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دریچه های سد روز گذشته باز شدند

جریانزندگیدرمسیرزایندهرود

سازمان اتوبوسرانی نجف آباد و حومه به استناد مجوز شماره 97/3932 مورخ 97/10/22 شورای محترم 
اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش قطعات و کاالهای بالاستفاده و اسقاطی سازمان از طریق مزایده 
عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان شرکت در این مزایده دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و 
 دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/11/24 به سازمان اتوبوسرانی نجف آباد

و حومه مراجعه و پیشــنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 97/11/25 به دبیرخانه 
محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند. شرکت کنندگان در مزایده می بایستی وجه سپرده شرکت در 
مزایده را که در مدارک مزایده و موجود می باشد، به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز به حساب 
0106318384009 سازمان اتوبوسرانی نجف آباد نزد بانک ملی به همراه پیشنهاد خود ارائه نمایند. 
هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و سازمان در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار می باشد.  

آگهی مزایده

رضا رضایی – مدیرعامل سازمان

چاپ اول

دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد در نظر دارد مکان هاي ارائه خدمات طبخ وتوزیع غذا در رستوران آزاد  از 
طریق برگزاري مزایده عمومي به شرکت ها وافراد حقیقي وحقوقي واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان 
محترم دعوت مي شود جهت دریافت اسناد مزایده، حداکثر ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار این آگهي 
به سایت اینترنتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد به آدرس www.iaun.ac.ir )قسمت مزایده/مناقصه( 

مراجعه ونسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
 * هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد.

 * دانشگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مجاز است. 
آدرس دبیر خانه کمیسیون معامالت :نجف آباد،بلواردانشگاه ، دانشگاه آزاد اسالمي نجف آباد، ساختمان کتابخانه 

مرکزي
Email:monaghese@iaun.ac.ir             031-42292020 :تلفن دبیرخانه کمیسیون

آگهي مزایده واگذاري رستوران آزاد 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد



  23441 شـــمــاره   | پانزدهم  ســـال   |  1397 بهمن   9  | سه شـنبه 
iشماره ارسـال پـیامک:30007446   | تلفن ارتـباط خوانندگان : 36293750 n f o @ e s f a h a n e m r o o z . i r

w w w . e s f a h a n e m r o o z . i r برای پیــگیری جدیدتـــرین اخبار
در سایت اصفهان امروز اسکن کنید

  بی توجهی تاکی؟! 1211

  خبر

سازمان استاندارد در الیه هایی 
از عزلت!

حسن روانشید| نمودارها به مرورزمان خطوط زرد و قرمز 
خود را یکی یکی از دســت می دهند و بجای آن مالک رنگ 
سبز می شوند تا با آالرم قلب سالم خیال مصرف کنندگان را 
آسوده سازند که می توانند بدون هیچگونه دغدغه خاطری از 
جانب حفظ سالمتی به استفاده از آن محصول داخلی بپردازند. 
هر آنچه که در دامنه واردات عرضه می شــود اگرچه با شک 
و تردیدهایی روبروســت زیرا امکان دارد تنها بسته بندی آن 
اســتاندارد باشد و محتوای آن ســاخته وپرداخته کارگاه های 
زیرزمینی آن هم نه در داخل کشــور بلکه حاصل دســت 
شــانگهای چین یا کویته پاکستان اســت! تا قبل از چالش 
اقتصادی به وجود آمده طی چند ماه گذشته نیز بارها شکایت 
و اعتراض برندهای داخلــی و خارجی پیرامون اقالم تقلبی 
بسته بندی شده در مارک های استاندارد روبرو بوده ایم که آخرین 
آن ها مربوط به پروتزهای ارتوپدی است که میلیاردها تومان 
»آفر« توسط واردکننده که خود و همسرش از پزشکان این 
رشته هستند به متخصصان پرداخت  شده تا تنها این مارک را 
به نیازمندان توصیه نمایند! هزاران تصادف خونین در جاده های 
کشور در طول این سال ها اتفاق افتاده که کارشناسان تنها به 
محکوم کردن یکی از رانندگان طرف تصادف و یا نقص فنی 
راه و عالمات راهنمایی بسنده کرده اند و حتی یک مورد پیدا 
نشده تا قطعات استفاده شده در خودروها ازجمله بلبرینگ، تایر، 
لنت و روغن ترمز وارســی شود که آیا کیفیت الزم را دارد یا 
نه! درحالی که اکثر آن ها به نحوی توسط سازمان استاندارد و 
تحقیقات صنعتی ایران با نشاندن مهر مخصوص بر بدنه یا 
جعبه به تأیید رسیده است. امروز سازمان استاندارد و تحقیقات 
صنعتی ایران درحالی که بیش از پنج هزار نیروی حقوق بگیر در 
سراسر کشور دارد اما همچون گذشته عمر مصرف کنندگان و 
کارکنان خود را که اکثریت باالتفاق آن ها از متخصصان این 
رشته هستند در شک و تردید و از سویی عزلت و تنهایی سپری 
می کند و توجه چندانی به آنچه تحت عنوان کاالی مصرفی در 
همه زمینه ها وارد یا در داخل تولید می شود، ندارد! اکثر واحدهای 
صنعتی و غذایی کشور به بهانه تغییر و افزایش برابری ارزها و 
نداشتن مواد اولیه درحالی که قیمت های مصرف کننده را چند 
برابر افزایش می دهند از کیفیت و کمیت ها نیز می کاهند که 
صنایع لبنی و همچنین خودروسازان از این نمونه اند که همچنان 
مهر استاندارد را بر روی محصوالت خود دارند! اگرچه مسئوالن 
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور نیز بهانه مشابهی 
همچون تعامل با تولیدکنندگان داخلی را دارند که اینگونه بتوانند 
عدم حضور پررنگ خود را توجیه نمایند درحالی که مخاطراتی 
را بــرای مصرف کننده داخلی و همچنیــن خریدار خارجی 
کاالهای ایرانی در بردارد چه بهتر که این بار ســنگین هزینه 
همراه با دامن زدن به مشــکالت را هم اکنون از بودجه سال 
98 دولت حذف نموده و یا وسعت مجموعه را محدود نمایند 
تا به منویات اقتصاد مقاومتی تمکین کرده باشند! سر در الک 
فروبردن یک ارگان بزرگ دولتی بدون اینکه تأثیری در روند 
اقتصاد سالم و امنیت سالمتی کشور داشته باشد نوعی جفا به 
جامعه است. افت کیفیت و کمیت کاال اگرچه ممکن است با 
بزرگواری آحاد جامعه روبرو باشد اما فراموش نکنیم که طی 
همین ماه ها چند محموله کالن از کاالی تولید داخلی که به 
کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر نقاط خاورمیانه و حتی 
اروپا ارسال شده است به علت مغایرت با استاندارهای تولید و 
عدم رعایت بهداشت اعاده شده و بیشترین آن ها به محصوالت 
صیفی اختصاص دارد که اکثر صادرکنندگان به علت گرمای 
هوای تابستان ناچار شدند این نعمت ها را به دریا بریزند! امروز 
چالش کمبود ارز به علت تحریم های شکننده و سخت می تواند 
لطمات جبران ناپذیری برای رفاه نسبی مردم داشته باشد و رفع 
و دفع این خسران تنها از طریق ارگان های نظارتی که در صدر 

آن ها استاندارد است ضروری به نظر می رسد.
ادامه دارد

درخواست آزادی محصوران 
در نطق میان دستور

قاســم میرزایی نیکو، نماینده دماوند و فیروزکوه در نطق 
میان دستور خود خواستار رفع حصر از میرحسین موسوی، زهرا 
رهنورد و مهدی کروبی شد. میرزایی نیکو، در نطق میان دستور 
خود درخواست آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی 
کروبی را کرد و همین موضوع موجب اعتراض نمایندگان تندرو 
مجلس شد. به گزارش اعتمادآنالین؛ کریمی قدوسی، سالک، 
ذوالنوری به اعتراض نســبت به صحبت های میرزایی نیکو 
برخاســتند و صدای دو دو آنها در صحن مجلس بلند شــد. 
کریمی قدوسی، سالک، ذوالنوری و کوچکی نژاد دقایقی گعده 
کرده و با هم صحبت کردنــد و بالفاصله بعدازآن ذوالنوری 
و کریمی قدوسی به سمت هیئت رئیسه مجلس رفتند. آنها 
دقایقی را با علی الریجانی صحبت کردند. بعد از پایان نطق 
میرزایی نیکو نمایندگان اصالح طلب مجلس از او اســتقبال 
کردند. در همین حین نمایندگان تندرو درخواســت تذکر را 
مطرح کردند. جعفرزاده ایمن آبادی و پروانه سلحشوری خطاب 
به نمایندگانی که درخواست تذکر داشتند گفتند: مگر برای نطق 
تذکر می دهند و این صحبت موجب شد تا درنهایت تندروها 
از بیان تذکر خود منصرف شوند. میرزایی نیکو در نطق میان 
دســتور گفت: دیو چو بیرون رود فرشته درآید، قسم به فجر. 
من از نســل خشم و خون و خاطره و از نسل ۵۷ هستم. آن 
انقالب به نام اســتقالل، آزادی و جمهوری اسالمی بود. ۴۰ 
سال گذشت و انقالب ما در اربعین باید به کمال رسیده باشد، 
ولی رسیده ای، نچشیدمت من حریف کال تو. در ایام شریف 
فاطمیه از والیت حکومت علی)ع( آن امام عدالت گفتیم، اما 
هنوز در آستانه این شراب ۴۰ ساله، میرحسین موسوی، مهدی 
کروبی و زهرا رهنورد که بخشی از صفحات این تاریخ و این 
نظام بوده و هستند هنوز در حصر قرار دارند. رندان، این تکرار را 
به تمسخر طعنه می زنند که هر بار آمدی و همین ها را گفته ای. 
ما به عدالت به نسل پرسشگر، به تکه ای از تاریخ، به انقالب 
بدهکار هستیم. ما به خودمان بدهکاریم. ما به انقالبی که برآمده 

از وجدان آگاه و بیدار است، بدهکاریم.

   سیاست خارجی

از بیان جزئیات پرونده 
دیپلماتمان معذورم

ســخنگوی وزارت خارجه گفــت: منتظر می مانیم تا 
 ،)spv( موضوع آغاز به کارساز و کار ویژه مالی اروپا با ایران
رسما توسط اروپا اعالم شود. به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی 
در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در ارتباط 
با اعالم برخی از رسانه های خارجی مبنی بر اینکه امروز اس 
پی وی ارائه خواهد شد، اظهار کرد: قول های زیادی در مورد 
SPV در ماه های پیش شنیده ایم و روزهای اخیر نیز این 
مسائل را شنیده ایم. اکنون نیز منتظر می مانیم تا رسمًا توسط 
اروپا این موضوع اعالم شود. سخنگوی وزارت امور خارجه 
درخصوص صحبت های اخیر ماجدی، سفیر پیشین ایران 
در آلمان گفت: این صحبت ها اظهارنظر شخصی او بوده 
است و او اکنون بازنشسته است. قاسمی بابیان اینکه آقای 
ماجدی یکی از دیپلمات های ورزیده و پرتالش جمهوری 
اســالمی ایران است که بازنشسته شده اند و قطعا نظرات 
ایشان، نظرات فردی او در دوران بازنشستگی است، گفت: 
نظرات ایشان الزاما نظرات وزارت امور خارجه نیست و قطعا 
در این مورد نیز، این اظهارات، نظر وزارت خارجه نیســت. 
قاسمی درباره آخرین وضعیت اسداهلل اسدی، دیپلمات ایرانی 
که در آلمان بازداشــت و به بروکسل استرداد شد، تصریح 
کرد: من نمی توانم توضیحات ریزی در مورد این موضوع 
دهم. موضوع مورداشــاره، موضوع مهمی است. ایشان با 
یک اتهام واهی و به صورت کامال بی گناه در زندان هستند. 
تالش های دیپلماتیک وسیعی برای اثبات بی گناهی ایشان 
و رهایی او صورت گرفته است. پرونده مفتوح است و روزانه 
دنبال می شــود و در دستور جدی ما قرار دارد. او از وکالی 
مجربی برخوردار است و با کمک وکالی خود پروسه قضائی 
را طی می کند. امیدواریم هر چه زودتر دولت آلمان و محاکم 
قضایی این کشور بر اساس شواهد و واقعیت هایی که وجود 
دارد به این درک و آگاهی برسند که او فردی بی گناه است و 
باید متوجه این موضوع باشند که برخی که از روابط ایران با 
اروپا خرسند نیستند، می خواهند روابط ایران را با این اتحادیه 

تحت تأثیر قرار دهند.

عمار حکیم تحریم ایران را 
خطرناک دانست

ســید عمار حکیم در دیدار سفیر ایران در عراق تأکید 
کرد: اعمال تحریم های یک جانبه علیه ایران محکوم است. 
به گزارش ایرنا، ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در عراق با حضور در دفتر جریان حکمت ملی با سید 
عمار حکیم، رئیس ائتالف اصالح و سازندگی عراق دیدار 
و گفتگو کرد. طرفین در این دیدار در خصوص تازه ترین 
تحوالت سیاسی عراق و منطقه و نیز روابط دوجانبه ایران 
و عــراق و راهکارهای تقویــت آن به بحث و تبادل نظر 
پرداختند. سید عمار حکیم بر اهمیت توجه به مشترکات 
موجود میان دو کشور در روابط دوجانبه تأکید کرد. رهبر 
جریان حکمت ملی عراق ضمن اعالم مجدد مخالفت خود 
با تحریم های یک جانبه اعمالی علیه ایران، عنوان کرد: 
این اقدام آمریکا، موضوعی خطرناک در روابط بین الملل 
محســوب می شــود و باید در این خصوص به قوانین 
بین المللی تمکین کرد. حکیم در ادامه بیان داشت که عراق 
شاهد متغیرهای مثبتی بوده است که مهم ترین آن، تشکیل 
ائتالف هایی در چارچوب ملی و به دوراز عناوین فرقه ای و 
طایفه ای است. او ضمن درخواست از همگان برای احترام 
و حمایت از اراده عراق، تأکید کرد که چالش کشــور در 
مرحله فرارو، چالش درزمینه ارائه خدمات به شــهروندان 
و مبارزه با فساد است. رئیس ائتالف اصالح و سازندگی 
در پایان  براهمیت حمایت از دولت عبدالمهدی در اجرای 

برنامه های خدماتی موردنظر تأکید کرد.

دیدار عراقچی با آمانو
سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه 
به منظور انجام مشورت های سیاسی با مقامات سه کشور 
اروپایی صبح امروز عازم اتریش، اسلواکی و بلغارستان شد. 
به گزارش ایلنا، او عالوه بر دیدار و گفتگو با همتایان خود، با 
وزرای امور خارجه و دیگر مقامات سه کشور مزبور نیز دیدار 
و پیرامون موضوعات روابط دوجانبه، تحوالت منطقه ای و 
بین المللی تبادل نظر خواهد داشت. معاون سیاسی وزارت 
امــور خارجه همچنین در وین با یوکیــا آمانو، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص آخرین وضعیت 

همکاری ها در چارچوب برجام گفتگو می کند.

دفاع آلمان از اسرائیل 
مقابل ایران

صدراعظم آلمان تهدیدات ایران علیه رژیم صهیونیستی 
را واقعی دانست و گفت: اسرائیل حق دارد موجودیت خود 
را حفظ کند. به گزارش ایســنا، آنگال مرکل صدراعظم 
آلمان در گفتگو با یک شــبکه رادیویی صهیونیستی از 
حمالت غیرقانونی رژیم صهیونیستی علیه خاک سوریه 
دفاع کرد و گفت که این رژیم حق دارد از موجودیت خود 
محافظت کند. به نوشته روزنامه هاآرتص، مرکل افزود: 
من نگرانی های اسرائیل نسبت به ایران را درک می کنم. 
آنها حق دارند و بسیار مهم است که از منافع امنیتی شان 
دفــاع کنند. او با طرح ادعاهایی علیه کشــورمان گفت: 
ایران سیاست هایی دارد که اسرائیل را تهدید می کند، این 
واقعیت دارد. اسرائیل باید از موجودیت خود محافظت کند 
و وضعیت سوریه نیز برای اسرائیل بسیار تهدیدکننده است. 
صدراعظم آلمان در ادامه ادعاهایش گفت: به همین دلیل 
است که ما به عنوان مثال، در تالشیم تا اطمینان یابیم که 
هیچ نیروی ایرانی نمی تواند به بلندی های جوالن نزدیک 
شود. آنگال مرکل همچنین به گفتگوهای خود با والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه درباره ادعای حضور نظامی 

ایران در سوریه اشاره کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت اعتقاد دارد بعضی ها از 
کلمه رفراندوم وحشــت دارند. فکر می کنند وقتی می گوییم 
رفراندوم یعنــی براندازی نظام. قانون اساســی با صراحت 
می گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن 
است قانون گذاری از طریق مراجع مستقیم به آرا عمومی انجام 
شود. البته نوبت به این ها نمی رسد، امیدواریم پالرمو در مجمع 

حل می شود.
مجید انصاری در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: چون رأی گیری 
باید بعد از اتمام فرآیند رســیدگی کامل و انجام بحث های 
کارشناسی انجام شود و نتیجه از قبل قابل پیش بینی نیست 
که آیا می شــود در یک جلسه همه مسائل را بررسی کرد یا 
نه؛ نمی توان انتظار داشت که در یک یا دو جلسه حتمًا نتیجه 

حاصل شود.
Á  تصویب FATF با دستخط جلیلی توصیه شده

شود
انصاری با اشــاره به تاریخچه بررسی لوایح چهارگانه در 
کشور، خاطرنشــان کرد: بحث پیوســتن به FATF اصال 
به دولت هــای یازدهم و دوازدهم مربوط نیســت؛ در زمان 
احمدی نژاد مطرح بود. حتی زمانی که جلیلی در شورای عالی 
امنیت ملی بود با دستخط ایشان توصیه شده تا این کار صورت 
بگیــرد. اآلن در کش مکش های داخلی و جبهه گیری های 
سیاسی موضوع از حوزه کارشناسی خارج شده است. عده ای 
جبهه گیری هایی مثل زمان برجام می کنند و فضا را مشوش 
 FATF می کنند. قانون مبارزه با پولشویی ما نواقصی داشته که
توصیه هایی در این رابطه داشــته تا ما با مکانیســم داخلی 

خودمان نواقص را برطرف کنیم.
Á  با پولشویی در مقابل تصویب قانون مبارزه 

برخی میــز خطابه های نماز جمعه تعابیر تندی 
گفته شد

انصاری گفت: اقتضای جلوگیری از فساد سیستماتیک 
این است که ما قوانین مربوطه را تکمیل کنیم. یکی از این 
قوانین پولشویی اســت. ما این کار را انجام دادیم اما فضای 
بسیار سنگینی علیه دولت و مجلس ایجاد شد. فضای شدیدی 
علیه مجمع ایجاد شد. حتی در برخی از تریبون های نماز جمعه 
تعابیر تندی به کار گرفته شد؛ اما به شکر خدا تصویب شد و 
مواردی را که مجمع ایراد گرفته بود نیز برطرف شــد و اآلن 
شاهد یک قانون خوب هستیم که خوشبختانه شنبه همین 
هفته رئیس جمهور آن را ابالغ کردند. همین مسئله در مورد 

کنوانسیون پالرمو نیز مطرح است.
Á  ازنظر شــورای نگهبان پیوســتن ایران به

کنوانسیون پالرمو تصویب نهایی شده است
انصاری خاطرنشــان کرد: ســابقه همه این لوایح به 
ســال ها پیش  برمی گردد که در دولت جدید تکمیل شــد. 

دولت تصویب کرده و در مجلس نیز در سه نوبت تصویب 
شد. نکته جالب توجه این است که مجلس ایرادات شورای 
نگهبان درباره پالرمو را برطرف کرده و اآلن ازنظر شورای 
نگهبان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو تصویب نهایی 
شده است. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام چند ایراد ازنظر انطباق باسیاست های کلی نظام گرفت 
که شــورای نگهبان اشــکاالت هیئت عالی نظارت را بر 
اســاس بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مجلس ارجاع 
داد. مجلس اصرار کرده و حاال طرح به مجمع آمده است. 
ما اآلن در مجمع داریم ازنظر مصلحت بحث می کنیم که 
مصلحت نظام پیوستن به این کنوانسیون هست یا نیست. 
نظر شخصی بنده با توجه به اینکه هم عضو کمیسیون های 
مربوطه در مجمع هســتم و هم در جلسات عمده بررسی 
این کنوانسیون مشــارکت جدی داشته و مطالعه داشتم و 
مشورت هایی کردم و عضو هیئت عالی نظارت هم هستم. 
این اســت که ایراداتی که هیئت عالی بر این کنوانسیون 
گرفته را به هیچ وجه وارد نمی دانم، اما به هرحال در این شورا 

به رأی اکثریت احترام می گذاریم.
Á  جریانی مشکوک سعی می کنند بررسی لوایح

چهارگانه را از مسیر طبیعی خارج کنند
او یادآور شــد: این روند از ساعت 9 صبح شروع شد و تا 
نزدیک به ساعت ۱۲ ظهر طول کشید. ۱8 نفر از اعضای موافق 
و مخالف مجمع وقت گرفته بودند تا صحبت کنند؛ خودبه خود 
نوبت به همه نرسید، بنابراین چون جلسات مجمع دو هفته 

یک بار است ادامه بررسی این موضوع به جلسه آینده مجمع 
موکول شد. متأسفانه در موضوعات حساسی که به منافع ملی 
کشور بازمی گردد آن هم در شرایط فعلی ابدا ظرفیت واردکردن 
این موضوعات مهم کارشناســی در حوزه سیاســت بازی و 
فضاسازی وجود ندارد. انصاری اظهار کرد: باکمال تأسف، یک 
جریانی به نظر من مشکوک با سو استفاده از احساسات پاک و 
دغدغه های واقعی متدینین، جوان ها و طالب سعی کردند این 
موضوع را از مسیر طبیعی خودش خارج کنند. نظام نهادهایی 
دارد. فرآیندهایی دارد در تصمیم گیری و تصمیم سازی، این 
فرایندها زیر نظر قانون اساسی است و همه باید به آن احترام 
بگذارند. او ادامه داد: دولت منتخب مردم است و تشخیص داده 
این موضوع مصلحت مردم را در بردارد. مجلس نیز منتخب 
مردم است که امام خمینی )ره( فرمودند در رأس امور است در 
سه نوبت با اکثریت آرای نمایندگان گفته مصلحت مملکت در 

تصویب این موضوع است.
Á  معنــی ندارد عده ای به مســئوالن پیامک

تهدیدآمیز بدهند
این فعال سیاسی گفت: این موضوع به مجمع تشخیص 
آمده و در یک فضای کامال آزاد و بدون تنش بررسی می شود؛ 
معنی ندارد جریانی بنشیند، افرادی را بسیج کنند و در شبانه روز 
صدها پیامک بعضا تهدیدآمیز به مسئوالن بفرستند. انصاری 
گفت: من از بعد جلســه روز شنبه مجمع پیامک هایی حتی 
تهدیــد به قتل و به تعبیر آنان برخورد خونین دریافت کردم. 
ما که بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم؛ اما من از دستگاه 

قضایی و امنیتی کشور می خواهم رسیدگی کنند. این کدام 
جریان است که نشسته عده ای را تحریک می کند که اعضا 
مجمع تشخیص یا نمایندگان را تهدید کنند؟ این یعنی تهدید 
نظام. این قانون شکنی است که عده ای به خودشان حق بدهند 
که چون فکر می کنند پیوســتن به پالرمو خالف مصلحت 
است؛ اگر نمایندگان انجام دادند نمایندگان را خائن بخوانند و 
به نمایندگان مجمع بگویند وارد این موضوع نشود. او ادامه داد: 
کدام صالحیت اخالقی حقوقی و قانونی را دارند که این طور 
حرف بزنند. این اوج استبداد است که گروهی فکر می کنند 

عده ای برخالف نظر آنان هستند خیانت می کنند.
Á  اگر در مجمع به بن بست رسیدیم، می توان به

آرا عمومی مراجعه کرد
انصاری سپس اظهار کرد: این موضوع حتما در مجلس 
و مجمع به سرانجام خودش خواهد رسید. فرض کنید اگر در 
مجمع هم مشکل باشد خوشبختانه با مهندسی امام )ره( هیچ 
بن بستی وجود ندارد. نخست اینکه مجمع برای بن بست شکنی 
ایجادشده، اما فرض کنید درجایی به طرق عادی در مسائل 
بسیار مهم حل مسئله محقق نباشد؛ با صراحت قانون اساسی 
در این مواقع امکان رجوع به آرا عمومی و رفراندوم هست. او 
گفت: بعضی ها از کلمه رفراندوم وحشت دارند فکر می کنند 
وقتــی می گوییم رفراندوم یعنی برانــدازی نظام. اصال این 
حرف ها نیست. با صراحت، قانون اساسی می گوید در مسائل 
مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون گذاری 
از طریق مراجعه مستقیم به آرا عمومی انجام شود. البته نوبت 
به این ها نمی رسد و امیدواریم پالرمو در مجمع حل می شود و 
CFT هم در دستور کار قرار می گیرد. فرض کنید شرایط را 
درجایی دیدم که از مردم ایران سوال کنم؛ مشکل چیست؟ 
ما همه کارگزار مردم هستیم. مردم ایران می توانند مصلحت 

خود را ببینند که بپیوندند به فرایندی در جامعه جهانی یا خیر.
Á  همه 200 کشــور عضو پالرمو نوکر استکبار

هستند؟
او افزود: درباره پالرمو از ۲۰۰ کشور از مجموع کشورهای 
جهان تقریبا می شــود گفت همه کشورهای جهان جز چند 
کشور کوچک عضوش هستند. آیا واقعا همه این ۲۰۰ کشور 
منافع ملی ندارند؟ همه این ۲۰۰ کشور نوکر استکبار شدند؟ 
این توهماتی است که عده ای گرفتارش شدند وعده ای هم 
تحت تأثیر آن ها قرار می گیرند. چه بسا جریانی که احساس 
می کنند جرائم سازمان یافته یا پولشویی دارد محدود می شود 
در مخالفت دخیل است. نمی خواهم کسی را محکوم کنم اما 
این شیوه برخورد شیوه نامتعارفی است. البته همه مخالفان را 
نمی گویم. بسیاری از آنان دغدغه استقالل کشور رادارند. این 
عزیزان می توانند در یک فضای غیر ملتهب و علمی سعی 

کنند حرف های اقناعی بزنند.

پیشنهاد عضو تشخیص مصلحت:

برگزاریرفراندومبرایپالرمو
چه بسا برخی که احساس می کنند پولشویی محدود می شود مخالف اند  

مرکز ارتباطات و اطالع رســانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتشار 
اطالعیه ای اعالم کرد: اخبار و مواضع شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا 
صرفا از ســوی ایشان و یا سخنگوی این نهاد اعالم می شود. مرکز ارتباطات و 
اطالع رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در ادامه این اطالعیه افزود: هرگونه 
اطالع رسانی خارج ازمسیر ذکرشده ضمن آن که مورد تأیید نیست، اقدامی خالف 
قانون محسوب می شود. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به تازگی در 
اقدامی غیرمعمول اقدام به انتشــار نقل قولی از دریابان شمخانی در مورد الیحه 

CFT کرده بود. چند روز قبل ابوالفضل حسن بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی گفته بود: شمخانی در جلسه غیرعلنی مجلس با صراحت اعالم 
کرد ازنظر شــورای عالی امنیت ملی، اجرای CFT به نفع کشور نیست. او که از 
مخالفان دوآتشه پیوستن ایران به لوایح چهارگانه FATF است به تازگی با اعالم 
این موضوع گفته بود نمی داند چرا عده ای هنوز بر تصویب پالرمو و CFT اصرار 
دارند وقتی دبیر شورای عالی امنیت ملی به صراحت پیوستن به CFT را مخالف 

امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران می داند.

شورای عالی امنیت ملی درباره نقل قول نماینده مجلس:

مخالفت شمخانی با CFT تکذیب شد

رویداد

وزارت اطالعات اطالع داد 

دستگیری اخاللگران 
سازمان یافته

محمدجواد ظریف در پاسخ به نماینده مجلس: 

ترامپ باید برجام 
را ترکمانچای بداند نه شما

دبیرکل حزب مؤتلفه با تأکید به نبود ضمانت: 

بر تصویب لوایح چهارگانه اصرار 
نداشته باشیم

گروه رویداد: با تــالش مأمــوران وزارت اطالعات 
جمهوری اسالمی تعدادی از متهمان اصلی و افراد مرتبط 
با ایجاد شبکه ای سازمان یافته اقدام به اخالل در سیستم 
اقتصادی کشور می کردند بازداشــت و احضار شدند. در 
آخرین اطالعیه وزارت اطالعات آمده است: سربازان گمنام 
امام زمان )عج( در اســتان آذربایجان شرقی با مجموعه 
اقدامات اطالعاتی پیچیده و فنی، شــبکه سازمان یافته 
اخالل در نظام تولیدی کشور در حوزه صنعت پالستیک 
را شناســایی و متالشــی کردند. این شبکه با تشکیل 
شرکت های تعاونی سهمیه ویژه واحدهای تولیدی را به 
دالالن و شرکت های بازرگانی می فروختند و تولیدکنندگان 
ناچار به خرید مواد اولیه خود باقیمت گزاف از بازار ســیاه 
می شــدند. فروش ۱۴6 هزار تن مواد اولیه پتروشیمی به 
ارزش ۵ هزار و 8۰۰ میلیارد ریال به دالالن بخشــی از 
فعالیت سه ساله شبکه اخالل در صنعت پالستیک بوده 
است. وزارت اطالعات در این زمینه دو متهم اصلی را به 
اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشــور دستگیر و با حکم 

قضایی بازداشت کرد و هفت نفر نیز احضار شدند.

محمدجواد ظریف در مجلس گفت: برجام آمریکا را 
در وضعیت بغرنجی قرار داده است. به گزارش خانه ملت، 
وزیر امور خارجه که دیروز برای پاســخ به سوال علی 
ادیانی نماینده قائم شهر درباره علت عدم اجرای کامل 
شرایط رهبری و مجلس در برجام به مجلس رفته بود 
دراین باره تصریح کرد: ازنظر منافع ملی با نظر گرفتن 
همه شرایط بهترین انتخاب انجام شده است. ایراد گرفتن 
به دستاوردهای جمهوری اســالمی کار راحتی است 
امانگاه کردن به شــرایط واقعی و اینکه وزارت خارجه 

مجری تصمیمات نظام است، عین نیاز کشور است. بنده وظیفه دارم در برابر خارجی ها از منافع ملی 
دفاع کنم و نمی توانم همه نکات الزم را این گونه مطرح کنم. درخواست دارم جلسه غیرعلنی شود 
تا بتوانم همه نکات را بگویم. رئیس مجلس در پاسخ گفت: راهکار برای غیرعلنی شدن جلسه، 
پیشنهاد نمایندگان و رأی گیری در این موضوع است. الریجانی از ظریف خواست تا زمانی که 
پیشنهادی از سوی نمایندگان برای غیرعلنی شدن جلسه ارائه شود سخنانش را ادامه دهد. ظریف 
ادامه داد: در ۱/۵ سال گذشته دولت آمریکا تمام تالش خود را کرد تا از این عهدنامه که نماینده 
سوال کننده )ادیانی( آن را ترکمانچای خوانده به نحوی خارج شود، آیا طرف ترکمانچای هیچ وقت 
تالش کرد از آن خارج شود. چرا افتخارات ملی را به این نام می نامید؟ اگر شما می فرمایید ما چه 
تعهدی گرفته ایم، بروید و از کسانی که قرارداد نفتا را امضا کردند، بپرسید چه تعهدی گرفتند؟ 
تا اورانیم کیک زرد را وارد کشور نکردیم، اورانیوم غنی شده را خارج نکردیم تا پی ام دی را حل 
نکردیم، در مورد اراک اقدامی انجام ندادیم. تمامی اقدامات ما نه تنها نسیه نبود بلکه ما نقد گرفتیم 
و بعد انجام دادیم. ترامپ باید برجام را ترکمانچای بگوید نه شما، دستاوردهای ملت را این چنین 
ارزان نفروشید، این ها دستاوردهای دپیلماسی نیست بلکه دستاورد مقاومت بزرگ این ملت است. 
ما مشکلی نداریم، خیال می کنید برای بنده مشکلی است که از برجام خارج شوم. تصمیم با من 
نیست، تصمیم با کشور است. پس از پاسخ های ظریف، ادیانی اعالم کرد که از پاسخ های او قانع 
نشده است و آن را به رأی مجلس گذاشت، نمایندگان اما بارأی خود اعالم کردند که پاسخ های 

ظریف قانع کننده بود.

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: وقتی دولت 
و وزارت امور خارجــه اظهار می کند که با پذیرش 
پالرمو و CFT هیچ تضمینی برای حل مشــکالت 
اقتصادی نیست، چرا برخی هنوز اصرار بر تصویب 
آنها دارند؟ به گزارش ایلنا، محمدنبی حبیبی در پایان 
نشســت دبیران حزب موتلفه با اشاره به بدعهدی 
آمریکا و اروپا در پیمان برجام اظهار کرد: سوال این 
است که دولت باآنکه شاهد نقض عهد آمریکا و اروپا 
در برجام است چرا در مقام مقابله با مثل برنمی آید؟ 

او خطاب به دولتمردان آمریکا و اروپا تصریح کرد: اینکه فکر کنید هرروز بر حجم فشار خود 
به ایران بیفزایید به امید اینکه ملت ایران را تسلیم کنید، یک توهم بیش نیست. حبیبی با 
اشــاره به فرآیند تصمیم گیری در مورد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام بیان کرد: وقتی دولت و وزارت امــور خارجه اظهار می کنند که با پذیرش آنها هیچ 
تضمینی برای حل مشکالت اقتصادی نیست، چرا برخی هنوز اصرار بر تصویب آنها دارند؟ 
در مورد برجام باآن همه وعده های واهی کاری از پیش نرفت حاال هم که می گویند با این 
لوایح مشکلی حل نخواهد شد چرا امتیازدهی به دشمن بدون اخذ کوچک ترین امتیاز را دنبال 
می کنند؟ نام این رویکرد در دیپلماسی خارجی و نیز رعایت حقوق ملت ایران چیست؟ ملت 
ایران در تدارک باشــکوه ترین جشن ها در ۴۰ سالگی انقالب است. به برکت انقالب الهی 
امام خمینی )ره( جهان اســالم در آستانه خیزشی بزرگ برای برپایی تمدن نوین اسالمی 
است. این تمدن بر اساس معنویت و عدالت و سعادت انسان ها شکل خواهد گرفت چراکه 
مردم جهان در دو قرن اخیر با سرخوردگی از مارکسیسم و لیبرالیسم به طور اجتناب ناپذیری 
به ســوی اسالم می آیند. جهانیان دانسته اند دل بستن به مارکسیسم به خاطر عدالت و نیز 
انتظار آزادی از لیبرالیسم به نتیجه مثبت نرسیده است و انسان می تواند در پرتو آموزه های 
قرآن و دانش الهی به معنویت، عدالت، آزادی و خوشبختی برسند. آمریکا دشمن اصلی ما 
و اســالم است و در ۴۰ سال اخیر قدرت خود را ازدست داده است. آمریکا دیگر قدرت حل 

معضالت خود را ندارد تا چه برسد به حل معضالت جهان!
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برای پیــگیری جدیدتـــرین اخبار 
در سایت اصفهان امروز اسکن کنید

احیای کانال دفع آب های 
سطحی شهر نجف آباد

گروه اصفهان: معاون امــور زیر بنائی و حمل ونقل 
شــهری شــهرداری نجف آباد پیش بینی کــرد پروژه 
ســاماندهی و بهســازی خیابان خرم شرقی حدفاصل 
میدان نهم دی تا محدوده مدرســه شاهد تا پایان سال 
جاری به پایان برســد و با انجام ایــن کار فاز دیگری 
از محور موســوم به »ال« که طوالنی ترین مسیر دفع 
آب های سطحی شهر است، احیا می شود. مهدی فاضل 
از بهسازی بخش هایی از این مسیر در سال های گذشته 
ســخن گفت و اضافه کرد: ابتدای این مسیر در منطقه 
پنج شهرداری قرارگرفته و در ادامه با عبور از مناطق ۲ 
و یک، درنهایــت از بلوار آیت ا... نجف آبادی عبور کرده 
و در باغ های ســمت شرق این مسیر ادامه پیدا می کند. 
این کانــال خاکی نقش مهمی در جمــع آوری و دفع 
روان آب های ســطحی شمال شهر ایفا می کند. فاضل 
خاطرنشان ساخت: طی دوره های چهارم و پنجم شورای 
اســالمی شــهر نجف آباد، بخش های متعددی از این 
مسیر ساماندهی شده یا در دستور کار عملیات عمرانی 
قرارگرفته تا از پر شــدن بستر آن بر اثر تخلیه خاک یا 
نخاله های ســاختمانی و ایجاد هرگونه ساخت وساز در 
حریم مســیر جلوگیری شــود. معاون امور زیربنایی و 
حمل ونقل شــهرداری نجف آباد گفت: در سمت شمال 
ایــن آبراه که در حال حاضر بهســازی نزدیک به هزار 
متر از آن در دســتور کار قرارگرفته، یک باند ترافیکی 
دوطرفه به عرض ۱۵ متر در نظر گرفته شــده و سمت 
شــمال هم یک مســیر هفت و نیم متری به شــکل 
غربی شرقی طراحی شده که مجموع این زیرساخت ها، 
بخشــی از یک رینگ ترافیکی جدید را در شمال شهر 
رقم خواهد زد. فاضل به الشــه چینی دیواره های ال و 
تدارک فضای ســبز و مبلمان شهری برای این مسیر 
اشاره داشت و بیان کرد: در حدفاصل باند جنوبی مسیر 
و آبراه نیز یک پیاده رو به عرض ســه متر اجرا می شود 
که با تکمیل پروژه تا بلوار آیــت ا... نجف آبادی، از این 
زیرســاخت می توان به عنوان محور سالمت شماره ۲ 
نجف آباد استفاده کرد. معاون شهردار نجف آباد ادامه داد: 
اولین محور سالمت شهر پیش ازاین در حدفاصل میدان 
آزادگان تا گلزار شهدا در باند غربی بلوار آیت ا... طالقانی 
اجراشــده و دیگر مســیرهای پیاده روی منتهی به این 
مســیر نیز در حال تکمیل است. معاون امور زیربنایی و 
حمل ونقل شهرداری نجف آباد سراغ دیگر جزئیات پروژه 
ساماندهی خیابان خرم شــرقی رفت و بیان داشت: در 
تقاطع این مسیر با خیابان ابوذر نیز اجرای یک پل بتنی 
پیش بینی شده تا امکان انتقال بار ترافیکی از این مسیر 
به کمربندی شمال شهر و کاهش مشکالت در خیابان 

منتظری شمالی نیز فراهم شود.

لزوم مقابله با مهاجرت 
از اردستان

فرماندار اردستان معتقد است نیازمند تفکر استراتژیک 
در مدیریت شهرستان هستیم تا برای مردم رضایتمندی 

جهت ماندن در اردستان حاصل شود.
به گزارش ایســنا، حمیدرضا تأملی اظهار کرد: باید 
جلوی شیب مهاجرت را گرفت تا شرایط متفاوتی را درست 
کنیم. متأسفانه با شرایطی همچون سال های خشک سالی 
و بدترین شــرایط بودجه ای روبرو بودیم که این موضوع 
شهرســتان را با مشکالتی مواجه ســاخته است. او نرخ 
ســالمندی در اردستان را ۱8.۲ درصد اعالم کرد و گفت: 
با این شرایط حساس نیازمند تفکر استراتژیک در مدیریت 
هستیم و این مدیریت به شکلی باید جلو برود که برای 
مردم رضایتمندی جهت ماندن در شهر اردستان حاصل 
شود. فرماندار اردستان تدوین مقررات از مرکز دراین ارتباط 
را دارای مشکالتی دانست و افزود: اگر مدیریت متمرکز در 
کشور به واقع جواب داده بود نباید در طول این ۴۰ سال با 
متورم شدن جمعیت در کالن شهرهایی همچون اصفهان 

و تهران و خالی شدن سایر شهرستان ها روبرو باشیم.

ایجاد نخستین چهارراه 
هوشمند در شهرضا

به گفته معاون ترافیک شهرداری شهرضا نخستین 
چهارراه هوشمند شهرضا در محل فعلی میدان فاطمیه 

ایجاد می شود.
به گزارش ایمنا، محمدحســین کوهــی زاده اظهار 
کرد: یکی از مهمترین برنامه های شهرداری، کاستن از 
ترافیک شهری و تصادفات درون شهری، بهسازی نقاط 
حادثه خیز و آسان ســازی رفت وآمد شهروندان است. او 
از ایجاد نخستین چهارراه هوشمند در شهرضا خبر داد 
و افزود: در صورت اجرایی شــدن این طرح و ســاخت 
تقاطع هم ســطح در محل فعلی میدان فاطمیه تا حد 
زیادی از آمار تصادفات درون شــهری بویژه در روزهای 
پایانی سال، کاسته می شود. پس ازاین در صورت تأمین 
زیرساخت های الزم مانند نصب دوربین، کانالیزه کردن 
گذرگاه ایمن و انجام آزادســازی های موردنیاز، دومین 
چهارراه هوشــمند شــهر، در »چهارراه سمیه« ایجاد 
می شود. کوهی زاده خاطرنشــان کرد: در آینده نزدیک 
فراخــوان عمومی برای بهره گیــری و ارائه طرح های 
ترافیکی از سوی شرکت های دانش بنیان و کارشناسان 
شهرستان، منتشــر می شود. او با اشاره به شناسایی ۳۲ 
نقطه حادثه خیز در شهر شــهرضا، تأکید کرد: اقدامات 
کارشناسی و اجرایی برای آرام سازی و اصالح سطح یک 
و دو در این نقاط آغازشده است. در گذشته اقداماتی مانند 
اصالح میدان ُحر، ایجاد میدان اردیبهشت، ایمن سازی 
تردد در ســه راه گاز، بهسازی چهارراه ارتش سروستان 
و تقاطع های سعدی شمالی و مولوی، بهسازی تقاطع 

پارک سایه و میدان قلم، انجام شده است.

     خبر       استان

اصفهان

ارتباط مستقیم مدیرکل 
بنیادمسکن اصفهان با مردم

گروه اصفهان: پاسخگویی مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی اســتان اصفهان به درخواســت ها و مشکالت 
مطرح شده از سوی مردم در تماس با تلفن ۱۱۱ سامد. در 
راستای حل مشکالت مردم، غالمحسین خانی، مدیرکل 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان از ساعت ۱۰ 
تا ۱۲ با حضور در استانداری به صورت مستقیم، پاسخگو و 
شنونده مشکالت، شکایات و پیشنهادهای مردم از طریق 
سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت با شماره تلفن ۱۱۱ 
است. شماره تلفن ۱۱۱ به عنوان یکی از کانال های ارتباطی 
با سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت در نظر گرفته شده 
است به نحوی که از هر نقطه از کشور که با این شماره تماس 
گرفته شود به طور خودکار آن تماس به پایگاه پاسخگویی 

سامد همان استان انتقال می یابد.

تمدید مهلت ارسال طرح 
به جشنواره مخترعان

گروه اصفهان: به گفته معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
آزاد نجف آباد مهلت ارســال طرح به هفتمین جشــنواره 
مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسالمی تمدید شد.

دکتر غضنفر شاه قلیان اظهار کرد: به درخواست متعدد 
مراجعان و اعالم در جلسه شورای سیاست گذاری، هفتمین 
جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسالمی 
تاریــخ ۲۵ دی 9۷ با تمدید زمان ارســال طرح ها به این 
جشنواره موافقت شد. او با بیان اینکه این زمان به هیچ عنوان 
تمدید مجدد نخواهد شد، گفت: شرکت کنندگان می توانند 
طرح های خود را تا پایان وقت روز دوشنبه ۱۵ بهمن به این 

جشنواره ارسال کنند.

40 گام سالمتی در سالگرد 
پیروزی انقالب

رئیس اداره توسعه فرهنگ سالمت سازمان فرهنگی 
اجتماعی شــهرداری اصفهان از برگــزاری برنامه چهل 
گام ســالمتی خبر داد و گفت: مخاطب هدف این برنامه 

گروه های دبستانی است.
به گزارش ایمنا، فریناز توالئیان اظهار کرد: چهل گام 
ســالمتی هم زمان با چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی در ۴۰ مدرســه، بایدها و نبایدهای سالمتی را 
آموزش می دهد. او با بیان اینکه ســعی شده برنامه ها در 
قالب نمایشــی اجرا شود، ادامه داد: تمرکز این برنامه ها در 
مدارس محروم و بویژه حاشیه نشــین و دولتی خواهد بود 
چراکه ساکنان این مناطق دسترسی کمتری به امکانات 
دارند. رئیس اداره توسعه فرهنگ سالمت سازمان فرهنگی 
اجتماعی شهرداری اصفهان با بیان اینکه فاز اول این برنامه 
از هشتم تا هفدهم بهمن ماه در ۲۰ مدرسه برگزار می شود، 
گفت: این برنامه به صورت مشترک بین آموزش وپرورش 
و اداره توسعه فرهنگ سالمت سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان برگزار می شود که در آن اداره سالمت 
مجری برنامه و آموزش وپرورش مخاطب هدف برنامه ها 
خواهند بود. او با تأکید بر اینکه بر اســاس بازخوردی که 
از برنامه های قبلی گرفته شــده به این نتیجه رسیدیم که 
گروه های سنی پایین تر آموزش وپرورش باالتری دارند و 
ماندگاری آموزش ها در آنها بیشتر است، تصریح کرد: در 
همین راستا به سراغ دانش آموزان مقطع دبستان رفته ایم 
چراکه آموزش های مرتبط با حوزه فرهنگ سالمت در این 
قشر بیشتر نهادینه می شود. توالئیان اظهار کرد: تجربه ثابت 
کرده بزرگ ساالن با توجه به سبک زندگی که دارند، بعد از 
مدتی که از آموزش ها می گذرد به همان عادت های قبلی 
برمی گردند. او با تأکید بر اینکه تالش می شــود روزانه در 
دو مدرسه برنامه سالمت اجرا شود، گفت: البته در برخی 
مدارس که نوبت بعد از ظهر هم داشــته باشــند، تالش 
می کنیم اجرای روزانه برنامه ها به سه برنامه افزایش پیدا 
کند؛ فاز دوم این برنامه بعد از دهه فاطمیه و در اسفندماه در 

۲۰ مدرسه دیگر اجرا می شود.

باد و باران بازهم مهمان 
اصفهان می شود

به گفته کارشناس مسئول پیش بینی هوای اداره کل 
هواشناسی استان اصفهان بررسی نقشه های هواشناسی 
بیانگر تداوم فعالیت سامانه ناپایدار است که بر این اساس 
آسمان در بیشتر نقاط استان ابری، وزش باد شدید و بارش 

متناوب برف و باران پیش بینی می شود.
به گزارش فارس، رضا کریمیان با بیان اینکه بررسی 
نقشه های هواشناسی بیانگر تداوم فعالیت سامانه ناپایدار 
از دیروز تا میانه های روز سه شــنبه است، عنوان کرد: بر 
این اساس آسمان در بیشتر نقاط استان نیمه ابری تا ابری، 
وزش باد نسبتا شدید تا شدید و بارش متناوب برف و باران 
پیش بینی می شود. کریمیان ادامه داد: امروز با خروج این 
سامانه از استان، وزش باد شدید و گاهی توفان لحظه ای 
در برخی مناطق استان از جمله مناطق شرقی پیش بینی 
می شــود، همچنین بارش ها به شکل برف و باران و در 
برخی از مناطق به صورت رعدوبرق است بنابراین شرایط 
اختالل در تردد مسیرهای شــهری و مواصالتی وجود 
دارد و احتمال بارش باران در شهر اصفهان برای امشب 
مهیا اســت. کارشناس مســئول پیش بینی هوای اداره 
کل هواشناســی استان اصفهان با اشاره به کاهش یک 
تا ۲ درجه ای کمینه دمای هوای اســتان در ۲۴ ساعت 
آینده، اعالم کرد: امروز بیشینه دمای شهر اصفهان، ۱6 
درجه ســانتی گراد و کمینه دمای شهر اصفهان 6 درجه 
ســانتی گراد خواهد بود، همچنین گرم ترین نقطه استان 
خوروبیابانک با ۲۱ درجه ســانتی گراد و سردترین نقطه 

چادگان با یک درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.

به گفته معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان دریچه های ســد زاینده رود از ساعت یک بامداد روز 
دوشنبه به منظور استفاده کشاورزان بازگشایی و آب در بستر 

این رودخانه جاری شد.
به گزارش ایرنا، حســن ساسانی با اشاره به اینکه میزان 
حجم خروجی آب از دریچه های سد زاینده رود به ۷۰ مترمکعب 
بر ثانیه افزایش یافته است، ابراز امیدواری کرد که آب حداکثر 
تا ۲۴ ساعت آینده به شهر اصفهان برسد. او با اشاره به جلسه 
هفته گذشته و تأیید شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود 
مبنی بر رهاســازی آب برای کشــت غــالت در کارگروه 
ســازگاری با کم آبی استان، خاطرنشــان کرد: در این راستا 
نشستی در روز 6 بهمن با حضور نمایندگان صنف کشاورزان، 
جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای اصفهان برگزار شد و 
پس از تائید استاندار، خروجی سد زاینده رود از نخستین ساعات 
دیروز افزایش یافت. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اصفهان مدت زمان رهاسازی آب از سد زاینده رود را 
۲۰ روز اعالم کرد و گفت: میزان آب رهاشــده از این سد در 
مدت یادشده تابع شرایط آب و هوایی است و ثابت نخواهد 
بود. ساسانی میزان آب ذخیره شده در پشت سد زاینده رود را 
حدود ۱9۱ میلیون مترمکعب اعالم کــرد و افزود: در مرداد 
سال جاری ۳۰ میلیون مترمکعب آب از حجم این سد برای 
آبیاری باغات غرب اصفهان رهاســازی شده بود. او بر ادامه 
اجرای عملیات ساماندهی زاینده رود تأکید کرد و گفت: برای 
جلوگیری از هدر رفت آب و تسریع حرکت این مایع حیاتی در 
بستر زاینده رود و کاهش زمان رسیدن آب به کشاورزان شرق 
اصفهان، ساماندهی زاینده رود در سال های گذشته انجام شده 
است و این اقدامات ادامه دارد. معاون حفاظت و بهره برداری 
شــرکت آب منطقه ای اصفهان از کشــاورزان این استان 
خواست در زمین ها و کانال های درجه یک، دو و سه همچنین 
جوی های سنتی خود نظارت داشــته باشند تا از هدر رفت 
آب در آنها جلوگیری شود. ساسانی به اقدام های نظارتی آب 
منطقه ای اصفهان برای جلوگیری از برداشت های غیرقانونی 

در بستر زاینده رود اشاره کرد و اظهار داشت: گروه های کنترل 
به منظور جلوگیری از برداشت های غیرمجاز توسط این شرکت 
تشکیل شده است و به صورت شبانه روزی بر برداشت های آب 
در بستر زاینده رود نظارت دارند. او بیان کرد: همچنین نصب 
کنتورهای حجمی هوشمند برای سنجش میزان برداشت ها و 
جلوگیری از برداشت های غیرمجاز با جدیت در شرکت آب 
منطقه ای اصفهان در حال پیگیری است. خاطرنشان می شود. 
رضا اردکانیان، وزیر نیرو ۲9 دی امسال در هجدهمین جلسه 

شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز 
زاینده رود در سالن جلسات این وزارتخانه تصمیم گیری برای 
رهاسازی آب از ســد زاینده رود را به کمیته استانی کارگروه 
سازگاری با کم آبی در اصفهان تفویض کرد. معاون حفاظت و 
بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان ۱9 دی سال جاری 
در جمع کشاورزان شــرق و غرب اصفهان در مسجد گلزار 
خوراسگان گفته بود: با افزایش خروجی سد زاینده رود در هفته 
نخست بهمن ماه امسال آب در شرق و کالن شهر اصفهان 

به منظور تأمین نیاز بخش کشاورزی جریان می یابد. حسن 
ساسانی، اختصاص حقابه کشاورزان اصفهان از زاینده رود را 
ضروری دانســته و گفته بود: شرکت آب منطقه ای اصفهان 
و سازمان جهاد کشاورزی همواره در کنار کشاورزان بوده اند. 
کشــاورزان و باغداران شرق و غرب استان اصفهان در چند 
سال گذشته و امسال در چند نوبت با حضور در نقاط مختلف 
استان، رسیدگی به وضعیت حقابه و حل مشکالت معیشتی 

خود را خواهان شدند.

دریچه های سد روز گذشته باز شدند

جریانزندگیدرمسیرزایندهرود

اصفهان امروز- فاطمــه کاویانی: به اعتقاد مدیر 
منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان و شهردار سابق هرند دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد هرند جزو دانشگاه های پیشگام و پیشرو 
بوده و نقش قابل توجهی را در ارتقای علمی و دانش افزایی 
جوانان هرند، شرق شهرستان اصفهان و تمام استان دارد. 
حمید شهبازی بابیان اینکه این دانشگاه فاصله جغرافیایی 
کمی با اصفهان دارد و از سوی دیگر دارای تنوع رشته ای 
مطلوبی است، اضافه کرد: نزدیک به دو دهه که از فعالیت 
این دانشگاه می گذرد به دلیل برخورداری از مرکزیت مناسب 
بسیار موردتوجه دانشجویان قرارگرفته است. او تأکید کرد: 
این مجموعه دانشــگاهی خدمات قابل توجهی را در حوزه 
دانش عالی کشــور ارائه کرده و این در حالی است که در 
بسیاری از زمینه ها شاخص علمی این مرکز از برخی مراکز 
علمی دولتی باالتر بوده است. شهبازی تنوع رشته ای موجود 
در این دانشــگاه را یکی از ویژگی های مهم عنوان کرد و 
افزود: حضور مردم محلی و پذیرشی که نسبت به دانشجویان 
ورودی به این شهر وجود دارد را نمی توان بی تأثیر دانست. 
شهردار سابق هرند حمایت مسئوالن منطقه ای برای ارتقای 
توسعه و تبدیل این مرکز به مرکز علمی شاخص را بااهمیت 
بیان کرد و گفت: این دانشــگاه در مقاطع کارشناســی و 
کارشناسی ارشد توانسته دانشجو پذیرش کند و در مقطع 
دکترا نیز پیگیری ها ادامــه دارد تا در این حوزه نیز بتوانند 
تأثیرگذار عمل کنند. با توجه به اهمیت موضوع محیط زیست 
دغدغه اصلی محققان دانشگاه آزاد اسالمی واحد هرند در 

سال ۱۳96 موضوع معماری و روانشناسی محیط بوده است. 
در حال حاضر دانشــگاه آزاد اسالمی واحد هرند با ۳6 
اســتاد و ۴6۴ دانشجو توانسته است 9۳ مقاله داخلی قابل 
استناد ارائه کند. این در حالی است که دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد هرند )نزدیک ترین دانشــگاه آزاد اســالمی در شرق 
اصفهان( یکی از واحدهای دانشــگاهی این منطقه در 8۵ 
کیلومتری شرق شهرســتان اصفهان واقع شده است. این 
واحد دانشــگاهی، در سال ۱۳۷8 با مجوز سازمان مرکزی 
دانشگاه آزاد اسالمی تأســیس و از سال ۱۳۷9 با پذیرش 
6۵ نفر دانشــجو در ۴ رشــته کاردانی ناپیوسته کامپیوتر، 
کارشناسی پیوسته علوم تربیتی، کاردانی ناپیوسته ادبیات 
فارسی، کاردانی ناپیوسته آموزش ابتدایی فعالیت دانشگاهی 
خود را به عنوان یک مرکز آموزشــی آغاز کرد و در ســال 
۱۳89 این مرکز به واحد دانشگاهی مستقل ارتقا پیدا کرد. 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد هرند در زمینی به مساحت ۲۵ 
هکتار احداث شــده که شامل سالن چندمنظوره با زیربنای 
هــزار مترمربع و ســاختمان اداری، آموزشــی با زیربنای 
۳۵۰۰ مترمربع که شامل قسمت های اداری، کالس های 
آموزشی، امور پژوهشی، کارگاه ها و آزمایشگاه ها، کتابخانه، 
امور فرهنگی، امور دانشجویی نمازخانه و سالن آمفی تئاتر 
اســت. کتابخانه این دانشگاه با بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ جلد 
کتاب در موضوعات مختلف علمی، آموزشی و تخصصی 
فرصت مطالعه و ورزش دانشــجویان، تحقیق و پژوهش 
در اختیار اســاتید و دانشجویان قرارگرفته است. همچنین 

به منظور ایجاد فضای آرام و پرنشــاط جهت استراحت و 
مطالعه دانشــجویان 6 هزار مترمربع فضای سبز و پارک 
مطالعاتی و وســایل ورزشی در این واحد ساخته شده است 
و همچنین کاشــت درختچه های زیتون و اکالیپتوس در 
دانشــگاه از مهمترین کارها در بخش کشاورزی است که 
برای نخستین بار در شهر هرند صورت گرفته است. از دیگر 
امکانات این واحد دانشگاهی مجتمع خوابگاهی خواهران 
مجهز به تمام امکانات و سلف سرویس با سالن غذاخوری 
مجهز به اتوماسیون تغذیه است و همچنین جهت رفاه حال 
دانشجویان سرویس ایاب و ذهاب از قسمت های مختلف 
شهر اصفهان به دانشگاه و برعکس دایر شده است. دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد هرند در حال حاضر دارای بیش از ۴۰ رشته 
در مقطع کاردانی و کارشناسی است. اقدام در جهت افزایش 
تعداد اعضای هیئت علمی، افزایش رشته های کارشناسی و 
پیگیری جهت دایر نمودن رشته های کارشناسی ارشد و ارتقا 
شاخص های فرهنگی، دانشجویی و رفاهی از اولویت های 

این واحد دانشگاهی به حساب می آید. در قسمت پژوهشی 
چاپ مقاالت متعدد علمی، پژوهشی، شرکت در سمینارها 
و همایش های تخصصی و ارائه طرح های پژوهشی ازجمله 
فعالیت های این واحد دانشگاهی بوده که حاصل آن تعداد 
۴۰ مقاله به چاپ رسیده در رشته های معماری، کامپیوتر، 
برق که شــش مقاله آن در ISI به ثبت رسیده است؛ و از 
دســتاوردهای علمی، پژوهشی دانشجویان این واحد یک 
اختراع به ثبت رسیده )باند متحرک هواپیمایی( و یک اختراع 
در حال ثبت که نشان از اقتدار و قدرت جوانان این مرزوبوم 
است. در حوزه فرهنگی در راستای تعمیق و گسترش تفکر 
و بینش اسالمی در موضوعات فرهنگی برگزاری اردوها، 
نمایشگاه ها، ارائه مشــاوره فردی و گروهی در زمینه  های 
فرهنگی عقیدتی، اجتماعی و رفع شبهات دینی و همچنین 
برگزاری نشست ها و میزگردها، مسابقات فرهنگی و نهادینه 
کردن فرهنگ عفاف و حجاب، مشارکت در نهادها در امور 

فرهنگی و مناسبت های ملی، مذهبی فعالیت می کنند.

ارتقای شاخص علمی 
دانشگاه آزاد هرند

در دانشگاه آزاد واحد اصفهان برای نخستین بار بین دانشگاه ها انجام شد

ایجاد مرکز رشد گیاهان دارویی 
بهره برداری از خیابان 

 آزادگان فالورجان
گــروه اصفهان - محمد منزه: نشســت خبری 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان )خوراسگان( به 
مناسبت فرارسیدن چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی و ارائه دســتاوردهای جدید این واحد آموزشی 
با حضور رئیس و معاونان دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان برگزار شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( 
در این نشست خبری گفت: یکی از ملموس ترین ثمرات 
و دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه علمی و فرهنگی 
در همان سال های نخست انقالب تاسیس دانشگاه آزاد 
اسالمی بود. تاکنون بیش از سه دهه از تاسیس دانشگاه 
آزاد اســالمی گذشته اســت و در حال حاضر بیش از 
یک میلیون و ۷۰۰ هزار دانشجو در کل دانشگاه های آزاد 
اسالمی کشور مشغول به تحصیل هستند و ازاین جهت؛ 
این دانشگاه به عنوان بزرگ ترین مرکز آموزشی در کشور 
است که دانشجویان آن به صورت حضوری مشغول به 
تحصیل هستند. دانشگاه آزاد اسالمی از دهه 6۰ فعالیت 
خود را شروع کرد و تاکنون توانسته با ارائه آموزش های 
علمی معتبر از خروج بســیاری از دانشــجویان دارای 
استعداد برتر جلوگیری کند. احمد آذین در ارتباط با آمار 
و اطالعات دانشــگاه های آزاد اسالمی استان اصفهان 
اظهار کرد: بیش از 9۰ هزار دانشــجو از مقطع کاردانی 
تا مقطع دکترای تخصصی در سراسر دانشگاه های آزاد 

اسالمی استان اصفهان مشــغول به تحصیل هستند. 
هم چنین حدود هزار و ۵۰۰ کارمند در دانشگاه های آزاد 
اسالمی استان مشغول به فعالیت هستند که ۱6 درصد 
از این آمار مربوط به دانشجویان و کارمندان به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( اختصاص دارد.  
او با اشــاره به اینکه این واحد آموزشــی به عنوان مرکز 
دانشــگاه های آزاد اصفهان قرار گرفته است بیان کرد: 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان طی سال های اخیر 
به عنوان یکی از ۱۴ تا ۱۵ دانشــگاه جامع یا ویژه کشور 
قرارگرفته که این امر نشــان از جایگاه باالی این واحد 
آموزشی دارد. رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 
)خوراسگان( افزود: ششــمین جشنواره فرهیختگان با 
حضور ۴۳9 مرکز دانشگاهی از سراسر کشور در دی ماه 
سال جاری برگزار شــد که این واحد آموزشی به عنوان 
پنج واحد برتر این جشنواره شناخته شد که دستیابی به 
این نتیجه حاصل تالش جمعی همکاران بوده اســت. 
همچنین توســعه مقاالت کمی و کیفی دانشجویان و 
اساتید و راه اندازی مجالت معتبر علمی، تجهیز کتابخانه، 
توسعه آزمایشگاه ها، ثبت اختراعات، توسعه مراکز رشد 
فناوری از دیگر فعالیت های این واحد آموزشی بوده که 
در به دست آوری این مقام بسیار اهمیت داشته است. او 
خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان در 
حوزه دندان پزشکی در طی چند سال اخیر جزو یکی از 

برندهای اصلی دندان پزشکی دانشگاهی بوده و بهترین 
اساتید در دانشــکده  دندان پزشکی مشغول به تدریس 
هستند. به همین جهت هرساله تعداد زیادی مراجعه کننده 
برای ترمیم دندان های خود به این مرکز مراجعه می کنند.
او ادامه داد: همچنین شــرکت های دانش بنیان این 
دانشگاه در حوزه کشاورزی رتبه های برتر در عرصه های 
ذی ربط کســب کرده اند. دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان به خود افتخار می کند که در عرصه تولید بذرهای 
هیبریدی گام مهمی برداشته و اکنون بذر خیار و فلفل 
دلمه خود را به کشورهایی هم چون عراق صادر می کند.

یکی از افتخارآفرینی ها این است که در کشور برای 
نخســتین بار در سطح دانشــگاه ها مرکز رشد گیاهان 
دارویی توسط دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان بعد از پنج 
سال تالش و پیگیری ایجاد شده است. رئیس دانشگاه 
آزاد واحد اصفهان در ارتباط با تعداد هسته ها و واحدهای 
فناوری مراکز رشــد فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان )خوراســگان( تصریح کرد: دو مرکز رشــد در 
دانشگاه وجود دارد که شامل مرکز رشد واحدهای فناوری 
و مرکز رشد فناوری تخصصی گیاهان دارویی است. در 
مرکز رشد فناوری تعداد 9 هسته دانش بنیان، ۱8 واحد 
فناور دانش بنیان و پنج شرکت مشغول به فعالیت هستند. 
هم چنین در مرکز رشــد گیاهان داروئی هفت هســته 

دانش بنیان، ۱۷ واحد فناور مشغول به فعالیت هستند. 

 پس از ســال ها انتظار شهروندان فالورجانی، خیابان ۱6 متری آزادگان به فاضل 
هندی با اجرای عملیات روکش آسفالت در آستانه بهره برداری قرار گرفت.

شهردار فالورجان در این مورد گفت: سال گذشته پس از کلنگزنی این خیابان در 
دهه فجر اجرای عملیات عمرانی جهت ساخت این خیابان در دستور کار شهرداری قرار 
گرفت و پس از یک سال تالش همه جانبه مجموعه شورای اسالمی شهر و شهرداری 
در دهه فجر امسال، مصادف با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به بهره برداری 
می رسد؛ که این مهم نشان دهنده عزم جدی برای تغییر وضعیت شهری و آسایش و 
رفاه شهروندان است. همچنین لیال اله دادیان، رئیس شورای اسالمی شهر فالورجان 
در این رابطه افزود: با شروع به کار دوره پنجم شورای اسالمی شهر فالورجان به واسطه 
مراجعه های مردمی و تماس های مکرر تلفنی و همچنین نامه های رسیده از اهالی این 
محل به شورا، مبحث در اولویت قرار دادن این معبر به منظور ساماندهی در دستور کار 
شورا قرار گرفت و با مساعدت شهردار و مجموعه شهرداری، در دهه فجر سال گذشته 
کلنگ ســاخت این خیابان زده شد. با توجه به مشکالت عمده موجود در این معبر از 
جمله خاک برداری به عمق ۲/۵ متر و آماده نبودن زیرساخت های شهری این خیابان، 
آماده سازی معبر و اجرای عملیات عمرانی آن  یک سال به طول انجامید که در دهه فجر 

امسال مراسم گشایش این خیابان برگزار خواهد شد.
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جامعه

آگهی تغییرات شرکت ارگ مهر هنر سهامی خاص
به شماره ثبت 48176 و شناسه ملی 10260663596

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/09/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهری 
ملک پور تهرانی به شماره ملی 1282230050، صدف صرامی به شماره ملی 1270931253 و 
مهدی وفامهر به شماره ملی 1283238810 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - سیامک خلیلی سامانی به شماره ملی 1816989118 و به سمت بازرس 
اصلی و اصغر صفاپور به شماره ملی 1290130329 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )359729(

رونوشت آگهی حصر وراثت
6921-1 – آقای وحید کبیری ارانی دارای شناسنامه شماره 348 به شرح دادخواست به کالسه 1012/97 
ش10ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیر کبیری 
ارانی بشناسنامه 3-108062965 در تاریخ 97/6/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- آقای وحید کبیری ارانی به ش.ش 348 پدر متوفی 2- خانم عفت 
احمدی به ش.ش 44 مادر متوفی )متوفی به غیر از ورثه فوق ورثه دیگری ندارد(.اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. قاضی شعبه 

اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف شهرستان تیران – احمدی 361468/م الف

آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی مشاور و مدیریت 
فناوری اطالعات و ارتباطات فکر افزار سهامی خاص به شماره 

ثبت 25350 و شناسه ملی 10260461173
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/25 نفیسه انصاری به 
شماره ملی 1281027219 بسمت رئیس هیات مدیره ، پریسا گل محمدی 
نجف آبادی به شماره ملی 1091219818 بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، 
مهدی گل محمدی به شماره ملی 1091456895 بسمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )361272(

آگهی تغییرات شرکت ماکان نوش راشا سهامی خاص
به شماره ثبت 60336 و شناسه ملی 14007536055

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/10 قدرت اله صفری به 
شماره ملی5759191225 بعنوان رئیس هیئت مدیره - وحید خیرتی به شماره 
ملی1250312493 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره - المیرا شعبانی به شماره 
ملی1940364582 بعنوان مدیر عامل شرکت )خارج از اعضاء و سهامداران( - 
محمدرضا خیرتی به شماره ملی1262668530 بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره 
برای بقیه مدت دو سال تاتاریخ1399/1/5 انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل : چک، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمی 
و اوراق عادی و اداری با امضاء دو امضاء از سه امضاء اعضای اصلی هیئت مدیره 
متفقًا و با مهر شرکت معتبر است . مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره 
خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )361285(

آگهی تغییرات شرکت سالمت فرد شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 8868 و شناسه ملی 10260299590

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/08/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : عباس صناعت کدملی1285283392 به عنوان رئیس هیات مدیره 
و علیرضا صناعت کدملی0992549 128 به عنوان نایب رئیس هیات مدیره 
و محمد حسین صناعت کدملی1283607255 به عنوان عضو هیات مدیره 
برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 
شرکت با امضاءدو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، آرش 
فیروزفر کد ملی1290420629و حمید فیروزفر کدملی1282903683به ترتیب 
بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراالنتشار اصفهان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )359685(

آگهی تغییرات شرکت نمایندگی بیمه آسایش تدبیر ایرانیان 
شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت 57602 و شناسه ملی 14006460771
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/13 و به استناد نامه شماره 
97/668756 مورخ 1397/10/18 مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران بیمه 
دانا تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا اخوان روفیگر1280363071 
بعنوان  صاحبان 1284894010  الهه  خانم  و  مدیره  هیئت  رئیس  بعنوان 
نایب رئیس هیئت مدیره و خانم ندا شمس ایزدی 1292227494 بعنوان 
مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اسناد مالی و بهادار و تعهدات از قبیل چک، سفته، برات، قراردادهای تعهدآور 
و استفاده از حسابهای جاری وثابت در بانکها با امضاء رئیس هیئت مدیره و با 
مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره 
می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اصفهان )359625(

آگهی تغییرات شرکت سالمت فرد شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 8868 و شناسه ملی 10260299590

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/21 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : عباس صناعت کدملی1285283392.بعنوان رئیس هیات مدیره و مدیر 
عامل و علیرضا صناعت کدملی0992549 128 به عنوان نایب رئیس هیات 
مدیره و محمد حسین صناعت کدملی1283607255به عنوان عضو هیات 
مدیره برای مدت یک سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 
شرکت با امضاءدونفر از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. تایید 
میگردد مدیر عامل شرکت مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )359711(

تاسیس شرکت سهامی خاص کشاورزی فرتاک قصر جم 
درتاریخ 1397/10/29

به شماره ثبت 61790 به شناسه ملی 14008092145
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید و بسته بندی محصوالت کشاورزی ، 
صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، خدمات فنی و مهندسی گلخانه 
ای در زمینه احداث و تولید درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، دهستان براآن جنوبی ، روستا شرکت 
تعاونی چندمنظور، شرکت تعاونی چندمنظوره ، خیابان جاده جرقویه ، پالک 0 ، 
طبقه همکف کدپستی 8168188112 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 1000000 ریالی تعداد 
100 سهم آن با نام عادی مبلغ 100000000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره 7225091317 مورخ 1397/10/11 نزد بانک کشاورزی شعبه 
شهرضا )قمشه( با کد 2509 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره کشاورزی 
بهار پردیس اصفهان به شناسه ملی 10260695494 و به نمایندگی عزیزاله 
امین به شماره ملی 5129840070و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقای محمد جواد نصیری به شماره ملی 2292239515و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد کاظم نصیری به شماره ملی 
2299180151و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد امین 
به شماره ملی 5120008283و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از بین مدیر عامل ، رییس هیات مدیره و نایب 
رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرسان آقای علی نصیری به شماره ملی 3501397291 به 
سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای احمد امین به شماره ملی 
5129846982 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه 
کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )361326(

تاسیس شرکت سهامی خاص اسپرلوس نقش جهان درتاریخ 
1397/10/26

به شماره ثبت 61772 به شناسه ملی 14008086412
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت : ارائه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا 
برق رسانی مهندسی نصب ، ساخت ، طراحی، اجرا ، نظارت و مشاوره تاسیسات 
، سیستمهای برق مخابرات ، مکانیک و ساختمان درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان-

محله بزرگمهر-کوچه شهیدمظاهرهندی-کوچه شهیدمرتضی حیدری-پالک 
-19-پالک قدیمی24-طبقه همکف- کدپستی 8153896391 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 12000000 ریال نقدی منقسم به 1200 سهم 10000 
ریالی تعداد 1200 سهم آن با نام عادی مبلغ 4500000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 690170000000112252863000 مورخ 1397/07/11 نزد 
بانک بانک ملی شعبه نورباران با کد 3023 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد 
صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سید حسام الدین شریعتمداری به 
شماره ملی 1189458489و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
سید حسن شریعتمداری به شماره ملی 1271509784و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای عماد دادخواه به شماره ملی 1271550644و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سعید شیروانی به شماره ملی 
1271561298و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقود اسالمی باامضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم نگار 
دادخواه به شماره ملی 1272878155 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی آقای فرزاد دادخواه به شماره ملی 5499022593 به سمت بازرس اصلی 
به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )361325(

تاسیس موسسه غیر تجاری سانا پژوهان پارتاک درتاریخ 
1397/10/23

به شماره ثبت 5666 به شناسه ملی 14008075888
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع :ارائه ی خدمات و بسته های مشاوره 
ای در زمینه های امور اداری و مدیریتی ، اقتصادی ، مهندسی و بازرگانی 
، از ایده تا اجرا به منظور تامین نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی ، صنوف و 
تشکل ها و مشاغل از طرق ذیل : ارائه ی خدمات مشاوره ی تخصصی - راه 
اندازی باشگاه ایده و مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی و کسب و کارهای 
نوین،روانشناسی صنعتی و سازمانی - ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه ی 
کسب و کار -تولید نرم افزار - شغلی - سازمانی- و مربیگری برای توسعه و 
رشد شرکتها ، مشارکت در تاسیس و راه اندازی شرکت های داخلی و خارجی 
- ارائه خدمات توانمندساز و توسعه دهنده ی کسب وکارهای نوآور و نوپا در 
قالب ایجاد و مدیریت شتاب دهنده کسب و کارها - برنامه نویسی  - طراحی 
صفحات اینترنتی - پروژه های نرم افزاری ، سمت وب ، تلفن همراه ، سرور 
و سیستمی به جز نرم افزارهای فرهنگی و بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه 
ای- سئو - دیجیتال مارکتینگ - ساختن ابزارهای نرم افزاری برای بازارهای 
مالی و سرمایه - مشاوره کسب و کار و استارتاپ - تولید محتوای اموزشی 
پیرامون موضوعاتی از قبیل استارتاپ ها - نرم افزارهای مرتبط با طراحی 
صفحات وب -اندروید - آی او اس -مهندسی -اداری - کامپیوتر - برنامه 
نویسی - مشاوره در برگزاری دوره های آموزشی به شکل غیر حضوری ، 
وبینار در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های الزم از مراجع ذیصالح : ثبت 
موضوع فعالیت مذکور ، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، شریف واقفی ، کوچه شهید حسن 
صادقی]11[ ، بن بست شهیدعلی کاظمینی ، پالک -72 ، طبقه همکف 
کدپستی 8153914481 سرمایه شخصیت حقوقی : مبلغ یک میلیون ریال 
می باشد که از طرف کلیه شرکا پرداخت گردید و در اختیار مدیرعامل مؤسسه 
قرارگرفت اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا :حسین ریخته گران اصفهانی به 
شماره ملی 1287510507 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه محمد ریخته 
گران به شماره ملی 1292650095 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه اولین 
مدیران : محمد ریخته گران به شماره ملی 1292650095 به سمت مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردید .کلیه اوراق بهادار و تعهد 
آور مؤسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمی با امضای 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )359696(

ابالغ وقت رسیدگی
6959-1- شماره: 2946/97 حل2 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی 
شهر به نشانی خمینی شهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان وقت رسیدگی: ساعت 04:40 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخه 1397/12/15 ، 
مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی ابراهیمی ، با وکالت اکرم صالح پور ، نشانی: 
خمینی شهر خیابان شریعتی جنوبی کوی مسجد جامع ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: 
مقتدا ذبیحی ، خواسته و بهای آن: مطالبه ، 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. رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر م/الف: 

359909 تاریخ انتشار: 1397/11/09 

ابالغ وقت رسیدگی
6961-1- شماره: 3358/97 حل2 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی 
شهر به نشانی خمینی شهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان وقت رسیدگی: ساعت 05:00 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخه 1397/12/15 ، 
مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: اسماعیل خوانساری ، با وکالت اکرم صالح پور ، نشانی: 
خمینی شهر خیابان کهندژ خیابان 16 متری کوچه مسجد صاحب الزمان ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: ساناز پارسا ، خواسته و بهای آن: مطالبه ، 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. رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی 

شهر م/الف: 359908 تاریخ انتشار: 1397/11/09 

   کوتاه از کشور

سرقت قطعه های ریل؛
 فاجعه ملی

گروه جامعه: فرمانده پلیس پیشگیری ناجا با تأکید بر 
این که سرقت هر قطعه از راه آهن صرف نظر از جنبه مادی 
می تواند یک فاجعه ملی برای کل کشور باشد، از تهیه دو 
دســتگاه پهباد برای حفظ امنیت و پایش شبکه ریلی از 

سوی پلیس راه آهن در سال ۱۳98 خبر داد.
سردار محمد شرفی اظهار کرد: در پی اقدامات پلیس 
راه آهن کشــف سرقت ها 6۵ درصد، دستگیری سارقین 
۱۰9 درصد، ارزش ریالی کشــف کاالهای قاچاق ۳۷۰ 
درصد، تشــکیل پرونده باالی یک میلیــون تومان ۱۴ 
درصد و کشف مواد مخدر ۱۰۰ درصد رشد داشته است. 
همچنین مبارزه با قاچاق کاال در پلیس راه آهن نســبت 
به 9 ماه گذشته از وضعیت مطلوبی برخوردار است. او با 
بیان اینکه دیگر محیط راه آهن برای مجرمان و سارقان 
ناامن شده است، گفت: معلوم است با تغییر روش می توان 
عملکرد را حتی با وجود کمبود تجهیزات باال برد. پلیس 
نیز همگام با توســعه شبکه ریلی باید ابعاد کاری خود را 
گسترش دهد که شامل تکمیل ظرفیت نیروی انسانی، 
تجهیز بــرای افزایش توان و تحــرک پلیس، تجهیز 
مهارت های رفتاری و عملکــردی و برگزاری دوره های 
آموزشــی برای رشــد و تعالی نیروهای پلیس راه آهن 
می شود. ســردار شرفی با اشــاره به مسئولیت استقرار 
نظم در راه آهن کشــور از سوی پلیس، گفت: مراقبت از 
راه آهن و تأمین امنیت در منظومه ای قرار دارد که پلیس و 
راه آهن باید این منظومه را موردتوجه قرار دهند که شامل 
مراقبت پلیس، مراقبت الکترونیکی، تجهیزات و تدابیر 
کشف می شود. او خطاب به رؤسای پلیس راه آهن های 
کشور خاطرنشان کرد: باید اصول کاهش آسیب پذیری، 
توسعه و تعمیق فرهنگ بسیجی، توجه به فناوری های 
نوین، قانون مداری، مردم داری، انضباط، نوآوری و فعالیت، 
حفاظت از اسناد و مدارک، جلب مشارکت های مردمی، 
تعامل و سازندگی موردتوجه قرار گیرد و حفظ و صیانت از 
راه آهن به منزله یک ارزش تلقی شود. سردار شرفی بیان 
داشت: ساختارهای پلیس راه آهن برای اجرایی شدن در 
سال 9۷ تنظیم شده اند و هم اکنون صد درصد توان پلیس 

در شبکه ریلی کشور قرار دارد. 

   خبر

لزوم برطرف شدن چالش 
اشتغال توانخواهان

معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی اصفهان 
با اشاره به چالش اشتغالزایی توانخواهان)معلوالن( در جامعه 
اظهار کرد » این مهم باعث توانمندسازی و بازپروری آنها برای 

دستیابی به یک زندگی مستقل می شود.«
به گزارش ایرنا، علی اصغر شاهزیدی گفت: قانون تکلیف 
کرده است که حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی شامل 
رســمی، پیمانی، کارگری در دستگاه های دولتی و عمومی 
شامل وزارتخانه ها، شرکت ها و مؤسسات، نهادهای عمومی 
و انقالبی و دیگر دســتگاه هایی که از بودجه عمومی کشور 
استفاده می کنند به افراد معلول واجد شرایط اختصاص یابد. 
حداقل 6۰ درصد از مسئولیت های سازمانی تلفنچی )اپراتور 
تلفن(، متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، شرکت های 
دولتی و نهادهای عمومی باید بر عهده افراد نابینا و کم بینا و 
معلوالن جســمی، حرکتی قرار داده شود. بااین وجود برخی 
کارفرمایان و بخش خصوصی تمایلی برای اشتغال معلوالن 
ندارند و آنها مجبورند تنها از طریق وام های خوداشــتغالی 
بهزیستی مشغول به کار شوند. معاون مشارکت های مردمی 
بهزیستی اســتان اصفهان افزود: درحالی که بهزیستی حق 
بیمه خویش فرمای کارفرمایان معلوالن را به مدت پنج سال 
پرداخت می کند. همچنین در پرداخت یارانه کارایی معلوالن، 
به کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت را به کارگیرند؛ ۱۰ تا 
۵۰ درصد حداقل حقوق اداره کار به کارفرما پرداخت می شود. 
شاهزیدی اضافه کرد : در 9 ماه نخست امسال به ۲۷۲ نفر از 
کارفرمایانی که معلوالن را بکار گرفتند، حق بیمه کارفرمایی 
پرداخت شــد. معاون مشــارکت های بهزیستی اصفهان با 
اشاره به اینکه ۵۰ درصد حقوق معلوالن بکار گرفته شده به 
کارفرما پرداخت می شود، تصریح کرد: در این موضوع استقبال 
کارفرمایان خوب بوده اما توان پرداخت بهزیستی در این زمینه 

کم بوده است.

رابطه مستقیم آلودگی هوا بر 
سرطان خون 

مسئول ثبت سرطان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سرطان 
خون را از جمله بیماری های مرتبط با آلودگی هوا دانست و گفت: 
این نوع سرطان یکی از سرطان های شایع استان اصفهان است 
و ازاین رو توصیه می شود در روزهایی که هوا آلوده است، والدین 

از حضور کودکان در فضاهای باز جلوگیری کنند.
به گزارش ایمنا، زهرا روان خواه با اشــاره به عوامل خطر 
افزایش بروز ســرطان در بین کودکان اظهار کرد: بی تحرکی 
کودکان یکی از مهم ترین عوامل ابتال به این بیماری اســت، 
امروزه بی تحرکی همه افراد جامعه را درگیر کرده و کودکان هم 

از این قاعده مستثنی نیستند. 

دهه شــصت و هفتادی ها ناجی جامعه در عشق هستند 
به این معنا که این دســته افراد خجالت ها و رودربایستی ها را 
کنار گذاشته اند و وقتی زیر یک سقف می روند خیلی خوب با 
همدیگر عشق ردوبدل می کنند اما بیشتر مشکالت این قشر 

دعوا بر سر من ها و منیت ها است.
به گزارش ایمنا، رعنا ســوادکوهی، زوج درمانگری است 
که ضمن بیان این مطلب در مورد اصول همسرداری گفت: 
با توجه به دو بال عشــق و عقل که انســان ها دارند اولین 
تعاریف از عشق می گوید وقتی افراد زیر یک سقف می روند 
باید به جای من بودن به ما شــدن فکر کنند. او نخســتین 
مرحله ازدواج را مرحله رویایی دانست و افزود: در این مرحله 
همسرداری باید همه مسائل از دید همسر دیده شود و زوجین 
توجه کافی به نظرات هم داشته باشــند. این روانشناس با 
تأکید بر اینکه اگر همه دغدغه های یک زوج این باشد نمره 
همســرداری آنها بیست خواهد بود، تصریح کرد: در گذشته 
بیشتر مراجعه کنندگان به مشاوران خانم ها بودند و بزرگترین 
گالیه خانم ها عدم واقف بودن مردان به مسائل روانشناسی 
بود. سوادکوهی با اشاره به برابر شدن مراجعه کنندگان مشاوره 
از خانم ها و آقایان در ســال های گذشــته گفت: در دهه 9۰ 
خانواده هــا به صورت خانوادگی و هــر دو زوج برای گرفتن 
مشاوره مراجعه می کنند که این خود رشد و توجه مردم را به 
مباحث روانشناسی و لزوم کمک گرفتن از مشاور در زندگی 
را می رساند. او در مورد دغدغه اصلی زنان در رابطه همسری 
خود اظهار کرد: دغدغه خانم های متولدین سال های ۵۰ به بعد 
معموال دیده نشدن و دوست داشته نشدن است و اینکه چرا 
همسرانشان به آنها را کمتر توجه می کنند. این خانواده  درمانگر 
در مورد دغدغه مردان تصریح کرد: مشکالت آقایان این دسته 
از زنان هم این اســت که توسط زن ها دیده نمی شوند یعنی 
شکایت هردو جنس دیده نشدن و عدم توجه به آنها در زندگی 
است. این مشاور با بیان اینکه دهه 6۰ و ۷۰ ناجی جامعه در 
عشق شده اند افزود: این دسته افراد خجالت ها و رودربایستی ها 
را کنار گذاشته اند و وقتی زیر یک سقف می روند خیلی خوب با 
همدیگر عشق ردوبدل می کنند اما بیشتر مشکالت این قشر 
دعوا بر سر من ها و منیت ها است. سوادکوهی در تشریح رفتار 
مــردان جوان گفت: اگر بخواهیم تفکیک کنیم مردان دهه 
6۰ به بعد توجه بیشتری به خانم ها دارند اما خانم ها انتظارات 
بیشــتری از مردان دارند. او انتظار خانم های دهه شصتی را 
رسیدن به درک و تفاهم در رابطه خود و همسرشان دانست و 
اظهار کرد: اگر این دسته از زوج ها می توانستند دو بال عقل و 

عشق را کنار هم بگذارند و به مسئله ما شدن برسند بسیاری 
از مشکالتشان حل می شد.

Á دعوای زوج های جوان بر سر محبت است
این زوج درمانگر در تشریح موارد ژنوگرام خانواده گفت: 
این ژنوگــرام آقایان را نماد مربع و خانم هــا را نماد دایره 
معرفی می کند و مرحله اول زندگی مشــترک ازدواج برای 
دادن عشــق و محبت زیر سایه عقل است نه  فقط عشق 
و محبتی که نوعی نقش بازی کردن باشد بلکه با رسیدن 
به یک بلوغ ذهنی انجام شود. سوادکوهی با تأکید بر لزوم 
احترام به مردان از طــرف زنان اظهار کرد: زنان نیاز دارند 
که بازخورد دوســت داشته شدن را از مرد بگیرند و اگر زن 
مردش را محترم بشــمارد دقیقا این محبت را از او خواهد 
گرفت. ولی دعوای زوج های دهه شصتی به بعد بر سر این 
اســت که چرا به ما محبت نمی دهید. او در تشریح مرحله 
رؤیایی زندگی گفت: در این مرحله زن مرد را به دایره خود 
وارد می کند و دایره را می بندد و مرد هم زن را به مربع خود 

وارد می کنــد و مربع را می بندد و این یعنی دنیا را از دریچه 
چشــم همدیگر می بینند و اگر این مرحله رؤیایی تا پایان 
زندگی ادامه داشته باشد مرد می تواند بدون خجالت کشیدن 
دوســتت دارم را تکرار کند. این روانشــناس با بیان اینکه 
این نوع دوست داشتن مربوط به روابط شخصی نمی شود، 
افزود: این دوســتت دارم جزو 8 مرحله صمیمیت در روابط 
همسران است که ۳ تای آن مربوط به دوست داشتن است. 
سوادکوهی نخستین مرحله صمیمیت را صمیمیت عاطفی 
دانست و تصریح کرد: باید با ۵ زبان عشق بیان شود که تنها 
یکی از آنها کالمی اســت و مابقی وقت گذاشتن، خدمت 
کردن و در عمل نشان دادن محبت است که باید زنان هم 
احترام به مرد را در این مراحل در نظر داشته باشند. او با ابراز 
تأســف از اینکه برخی زنان بویژه متولدین دهه ۵۰ به قبل 
فرد نخست زندگی شان، مردشان نیست، اظهار کرد: گاهی 
این زنان افراد دیگر خانواده اعم از فرزند، نوه یا پدرومادرشان 

فرد نخست زندگی شان است که این یک امر غلط است.

Á فلسفه ازدواج عشق ورزی است
این زوج درمانگر با تأکید بر اینکه عشــق ورزی از طرف 
مردان یک باور درســت است، تصریح کرد: خانم ها دوست 
دارند دیده شــوند و البته مردان هم این نیاز را عمیقا دارند و 
جالب است بدانید مردها از زن ها عاطفی ترند و نیاز بیشتری 
به عاطفه دارند اما باورهای نادرست گذشته که می گفتند مرد 
نباید ابراز محبت یا تقاضای محبت کند باعث تصور بی نیازی 
مردان از محبت شــده است. او فلسفه ازدواج را عشق ورزی 
دانست و گفت: تا حدی زن ها بیشتر دوست دارند دیده شوند 
هرچند مردان دهه 6۰ به بعد هم به همین میزان دوســت 
دارند دیده شوند و این دیده شدن تنها نیاز به جوانان یا جنس 
زن نیست بلکه به هردو جنس خواهان این امر هستند. این 
روانشناس در مورد تفاوت رفتاری زنان و مردان گفت: زن ها 
بیشتر دوست دارند بشنوند و مردها بیشتر دوست دارند ببینند 
و گفتگو از مهمترین ابزارهایی است که باعث شناخت بیشتر 
زوج ها خواهد شــد. ســوادکوهی با تأکید بر اینکه در رابطه 
دونفره نگفتن ها ضرر رسان است، افزود: در حال حاضر چه 
افراد درون گرا چه برون گرا با دو بال عقل و عشق باید بتوانند 
با همسران خود یک دیالوگ و گفتگوی دو طرف داشته باشند 

و مطرح کردن تقاضاها باید دوطرفه باشد.
Á  زوج ها باید خواســته های خود از یکدیگر را

مطرح کنند
او با مهم خواندن مطرح کردن درخواســت ها و انتظارات 
از همدیگر گفت: مشــغله مردان چون بیشتر است باید این 
خواســته ها بدون غرور از طرف همســران تکرار شود و به 
روش های مختلف درخواســت های خود را مطرح کنند. این 
روانشناس با اشاره به وجود هشت صمیمیت در بین زوج ها 
اظهار کرد: نخستین صمیمیت، صمیمیت فکری است یعنی 
اتفاقا ازدواج صمیمیت فکری با خود دارد که یک زن و شوهر 
بایــد بتوانند صمیمیت فکری خود را به خوبی ردوبدل کنند. 
سوادکوهی صمیمیت دوم را معنوی دانست و گفت: سومین 
نوع صمیمت زیبایی شــناختی است و پنج صمیمیت دیگر 
از این سه صمیمیت تولید می شــود. او با تأکید بر اینکه در 
حل مسئله باید به صمیمیت فکری و مرحله رؤیایی ازدواج 
برگردیم، افزود: به جای حل مشکل و تحلیل طرف مقابل باید 
مسئله را توصیف کنید و حل مسئله به نوعی توصیف مسئله 
برای خود و از نو نوشتن مشکل بدون احساسات برای همسر 
اســت و بعدازآن باید فرصت حل وفصل موضوع را به طرف 

مقابل بدهیم.   

یک زوج درمانگر مطرح کرد

دههشصتیها؛ناجیانعشق
زوج های دهه شصت اگر می توانستند دو بال عقل و عشق را کنار هم بگذارند و به مسئله ما شدن برسند بسیاری از مشکالتشان حل می شد
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در سایت اصفهان امروز اسکن کنید

فرهنگ و هنر
     سینما و تلویزیون

پلنگ سیاه منتخب انجمن 
بازیگران آمریکا

فیلم ابرقهرمانی »پلنگ ســیاه« جایزه اصلی جوایز 
انجمن بازیگران آمریکا را در سال ۲۰۱9 به خود اختصاص 
داد تا شانس خود را در جوایز اسکار پیش رو افزایش دهد.

به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود ریپورتر ، برندگان جوایز 
ساالنه انجمن بازیگران آمریکا )SAG( در حالی اعالم شد که 
فیلم »پلنگ سیاه« توانست جایزه اصلی بهترین گروه بازیگری 
را از آن خود کند و در بخش تلویزیونی نیز »این ما هستیم« 
و »خانم میزل شگفت انگیز« به ترتیب جایزه بهترین گروه 
بازیگری سریال های درام و کمدی را دریافت کردند. در شاخه 
بهترین بازیگران مرد و زن نقش اصلی »رامی مالک« برای 
فیلم »راپسودی بوهمی« و »گلن کلوز« برای فیلم »همسر« 
در حالی برگزیده شــدند که پیش ازاین جوایز گلدن گلوب 
بازیگری امسال را نیز کسب کرده بودند. »امیلی بالنت« برای 
بازی در فیلم »یک جای آرام« و »ماهرشاال علی« برای فیلم 
»کتاب سبز« هم جوایز شاخه بهترین بازیگر نقش مکمل 
زن و مرد را به خود اختصاص دادند. فیلم »ســتاره ای متولد 
شده است« که با چهار نامزدی پیشتاز نامزدهای جوایز انجمن 
بازیگران آمریکا بود ناکام بزرگ این رویداد سینمایی نام گرفت 

و شب اعطای جوایز را دست خالی ترک کرد.

محکومین به خانه سالمندان 
رسید

تصویربرداری سریال »محکومین۲« به کارگردانی سید 
جمال سید حاتمی به نیمه رسید.

به گزارش فارس، تصویربرداری سریال »محکومین ۲« به 
کارگردانی سید جمال سیدحاتمی و به تهیه کنندگی بهروز مفید 
به اپیزودی در خانه سالمندان رسیده است. همچنین ۵۰ درصد 
از تصویربرداری این سریال انجام شده است و بازیگران جدیدی 
نیز به آخرین ساخته سید جمال سید حاتمی پیوستند. مهدی 
صباغی،اصغر سمسارزاده، شهین تسلیمی، سپند امیر سلیمانی 
آخرین بازیگرانی هستند که مقابل دوربین سید حاتمی رفتند. 
هر قســمت از این ســریال یک اپیزود و هر اپیزود دو بازیگر 
اصلی دارد و تعداد قســمت و بازیگران آن از »محکومین ۱« 
بیشتر است. به طوری که در فصل دوم این سریال حدود ۵۰۰ 
بازیگر حضور خواهند داشت که 8۰ نفر ایفاگر نقش اصلی و 
مابقی بازیگران فرعی محکومین خواهند بود. موضوع محوری 
در »محکومیــن۱« مجازات جایگزین بود، اما فصل دوم این 
مجموعه به طالق اختصاص دارد و در این فصل سیما تیرانداز، 

رابعه مدنی، شهره لرستانی و ... بازی می کنند.

آغاز تصویربرداری سریال 
جدید کمال تبریزی

تصویربرداری سریال »الف ویژه« به کارگردانی کمال 
تبریزی برای پخش در ماه رمضان آغاز شده است.

به گزارش فارس، تصویربرداری ســریال »الف ویژه« 
به کارگردانی کمال تبریزی آغاز شــده است و بخشی از 
متن های این سریال بازنویسی شده است.حسین محجوب 
بازیگر نقش اصلی این سریال است که در نقش »سعدی« 
شاعر برجسته قرن هفتم هجری به ایفای نقش پرداخته 
است و این احتمال وجود دارد که نام این سریال تغییر کند. 
این بازیگر تابه حال در ســریال های صاحبدالن، در مسیر 
زاینده رود، سرزمین مادری، کوچک جنگلی، سلطان و شبان، 
ســربداران و ... بازی کرده است. لوکیشن اصلی، قصری 
مربوط به زمان امیرنصر سامانی در قرن ۴ هجری است که 
در باغی حوالی کرج ساخته شده است و تمامی لوکیشن ها 
در تهران و اطراف تهران هستند. »الف ویژه« سه بازیگر 
اصلی دارد که هر سه مرد هستند و بااینکه مرد محور نیست،   
اما سوژه کار طوری است که ایجاب می کند کاراکترهای 
اصلی مرد باشند. این سریال زائیده تخیل نویسنده است و در 
زمان حال اتفاق می افتد،   اما سوژه بک گراندی در تاریخ دارد 
که مخاطب را با فلش بکی به گذری تاریخی می برد. ژانر 
سریال نیز کمدی است. این سریال قرار بود به کارگردانی 
محمدرضا هنرمند و تهیه کنندگی زینب تقوایی تولید شود 
اما بنا به دالیلی به گروه دیگری واگذار شد. »الف ویژه« به 
نویسندگی حامد افضلی سریالی ۲6 قسمتی است که قرار 

است رمضان 98 پخش شود.

  خبر کوتاه

سارا ساالر به شهر کتاب 
اصفهان می آید

»نخ قرمز به جای لب هایش« نخستین کتاب زهرا نوری 
در نشســتی با حضور سارا ســاالر نویسنده کتاب »احتماال 
گم شده ام« و برگزیده جایزه هوشنگ گلشیری، در شهر کتاب 

اصفهان رونمایی و نقد و بررسی می شود.
به گزارش خبرگزاری کتاب، »نخ قرمز به جای لب هایش« 
نخستین اثر داستانی زهرا نوری نویسنده مهاجر افغانستانی است 
و محوریت داستان های آن را حسرت و آرزوهای تحقق نیافته 
زنانه تشکیل می دهد. نویسنده در هر داستان تالش می کند 
بخشی از دغدغه ها و خواسته های خود را به عنوان یک بانوی 
افغانســتانی بیان کند و گاه در میــان این تحقق نیافتن ها و 
نرسیدن ها با رگه هایی از حسرت نیز مواجه می شویم. نوری 
در این مجموعه و در خالل روایات داستانی خود فرهنگ زنان 
و مردان افغانستان را نیز شرح می دهد و سنت ها، لباس ها و 
نوع پوشش زنان افغان نیز در میان روایت ها معرفی می شود. 
مجموعه داستان »نخ قرمز به جای لب هایش« در سال ۱۳۹۷ 
در ۵۰۰ نسخه از ســوی انتشارات پیدایش راهی بازار کتاب 
شد. نشست رونمایی از این کتاب روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه 
از ســاعت ۱۵ تا ۱۷ در شهر کتاب اصفهان واقع در خیابان 

اردیبهشت نبش کوچه ششم برگزار می شود.

فراخوان ویژه نامه برنامه 
قصه گویی کودکان در اصفهان

فراخوان ویژه برنامه »قصه نمایش داستان های کهن« از 
سوی تاالر هنر وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 

شهرداری اصفهان اعالم شد.
مدیر تاالر هنر با اعــالم این خبر گفت: »قصه نمایش 
داستان های کهن« عنوان طرحی است که باهدف پرورش 
قدرت خالقیت کودکان در روایت یک داستان و قصه گویی 
و استفاده از ابزارهای جانبی برای اثرگذاری بیشتر قصه ویژه 
دانش آموزان مقطع اول تا سوم ابتدایی برگزار می شود. مهدی 
شــفیعی تصریح کرد: در این طرح هر یک از دانش آموزان 
به صورت تک نفره یک داســتان کهن ایرانی را طبق سلیقه 
خودشان و با کمک والدین انتخاب کرده و بعدازاینکه به روایت 
آن تا حدی تسلط پیدا کردند، آن را مقابل دوربین یک تلفن 
همراه اجرا می کنند. او اضافه کرد: داســتان های کهن ایرانی 
می تواند مورد بازنویســی بچه ها قرارگرفته تا بتوانند به زبان 
خودشان آن را روایت کنند و قدرت بیشتری برای اجرای آن 
داشته باشند. او تأکید کرد: انتخاب فضا، نحوه چیدمان، انتخاب 
لباس مرتبط با محتوای داستان، نحوه اجرا و فن بیان، مجموعه 
امتیازات این مسابقه را تشکیل می دهد که بعد از داوری آثار 
توسط شورای تخصصی تاالر هنر و همچنین یک متخصص 
رشته روانشناســی به هر یک از آثار داده می شود. مدیر تاالر 
هنر ســنجش خالقیت را مهم ترین مؤلفه در داوری این آثار 
دانست و اظهار کرد: قصه گویی و نمایش دو عنصر مجزا از 
یکدیگر است که می تواند در کنار هم قرارگرفته و موقعیت های 
تازه ای را در اختیار مخاطب قرار دهد. او ادامه داد: این دو عنصر 
همچنین قادر است قدرت خالقیت بچه ها را پرورش داده و 
آنها را با موقعیت های جدیدی روبرو کند؛ بنابراین بهتر است که 
تمامی ابعاد کار مانند چیدمان فضای اجرا، انتخاب لباس و نوع 
لحن آنها به انتخاب خودشان صورت گیرد تا بیانگر خالقیت 
آنها باشد. او تأکید کرد: متقاضیان می توانند فایل ضبط شده 
اجرایشان را تا تاریخ 2۰ بهمن ماه به دفتر تاالر هنر ارسال کنند.

پرونده فدریکو فلینی در 
شماره جدید سینما و ادبیات

شماره جدید مجله »ســینما و ادبیات« با پرونده ای از 
کارگردان ایتالیایی و پرونده ای از وضعیت رمان فارســی 

منتشر شد.
به گزارش ایبنا، شــماره ۷۱ مجله »سینما و ادبیات« در 
بخش ســینمایی پرونده ای درباره جایگاه و نقش »فدریکو 
فلینی« و »میکل آنجلو آنتیونی« در ســینمای ایتالیا دارد و 
سینه فیل ها نیز از »سینما دیرکت« نوشته اند، در بخش سینمای 
ایران مطالبی از میزگرد، گفتگو و یادداشتی درباره »تأثیرپذیری 
در ســینمای ایران و حدود و ابعاد آن« گنجانده شــده است. 
همچنین محسن خیمه دوز نگاهی به دوازدهمین جشنواره 

سینما حقیقت داشته است. 

کیومرث پوراحمد می گوید: در کشــور ما کســی کتاب 
نمی خواند و ضرب المثل زیبایی است که می گوید اگر خواستی 
چیــزی را پنهان کنی آن را الی کتاب بگذار. فیلمســازان، 
کارگردانان و تهیه کنندگان ما کتاب نمی خوانند که بخواهند 

اقتباس کنند.
کیومرث پوراحمد، کارگردان سینما در آستانه آغاز جشنواره 
فیلم فجر درباره دالیل فقدان اقتباس در سینمای ایران در گفتگو 
با ایبنا، گفت: ادبیات همیشه می تواند یک پایه خیلی خوب برای 
سینما باشد. درصد زیادی از فیلم های آمریکایی بر اساس رمان یا 
خاطرات واقعی یک نفر ساخته شده اند و متأسفانه در ایران چنین 
چیزی کمتر وجود دارد چون منم منم در میان نویســندگان و 
کارگردانان به شدت رایج است. کارگردان فیلم »شب یلدا« افزود: 
شــاید این جریان از فیلم »خاک« و اقتباس کیمیایی از رمان 
»آوسنه بابا سبحان« نوشته دولت آبادی شروع شد. این مسئله 
به دعوای شدیدی ختم و نتیجه این شد که دیگر فیلمسازان 

کمتر به دنبال اقتباس از آثار این چنینی می رفتند و اقتباس از 
چنین آثاری ممکن نیست مگر اینکه نویسنده ای مانند هوشنگ 
مرادی کرمانی باشد که حساسیت و وسواس بر تغییرات فیلم نامه 
نداشــته باشد و بگوید که رمان و قصه من سر جایش است و 
فیلم تو هم سر جایش و هرکدام بنا بر ارزش خود ماندگار است. 
بیشترین اقتباس های ادبی در طول این سال ها از کتاب های 
هوشــنگ مرادی کرمانی است و کمتر نویسنده ای سعه صدر 
مرادی کرمانی را دارد. این کارگردان در ادامه گفت: ادبیات پایه 
خوبی برای سینما است و متأسفانه در ایران کمتر استفاده شده 
است. مشکالتی هم سر راه اقتباس همیشه وجود داشته است 
به عنوان مثال در دهه شصت سریالی ساختم به نام »تابستان 
ســال آینده« که آن هم اقتباســی بود از داستان »سختون« 
نوشته ناصر ایرانی. آن زمآن هم گالیه ای از سمت نویسنده اثر 
به آقای هاشمی که آن زمان مدیرعامل تلویزیون بود،  صورت 
گرفت به هرحال گاهی از این مشکالت پیش می آید. کارگردان 

»قصه های مجید« در ادامه گفت: اکثر آثار من مانند »اتوبوس 
شب«،  »قصه های مجید« و همچنین آخرین فیلمم »تیغ و 
ترمه« اقتباسی اند. من اگر در ماه یک کتاب نخوانم احساس 
می کنم که یک ماه از عمرم به هدررفته اســت و بدون کتاب 
خواندن و فیلم دیدن نمی توانم زندگی کنم. هر وقت هم کتابی 
می خوانم بنا بر فیلم ساز بودنم فکر می کنم که این کتاب تبدیل 
به فیلم می شود یا نمی شود و به طورکلی ارتباطم با ادبیات جهان 
و ایران و همچنین نسل نویسندگان جوان تر برقرار است. فیلم 

آخر من بر اساس رمان »کی از این چرخ وفلک پیاده می شوم« 
نوشته نویسنده جوانی به نام گلرنگ رنجبر منتشر شده از نشر 
چشمه است. درصد زیادی از این رمان در فیلم عینا وجود دارد و 
یک تفاوت اصلی آن این است که در رمان با دختری احساساتی 
مواجه هستیم که باخیانت سه نفر در زندگی اش روبه رو می شود 
و درنهایت واکنشی نشان نمی دهد اما در فیلم من با یک دختر 
شورشی طرف هستیم که از این سه نفر انتقام می گیرد و البته در 

ایجاد این تغییرات هم با نویسنده به توافق رسیدیم.

کیومرث پوراحمد:

فیلمسازانماکتابنمیخوانند
کهاقتباسکنند

رونوشت آگهی حصر وراثت
6922-1- آقای محمدعلی امین جعفری دارای شناسنامه شماره 48 به شرح دادخواست به 
کالسه 864 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عباسعلی امین جعفری دهاقانی بشناسنامه 269 در تاریخ 65/10/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- خیرالنساء شفیعیان فرزند نوروزعلی 
به کد ملی 5129378202 متولد 1308 )مادر متوفی( 2- مهین اکبریان فرزند نصراله به کد 
ملی 5129627865 متولد 1346 )همسر متوفی( 3- محمدعلی امین جعفری فرزند عباسعلی 
به کدملی 5129682416 متولد 1364 )پسر متوفی( 4- فاطمه امین جعفری دهاقانی فرزند 
عباسعلی به کد ملی 5129950690 متولد 1365 )دختر متوفی(.اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دهاقان 361199/م الف

آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

6934-1- آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آراء 
مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به  
ثبت اردستان تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
1- رای شماره  139760302032000107 مورخ 97/10/8 خانم زهرا رضوانی توتکانی فرزند علی 
ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 82 اصلی علیا واقع در اردستان روستای 
توتکان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 253 مترمربع مالک رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/11/9  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/24  رییس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان - 

خیراله عصاری  361410/م الف

ابالغ وقت رسیدگی
6956-9- شماره: 3073/97 حل11 مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع شوراهای 

حل اختالف اصفهان وقت رسیدگی: ساعت 08:45 صبح روز شنبه مورخه 1397/12/11 ، 
مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: ابراهیم کرمی هرستانی ، نام پدر: رجبعلی ، نشانی: 
خمینی شهر خ امیرکبیر تقاطع چهارم سمت چپ ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: 
محمدرضا رضایی ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
بانک ملت به شرح متن دادخواست به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک ـ کپی مصدق 
گواهی عدم پرداخت چک ـ وکالتنامه ، 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. رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی 

شهر م/الف: 359919 تاریخ انتشار: 1397/11/09 

اخطار اجرایی
6957-1- شماره: 1361/96 حل 12مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:سیده آزاده 
حسینی، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: رجبعلی کیانی با 
وکالت فائزه عموبیگی، نشانی:خ شریعتی شمالی رو بروی بانک تجارت قرض الحسنه قدس 
محکوم به:به موجب رای شماره 1590 تاریخ 97/06/25 حوزه دوازدهم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 
هزینه  هزار(ریال  )دویست   200/000 و  خواسته  اصل  بابت  ملیون(ریال  )ده   10/000/000
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم و حق الوکاله وکیل در 
حق خواهان و نیم عشر دولتی رای صادره غیا بی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهرـ  محمدرضا نمازی زاده م/

الف: 359912 تاریخ انتشار: 1397/11/09 

ابالغ وقت رسیدگی
6958-1- شماره: 2075/97 حل11 مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع شوراهای 
 1397/12/11 مورخه  شنبه  روز  صبح   09:00 ساعت  رسیدگی:  وقت  اصفهان  اختالف  حل 

؛  رجبعلی  پدر:  نام   ، هرستانی  کرمی  ابراهیم  خانوادگی:  نام  و  1-نام  خواهان:  مشخصات   ،
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: کرمعلی یادگاری ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 
4/000/000 ریال از وجه یک فقره چک بانک ملی به شرح متن دادخواست به انضمام هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم ، دالیل 
خواهان: کپی مصدق چک ـ کپی مصدق گواهی عدم پرداخت چک ، 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. رئیس شعبه 
یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر م/الف: 359910 تاریخ انتشار: 1397/11/09 

رای شورا
6960-1- شماره پرونده: 985/97 حل1 ، شماره دادنامه: 1688-  97/10/23 مرجع رسیدگی 
شورای حل اختالف حوزه 1 خمینی شهر به نشانی خیابان پاسداران مجتمع شورای حل اختالف 
خمینی شهر خواهان : نام و نام خانوادگی: محمود نقدی ، نام پدر: محمدعلی ، با وکالت زهرا 
حاج حیدری ، نشانی: بلوار آزادگان روبروی ایران خودرو مجتمع اطلس ، خوانده : نام و نام 
خانوادگی: سلمان پیرهادی ، نام پدر: علی محمد ، نشانی: درود خ 18 متری آزادگان 24 متری 
علوی کدپستی 6881885554 ، 2-امیر چگینی نشانی: مجهول المکان ؛ موضوع: مطالبه وجه 
چک رای شورای حل اختالف - در خصوص دادخواست خواهان آقای محمود نقدی با وکالت 
خانم زهرا حاج حیدری به طرفیت خوانده آقایان 1- سلمان پیرهادی تواندشتی فرزند علی محمد 
2-امیر چگینی )ظهرنویس چک شماره 344628 -60/000/000 ریال(  به خواسته مطالبه 
مبلغ 160/000/000 ریال وجه 4 فقره چک بانکی به شماره 344628-96/5/30 و 68285-
انضمام  به  ملی  بانک  و 97/3/30-832597  و 97/4/30-832598  تجارت  بانک   97/2/30
خسارت تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی شورا از توجه به وجود اصل چک و گواهینامه عدم 
پرداخت در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده می باشد و اینکه خوانده دلیلی بر برائت 
ذمه خویش و امانی بودن چک به شورا ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته 
مستندًا به مواد 310 و بعد قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 
1355 با اصالحات و الحاقات بعدی و مواد 519-522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف 
اول را به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 
لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید و خوانده ردیف دوم با توجه به 
ظهرنویس یک فقره چک تضامنًا با خوانده ردیف اول محکوم به پرداخت مبلغ 60/000/000 
ریال می گردد رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 

در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم 
عمومی خمینی شهر می باشد. قاضی شورای حل اختالف شعبه اول خمینی شهر ـ علی اصغر 

ترابی م/الف: 359575 تاریخ انتشار: 1397/11/09 

ابالغ وقت رسیدگی
6962-1- شماره: 1775/97 حل8 مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع شوراهای 
حل اختالف اصفهان وقت رسیدگی: ساعت 04:00 بعدازظهر روز شنبه مورخه 1397/12/18 ، 
مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: کیومرث مهرپرور ، نام پدر: اسفندیار ، نشانی: فوالدشهر 
محله C3 روبروی پمپ گاز ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: رسول الماسی فر ، نام پدر: 
حسن ، خواسته و بهای آن: الزام به تنظیم سند رسمی خودرو نیسان به شماره شاسی 184251 
و خسارات دادرسی ، دالیل خواهان: کپی مصدق مبایعه نامه ـ برگ سبز ، 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. رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر م/الف: 360748 تاریخ انتشار: 1397/11/09 

اخطار اجرایی
خانوادگی:محمود  نام  و  علیه:نام  محکوم  مشخصات  حل 12  شماره: 2136/96   -1-6963
امیرحاجیلو ، نام پدر: محمدرسول ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام 
خانوادگی: مهری شیخی خوزانی ، نام پدر: حسن ، نشانی:چهارراه شریعتی خ 17 شهریور ک39 
منزل حسن شیخی طبقه سوم پ74 محکوم به:به موجب رای شماره 2086 تاریخ 97/08/23 
حوزه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
محکوم است به: پرداخت مبلغ 9/900/000 )نه میلیون و نهصد هزار(ریال بابت اصل خواسته و 
1/123/750 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیا 
بی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف 

خمینی شهرـ  محمدرضا نمازی زاده م/الف: 361023 تاریخ انتشار: 1397/11/09

آلبوم »یللی« داوود آزاد رونمایی شد

آلبومی جوششی
داوود آزاد می گوید که برای جدیدترین آلبومش یک سال و نیم در دیوان حزین 

الهیجی می گشته و اشعار او را می خوانده است.
به گزارش ایســنا، این نوازنده و خواننده موســیقی ایرانی در این زمینه توضیح 
می دهد: حدود سه یا چهار سال مهمان رئیس حوزه هنری استان گیالن در رشت 
بودم که به من پیشنهاد داد این آلبوم را تولید کنم. من یک سال و نیم در دیوان حزین 
الهیجی می گشتم و اشعار را نگاه می کردم تا یک سال و نیم بعدش حس و حالی بود 

که کار را انجام بدهم. فرم این کار کاماًل جوششی است.
شــامگاه ۷ بهمن مراسم رونمایی و جشن امضای آلبوم موسیقی »یللی« اثر 
داود آزاد با اشعار حزین الهیجی با اجرای امیرحسین مدرس در تاالر سوره حوزه 
هنری برگزار شد. پس از صحبت های کوتاه میالد عرفان پور )مدیر مرکز موسیقی 
حوزه هنری( رضا مهدوی با اعتقاد به این که فضای امروز موسیقی مسموم شده 
اســت، گفت: امروز موســیقی را تنها تجاری می دانند و هنرمندان را به سمتی 

می کشند که راه هنر این نیست. وقتی آثار داود آزاد را بررسی می کنیم می بینیم 
مســیر درســتی را طی کرده و وجود او وسوسه نشده که بخواهد به حاشیه های 
موسیقی بپردازد و مسیرش را جدا کند و برای درآمد بیشتر کار کند. اقتصاد هنر 
با اقتصاد ورزش و برندهای تجاری متفاوت است و اساسًا هنر اقتصادپذیر نیست. 
البته هنر خوب همیشه استقبال مردم را به دنبال دارد. او ادامه داد: در آلبوم یللی هم 
جدای از شعر حزین الهیجی سلسله زنجیرواری می بینیم که کالم را درست فتح 
کرده و موسیقی نرمینه ای ایجاد می کند. من به داود آزاد می گویم صدا و موسیقی 
نرمینه در موسیقی ایران. هواداران او در سطوح مختلف جامعه هستند. پس حوزه 
هنر و حوزه هنری وظیفه دارد از او و امثالش دفاع کند. مهدوی اظهار کرد: وقتی 
موســیقی او را با فضای نرم و مخملی و پر از آرامش گوش می کنیم درحالی که 
فضای امروز جامعه ما پر از تنش اســت، به این می رســیم که اگر این آلبوم در 
مکان ها و رسانه های مختلف به گوش مردم برسد برایشان آرامش ایجاد می کند. 
جامعه ما امروز نیازمند آرامش است. مردم وقتی خسته از کار روزانه برمی گردند، 
بتوانند چنین آلبوم هایی را با قیمت مناســب تهیه کنند. اینجاست که می گوییم 
بسته های فرهنگی که دولت می خواهد ایجاد بکند برای فضای شنیداری مردم، 
بسیاری از مواقع چقدر بی ربط می شود. این نوازنده سنتور بیان کرد: تاریخ نشان 
داده، هیچ گاه صدف ها زیرخاک نمی مانند. ما به آن آرامش درصورتی که با پشتوانه 

فرهنگ ایرانی امثال این آلبوم ها در جامعه ورود پیدا کند، نیازمندیم. او شــعر را 
درست مزه مزه می کند و ما شعر را به درستی می توانیم بفهمیم. او از گذشته نشان 

داده در خوانندگی و نوازندگی بضاعت دارد و ما باید او را تقویت کنیم.
مهدوی معتقد است: آلبوم یللی خالی از نقاط ضعف است. این موسیقی، موسیقی 
پاکیزه ای اســت که امروزه گوش ها نیازمند آن هستند. متأسفانه مافیای موسیقی 
یک نفر بی صالحیت را یک شبه به اوج می رساند. این ها فرهنگ های کاذب است. 

ای کاش بتوانیم آثاری ازاین دست را بیشتر تقویت کنیم.
ســاعد باقری هم در این مراسم گفت: تبریک می گویم به متصدیان این کار و 
به خودم بعد از ۲۵ ســال پافشاری، مداومت و تکرار این که چه دریایی برای اهالی 
موسیقی در شعر سبک هندی وجود دارد و نشناخته است. حزین الهیجی آخرین 

حلقه از حلقه های مهم سبک هندی میان ایرانیان است.
او معتقد است: توجه به موسیقی در شعر در استفاده از ردیف ها واقعًا محشر کرده 
است. هر شعری با دکلمه بهتر از موسیقی آن است، کار موسیقی باید لغو شود چون 
موسیقی قرار است چیزی به آن اضافه کند. باقری بابیان توضیحاتی درباره وزن شعر 
اظهار کرد: هر کالمی قابلیت قرار گرفتن در ریتم را دارد و بعضی این کار را می کنند 
و فکر می کنند آهنگ ســازی کرده اند. او همچنین گفت: من امیدوارم این سرآغاز 

کارهای خوب ما باشد، کارهایی که خارج از هنرنمایی است. 

برگزیدگان جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان اصفهان معرفی شدند

پایان خوش قصه با آقای حکایتی
روایتی از یک پالتوی عجیب و مرموز در جشنواره فیلم فجر

یک اصفهانی در پی سودای سیمرغ 
یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود هفتمین روز از آخرین 
ماه های سال که مدارس به خاطر آلودگی هوا تعطیل شده بود 

کودکان و نوجوانان دهه 8۰ و 9۰ در 
کنار کودکان قدیمی دهه 6۰ و ۷۰ 
با ذوق و شوق کودکانه خودشان به 
استقبال آقای حکایتی )بهرام شاه 
محمدلو( و احمداکبر پور آمده بودند.

به گزارش ایمنــا، در پردیس 
سینمایی سیتی سنتر از برگزیدگان 
سومین جام باشگاه های کتاب خوانی 
کودک و نوجوان استان اصفهان با 
حضور مدیرکل فرهنگ و ارشــاد، 
بهرام شاه محمدلو و احمد اکبرپور 

تقدیر و تشکر شد.
در این رویداد در کنار قصه های 

شــیرینی که از زبان کودکان جاری شد و لبخند را به لبان 
بزرگ ترها آورد، محمدعلی انصاری مدیرکل اداره فرهنگ و 
ارشاد اصفهان از فعاالن عرصه کتاب و کتاب خوانی تقدیر کرد 
و گفت: یکی از برنامه هایی که نسل جدید را در سنین کودکی 
و نوجوانی عالقه منــد به کتاب خوانی می کند، برگزاری جام 
باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان بوده که امیدواریم 
کــودکان و نوجوان کتاب دوســت اصفهانی از این ظرفیت 
حداکثر استفاده را ببرند. این برنامه سخنران کمتری داشت و 
بیشتر به کتاب ها اهمیت داده شد و قصه هایی که زیر سقف 
گنبد کبود به پرواز درآمدند تا کودکان بیشــتری را با حال و 

هوای دنیای این یار مهربان آشنا کنند.
در حاشیه این برنامه احمد اکبرپور با توجه به ادبیات کودک 
اظهار کرد: قطعــًا هر نوع ادبیاتی 
تأثیرگذار است هرچه پایه تر باشد 
بــرای کودکان اثر بیشــتری دارد 
چراکه کودکان ذهن باز و آمادگی 
بیشتری دارند و هرچه روی پایه کار 
شود اتفاق های خوبی رخ خواهد داد.
ایران در  او خاطرنشــان کرد: 
کشــورهای آسیایی تک است چه 
ازنظر ادبیات کودک، چه نویسندگی 
و چــه تصویرگری حــرف اول را 
می زند؛ و ادبیات کودک نسبت به 

ادبیات بزرگ سال بسیار بهتر است.
در ایــن مراســم از مربیان و 
اعضای برتر جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان 
استان، برگزیدگان نامه به نویسنده، برگزیدگان بخش فیلم 
موبایلی )معرفی کتاب(، کتاب فروشــی های فعال، داوران و 

اعضای ستاد استانی جام تقدیر صورت گرفت.
در میان شور و اشتیاق کودکان امروز، نوای تیتراژ »خونه 
مادربزرگه« حاضران متولد دهه 6۰ و ۷۰ را به دوران کودکی 
خود برد و با آن هم خوانی کردند و به دوران خوش کودکی شان 
ســفر کردند و در میان سرود، شادی ها و لبخندها و تقدیرها 
و تشکرها، سومین جام باشــگاه های کتاب خوانی کودک و 

نوجوان استان اصفهان به کار خود پایان داد.

مهدی علی میرزایی سال ها به عنوان فیلم نامه نویس در 
سینمای ایران به فعالیت مشغول بوده و حاال پس از نگارش 

هشت فیلم نامه نخستین تجربه خود 
در عرصه کارگردانی سینما را با نام 
»پالتو شتری« راهی سی و هفتمین 

جشنواره فیلم فجر کرده است.
به گزارش میــزان، در روزهای 
گذشته تمامی حواس اهالی رسانه 
و همچنین دوست داران هنر سینما 
معطوف به اعالم اسامی فیلم های 
بخش سودای سیمرغ سی وهفتمین 
جشــنواره فیلم فجر بوده اســت. 
آثار که امســال می خواهند کسب 
سیمرغ ها بلورین به مصاف یکدیگر 

بروند.
بیشتر اهالی سینما، جشنواره امسال را رقابت میان جوانان 
و باتجربه ها می دانند. کنار هم قرار گرفتن اســامی همچون 
محمدحسین مهدویان، سعید روستایی، مرتضی علی عباس 
میرزایی، فریدون جیرانــی، نرگس آبیار و کیومرث پوراحمد 
رقابتی هیجان انگیز در بزرگترین رویداد سینمایی کشور را نوید 

می دهد.
تخته گاز، نیوجرسی، اولین تولد، کاتیوشا، هفت معکوس، 
پارادایس، گشت ارشــاد هفت فیلم نامه قبلی علی میرزایی 
هستند که همگی تاکنون به اکران عمومی درآمده اند. با نگاهی 
گذرا به این آثار می توان دریافت که قلم میرزایی بیشــتر به 

سمت بدنه سینما و گیشه چرخیده و حال باید دید فیلم اول او 
پالتو شتری با همین نگاه ساخته شده یا خیر.

مهدی علی میرزایی متولد سال 
۱۳۵6 در اصفهان، فیلم نامه نویس و 
کارگردان ایرانی است. او کارشناسی 
سینما، گرایش کارگردانی از دانشکده 
سینما تئاتر تهران و کارشناسی ارشد 
فلسفه اســالمی از دانشگاه تهران 
دارد. مهدی علی میرزایی فعالیت 
هنری اش را نگارش فیلم نامه های 

سینمایی آغاز کرد.
پالتو شــتری در بخش نگاه نو 
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 
حضور خواهد داشت و داستان آن 
درباره یک دانشجوی فلسفه است 
که یک پالتــو از پدرش به ارث برده و با پوشــیدنش افکار 

وسوسه انگیز و موذیانه به سراغش می آید.
مهدی علی میرزایی پیش ازایــن، تله فیلم »دکان های 
پیامبری« را در ســال ۱۳88، تله فیلم »اســتخاره« در سال 
۱۳9۴ و تله فیلم تاریخی »حاجتنامه نظرعلی« در سال ۱۳9۴ 

را کارگردانی کرده است.
ســام درخشانی، بهاره کیان افشــار، لیندا کیانی، بانیپال 
شومون، شاهرخ فروتنیان، افسانه چهره آزاد، پریوش نظریه، 
علیرضا مهران و طوفان مهردادیان از جمله بازیگرانی هستند 

که در پالتو شتری به ایفای نقش پرداخته اند.
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در سایت اصفهان امروز اسکن کنید

مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان با بیان اینکه استفاده از گاز در نیروگاه ها مشکل تولید برق 
در تابستان ها را حل می کند، گفت: تولید برق با استفاده از گاز و تامین 
گرمایش ساختمان ها به وسیله آن اثرات مخرب زیست محیطی گاز 

را نیز کاهش می دهد.
محمدمهدی عســگری در گفت وگو با ایمنا با اشاره به اینکه 
در کشــورهای اروپایی به دلیل نبود گاز، گرمایش و سرمایش به 
وسیله برق انجام می شــود، اظهار کرد: بنابراین در این کشورها 
همان مقدار باری که در تابستان برای سرمایش استفاده می شود 
در زمستان صرف گرمایش ساختمان ها می شود و میزان مصرف 
برق در تابســتان و زمستان تفاوتی ندارد. او افزود: اگر به طورکلی 
گاز طبیعی که در بخش خانگی مصرف می شود را به نیروگاه ها 
انتقال دهیم و با تولید برق، این انرژی را جایگزین برای مصارف گاز 
کنیم، دیگر نه در فصل های گرم مشکل تامین برق خواهیم داشت 
و نه در زمستان آلودگی محیط زیست. مدیر دفتر مدیریت مصرف 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان اعالم کرد: مصرف برق در 
بهار و تابستان در کل کشور ۴۰ درصد رشد می کند، برای تامین 
برق در پاییز و زمستان و حتی بهار مشکلی وجود ندارد. عسگری 
با بیان اینکه کولرهای آبی و گازی دلیل اصلی زیاد شدن مصرف 
برق در تابستان است، گفت: در کشور ما زمستان ها گرمایش به 
وسیله گاز تامین می شود و مصرف برق در زمستان  کاهش می یابد، 
به این ترتیب است که زمستان ها برای تامین گاز و تابستان ها برای 
تامین برق به مشکل برمی خوریم. اگر زیرساخت ها فراهم شود در 
زمستان می توان به وسیله گاز در نیروگاه ها برق بیشتری تولید کرد 
تا نیاز ساختمان ها برای گرمایش به وسیله برق تامین شود و عالوه 
بر آن ذخیره برق تابستان نیز فراهم شود. او با اشاره به اینکه برق 
مصرفی اسپیلیترها چهار برابر کولر آبی است، گفت: در حال حاضر 
ظرفیت نیروگاهی مناسبی برای تامین برق مصرفی اسپلیترها در 
تابستان وجود ندارد اما در زمستان باتوجه به اینکه مناطق جنوبی 
در زمستان ها نیاز کمی به گرمایش دارند و بسیاری از خانوارها از 
بخاری برای ایجاد گرمایش استفاده می کنند بنابراین استفاده از این 
دستگاه ها مشکلی ایجاد نمی کند. او افزود: در زمستان بهتر است 

به جای بخاری های گازی، از اسپیلیترها که آلودگی زیست محیطی 
کمتری دارد، استفاده شود. مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان با بیان اینکه برای جلوگیری از خاموشی در 
تابستان 98 طرح های مدیریت مصرف برق با کمک مردم باید اجرا 
شود، گفت: برای انجام این مهم در مصرف هفت هزار مگاوات برق 
باید صرفه جویی شود. عسگری با اشاره به برنامه ای که با عنوان 
»صفر 98« در وزارت نیرو تدوین شده است، تصریح کرد: در این 
برنامه تعیین شده است خاموشی در سال 98، صفر باشد. برای تامین 
پیک بار سال ۱۳98، هشت هزار مگاوات کمبود خواهیم داشت و اگر 
بتوانیم این میزان بار را تامین کنیم در سال 98 خاموشی نخواهیم 
داشت. او افزود: برای تامین این مقدار، برنامه ریزی شده است که 
پنج هزار مگاوات آن با وارد مدار شدن یک نیروگاه جدید و سه هزار 
مگاوات از آن از طریق طرح های مدیریت بار تامین شــود، عالوه 
بر چهار هزار مگاواتی که امســال در کشور مدیریت شد سه هزار 
مگاوات نیز اضافه شود و در سال 98 خاموشی نداشته باشیم. مدیر 
دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان اضافه 
کرد: انجام این کار مستلزم بودجه و نقدینگی است، سهم استان 
اصفهان از این طرح مدیریت بار ۱۲۰ مگاوات خواهد بود. عسگری 
در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حداکثر نیاز مصرف 

در تابستان قبل، در شهر اصفهان  به حدود یک هزار و ۷۰۵ مگاوات 
رسید، گفت: دلیل خاموشی های تابستان 9۷ این بود که می خواستیم 
مناطق جنوبی را خاموشی فرا نگیرد اما مصرف شهر اصفهان امسال 
حتی به پیک بار سال گذشته نیز نرسید. او افزود: با تالشی که شد 
توانستیم جلوی رشد پیک بار را بگیریم اما خاموشی هایی که به شهر 
اصفهان تحمیل شد به این دلیل بود که می خواستند استان های 
جنوبی که هوا به شدت گرم است، خاموشی اعمال نشود بنابراین 
سهم استان اصفهان در خاموشی ها بیشتر شد. مدیر دفتر مدیریت 
مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با بیان اینکه استان 
اصفهان در تابستان امســال از نظر کنترل بار موفق بوده است، 
خاطرنشان کرد: در مقایسه با سال 96 که پیک بار یک هزار و 86 
مگاوات بود در سال 9۷ این میزان به یک هزار و ۷۵ مگاوات رسید، 
چیزی حدود صد مگاوات با همکاری مشترکان اصفهان کاهش 
مصرف داشته ایم. عسگری اظهار کرد: با سه هزار مشترک صنعتی، 
خانگی، تجاری، اداری و کشاورزی تفاهم نامه هایی امضا شد که 
توانســتند ۱۰۰ مگاوات از میزان پیک مصرف را کاهش دهند و 
اگر همکاری این مشترکان نبود خاموشی های تابستان 9۷ دو برابر 
می شد. او با اشاره به اینکه سرقت برق در استان اصفهان بسیار کم 
اســت، گفت: تمام ماموران اداره توزیع برق اگر به موردی برخورد 

کنند که سرقتی در برق انجام می شود یا کنتور دستکاری شده باشد 
گزارشی از سرقت برق ارائه می دهند و گزارشات به صورت مکانیزه 
از طریق نرم افزار جامع مشترکان به مامور مربوطه ارجاع می شود و بر 
اساس قوانین برخورد انجام خواهد شد این کار کامال مکانیزه انجام 
می شود. مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان افزود: مشــترکان اصفهانی برای گزارش برق دزدی ها 
می توانند با سامانه مخصوص این موضوع تماس بگیرند و آن را به 
اطالع ماموران ما برسانند؛ سرقت برق در استان اصفهان کم است 
اما اگر جایی وجود داشته باشد نیز با آن برخورد می شود. عسگری 
همچنین با بیان اینکه برای تولید برق در نیروگاه های برق آبی که 
نزدیک سدها تاسیس شده ونیروگاه های حرارتی برای خنک سازی 
تجهیزات به آب نیاز است، گفت: بعضی از این نیروگاه ها با سیکل 
بسته کار می کنند و آب در سیستم آن به صورت چرخشی عبور کرده 
و دستگاه ها را خنک می سازد که به عنوان نمونه می توان از نیروگاه 
شهید محمد منتظری یاد کرد، مصرف آب در این نیروگاه ها نسبت 
به نوع دیگر کمتر است. او افزود: اما در نیروگاه اسالم آباد درچه، آبی 
که در سیستم گردش دارد بخار می شود و به سیستم بازنمی گردد 
بنابراین مصرف آب بیشــتری دارد. مدیر دفتر مدیریت مصرف 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با بیان اینکه برای تولید یک 
کیلووات ســاعت انرژی حدود نیم تا یک لیتر آب در نیروگاه های 
حرارتی مصرف می شود، گفت: ازآنجایی که آب پشت سدها برای 
تامین آب کشــاورزی و شرب اهمیت ویژه ای دارد تصمیم بر این 
اســت که با برنامه ریزی های صورت گرفته نیروگاه های برق آبی 
از مدار خارج شود. عسگری افزود: تولید برق در سدها به سوخت 
وابستگی ندارد اگر اتفاقی بیفتد و شبکه سراسری توزیع سوخت 
قطع شود اولین نیروگاهی که می تواند برق را تامین و پشتیبانی کند، 
نیروگاه های برق آبی است. او با اشاره به اینکه از سال 8۰ که آخرین 
خاموشی سراسری اتفاق افتاد، دیگر تجربه این اتفاق را در کشور 
نداشته ایم، اضافه کرد: با خارج شدن نیروگاه سد زاینده رود از مدار 
این خطر به وجود می آید که اگر خاموشی سراسری اتفاق بیفتد دیگر 
نیروگاه پشتیبانی وجود ندارد و به مدار بازگرداندن سایر نیروگاه ها 

مشکل خواهد شد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:  

اصفهانامسالحتیبهپیکبارسالگذشتهنیزنرسید

اقتصاد

مردم توان خرید گوشت 
را ندارند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان گلپایگان گفت: 
مردم توان خرید گوشت را ندارند و با پایین آمدن تقاضا 

کشتار هم کمتر می شود. 
امیر مسعود شهبازی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
آنفوالنزای فوق حاد پرندگان در فصل سرما بیشتر بروز 
پیدا می کند که تاکنون موردی در شهرســتان مشاهده 
نشــده اســت. همچنین حدود ۴۰۰ هزار قطعه مرغ از 
مرغداری های صنعتی علیه این بیماری واکسینه شدند. 
او ادامه داد: کشتارگاه صنعتی گلپایگان ظرفیت این را 
دارد که در هر شــیفت کاری ۵۰۰ رأس دام ســبک و 
۵۰ رأس دام سنگین ذبح کند، اکنون علت پایین آمدن 
کشتار روزانه در شهرستان گرانی قیمت گوشت است، 
مردم توان خرید گوشت را ندارند و با پایین آمدن تقاضا 
کشتار هم کمتر می شود. طبیعی است که با این شرایط 
سرمایه گذار کشــتارگاه صنعتی گلپایگان باید به فکر 
بازاریابی و مدیریت اقتصادی خود باشــد. رئیس اداره 
دامپزشکی شهرستان گلپایگان گفت: کشتارگاه صنعتی 
گلپایگان باید مدیریت خود را بهتر کند و نیاز به تکمیل 
سالن بسته بندی دارد، همچنین مدیریت و خدماتی که 
به مراجعان خود می دهد باید بهتر شود، اگر فقط به فکر 
بازار شهرستان باشــد محکوم به شکست خواهد بود. 
شهبازی اضافه کرد: خوشحال می شویم که شهرستان 
خوانسار برای کشتار دام های خود از کشتارگاه صنعتی 
گلپایگان اســتفاده کند، اما اگر می خواهند خودشــان 
کشتارگاهی را راه اندازی کنند، راهی که گلپایگان رفته 
را طی کنند. او افزود: از ســال 8۳ ســاخت کشتارگاه 
صنعتی در گلپایگان آغاز شــد و برای اتمام ساخت آن 
حدود 8 میلیارد تومان هزینه شده است که اگر قرار باشد 
اکنون چنین کشــتارگاهی ساخته شود به مبلغی بیش 
از ۲۰ میلیارد تومان نیاز اســت. رئیس اداره دامپزشکی 
گلپایگان خاطرنشان کرد: شهرستان ۲۰ هزار رأس دام 
سنگین، ۱۰۰ هزار رأس دام سبک، ۲ میلیون قطعه مرغ 
شامل گوشتی، رنگی، تخم گذار مجاز، غیرمجاز و خانگی 
دارد به طوری که گلپایگان قطب مرغداری و دامپروری 

محسوب می شود.

آب و راه اندازی قطار 
سریع السیر از اولویت های 
اصلی استان در بودجه 98

در جلسه ای ۳ ساعته استاندار اصفهان با نمایندگان 
استان در مجلس شــورای اسالمی، در خصوص حل 
مشکالت اســتان به ویژه در زمینه مسائل آب، بحث 

و گفت وگو شد.
به گزارش ایســنا، عباس رضایی در جلسه مجمع 
نمایندگان اســتان با اشاره به مباحث مربوط به بودجه 
استان، اظهار کرد: در بودجه سال 98 باید مسائل اصلی 
اســتان از جمله آب، راه اندازی قطار سریع السیر، مترو، 
گذر غربی و شــرقی اصفهان، در اولویت  قرار گیرد و 
الزم اســت دســتگاه ها نیز از قوانیــن و تبصره هایی 
که می تواند در جهت توســعه اســتان از آن بهره برد 
اســتفاده نمایند. او به نقش و جایگاه نمایندگان مردم 
در مجلس شورای اسالمی در خصوص رفع مشکالت 
و معضالت اشاره کرد و افزود: باید در حل مشکل آب 
همگرایی الزم وجود داشــته باشد و نمایندگان مردم 
استان در مجلس شورای اسالمی و مدیران باید همدل 
و همراه باشــند و بتوانند با کمک و یاری یکدیگر در 
راستای حل این مشــکل قدم بردارند که خوشبختانه 
در اســتان وحدت الزم صورت گرفته و امیدواریم این 
شرایط استمرار داشته باشد. او به اقدامات صورت گرفته 
توسط نمایندگان استان در خصوص موضوع آب اشاره 
و تصریح کرد: طرح ها و مصوبات موجود در خصوص 
احیای حوضه آبریز زاینــده رود موردحمایت و مطالبه 
جدی نمایندگان مجلس شورای اسالمی از مسئوالن 
کشــوری قرار گرفته است و بایستی با همکاری همه 
مدیران ذی ربط شاهد اجرای هرچه بهتر این مصوبات 

و احقاق حقوق مردم استان در این خصوص باشیم.

جذب بیش از 1000 نماینده 
بیمه ما

بیمه »ما« در سال 9۷ موفق به جذب و آموزش بیش 
از ۱۱۰۰ نماینده بیمه های عمر و سرمایه گذاری شد.

بــه گزارش اصفهــان امروز، بیمه مــا، مدیر امور 
نمایندگان و کارگزاران و سرپرست امور شعب شرکت 
با اعــالم این خبر گفت: بیمه ما بــا توجه به اهمیت 
اشــتغال زایی در کشــور اقدام به جــذب نمایندگان 
بیمه های عمر و ســرمایه گذاری کرده و در یک سال 
گذشته موفق به جذب و آموزش بیش از ۱۰۰۰ نماینده 

بیمه های عمر و سرمایه گذاری شده است.
او با توجه به نقش نمایندگان در فروش بیمه های 
عمر و ســرمایه گذاری گفــت: بازاریابــی در فروش 
بیمه های زندگی شــغلی بسیار حســاس و تاثیر گذار 
اســت. با توجه بــه اینکه مشــتریان بیمه های عمر، 
متقاضی عقد قرارداد ســی ســاله با شــرکت هستند 
و بــه اعتبار برند شــرکت این تصمیــم را می گیرند، 
مســئولیت کار نمایندگان فــروش بیمه های عمر و 
سرمایه گذاری دوچندان می شود. مدیر امور نمایندگان 
و کارگــزاران بیمه ما با تاکید بــر اهمیت آموزش در 
موفقیت نمایندگان عمر و سرمایه گذاری گفت: ظرف 
یک سال گذشــته اقدامات مهمی از قبیل آماده سازی 
محتوای فنی از سوی مدیران ستاد، برگزاری دوره های 
آموزشی، انتقال تجربیات و ارائه آموزش های الزم در 

این زمینه در شرکت بیمه ما انجام شده است.

   خبر  خبر

وام ازدواج 30 میلیون تومان 
شد

دولت در الیحه بودجه سال آینده مبلغ وام ازدواج 
را ۱۵ میلیون تومان پیش بینی کرده بوده، اما کمیسیون 
تلفیق مجلس، مبلغ وام را به ۳۰ میلیون تومان افزایش 
داد. این در حالی اســت که اگــر منابع جدیدی برای 
پرداخت وام ازدواج پیش بینی نشــود، احتمال دارد که 

تعداد تسهیالت پرداختی در سال آینده کاهش یابد.
به گزارش ایســنا، فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون 
تلفیق مجلس شورای اســالمی از افزایش وام ازدواج 
به ۳۰ میلیون تومان در جریان بررسی جزئیات الیحه 

بودجه سال ۱۳98 خبر داد.
او افزود: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳98 با 
پیشــنهاد افزایش وام ازدواج بــه ۳۰ میلیون تومان با 
دوره بازپرداخت پنج ساله موافقت کردند. این افزایش 
مبلغ تسهیالت در شــرایطی انجام شده که دولت در 
الیحه ای کــه به مجلس ارائه کرد، مبلغ وام ازدواج را 
برای ســال آینده ۱۵ میلیون تومــان تعیین کرده بود 
و به نظر می رســد که بانک مرکــزی این موضوع را 
پس از بررسی منابع موردنیاز برای پرداخت تسهیالت 
در الیحه بودجه گنجانده باشــد. این اتفاق در جریان 
بررســی الیحه بودجه ســال ۱۳9۵ نیز افتــاد و در 
شــرایطی که وام ازدواج ســه میلیون تومان در نظر 
گرفته شــده بود، مجلس مبلــغ ۱۰ میلیون تومان را 
برای وام ازدواج تصویب کرد و بیش از ســه برابر رقم 
وام ازدواج را افزایــش داد. در آن زمان نیز، عبدالناصر 
همتی، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران و رئیس وقت 
شورای عالی هماهنگی بانک ها که امروز ریاست کل 
بانک مرکزی را برعهده دارد، این تصمیم را اشــتباه 
خوانده بود و گفته بود که تبصره موجود برای افزایش 
وام سه میلیونی به ۱۰ میلیون تومان با توجه به منابع 
قرض الحسنه بانک ها به عنوان تأمین کننده وام ازدواج، 
عملیاتی نیست. او این را هم گفته بود که اگر قرار باشد 
که ســقف وام را به یک باره تا سه برابر افزایش دهیم، 
به طور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش می یابد 
که در این حالت نه تنها تبصره موجود نتوانسته گره ای 
از مشــکالت زوجین باز کند، بلکه موجب می شــود 
عده ای از این تسهیالت استفاده کرده و عده ای دیگر 

از آن محروم شوند.

بانک صادرات پنجمین شرکت 
برتر ایران 

بانک صادرات ایران در آخرین رتبه بندی سال 9۷ 
در بین ۵۰۰ شــرکت بزرگ ایران از نظر »شــاخص 
دارایــی« رتبه اول، بر اســاس »شــاخص فروش« 
رتبه پنجم، از منظر میزان اشــتغالزایی رتبه دوم و بر 
مبنای شــاخص ارزش افزوده جایگاه ششم را به خود 

اختصاص داد.
بــه گزارش ایلنا،  در مراســمی که به همین منظور 
با عنــوان »همایش شــرکت های برتر ایــران«، در 
مرکــز همایش های بین المللی صداوســیما  با حضور 
مقامات دولتی، مســئوالن و سیاست گذاران اقتصادی، 
صاحب نظران و مدیران شرکت های برتر کشور برگزار 
شد، از شرکت های پیشرو )انتخاب شده بر اساس روند 
رشد چهار سال اخیر(، شرکت های برتر از نظر رشد سریع 
و دیگر شــرکت های برتــر دارای رتبه های ویژه تقدیر 
شد که بر اســاس نتایج به دست آمده از گزارش گروه 
کارشناســی رتبه بندی IMI-۱۰۰، در رتبه بندی سال 
۱۳9۷ سازمان مدیریت صنعتی، بانک صادرات ایران در 
بین ۵۰۰ شرکت بزرگ ایران از نظر »شاخص دارایی« 
رتبه اول، از نظر »شاخص اشتغالزایی« رتبه دوم، از نظر 
»شاخص فروش« در جایگاه پنجم و از نظر »شاخص 
ارزش افزوده« در جایگاه ششــم قرار گرفت. بنا براین 
گــزارش، افزایش دارایی های بانک صــادرات ایران تا 
۲۰۰۰ هــزار میلیارد ریال تا پایان آذرماه ســال جاری، 
رشد قابل توجه خالص درآمد تسهیالت و سپرده گذاری، 
فروش هزار ملــک مازاد، واگذاری شــرکت های غیر 
ابــزاری، وصول 9۰ هزار میلیارد ریال مطالبات از دولت 
از طریق تهاتر با بدهی به بانک مرکزی و بهبود شرایط 
ســهام بانک در بازار سرمایه  و روند قابل توجه کاهش 
زیان انباشته بانک از جمله مهم ترین ظرفیت های حاصل 
شــده اخیر است که با توجه به برنامه های کالن بانک 
برای افزایش سرمایه و ورود به عرصه سودآوری افق به 

مراتب روشن تری را برای آن ترسیم کرده است.

تداوم حمایت بانک ملی ایران 
از تولید داخلی

بانک ملی ایران در راســتای تاکیدات مقام معظم 
رهبری، سیاســت حمایت از کاالی داخلی را سرلوحه 
اقدامات خــود قرار داده و در همین راســتا در نه ماه 
ابتدای ســال جاری بیش از ۵8 هزار فقره تسهیالت 
فروش اقساطی خرید کاالی مصرفی بادوام داخلی به 

متقاضیان پرداخت کرده است.
به گزارش ایلنا، این بانک در نه ماه ابتدای ســال 
جاری تعداد ۵8 هزار و ۲۰9 فقره تســهیالت فروش 
اقساطی خرید کاالی مصرفی بادوام داخلی به ارزش 
پنــج هزار و 8۴6 میلیارد ریال تخصیص داده اســت. 
همچنیــن طی مدت مذکور تعــداد ۷۱۱ هزار و ۴۲6 
فقره تســهیالت نیز به صورت فروش اقساطی، جعاله 
و مرابحه بــرای رفع نیازهای ضروری خانوار پرداخت 
شده است که ارزش این تسهیالت به ۱9۲ هزار و ۵۳ 
میلیارد ریال می رســد. بانک ملی ایران همچنین ۵8 
هزار و ۳۷6 فقره تســهیالت سرمایه در گردش برای 
حمایت از تولید و اشــتغال به ارزش ۱۰8 هزار و ۵۱۷ 

میلیارد ریال پرداخت کرده است.

رئیس اتحادیه فروشگاه های آرایشی و بهداشتی اصفهان:

ادکلن های تقلبی 
در واحدهای صنفی نداریم

40 هزار هکتار اراضی کشاورزی اصفهان 
زیر کشت می رود

مدیرعامل توزیع برق اصفهان خبر داد

اردستان رتبه اول کاهش مصرف برق 
17 طرح صنعتی در اصفهاندر بخش کشاورزی

 به بهره برداری می رسد

رئیس اتحادیه فروشگاه های آرایشی و بهداشتی اصفهان گفت: 
تولید ادکلن های تقلبی در ایران به هیچ وجه صحت ندارد، زیرا ماده 

اولیه تولید آنها در ایران فراهم نیست.
جعفر اطیار در گفتگو با ایمنا با اشاره به اینکه 8۰۰ واحد صنفی 
فعال عضو اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی و آرایشی اصفهان 
هستند، اظهار کرد: فروش عطر، ادکلن و محصوالتی از این قبیل 
تنها در ۵۰ درصد از واحدهای صنفی عضو اتحادیه انجام می شود و 
ادکلن هایی که در حال حاضر در این فروشگاه ها به فروش می رسد 

دارای منبعی معتبر و نشان استاندارد است.
او یادآور شــد: منبع اصلــی ورود ادکلن های تقلبی به ایران، 

همچون خیلی از اجناس تقلبی دیگر، کشور چین است.
رئیس اتحادیه فروشــگاه های آرایشی و بهداشتی اصفهان 
گفت: ادکلن های تقلبی و غیرسالم در هیچ یک از واحدهای صنفی 
استان اصفهان به فروش نمی رسد بلکه متولیان نظارت بر بازار باید 

پاسخگوی فروش این نوع ادکلن ها باشند.
اطیار افزود: ادکلن هایی که در فروشگاههای آرایشی و بهداشتی 
به فروش می رسد به سه دسته عمده ایرانی )تولیدات کامال داخلی(، 
خارجی اصل و خارجی ترکیه و دبی تقسیم می شود و تولید و واردات 
آنها زیر نظر ســازمان غذا و داروی وزارت بهداشت بوده و دارای 

تأییدیه و مجوز الزم برای فروش است.
رئیس اتحادیه فروشگاه های آرایشی و بهداشتی با بیان اینکه 
اغلب ادکلن های تقلبی و غیرسالم در بستر بازار و در غیر از واحدهای 
صنفی این اتحادیه به فروش می رسد، ادامه داد: نظارت و کنترل 
دقیقی بر خریدوفروش ادکلن های تقلبی در بازار وجود ندارد و همین 
امر باعث سهولت فروش ادکلن های تقلبی و بدون مجوز در بازار 

شده است.
اطیار گفت: اتحادیه فروشگاه های آرایشی و بهداشتی اصفهان، 
نقشی در نظارت بر فعالیت کسبه بازاری ندارد و راهکار جمع آوری 

ادکلن های تقلبی از بازار، افزایش فعالیت نهادهای ناظر همچون 
ســازمان غذا و دارو، تعزیرات، اداره اماکن و پلیس مبارزه با قاچاق 
اســت. او تمامی ادکلن های موجــود در واحدهای صنفی این 
اتحادیه را دارای تأییدیه و مجوز فروش دانست و خاطرنشان کرد: 
فروشندگان واحدهای صنفی از جریمه شدن به دلیل فروش اجناس 
تقلبی، واهمه دارند همچنین رصد و کنترل روزانه تیم بازرســی 
اتحادیه، سبب شده که هیچ یک از واحدهای صنفی اقدام به فروش 

ادکلن های تقلبی نکنند.
رئیس اتحادیه فروشــگاه های آرایشی و بهداشتی اصفهان با 
اعالم اینکه 98 درصد واحدهای صنفی مربوط به حوزه فعالیت این 
اتحادیه مجوز کسب دارند، تصریح کرد: بازرسان اتحادیه با مراجعه 
روزانه به واحدهای صنفی از نحوه فعالیت آنها مطلع می شوند، در 
صورت مشــاهده موارد غیراستاندارد نسبت به جمع آوری اجناس 
اقدام کرده و در این زمینه هیچ گونه چشم پوشی برای هیچ یک از 

واحدهای صنفی وجود ندارد.
اطیار افزود: البته برخی از واحدهای صنفی مربوط به اتحادیه های 
دیگر هستند که در کنار فعالیت صنفی خود، اقدام به فروش عطر 
و ادکلــن بدون دریافت مجوز از این اتحادیه می کنند و این اقدام، 
غیرقانونی  و تخلف است، در صورت مشاهده یا گزارش شهروندان 
به تیم بازرسی اتحادیه، واحد صنفی متخلف اخطار دریافت می کند.

او ادامه داد: درصورتی که اخطار اول چاره ساز نباشد، اطالعیه ای 
به اتاق اصناف اصفهان ارسال می شود و اتاق اصناف نسبت به از 

بین بردن این تداخل صنفی اقدام می کند.
اطیار در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به قیمت بسیار 
زیاد ادکلن های اروپایی، گفت: برندهای اروپایی موجود در واحدهای 
صنفی به قدری گران است که در واقع مردم عامه توان خرید آنها 
را ندارند و خرید ادکلن عمدتا مربوط به برندهای ایرانی یا وارداتی 

از ترکیه و دبی است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان گفت: به دنبال بازگشایی زاینده رود و با زیر 
کشت رفتن ۴۰ هزار هکتار اراضی کشاورزان شرق و غرب 
اصفهان، پیش بینی می شود در پایان حدود ۱8۰ تا ۲۰۰ هزار 

تن محصول غله )گندم( برداشت شود.
اصغر کرمانی در گفت وگو با  ایسنا، در خصوص بازگشایی 
دوباره زاینده رود برای کشاورزان شرق اصفهان، اظهار کرد: با 
جاری شــدن زاینده رود ۲۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی در 
شرق و حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار هکتار در غرب استان زیر کشت 

غله می رود.
او با بیان اینکه با بازگشــایی زاینده رود تنها گندم کشت 
خواهد شد، افزود: پیش بینی می شــود در این دوره از کشت 
حدود ۱۰۵ میلیون مترمکعب آب برای اراضی کشــاورزی 

تحویل کشاورزان غرب و شرق اصفهان داده شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با بیان اینکه کارشناســان سازمان جهاد کشاورزی 
نظارت را الزم برای کشــت در این دوره انجام خواهند داد، 

تصریح کرد: کشــت محصول در این فصل و در مرحله دوم 
کشت به طور طبیعی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد نسبت به کشت 

اول فصل پاییز کاهش می یابد.
کرمانی با بیان اینکه بازگشایی ۲۰ روزه رودخانه زاینده رود 
برای آبیاری مرحله ابتدایی کشــت کشاورزان غرب و شرق 
اصفهان کفایت می کند، تصریح کرد: برای مرحله دوم آبیاری 
کشــت آب زاینده رود باید از حــدود ۱۵ فروردین ماه دوباره 

بازگشایی و تا ۲۰ خرداد جاری باشد.
او پیش بینی کرد: با زیر کشت رفتن ۴۰ هزار هکتار اراضی 
کشاورزان شرق و غرب اصفهان، در پایان حدود ۱8۰ تا ۲۰۰ 

هزار تن محصول غله )گندم( برداشت شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان با ابراز امیدواری نسبت به اینکه میزان بارندگی 
در سال آبی جاری برای تأمین آب موردنیاز کشاورزان شرق 
و غرب اصفهان مناسب باشد،  گفت: در صورت کمبود بارش 
و برای جبران خسارت احتمالی، محصوالت کشاورزی باید 
بیمه شوند تا از محل بیمه به کشاورزان خسارت پرداخت شود. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: در بخش 
کشاورزی، رتبه نخست کاهش مصرف در سطح استان را اردستان 

به دست آورده است.

به گزارش فارس، حمید عالقه مندان در جلسه تودیع و معارفه 
رئیس اداره برق اردستان اظهار کرد: اردستان یکی از شهرهایی است 
که برای ما مهم بوده و به لحاظ صنعت و همچنین کشــاورزی 
دقت نظر زیادی روی آن داریم. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان 
اصفهان گفت: کار خیلی خوبی در شهرستان ها برای طول دوره 
تابستان انجام شد ولی به خاطر کمبود آبی دچار کاهش تولید برق 

شــدیم؛ در اردستان پیک بار ۳۵ مگاوات است و همکاری خوبی 
را در بخش کشاورزی داشــته ایم. او افزود: در بخش صنایع هم 
همکاری های الزم را داشــته ایم و در بخش کشاورزی، رتبه اول 
کاهش مصرف در سطح استان را اردستان به دست 
آورده اســت. عالقه مندان در ادامه تصریح کرد: در 
اردســتان شــاهد کارهای خوبی بوده ایم و در حوزه 
بهره برداری کارهای مثبتی انجام شــده است که در 
نتیجه آن خاموشی ها از یک دقیقه و ۴۲ ثانیه به 68 
ثانیه رسیده که این ها به دلیل کارهای مثبتی بوده که 
انجام شده است. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان 
اصفهان افزود: بسیاری از منابع برای توسعه شبکه 
الزم اســت و از درآمد مشترکان تأمین می شود در 
همین راستا وصول مطالبات در سال 8۵ حدود ۵۰ درصد بوده که در 
شش ماه اول سال 9۷ به ۵6 رسیده است. او افزود: ۳۱ هزار و 6۵۰ 
مشترک در اردستان داشته ایم که به لحاظ حوزه قرائت حضوری 
به نسبت بسیار خیلی خوب بوده است؛ در بخش غیرحضوری از 
۵6 درصد به 8۷ درصد رســیده و قصد داریم  آن را تا باالی 9۰ 

درصد افزایش دادیم.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: ۱۷ 
طرح صنعتی با صرف چهار هزار و ۵۵6 میلیارد ریال سرمایه گذاری 
هم زمان با گرامیداشــت دهه فجر در این استان به بهره برداری 

می رسد.
اسرافیل احمدیه در گفتگو با ایرنا افزود: این طرح ها شامل افتتاح 
و آغاز عملیات 6 طرح ملی و ۱۱ طرح اســتانی است که به زودی 
با حضور مسئوالن کشوری و استانی افتتاح می شود. به گفته او با 
بهره برداری این طرح ها برای 8۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی 
شده است. او اظهار داشت: بهره برداری از شرکت های آنیل رسانه 
برتر اصفهان، کیمیا پلیمر صبا کاشان، پاالیش نفت اطلس جهان 
دیزل شاهین شــهر و میمه، پالستیک طبرستان شاهین شهر و 
میمه، کاوه فوالد آریا اردستان، گسترش صنعت کم مصرف انرژی 
خاورمیانه خوانسار و شرکت شیمی تفلون دنا اردستان مهم ترین این 
طرح های صنعتی هستند. شرکت آنیل رسانه برتر با سرمایه گذاری 
۱۷۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی زمینه اشتغال ۷۵ نفر و شرکت 
کیمیا پلیمر صبا کاشان با سرمایه گذاری ۱۱9 میلیارد ریالی بخش 
خصوصی و با ظرفیت ۳۲ هزار ُتن تولید، زمینه اشــتغال ۳۲ نفر، 

شــرکت پاالیش نفت اطلس جهان دیزل شاهین شهر و میمه با 
ظرفیت ۲۰۵ هزار و ۴6۰ ُتن در سال و با سرمایه گذاری ۷8 میلیارد 
ریالی بخش خصوصی، زمینه اشتغال ۵۰ نفر، شرکت تولیدی اینگل 
اتصاالت برخوار با سرمایه گذاری ۴8 میلیارد ریالی بخش خصوصی 
و با تولید سالیانه ۲ هزار و 8۲۰ ُتن اتصاالت از پی وی سی، زمینه 
اشتغال ۵۰ نفر را فراهم کرده است. آغاز عملیات اجرایی کارخانه 
تولیدی فوالد سپیدار فراب کویر اصفهان و آغاز عملیات اجرایی 
شرکت پیشرو محرکه فارس و آغاز عملیات شرکت سایپا سیتروئن 
از برنامه های اقتصادی استان در دهه مبارک فجر است. ۷6 مجوز 
ایجاد شــهرک و ناحیه صنعتی در استان اصفهان صادر شده که 
تاکنون از میان آنها ۷۰ شــهرک و ناحیه صنعتی با اشتغال بیش 
از ۱۲۰ هزار نفر به بهره برداری رســیده است. اصفهان با ۱۲ هزار 
هکتار مساحت شهرک ها و نواحی صنعتی از نظر تعداد و اراضی 
مقام نخست را در کشور دارد. استان اصفهان دارای 9 هزار و ۲68 
واحد صنعتی و تولیدی با اشتغال ۲6۵ هزار نفر به عنوان صنعتی ترین 
استان کشور بشمار می آید که حدود ۱۱ درصد واحدهای صنعتی و 

۱۰ درصد کارگران کشور را در خود جای داده است. 



 

i n f o @ e s f a h a n e m r o o z . i r
w w w . e s f a h a n e m r o o z . i r 7 3441 شـــمــاره   | پانزدهم  ســـال   |  1397 بهمن   9  | سه شـنبه 

شماره ارسـال پـیامک:30007446   | تلفن ارتـباط خوانندگان : 36293750
برای پیــگیری جدیدتـــرین اخبار 
در سایت اصفهان امروز اسکن کنید

ورزش
     منهای فوتبال     خبر کوتاه

ناراحتی کشتی گیر اصفهانی از 
نایب قهرمانی در جام تختی

نایب قهرمــان وزن 8۲ کیلوگــرم کشــتی فرنگی 
جام بین المللی تختی از این که توانســته طلسم ناکامی 
کشتی گیران اصفهانی در جام تختی را بشکند، خوشحال 
است. عباس مهدی زاده پیرامون سطح فنی مسابقات 
بین المللی تختی، اظهــار کرد: مرحله آخر انتخابی تیم 
ملی بود و کشتی گیرها غربال شده بودند که این منجر 
به باال رفتن سطح فنی مسابقات شده بود. وی ادامه داد: 
کشورهای دیگر به جز چند مورد، نفرات دوم خود را آورده 
بودند و به جز دو مورد، زیاد عالی نبودند، اما ضعیف هم 
نبودند. از خود ایران نیز به جز چند نفر در کل وزن ها همه 
حاضر بودند. مهدی زاده در ارتباط با شکســتن طلسم 
بیست ساله حضور اصفهانی ها در فینال مسابقات تختی 
خاطرنشان کرد: اول شــدن در این تورنمنت من را به 
فکر حضور در مســابقات آسیایی و جهانی می انداخت، 
اما دوم شدن فعال مزیتی برای من ندارد و اکنون از این 
وضعیت ناراحت هستم. فرنگی کار ۲۱ ساله اصفهانی، 
ادامه داد: این رکورد برای اســتان خوب است و مزیت 
دوم شــدن برای خودم فعال قطعی نیست و بستگی به 
تصمیــم مربیان تیم ملی در اردوهــا دارد. مهدی زاده 
همچنین افزود: ســعید عبدولی نیز در این وزن حضور 
دارد و قرار اســت در مســابقات ترکیه محک بخورد و 
باوجود دوم شــدن من، فعال نفر سوم این وزن هستم. 
احتمال دارد برای مسابقات آسیایی عبدولی نباشد و ما 
دو نفر سنجیده شویم، اما اینکه چه زمانی مشخص شود، 
اطالعی ندارم. وی در رابطه با حمایت کشتی اصفهان، 
افزود: سال گذشته مقام بین المللی نداشتم، اما نفر اول 
مسابقات کشوری شدم که رئیس سابق هیئت کشتی 
فقط 8۰ هزار تومان پول نقد به من داد و از ایشان تشکر 
می کنم. مهدی زاده همچنین ادامه داد: هیئت کشــتی 
کنونی مدت زیادی نیســت آمده و در این زمان اتفاق 
خاصی برای من نیافته است، اما می دانم کارهای خوبی 
انجام شده و فکر می کنم نســبت به دوره قبل اتفاقات 

بهتری رقم بخورد.

دعوت وزنه بردار اصفهانی 
به اردوی تیم ملی

پنج وزنه بردار برگزیده از رقابت های قهرمانی کشور در 
امیدیه، به اردوی تیم ملی فراخوانده شدند. پس از برگزاری 
رقابت های قهرمانی بزرگساالن کشور )انتخابی تیم ملی( 
به میزبانی شهرستان امیدیه، محمدحسین برخواه سرمربی 
تیم ملی پنج وزنه بردار را به اردوی تیم ملی فراخواند. حافظ 
قشقایی از استان کرمانشاه، ابراهیم بهرامی از خوزستان، 
مسعود چترایی از اصفهان، علی میری از آذربایجان غربی و 
میالد اورنگی از فارس، پنج وزنه بردار برگزیده از مسابقات 
قهرمانی کشور هستند که باید از ۱۲ بهمن ماه خود را به 

کادر فنی تیم ملی معرفی کنند.

راهیابی تیم های اصفهانی به 
لیگ برتر والیبال نشسته بانوان

تیم های ذوب آهن و ســپاهان بــه لیگ برتر والیبال 
 A نشســته بانوان راه یافتند. در ایــن رقابت ها در گروه
تیم های ذوب آهن اصفهان بــا ۱۵ امتیاز، فوالد مبارکه 
سپاهان با ۱۲ امتیاز و هیئت ســاری با هشت امتیاز به 
ترتیب در جایگاه اول تا سوم این گروه قرار گرفتند. در گروه 
B هم تیم های خراسان، کرمان، لرستان در رده های اول 
تا سوم این گروه قرار گرفتند. دور مقدماتی مسابقات لیگ 
والیبال نشسته بانوان در گروه A با حضور فوالد مبارکه 
ســپاهان، ذوب آهن اصفهان، توان یابان همدان، هیئت 
ســاری، هیئت آمل و هیئت ارومیه در بابلسر و در گروه 
B با حضور تیم های خراسان، کرمان، لرستان، هرمزگان، 
تهران و البرز به میزبانی خراسان رضوی برگزار شد. سه 
تیم اول هر گروه راهی لیگ برتر والیبال نشســته بانوان 
شــدند و سه تیم پایین جدول به لیگ دسته یک سقوط 
کردند. رقابت های لیگ برتر از ۲۷ تا ۳۰ بهمن در مشهد 

مقدس برگزار خواهد شد.

شهرآورد هندبال اصفهان 
غیرقابل پیش بینی است

ســرمربی تیم هندبال ذوب آهن شــهرآورد هندبال 
اصفهان را غیرقابل پیش بینی توصیف کرد. کیوان صادقی 
پیرامون بازی مقابل تیم هندبال سپاهان در سی و یکمین 
دوره لیگ برتر هندبال کشــور اظهار کرد: شــرایط تیم 
خوب اســت و مصدوم نداریم. تیم نسبت به ابتدای لیگ 
از هماهنگی و شرایط آمادگی جسمانی بهتری برخوردار 
است. وی افزود: بازی های لیگ امسال طوری است که 
اشتباه هر تیمی بیشتر باشد بازی را از دست می دهد. بازی 
با تیم سپاهان بازی حساسی است و در این بازی هر تیمی 
که اشتباهات کمتری انجام دهد پیروز می شود. اکنون هر 
دو تیم نسبت به هم حساسیت دارند. سرمربی تیم هندبال 
ذوب آهن درباره پیش بینی رقابت این دو تیم با اشــاره به 
فاصله کم امتیاز هر دو تیم، گفت: شرایط روحی و روانی 
بازیکنان در زمین، شرایط داوری، جو سالن و ... از عواملی 
است که می تواند روی نتیجه تأثیر بگذارد. پیش بینی این 
دیدار بسیار دشوار است. هر مربی می خواهد در روز مسابقه 
بهترین بهره وری را داشته باشد. امیدوارم در این مسابقه 
پیروز باشیم. صادقی پیرامون داوری در لیگ برتر هندبال 
کشــور تصریح کرد: تاکنون پیرامون داوری در هندبال 
سخنی نگفتم اما در مسابقه با نیروی زمینی کازرون داور 
ما را اذیت کرد. از طرف دیگر بازیکنان و مربیان باید جوی 
ایجاد کنیم که داور با آرامش خاطر به کارش بپردازد و نباید 

به خاطر پیروزی دست به هرکاری بزنیم.

مظاهری تا پایان فصل در 
ذوب آهن می ماند

با توجه به درخشش علیرضا بیرانوند در جام ملت های آسیا 
احتمال جدایی او از سرخ پوشان بیشتر از هر زمان دیگری 
شده است. بیرانوند بدون شک در زمستان با پیشنهادهای 
خوبی همراه خواهد شد و اصال بعید نیست که او راهی یک 
تیم اروپایی شــود. رشید مظاهری جدی ترین گزینه برای 
جایگزینی بیرانوند در پرسپولیس است. او هم تا آخر فصل 
با ذوب آهن قرارداد دارد. سعید آذری، مدیرعامل ذوب آهن در 
واکنش به جدایی مظاهری گفت: »همه این حرف ها شایعه 
است، او جایی نمی رود. مظاهری تا آخر فصل در ذوب آهن 
می ماند، چون قرارداد دارد و طبق این قرارداد، نه ما می خواهیم 
او را از دســت بدهیم و نه او می خواهــد ذوب آهن را ترک 
کند. زیاد به این مسائل توجه نکنید، چون کسانی که شایعه 
می سازند، در ادامه خواهند دید که خبری از جدایی مظاهری 
از جمع ما نیست.« این اظهارنظر نشان می دهد که حداقل 
مظاهری تا پایان فصل در ذوب آهن می ماند و بعدازآن بازیکن 

آزاد می شود و به راحتی می تواند راهی پرسپولیس شود.

تمرینات ذوب آهن از امروز 
آغاز می شود

 تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن پس از دیدار دوستانه مقابل 
پیكان ،  از امروز آغاز می شود. ذوب آهن سه شنبه هفته آینده 
باید در شروع نیم فصل دوم به مصاف نساجی برود. به این 
منظور ذوب آهن تمریناتش را پس از ریکاوری و استراحت 
از امروز آغاز می کند. ذوب آهن روز شــانزدهم بهمن ماه به 
مصاف نساجی خواهد رفت و نخستین دیدار آسیایی خود را 
نیز در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا روز سه شنبه بیست 
و سوم بهمن ماه برگزار خواهد کرد. این دیدار با برنده مصاف 

الوحدات اردن و الکویت کویت انجام خواهد شد.

هافبک موردعالقه شفر 
چهار بازی را از دست داد

طارق همام هافبک عراقی استقالل به دلیل آسیب دیدگی 
حدود یک ماه نمی تواند بازی کند. به این ترتیب او چهار بازی 
ابتدایی آبی پوشان در دور برگشت را از دست می دهد. طارق 
همام هافبک عراقی استقالل به دلیل آسیب دیدگی حدود 
یک ماه نمی تواند بازی کنــد. به این ترتیب او چهار بازی 
ابتدایی آبی پوشان در دور برگشت را از دست می دهد. وینفرد 
شفر و شــاگردانش در این چهار بازی به ترتیب با پیکان، 
تراکتورسازی، پارس جنوبی جم و ذوب آهن بازی دارند. البته 
این احتمال وجود دارد که طارق برای بازی با تیم منصوریان 
آماده شود اما خب از دست دادن دوران بدنسازی نیم فصل 
شانس او برای بازی کردن حتی در صورت برطرف شدن 

مصدومیت را کاهش می دهد.

منشا 500 هزار دالر از صنعت 
نفت می خواهد

مسئوالن تیم فوتبال صنعت نفت برای مذاکره با منشا 
منتظر نتیجه نهایی مذاکره او با فوالد هستند. مذاکرات 
تیم فوتبال صنعت نفت با باشگاه پرسپولیس برای جذب 
منشا بی فایده بود. ازاین رو صنعت نفتی ها برای به خدمت 
گرفتن این مهاجم باید با مدیر برنامه های وی وارد مذاکره 
شوند. این در حالی است که تیم فوالد قبل از صنعت نفت 
مذاکره با این بازیکن را آغاز کرده و باید درباره رقم نهایی 
منشا مذاکره کنند. گویا مبلغ پیشنهادی این مهاجم ۵۰۰ 
هزار دالر است. مبلغی قابل توجه که باشگاه های خوزستانی 
در پرداخت آن عاجز هستند. مسئوالن صنعت نفت منتظر 
نهایی شدن مذاکرات این بازیکن با فوالد هستند و در نظر 
دارند در صورت عدم توافق دو طرف، وارد مذاکره شــده 
و رقم پیشنهادی خود را ارائه دهند. البته صنعت نفتی ها 
هم توان پرداخت ۵۰۰ هزار دالر را ندارند ولی در نظر دارند 
مبلغ قابل توجهی به او پیشنهاد دهند تا نظرش جلب شود.

سونامی آنفلوانزا در اردوی 
استقالل

تعداد زیادی از بازیکنان استقالل به دلیل آنفلوانزای 
شــدید این روزها ازنظر بدنی شــرایط خوبی را تجربه 
نمی کنند. فرشــید باقری بازیکنی است که به دلیل ابتال 
به آنفلوانزای شدید در بازی برابر نساجی حضور نداشت تا 
بیماری خود را مداوا کند. همچنین فرشید اسماعیلی هم 
باوجود سرماخوردگی شــدید در بازی برابر نساجی برای 
اســتقالل بازی کرد و البته سیدحسین حسینی هم که 
9۰ دقیقه روی نیمکت نشســت همین مشکل را داشت 

و نتوانست بازی کند.

باشــگاه های لیگ برتر در سکوت کامل مشغول کامل 
کردن و تقویت خود برای شروع قدرتمندانه در نیم فصل دوم 
هســتند. در این میان تکاپوی پنج تیم باالی جدولی که در 
نیم فصل به ترتیب رتبه های نخست تا پنجم را به خودشان 
اختصاص دادند، بیشتر به چشم می آید. گو این که رقابت ها 
در نیمــه دوم لیگ بــرای این تیم هــا از اهمیت ویژه تری 
برخوردار اســت. تیم هایی که در نیم فصل نخست پابه پای 
هم پیش آمدند و ظاهرا قرار است در نیم فصل دوم هم این 
رقابت با شــور و حرارت دوچندانی دنبال شود. البته سه تیم 
سپاهان، پرسپولیس و پدیده فاصله ای پنج و شش امتیازی 
با تراکتورسازی و استقالل پیداکرده اند و احتماال در نیم فصل 
دوم به دنبال حفظ همین اختالف امتیازی خواهند بود. نگاهی 
به خریدهای سه تیم ۳۱ امتیازی و هم گواه همین مدعاست 
و حســاب سپاهان و پرســپولیس را باید از پدیده جدا کرد. 
گل محمدی و تیمش هرچند در نیم فصل نخست به عنوان 
مدعی قهرمانی ظاهر شدند اما بعید است بتوانند همین روند 
را در نیم فصل دوم ادامه دهند. به هرحال باید تا انتهای لیگ 
هجدهم انتظار کشید تا مشخص شود کدام یک از این تیم ها 

در مسیر قهرمانی موفق تر بوده اند.
Á  سپاهان و یک صید طالیی از دریای همسایه

 محسن مسلمان گویا قرار اســت مسیر پیام صادقیان 
را بعــد از جدایی از پرســپولیس دنبال کنــد. او بعد از یک 
نیم فصل حضور در ذوب آهن درحالی که پیش بینی می شد با 
آمدن منصوریان شرایط بهتری پیدا کند اما راهی تیم دیگر 
مربی استقاللی یعنی امیر قلعه نویی شد. قلعه نویی یک صید 
دیگر هم از تیم ســابقش یعنی تراکتورسازی داشته است و 
محمدابراهیمی از اکسین به اصفهان آمد. جالب ترین خرید 
قلعه نویی جذب علی قربانی، مهاجم سابق استقالل است که 
حاال بعد از یک فصل لژیونر بودن دوباره به ایران بازگشــته 
است و محمد مسلمی پور هم برای ترمیم خط دفاع آمده است. 
جالل الدین علی محمدی هم همچنان وضعیتش در سپاهان 
به کالف سردرگمی تبدیل شده که بازشدنی نیست. قلعه نویی 
به او اعتقادی ندارد و مسئولین سپاهان هم رضایت نامه او را 

برای حضور در تیم دیگری صادر نمی کنند.

Á بودیمیر هندوانه دربسته برانکو
پرسپولیسی ها فصل نقل و انتقاالت را با آرامش زیاد گذراندند 
و بیشــتر با بازیکنانی که در طول نیم فصل اول و قبل از آن 
به خدمت گرفتند تیمشان را تکمیل کرده اند. بازیکنانی که در 
تمرین حضور دارند و البته یکی از آن ها یعنی مهدی ترابی در 
امارات روزهای خوبــی را می گذراند. روزهای خوبی که البته 
استرس کادر فنی پرسپولیس در تهران را هم به دنبال دارد که 
او سالم و آماده به ایران بازگردد. محمد نادری و ماریو بودیمیر، 
تنها خریدهای زمســتانی پرسپولیس بودند و سینا مریدی با 
مخالفت قطبی نتوانست پرسپولیسی شود. بودیمیر قدبلند که بعد 
از دروازه بان ها، بلندقدترین بازیکن پرسپولیس است شاید سبک 

جدیدی را به تیم برانکو در نیم فصل دوم اضافه کند.
Á استقاللی ها و جذب یک نیجریه ای گمنام

معمای خط حمله استقاللی ها که مدت کوتاهی با حضور 
مامه تیام جواب پیداکرده بود انگار به این آسانی ها حل شدنی 
نیست. حاال شفر یک گزینه دیگر برای حل شدن این مشکل 

پیداکرده تا شــاید باالخره بتواند برای ایــن معادله به ظاهر 
حل ناشدنی یک جواب مناسب پیدا کند. اسماعیل گونکالوس 
بازیکن تیم پاختاکــور که بــا زدن ۱6 گل در ۳۱ بازی این 
تیم را ترک کرد به اســتقالل آمده تا شاید منجی آن ها باشد. 
بازگشت امید نورافکن هم یکی دیگر از اتفاقات نقل و انتقالی 
استقاللی هاست. استقالل در نقل و انتقاالت ابتدای فصل و 
نیم فصل بیشتر از این که به دنبال جذب بازیکنان جدید باشد به 
دنبال برگرداندن بازیکنان سابقش بود که در میان گزینه هایش 
فقط توانست نورافکن را جذب کند. آن ها به دنبال جذب یک 
هافبک بازیساز خارجی هم هســتند تا دیگر مشکلی برای 
گل نزدن در نیم فصل دوم نداشته باشند و پرونده ترانسفرهای 
زمســتانی را ببندند. پرونده  ای که بعد از رفتن گرو و نویمایر با 

جدایی آقاخان و جابر انصاری تکمیل خواهد شد.
Á پدیده و کوچ خلعتبری

بزرگ ترین نقل وانتقال پدیده جدایی محمدرضا خلعتبری از 
این تیم بود. میالد فراهانی هم به پدیده اضافه شده و به غیراز این 

اتفاق هیچ خبری از مشهد و از تیم مدعی قهرمانی به گوش 
نمی رسد که برای هواداران این تیم بسیار نگران کننده است. البته 
با رفتن فراهانی، دو دروازه بان پدیده یعنی محمدناصری و سعید 

جاللی راد از این تیم جداشده اند.
Á بازیکن سابق میالن در تراکتورسازی

تبریزی ها خانه تکانی عیــد را زودتر از موعد انجام دادند و 
تغییرات را از نیمکت شروع کردند. محمد تقوی که به عنوان 
مربی موقت آمده بود و زمان حضورش در این تیم بیشــتر از 
عنوانش شده بود درنهایت رفت و جایش را به جورج لیکنز داد. 
کوین کنستانت بازیکن سابق میالن، پر سر و صداترین خرید 
تراکتورسازی بود. محمدرضا اخباری هم به این تیم برگشت و 
رقیب فروزان شده است. احمد موسوی هم از تیم همشهری 
راهی تراکتورسازی شد. گفته می شود یک بازیکن دیگر هم 
شاید جمع خارجی ها در تبریز را جمع کند. تراکتورسازی بیش از 
بقیه تیم ها در معرض شایعات نقل و انتقاالتی قرار دارد که نام 

قوچان نژاد و آزمون بیش از بقیه به گوش رسید.

Á آغاز مربیگری فرهاد مجیدی در باشگاه استقالل Á مرتضی تبریزی همچنان در تب گلزنی برای تیمش می سوزد

ملی پوشان ایران نتوانستند مثل پنج بازی قبل دروازه خود را بسته نگه دارند و با 
دریافت ۳ گل از ژاپن در صعود به نیمه نهایی جام ملت ها ناکام بودند.

به گزارش ورزش ســه، تیم ملی ایران بعد از نمایش مقتدرانه ای که در جام 
ملت های ۲۰۱9 داشــته و طی پنج مســابقه اخیرش شکست ناپذیر بوده و پنج 
کلین شیت داشته، اکنون مقابل تیم مدعی قهرمانی ژاپن قرار گرفته ولی امیدوار 
است بعد از برتری برابر یمن، ویتنام، عمان و چین، امشب هم از سد حریف مطرح 
خود عبور کند و یک قدم دیگر به کسب جام نزدیک تر شود، اما در آن سوی میدان 
سامورایی ها نیز دست وپابسته نیستند و بعد از پنج برد متوالی، می خواهند شاگردان 

کی روش را شکست دهند و فینالیست شوند.

نخستین گل ژاپن در دقیقه ۵6 توسط اوساکو روی غفلت و اشتباه مدافعان 
ایران به ثمر رسید. پاس اوساکو به تاکومی مینامینو رسید که کنعانی زادگان 
پشــت محوطه جریمه از مقابل پای او توپ را زد، اما بازیکنان ایران ازجمله 
کنعانی زادگان و پورعلی گنجی درحالی که فکر کردند داور استرالیایی سوت 
زده اســت، توپ را رها کردند و به ســمت او رفتند، اما مینامینو با زیرکی از 
جای بلند شد و در سمت چپ زمین صاحب توپ شد که ارسال بی نقص او 
به تیرک اول را یویا اوســاکو زودتر از دفع توپ بیرانوند با ضربه سر تبدیل 

به گل کرد.
در دقیقه 6۷ داور استرالیایی یک پنالتی به نفع ژاپن گرفت. پنالتی اعالم شده به 
سود ژاپن را یویا اوساکو به سمت راست خود و درحالی که بیرانوند به سمت مخالف 

شیرجه رفته بود، زد تا گل دوم ژاپن به ثمر برسد.
تیر خالص در دقیقه 9۲ توسط ژاپنی ها زده شد و سومین گل را به ثمر رساندند 
تا قبل از سوت پایان بازی برای ایران تمام شود. سامورایی ها با توپ گیری از ملی 
پوشان ایران حمله سریعی تدارک دیدند که گنکی هاراگوچی با عبور از سد رامین 

رضاییان و شوت پای چپ گل سوم تیمش را به نام خود ثبت کرد.
به این ترتیب ایران در نیمه نهایی با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب ژاپن حرفه ای و 
منظم شــد تا دوباره وداع تلخی با جام داشته باشد و طلسم ۴۳ ساله چهار سال 

دیگر تمدید شود.

خداحافظی تلخ ایران با جام در نیمه نهایی

طلسمی که نشکست

تیم فوتبال ذوب آهن در سه مسابقه اخیر خود که با تساوی 
خاتمه یافته، دو پنالتی ازدست داده است. ذوب آهن در سه بازی 

دوستانه اخیر خود به سه تساوی دست یافته و حاال با همین 
نمایش ها باید وارد لیگ شود. آن ها دو دیدار دوستانه در اردوی 
اهواز برابر نفت مسجدســلیمان و استقالل خوزستان برگزار 
کردند که اولی با تساوی یک بریک خاتمه یافت و دومی هم 

بدون گل تمام شــد، اما در هر دو دیدار شاگردان منصوریان 
فرصت های خوبی برای گلزنی داشــتند که نشان می دهد 
هنوز فرصت ســوزی های نیم فصل 
اول در این تیم تمام نشــده است. در 
آخرین دیــدار تدارکاتی پیش از آغاز 
لیگ، شاگردان علیرضا منصوریان در 
ورزشگاه شهر قدس برابر پیکان قرار 
گرفتند که این مسابقه هم نتیجه ای 
بهتر از تســاوی در پی نداشت. نکته 
جالب توجه اما اینکه در دیدار برابر نفت 
مسجدسلیمان محسن مسلمان پنالتی 
از دست داد و برابر شاگردان حسین 
فرکی، بازیکن باتجربه ذوبی ها یعنی 
قاسم حدادی فر یک پنالتی از دست 
داد تا منصوریان در فاصله کم باقی مانده تا شــروع لیگ به 
فکر برطرف کردن این مشکالت باشد. تیم ذوب آهن روز ۱6 
بهمن ماه و در اولین دیدار برگشــت لیگ برتر باید در خانه از 

شاگردان مجید جاللی پذیرایی می کند.

تیم فوتبال سپاهان پس از اردوی ۱۰ روزه در آنتالیای ترکیه 
و برگزاری ســه دیدار تدارکاتی دیروز وارد اصفهان شد. تیم 

فوتبال فوالد مبارکه سپاهان در اردوی 
ترکیه و در نخستین دیدار تدارکاتی 
خود مقابل تیم اســکوپی مقدونیه با 
نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی دست یافت. 
گل های سپاهان را سجاد شهباززاده، 
عزت ا... پورقاز و استنلی کی روش به 
ثمر رساندند. در دومین دیدار تدارکاتی 
طالیــی پوشــان رودرروی دانارای 
رومانی قرار گرفتنــد که با نتیجه ۲ 
بر ۱ با گل های اســتنلی کی روش 
و محمد ایرانپوریان بر این تیم غلبه 
کردند. در آخرین دیدار تدارکاتی خود 

نیز، تیم سپاهان با سه گل محمد ایرانپوریان )دو گل( و استنلی 
کی روش تیم کوزوی مقدونیه را با نتیجه سه بر یک شکست 
داد. شاگردان امیر قلعه نویی که یکشنبه شب گذشته به تهران 
بازگشتند، از امروز و پس از یک روز استراحت تمرینات خود 

را در زمین چمن مجموعه باغ فردوس از سر خواهند گرفت. 
زردپوشان اصفهانی که با عنوان قهرمانی نیم فصل به کارشان 

پایان دادند در نیم فصل دوم بازی های بسیار دشواری را پیش 
رو خواهند داشت. آن ها در نخستین دیدار نیم فصل دوم باید 
در آبادان با صنعت نفت روبرو شوند. تیمی که نیم فصل را به 

کسب عنوان یازدهمی جدول به پایان رساند.

خط حمله ذوب آهن همچنان 
بدون گلزن

آغاز تمرینات سپاهان 
پس از یک روز استراحت

نگاهی به نقل و انتقاالت زمستانی مدعیان قهرمانی لیگ هجدهم

پرسپولیسوسپاهانبادستپرمیآیند
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امیر حسین احتشامی |  

Á سیامک نعمتی و شجاع خلیل زاده با تیپ رسمی در یک قاب



 

نشانی: اصفهان ،میدان آزادی، خیابان دانشگاه
  نرسیده به حکیم نظامی،کوچه شهید روحانی ، شماره 5

تلفن : 36293750-031)ده خط( فـاکس : 36293392 - 031 
چاپ: شاخه سبز

@esfahanemrooz esfahanemrooz esfahanemrooz @esfahanemrouz

رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی 
سراسر کشور

 رتبه 8 روزنامه های خصوصی 
و رتبه ۱6 در بین ۱8۰ روزنامه کشور

آیین نامه اخالق حرفه ای در لینک »درباره ما«
 سایت اصفهان امروز منتشر شده است.

www.esfahanemrooz.ir

گروه نشریات  

عضو تعاونی مطبوعات، انجمن مدیران رسانه

روزنامه فرهنگی، اجتماعی با روش خبری - تحلیلی- اطالع رسانی 
بنیانگذار:  عبدالمحمد اکبری | تاسیس:  1383
صاحب امتیاز: شرکت رسانه رویداد پارسی 

مدیر مسئول و سردبیر: امیر اکبری 
29Jan 2019 |3441 سه شنبه 9 بهمن  1397 / سا ل پانزدهم / دوره جدید/  شماره

بی مهر رخت روز مرا نور نماندست
وز عمر مرا جز شب دیجور نماندست

حافظ
زادروز علیرضا خمسه همه چیز به طرز برخورد و نگرش شما بستگی دارد. مسائل می توانند شمارا با مشکل 

 جان ماکسولیا با موفقیت روبه رو سازند.

و اما كســانی كه ایمان آورده و كارهاى شایسته کرده اند، خداوند مزدشان را به تمامی می دهد و خداوند بیدادگران را 
دوست نمی دارد. 

آل عمران )۵۷(

مناسبتسخن حکیمانه یک فنجان آیات نورانی
شعر

دانش امروز

چه شــد که دنیای صفر و یک هــا و جهان دیجیتال، تا 
این حد در پوشاک ما ایرانیان، تغییرات اساسی به وجود آورد 
به طوری که دیگر نشانه ها و نمادهای ایرانی از رخت ایرانی، 

رخت بربسته است.
به گزارش ایرنا، امروز ایرانیان نســل اینستاگرام و دیگر 
رســانه های اجتماعی و دهکده جهانــی، به راحتی از طریق 
موبایل خود در هر گوشــه ای از جهان پاساژ گردی می کنند، 

فشن شــوها را می بینند و از مدهــای روز غرب 
مطلع انــد به طوری که در ایــن توفان دیجیتالی 
سنت و مدرنیسم در سبک مد و لباس نسل امروز 
ایرانیان به تقابل و نبرد پرداخته است. در سال های 
اخیر جشنواره ها و نمایشگاه های بسیاری در سطح 
کشــور در حوزه بندســازی و مد و لباس توسط 
جامعه طراحان برگزارشده اما تاکنون خروجی این 
نمایشگاه ها، اغلب در بازار پوشاک نمایان نشده و 
مورد استقبال مصرف کننده و مراکز عرضه پوشاک 
قرار نگرفته است. شاید اگر به نمایشگاه های لباس 
ایرانی سرزده باشــید به این نکته واقف شده اید 
که مــا در طراحی ضعف داریم زیــرا در دنیای 

امروز طراحی ُمد، حرف اول را در صنعت پوشــاک می زند و 
بی توجهی به این موضوع باعث می شود که جوانان به سمت 
الگوهای غربی سوق یابند. لذا نیاز است حلقه مفقوده اتصال 
بین تولیدکنندگان و طراحان لباس پیدا شود و آن ها باهم ارتباط 
جدی تری در حوزه تجاری سازی طرح ها و ایده های نو داشته 
باشند، از سوی دیگر ارائه طرح های کپی برداری شده توسط 
برخی از طراحان، نقطه آسیبی است که باید به آن توجه داشت 
و با قائل شدن حقوق معنوی برای طرح های نو از کپی برداری 
آن جلوگیری کرد.  کارشناســان معتقدند حمایت صنعت از 
دانشــگاه اهمیت بسیاری دارد، درواقع یکی از ضعف های در 
صنعت پوشــاک عدم انطباق صنعت با دانشگاه  است ضمن 
این که دانشجویان این رشــته جذب بازار کار نمی شوند لذا 
کارشناسان پیشنهاد می دهند دانشجویان دوران کارآموزی خود 

را در کارخانه های بزرگ تولیدی لباس بگذرانند.
»حمید قبادی« دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی به خبرنگار ایرنا گفت: ما باید هنر 
طراحی را وارد تولید انبوه و بازار کنیم، عملکرد طراحان ما حاکی 

از آن است که این اتفاق مهم و این ظرفیت قابل توجه در کشور 
ما وجود دارد.

وی توجه بیشــتر به طراحی پوشاک در کشور را ضروری 
خواند و افزود: تغییر ویترین ها و عرضه لباس، با ابزار طراحی 
امکان پذیر است یعنی اگر می خواهیم ویترین هایمان به روز شود، 
باید الگوهای جدید ایرانی اسالمی، جایگزین الگوهای غربی 
شــود و به هنر طراحی در کشورمان توجه کنیم. قبادی ادامه 

داد: اکثر فروشگاه های کشورمان حداقل در لباس اجتماع بانوان 
پیشــرفت قابل توجه و چشمگیری دارند تا جایی که می توان 
گفت عمده ویترین ها مشمول این تعریف است اما ممکن است 
برخی نیز کمتر به این موضوع توجه کنند. او بابیان اینکه مد 
و لباس حوزه بســیار پردامنه، پر اثر و فراگیری است، تصریح 
کرد: هر چه بیشــتر به این حوزه توجه کنیم، طبعًا طرح های 
ایرانــی در ویترین هایمان جایگزین طرح های خارجی خواهد 
شد و دسترسی مردم هم بهتر می شود. »سیده فاطمه ذوالقدر« 
نایب رئیس کمیســیون فرهنگی و نماینده تهران در مجلس 
شورای اسالمی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: سوزن دوزی، گلدوزی 
و دوخت های ســنتی ایران در بازار پوشاک جایی ندارد، شاهد 
یک خأل در این حوزه هستیم و متأسفانه الگوبرداری از خارج 
به الگوهای ایرانی ترجیح داده می شــود. او با تأکید بر اینکه 
باید به فرهنگ اصیل و مد خودمــان بازگردیم، افزود: اگر از 
طریق برگزاری نمایشگاه های لباس به الگوی ایرانی بپردازیم، 
می توانیم سلیقه مردم را بازگردانیم، وقتی مردم ببینند تولیدات 
ایران دارای طراحی و رنگ آمیزی زیبا و با صنایع دستی ایرانی 

انجام می شود، قطعًا روی آن ها تأثیر خواهد گذاشت. او اظهار 
داشــت: اگر مردم را با پوشاک و طرح های ایرانی آشنا کنیم و 
باقیمت مناسب در دســترس قرار دهیم، مردم هم استقبال 
کرده و به آن ها روی می آورند. ذوالقدر بابیان اینکه همیشه از 
پوشــاک ایرانی در خارج از کشور استقبال می شود، گفت: هر 
چه از شرق به غرب می رود اغلب مورد استقبال غربی هاست 
و آن ها به مد و لباس و طراحی های شــرق عالقه مندند. او با 
اشاره به پیشرفت ترکیه در صنعت پوشاک گفت: 
ما باید بازارهایمان را حفظ کنیم، حیف است، نباید 
اجازه دهیم کشورهایی همچون ترکیه و چین این 
بازار را از ما بگیرند. نایب رئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلس بابیان اینکه کارگروه ساماندهی مد و لباس 
از دهه هشتاد تشکیل شده تا قوانین را در این زمینه 
وضع کند و حمایت های الزم را انجام دهد، توضیح 
داد: در جلسات این کارگروه نماینده ای از مجلس 
نیز حضور دارد، با مشکالت طراحان آشنا می شود، 
آن ها را منعکس می کند تا حمایت های الزم برای 
برگزاری نمایشــگاه های لباس و پوشاک ایرانی 
انجام شود. ذوالقدر ادامه داد: ما هرسال به بهانه های 
مختلف نمایشگاه های متعددی همچون ماه رمضان، دهه فجر، 
تابستان و نمایشگاه های فصلی داریم و از طریق نمایشگاه های 
فصلی این زمینه فراهم می شود که تولیدکننده ها آخرین تولیدات 
خود را در معرض دید عموم قرار دهند و مردم را با آخرین تولیدات 
خود آشنا کنند. نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، مالیات بر 
ارزش افزوده را یکی از مشکالت تولیدکنندگان ذکر کرد و گفت: 
تولیدکنندگان می گویند این مالیات در چند بخش اخذ نشود و در 
یک مرحله باشد، همچنین میزان آن برای تولیدکنندگان کمتر 
از ۹ درصد باشد. نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: 
شنیده ام قرار اســت میزان مالیات بر ارزش افزوده به 6 درصد 
کاهش یابد، باید این طرح به مجلس بیاید، کمیسیون اقتصادی 
طرح های خوبی برای حمایت از تولیدکننده ها دارد و مجلس هم 
معتقد به حمایت است تا تولیدکننده ها در همه بخش ها بتوانند 
تولید کنند، کارخانه هایشان دچار رکود نشود و عالوه بر آن بتوانند 
محصوالتشان را نیز صادر کنند. او تسهیالت گمرکی، برگزاری 
نمایشگاه ها و دادن فضا برای برگزاری نمایشگاه را از دیگر موارد 

حمایتی از تولیدکننده ها ذکر کرد.

پژوهشگران انگلیســی به سرپرستی صدف فاروقی، 
دانشمند ایرانی دریافتند که الغری بیش از این که به غذا 

مرتبط باشد، تحت تأثیر DNA است.
به گزارش ایسنا و به نقل از اینترستینگ انجینیرینگ، 

با افزایش تمایل به تناسب اندام در 
جوامع امروزی، بیشتر افراد دوست 
دارند اندام الغری داشــته باشند و 
برای رسیدن به این هدف تالش 
می کنند. شاید بسیاری از کسانی 
که نمی توانند به این هدف برسند، 
مورد قضــاوت قــرار بگیرند اما 
پژوهش جدیدی نشــان می دهد 
که شــاید کنترل ما در مورد وزن، 
بســیار کمتر از حد تصور باشــد. 
در  کمبریج  دانشگاه  پژوهشگران 
بزرگ ترین پژوهشــی که تاکنون 

در این رابطــه صورت گرفته، گرایش هــای مربوط به 
افزایش وزن را موردبررســی قراردادند. آن ها دریافتند که 
افراد الغر نسبت به کسانی که اضافه وزن دارند، به صورت 
ژنتیکی بیشتر مستعد الغر بودن هستند. پروفسور صدف 
فاروقی، اســتاد متابولیسم و پزشکی دانشگاه کمبریج و 
سرپرست این پروژه گفت: این پژوهش برای نخستین بار 
نشــان می دهد که افراد الغر سالم، حامل مقدار کمتری 
از ژن های افزایش دهنده وزن هســتند؛ درنتیجه الغری 
آن ها برخالف باور متداول، به این دلیل نیست که ازنظر 
اخالقی برتر هستند. این پژوهش ثابت می کند که افراد 
دارای اضافــه وزن که برای الغــری تالش می کنند اما 
نمی توانند به وزن دلخواه برســند، باید دست از سرزنش 
کردن خود بردارند. ازآنجاکه سبک زندگی بدون تحرک 
و تمایل به رژیم های پرکالری، به اضافه وزن در سال های 
اخیر منجر شده، افراد بسیاری دوست دارند باوجود مصرف 
غذاهای موردعالقه خود، الغر بمانند. گروه پژوهشــی 

پروفســور فاروقی، DNA مجموعه ای از ۱۴ هزار نفر 
را باهم مقایســه کردند و دریافتند کــه ژن ها می توانند، 
چگونگی عملکرد و تغییرات صــورت گرفته در بدن را 
مشــخص کنند. آن ها انواع ژنتیکی متداولی را بررسی 

کردند که تصور می شد نقش مهمی در اضافه وزن داشته 
باشند اما ژن های جدیدی نیز یافتند که با چاقی و الغری 
شدید مرتبط هستند. پژوهشگران بر اساس این بررسی 
توانستند یک رتبه خطر ژنتیکی را ثبت کنند که نشانگر 
خوبی برای ســطح وزن است و دریافتند رتبه افراد الغر، 
به طور قابل توجهی پایین تر است. فاروقی ادامه داد: شاید 
قضاوت و سرزنش افراد به خاطر وزن آن ها، کار ساده ای 
باشد اما علم نشان می دهد که این موضوعات فراتر از حد 
تصور ما هستند و کنترل ما در مورد وزنمان نیز بسیار کم 
است. او افزود: ما در حال حاضر می دانیم که افراد به دالیل 
متفاوتی الغر می مانند. برخی افراد، به غذا عالقه ندارند 
اما برخی هر غذایی که دوست دارند می خورند اما هرگز 
چاق نمی شوند. اگر ما بتوانیم ژن هایی که از چاق شدن 
پیشگیری می کنند پیدا کنیم، شاید بتوانیم راهبردهایی 
برای کاهش وزن ارائه دهیم و به افرادی که الغر شدن 

برای آن ها دشوار است کمک کنیم.

پوشاک ایرانی در تسخیر صفر و یک ها الغری به DNA مرتبط است 
نه به غذا خوردن

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد مصرف داروهای 
ضدالتهابی موجب افزایش ریسک حمله قلبی می شود.

به گزارش مهر، نتایج مطالعات محققان دانشــگاه 
پیتزبرگ پنسیلوانیا نشان می دهد هم داروهای ضداحتقان 
و هم داروهای ضدالتهابی )NSAID( که در بســیاری 
از داروهای ســرماخوردگی یافت می شوند، در فهرست 
داروهای افزایش دهنده فشارخون قرار دارند. یافته ها نشان 
می دهد افــرادی که NSAID هــا را در زمان بیماری 
مصرف می کنند سه برابر بیشتر با احتمال ریسک حمله 
قلبی روبرو هســتند. »سوندرا دی پالما«، سرپرست تیم 
تحقیق، دراین باره می گوید: »افراد مبتالبه فشــارخون 
باال کنترل نشده یا بیماری قلبی باید از مصرف داروهای 
خوراکی ضداحتقان اجتناب کنند. جمعیت عادی یا افرادی 
که کمتر در معرض ریســک بیماری های قلبی عروقی 
هســتند، باید با مشورت پزشــک این داروها را مصرف 
کنند.« در این مطالعه، محققان حدود ۱۰ هزار نفر مبتالبه 
عفونت های تنفســی را که به خاطــر حمالت قلبی در 
بیمارستان بستری شده بودند موردبررسی قراردادند. میانگین 
سنی شرکت کنندگان در زمان حمله قلبی ۷2 سال بود و 
بسیاری از آن ها دارای فاکتورهای پرخطر قلبی-عروقی 
نظیر دیابت و فشارخون باالبودند. محققان تأکید می کنند 
داروهای ضداحتقان بینی نباید بیش از ۷ روز بدون مشورت 

با پزشک مصرف شوند.

ارتباط داروهای 
سرماخوردگی و افزایش 

خطر حمله قلبی

شرکتتوزیعبرقاستاناصفهان در نظردارد اقالم مورد نیاز خود به شرح ذیل را، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای 
تهیه نماید . 

شمارهموضوعمناقصهردیف
مناقصه

تاریخبازگشایی
پاکاتمناقصه

ساعتبازگشایی
پاکاتمناقصه

مبلغسپردهشرکتدر
مناقصه)ریال(

1663/971397/11/299:003/150/750/000تجدید مناقصه خرید انواع کلید1

1664/971397/11/299:302/774/295/000مناقصه خرید انواع تبر بتونی نوع گرد2

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز سه شنبه مورخ 97/11/9 تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/11/14 در 
قبال فیش بانکی به مبلغ یکصد هزارریال واریز شده بحساب جاری سپهر صادرات بشماره 0101673314007 بنام 

شرکت توزیع برق استان اصفهان
 مدت تحویل پیشنهادات : از روز دوشنبه مورخ 97/11/15 به ترتیب جدول فوق تا ساعت 8:00 و 8:30 صبح روز 

دوشنبه مورخ 97/11/29 
محل تحویل پیشنهادات : اصفهان چهارباغ باال خیابان شریعتی دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان

 تضامین مورد قبول : پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت یکی از طریق ذیل: 
1- ضمانت نامه بانکی معتبر 2- ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گرو بیمه مرکزی 3- گواهی خالص مطالبات قطعی 
تایید شــده ازسوی شرکت 4- فیش واریزی به حساب جاری ســپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام 
شرکت توزیع برق استان اصفهان ار ائه دهند. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و 

چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 سایرتوضیحات : 1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات داخلی  روزنامه های اصفهان امروز و عصر ایرانیان بعهده 

برنده مناقصه میباشد.
 2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلی 4274 واحد مناقصات 

تماس حاصل نمایند.
 http://.tender.tavanir.org.ir : اسناد و مدارک و اطالعات کامل این مناقصه در سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس  
قابل دسترســی میباشــد همچنین آگهــی این مناقصات در ســایت پایــگاه ملی مناقصــات ایران بــه آدرس :
 http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس www.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد.
 به پیشنهادات فاقد مهر و امضا و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الک گرفته شده با الک غلطگیر 

و یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای

 شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان امور تدارکات و انبارها


