مقاومت البرز تن به شکست دادند تا برای حضور در مرحله بعد افزون 

بر کسب پیروزی دو دیدار باقی مانده مرحله مقدماتی نیازمند لغزش 

تیم حفاری اهواز نیز باشند.

 شاگردان مهرداد جباری در 24 بازی قبلی خود تنها ۷ پیروزی کسب 

کرده و پنج تساوی و 12 شکست نیز در کارنامه دارند. آن ها هم اکنون 

با 26 امتیاز در رده نهم جدول رده بندی قرار گرفته اند.

در آن سوی میدان تیم ارژن شیراز قرار گرفته است. این تیم که هفته 

گذشته مقابل تیم صدرنشین تن به شکســت یک بر صفر داد، برای 

فرار از سقوط نیاز مبرمی به کسب ســه امتیاز این دیدار دارد. ارژنی ها 

که هم اکنون بــا 23 امتیــاز در رده یازدهم جــدول رده بندی جای 

 گرفته انــد، فاصله چندانی بــا دیگرهای تیم های در معرض ســقوط

 ندارند.

رییس هیئت شمشیربازی استان اصفهان با تاکید 
بر اینکه بانوان شمشیر باز ســال سختی را پیش رو 
دارند، اظهار کــرد: آقایان شمشــیرباز در حال آماده 
شدن برای مسابقات قهرمان کشــوری بزرگساالن 
هســتند، بانوان نیز در حال آماده سازی برای حضور 
موفق در لیگ قرار دارند؛ باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
نماینده شمشیربازی اســتان در لیگ است که سال 
گذشــته توانســت عنوان قهرمانی این رقابت ها نیز 
را به دســت بیاورد. فرهاد رضایی با اشــاره به اینکه 
درصورت برگزار نشدن مســابقات کشوری نونهاالن 
کمی کار سخت خواهد شد، گفت: مسابقات انتخابی 
رده سنی نونهاالن برگزار شــده است ولی متاسفانه 

فدراسیون نتوانسته مسابقات کشوری را در این رده 
سنی برگزار کند. رییس هیئت شمشیربازی استان 
اصفهان با بیان اینکه با اضافه شــدن قسمتی دیگر 
به آکادمی شمشــیر بازی ســرهنگ پور تا حدودی 
مشکالت در این آکادمی مرتفع خواهد شد، تصریح 
کرد: در آکادمی شمشیر بازی سرهنگ پور قسمتی که 
شامل دفتر، اتاق بدنسازی و سالن نظافتی است، به 
مجموعه اضافه شده است. وی با اشاره به اینکه هیچ 
مشکلی از لحاظ مکان و فضای سالن نداریم، ادامه 
داد: مشکالت بیمه ای گریبانگیر بازیکنان شاغل در 
لیگ آقایان شده است و در ادامه باعث شده بازیکنان 
ســطح باالتر اســتان در تیم های خــارج از اصفهان 

فعالیت داشته باشند و بازیکنان سطوح پایین تر نیز 
اصال در باشگاه خاصی حضور نداشته باشند. رضایی 
با تاکید بر اینکه هیئت شمشیر بازی استان از طرف 
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهان حمایت 
می شود، ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه ها هیئت 
شمشیربازی حمایت های بیشتری را می طلبد؛ نه تنها 
هیئت شمشیربازی بلکه بیشتر هیئت ها با اینگونه 

مشکالت مواجه هستند. 

رییس هیئت شمشیربازی استان اصفهان:

حمایت ها از شمشیربازی استان کافی نیست

 »تارتار« از مسئوالن نفت
 حق فسخ یک طرفه گرفت

چهره روز

یوونتوس به دنبال معاوضه »امره جان« با هافبک بایرن
به نظر می رســد جدایی امره جــان، هافبک آلمانی یوونتوس در فصل زمســتان قطعی باشــد و 
یوونتوس دیگر تمایلی به حفظ این بازیکن ندارد. امره جان که در تابســتان سال 2018 و به عنوان 
بازیکن آزاد از لیورپول راهی تورین شد، 
در فصل اول یکی از بازیکنان مورد عالقه 
مکس آلگــری بود؛ اما بــا جدایی این 
ســرمربی و ورود مائوریتسیو ساری، او 
به بازیکنی نیمکت نشــین تبدیل شده 
و حتی نامش در فهرســت بیانکونری 
برای لیــگ قهرمانان نیز قــرار نگرفت. 
نسخه ایتالیایی ســایت گل مدعی شد 
یوونتوس خواهان معاوضه امره جان با 
تیاگو، هافبک طراح و اسپانیایی بایرن 
مونیخ است. طی روزهای اخیر اخباری در مورد تمایل تیم هایی از بوندسلیگا مانند بایرن و دورتموند 
برای خرید امره جان منتشر شده و به نظر می رســد یوونتوس قصد دارد با استفاده از عالقه بایرن 
به این بازیکن، زمینه حضــور تیاگو را در تورین فراهم کند. طبق ادعای این ســایت، مذاکرات بین 
طرفین آغاز شده و احتمال رخ دادن این انتقال در فصل زمستان وجود دارد. مائوریتسیو ساری از 
مدیران یوونتوس خواسته یک هافبک میانی و توپ پخش کن جذب کنند و با توجه به دشواری های 
 انتقال پــل پوگبا در این مقطــع از فصل، احتمال دارد تیاگــو تبدیل به گزینه شــماره یک مدیران

 یوونتوس شود.

واکنش پدیده برزیلی به شایعات انتقالش به رئال مادرید
طی روزهای اخیر شایعات زیادی درباره انتقال راینیر، پدیده جوان برزیلی باشگاه فالمینگو به رئال 
مادرید مطرح شده و حتی روز یکشنبه برخی رسانه ها از قطعی شــدن این انتقال و توافق رئال و 

فالمینگو برای انتقال او به برنابئو خبر دادند. 
این پدیده برزیلــی در مواجهه با ســواالت خبرنگاران برزیلــی درباره این اخبار گفــت، فعال باید 
منتظر مانــد و دید در آینده بــرای او چــه رخ خواهد داد. راینیر که در جلســه تمرینــی تیم ملی 
زیر 23 ســال برزیل شــرکت کرده بــود، در پایــان تمرین با خبرنــگاران اهل کشــورش مواجه 
شــد که نظر او را درباره شــایعات انتقالــش به رئــال مادرید جویــا بودند. این جــوان برزیلی 
کــه در روزهای اخیر با کاکا، اســطوره هموطنش مقایســه شــده اســت از دادن پاســخ قطعی 
خودداری کرد و گفت بهتر اســت منتظر بمانیم و ببینیــم در نهایت چه می شــود. هم تیمی او در 
فالمینگــو، فیلیپه لوئیس که ســال گذشــته از اتلتیکو مادرید بــه این تیم برزیلی ملحق شــده 
 در گفت وگو با مــارکا گفته بود کــه راینیر را بازیکنــی در حــد کاکا می داند و جــذب او را به رئال

 تبریک می گوید.

رکوردی جدید برای »کاوانی«
کاوانی در دیدار برابر مانتری که با پیروزی پر گل پاری سن ژرمن به پایان رسید، توانست دو گل به 
ثمر برساند. او با این دو گلی که وارد دروازه کرد، یک رکورد جدید را به نام خود به ثبت رساند. کاوانی 
تعداد گل های خود را در جام حذفی با پیراهن پاری سن ژرمن به عدد 16 رساند که این بهترین آمار 
در دوران مالکیت ناصر الخلیفه قطری بر پاری سن ژرمن است. او  که در دوران الخلیفی راهی پاری 
سن ژرمن شد، بهترین گلزن تاریخ این باشگاه فرانسوی هم به شمار می آید. کاوانی تا پایان فصل 
جاری با پاری ســن ژرمن قرارداد دارد و باید دید که آیا با وجود پیشنهادهای خوبی که دارد حاضر 

است  تیم را ترک کند یا خیر.

فوتبال جهان

نفــت مسجدســلیمان در لیــگ نوزدهــم با 
هدایت مهدی تارتار  روزهای خوبی را پشــت 
سر گذاشته اســت. آن ها که در نیم فصل اول 
لیگ برتر بدون شکســت مانــده بودند، هم 
اکنون در رده هشــتم جــدول رده بندی قرار 
دارند و در جام حذفی نیز به جمع 4 تیم پایانی 
صعود کرده اند. این نتایج در حالی رقم خورده 
که نفت مسجدســلیمان همواره در سال های 
قبل جــزو تیم هایی محســوب می شــد که 
خطر ســقوط را تا هفته های پایانی احساس 
می کنــد. با وجود کســب نتایــج مطلوب اما 
بعد از دیدار با شــاهین بوشهر در جام حذفی، 
مهدی تارتار ســرمربی نفتی ها همانطور که از 
قبل وعده داده بود، قصد جدایی کرد.تصمیم 
تارتار بــا واکنش های احساســی هــواداران 
مواجه شــد و از طرفی اصرار مسئوالن استانی 
خوزستان و شــهری مسجدسلیمان و باشگاه 
نفت باعث شــد تا »تارتار « طی جلســه ای با 
مدیران باشــگاه شــرکت کند. در این جلسه 
مدیران باشگاه نفت از سرمربی نفت برای حل 
مشــکالت مالی و پرداخت پــول اعضای تیم 
دو هفته زمان خواستند و ســرمربی محبوب 
مسجدسلیمانی ها نیز این مسئله را پذیرفت. 
البته تارتار حق فســخ یک طرفه را از مسئوالن 
نفت گرفته اســت. به این صورت که اگر ظرف 
دو هفتــه دیگر و پایــان مهلت تعیین شــده 
مشکالت مالی باشــگاه نفت مسجدسلیمان 
حل نشــود، او آزادانه و به صــورت یک طرفه 
قراردادش را فسخ کند. باید منتظر ماند و دید 
طی روزهای آینده چه اتفاقاتی درباره نیمکت 

نفت مسجدسلیمان رخ می دهد.

 سرخ پوشان اصفهانی در حالی آماده جدال با یکی دیگر 
از تیم های باالنشین جدول رده بندی این مسابقات 
کنون با چهارده برد، هشت تساوی و  می شوند که هم ا
دو باخت و کسب 50 امتیاز در رده دوم و بعد از تیم مس 

سونگون قرار گرفته اند

در حاشیه
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خریدهای جدید 
 سپیدرود 

معرفی شدند
بنا بر اعالم رســمی باشــگاه 
سپیدرود رشت؛ بابک عبدا...

زاده و قدیر آقاجانی با امضای 
قرارداد، به این تیم  پیوستند .
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مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان خبر داد:

 پایگاه پشتیبانی بحران منطقه 9 
آماده مقابله با بحران های طبیعی

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان در جلسه مدیریت بحران شهرداری منطقه ۹ که با 
حضور دستگاه ها و ادارات خدمات رسان، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران برگزار شد، اظهار کرد: در 

قانون مدیریت بحران مصوب مردادماه 
۹۸ مجلس شورای اسالمی برای مدیران 
اجرایی، مسئوالن و کارشناسان هم کیفر 
و هم پاداش پیش بینی شــده اســت. 
سیدرضا جعفریان فر افزود: تبصره ذیل 
ماده ۲۲ قانون مدیریت بحران اشاره کرده 
که نمایندگان دســتگاه های عضو ستاد 
موضوع تبصره سه ذیل ماده ۱۰ این قانون، 
در صــورت غیبت غیرمجاز در جلســات 
اضطراری به تشخیص رییس ستاد، به 

هیئت تخلفات اداری معرفی و حسب مورد به انفصال از خدمت دولتی از ۱۵ روز تا یک ماه محکوم 
می شوند. مدیر بحران و پدافند غیرعامل شــهرداری اصفهان ادامه داد: در ماده ۲۳ قانون مدیریت 
بحران تاکید شده ، فرد یا افرادی که در راســتای اجرای این قانون وظیفه و ماموریتی به آنها محول 
شده؛ اما در انجام وظیفه مرتکب تقصیر شوند و از این حیث صدمه و خساراتی حاصل شود، حسب 
مورد موجب مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. وی گفت: این موارد در قانون مدیریت بحران اشاره 
شده تا اگر حادثه ای یا بحرانی اتفاق افتاد، تمام دستگاه ها وظیفه خود بدانند برای مقابله با آن بحران 
و حادثه در سطح منطقه، شهر، شهرستان و استان تالش کنند، همچنین دستگاه ها متحد و یکپارچه 
برای پیش بینی، پیشگیری و آمادگی برای بحران های احتمالی اعم از اقتصادی، اجتماعی، حوادث 
طبیعی و انسان ساخت قدم بردارند. جعفریان فر اظهار کرد: چنانچه فردی در بحران بر اثر ماموریتی 
که به او واگذار شده، حادثه ای ببیند، مشمول پاداش ها و جبران خساراتی که قانون پیش بینی کرده 
خواهد شد. وی گفت: باید بتوانیم و آمادگی الزم برای مقابله الزم با هر نوع مخاطره را داشته باشیم که 

تحقق این مهم نیازمند شناخت ما از حوادث طبیعی و انسان ساخت است.

 معافیت 100 میلیون تومانی کشاورزان شرق اصفهان 
با مصوبه شورای شهر

اعضای شورای شهر اصفهان، نظام صنفی کشاورزان شهرســتان اصفهان را از پرداخت ۱۰۰ میلیون 
تومان ارزش افزوده برای ایجاد ســاختمان اداری خود معاف کردند. مهدی مزروعی، سخنگوی 
شورای شهر اصفهان درحاشــیه یکصد و هشتمین جلسه علنی شورای اســالمی شهر اصفهان در 
خصوص تصویب الیحه حمایتی شهرداری از نظام صنفی کشاورزان شهرستان اصفهان گفت: شورای 
شهر با الیحه معافیت پرداخت مبلغ ۱۰۰  میلیون تومان مربوط به ارزش افزوده ایجاد ساختمان اداری 

صنف کشاورزی شهرستان اصفهان در مجموعه اداری شهید کشوری موافقت کرد. 
وی با بیان اینکه این الیحه با رویکرد حمایتی از کشــاورزان شــرق اصفهان مطرح و تصویب شد، 
افزود: رییس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان شهرستان اصفهان در نامه ای معافیت این صنف 
از پرداخت این مبلغ را از شهردار اصفهان خواستار شــده بود که ایشان با ارسال الیحه ای به صحن 
علنی مجوز این اقدام را از شورای شهر خواسته و با تصویب اعضای شورا این مجوز صادر شد. الیحه 
حمایتی شهرداری اصفهان از نظام صنفی کشاورزان شهرستان اصفهان با توجه به وضعیت اقتصادی 
فعلی این کشاورزان و منوط به اینکه قصوری در ساخت این دفتر ایجاد نشود، به تصویب اعضای 

شورای شهر رسید.

احیای مجموعه علی قلی آقا با مرمت خانه روغنی؛

شاهکار هنری دوران صفویه، زنده شد

مدیر منطقــه یک شــهرداری اصفهان از 
      نرگس طلوعی

احیای مجموعه علی قلی آقا، شــاهکار 
هنری دوران صفویه و جاذبه گردشگری کم نظیر نصف جهان خبر داد.

 مجموعه علــی قلی آقــا، مجموعــه ای بی نظیــر از هنــر معماری و 
 شهرســازی دوران صفویه اســت که در محله بید آبــاد اصفهان واقع

 شده است.
 علی قلی آقا یکی از خواجه ســرایان نیکوکار زمان شاه سلطان حسین 
صفوی بود که در زمان حیاتش، مسجد و حمام و بازار و سرا و چهار سوق 

زیبایی به نام خود و در محله بید آباد اصفهان ساخت.
از جلوی مســجد علی قلی آقا مادی فدن یا فدا عبور می کند و ســردر 
مسجد به سمت مغرب است و مسجد، صحن نسبتاکوچک و زیبایی 
 دارد و شبستان آن با کاشــی هایی از نوع گره کاری تزیین شده است. 
در کتیبه سردر این مســجد که به خط ثلث قهوه ای رنگ و به خطر علی 
 نقی امامــی و در تاریخ ۱۱۲۲ هجری قمری نگاشــته شــده، نام های
  شاه ســلطان حســین و علی قلی آقا به چشــم می خورد. شبستان
  زیبا و نفیس مســجد در شــرق حیــاط قــرار دارد و بر کتیبــه آن با
  خط نستعلیق ســفید بر زمینه کاشی الجوردی اشــعاری نوشته شده

 و مفاد این اشعار حاکی است که شبستان در سال ۱۲۹۷ هجری قمری 

 زمان سلطنت ناصرالدین شــاه قاجار به مســجد افزوده شده است. 
 در جنوب ایوان مســجد علی قلی آقا، محراب زیبایی قــرار گرفته  که 
 ازاره آن ســنگ مرمــر و دیوارهای باال با کاشــی کاری معــرق تزیین

 شده است.
 مسجد علی قلی آقا که به همت و پایمردی افراد نیکوکار ساخته شده به 
لحاظ وجود خطوط زیبای ثلث و نستعلیق مربوط به عصر صفویه و قاجار 
و کاشی کاری نفیس، یکی از بناهای ارزشمند اصفهان به شمار می رود.

در مقابــل مســجد، حمام علــی قلــی آقا واقع شــده که قســمت 
اعظم آن ویران شــده و مقــداری از کاشــی های نفیــس آن به کاخ 
 چهلســتون انتقــال یافته و در ســال های اخیــر مرمت و بازســازی

 شده است. 
حمام علــی قلی آقا از نــوع معماری ســبک اصفهــان در اواخر عصر 
صفوی است که بنای حمام شــامل دو حمام بزرگ و کوچک و فضای 
چال حوض بوده و هر یک از این دو حمام از دو بخش اصلی سربینه و 
گرم خانه تشکیل شده اســت، به طوری که در آن دوره مردان و زنان به 
صورت جداگانه می توانستند از آن استفاده کنند و نشانه ای از پیشرفته 
بودن شبکه های آبرسانی و اهمیت بهداشت در روزگار گذشته را نمایان 
می کند. شکل قاعده سربینه حمام بزرگ، به شکل هشت ضلعی منظم 

طراحی شده و در اطراف سربینه سکوهایی طراحی شده که فضاهای 
پشت آنها با طاق نماهای مدور تزیین شده است و همچنین گنبد میانی 
سربینه بر هشت ســتون بزرگ سنگی استوار اســت. تزیینات سقف 
حمام به صورت رسمی بندی است و نورگیرهای سقف به صورت منظم 
از فضای اطراف به سمت مرکز سقف به صورت منظم طراحی شده که 
در مواقع مختلف روز با ایجاد ســایه روشــن بر زیبایی تزیینات سقف 

می افزاید.
مجموعه علی قلی آقا که از بازار و چهارسوق، مسجد، مکتب خانه، حمام، 
زورخانه، کاروانســرا و مغازه  های مختلف تشکیل شده است، در طول 
زمان دچار تخریب و فرسودگی شد. اهمیت این مجموعه به عنوان یک 
جاذبه گردشــگری کم نظیر نصف جهان موجب شد تا مدیران شهری 

احیای این مجموعه عظیم تاریخی را در دستور کار خود قرار دهند.
مهین شکرانی، مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان گفت: در کنار این 
مجموعه کامل، محلی تاریخی به نام خانه روغنی به مساحت ۸۰۰ متر 
مربع دارای حیاط مرکزی به متراز ۲۶۵ متر مربع است که این مجموعه 
زیبا دارای اندرونی به مساحت ۳۵ متر از هنرهای معماری شاخص شهر 
اصفهان به شمار می رود. شــهرداری منطقه یک با احیا و مرمت خانه 

روغنی، مجموعه علی قلی آقا را احیا کرده است.

رییس اداره توســعه فرهنگ شــهروندی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: 
طرح آموزشــی »کالس شــهر« با هدف آموزش 
مفاهیم شــهروندی بــه دانش آموزان ســال اول 
ابتدایی توســط معاونت اجتماعی و شــهروندی 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 

اصفهان در حال برگزاری است.
 احمد رضایی ادامه داد: بعد از اینکه ســال گذشته 
برنامه کالس شــهر به ۱۰۰ مدرســه اصفهان رفت و 
در آن مربیان اداره توســعه فرهنگ شــهروندی، 
مفاهیم شهروندی را به صورت خالقانه با کاردستی، 
نمایش و بازی با عروسک به دانش آموزان ابتدایی 
آموزش دادند، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شــهرداری اصفهان به این فکر افتاد که این اتفاق 
نیاز به حرکت منســجم و آموزش مستقیمی دارد. 
رییس اداره توســعه فرهنگ شــهروندی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان 
گفت: قرار شــد کتاب کاری برای معلمان و مربیان 
کالس اول ابتدایی نوشته شود که شامل ۱۵ درس 
است و معلم هر هفته یکی از درس های این کتاب 
را به دانش آموز آمــوزش می دهد، بعد از آن دانش 
آموزان باید کاربرگ هــای این کتــاب را پر کنند و 
معلمان آن را برای اداره توسعه فرهنگ شهروندی 
وابسته به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان ارسال کنند تا از بهترین کاربرگ ها 

تقدیر شود. 
احمد رضایی ادامه داد: این برنامه در 4۵ مدرســه 
ابتدایی برای 4۵ کالس در حال اجراســت و کمیته 
راهبردی طــرح کالس شــهر مصوب کــرد عالوه 
بر تدریس درس های کتاب کالس شــهر توســط 
آموزگاران، مربیانی در کنار ایــن کتاب کارگاه های 

آموزشــی تکمیلی و خالقیت بــرای دانش آموزان 
برگزار کنند.وی افزود: این کارگاه ها در سه موضوع 
حمــل و نقل، محیط زیســت و پســماند همراه با 
نمایش، کاردستی و فعالیت و بازی، آموزش های 
شهروندی را به دانش آموزان ارائه می دهد. رییس 
اداره توسعه فرهنگ شــهروندی با بیان اینکه قرار 
است، ۱۳۵ کارگاه تا پایان سال ۹۸ در این مدارس 
برگزار شــود، بیان کرد: کمیته نظــارت طرح کالس 
شــهر فرم های نظر ســنجی را در اختیار آموزگاران 
و مدیران مدرســه قرار داده تا بعــد از برگزاری این 
کارگاه ها از کیفیت آن با خبر شــود. رضایی با بیان 
اینکه نظرسنجی ها نشان می دهد این طرح تاکنون 
موفقیت آمیز بوده اســت، خاطرنشــان کرد: طبق 
تفاهم نامه ای که توسط سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهان با اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان منعقد شد، قرار است از سال 
آینده در همه مدارس ابتدایی استان اصفهان کتاب 

»کالس شهر« تدریس شود.

 آموزش مفاهیم شهروندی به دانش آموزان
 در »کالس شهر«

 اهمیت این مجموعه به عنوان یک جاذبه گردشگری کم 
نظیر نصف جهان موجب شد تا مدیران شهری احیای این 

مجموعه عظیم تاریخی را در دستور کار خود قرار دهند

در نشست هم اندیشی با اصحاب تعزیه اصفهان مطرح شد؛

تاکید بر ضرورت مقابله با انحرافات هنر شبیه خوانی
در نشست هم اندیشی معاون امور هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با 
اصحاب تعزیه اصفهان بر ضرورت مقابله با انحرافات هنر شــبیه خوانی تاکید شــد. »محمدعلی 
جعفری« در نشســت هم اندیشــی با اصحاب تعزیه اصفهان با تسلیت شــهادت سپهبد قاسم 
ســلیمانی و همراهان او،  گفت: هرکدام از این عزیزان سرمایه های کشور هســتند و شهادت آنها 
ضایعه ای اســت که برای همه ملت تلخ و ناگوار بوده؛ اما بدون شــک افراد موثری جایگزین این 
بزرگواران می شــوند که راه آنها را ادامه خواهند داد. معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشــاره به آسیب های تعزیه خاطرنشــان کرد: هرکدام از ما در 
مقابل باورهای مردم وظیفه شــرعی و اعتقادی داریم که آنها را از خطر آســیب و انحراف دور کنیم 
بنابراین الزم است نســبت به مقابله با انحرافات هنر شــبیه خوانی اهتمام و برنامه ریزی داشته 
باشیم. وی، پیرامون روند صدور مجوزهای تعزیه تصریح کرد: طی جلسات مختلف و متعدد برای 
صدور مجوز به راهکار جدیدی رسیده ایم که اعالم خواهد شــد و در زمینه نظارت بر اجراهای تعزیه 
نیز تالش می کنیم با همراهی و همکاری اعضــای تعزیه در این حوزه تالش کنیــم. در ادامه این 
 جلسه هرکدام از سرپرستان و پیشکسوتان هنر تعزیه اصفهان به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های 

خود پرداختند.

 تمدید زمان ثبت نام 
در جشنواره »منظومه ستارگان درخشان«

زمان ثبت نام در جشنواره »منظومه ستارگان درخشان« تا ۲۰ دی ماه تمدید شد. رییس اداره امور 
فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری گفت: نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال عالقه مند 
تا ۲۰ دی فرصت دارند با مراجعه به نشــانی اینترنتی Manzoomeisf.ir ثبت نام کرده و سپس 
از بین ۱۳ رشته کسب وکار، ابداع و اختراع، هنرهای نمایشی، ادبیات فارسی، هنرهای تجسمی و 
شهری، آیینی و مذهبی، رسانه، ورزش و تربیت بدنی، مدیریت، موسیقی بومی و ملی، اجتماعی و 
مدنی، صنایع دستی یکی را انتخاب کنند. سید صالح خشوعی با بیان اینکه پس از درج اطالعات و 
انتخاب یکی از رشته ها، نوجوانان باید چند سطری درباره خود و اهدافی که در آینده دارند، بنویسند 
افزود: پس از آنکه نوجوان در فرم اولیه ثبت نام، شناختی از خود ارائه داد، درست ترین و کامل ترین 
شــناخت ها برای مرحله دوم انتخاب می شــوند. وی گفت: بعد از آن نوجوانان از ۲۰ دی ماه تا ۲۰ 
بهمن ماه فرصت دارند ایده ای برای خوشــحال کردن مردم بدهند همچنین داوری این طرح ها تا 

۲۲ اسفند ماه انجام می شود.

 نمایش پنج واحد همسایه آزاری 
در تابلوهای تبلیغات شهری

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
گفت: دوره جدید گالری شــهری شــامل پنج طرح پیرامون مســائل آپارتمان ها و مکان های پر 
جمعیت روی ۳۰۰ تابلوی شهر به مدت دو هفته است. احمد رضایی با بیان اینکه پنج واحد همسایه 
آزاری با زبان طنز و معکوس و با تصویرسازی قوی با همشهریان ارتباط برقرار می کنند، افزود: این 
طرح ها از ۱۱ دی در سطح شهر نصب شــده و به مدت دو هفته میهمان تابلوهای تبلیغات شهری 
خواهند بود. وی گفت: این طرح ها فرهنگ زندگی در آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی پر جمعیت 
را به مردم  آموزش می دهد. عالقــه مندان برای دریافت طرح های تبلیغات شــهری می توانند به 
 esfahanfarhang.ir سایت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان به نشانی 

مراجعه کنند.

با مسئولان

اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی 
 تکنیک های سوژه یابی 

در اصفهان

خبر ویژه

فرهنگسرای تخصصی رســانه با همکاری 

خبرگزاری ایســنا، کارگاه آموزشــی سوژه 

یابی را با حضور فریدون صدیقی در اصفهان 

برگزار می کند. مدیر فرهنگســرای رســانه 

اظهــار کــرد: کارگاه آموزشــی تکنیک های 

ســوژه یابی به معرفی روش هــای اصول 

یافتن ســوژه خوب، چگونگی انتشــار یک 

ســوژه در رســانه، همچنیــن تجربه های 

 مانــدگار روزنامه نگاری فریــدون صدیقی 

می پردازد.

 فاطمه شــفیعی افزود: آنچــه مخاطب را 

برای خواندن یک مطلــب ترغیب می کند، 

موضوع یا سوژه خوب است. به همین دلیل 

ســوژه یابی یکی از اصلی تریــن اصول در 

نگارش و تولیــد محتواســت. وی با بیان 

اینکه این کارگاه ویژه اهالی رسانه و روزنامه 

نگاران برگزار می شــود، تصریح کرد: عالقه 

مندان برای ثبــت نام و شــرکت در کارگاه 

می توانند تا پایــان امروز  با فرهنگســرای 

رســانه تمــاس حاصــل فرماینــد. کارگاه 

آموزشی تکنیک های سوژه یابی، پنجشنبه 

۱۹ دی ماه از ســاعت ۸:۳۰الــی ۱۵:۳۰ در 

کتابخانه مرکزی شــهرداری اصفهان برگزار 

می شــود. فریدون صدیقی با سابقه حدود 

4۷ ســاله در تاریخ روزنامه نــگاری ایران 

در شــکل گیری و حیات ده هــا روزنامه و 

مجله نقش داشته اســت. وی، کار روزنامه 

نــگاری را از روزنامه کیهان آغــاز کرد و ۲۶ 

سال در کیهان به عنوان خبرنگار، گزارشگر، 

دبیر گروه، عضو شورای ســردبیری و عضو 

شــورای تیتر مشــغول به کار بود. صدیقی 

پس از آن عضو شــورای سردبیری روزنامه 

انتخاب شــد و تا پایان کار روزنامه در آنجا 

مشــغول بود. ســپس در ســمت سردبیر 

بــه روزنامــه »هموطن ســالم« رفــت و 

پس از تعطیلی ایــن روزنامه بــه روزنامه 

 همشــهری به عنــوان معــاون ســردبیر

 پیوست.

 مسئول امور پایگاه های فوریت های پزشکی شهرســتان اردستان گفت: ماموریت های اورژانس ۱۱۵ اردستان در ســال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ با افزایش ۲ 
درصدی روبه رو بود. ولی ا... سالمی زاده اظهار کرد: فوریت های پزشکی شهرستان اردستان طی  ۹ ماهه سال ۹۸ به ۲ هزار و ۶۸۲ ماموریت شامل ۲ هزار و ۸۲ 
ماموریت شهری و ۶۰۰ ماموریت جاده ای اعزام شد و به مصدومان و بیماران اورژانسی امدادرسانی کرد. وی به انجام ۱۹۱۹ ماموریت غیرتصادفی در این مدت 
 اشاره کرد و افزود: در سال گذشته، ۷۶۳ حادثه رانندگی در شهرستان اردستان رخ داد که ۲۶۹ مورد از آنها در مناطق شهری و 4۹4 مورد در جاده های شهرستان 

بوده است. 
مسئول امور پایگاه های فوریت های پزشکی شهرستان اردستان تصریح کرد: در این مدت، ۱۶ حادثه ویژه در اردستان به وقوع پیوست که ۱4 مورد از آنها مربوط 
به تصادفات جاده ای یک مورد تیر اندازی یک مورد مسمومیت با گاز co بود. ســالمی زاده با اشاره به ثبت ۳ ماموریت احیای موفق در فوریت های پزشکی 
شهرستان در سال ۹۸، گفت: در سال گذشته، بیشترین موارد ماموریت های غیرتصادفی در اردستان به ترتیب با 4۲۶ مورد مربوط به بیماری های قلبی، ۲۱۲ 

تنفسی، ۱۰۹ سقوط، ۷۶ مسمومیت، ۵۶ حادثه شغلی و ۲۹ مورد سکته مغزی بوده است.

افزایش 2 درصدی ماموریت های اورژانس اردستان در سال 98 نسبت به سال گذشته

میثم محمدی- شهردار زرین شهرم الف:724468

آگهی مزایده

شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره ۶۲۷ مورخ ۹۸/۱۰/۱4 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری امور بهره برداری و نگهداشت جایگاه 
سوخت CNG شهرداری واقع در بلوار جانبازان به صورت اجاره و مشارکت در ســود ناخالص فروش برای مدت یک سال از طریق مزایده عمومی اقدام 

نماید، لذا از شرکتهای دارای صالحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 

۹۸/۱۰/۳۰ به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

نوبت اول
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افزایــش دغدغه های زندگی  مینا حمیدی  
امروز  باعث شده که اعضای 
خانواده زمان زیادی را به وقت گذرانی در کنار هم اختصاص 
ندهند. تالش برای حفظ موقعیت شــغلی و ارتقای مقام 
یافتن در حرفه خود، باعث نادیده گرفتن نیازهای خانواده 
و داشــتن رابطه ای عمیق و صمیمی با اعضــای خانواده 
می شــود. در صورتی که شــما نیز یکی از ایــن خانواده ها 
هستید، نیازی به نگرانی وجود نخواهد داشت زیرا ما قصد 
داریــم در این بخش بــه ارائه راهکاری هایــی برای وقت 
گذرانی بیشتر با اعضای خانواده و افزایش نشاط و سالمت 

خانواد بپردازیم.
 انجام فعالیت های گروهی: یکی دیگر از روش هایی که به 
ایجاد رابطه ای عمیق بین اعضای خانــواده کمک می کند، 
انجام فعالیت های گروهی مانند آماده کردن غذا و یا تمیز 
کردن منزل اســت. انجام این گونه فعالیت ها نه تنها باعث 
ایجاد روابط صمیمانه بین اعضای خانواده می شود بلکه به 

کودکان در کسب مهارت جدید نیز کمک خواهد کرد.
 پاداش دادن به رفتارهای سالم کودکان: تقویت رفتارهای 
خوب کودکان با دادن پاداش به آن ها بسیار مهم است؛ اما با 
این حال نیازی به سخت گیری در این مورد نیست. پاداش 

می تواند هر چیزی باشــد مثل رفتن به سینما، باغ وحش، 
مسافرت و یا حتی یک الی 2 ســاعت بیشتر خوابیدن در 

روزهای تعطیل.
 صرف وقت متعادل با کودکان: والدینی که دارای بیش از 
یک فرزند هستند باید سعی کنند که به هر یک از فرزندان 

خود زمان مشــخصی را در طول روز اختصاص دهند؛ حتی 
ده دقیقه. این زمان مشــخص به فرزندان کمک می کند تا 

احساس با ارزش بودن کنند.
 داشتن فعالیت های روزمره مشترک: داشتن فعالیت های 
روزمره مشترک مانند غذا خوردن و یا صحبت کردن والدین 

با فرزندان قبل از خواب باعث افزایــش انگیزه فرزندان و 
شکوفایی آن ها خواهد شد.

 قدردانی کردن از یکدیگر: برای نشان دادن ارزش وجودی 
اعضای خانواده خود بابت تالش های آن ها در جهت بهبود 

روابط خانوادگی تان قدردانی کنید.
 آموزش شــیوه صحیح جبران کردن اشــتباه: وقتی یکی 
از فرزندان شــما به خواهر یــا برادر خود صدمــه می زند، 
عذر خواهی کــردن بــه تنهایی کافی نیســت. بــه فرزند 
خود آمــوزش دهیــد که برای جبــران کردن اشــتباهش 
بــرای خواهــر یا بــرادر خــود هدیــه ای تهیــه کنــد و یا 
 به دنبال راهی بــرای بهبود صدمــه ای که بــه او وارد کرده

 باشد.
 داشتن توجه کافی به همسر: بهترین کاری که می توانید در 
حق فرزندان خود انجام دهید، این است که به آن ها نشان 
دهید عاشق همسر خود هستید و برای رفع نیازهای درونی 
او تمام تالش خود را خواهید کرد. این امر باعث ایجاد حس 
امنیت و آرامش در فرزندان شده و به تحکیم روابط زناشویی 
شما نیز کمک خواهد کرد. با همسرتان تجدید خاطره کرده 
و همانند ســال های اول ازدواج تــان، او را از توجه و محبت 

خود سیراب کنید.

آشپزی

کوفته کباب 
مخصوص

موادالزم:گوشت گوســفندی چرخ شــده  500 گرم، مغز نان فرانسوی، 
پودر شده  دو برش، گشنیز ساطوری شده  دو قاشق غذاخوری، سیر ساطوری 

شده  پنج حبه، پیاز خرد شده  یک عدد، آبلیمو ترش نصف عدد، پودر زیره یک قاشق 
چای خوری، پودر فلفل قرمز  یک قاشق چای خوری، زردچوبه و دارچین  هر کدام نصف 

قاشــق چای خوری، رب گوجه فرنگی  یک قاشــق غذاخوری، تخم مرغ زده شده یک عدد 
)اختیاری(، فلفل سبز و قرمز حلقه شده برای تزیین.

طرز تهیه:تمام مواد ذکر شده را درون کاســه ای ریخته و خوب ورز دهید تا حالت چسبندگی 
پیدا کند. اگر مواد چسبندگی الزم را نداشــت یک عدد تخم مرغ را به آن بیفزایید و باز هم ورز 
دهید. مغز نان بیشتر هم، چسبندگی کوفته را افزایش می دهد. دستان خود را مرطوب کرده 

و موادآماده شده را به هشت قسمت تقسیم و هر قسمت را به شکل کوفته گرد کنید.
یک تابه نچســب که جنس ضخیمی داشته باشــد را روی حرارت 
قرار دهید تا داغ شــود، کوفته ها را در آن بچینیــد تا با حرارت کم 
پخته و سرخ شوند. در طول مدت پخت یک یا دوبار کوفته ها 
را برگردانید تا همه جای آنها سرخ شود. این کوفته کباب ها 
را با نان و ساالد سرو کنید و روی آن فلفل حلقه شده 

بپاشید.

چطور خانواده ای شاد داشته باشیم؟ )2(

 »شکارچیان« با بازی آل پاچینوخبر
 در آمازون منتشر می شود

 تولید سریال »گرانباری«
 به تعویق افتاد

»آمــازون« غول این روزهــای دنیای مجازی، فیلم ســینمایی 
»شــکارچیان« با بازی آل پاچینــو را تا یک مــاه دیگر در بخش 
»آمازون پرایم ویدئو« منتشر خواهد کرد. »شکارچیان« روایتگر 
داستان شکارچیان نازی ها در سال 1۹77 در شهر نیویورک است. 
گروه شکارچیان، کشف کرده اند که صدها مقام بلند پایه نازی که در 
میان غیرنظامیان آمریکایی در نیویورک زندگی می کنند و در حال 

توطئه برای ایجاد یک رایش چهارم در ایاالت متحده هستند. 

تولید سریال »گرانباری« به کارگردانی احسان عبدی پور و تهیه 
کنندگی هومن کبیری به تعویق افتاد. یکی از دالیل عدم تولید 
این سریال مشــکالت مالی اســت. همچنین عبدی پور این 
روزها کارگردانی برنامه »اعجوبه ها« با اجرای مهران غفوریان را 
برای شبکه سه سیما به عهده دارد. داستان اصلی این سریال از 
کشور هند شروع می شود و دختر ایتالیایی که شخصیت اصلی 

را ایفا می کند از هند وارد ایران می شود.

 گشایش دفتر دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان در کارخانه ذوب آهن و چالش 
کمبود تکنســین ماهر در ایران از عمده مباحث مطرح شده در نشست مدیرعامل 
کارخانه ذوب آهن با مســئوالن دانشــگاه آزاد اســالمی واحد لنجان بود.منصور 
یزدی زاده در دیدار با رییس  و اعضای هیئت  رییسه دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
لنجان با تاکید بر ارتباط و تعامل دانشــگاه و صنعت اظهار کــرد: »ارتباط صنعت و 
دانشگاه باید در راستای رفع مشکالت با ايجاد پيوندی نزديک و مستمر بين مراكز 
علمی و صنعتی به شکل عملی و دوسویه برقرار شود.«وی، ایجاد ارتباط مستقیم 
و اثربخش بین واحدهای صنعتی و دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان را به منظور 
اتخاذ سیاست صنعتی صحیح در راستای رسیدن به استقالل و خودكفایی صنعتی 
ضروری دانســت و تصریح کرد: »زمینه های بســیار خوبی برای کار مشترک بین 
شرکت سهامی ذوب آهن و دانشگاه آزاد اسالمی وجود دارد و با توجه به شناخت 
دقیق و مثبتی که از رییس دانشگاه آزاد اسالمی لنجان داریم اعتماد ما به این واحد 
دوچندان شده و این تعامل بهتر از قبل برقرار خواهد شد.«مدیرعامل شرکت سهامی 
ذوب آهن اصفهان با اشاره به افزایش بودجه تحقیقاتی سال جاری خاطرنشان کرد: 
»علم و دانش یک توانایی بالقوه ای را شامل می شود که عملیاتی شدن آن در عرصه 
کار، تجربه، صنعت و کارخانه اتفاق می افتد.«یزدی زاده افزود: »مســلما اقتصاد 
دانش بنیان را نمی توان به تنهایی از طریق صنعت هدایت کرد، همچنین پیشرفت 
اقتصادی فقط از راه دانشگاه به ســرانجام نمی رســد، بنابراین امروزه پیوند بین 

دانشگاه و صنعت و حوزه تولید موضوعی کامال مشخص و اجتناب ناپذیر است.«

لزوم راه اندازی نخستین مدرسه تخصصی دارالفنون صنعت فوالد
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی لنجان نیز با اشــاره به تفاهم نامه شرکت سهامی 
ذوب آهن اصفهان با دانشگاه آزاد اســالمی واحد لنجان خاطرنشان کرد: »واحد 
لنجان با توجه به همجواری بــا کارخانه بزرگ از طرف اســتان اصفهان ماموریت 
یافته تا در محقق شدن این تفاهم نامه تســریع کند.«سیدمسعود داودی افزود: 
»در راستای اقتصاد مقاومتی و باال بردن بهره وری به زودی با افتتاح دفتر دانشگاه 
آزاد استان اصفهان در کارخانه ذوب آهن شتاب بیشــتری در رفع موانع و کاهش 
وابستگی ذوب آهن به خارج از کشور را شاهد خواهیم بود.«وی خاطرنشان کرد: 
»دانشگاه آزاد اسالمی لنجان با توجه به تخصص همکاران این واحد دانشگاهی و 
در راستای برگزاری دوره های آموزشــی کوتاه مدت مورد نیاز پرسنل پرتوان شرکت 
ذوب آهن، آمادگی دارد  که در راستای سند آمایشی وزارت علوم در مقاطع مختلف 
تحصیلی در خدمت خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان با شــرایط و تمهیدات ویژه 
باشد.«سرپرســت دانشگاه آزاد اســالمی لنجان با اشــاره به نیازهای آموزشی و 
تحصیلی فرزندان و آینده سازان کشور تصریح کرد: »ســایت اصلی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد لنجان می تواند با توجه به وجود ساختمان آموزشی شهدای فوالدشهر 
در شهر سبز فوالدشهر، سده لنجان و تنوع رشــته های تحصیلی موجود در واحد با 
حمایت شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان نخســتین مدرسه تخصصی دارالفنون 

صنعت فوالد را راه اندازی کند.«
داودی با اشــاره به فرصت مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی واحد لنجان اظهار 
کرد: »دانشگاه آزاد اسالمی لنجان با حل مسئله ای بودن دانشگاه آزاد اسالمی و در 
راستای دانش افزایی و تکمیل ایده ها، بررسی چالش ها و کمک به رفع آنها با ایجاد 
فرصت مطالعاتی در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان می تواند، گام های موثری 
در تحقق گام دوم انقالب در زمینــه پژوهش های اثربخش و فناوری ارزش آفرین 

و رونق تولید بردارد.«

 صرفه جویی در مصرف آب شیرین
 با استفاده از سیستم هوشمند آبیاری تحت فشار

امیرحسین پاکشــیر، معاون علمی دانشگاه آزاد اســالمی لنجان نیز با اشاره به 
طرح آزمایشی تولید بتن غلطکی با استفاده از سرباره کنورتور در ذوب آهن اصفهان 
گفت: »ازآنجاکه بازگرداندن پســماندهای صنعتی به چرخه تولید موجب جذب 
سرمایه خواهد شد و این موضوع می تواند در اولویت های اصلی صنایع قرار بگیرد؛ 
طرح آزمایشی تولید بتن غلطکی با اســتفاده از ضایعات سرباره کنورتور ذوب آهن 
اصفهان و با توجه به اصل مهم صرفه جویی در مصارف انرژی و حفظ مواد طبیعی 
زمین مدنظر قرار گرفته است.«رییس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی لنجان هم با 
اشاره به محصوالت فناورانه مرکز رشد این واحد دانشگاهی تاکید کرد: »مركز رشد 
واحد لنجان با ایجاد فضاى مناســب برای تجارى كردن دستاوردهاى تحقیقاتى، 
فناورانه و حمایت از توسعه كسب وكارهاى دانش بنیان توسط كارآفرینان در قالب 
واحدهاى نوپاى فعال، حوزه فناوری هاى پیشــرفته و اهداف اقتصادى مبتنى بر 
دانش و فناورى پشــتیبانى مى كند.«مجید اصالنی با تشریح یکی از محصوالت 
واحدهای فناور مرکز رشد واحد لنجان مطرح کرد: »با استفاده از سیستم هوشمند 
آبیاری تحت فشار در شبکه آبیاری فضای سبز شهرها می توان به میزان قابل توجهی 
در مصرف آب شیرین مورد نیاز فضای سبز شهرها صرفه جویی کرد یا با همان میزان 

آب به گسترش بیشتر فضای سبز شهری پرداخت.«

کشور  نیاز  به تکنسین ماهر دارد
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی لنجان نیز با اشاره به اعالم آمادگی و همکاری 
این واحد دانشگاهی با شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در زمینه سیستم بینایی 
ماشین بیان کرد: »یكی از اصلی ترین كاربردهای بینایی ماشین در صنایع، كنترل 
كیفیت محصوالت خروجی در كارخانه هاست که موجب شده این سامانه ها تنوع 
وسیعی از ســرویس های کنترل کیفی را در خطوط مختلف ارائه کنند.«محمدرضا 
وسیلی افزود: »واحد لنجان با همراهی متخصصان ذوب آهن می تواند این سیستم 
را در راستای به حداقل رساندن ضایعات خط تولید، کاهش دوباره کاری ها، حداکثر 
کردن قابلیت اطمینان، تولید محصول و خدمات به طور مشابه و یکنواخت، اعمال 
اســتانداردهای فنی دقیق در فازهای انجام فعالیت ها و امکان کار در محیط های 
اپراتور انسانی پرخطر یا یکنواخت با استاندارد باال انجام دهد.« معاون برنامه ریزی 
و توسعه ذوب آهن اصفهان هم با اشاره به رشــته های فنی در دانشگاه آزاد لنجان 
تصریح کرد: »این واحد دانشــگاهی با امکانات مطلوب و همجــواری با کارخانه 
ذوب آهن از ظرفیت بســیار مطلوبی در زمینــه تولید علــم و کارآفرینی برخوردار 
است.«مهدی نصر با بیان اینکه کشور نیاز به تکنسین ماهر دارد، افزود: »صنعت نیاز 
به دانش آموختگان توانمند، متخصص و ماهر دارد، بنابراین دانشگاه آزاد اسالمی 
لنجان با توجه به رشته های فنی و مهندسی خود می تواند با تربیت نیروهای کارآمد، 
ضعف حوزه مهارتی را برطرف کند.«وی افزود: »با وجود محدودیت ها و فضاهایی که 
علیه نظام جمهوری اسالمی ایران به وجود آمده، بخش قابل توجهی از چالش های 
ایجاد شده در بخش اقتصادی با مدیریت داخلی و توانمندی تکنسین های ماهر 
داخل کشور تبدیل به فرصت شده اســت.«مهدی بهرامی، معاون منابع انسانی و 
امور اجتماعی ذوب آهن اصفهان نیز با اشــاره به همجواری دانشگاه آزاد اسالمی 
لنجان با ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: »پیوند بین صنعت و دانشگاه موجب رونق 
کسب وکار و افزایش توأم با فعالیت های پژوهشــی صنعتگران و دانشگاهیان در 

راستای اشتغال زایی می شود.«

مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید بــرق اصفهان گفت: روتــور  توربین واحد 
اول 320 مگاواتــی بخار نیروگاه اصفهان، توســط متخصصــان این نیروگاه 
نصب شــد.امیر نریمانی اظهــار کرد: با توجه بــه جدید بودن روتــور توربین 
HIP واحد اول بخــار نیروگاه که امــکان درگیری ســیل ها و پره های ثابت و 
متحرک وجود داشــت، کار از حساســیت باالیی برخوردار بود.وی افزود: این 
 کار توســط متخصصان داخلی نیروگاه با دقت بسیار باال انجام و روتور توربین

 نصب شد.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان ادامه داد: نصب پوسته داخلی و 
کریرهای نیمه زیرین، کشیدن سیم پیانو، تنظیم آن و انجام اندازه گیری های 
مربوط، نصب نیمه باالیی کریرهای توربیــن و انجام اندازه گیری های مربوط، 
نصب پوسته داخلی و خارجی نیمه باالیی، نصب یاتاقان ها و روتور و اندازه گیری 
وضعیت آن و نهایتا انجام محاسبات مورد نیاز و تغییرات در جهت اصالح افقی و 

عمودی پوسته ها و کریرها از جمله مراحل کاری انجام شده توسط متخصصان 
این شرکت است.

رییس واحد تروپروسس فوالد مبارکه از طراحی و تولید ورق های ویـــــــژه 
خطــــــوط انتقــــــال آب خلیج فارس )گرید API X65( در این شرکت 

خبر داد. 
علیرضا مولوی زاده در تشریح انگیزه فوالد مبارکه از تولید این محصول خاص 
 ،API X65گفت: در پی درخواست صنایع لوله ســازی درخصوص تولید گرید
طراحی و تولید آن مطابق استاندارد مربوطه )5L-PSL2 API( در دستور کار 
واحد متالورژی و روش های تولید و سایر بخش های مرتبط شرکت قرار گرفت.

وی با اشاره به این مطلب که کالف فوالدی مذکور با ابعاد درخواستی مشتری 
 ksi 65 1500*15 میلی متر تولید شــده و دارای حداقل اســتحکام تسلیم
معادل 450 مگاپاسکال و حداقل استحکام کششی 535 مگاپاسکال است، 
گفت: ویژگی این گرید استحکام باال و در نتیجه امکان کاهش ضخامت ورق 
مصرفی است.در همین خصوص حسن شرافت، کارشناس تروپروسس نیز 
افزود: پس از تعیین آنالیز مناسب، سایر پارامترهای تولیدی مشتمل بر اعمال 

نــورد  دســتورالعمل 
APIM به منظور حصول 
مکانیکــی  خــواص 
موردنظــر اســتاندارد 
مربوطه مشخص شد 
و با در نظر گرفتن آنالیز 
و پارامترهــای طراحی 
مناسب، در ابعاد مورد 
درخواســت مشتری با 
موفقیت تولید شد.وی 
با تاکید بــر اینکه این 
محصــول مطابــق با 

استانداردهای الزم تولید شده است، اظهار داشت: گرید API X65 تولیدشده 
در فوالدمبارکه با انجام تســت های کشــش، خمش و ضربــه، آزمون های 
آزمایشگاهی را با موفقیت پشت سر گذاشت و در نهایت در کارخانه لوله سازی 
به لوله های موردنظر تبدیل شــد و به تایید مشــتری رســید.وی اضافه کرد: 
لوله های اســپیرال از نورد ورق ها با عبور از غلتک ها با درز حلزونی )اسپیرال( 
به شکل لوله درآمده و درزها جوش داده می شود، درحالی که در لوله های درز 

مستقیم، قطر لوله بستگی به پهنای ورق دارد. 
ضمن این که در روش اسپیرال، با تغییر زاویه تغذیه، لوله با قطرهای مختلف 
تولید می شود؛ اما در روش درز مســتقیم، برای تغییر قطر باید کل قالب های 
خط تولید تعویض شــود. ازاین رو در روش اســپیرال، می تــوان لوله های با 
قطرهای مختلف را با هزینه کمتری نسبت به درز مستقیم تولید کرد.رییس 
واحد تروپروســس فوالد مبارکــه تصریح کرد: بــا بی نیــازی از واردات این 
قبیل محصوالت ســاالنه از خروج مقادیر قابل توجهــی ارز جلوگیری خواهد 
شــد.مولوی زاده در پایان از 
همــکاری تمامــی مدیران و 
کارکنــان واحدهــای دفاتر 
فنی و تولیدی، به ویژه ناحیه 
فوالدســازی و ریخته گــری 
مداوم، نورد گــرم و همچنین 
واحدهای آزمایشگاه، فروش، 
کنتــرل کیفــی، برنامه ریزی 
و تحقیقــات بازاریابــی و 
مدیریت و کارکنان متالورژی 
و روش هــای تولید شــرکت 

تشکر و قدردانی کرد.

در نشست مدیرعامل کارخانه ذوب آهن با مسئوالن واحد لنجان عنوان شد؛

گشایش دفتر دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان در کارخانه ذوب آهن

نصب روتور  واحد 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان

طراحی و تولید ورق های ویژه خطوط انتقال آب خلیج فارس
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