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لیزیک چشـم خطر هم دارد؟ خوراندن مواد افیونى به مرغ ها، صحت نداردآغاز فیلمبردارى «ماتریکس 4»با «کیانو ریوز»عیدى کارمندان با حقوق بهمن واریز مى شود استاندار اصفهان: پیگیر حل مسئله سهراب مرادى هستم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

از کجا بفهمیم 
نارسایى قلبى 

داریم؟

عامل اصلى واژگونى اتوبوس ها چیست؟
3

2

3

2

مرمت گنبد شیخ لطف ا... 
هزار اشکال دارد

دلیل کاهش صـادرات 
برنج هندى به ایران

مردان فقیر
 ازدواج نکننـــد!

5

 مسیرهاى 8 گانه 
راهپیمایى
 22 بهمن 
در اصفهـان

رکسانا صادقى، عضو هیئت علمى علوم پزشکى شهید بهشتى فوق تخصص 
آنژیوپالستى درباره نارسایى قلبى اظهار کرد:  زمانى که یک فرد

 در سن متوسط یا باالیى با سابقه دیابت یا فشار خون 
دچار تنگى نفس فعالیتى  شود، حتماً دچار نارسایى قلبى

 خواهد شد. 

شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان با دعوت از مردم شهیدپرور اصفهان 
براى حضور در راهپیمایى22 بهمن مسیرهاى 
هشــتگانه این راهپیمایى را اعــالم کرد. این 

مسیرها به شرح  زیر اعالم شده است:
مسیر شماره 1: مســجد مصلى-میدان قدس-

خیابان هاتف-میدان امام على(ع)...
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قلعه نویى چگونه سرمربى تیم ملى نشدقلعه نویى چگونه سرمربى تیم ملى نشد
روایت ژنرال از اتفاقاتى که باعث شد سرمربى سپاهان، اصفهان را ترك نکندروایت ژنرال از اتفاقاتى که باعث شد سرمربى سپاهان، اصفهان را ترك نکند
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مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان پاسخ مى دهد

 2 شب براى سردار سلیمانى 
گریــــــــه کردم

قضاوت فغانى در لیگ قهرمانان آسیا
کنفدراســیون فوتبال آســیا در ابالغیــه اى علیرضا فغانــى و کمک هاى 
ایرانى اش را بــراى قضاوت در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آســیا انتخاب 

کرد. 
دیدار دو تیم جوهردار التعظیم مالزى و سون سامسونگ کره جنوبى از گروه 
G رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا 2020 روز سه شنبه 13 اسفند ساعت 15 به 

وقت محلى در جوهور باهور مالزى برگزار مى شود.
3
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در صفحه3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اعالم کرد

ارسال
 1,000,000 پیامک 
هشدار یخ زدگی
 براي مشترکین آبفا

«خروج» همراه با خشم و خداحافظى
آنچه در نشست خبرى آخرین اثر حاتمى کیا در جشنواره فجرگذشت
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حاج صفىحاج صفى
 جور کاپیتان را  جور کاپیتان را 
با پاس گل کشیدبا پاس گل کشید

ص وق ى ه
 یک فرد
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داریوش ارجمند:

پیشنهاد یک نماینده مجلس با اشاره به
الیحه تغییر عندالمطالبه بودن مهریه به عنداالستطاعه:
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پیش بینى مى شود، به دلیل تشدید تنش نظامى بین ایران و 
آمریکا طى هفته هاى گذشته در کنار تبعات شیوع ویروس 
کرونا در چین، صادرات برنج هندى به بازارهاى جهانى و 
به خصوص ایران طى سال جارى تا 20 درصد کاهش یابد.
طى ســال مالى 2019ـ  2018 صادرات برنج هندى به 
ایران 1/5 میلیارد دالر برآورد مى شود که معادل 25 تا 30 

درصد کل صادرات برنج هند است.
بین ســال هاى 2010 تا 2019 صــادرات برنج هند به 
بازارهاى جهانى به طور متوسط ساالنه 14 درصد افزایش 
داشته است. آمارها حاکى از آن است که در شرایط کنونى 
هند حدود 25 درصد برنــج صادراتى به بازارهاى جهانى 

را تأمین کرده و 2 درصد کل صادرات این کشــور را برنج 
تشکیل مى دهد.

اخیراً مؤسســه دیریبل کاپیتال آمریکا گزارش داده است 
که به طور کلى صادرات برنج در جهان در ســال جارى 
کاهش یافته و خواهد یافت که دلیل اصلى آن تشدید تنش 
ژئوپلتیک در جامعه بین الملل است. بخش قابل توجهى 
از این کاهش صادرات برنج در بازارهاى آســیایى اتفاق 
خواهد افتاد. «پوشــکار موکوار»، مدیر مؤسسه دیریبل 
کاپیتال مى گوید:  ایران بزرگ تریــن بازار صادراتى برنج 
هند است و شــاهد کاهش 22 درصدى صادرات به این 

کشور از هند هستیم.

سخنگوى سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کرد: عیدى 
کارکنان دولت با حقوق بهمن ماه واریز مى شود. 

بر اســاس مصوبه هیئت دولت، پرداخت پاداش آخر سال 
(عیدى) به کارکنان خرید خدمت، قــراردادى و موقت به 

نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1398 خواهد بود.
سخنگوى سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد:  میزان پرداخت 
پاداش آخر سال (عیدى) بازنشستگان، مستمرى بگیران، 
حقوق وظیفه از کارافتادگى، حقوق وظیفه وراث مستخدمین 
متوفاى مشمول صندوق هاى بازنشستگى کشورى، سازمان 
تأمین اجتماعى نیروهاى مســلح و ســایر صندوق هاى 
بازنشستگى نیز به مبلغ ثابت 12 میلیون ریال حسب مورد از 

محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگى یا دستگاه اجرایى 
ذیربط قابل پرداخت است.

قمصریان افزود: خدمت نیمه وقــت بانوان از لحاظ اجراى 
این تصویب نامه، تمام وقت محســوب مى شود و معلمان 
حق التدریس نیز نسبت به ســاعات تدریس مشمول این 
تصویب نامه خواهند بود. سخنگوى سازمان برنامه و بودجه 
تصریح کرد: شرکت هاى دولتى موظفند از پرداخت هر نوع 
مبلغى تحت عنوان عیدى یا عناوین مشابه عالوه بر مبلغ 
مذکور به مدیران و اعضاى هیئت مدیره خوددارى کنند و 
سازمان حسابرسى یا حسابرسان قانونى شرکت ها مکلفند 

نظارت الزم در این خصوص اعمال نمایند.

دلیل کاهش صادرات برنج 
هندى به ایران

عیدى کارمندان با حقوق بهمن 
واریز مى شود

یارانه امشب واریز مى شود
   مهــر | یکصد و هشــتمین مرحله از یارانه 
نقدى امشب20 بهمن ماه ساعت 24 به حساب 
سرپرســتان خانوار واریز شــده و قابل برداشت 
خواهد بود. مبلغ یارانه نقدى در طول سال هاى 
گذشــته تغییرى نکرده و ماهانه به ازاى هر نفر 
455 هزار ریال واریز مى شــود.  طــى حدود 9 
سال گذشته هر مشــمول تاکنون رقمى بالغ بر 
چهار میلیون و 914 هزار تومــان یارانه دریافت 

کرده است.

کنایه جواب کنایه!
   خبر آنالین | وزیر ارتباطات پاســخ شوخى 
علیرضــا بیرانوند، دروازه بان تیم پرســپولیس را 
داد.  بیرانوند با گذاشــتن یک استورى در صفحه 
اینســتاگرامى خودش شــوخى جالبى با آذرى 
جهرمى، وزیر ارتباطات و فناورى انجام داده بود. 
او در این استورى زیر عکسى از خودش که ماهواره 
ظفر را در دســت گرفته و مانند توپ آماده پرتاب 
کردن آن است، نوشت: «آقا محمد جواد! خواستى، 
واسه پرتاب ظفر در خدمتم.»آذرى جهرمى هم که 
رابطه خوبى با دروازه بان ملى پوش پرسپولیس دارد 
با اشاره به ماهواره بر سیمرغ اینطور جواب بیرانوند 
را در اینستاگرام داده: «مرسى علیرضا جان! پرتاب 

ظفر کار سیمرغه نه عقاب آسیا.»

سنت شکنى
 استاندار مازندران 

   ایرنا | استاندار مازندران براى تماشاى یکى 
از فیلم هاى سى وهشتمین جشنواره فیلم فجر 
جمعه شب در سینما سپهر حاضر شد و بر خالف 
رسوم ادارى و تشریفات معمول، پس از ایستادن 
در صف گیشه سینما بلیت جشنواره را خریدارى 
کرد. احمد حســین زادگان همراه با همسرش 
به تماشــاى یکى از فیلم هاى سى وهشــتمین 
جشنواره فیلم فجر نشســت. این دومین بارى 
است که استاندار بومى مازندران براى تماشاى 
فیلم هاى منتخب جشــنواره فیلم فجر ســنت 
شــکنى مى کند و بر خالف ســنت مرسوم به 
عنوان شهروند به محل نمایش فیلم هاى این 
جشنواره مى آید و با تهیه بلیت وارد سالن سینما 

مى شود.

چرا احمدى نژاد
 دایى را برکنار کرد؟

   انتخــاب | حسین کاظمى، بازیکن پیشین 
تیم فوتبال استقالل و تیم ملى ایران در گفتگو با 
برنامه «سالم صبح بخیر» با اشاره به اتفاقات رخ 
داده در زمان سرمربیگرى على دایى در تیم ملى، 
به ذکر خاطره اى پرداخت. وى گفت: بین دو نیمه 
بازى ایران و عربستان بود. ما یک بر صفر پیش 
بودیم که رئیس جمهور وقت (محمود احمدى 
نژاد) مى خواست به رختکن تیم ملى بیاید ولى 
على دایى اجازه نداد. دایى گفت تمرکز بازیکنان 
به هم مى خورد. در نهایت بازى را با نتیجه 2 بر 
یک باختیم و همان شب على دایى عوض شد 
(برکنار شــد). همه چیز مربوط به اتفاقات بین 

دو نیمه بود.

 31 هزار نفر تا پایان امسال 
استخدام مى شوند

   مهر | معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
ادارى و استخدامى کشور گفت: 31 هزار نفر در 
سطح کشور تا پایان سالجارى، استخدام و وارد 

دستگاه هاى اجرایى مى شوند.
جمشــید انصارى عنوان کرد: امید است که تا 
پایان ســال درحدود 31 هزار اســتخدام و وارد 

دستگاه هاى اجرایى شوند.
وى بیان کرد: ســال آینده هــم ظرفیت هاى 
اســتخدامى را مورد بررســى قرار مى دهیم و 

آزمون هاى استخدامى برگزار مى کنیم.

راه مذاکره باز است
   ایرنــا | رئیس دفتر ریاست جمهورى با بیان اینکه 
هیچ وقت راه مذاکره را نبســته ایم و باید با کشورهاى 
مختلف کار کرد، گفت: چون ایــن فرد (ترامپ) را قابل 
اعتماد نمى دانیم، اول باید خاطر ما از برداشتن تحریم 
جمع شود و در قالب 5+1 مى توانیم مذاکره کنیم. محمود 
واعظى بیان کرد: آمریکا اکنون که از اقدامات خصمانه 
خود نتیجه نگرفته بدون هیچ پیش شــرطى خواستار 

مذاکره است.

پرتاب ماهواره به تعویق افتاد
   جام نیوز | رئیس سازمان فضایى ایران اعالم کرد: 
براى آنکه دقت فداى سرعت نشود، پرتاب ماهواره ظفر 
با تعویق انجام خواهد شــد و زمان دقیق قرارگیرى آن 
در مدار به زودى اعالم مى شــود. توان تصویربردارى و 
سیگنال هاى مخابراتى از ویژگى هاى ماهواره ظفر است.

مجید انصارى
 انصراف مى دهد؟

   نامــه نیــوز | داریوش قنبرى، فعال سیاســى 
اصالح طلب در خصوص این شائبه که ممکن است مجید 
انصارى از انتخابات انصراف دهد، گفت: من این مسئله 
را از زبان خود آقاى انصارى نشــنیده ام و این موضوع 
صرفاً در حدگمانه زنى است. خود ایشان باید در خصوص 

سیاست انتخاباتى اش اظهارنظر کند.

برخى براى تجارت مى آیند!
   خبرگزارى دانشجو | هدایت ا... خادمى، عضو 
فراکسیون نمایندگان والیى مجلس با بیان اینکه اگر 
داوطلبى به مجلس مى آید تا درآمدى داشته باشد راه را 
نادرست انتخاب کرده است، تأکید کرد: با این حال اگر 
داوطلبى هم بدین منظور به مجلس مى آید که تجارتى 
براى خــود راه بیاندازد خوب حتماً این مســئله برایش 
ســودآور اســت که به مجلس مى آید و باالخره شاید 

انگیزه هایى وجود داشته باشد.

ادامه ماجراى خرما!
   برترین ها | نحوه خرما خوردن جلیل محبى، دبیر 
ســتاد احیاى امر به معروف و نهى از منکر در مناظره 
با مصطفى تاج زاده، فعال اصالح طلب به شــکلى بود 
که طى چند روز گذشته شــبکه هاى اجتماعى مملو از 
اظهارنظر در این رابطه شده. حاال اما برخى طرفداران 
جلیل محبى معتقدند جوسازى درباره رفتار دبیر ستاد 
امر به معروف براى زیر سایه بردن اصل مناظره است 
و تاج زاده باید جوابگوى سئواالت محبى باشد. محبى 
هم پس از چنــد روز از انتقاداتى که بــه نحوه خرما  
خوردن و پاك کردن دســت هایش در جریان مناظره 
با تاج زاده مطرح شــد به این انتقادات واکنش نشــان 
داد و به «تابناك» گفت: «خرماخوردن بنده را مطرح 
کردند تا اصل مناظره با آقاى تاجزاده به حاشیه برود.» 
محبى ادامه داد: «بله! بنده ده عدد خرما در مناظره با 
آقاى تاجزاده میل کردم! خرمایش را من خوردم شما 

فاتحه اش را بخوانید.»

حکم متفاوت براى یک معترض
   ایرنا | شــعبه 26 دادگاه انقالب که پیش تر یکى 
از متهمان حوادث آبان ماه امســال را به کتابخوانى و 
ارائه خدمات رایگان به جانبازان محکوم کرده بود، در 
حکم جدیدى یکى دیگر از متهمــان این حوادث را با 
تقلیل مجازات به سه ماه حبس تعزیرى، به کتابخوانى 
محکوم کرد. او که جوانى 21 ســاله است در حوادث 
آبان ماه بازداشــت و اتهامات وى از ســوى دادسرا 
اخالل در نظم عمومى از طریق حرکات نامتعارف در 
معابر عمومى و قرار دادن جعبه مقوایى در سطل زباله 
آتش گرفته و اجتماع و تبانى به قصد ارتکاب جرم علیه 
امنیت کشور عنوان شده است. او موظف است ظرف 
مدت شــش ماه مبادرت به مطالعه و رونویسى از سه 

جلد کتاب کند.

خبرخوان

دکتر احسان شاه قاســمى، عضو هیئت علمى در گروه 
ارتباطات دانشگاه تهران، نظرات جالبى درباره شخصیت 
امیرحســین مقصودلو معروف به «تتلو» دارد. او که به 
گفته خودش چند سالى است درباره سلبریتى ها پژوهش 
کرده و ابعاد پدیده شــهرت در ایــران و بیرون از ایران 
را به خوبى مى شناســد، درباره این شخصیت جنجالى 

مى گوید:
«تتلو اندیشــه ندارد. آنچــه تتلو انجــام مى دهد، نه
 پیاده سازى گام به گام و هوشمندانه یک جهان نگرى 
خاص، بلکه واکنشــى ناخودآگاه به زندگى بد اوست. 
تتلو از هر آدمى که مزه محبت را چشــیده یا نچشیده 
خشــمگین اســت و توانایى منطقى بودن ندارد. تتلو 
آزرده اى است که دیگران را آزار مى دهد؛ اما، آزار دادن 
دیگران آدمى را آرام نمى کند و مانند آب دریا خشم را در 
انسان شعله ورتر مى سازد. تتلو شبانه روز رنج مى برد و 
این رنج را از ایران با خود به ترکیه و گرجستان و از آنجا 
به انگلســتان و آمریکا خواهد برد و در نهایت این رنج 

باعث مرگ بدى براى او خواهد شد. 
تتلو نقــد را ضایع، مبتذل و فاقــد ارزش توجه مى کند. 
او انرژى نسل جوان را به ســوى ناکجاى لذت گرایى و 
پرخاشگرى منحرف مى کند و براى نخستین بار مى بینیم 
که نسل جوان ما توجه چندانى به سیاست ندارد. تتلو مواد 
مخدر را تبلیغ مى کند و لشکر معتادان جوان نه تنها ما را 
نجات نخواهند داد، بلکه بارى بر دوش ما خواهند بود. 
تتلو مصرف گرایى را تبلیغ مى کند و براى نسل جوانى 
که آمال آنها کفش و کیف و رفتن به کنسرت و مهاجرت 
به غرب است، مهم نیست که صنعت خودرو در ایران چه 
مى کند، تقلب علمى چه بر سر دانشگاه هاى ما آورده یا 

رأى دهى چه اثرى بر آینده او دارد.»

سخنگوى کمیســیون قضایى و حقوقى مجلس تأکید 
کرد مردانى که از توانایى مالــى الزم براى اداره زندگى 
برخوردار نیســتند، ازدواج نکنند تا براى دستگاه قضایى 

بحران ایجاد نکنند.
حسن نوروزى در مورد انتشار خبرى مبنى بر تصمیم قوه 
قضاییه براى ارسال الیحه اى جهت تغییر عندالمطالبه 
بودن مهریه به عنداالســتطاعه، گفت: این اقدام خوبى 
است که در راســتاى تدوین طرح کمیسیون قضایى و 
حقوقى مجلس صورت گرفته اســت، کما اینکه در آن 
آورده ایم که زندان براى محکومیت ها و مطالبات مالى از 

جمله مهریه ممنوع است.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شوراى 
اســالمى ادامه داد: در این طرح به این نکته اشاره شده 
اســت که میزان مهریه باید به صورت نقدى و بالفاصله 
بعد از عقد پرداخت شــود. وى تصریح کــرد: منظور از 
عنداالستطاعه این است که فردى هزار سکه براى مهریه 
تعیین نکرده و پرداخت آن را به آینده موکول نکند، چرا 
که این روش آغازى براى پایه گــذارى جنگ بین زن و 

شوهر است.
نوروزى خاطرنشــان کرد: هم اکنون زنــان بعد از بروز 

اختالف براى دریافت مهریه عندالمطالبه اقدام مى کنند 
و همســر خود را که قادر به پرداخت آن نباشــد، زندانى 

مى کنند. وى بیان کرد: اگر مهریه عنداالستطاعه باشد و 
همان زمان عقد پرداخت شود، مرد مطابق با توانایى خود 

میزان آن را تعیین کرده و پرداخت مى کند.
این نماینده مــردم در مجلس دهم در پاســخ به این 
پرســش که مردانى که در زمان عقد توانایى پرداخت 
هیچ مبلغى به عنوان مهریه را نداشــته باشند چگونه 
باید این دین خود را ادا کننــد، تأکید کرد: مردانى باید 
ازدواج کنند که درآمد کافى بــراى اداره یک زندگى 
را داشته باشند و خانواده آنها نیز شــرایط حمایتشان 
را داشته باشــند تا در پى ازدواج براى دستگاه قضایى 

بحران ایجاد نکنند.
سخنگوى کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس شوراى 
اسالمى با بیان اینکه وقتى مهریه عنداالستطاعه باشد 
زندگى به درستى شروع مى شود، یادآور شد: تعیین مهریه 
عندالمطالبه و اثبات اعسار توسط مردم به معناى جنگ 
است، ضمن اینکه عنداالســتطاعه باعث کاهش میزان 
مهریه شده و شــرایط آغاز زندگى مشــترك بر اساس 

عقالنیت را فراهم مى کند.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در نشست 
علمى «انقالب اسالمى و تقریب مذاهب؛ 
بررســى دیدگاه ها، اقدامات و دستاوردهاى 
تقریبى حضــرت آیت ا... خامنــه اى مد ظله 
العالى» که در ســالن امام موســى صدر 
دانشــگاه ادیــان و مذاهب 
گفت: نگرانى ما براى 
500 ســال آینده 
اســت و بــه 

ضرس قاطع مى گویم که تا 500 سال آینده شخصى همچون آیت ا... 
خامنه اى نخواهیم داشت کما اینکه در هزار سال گذشته هم آیت ا... 

خامنه اى نداشته ایم.
به گزارش خبرگزارى حوزه، حجت االســالم والمســلمین ســید 
ابوالحسن نواب گفت: آیا 500 سال دیگر مرجع تقلید یا رهبرى مى آید 

که این گونه از عمق جان، اهل سنت و تقریب را شناخته باشد؟
وى به نمونه فتواى رهبر انقالب در زمینه تقریب اشاره کرد و افزود: 
رهبرى مى فرماید «هر شیعه اى پشت سر فرد سنى نماز بخواند، کافى 
است و اعاده نماز ندارد». البته ما این گالیه را داریم که با وجود این 

فتاوا، اهل سنت پشت سر شیعیان نماز نمى خوانند ولى ما پشت سر 
اهل سنت نماز مى خوانیم.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب گفت: وجود آیت ا... العظمى خامنه اى 
سراسر تقریب است و این شخصیت تقریبى مربوط به بعد از رسیدن به 

مقام رهبرى نیست بلکه از 17 سالگى دنبال تقریب بوده اند.
وى بیان کرد: مشکلى در امروز تقریب نیست، بلکه مشکل در 500 
سال آینده است که متفکر و رهبرى نیســت که یک دهم شناخت 
حضرت آیت ا... خامنه اى را در مورد جریانات تقریبى داشته باشد، لذا 

باید تأمل کنیم چگونه این تفکر تقریب را گسترده کنیم.

پیشنهاد یک نماینده مجلس با اشاره به الیحه تغییر عندالمطالبه بودن مهریه به عنداالستطاعه:

مردان فقیر ازدواج نکنند!

رهبرى همچون حضرت آیت ا... خامنه اى تا 500 سال آینده نخواهد آمد

«تتلو» 
شبانه روز رنج مى برد

درحالى که گزارش ها از فروشگاه هاى مجازى حاکى از فروش سیگار برگ با قیمت  
پنج تا 700 هزار تومان است،  رئیس مرکز برنامه ریزى و نظارت بر دخانیات کشور 
اعالم کرد که در سال 1398 هیچ مجوزى براى واردات سیگار برگ صادر نشده است.
گزارش ها از فروشگاه هاى مجازى سیگار برگ نشــان مى دهد که فروشگاه هاى 
معمولى و همچنین برخى فروشگاه ها در شهرهاى مرزى محصوالت خود را به قیمت 
پنج تا 200 هزار تومان عرضه مى کنند. اما با مراجعه به فروشگاه هایى که نام الکچرى 
را یدك مى کشــند و عمومًا هم محل عرضه حضورى آنها در مناطق شمال و غرب 
تهران واقع هستند براى خرید هر نخ سیگار برگ باید بین 300 تا 700 هزار تومان 
هزینه کنید. البته این در شرایطى است که به دنبال سیگار برگ با روکش طال نباشید!

این در حالى اســت  که عطاءا... معروفخانى، رئیس مرکــز برنامه ریزى و نظارت بر 
دخانیات کشور، در گفتگو با «ایسنا» با بیان اینکه در سال جارى هیچ مجوزى براى 
واردات سیگار برگ صادر نشده، اظهار کرد: بنابراین با توجه به اینکه تولید سیگار برگ 
هم در کشور انجام نمى شود، به نظر مى رسد همه سیگارهاى برگ موجود در بازار به 

صورت قاچاق به کشور وارد شده است.
رئیس مرکز برنامه ریزى و نظارت بر دخانیات کشــور در پاسخ به اینکه مبدأ قاچاق 
سیگار برگ کدام کشورهاســت، گفت که قاچاق به صورت مستقیم به کشور وارد 

نمى شود و عموماً مبدأ آن مشخص نیست.

امسال هیچ سیگار برگى به کشور
 وارد نشده

فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى از کشــف بیش از 2 تن و 500 کیلوگرم تریاك، 
پس از یک تصادف خبر داد.

ســردار محمد کاظم تقوى درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامى در پى 
اعالم واژگونى یک دستگاه خودرو تریلر در محور «بجستانـ  بردسکن»، بالفاصله در 
محل موردنظر که در زیرگذر سه راهى «چاه فالیز» بود، حاضر شدند. بررسى هاى اولیه 
پلیس بجستان حاکى از آن بود که خودروى تریلر حامل فرآورده هاى معدنى که از استان 
سیستان و بلوچستان عازم استان هاى شمالى کشور بوده واژگون شده اما اثرى از راننده 
یا سرنشین این خودرو در محل نبود و این موضوع حساسیت و شک پلیس مبنى بر ترس 
راکبان خودروى مذکور از رسیدن پلیس به محل حادثه را برانگیخت. وى تصریح کرد: 
بررسى هاى دقیق تر پلیس در صحنه ادامه یافت و مأموران انتظامى بجستان با خارج کردن 
86 گالن از البه الى محموله بار خودرو، 2 تن و 538 کیلو تریاك را کشف کردند. این مقام 
انتظامى خاطرنشان کرد: برابر اظهارنظر کارشناسان تصادفات پلیس راه، ناتوانى راننده در 

کنترل خودرو ناشى از خستگى و خواب آلودگى علت واژگونى تریلر بوده است.

کشف 2500 کیلو تریاك
 در یک تصادف!

ســخنگوى قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونــده «روح ا... زم» توضیحاتى داد. 
غالمحسین اسماعیلى گفت: ما اهل احتماالت نیستیم و صبر مى کنیم که رسیدگى ها 

انجام شود و قاضى تصمیم بگیرد.
وى در گفتگو با رادیو تهران افزود: طى روز هاى آینده دادگاه پرونده «روح ا... زم» برگزار 
و در چارچوب مقررات به آن رسیدگى مى شود. اسماعیلى تصریح کرد: این پرونده غیر از 
متهم اصلى، پنج بازداشتى دیگر نیز دارد و افرادى هم احضار شدند که پرونده در دست 

بررسى است.
سخنگوى قوه قضاییه در مورد دیگر متهمان پرونده گفت: در ارتباط با این پرونده افرادى در 
بخش هاى مختلف به عنوان متهم حضور دارند و از طیف هاى مختلف اسامى مطرح است 

که تا زمانى که پرونده رسیدگى نشود، نمى توانیم در مورد آن صحبت کنیم.
اســماعیلى تصریح کرد: ما پرونده «روح ا... زم» را تفکیک کردیم تا به طور مجزا به آن 

رسیدگى شود، پرونده افراد دیگر هم به مرور زمان رسیدگى خواهد شد.

آخرین خبرها از دادگاه زم

مشاور فرهنگى رئیس جمهورى عصر جمعه 
(18 بهمــن) در پردیس ســینمایى ملت که 
سینماى اهالى رسانه و منتقد در سى وهشتمین 
جشنواره فیلم فجر اســت، به تماشاى فیلم 
جدید ابراهیم حاتمى کیا نشست. در ماه هاى 
گذشته بارها خبرهایى منتشر شــد از اینکه 
محمدرضا شــریفى نیا در این فیلم با گریمى 
شبیه حسام الدین آشنا به عنوان مشاور رئیس 

جمهور حضور دارد.
حسام الدین آشنا پس از دیدن فیلم، در نشست مطبوعاتى پر از حاشیه و بحث ابراهیم 
حاتمى کیا، حاضر شد و در پایان در پاسخ به اینکه آیا فکر مى کند منظور حاتمى کیا در 
فیلم «خروج» خود او بوده است؟ گفت: منظور آقاى حاتمى کیا من نبودم بلکه همه 
مشاوران منظورشان بوده است. او تأکید کرد: آقاى حاتمى کیا بزرگ تر از این است 

که به کسى کنایه بزند.
آشنا از ابتداى این نشســت جنجالى که بیش از یک ســاعت به طول انجامید، در 
گوشه اى از ردیف اول نشسته بود که البته ورودش به سالن از همان ابتدا با لبخند و 

واکنش جالب حاتمى کیا همراه بود.

حسام الدین آشنا: 

منظور حاتمى کیا من نبودم

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب
علمى «انقالب اسالمى و تقریب
بررســى دیدگاه ها، اقدامات و دس
تقریبى حضــرت آیت ا... خامنــه ا
العالى» که در ســالن امام موس
دانشــگاه ادیــان
گفت: نگرانى
500 سـ
اســ

رهبرى
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تعامل اصفهان با دانمارك
شهردار اصفهان از برقرارى تعامالت با دانمارك در 
حوزه گردشگرى خبر داد. قدرت اله نوروزى، شهردار 
اصفهان در دیدار سفیر ایران در دانمارك  با اشاره به 
اینکه خوشــحالیم که یک خانم اصفهانى به عنوان 
سفیر دانمارك انتخاب شده است و مى تواند منشأ خیر 
و برکت براى شهر اصفهان باشد، اظهار کرد: امیدوارم 
با انتخاب شــما به عنوان ســفیر ایران در دانمارك 
فرصت هاى تعامل اصفهانى ها با زمینه هاى مشترك 

بین اصفهان و دانمارك فراهم شود.

آغاز ساخت باند دوم محور 
ابوزیدآباد - کاشان

ســاخت باند دوم محور ابوزیدآباد - کاشان آغاز شد. 
شهردار شــهر ابوزیدآباد با اشــاره به آماده سازى و 
آسفالت باند دوم جاده ابوزیدآباد از سه راهى شهریارى 
تا روســتاى فخره با اعتبار پنج میلیارد ریالى گفت: 
عملیات ساخت باند دوم این جاده از پارسال آغاز ولى 
به دلیل کمبود اعتبار متوقف شــده بود و هم اکنون 
عملیات آماده سازى و روکش آسفالت این محور به 
طول دو کیلومتر آغاز شده است. رضا اسماعیل زاده 
افزود: سال 93 چهار هزار و 200 متر این جاده به بهره 

بردارى رسید.

راه اندازى سرویس وانت
 در اسنپ 

اسنپ که از حدود یک سال پیش تبدیل به یک سوپر 
اپلیکیشن شــده، با راه اندازى سرویس وانت آنالین، 
گام دیگرى براى برطرف کردن نیازهاى کاربرانش 
برداشت. این سرویس امکان درخواست آنالین وانت 
براى جابه جایى بارهاى سنگین (تا 500 کیلوگرم) را 
فراهم کرده است. سرویس وانت بار آنالین اسنپ در 
حال حاضر در شهرهاى تهران، کرج، شیراز، مشهد، 

اصفهان و قم فعال شده است. 

نجات دو سرنشین پژو پارس
با امدادرســانى به موقع آتش نشــانان، سرنشینان 
محبوس در پژو نجات یافتند. سخنگوى سازمان آتش 
نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان گفت: عصر 
روز جمعه در پى گزارشى از حادثه واژگونى پژو پارس 
در اتوبان فرودگاه شــهید بهشتى اصفهان به سامانه 
آتش نشــانى، مأموران امداد ونجات به محل حادثه 
اعزام شدند. فرهاد کاوه آهنگران افزود: در این حادثه 
دوسرنشین خودرو محبوس شده بودند که با تالش 
نیروى امداد ونجات از ایستگاه شماره 19 آتش نشانى 

نجات یافتند.

قطب تولید فرش ماشینى 
فرماندار آران و بیدگل گفــت: آران و بیدگل با 800 
واحد صنعتى که بیش از 500 واحد آن به تولید فرش 
ماشینى مشغول هستند قطب تولید محصول با ارزش 
فرش ماشینى در کشور و خاورمیانه است. اسماعیل 
بایبوردى  به اقتصاد پویاى این شهرســتان هم اشاره 
کرد و گفت: وجود واحدهاى فعال فرش ماشینى در 
اران و بیدگل موجب شده این شهرستان تنها 5 درصد 

بیکارى داشته باشد.

شکسته شدن یک رکورد 
در ذوب آهن

در چهل ویکمیــن بهار انقالب اســالمى، با همت 
و تالش آتشــکاران شــرکت ذوب آهــن اصفهان 
رکورد تخلیه واگن در یک شــیفت کارى در بخش 
آگلومراســیون شکســته شــد. معاون تولید بخش 
آگلومراسیون شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: هشتم 
بهمن کارکنان انبار مواد خام اولیه بخش آگلومراسیون 
و مدیریت هاى راه آهن و ترابرى و امور فنى و برنامه 
ریزى تولید،  با تخلیه واگن در شیفت دوم، رکورد جدید 
تخلیه واگن را در یک شیفت کارى ثبت کردند. مسعود 
طاهرى افزود: عالوه برشکســته شدن رکورد تخلیه 
واگن، نخستین بار 77 واگن کنســتانتره نیز در این 

شیفت تخلیه شده است.

خبر

رئیس بازاریابى و فروش شــرکت پاالیش نفت اســتان 
اصفهان گفت: ظرفیت تولیدى پاالیشــگاه نفت اســتان 
اصفهان 200 بشکه در روز بوده است که در سال جارى با 
رشد 20 درصدى به بیش از 375 بشکه نفت در روز رسیده 
اســت. ابراهیم کاویانى پور اظهار داشت:پاالیشگاه نفت 
اصفهان با تولید انواع نفت خــام و فرآورده هاى نفتى 22 
درصد از منابع با ارزش طالى سیاه کشور را تامین مى کند 
و به عنوان یکى از استان هاى پیشتاز در حوزه صنعت نفت 
در کشور شناخته مى شــود. رئیس بازاریابى و فروش نفت 
شرکت پاالیش نفت اســتان اصفهان تاکید کرد:شرکت 
پاالیش نفت اســتان اصفهان با توجه به محدودیت هاى 

بازار داخلى و اشــباع این بازار بزرگ و مهم توســعه بازار 
فراورده هاى نفتى در خارج از کشــور را به عنوان یکى از 
راهبرد هاى کالن در دست کار خود قرار داده است. کاویانى 
پور ادامه داد:ورود به بازار هاى بین المللى وصادراتى ضمن 
افزایش درآمد و سرمایه مى تواند تضمین کننده حفظ سطح 
فروش و تجارت صنعت نفت استان شود ودر برخى موارد 
افزایش میزان فروش و مبــادالت فرآورده هاى تولیدى 
پاالیشگاه استان اصفهان را به دنبال داشته باشد. وى ادامه 
داد:در حال حاضر فرآورده هاى تولیدى و نفتى پاالیشگاه 
استان اصفهان به کشــور هایى همچون عراق، پاکستان، 

امارات و هندوستان صادر مى شود.

معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشــاورزى 
استان اصفهان خوراندن تریاك به مرغ در مرغدارى هاى 
اصفهان را تکذیب کرد.حســین ایراندوست در گفتگو با 
«ایمنا»، با تکذیب شایعه استفاده از تریاك در مرغدارى ها، 
اظهار کرد: چنین موضوعى در مرغدارى ها وجود ندارد و 
گزارشى به سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان در این 
خصوص ارائه نشده است.وى افزود: استفاده از تریاك در 
مرغدارى ها و واحدهاى مجــوزدار پرورش مرغ اصفهان 
به هیچ عنوان واقعیت ندارد و مردم در صورت مشــاهده 
این مورد مى توانند مراتب این تخلف را به ســازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان یا ســازمان دامپزشکى استان، 

گزارش کنند.معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان خاطر نشان کرد: مواد افیونى و 
تریاك به هیچ وجه از اجزاى خوراك دام نیست و ممکن 
است به رغم توزیع دارو به اندازه مناسب و کافى، برخى از 
پرورش دهندگان ســنتى مرغ از این مواد به عنوان دارو 
خانگى و سنتى اســتفاده کرده باشند.ایراندوست اضافه 
کرد: استفاده از این ماده به عنوان دارو توسط هیچ پزشکى 
توصیه نمى شود و اساس علمى نیز ندارد. ممکن است یک 
مرغدار به مرغدار دیگر توصیه کرده باشد که براى کاهش 
اضطراب دام هاى خود در زمان جابه  جایى از مخلوط آب و 

سوخته تریاك استفاده کند.

خوراندن مواد افیونى 
به مرغ ها، صحت ندارد

رشد 20 درصدى ظرفیت 
تولید پاالیشگاه 

روابط عمومى شهردارى گز برخوار

شهردارى گز برخوار در نظر دارد 12 قطعه زمین با کاربرى مسکونى، تجارى و کارگاهى را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. 
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده، تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه 1398/12/08 به دبیرخانه شهردارى 
گز برخوار مراجعه نمایند. ضمناً اطالعات تکمیلى مزایده فوق از طریق وب سایت شهردارى به نشانى www.gazborkhar.ir در 
دسترس مى باشد. همچنین امور مالى شهردارى با شماره تلفن 45721961- 031 داخل ى 120 در ساعات ادارى آماده پاسخ گویى 

به سواالت احتمالى مى باشد. 

م الف: 765397

آگهى مزایده عمومىآگهى مزایده عمومىنوبت اول

همزمان با سرد شــدن هوا پیامک هشدار پیشگیري از یخ 
زدگی براي تمام مشترکین آبفاي استان اصفهان ارسال شد. 
مدیر دفتر خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با اعالم این خبر گفت: به دنبال هشدار اداره 
کل مدیریت بحران استانداري اصفهان در روزهاي پایانی 
هفته گذشته مبنی بر ورود یک سامانه بارشی جدید به استان 
و کاهش شدید دما، این شرکت اقدام به ارسال نزدیک به 
یک میلیون پیامک براي مشترکین خود به ویژه در مناطق 

سردسیري کرد.
 رحمــت ا... آقابابایی افزود: در این پیامک از مشــترکین 
درخواست شــد تا به منظور پیشــگیري از یخ زدگی، در 
اسرع وقت نسبت به پوشــاندن و عایق بندي کنتورهاي 
آب ملک خود اقدام کنند.  وي با بیــان اینکه پیش از این 

پیام هاي شرکت آب و فاضالب نظیر پیام هاي صرفه جویی 
یا پیشــگیري از یخ زدگی همراه با قبوض کاغذي ارسال 
می شــد افزود: با جمع آوري شــماره تلفــن هاي همراه 
مشترکین و اجراي طرح حذف کاغذي آب بها، از این پس 
تمام پیام هاي آموزشــی و اطالع رسانی از طریق پیامک 
براي مخاطبین ارسال می شود. وي افزود: تاکنون نزدیک 
به یک میلیون و 200 هزار شماره تلفن همراه از 97 درصد از 
مشترکین در سامانه جامع مشترکین شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان ثبت شده که با همکاري خوب شهروندان به 
زودي به 100 درصد خواهد رسید. البته تعدادى از این شماره
 تلفن ها، تکــرارى و مربوط به مشــترکینى اســت که 
بیش از یک انشــعاب دارند و به همین دلیــل براى این 

قبیل مشترکین فقط یک پیام آموزشى ارسال مى شود.

نظر وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى درباره مرمت گنبد شیخ لطف ا...، 
تکرار گفته هاى مدیر پایگاه میراث جهانى نقش جهان بود: «مدیر پایگاه جهانى میدان 
نقش جهان اطمینان دادند که مرمت به اصولى ترین روش انجام شده است» اما رئیس 
کمیته ملى ایکوموس ایران مى گوید: «مرمت گنبد شیخ لطف ا... هزار اشکال دارد.»

مهدى حجت در گفتگو با ایســنا اظهار کرد:  اگر قرار بوده بر روى گنبد بسیار مهم 

و جهانى مثل گنبد مســجد شــیخ لطف ا...، حرف بزنند و کار کنند، باید ابتدا هیئتى 
متخصص و خبره به صورت کارشناسى و تخصصى بر روى این موضوع صحبت کرده 
و از آنها نظرخواهى مى شد و بعد روش را تأیید مى کردند، اما این کار را نکردند. حاال 
مى آیند و حسن را مى برند و او مى گوید خوب است، حسین را مى برند و مى گوید بد 
است، یکى مى گوید داربست را باز کردند، یکى مى گوید شابلون نبستند، یکى مى گوید 

روغن زدند یکى مى گوید نزدند؛ حرف من این است که این مرمت هزار اشکال دارد.
 رئیس کمیته ملى ایکوموس ایران تصریح کرد: اگر یک صورت جلسه دارید که تمام 
آن کسانى که متخصصان این کار هســتند، آمده اند و نشسته اند با یکدیگر صحبت 
کرده اند و به یک جمع بندى رسیدند و آن جمع بندى را دست آن یکى دادند و گفتند 
تو برو اجرا کن، بعد او باید برود اجرا کند، نه اینکه خودش دست خودش را در جیبش 
بکند و بگوید بهترین مرمت دنیا در این گنبد انجام شده! آخر تا ِکى ما مى خواهیم کارها 

را این طور انجام دهیم؟
وى خاطرنشان کرد: شما مریض هم که مى شــوید آیا مى روید و از داروخانه محل 
مى پرسید آقاى دکتر چه چیزى باید به مریضم بدهم و او هم همین طورى به شما دارو 
مى دهد و مى رود؟ این روش درست است؟ عقل حکم مى کند که باید قبل از شروع به 

نشست اخیر کمیســیون معادن اتاق بازرگانى اصفهان به کار در این خصوص نظرخواهى مى شد.
بررسى مشکالت معادن سنگ آهن و نیاز واحدهاى فوالدى 
اختصاص یافت تا با ارائه راهکارهایى مشــکالت موجود در 
زنجیره ارزش فوالد؛ یعنى معدن تا محصول نهایى برطرف و 
در نهایت به تعامل میان معادن و واحدهاى فوالدى منجر شود.  
به گزارش کمیســیون معادن اتاق بازرگانى اصفهان محمد 
سرجوقیان، معاون معادن سازمان صمت استان در این جلسه 
گفت: متاسفانه بحران تامین سنگ آهن امروز براى واحدهاى 
فوالدى وجود دارد و در این راســتا گروه اقدام در استاندارى 
اصفهان تشکیل شده تا بتواند بخشــى از مشکالت را حل 
کند. وى تصریح کرد: با توجه به ممنوعیت استان براى خروج 
سنگ آهن، باید چاره اى براى معدنداران اندیشید. همچنین، 
در کنار این موضوع باید به معادن غیرفعال استان نیز تذکر داده 
شود که در صورت ادامه این موضوع، به سمت سلب صالحیت 

حرکت خواهند کرد. حسام الدین فرهادى، مشاور کمیسیون 
معادن اتاق بازرگانى اصفهان نیز با اشاره به نحوه قیمت گذارى 
و خرید پایین تر از قیمت جهانى واحدهاى فوالدى در تمامى 
مراحل ابتدایى، از ابتداى چرخه ارزش سنگ آهن تا پایان آن 
گفت: این قیمت دستورى بوده و از اولین حلقه تا آخرین آن 

حدود 25 تا 45 درصد کمتر از قیمت جهانى است. 
وى تصریح کرد: اتاق بازرگانى در راستاى وظیفه ذاتى خود در 
تالش است تا با توافق با واحدهاى فوالدى در جهت تعدیل 
قیمت گام بردارد و بدون شک این موضوع با همکارى واحدها 

انجام پذیر خواهد بود.
در پایان این نشست سازمان صمت از اتاق بازرگانى اصفهان 
درخواست کرد تا شرایط را براى امضاى تفاهم نامه چندجانبه 
میان اتاق بازرگانى، ســازمان صمت، ذوب آهن اصفهان و 

فوالد مبارکه فراهم کند.

شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى اســتان اصفهان 
با دعوت از مردم شــهیدپرور اصفهــان براى حضور در 
راهپیمایى 22 بهمن مسیرهاى هشتگانه این راهپیمایى 

را اعالم کرد. این مسیرها به شرح  زیر اعالم شده است:
مسیر شماره 1: مسجد مصلى-میدان قدس-خیابان 
هاتف-میدان امام على(ع)-چهارراه شکرشکن-خیابان 

حافظ-میدان امام خمینى (ره)
مسیر شماره 2: مسجد آیت ا... خادمى-میدان شهدا-
خیابان چهارباغ پایین-میدان امام حســین(ع)-خیابان 

سپاه-میدان امام خمینى (ره)
مسیر شماره 3: مسجد صاحب الزمان(عج)-خیابان 
صاحب الزمان(عج)، چهــارراه ولى عصر(عج)-میدان 

احمدآبادـ خیابان احمدآباد-چهارراه شکرشکن-خیابان 
حافظ-میدان امام خمینى (ره)

مسیر شماره 4: مسجد نورباران-چهارراه نورباران-
خیابان شــریف واقفى-چهــارراه نقاشــى-چهارراه 

شکرشکن-خیابان حافظ-میدان امام خمینى (ره)
مسیر شماره 5: مســجد حجت اکبر-خیابان شیخ 
صدوق-پــل فردوســى-خیابان فردوسى-مســجد 
االقصى-میدان فلسطین-خیابان استاندارى-خیابان 

سپاه-میدان امام خمینى (ره)
مسیر شــماره 6: مســجد الهادى-میدان انقالب 
اســالمى-خیابان کمال اســماعیل-خیابان پاسداران 
(باغ گلدسته)-خیابان آمادگاه-میدان فلسطین-خیابان 

استاندارى-خیابان سپاه-میدان امام خمینى (ره)
مسیر شماره 7: مسجد جامع گورتان، مسجد بهاران 
چى-خیابان آتشــگاه-میدان جهاد-خیابان صارمیه-

خیابان آیت ا... طالقانى-میدان امام حسین (ع)-خیابان 
سپاه-میدان امام خمینى (ره)

مسیر شماره 8: مسجد موسى بن جعفر (ع)-خیابان 
حکیم نظامى-خیابان نظر شرقى-خیابان توحید-خیابان 
شهید مطهرى-میدان انقالب اسالمى-خیابان کمال 
اسماعیل-خیابان پاســداران-میدان امام حسین (ع)-

خیابان سپاه-میدان امام خمینى (ره)
مراسم راهپیمایى 22 بهمن از ساعت 9 و 30 دقیقه  صبح 

از مسیرهاى هشتگانه آغاز مى شود.

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
با بیان اینکه یکى از مباحث کاهش تصادفات، موضوع 
کنترل و نظارت بر آن اســت، گفت: با توجه به افزایش 
ســرعت در محورهاى استان، در ســال گذشته 105 
دوربین کنترل و نظارت نصب شده و تا پایان سال جارى 
قرار است تعداد این دوربین ها به 140 عدد افزایش یابد.

مهدى خضرى افزود: براســاس ثبت ایــن دوربین ها 
در ســال 1397، 181 هزار مورد تخلف و در 10 ماهه 
نخست امسال 600 هزار تخلف ثبت شده که این نشان 

از حساسیت پلیس است.
وى با اعتقاد بر اینکه عامل انسانى دلیل اصلى تصادفات 
اســت، گفت: در تصادف اتوبوس تهران- شــیراز در 

ورودى سپاهان شهر، متاسفانه راننده کامًال خواب بود.
وى تصریح کــرد: با توجه به تصادفــات اخیر و خواب 
آلودگى رانندگان، طى ابالغیه سازمان راهدارى، تمام 
شرکت هاى فعال در حوزه حمل و نقل ملزم به داشتن 
اتاق مانیتورینگ هستند، همچنین پلیس از ساعت 22 
شب تا 7 صبح ملزم به بررسى ناوگان حمل و نقل برون 

شهرى و بررسى مدارك رانندگان هستند.
به گفته مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان 
اصفهان، به منظور تشــدید نظارت ها اقدام به تســت 
غربالگرى سالمت رانندگان کرده ایم و تاکنون با تست 
70 راننده، اعتیاد تعدادى از رانندگان مشخص شده که 
کارت هوشمند آنها تا مدت ســه ماه تا تعیین وضعیت 

نهایى غیرفعال شده است.
وى با تأکید بر ضرورت گزارش مسافران، اظهار کرد: با 
هماهنگى پلیس، نصب تابلو شماره تلفن هاى 110120 

و 141 در اتوبوس ها الزامى شــده تا مسافران بتوانند 
موارد تخلف را اطالع خواهند داد.

خضرى با اشــاره به کاهش 10 درصــدى تصادفات 

جاده اى اســتان اصفهان، اظهار کرد: میزان تصادفات 
منجر به فوت در سال گذشته، 317 فقره بود که در 10 
ماهه نخست ســال جارى 292 فقره تصادف منجر به 

فوت ثبت شده است.
وى افزود: در سال 97 آمار کشته شدگان تصادفات 374 
نفر و در ســال جارى 364 نفر بود که تعداد متوفیان 3 

درصد کاهش داشته است.
مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
با تاکیــد بر اینکه حمل بــار تجارى از ســوى ناوگان 
مسافرى غیرمجاز اســت، توضیح داد: میزان بار مجاز 
ناوگان حمل و نقل برون شهرى 1600 کیلوگرم است 
که در کنترل هاى یک ماهه اخیر میزان بار تجارى حتى 
باالى 3 تن از اتوبوس هاى بیرون شهرى کشف و ضبط 

شده است.
وى با بیان اینکه حمل بار تجارى باعث مى شــود که 
مرکز ثقل اتوبــوس تغییر کند، گفت: در این شــرایط 
سیســتم ترمز اتوبوس تاب آورى نخواهد داشت که در 

نهایت منجر به واژگونى اتوبوس مى شود.
خضرى با اشاره به اینکه متاســفانه در حاشیه ترمینال 
کاوه و دیگر ترمینال هاى اصفهان شرکت هاى تخلیه 
بار ایجاد شــده اســت، گفت: در حالیکه بار تجارى و 
خرده بارها از طریق کامیون باید حمل و تخلیه شــود، 
اما بارهاى تجارى از طریق این شــرکت ها و خارج از 
ترمینال هاى مسافرى در اتوبوس ها بارگیرى مى شود.

وى اظهار کــرد: در تصادف اتوبــوس اصفهان-تبریز 
دلیل واژگونــى اتوبوس حمل بار تجارى 10 ماشــین 

لباسشویى بود.
مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
با بیان اینکه با پیگیرى هاى صورت گرفته چند شرکت 
تخلیه بار در اصفهان را پلمب کردیم، افزود: متاســفانه 
امروز تعداد این دفاتر به بیش از 50 شرکت افزایش یافته 
و این شرکت ها با تشکیل اتحادیه اى به صورت رسمى 

اقدام به بارگیرى تجارى در اتوبوس ها مى کنند.

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان پاسخ مى دهد

عامل اصلى واژگونى اتوبوس ها چیست؟

مسیرهاى 8 گانه راهپیمایى 22 بهمن در اصفهان

مرمت گنبد شیخ لطف ا... هزار اشکال دارد

ارسال 1,000,000 پیامک هشدار یخ زدگی
 براي مشترکین آبفا

اتاق بازرگانى  به دنبال افزایش تعامل میان 
سنگ آهنى ها و فوالدى ها 
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جمعه هجدهم بهمن، پردیس ســینمایى ملت میزبان خبرنگاران و منتقدان زیادى بود که در یک روز تعطیل به تماشاى فیلم هاى جشنواره نشســتند و وجود فیلم ابراهیم حاتمى کیا در جدول نمایش جمعه و پیش بینى یک نشست مطبوعاتى 
پرحاشیه، این روز را شلوغ تر از همیشه کرده بود. البته همانطور که انتظار مى رفت نشست پرسش و پاسخ فیلم «خروج» حاتمى کیا به پربحث ترین، شلوغ ترین و جنجالى ترین نشست  چند روز گذشته جشنواره تبدیل شد چرا که نه تنها حاتمى کیا 
بحث هاى اعتراضى خود را مطرح کرد بلکه با نوع پاسخگویى به بعضى سئوال ها جو را متشنج تر نیز مى کرد ضمن اینکه فرامرز قریبیان بازیگر کهنه کار سینما هم که به قول خودش از اولین نقشى که در سینما بازى کرده  همیشه بازیگرى معترض  

در فیلم هایش بوده، از حضور در سینما خداحافظى کرد.

آنچه در نشست خبرى آخرین اثر حاتمى کیا در جشنواره فجرگذشت

«خروج» همراه با خشم و خداحافظى

فرامرز قریبیان با اشاره به اینکه «خروج» آخرین فیلم  او در سینماست، گفت: در چند سال گذشته و از زمان اتفاقات 
مربوط به جشنواره اى که فیلم «عصبانى نیستم» در آن بود، ماجراهایى پیش آمده که ترجیح مى دهم دیگر در سینما 

نباشم چون حوصله بچه بازى مسئوالن سینمایى را ندارم.
این بازیگر باسابقه سینما در نشست مطبوعاتى فیلم «خروج» درباره بازى در این فیلم که پس از حدود هشت سال 
بخاطر آن بار دیگر به جشنواره آمده بود، گفت: من نقش هاى معترض را خیلى دوست دارم و از اولین فیلمى هم که 
بازى کردم، تا به اینجا همینطور بوده و همیشه در مقابل یک قدرتى که مى توانست ارباب باشد یا حاکمیت، معترض 
بودم تا اینکه پس از این سال ها رسیدم به فیلم «خروج» که به نظرم بهترین فیلمى است که داشته ام چون خودم در 

حال حاضر یک بخشى (کاراکتر اصلى فیلم) هستم.
او با اشــاره به اینکه در این هشــت ســال گذشــته پس از فیلم «گناهکاران» پیشــنهادهاى زیادى براى بازى 
داشته که آنها را دوســت نداشــته و رد کرده اســت، ادامه داد: دوســت داشــتم با فیلمى که آن را دوست داشته 
باشــم حرفه ام را پایان دهم. گرچه این کار هم ســختى زیادى داشــت اما آنقدر برایم خوب بود کــه اینجا آمدم 
تا بگویــم ایــن آخرین فیلم من اســت چــون دیگــر حوصلــه بچه بازى هــاى این مســئوالن ســینمایى را 

ندارم.
قریبیان در پاسخ به اینکه چه چیزى باعث خداحافظى او از بازیگرى در سینما شده است؟ گفت: مسائلى در پشت پرده 
است که من به همین دلیل سال هاست در جشنواره شرکت نمى کردم. اما این بار بخاطر اینکه فیلم را دوست داشتم 
به اینجا آمدم. عجیب است که در روزهاى اول حرف هاى خوبى درباره فیلم گفته مى شد اما در دو سه روز گذشته جو 
دیگرى پیش آمده و فضا عوض شده است. کسانى که علیه فیلم نوشــتند منتقدان دولتى هستند و عجیب است که 

فیلمى که از آراء مردم خارج شده، سانس هاى فوق العاده دارد. 
این بازیگر ادامه داد: قبًال هم به آقاى صالحى، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى، گفته بودم که به جشنواره نمى آیم اما 

براى این فیلم و تصمیمى که داشتم گفتم به جشنواره مى آیم.
او درباره یکى از مهمترین دالیلى که سبب شده به خداحافظى از سینما برسد، به ماجراهاى چند سال قبل جشنواره 
فجر و زمانى که داور این رویداد بود، اشاره کرد و گفت: من چند سال قبل زمان فیلم «عصبانى نیستم» که قرار بود 
به نوید محمدزاده جایزه بدهند، جزو داوران جشنواره بودم و کسى بودم که همان سال این قضیه را علنى کردم. من 
این چیزها را (حاشــیه هاى اخیر علیه فیلم «خروج») دیده ام. آن ســال خودم با یکى از سایت هاى سینمایى تماس 
گرفتم و گفتم، آیا شــما براى مصاحبه صحبت ها را ضبط مى کنید که گفتند بله و من هــم توضیح دادم ماجراها را 
و خواســتم از طرف من منتشــر کنند. آن روزها آقاى رضاداد دبیر بود. مى دیدم همه پچ پــچ مى کنند که اگر فیلم 
«عصبانى نیســتم» را تحویل بگیریم، مجلس گفته جشنواره را به هم مى ریزد. مى شــنیدم که مى خواهند رأى را 
عوض کنند. بعد هم در سالى دیگر پســرم فیلم 360 درجه داشــت و من تهیه کننده فیلمش بودم. اما برخوردهاى 
دیگرى دیدم و فیلم از جشــنواره حذف شــد. به همین  دلیل من ترجیح مى دهم با این شــرایط دیگر در ســینما

 نباشم.

از حاشیه هاى «عصبانى نیستم» تا خداحافظى از سینما

ناگفته هاى فرامرز قریبیان
ابراهیم حاتمى کیا در نشست مطبوعاتى فیلم «خروج» در پاسخ به سئوالى درباره اینکه آیا پایان بندى این فیلم تحمیلى 
بوده و اگر نیست، حاضر است براى آن امضا دهد؟ گفت: این پایان بندى براى خودم بود و امضا مى کنم که براى خودم 
بوده است. من براى این فیلم سال 89 تحقیق کرده بودم و «خروج» از همان زمان شکل گرفت اما آنچه مى خواستم 

جور نمى شد تا اینکه به این دولت و این دوره رسیدم در هر دولت دیگرى هم بود همین اتفاق مى افتاد.
او با تأکید بر اینکه هر آنچه در فیلم گذشته، اتفاق افتاده است، درباره خارج شدن فیلمش از بخش آراء مردمى، بیان کرد: 
این را یک شــوخى بزرگ مى دانم. اصًال امکان ندارد. اى کاش، اى کاش، اى کاش بعداً گروهى تشکیل شود و درباره 
کسانى که در این چند سال این کار را در اختیار داشتند تحقیق کنند. به نظر مى رسد این دوره یک مهندسى به نظر ساده 
ولى به نظر من به شدت پیچیده انجام شده و من تحمل دوستان را اینقدر نمى دانستم اشکال ندارد. همه چیز را به زمان 
ارجاع مى دهم و زمان نشان مى دهد کدام فیلم در ذهن مردم مى ماند و کدام فیلم پاك مى شود. با این حال از ُمشتى که 

دوستان زدند لذت مى برم.
این فیلمســاز درباره برخى واکنش ها و انتقادها از فیلمش هم، گفت: فیلمى مثل «خروج» را عده اى دوســت دارند و 
عده اى هم دوست ندارند، اما من از بى ادبى خوشــم نمى آید. عزیزان! گناه ما چیست؟ ما که فیلم مى سازیم چرا جنس 
رفتارها دادگاهى است؟ براى مِن سرباز که مشخص شده زبان و لحنم چیست، این چه زبان بى حیایى است؟ از اینکه 
بگویید دهه من گذشته و در واقع جمله مرا به خودم پس مى دهید لذت مى برید؟ روزى که على حاتمى رفت، جایش پر 
شد؟ این چه روشى است با ما انجام مى دهید؟ حاتمى کیا که از همان دقایق اول جلسه با نوعى تنش با سئوال ها روبه رو 
مى شد،  ادامه داد: من از این فضا دلخورم. تا به حال 20 فیلم ساخته ام و همیشــه اینجا (نشست مطبوعاتى جشنواره) 
آمده ام اما چرا هر سال سخت تر مى شود؟ فشار اینجا مثل فشار شب اول قبر است. من دلخورم از این تنش. من عمرم 
را بابت فیلم هایم گذاشته ام و براى هیچ فیلمى کم فروشــى نکرده ام. شاید به نظر ساده بیاید که این همه تراکتور را در 
جاده ردیف کنیم، چرا این همه عریانگرى؟ چرا به من گیر مى دهید؟ ما باید به کنار هم بودن افتخار کنیم چون سربازان 

فرهنگى این مملکت هستیم.
در ادامه این سئوال به بحث و حاشیه بیشترى کشیده شد و اینکه حاتمى کیا گاهى مقابل برخى اتفاقات اجتماعى سکوت 
مى کند اما به برخى دیگر واکنش نشان مى دهد، او در این باره با صدایى بلند و شبیه فریاد، گفت: من فیلمم را مى سازم و 
آنچه را مى خواهم بگویم در فیلمم مى گویم. حرف من با فیلمم است. هر کس خواست کارى کند برود با فیلمش انجام 

دهد. اینکه با اینستاگرام و چند عکس حرفى بزنى، هنر نیست.
حاتمى کیا درباره اینکه با پول نهادى فیلم ساخته که آماج حرف ها و حمله هاى زیادى بوده است، گفت: هر فیلمى که 
بسازم باالخره از بخش هاى مختلفى مثل ارشاد، تلویزیون یا «اوج» مى تواند باشــد اما نمى دانم سازمان «اوج» چه 
عصبیتى ایجاد کرده است؟ «اوج» جاى چه کسى را در سینماى ایران تنگ کرده است؟ این حضور به دلیل کم کارى 
جاهاى دیگر است، مثل ارشاد که چندسالى است ساخت فیلم هایى مثًال در حوزه دفاع مقدس برایشان مسئله نیست. 
البته من مى دانم این عصبیت ها از جاى دیگر اســت. ولى اگر بروم با تهیه کنندگان پولدارى که بعداً تق شان درمى آید 

فیلم  بسازم، خوب است؟ در حالى که اینجا مى دانم با چه کسى طرف هستم.

خشم حاتمى کیا در نشست پر از حاشیه فیلم «خروج» 

حرف خودم را به خودم پس مى دهید؟

داریوش ارجمند گفت: سپهبد شهید قاسم سلیمانى 
براى من شخصیت بسیار واالیى است، وى برایم 
باالترین اهمیت را دارد و بــراى چهلم وى راهى 

قم هستم.
این بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون درباره اظهار 
نظرات تند خود در نشست خبرى فیلم «روز بلوا» 
اذعان کرد: من همیشه پاى اعتقاداتم مى ایستم زیرا 
چیزى جز اعتقاداتم ندارم، من نه باغ دارم و نه ویال 

و برج، من فقــط اعتقاداتم را 
دارم و به این اعتقادات 

معتادم.
داریوش ارجمند 
درباره تســلیت 
گفتن شــهادت 
ســپهبد قاســم 

سلیمانى در جریان 
نشســت خبرى فیلم 

«روز بلــوا» تأکید کرد: 
من شهادت سپهبد 

شــهید قاسم 

سلیمانى را تسلیت گفتم زیرا برایم مهم بود، من دو 
شب براى سردار سلیمانى گریه کردم، براى اینکه او 

مردى نبود که بتوانم فراموشش کنم.
وى در همین راســتا افزود: ســپهبد شهید قاسم 
سلیمانى براى من شــخصیت بسیار واالیى است، 
وى برایم باالترین اهمیت را دارد و براى چهلم وى 

راهى قم هستم. 
بازیگر ســریال امام على (ع) درباره تحریم برخى 
هنرمندان نسبت به جشنواره فیلم فجر خاطرنشان 
کرد: ســئوال من این اســت که این تحریم 
کنندگان چه چیزى به دست آورند؟ به نظر 
من بابک حمیدیان به جاى تحریم باید 
به اینجا مى آمد و اگــر اعتراضى 
داشــت همینجا اعالم مى کرد، 
شیوه من اینگونه اعتراض است و 
به تحریم اعتقادى ندارم.

داریوش ارجمند:

 2 شب براى سردار سلیمانى گریه کردم

و برج، من فقــط اعتقاداتم را 
به این اعتقادات  دارم و

معتادم.
داریوش ارجمند
درباره تســلیت 
شــهادت  گفتن
ســپهبد قاســم 

سلیمانى در جریان 
نشســت خبرى فیلم 

«روز بلــوا» تأکید کرد:
من شهادت سپهبد 

شــهید قاسم 

هنرمندان نسبت به جشنواره فیلم فجر خاطرنشان
کرد: ســئوال من این اســت که این تحریم
کنندگان چه چیزى به دست آورند؟ به نظر
من بابک حمیدیان به جاى تحریم باید
به اینجا مى آمد و اگــر اعتراضى
مى کرد، داشــت همینجا اعالم
شیوه من اینگونه اعتراض است و
به تحریم اعتقادى ندارم.

در حالى که «کیانو ریوز» به سختى تمرین کرده بود 
تا با شروع تولید فیلم جدید «ماتریکس» آمادگى 
الزم را داشته باشد، با شروع فیلمبردارى این فیلم او 

با لباس هایى معمولى در لوکیشن دیده شد.
کیانو ریوز در یکى از محله هاى سانفرانسیسکو در 
روز چهارشنبه هفته گذشــته و در زمان تولید فیلم 
«ماتریکس 4» دیده شــد. ریوز 55 ساله در حالى 
مشاهده  شده که ُکتى تیره، تى شرتى سیاه و شلوار 
جین پوشــیده و یکى از اعضاى گروه تولید نیز در 

کنار او ایستاده است.
یکى از شاهدان ماجرا گفته است این صحنه یک 
صحنه کم اهمیــت در فیلم بود کــه در آن ریوز از 
خیابان عبور مى کنــد. مجله «سانفرانسیســکو 
اگزماینر» نیز تصاویرى را از لوکیشن فیلمبردارى 
منتشــر کرد که در آن ریوز و «کرى-آن ماس» 

دیده مى شوند.

اوایل ژانویه نیز تصاویرى دیده شده بود که کیانو 
ریوز را در سانفرانسیسکو در حالى نشان مى داد که 
یک بستنى قیفى خریده بود و روى نیمکتى در کنار 
خیابان نشســته بود و با طرفدارى که او را شناخته 

بود عکس مى گرفت.
در هر حال او سال پیش در مصاحبه اى گفته بود که 
بسیار هیجان زده است که بار دیگر در نقش خودش 

در ادامه این سه گانه بازى خواهد کرد.
«النا واچوفسکى» نیز براى کارگردانى چهارمین 
قسمت این مجموعه علمى-تخیلى بازگشته است. 
کیانو ریوز بــار دیگر در کنار کــرى آن ماس و به 
کارگردانى النا واچوفسکى و در حالى که 17 سال 
از نمایش این فیلم مى گذرد، بــه دنیاى این فیلم 

بازگشته است.
کمپانى «برادران وارنر»، «ماتریکس 4» را 21 مى 

2021 (31 اردبیهشت 1400) اکران مى کند.

آغاز فیلمبردارى «ماتریکس 4»
با «کیانو ریوز»

شهردارى زاینده رود

شهردارى زاینده رود در نظر دارد به استناد مجوز شماره 98/1159 مورخ 98/11/06 شوراى محترم اسالمى شهر نسبت به فروش تعداد 3 قطعه پالك با کاربرى 
مسکونى از قرار مساحت هر کدام 220 مترمربع و قیمت هر مترمربع به نرخ کارشناسى 1/500/000 ریال به آدرس محله پردیس شهر زاینده رود، از طریق 
برگزارى آگهى مزایده عمومى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ درج 

آگهى تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 98/12/01 به این شهردارى مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه شهردارى روز شنبه مورخ 98/12/03 مى باشد.

زمان بازگشایى پاکت ها روز یکشنبه مورخ 98/12/04 مى باشد.
پرداخت هزینه هاى درج آگهى در روزنامه و کارشناسى به عهده برنده مزایده مى باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در شرایط آگهى مزایده درج گردیده است.
تلفن تماس: 03152663857

م الف: 756824

آگهى مزایده فروش زمین نوبت اولآگهى مزایده فروش زمین نوبت اولچاپ دوم
عباس اله یارى- شهردار ایمانشهر

شهردارى ایمانشهر در نظر دارد طى تشریفات مزایده عمومى به استناد بند 9 ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 1334/04/11 با اصالحات 
و الحاقات و بند 14 ماده 71 قانون تشکیالت و وظایف و انتخابات شوراى اسالمى بر اساس مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر طبق نظریه 
کارشناس رسمى دادگسترى نسبت به اجاره سالن ورزشى شهردارى با قیمت پایه ماهیانه 7/500/000 ریال و زمین چمن مصنوعى با قیمت 
پایه ماهیانه 1/500/000 ریال براى مدت یکسال اقدام نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز یکشنبه 
مورخ 98/11/20 به امور قراردادها مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نموده و قیمت پیشنهادى خود را تا روز دوشنبه مورخ 98/11/21 به 
دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. در ضمن اولویت با افرادى خواهد بود که داراى مجوز از اداره کل ورزش و جوانان 

مى باشند. هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
م الف: 752560

آگهى مزایدهآگهى مزایدهچاپ دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

آگهى مزایده و تجدید مزایدهآگهى مزایده و تجدید مزایده نوبت  دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به واگذارى ملک و مکان تعمیرگاه از 
طریق مزایده و تجدید مزایده اقدام نماید. متقاضیان جهت بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ 
نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب 
پلیس راهور مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 98/11/30 به دبیرخانه 
سازمان تحویل نمایند و یا با شماره 03152236973 داخلى 1 تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر است 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد.
1- یک قطعه زمین با کاربرى تجارى- مسکونى واقع در زرین شهر- اول بلوار شهید قجه اى- اراضى 

مجاور شرکت تعاونى دامداران (مزایده)
2- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در سده لنجان- شهرك نگین پالك 402 (تجدید مزایده)
3- واگذارى مکان تعمیرگاه واقع در سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در قالب قرارداد 

اجاره یکساله (مزایده)
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شهردارى خوانسار

آگهى مزایده آگهى مزایده " " نوبت سومنوبت سوم""
شهردارى خوانسار به استناد مجوز شماره 709 مورخ 98/07/21 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد تعداد هشت باب مغازه واقع در خیابان شهیدى طبقه اول 

مجتمع تجارى میالد نور، را به شرح ذیل به باالترین قیمت از طریق مزایده به فروش برساند: 

- متقاضیان مى توانند تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 98/11/23 پیشنهاد خود را تحویل دبیرخانه محرمانه شهردارى نموده و رسید دریافت دارند.
- زمان بازگشائى پیشنهادات رسیده روز پنج شنبه مورخ 98/11/24 مى باشد.

- متقاضى مى بایست مبلغ 60/000/000 ریال بابت هر یک از پالك ها به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به حساب 0105922986005 به حساب شهردارى واریز 
و فیش مربوطه را همراه با تقاضانامه در پاکت در بسته تحویل دبیرخانه محرمانه شهردارى فرمایند.

- در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده و عدم واریز وجه تا مدت یک هفته از بازگشایى پاکت ها شهردارى سپرده نفر اول را ضبط و ازنفر دوم دعوت به 
عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد.

- به پیشنهاداتى که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه کارشناسى هر یک از پالك ها حدود مبلغ 4/000/000 ریال به عهده برنده مزایده مى باشد.
- متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات و دریافت اسناد مزایده در ساعات ادارى به امور مالى شهردارى مراجعه نمایند. 

م الف: 765250

جمع کلمبلغ هر مترمربعمتراژشماره پالكردیف
11415/5044/3724/000/0001/064/880/000
21415/5331/6732/000/0001/013/440/000
31415/5132/5932/000/0001/042/880/000
41415/6228/3335/500/0001/005/715/000
51415/6328/3335/500/0001/033/760/000
61415/6429/6235/500/0001/051/510/000
71415/6530/3435/500/0001/077/070/000
81415/6633/3035/500/0001/182/150/000

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى  فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى 
«اصالح شبکه آب مبارکه»«اصالح شبکه آب مبارکه»

مناقصه شماره مناقصه شماره 22//269269- - 44- - 9898
1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اصالح شبکه آب منطقه مبارکه به شماره (2098001434000105) را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت برگزار نماید.
2- کلیه مراحل برگزارى ماقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/11/19 مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن: 8- 36680030- 031، 

اتاق (292)
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

1-4- مرکز تماس: 41934- 021
2-4- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل/ تامین کننده/ مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان
98/11/30چهارشنبه16:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

98/12/10شنبه16:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/12/11یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکت ها

نوبت اول

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار:98/11/20

سرمربى تیم سپاهان 
درخصوص انتخاب «اســکوچیچ» 
براى نیمکت تیــم ملى حرف هاى 
جالبى بر زبــان آورد. بخشــى از 
اظهارات امیر قلعه نویى را در گفتگو 

با رادیو بخوانید.
■ وظیفه همه ماست که هر کس مربى 
تیم ملى مى شود از آن حمایت کند همین 
کار را در قبال آقاى کى روش هم انجام دادیم. 
االن برخى از مدیران، درست یا غلط اسکوچیچ 
را انتخاب کردند و بعضــى از همکاران من به 
انتخاب وى اعتراض کرده اند که بهتر اســت 
بیشــتر راهکار بدهند. اوایل کار کى روش بود ما 
به لبنان باختیم اولین باخت تاریخ فوتبال ایران به 
این کشور هم بود اما من از جمله آدم هایى بودم که 

وى را حمایت کردم.
■ چند وقتى بود که با من تمــاس مى گرفتند و حتى 
توافقات نهایى هم صورت گرفته بود و حتى شرط هاى 
من هم پذیرفته شــده بود. من فقط یک چیز گفتم؛ گفتم 
گزینه اول تا سوم من سپاهان اســت. اگر مردم اصفهان و 
مدیران سپاهان راضى شــدند بنده مى آیم و این وظیفه را 
انجام مى دهم. همه کارها هم انجام شده بود. حتى یک جلسه 
هم گذاشتیم که آقاى على نژاد، بهاروند، آقاى نیک فرد، لطفى، 
تابش هم از باشگاه سپاهان حضور داشتند. خیلى  فکر کردم و 
در این چند روز فشارهاى روحى روانى زیادى به من وارد شد به 
خصوص در صفحات مجازى و باالخره قسمت این شد که در 

سپاهان بمانم.

■ اصًال اینطور نبود که فدراسیون 
فوتبال تمایل داشــته باشد شما 
همزمــان هــم در تیم ملــى و هم در 
ســپاهان کار کنم چون این بحث حرفه اى نیســت. من 
هم چنین پیشنهادى نداده بودم اما کار تمام شده بود و به 
دوستان گفتم 24 ســاعت به من وقت بدهید در این زمان هر 
چقدر با خودم کلنجار رفتم دیدم نمى توانم بعد از 13 ســال در این 
شرایط به فوتبال ایران کمک کنم. شــاید لیاقت نداشتم ولى یقینًا 
اسکوچیچ لیاقت چنین انتخابى را دارد و باز هم از همکاران مى خواهم 

که کمک کنند.
■ (درپاسخ به اینکه آیا قرار بود قرارداد وى با تیم ملى تا پایان جام 
جهانى قطر باشد) من گفته بودم تا بعد از جام ملت ها. آن موقع هم 
که من به تیم ملى آمدم آقاى کیومرث هاشــمى و سایر دوستان به 
من کم لطفى کردند. به آنها گفتم براى یک مربى تیم ملى از این جام 
جهانى تا جام جهانى بعدى باید وقت بدهید اما مشکالتى به وجود 
آمد که منجر به جدایى ما شــد. آنها گفتند کمک کن، گفتم فوتبال 
کمک کردن نیســت برنامه دادن است. فکر مى کنم سر من معامله 
انجام دادند. حتى این مسئله را آقاى آخوندى در یک افطارى به من 

اعالم کرد. باید به یک مربى در تیم ملى چهار سال وقت بدهند.
■ یک روزى در یــک افطارى آقــاى آخوندى به مــن گفت که 
على آبادى فرموده اند هر جا قلعه نویى را دیدیــد یک حاللیت از او 
بطلبید. گفتم داستان چیســت؟ گفتند آقاى صفایى فراهانى گفته 
که اگــر مى خواهید من اساســنامه را تأیید کنم بایــد قلعه نویى را 
کنار بگذارید. دلخورى صفایى هم از من این بود که در یک برنامه 
ورزشى من یکسرى حقایق را در مورد مصطفوى گفته بودم که این 

آقا ناراحت شده بود. به هر حال با رفتن ما این اساسنامه تأیید شد.
■ یادم مى آید بعد از تیم ملى وقتى به استقالل برگشتم، یک آقایى 
یک مستند در مورد استقالل درست مى کرد. ایشان یک روز براى 
من تعریف کرد کــه زمان حضور من در تیم ملــى در رادیو فعالیت 
مى کرده که یک دستورالعمل آمده که تا مى توانید به قلعه نویى حمله 
کنید. اما خوشــبختانه در این چند وقت به خصــوص از زمان آقاى 
کى روش به بعد همه بسیج شدند که به تیم ملى کمک کنند. تیم ملى 

ما نیاز دارد که از این مرحله عبور کرده و به جام جهانى صعود کند.

سرمربى تیم سپاهان
درخصوص انتخاب«اســکوچیچ» 
براى نیمکت تیــم ملى حرف هاى

جالبى بر زبــان آورد. بخشــى از 
اظهارات امیر قلعه نویى را در گفتگو

با رادیو بخوانید.
و■وظیفه همه ماست که هر کس مربى 
تیم ملى مى شود از آن حمایت کند همین 
کار را در قبال آقاى کى روش هم انجام دادیم. 
االن برخى از مدیران، درست یا غلط اسکوچیچ 
را انتخاب کردند و بعضــى از همکاران من به 
انتخاب وى اعتراض کرده اند که بهتر اســت 
بیشــتر راهکار بدهند. اوایل کار کى روش بود ما 
فوتبال ایران به باختیم اولین باخت تاریخ به لبنان

بودم که  اما من از جمله آدم هایى بود اینکشور هم
وى را حمایت کردم.

حتى که با من تمــاسمى گرفتند و بود چند وقتى چ■■
تتتتوتوافقات نهایى هم صورت گرفته بود و حتى شرط هاى 
من هم پذیرفته شــده بود. من فقط یک چیز گفتم؛ گفتم 
گزینه اول تا سوم من سپاهان اســت. اگر مردم اصفهان و 
مدیران سپاهان راضى شــدند بنده مى آیم و این وظیفه را 
انجام مى دهم. همه کارها هم انجام شده بود. حتى یک جلسه 
هم گذاشتیم که آقاى على نژاد، بهاروند، آقاى نیک فرد، لطفى، 
باشگاه سپاهان حضور داشتند. خیلى فکر کردم و  تتتتاتابش هم از
دددر این چند روز فشارهاى روحى روانى زیادى به من وارد شد به 
خصوص در صفحات مجازى و باالخره قسمت این شد که در 

سپاهان بمانم.

ا■اصًال اینطو
فوتبال تمایل
همزمــان هــم در
ســپاهان کار کنم چون این بحث حر
هم چنین پیشنهادى نداده بودم اما کا
4دوستان گفتم 24 ســاعت به من وقت بد
چقدر با خودم کلنجار رفتم دیدم نمى توانم بعد

شرایط به فوتبال ایران کمک کنم. شــاید لیاقت
اسکوچیچ لیاقت چنین انتخابى را دارد و باز هم از

که کمک کنند.
(درپاسخ به اینکه آیا قرار بود قرارداد وى با ت ■)
جهانى قطر باشد) من گفته بودم تا بعد از جام م

که من به تیم ملى آمدم آقاى کیومرث هاشــمى
من کم لطفى کردند. به آنها گفتم براى یک مربى
جهانى تا جام جهانى بعدى باید وقت بدهید اما

آمد که منجر به جدایى ما شــد. آنها گفتند کمک
کمک کردن نیســت برنامه دادن است. فکر مى
اینمسئله را آقاى آخوندى در انجام دادند. حتى
اعالم کرد. باید به یک مربى در تیم ملى چهار س

ی■یک روزى در یــک افطارى آقــاى آخوندى
على آبادى فرموده اند هر جا قلعه نویى را دیدیــ
بطلبید. گفتم داستان چیســت؟ گفتند آقاى ص
کنم که اگــر مى خواهید مناساســنامه را تأیید
بو این کنار بگذارید. دلخورى صفایى هم از من
ورزشى من یکسرى حقایق را در مورد مصطفوى
آقا ناراحت شده بود. به هر حال با رفتن ما این اس
ی■یادم مى آید بعد از تیم ملى وقتى به استقالل
یک مستند در مورد استقالل درست مى کرد. ای
من تعریف کرد کــه زمان حضور من در تیم ملـ
مى کرده که یک دستورالعمل آمده که تا مى توانی
کنید. اما خوشــبختانه در این چند وقت به خصـ
کى روش به بعد همه بسیج شدند که به تیم ملىک
اینمرحله عبور کرده و به جامج ما نیاز دارد که از

قلعه نویى چگونه 
سرمربى تیم ملى نشد 

اســتاندار در خصوص گالیه هاى ســهراب مرادى، 
ملى پوش وزنه بردارى اصفهان گفت: نامه مرادى را 
به وزیر ورزش منعکس کردم و تلفن هم زدم. ایشان 
هم گفتند پیگیرى مى کنم. وظیفه من این بوده و آن 

را انجام داده ام.
روزى که ســهراب مرادى بر روى سکو رفت تا مدال 
زرین خــود را در ریو برگردن بیاویــزد، کمک کرد تا 
ورزش استان اصفهان راه چندســاله اش در پرورش 
قهرمانان المپیکى یک شبه طى کرده باشد. او اصفهان 
را صاحب نخستین مدال تاریخ خود در المپیک و آن هم 

از نوع خوش رنگ طال کرد.
مرادى به ایران و اصفهان برگشت و مسئوالن ورزش 
استان در کنار او حاضر شــدند تا خیر مقدمى و خسته 
نباشیدى به او گفته باشند. پس عکسى گرفتند و گرد 
غبار فراموشى را به چهره سهراب اصفهان زدند. مرادى 
ماند و مسیر چهارساله اى که این بار هم قرار نبود با دوره 
قبلى فرقى کرده باشد. او باید این بار هم راه را تنهایى 

مى رفت و با شرایط موجود مى ساخت.
مدتى قبل بغض پسر ســربه زیر ورزش استان ترکید 
و در مصاحبه اى مســئوالن ورزشى اســتان را به باد 

انتقاد گرفت. مرادى در این زمینه گفت: «من بروم باز 
مدال بگیرم و دوســتان بیایند پز آن را بدهند. اگر من 
دغدغه اى دارم براى آینده است. براى جوانانى که در 
سال هاى آینده مى توانند چهره هاى پر افتخار ورزش 
ما شوند. چه کسى مى گوید اصفهان هیچ استعدادى 
ندارد. چند تا استعداد مى خواهید من به شما نشان بدهم 
که مورد بى توجهى قرار گرفته اند؟ من ورزشکار استان 
اصفهان هستم، اما راه اداره کل را بلد نیستم! چون اصًال 
از من نخواسته اند که به آنجا بروم. هیچ وقت هم مسیرم 
به آنجا نیافتاده! من مملکتم را دوست دارم، استان و 
شهرم را دوست دارم، اما دلم مى سوزد. دلم براى نسلى 

که بعد از من قرار است بیاید مى سوزد.
او در آخر عباس رضایى، استاندار اصفهان را نیز مورد 
خطاب قرارداد و خاطرنشــان کرد: «آقاى اســتاندار 
یا هر کســى که مى تواند، کمک کنــد. این مملکت 
استعدادهاى زیادى دارد که در حال نابود شدن هستند. 

لطفاً به ورزش اصفهان ورود کنید، آقاى استاندار!»
در همین خصوص عباس رضایى در گفتگو با «ایمنا» 
در رابطه با درخواست سهراب مرادى از او براى ورود 
به مشــکالت ورزشى اســتان، اظهار کرد: من چون 
متخصص ورزش نیســتم، نامه این عزیز بزرگوار را 
به وزیر محترم ورزش منعکس کردم و تلفن هم زدم. 
ایشان هم گفتند پیگیرى مى کنم. وظیفه من این بوده 
و آن را انجام داده ام. همچنین پیگیر حل مسئله آقاى 
مرادى هم هستم تا ببینیم درخواستشان چه بوده است.

وى افزود: حل این موضوع کار وزیر ورزش است. در 
واقع پیغامشان به من رسیده، من منعکس کردم و پیگیر 
هم هستم. وزیر ورزش گفت یک تیمى را مى فرستم، 
آنها بررسى مى کنند و جوابشان را مى دهند.  استاندار 
اصفهان در پایان نیز گفت: سالم من را هم به ایشان 

برسانید.

استاندار اصفهان: پیگیر حل مسئله سهراب مرادى هستم

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهــان در هفته 
نوزدهم لیگ برتر روز جمعــه به مصاف 
صنعت نفــت آبادان رفت. ایــن بازى در 
نهایت با برترى یک بــر صفر ذوبى ها به 

پایان رسید.
مدیر تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان درباره 
این دیدار گفــت: با تمــام احترامى که 
براى تیم صنعت نفت قائلم، فکر مى کنم 
ذوب آهن مقابل صنعت نفت تیم برتر میدان 

بود.
محسن کرباسچى اظهار کرد: در شرایطى 
که سرمربى و مربیان جدیدى به تیم اضافه 
شده اند ما نیاز داشتیم که حتماً در این بازى 
به پیروزى برســیم. کادرفنى با جدیت و 
تجربه زیاد در مدت زمان کوتاهى فعالیت 
کرد و آنها سعى کردند تیم را سروسامان 
دهند. تغییرات در تیم ما کامًال مشــهود 
است و باید وضعیت خود را در جدول بهبود 
ببخشــیم. این 3 امتیاز کمک زیادى به ما 
کرد و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

مدیر تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در مورد 
اینکه گفته مى شــود ذوب آهن براى برد 
مقابل صنعت نفت کار راحتى داشت، چون 
این تیم به تازگى سرمربى خود را از دست 
داده و هنوز وضعیت کادرفنى اش مشخص 
نیست، تصریح کرد: برخالف این موضوع، 
کار براى ما سخت تر هم بود. اصوالً وقتى 
یک مربى تیمش را ترك مى کند و شخص 
دیگرى هدایت تیمى را برعهده مى گیرد، 
بازیکنان بخاطر شــوکى که به آنها وارد 
شده انگیزه بیشترى براى بازى و برد پیدا 

مى کنند.
اما بازى بعدى ذوب آهن در لیگ برتر مقابل 
استقالل است. دیدارى که اگرچه باید در 
چارچوب هفته بیســتم لیگ برتر برگزار 
شــود  ولى با فاصله زیاد و در روز 4 اسفند 
برگزار مى شود. دلیل برگزارى بازى در این 
تاریخ حضور استقالل در دیدار هاى مرحله 

گروهى لیگ قهرمانان آسیاست.
بر همین اســاس و بــا نظر میــودراگ 
رادولوویچ، تمرینات ذوب آهن تا سه شنبه 
تعطیل شده است. با شــروع تمرینات از 
روز سه شــنبه، ذوب آهن روز 26 بهمن 
در دیدارى تدارکاتى بــه مصاف یکى از 
تیم هاى اصفهانى که در لیگ هاى پایین تر 
فعالیت مى کند، مى رود تا این تیم همچنان 

در شرایط بازى باقى بماند.

تغییرات در ذوب آهن 
مهدى على نژاد، معاون ورزش قهرمانى وزارت ورزش مشهود است

و جوانان در مورد اینکه گفته مى شد سرمربى تیم ملى 
ایرانى است و در نهایت خارجى انتخاب شد، گفت: من 
قبًال هم در یک برنامه گفته بــودم یا مربى ایرانى، یا از 
خارجى هاى داخل ایران انتخاب خواهد شــد که دومى 
صورت گرفت. در مجموع انتخاب با فدراسیون فوتبال 
اســت و از اول هم تصمیم این بود که از پتانسیل هاى 

داخل ایران استفاده شود.
وى ادامه داد: با قلعه نویى هم مذاکره شــد اما به احترام 
مردم اصفهان و هواداران ســپاهان و با توجه به اینکه 
مردم اصفهان ناراضى و ناراحت خواهند شد، با احترام 
به دغدغه آنها فدراسیون فرد دیگرى انتخاب کرد. هر 
چند قلعه نویى گفته بود اگر تکلیف شــود، قبول خواهد

 کرد.

باشــگاه العین امارات به صورت رســمى با یک مهاجم 
مجارستانى قرارداد امضا کرد.

العین به صورت رســمى قــرارداد با جوجــاك، مهاجم 
مجارســتانى تیم اتحاد کلباء به عنــوان بازیکن آزاد را 

جمعه توافقات بین اعــالم کــرد. روز 
طرفین انجام 
شــده بود و 

دیروز به صورت رســمى این قرارداد اعالم شد. مهاجم 
33 ساله در طول یک فصل و نیم حضور در تیم اتحاد کلباء 
موفق شد با گل هاى تأثیرگذار از سقوط این تیم به دسته 

اول جلوگیرى کند. او شماره 10 العین را برتن مى کند.
ســپاهان در اولین بــازى اش در مرحلــه گروهى لیگ 
قهرمانان آسیا ســه شــنبه 22 بهمن  در امارات مهمان 

العین است.

فقط به احترام اصفهانى ها !

العین پیش از دیدار با سپاهان مهاجم جذب کرد

بازیکن باتجربه تراکتور علیرغم ده نفره شدن این تیم در دیدار مقابل گل 
گهر مانع از شکست تیمش شد.

احسان حاج صفى در دیدار روز جمعه مقابل گل گهر سیرجان و 
در شــرایطى که تیمش عالوه بر ده نفره شدن با یک گل نیز از 
شاگردان مجید جاللى عقب افتاده بود، در نهایت با پاسى دیدنى 

پایه گذار تک گل تیمش براى کسب نتیجه از این بازى شد.
حاج صفى که با اخراج عجیب مســعود شجاعى مسئ ولیت 
بیشــترى در بازى داشــت و امیدوار بود مانع از شکست و 
کمرنگ شدن شانس سرخ ها تبریزى براى حضور در جمع 
مدعیان باشــد، در لحظاتى که گهرى ها در سوداى جشن 

پیروزى مقابل حریف صاحبنام خود بودند، با ســود بردن از 
تجربه باالى خود و دیدى مناسب، اکبر ایمانى را پشت محوطه جریمه 
حریف صاحب موقعیت کرد تا او با شوتى دیدنى میالد فراهانى را تسلیم 

کند و تیمش را به گل تساوى برساند.

دار مقابل گل

جان و 
 نیز از 
دنى 

.
ت 
 و 
ع 
ن 

 از 
وطه جریمه 
نى را تسلیم 

حاج صفى جور کاپیتان را با 
پاس گل کشید

کنفدراسیون فوتبال آسیا در ابالغیه اى علیرضا فغانى و کمک هاى 
ایرانى اش را براى قضاوت در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آســیا 

انتخاب کرد. 
دیدار دو تیم جوهردار التعظیم مالزى و سون سامسونگ کره جنوبى از 
گروه G رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا 2020 روز سه شنبه 13 اسفند 

ساعت 15 به وقت محلى در جوهور باهور مالزى برگزار مى شود.
با اعالم کنفدراســیون فوتبال آســیا علیرضا فغانى به عنــوان داور و 
محمدرضا منصورى به همراه محمدرضا ابوالفضلى به عنوان کمک هاى 
وى قضاوت ایــن بازى را برعهــده دارند. داور چهارم از قرقیزســتان

 است.

آزاد را مجارســتانى تیم اتحاد کلباء به عنــوان بازیکن
روز جمعه توافقات بیناعــالم کــرد.

طرفین انجام
شــده بود و 

0اول جلوگیرى کند. او شماره10 العین
ســپاهان در اولین بــازى اش در مرح
2قهرمانان آسیا ســه شــنبه 22 بهمن

العین است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا در ابالغیه اى علیرضا
ایرانى اش را براى قضاوت در مرحله گروهى لیگ

انتخاب کرد. 
دیدار دو تیم جوهردار التعظیم مالزى و سون سامس
0 رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا 2020 روز G گروهG
5ساعت 15 به وقت محلى در جوهور باهور مالزى برگ
با اعالم کنفدراســیون فوتبال آســیا علیرضا فغانى
محمدرضا منصورى به همراه محمدرضا ابوالفضلى ب
وى قضاوت ایــن بازى را برعهــده دارند. داور چها

 است.

قضاوت فغانى در 
لیگ قهرمانان آسیا
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مزایده
شعبه دوم اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 980017 
ش ج/2 له آقاى منصور زارعى و علیه آقاى حمید خلیلى به آدرس اصفهان- خیابان پروین- 
خیابان شیخ طوسى غربى کوى مالکى بن بست رحمانى پالك 6 بابت محکوم به و هزینه 
هاى اجرایى به مبلغ 301/563/160 ریال اموال توقیفى به شرح 1- یخچال ویترینى پیتزا 
پل چهار درب یک دســتگاه به مبلغ 37/000/000 ریال 2- یخچال ویترینى ایستاده 80 
سانتى با آرم پپسى یک دستگاه به مبلغ 22/000/000 ریال 3- یخچال ویترینى ایستاده 80 
سانتى با آرم زمزم یک دستگاه به مبلغ 22/000/000 ریال 4- فریزر صندوقى یک و نیم 
مترى یک دستگاه به مبلغ 38/000/000 ریال 5- میز پیشخوان یک متر و بیست سانتى 
یک عدد به مبلغ 16/000/000 ریال 6- ال اى دى سامسونگ 40 اینچ یک دستگاه به مبلغ 
30/000/000 ریال 7- گاز پلوپز دو شعله یک دستگاه به مبلغ 1/400/000 ریال 8- فر پیتزا 
یک دستگاه به مبلغ 21/000/000 ریال 8- کباب پز گازى کوچک (7 شعله) یک دستگاه 
به مبلغ 12/00/000 ریال 9- اســنک پز 8 خانه یک دســتگاه به مبلغ 6/000/000 ریال 
10- چرخ گوشت برقى مارك پویا نمره 32 یک دستگاه به مبلغ 25/000/000 ریال 11- 
سرخ کن گازى یک دستگاه به مبلغ 1/800/000 ریال 12- ترازوى دیجیتال ماکسیم یک 
دستگاه به مبلغ 1/700/000 ریال 13- کامپیوتر کامل با مانیتور 14 اینچ دل یک دستگاه 
به مبلغ 27/000/000 ریال 14 میز گرد پایه اســتیل رویه شیشه اى و صندلى استیل رویه 
مشمع 3 دست به مبلغ کل 12/600/000 ریال که جمع 14 ردیف به مبلغ 262/700/000 
ریال دویست و شصت و دو میلیون و هفتصد هزار ریال مى باشد. الزم به ذکر است که امین 
اموال اظهار نموده اند که ردیف 2 و 3 لیست (یخچال ایستاده با آرم زمزم و پپسى متعلق به 
شرکت زمزم مى باشد که به طور امانى در اختیار آنها قرار گرفته است و مورد اعتراض هیچ 
یک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلســه ى مزایده ایى در مورخ 98/12/11 در 
ســاعت 12- 11 صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروى پمپ بنزین 
برگزار مى گردد طالبین شرکت در جلسه ى مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه  
پنج روز قبل از جلسه ى مزایده به شماره حساب 2171350205001 بانک ملى و ارائه آن 
فیش به اجراى احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده ى باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. م الف: 743912 قاســمى- مدیر اجراى احکام شعبه دوم شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/180
ابالغ اجرائیه

139804002003003205 و  139804002003003290 و 1/ شــماره پرونــده: 1/
139804002003003174/1 و 139804002003003328/1 و 139804002003003175/1 
و 139804002003003172/1 و 139804002003003289/1 و 139804002003003291/1 
شماره بایگانى پرونده: 9804638/1 و 9804526/1 و 9804476/1 و 9804690/1 و 9804477/1 
و 9804474/1 و 9804637/1 و /9804639 شماره آگهى ابالغیه: 139803802003000581 
تاریخ صدور: 1398/11/16 ابالغ اجرائیه چک- بدین وســیله به شــرکت فنى مهندسى سامان 
تجهیز صدرا به شناسنه ملى 14001908723 و شــماره ثبت 34161 به نشانى اصفهان خیابان 
چهارباغ خیابان شــهداى خواجو کدپستى 8154656946 ابالغ مى شــود که آقاى حسین رضا 
هادى شایسته به وکالت از شرکت آواپزشــک جهت وصول مبلغ 450/000/000 ریال به استناد 
چک شــماره 9522/788145- 07 مورخ 96/8/30 و مبلغ 500/000/000 ریال به استناد چک 
شــماره 9528/323554- 0 مورخ 96/9/26 و مبلغ 500/000/000 ریال به استناد چک شماره 
07- 9528/323555 مــورخ 96/9/27 و مبلغ 350/000/000 ریال به اســتناد چک شــماره 
9522/788123- 07 مــورخ 96/6/31 و مبلغ 500/000/000 ریال به اســتناد چک شــماره 
9528/323558- 07 مورخ 96/10/26 و مبلغ 500/000/000 ریال به اســتناد چک شــماره 
9528/323556- 07 مــورخ 96/9/28 و مبلغ 500/000/000 ریال به اســتناد چک شــماره 
9528/323557- 07 مــورخ 96/9/29 و مبلغ 500/000/000 ریال به اســتناد چک شــماره 
9528/323559- 07 مورخ 96/10/27 عهده بانک ملى ایران شعبه خواجوى اصفهان (کد 3071) 
جمعا به مبلغ سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده هاى اجرائى 
به کالســه هاى 9804474 و 9804476 و 9804477 و 9804526 و 9804637 و 9804638 
و 9804639 و 9804690 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش هاى مورخ 1398/08/01 
و 1398/08/02 و 1398/08/04 و 1398/08/08 مامور، محل اقامت شــما به شــرح متن سند 
شناخته نشده، لذا بنا  تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 

در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم 
توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى 
جریان خواهد یافت. م الف: 762936 اعظم قویدل- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 

11/277/
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 982054 ج/6 له خانم عاطفه یاموســى و علیه آقاى سید هادى حسینى 
علویجه مبنى بر مطالبه مبلغ 57  عدد ســکه بهار آزادى که در روز مزایده ارزیابى مى گردد 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى در تاریخ 98/12/7 ساعت 9/30 صبح در محل 
اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش یک دستگاه اتومبیل 
پژو 206 به شماره انتظامى 14- 136 ن 49 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى کالنترى محمودآباد مراجعه و 
از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت 
خواهند گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد و مابقى ثمن ظرف 
حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال 
مورد مزایده: ارزیابى و قیمت گذارى یک دســتگاه خودرو در پارکینگ امیر واقع در محور 
پاالیشگاه از یک دستگاه خودرو با مشخصات سوارى پژو- 206 رنگ سفید روغنى- مدل 
1395- شماره شاسى 845068- شماره انتظامى 14- 136 ن 49 بازدید به عمل کرده که 
پس از بررسى و تحقیق بشرح زیر اعالم نظر مى گردد. با توجه به نوع و مدل خودرو وضعیت 
فعلى قطعات بدنه و رنگ اتاق خودرو – وضعیت و کارکرد موتور گیربکس- الستیک چرخ 
ها استهالك و سایر عوامل موثر در قیمت گذارى و قیمت بازار روز خودرو به نظر اینجانب 
قیمت پایه کارشناســى مبلغى در حدود هفتاد و پنج میلیون تومان معادل 750/000/000 
ریال برآورد مى گردد. م الف: 756422 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/11/216

اخطار اجرایى
محکوم علیه حمیدرضا باقى بنشانى شاهین شهر خ صنعتى سردارجنگل کوچه اول سمت 
راست خرید خودرو فرسوده  2 – عبدالرضا یوسف مجهول المکان و محکوم له احمدرضا 
دادائى حسن آبادى بنشانى شــاهین شهر خ عطار فرعى 13 شــرقى نیم فرعى 3 جنوبى 
پالك 13 به موجب راى شماره 462 تاریخ 27 / 8 / 98 حوزه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم اســت به حضور محکوم علیهم ردیف سوم 
آقاى عبدالرضا یوسف زاده در یکى از اسناد رسمى جهت انتقال و تنظیم سند رسمى خودرو 
سوارى پراید مدل 84 به شــماره انتظامى 854 ن 39 ایران 99 به نام محکوم له و محکوم 
علیه ردیف اول به پرداخت مبلغ 000 / 250 / 2 ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم 
له هم چنین نظربه اظهارات محکوم له مبنى بر اضافى بودن مبلغ 000 / 000 / 20ریال از 
ثمن معامله و بالحاظ بندهاى مبایعه نامه پس از کسر هزینه ها قانونى نقل و انتقال دادرسى 
و خالفى تاتاریخ خردى خودرو برعهده فروشنده است و با ارائه گواهى هاى صادره در اجراى 
احکام الباقى مبالغ مذکور به حساب سپرده دادگسترى واریز گردد و پرداخت نیم عشر دولتى 
هزینه اجراتى که به عهده محکوم علیه مى باشــد . ماده 34 قانون اجراى احکام همین که 
اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد 
صریحا اعالم نماید   757621 /م الف.  مجتبى رضوانى  -  قاضى شعبه 5  حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/ 11/271 
فقدان سندمالکیت

نظر به اینکه آقایان فرید و نوید شــهرت آنها قلى پور طبق مدارك مرتبط ، تقاضاى صدور 
سند المثنى ششدانگ پالك 70053 / 301 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان حوزه شاهین 
شهر که در دفتر امالك بنام آنها هرکدام سه دانگ از ششدانگ سابقه ثبت داشته ، را نموده 

اند و با تسلیم 4 برگ استشهاد شــهود مدعى و اعالم داشته اند که اصل سند مالکیت تک 
برگ شماره 652752 ب 91 بنام نوید و سند مالکیت تک برگ شماره 652783 ب91 بنام 
فرید مفقود گردیده اســت لذا طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى 
مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد . 760836 /م الف عباســعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر 

 11/272/
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 97 / 582 ش 2 ح  شماره دادنامه 453 – 30 / 10 /98 
درخصوص دادخواست آقاى علیرضا فراهانى فرزند نسیم با وکالت اقاى محمدرضا حیدرى 
به طرفیت آقایــان 1 – هادى صفى نژاد فرزند محمد حســین 2 – ناصــر ذاکرى فرزند 
غالمحسین 3 – مجید معتمدى سده فرزند عباسعلى با وکالت آقاى حمیدرضا نجیمى به 
خواسته مطالبه چک شماره 739450 مورخ 27 / 01 / 1394 به مبلغ 000 / 000 / 100 ریال 
عهده بانک تجارت به انضمام خسارت دادرســى و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست لغایت اجراى حکم نظر به مفاد دادخواست تقدیمى تصویر مصدق چک 
و گواهینامه عدم پرداخت و بقا اصول مستندات مذکور درید خواهان که داللت بر استقرار 
دین برعهده خواندگان و استصحاب دین و اشتغال ذمه آنها و استحقاق خواهان در مطالبه 
دارد عدم حضور و تدارك دفاع از سوى خواهان که داللت بر استقرار دین برعهده خواندگان 
و استصحاب دین و اشتغال ذمه آنها و استحقاق خواهان در مطالبه دارد عدم حضور و تدارك 
دفاع از سوى خواندگان ردیف اول و دوم علیرغم ابالغ قانونى رد ادعاى وکیل خوانده ردیف 
سوم مبنى برجعل امضاى خوانده ردیف سوم که حسب محتویات پرونده کالسه 980071 
در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر در پى شکایت جعل منتهى 
به صدور قرار منع تعقیب گردیده و حســب گواهى اصدارى از آن شعبه قطعیت یافته است 
. دعوى خواهان را وارد و ثابت دانسته مســتندا به مواد 198 – 515 – 519 – 522 قانون 
آیین دادرسى دادگاهاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
قانون استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک حکم 
بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 100 ریال بابت اصل چک 
مبلغ 000 / 320 / 2 ریال بابت هزینه دادرســى به انضمام خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 30 / 10 / 1397 لغایت زمان اجراى حکم قابل محاسبه در واحد اجراى 
احکام مدنى در حق خواهان صــادر و اعالم مى نماید . راى صادره نســبت به خواندگان 
ردیف اول و دوم غیابى و ظرف مهلت بیست روز از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس 
از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدى نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى دادگسترى 
شاهین شهر و نسبت به خوانده ردیف سوم حضورى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدید نظر خواهى در محاکم محترم عمومى حقوقى دادگســترى شاهین شهر مى 
باشد . 757725 /م الف مظاهر محمدى پور - قاضى شعبه سوم شوارى حل اختالف  شاهین 

شهر/  11/273  
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 97-1233 دادنامه 480/98-
98/7/1 مرجع رسیدگى شعبه ششم شــوراى حل اختالف –نجف آباد ویالشهرخواهان: 
منصور یوسلیانى نشانى: یزادنشهر خ اول شــرقى کوى ایران دوست وکیل خواهان : اکرم 
سلیمانى نشانى نجف آباد خ شــریعتى حد فاصل چهار راه اهللا اکبر وچهار راه مجاهد جنب 
مرکز آموزش ابن سینا خوانده: محمد بخشیانى نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه 
وجه 4 فقره ســفته به شــماره هاى 72625-97/7/13و72626-97/7/13و72637-

97/7/13و72628-97/7/13(ســرى د) جمعا به مبلغ 20/000/000 تومانگردشــکار: 
خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به 
تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى منصور یوسلیانى با 
وکالت اکرم سلیمانى به طرفیت محمد بخشیانى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان 

و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه 
معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود  اقامه ننموده است  مستنداً به مواد 198 و 502 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 
تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 288/000 تومان به عنوان هزینه هاى دادرسى و 
ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه 
از تاریخ سررســید 97/7/13 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول 
مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى 
باشد.762103/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد  ویالشهر شعبه 

ششم/ 11/279
ابالغ رأى

 راى شورا- شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 825/98 دادنامه 
1001/98-98/11/7مرجع رسیدگى شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
فاطمه جعفرى فرزند سید محمد رضا نشانى آزادگان بلوار عطار انتهاى بسیج کوچه نرگس 
پ 6 خوانده: آریا یوسفى فرزند رضا قلى به کد ملى 1960046667 نشانى: مجهول المکان، 
به خواســته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى فاطمه جعفرى  به طرفیت آریا یوسفى 
با موضوع مطالبه وجه چک به مبلغ 40/000/000 ریال عهده بانک صادرات به شــماره 
48625و خسارت تاخیر تادیه از زمان 94/4/30 به انضمام هزینه هاى دادرسى نظر به بقا  
اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از  اشتغال ذمه خوانده و  نظر به عدم حضور خوانده 
على رغم ابالغقانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوى 
لذا دعواى مطروحه مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 522 قانون 
آیین دادرســى  دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 40/000/000  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد 
هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارات تاخیر و تادیه از مورخ 94/4/30 لغایت اجراى حکم 
درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.755454/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

امیرآباد شعبه پنجم/ 11/280
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139804002003001815/1 شماره بایگانى پرونده: 9802519/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000265 بدین وســیله به مهرداد هنرمند فرزند محمد 
رضا تاریخ تولد : 1362/02/31 شماره ملى : 1091616248 شــماره شناسنامه : 170 به 
آدرس نجف آباد خیابان معرفت کوچه نرگس پالك 15 ابالغ میشود که بانک ملى  شعبه 
صمدیه اصفهان به استناد قرار داد بانکى شماره 6501360845003 مورخ 1397/04/11 
جهت وصول مبلغ 500/000/000 ریال  بابت اصل ، مبلغ 45123288 ریال ســود و مبلغ 
67027762  ریال تا تاریخ 1398/04/16  بابت خســارت تاخیر تادیه  به انضمام خسارت 
تاخیر روزانه مبلغ 328833 ریال از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى طبق مقررات علیه 
شما اجرائیه صادر نموده پرونده اجرائى به کالسه 9802519 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضاى بستانکار 
طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این 
آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محســوب اســت و فقط یک نوبت در  روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان درج و منتشر  و طبق دوم ماده 113قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادى ، 
اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران ، ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى 
خوداقدام درغیر اینصورت بدون انتشــار آگهى دیگرى عملیات اجرایى طبق مقررات علیه 
شما تعقیب خواهد شد 762118/م الف- فاتحى مســئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف 

آباد/ 11/281

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
گفت: امسال در 105 شهر اســتان اصفهان راهپیمایى 
برگزار مى شــود و مردم از نقاط مختلف روســتایى هم 
مشتاقانه در راهپیمایى شهرها حاضر و همچنین در 80 

روستا نیز راهپیمایى انجام خواهد شد.
محمدعلى احمــدى اظهار کرد: دایر شــدن 41 خیمه 
انقالب در شهر اصفهان، افتتاح نمایشگاهى در مساحتى 
حدود 3000 مترمربع در محل دائمى نمایشگاه ها و بلند 
شدن صداى تکبیر و نداى ا... اکبر در همه مساجد، تکایا 
و منازل شــخصى در شــب 21 بهمن به منظور اعالم 
آمادگى براى حضور در راهپیمایى 22 بهمن، نورافشانى 

در نقاط مختلف استان و شهر اصفهان توسط سپاه و مراکز 
مختلف فرهنگى در سطح شهر از جمله برنامه هاى در نظر 
گرفته شده براى این روز است.  وى تأکید کرد: شعار یوم 
ا... 22 بهمن امسال «22 بهمن حماسه حضور، عظمت 

ملت و تکریم سردار دل ها» است.
وى در ادامه مطرح کرد: مبدأ راهپیمایى هاى یوم ا... 22 
بهمن امسال از مســاجد خواهد بود، 200 نفر از اسکیت 
سواران و دوچرخه ســواران قبل از شروع برنامه حرکت 
خواهند کرد؛ شــش جایگاه فرعى براى هدایت مردم و 
بیان شعارها، 24 ماشین بلندگودار و گروه هاى سرود در 

مسیرها پیش بینى شده است.

شهردار خمینى شــهر گفت: در منطقه گردشگرى چشمه 
الدر فضاى خوبى را براى احداث پیســت دوچرخه سوارى 
در نظر گرفته ایم و مقدمــات اولیه احداث آن انجام شــده 
اســت. على اصغر حاج حیدرى در دیدار با رئیس فدراسیون 
دوچرخه ســوارى ایــران در خمینى شــهر  بــه ســابقه 
دوچرخه سوارى در خمینى شهر اشــاره کرد و گفت: از قدیم 
تاکنون دوچرخه سوارى در خمینى شهر رونق داشته است. تا 
40 سال پیش کسى که دوچرخه داشت حمل بارش را نیز با 
همان دوچرخه انجام مى داد.  حاج حیدرى در مورد مشکالت 
دوچرخه سوارى در خمینى شهر، گفت: عرض خیابان هاى کم و 
ترافیک باال از مشکالت شهر است و در خمینى شهر منطقه اى 

که به دوچرخه سوارى اختصاص داشته باشد نداریم. وى اظهار 
کرد: سه شــنبه هاى پاك و بدون خودرو طرح خوبى بود، اما 
تنش هایى را در شهر به دنبال داشت که خوشبختانه به مرور 
زمان با برنامه ریزى هاى انجام شده توسط شهردارى و هیئت 
دوچرخه سوارى این مشکالت حل شد. حاج حیدرى با تأکید بر 
ضرورت احداث پیست دوچرخه سوارى در خمینى شهر، گفت: 
خیابان هاى مرکز شهر ترافیک سنگینى دارد و اینکه بخواهیم 
یک الین را براى دوچرخه جدا کنیم عمالً امکان پذیر نیست. با 
توجه به اینکه منطقه گردشگرى الدر چسبیده به شهر است 
مى توانیم فضاى خوبى را در قالب پیست دوچرخه سوارى براى 

عالقه مندان به دوچرخه در آنجا فراهم کنیم.

انجام راهپیمایى 22 بهمن 
در 105 شهر و 80 روستا

خمینى شهر داراى پیست حرفه اى 
دوچرخه سوارى مى شود

افت شدید دماى هوا از فردا
کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان با 
اشاره به استقرار جوى ناپایدار بر روى استان، گفت: طى دو 
روز آینده وضعیت جوى در بیشتر مناطق استان به صورت 
قســمتى ابرى، همراه با افزایش ابر و وزش نســبتاً شدید 
تا شــدید باد و همچنین در مناطق غربى و جنوب غربى، 
بارش برف پیش بینى مى شود. حجت ا... على عسگریان با 
بیان اینکه در شهر اصفهان بارش برف را نخواهیم داشت، 
اظهارکرد: بارش برف در مناطق غربى استان و شهرستان 
فریدون شهر پیش بینى شده است. وى ادامه داد: در روزهاى 
دوشنبه و سه شنبه افت شدید دما را خواهیم داشت، که این  
میزان افت دما براى شهر اصفهان تا 5 درجه سانتى گراد و 
براى فریدون شهر تا 8 درجه سانتى گراد پیش بینى مى شود.

برگزارى یادواره شهداى  لنجان
یادواره شــهداى کارگر و کارمند شهرســتان لنجان و 
گرامیداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى به 
همت ستاد برگزارى این مراسم با حضور مسئولین این 
سازمان ها و مردم همیشه در صحنه شهرستان در مصالى 
زرین شهر برگزار شد. مهدى بهرامى، معاون منابع انسانى 
و امور اجتماعى  ذوب آهن اصفهان در این مراسم گفت: 
ذوب آهن اصفهان با اعزام 14 هزار نفر نیرو به جبهه هاى 
حق علیه باطل که 286 نفر از آنها به شــهادت رسیدند و 
پشتیبانى از دفاع مقدس نقش خود را به خوبى در آن دوران 
ایفا نمود.  وى تصریح کرد: در این شرایط جنگ اقتصادى 
با بهره گیرى از منویات مقام معظــم رهبرى و همدلى 
مى توان همچون گذشته از این شرایط سخت عبور کرد.

خبر

مدیرعامل فــوالد مبارکه در جلســۀ تدوین اهداف و 
استراتژى هاى شرکـــت در ســــال 99، در جمــــع 
معاونان و مدیران فــوالد مبارکه از تولیــد متوازن و 
پایدار، تأمین پایدار مواد مصرفى و تجهیزات، برقرارى 
تـــــــوازن در ورودى و خـــــروجـــى شرکت و 
راندمان تولید، چابک تر کردن و منعطف تر شدن فرایند 
و اهتمام بیشتر براى احداث نورد گـــــرم 2 فــــوالد 
مبارکــــه به عنوان مهمترین راهبردهاى شرکت در 

سال پیش رو نام برد.
عظیمیــان گفــت: باید بــا عنایت بــه نیاز بــازار  و 
ارزش افــزوده اى کــه تولید محصول براى شــرکت 
و ذى نفعان بــه بار مــى آورد، خطــوط تولیــد را به 
کار گیریــم. ایــن امــر باعــث مى شــود بتوانیــم 
همچنان بر اساس سفارش مشــترى و نیاز بازار تولید 

کنیم.
 وى افزود: سال گذشــته موضوع تأمین الکترود براى 
شــرکت به یک بحران تبدیل شــده بــود و مدیریت 
شرکت آن را  بزرگ ترین  مســئله موجود  در راه تولید 
مى دید. تاجایى که موجودى الکتــرود به 40 روز،  10 
روز،  8 روز و حتــى 2 روز کاهش یافــت، اما به لطف 
خداوند، الکترود موردنیاز تأمین شــد و شــرکت بدون 
وارد آمدن هیچ گونه توقف به خطــوط تولید از بحران 
یادشده خارج شــد و از این حیث در وضعیت امنى قرار 

گرفت.
عظیمیان ادامه داد: البته نگرانى براى تأمین مواد اولیه 

همچنان وجود دارد، اما براى سال آینده، موضوع وارد 
کردن کنستانتره یا گندله در هیئت مدیره شرکت مطرح 
شده و در حال بررسى اســت. اگر معدن کاران تمرکز 
خود را بر اکتشــاف و استخراج بیشــتر گذاشته بودند، 
چنین مشکلى براى کشور و فوالدسازان پیش نمى آمد، 
بنابراین براى تأمین مواد اولیه باید تالش شبانه روزى 

و ویژه داشته باشیم.
وى گفت: اگر افت تولید در شــرکت هاى فوالدسازى 

ناشى از  تحریم، نبودن تجهیزات و الکترود گرافیتى و یا 
کمبود گاز و برق در فصل سرد سال و کمبود آب به دلیل 
خشکســالى بود، به اندازه عدم تخصیص سنگ آهن، 
فوالدســازان را عذاب نمى داد، چراکه کشور ما سرشار 
از منابع معدنى اســت. با ادامه این روند ممکن است در 
ســال آینده با کاهش 15 تا 18 درصدى تولید مواجه 
شویم و این مســئله براى چرخه تولید و اقتصاد کشور 

بسیار مهم است.

تبیین استراتژى هاى فوالد مبارکه در سال 99 

ناحیه نوآورى و فناورى روز گذشته با حضور معاون علمى و فناورى رئیس جمهور در دانشگاه اصفهان افتتاح شد.تالش شبانه روزى براى تأمین مواد اولیه
عضو هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان و مدیر مرکز تخصصی صنایع سرگرمى دانشگاه 
اصفهان گفت: مرکز شتاب دهنده صنایع خالق، مرکز بازى هاى فکرى و رایانه اى ،کریدور جامع دانش و مرکز 

آزمایشگاه ساخت تجهیزات فناورانه از جمله این بخش هاست.
جواد راســتى افزود : در این بخش ها زمینه تبدیل ایده به عمل و ایجاد کسب و کار و حضور استارت آپ ها را 

فراهم کرده است.
وى گفت : این مرکز به وسعت 7 هزار مترمربع و با هزینه 5 میلیارد تومان راه اندازى شده است.

استاندار اصفهان گفت: تنها 305 میلیون متر مکعب آب در پشت سد زاینده رود ذخیره شده و این نشان مى دهد 
که وضعیت میزان ذخیره آب اصفهان خوب نیست.

عباس رضایى در مراسم افتتاح طرح هاى شــهردارى منطقه 11 (رهنان) اصفهان افزود: از این مقدار، وظیفه 
قانونى ماست که 250 میلیون متر مکعب آن را به عنوان خط قرمز آب آشامیدنى مردم لحاظ کنیم، بنابراین فقط 

50 میلیون متر مکعب باقى مى ماند که در حقیقت بسیار ناچیز است.
وى ادامه داد: باید مشکالت را به صراحت با شهروندان در میان گذاشت و بر این اساس اعالم مى کنیم که حتى 

براى رفع این معضل و بارش رحمت الهى نماز و  دعا خوانده شود.

بازسازى بام سبز میدان امام على(ع) در دست اجراى سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان است. 
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى ســبز شــهردارى اصفهان گفت: این طرح زیباسازى فضاى تاریخى 
شــهر اصفهان با مســاحت حدود 2000 مترمربع براى اســتقبال از نوروز و میزبانى از گردشــگران اجرا 

مى شود.
فروغ مرتضایى نژاد افزود: پوشش گیاهى بام سبز میدان امام على (ع) با الهام از نقوش اسلیمى و با استفاده 
از 12 گونه گیاهى از جمله کاشــت حدود 7000 گلدان گل رز طراحى شده است. وى  فضاى سبز عمودى یا 
باغ بام را به معناى ایجاد فضاهاى سبز در بام تمام مناطق یکى از اولویت هاى این سازمان بیان کرد و گفت: 
درصدد هستیم براى دیوارهاى سبز از گونه هاى گیاهى مقاوم تر و مناسب تر با هزینه کمتر استفاده کنیم زیرا 

گونه هاى گیاهى لوکس با نیاز آبى باال مورد استقبال شهروندان قرار نمى گیرد.

افتتاح ناحیه نوآورى و فناورى دانشگاه اصفهان

استاندار: باید نماز باران خوانده شود

بازسازى بام سبز میدان امام على(ع) براى نوروز
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نتایج تازه ترین بررسى ها نشان مى دهد مادربزرگ ها و 
پدربزرگ هایى که از نوه هاى خود نگهدارى مى کنند 
کمتر از سایر افراد از تنهایى رنج مى برند و دایره روابط 
اجتماعى گسترده ترى دارند. در این پژوهش 3800 فرد 
مسن مورد بررسى قرار گرفتند و درنهایت مشخص 
شد، آنهایى که از نوه هایشــان نگهدارى مى کنند در 

برابر ابتال به زوال عقل و در نهایت آلزایمر در امانند.

کارشناســان دانشــگاه هامبورگ آلمان باور دارند، 
نگهــدارى از نوه ها به پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها 
احســاس عزت نفس مى دهد و منجر به داشــتن 

احساس جوانى مى شود. 
«الهانور کویرك» ، نویسنده اصلى گفت: کمک به 
خانواده ها براى برقرارى تعادل در کار و خانواده با ارائه 
مراقبت هاى تکمیلى در نوه مى تواند باعث افزایش 
عزت نفس مادربزرگ ها و پدربزرگ ها شود، همچنین 
ممکن است روابط مداوم مثبت با فرزندان و نوه ها به 

سالمت آنها کمک کند. 
کارشناسان تأکید مى کنند، سرگرم بودن افراد مسن 
براى سالمت مغز آنها در دوره کهنسالى الزم است 
و آنها باید به روش هاى مختلف سالمت مغز خود را 

تأمین کند.

فرض کنیم فردى در دو ماه گذشته، 8 کیلوگرم از وزنش کم شده باشد. در این صورت باید حتمًا 
به پزشک مراجعه کرده و پزشک او را به دقت معاینه کند. شاید این فرد بیمارى پرکارى تیروئید 

داشته باشد که در این صورت آزمایش خون حتماً بیمارى را نشان خواهد داد.
هورمون هاى تیروئید تولید انرژى و حرارت در بدن را افزایش مى دهد و به همین دلیل بیمارى 
که دچار پرکارى تیروئید مى شود، اشتهاى زیادى دارد ولى روز به روز الغر مى شود و به دلیل 

هدر رفتن انرژى احساس خستگى دائمى دارد.
کاهش وزن همراه با عصبانیت، تحریک پذیرى، عرق کردن زیاد، احساس گرماى بیش از حد، 
لرزش دستان و چشم هاى بیرون زده و خیره عالیم مهم بیمارى پرکارى تیروئید است. در افراد 
پیر عالیم ممکن است به کلى متفاوت باشد و بیمارى با اختالل رفتارى مثل بى تفاوتى و ضعیف 
شدن عضالت یا کاهش وزن تظاهر کند. خوشبختانه این بیمارى ها اگر به موقع تشخیص داده 

شود درمان هاى خوب و مؤثرى دارد.
سه روش درمانى براى این بیمارى وجود دارد: روش اول استفاده از داروهاست که باید به مدت 
طوالنى استفاده شود.  روش دوم جراحى تیروئید است که در درمان پرکارى تیروئید بسیار موفق 

است، ولى مشکالت و خطرات کمى هم دارد.
روش سوم اســتفاده از ید رادیواکتیو است. ســلول هاى تیروئید پرکار به سرعت ید را جذب 
مى کنند. این ماده رادیو اکتیو به تدریج با آزادســازى اشعه بتا از خود سلول هاى تیروئیدى را 

تخریب مى کند.

 نتایج تازه ترین بررسى ها حاکى از این است که رسانه هاى اجتماعى 
منجر به بروز اختالل خوردن در نوجوانان شده اند.

نتایج بــه دســت آمــده از ایــن پژوهش بــه خوبى نشــان داد، 
رســانه هاى اجتماعى ماننــد اینســتاگرام منجر به بــروز اختالل 
خوردن در نوجوانان شده است؛ آنها از خوردن غذا و مواد غذایى مغذى 

خوددارى مى کنند تا مانند افراد مدلینگ اینستاگرام باشند.
تقریبًا نیمى از کودکان به شیوه هاى مرتبط با اختالالت خوردن 
مانند بى اشتهایى رفتار کردند و اعتراف کردند که از خوردن 
وعده هاى غذایى و همچنین ســایر عادت ها صرف نظر 

کردند.
داد ه ها حاکى از آن اســت که اســتفاده از رسانه هاى 
اجتماعى در دختران و پسران 12 تا 13 ساله به ویژه 

استفاده از اینستاگرام و اسنپ چت رایج است.
کارشناسان بهداشتى باور دارند، اختالل خوردن منجر 
به بروز بیمارى هاى متعددى مى شود که در سنین رشد 

نوجوانان مى توانند مشکالت جدى به بار آورد.

لنز تماسى از گزینه هایى است که براى رفع مشکل بینایى 
توصیه مى شود اما ممکن است استفاده از آن براى همه 
افراد مقدور نباشد. در چنین مواردى گزینه جراحى لیزرى 
چشم مطرح مى شود. این نوع از عمل جراحى که لیزیک 
خوانده مى شود براى رفع مشکالتى از قبیل نزدیک بینى، 

دوربینى و آستیگماتیسم انجام مى شود.
بسیارى از چشــم پزشــکان معتقدند جراحى لیزیک با 
عوارض جانبــى جدى براى بیمار همــراه نخواهد بود. 
همچنین این شــیوه از ایمن تریــن و مؤثرترین فرایند 

درمانى در علم چشم پزشکى به حساب مى آید.
با این حال ســایت تخصصى «مدیکال دیلى» در مقاله 
جدیدى آورده است که این عمل جراحى نیز با خطرات 
و عوارض جانبى همراه است که از آن جمله مى توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
خشکى چشم ها از شــایع ترین عوارض جانبى جراحى 
لیزیک است که دائمى نیســت و طى چند هفته تا شش 
ماه پس از جراحى رفع مى شــود. این عارضه بیشتر در 

افراد مســن، مبتالیان به اختالل هاى خــود ایمنى یا 
افرادى که از داروهاى خاص مصرف مى کنند، مشاهده 

مى شود.
در این جراحى با اســتفاده از لیزر قرنیه ترمیم مى شود. 
در نتیجه ممکن اســت در فرایند ترمیم مقدار زیادى یا 
میزان ناکافى از بافت برداشــته شود. البته در حالت دوم 
مى توان با انجام جراحى دیگر مشــکل به وجود آمده را 

برطرف کرد.
این امکان وجود دارد که با رفع مشکل بینایى اولیه، بیمار 
به مشکالت دیگرى از قبیل دو بینى و خیرگى دچار شود. 
همچنین این احتمال وجود دارد در محیط هایى با میزان 
نور کم، قدرت بینایى کاهش پیدا کند. در موارد بسیار نادر 
فرد ممکن است دچار انحراف دید، درد مزمن یا حتى از 

دست دادن بینایى شود.
با این حال متخصصان تأکید دارند که احتمال بروز این 
عوارض و خطرات بسیار اندك است و کمتر از آن است 

که افراد از مزایاى این فناورى بى بهره بمانند.

رکسانا صادقى، عضو هیئت علمى علوم پزشکى شهید بهشتى فوق تخصص آنژیوپالستى درباره نارسایى قلبى اظهار 
کرد:  زمانى که یک فرد در سن متوسط یا باالیى با ســابقه دیابت یا فشار خون دچار تنگى نفس فعالیتى  شود، حتمًا 

دچار نارسایى قلبى خواهد شد. 
او در ادامه افزود: البته این تنگى نفس گاهى  شدید نخواهد بود و تنها تغییراتى در فرد ایجاد خواهد کرد. براى مثال افراد 
ممکن است در مقایسه با گذشته نتوانند به راحتى تعداد طبقات زیادى را طى کنند. اگر فرد  توانایى خود را از دست بدهد 
و  احساس ضعف، خستگى کند ممکن است دچار نارسایى قلبى شــده باشد. گاهى اوقات ناراحتى هاى قلبى ممکن 

است موجب بروز نارسایى سیستولیک شود، یعنى اختاللى در پمپاژ قلبى ایجاد کند. 
صادقى بیان کرد: فردى که دچار نارســایى قلبى یا سیســتولیک شــود باید فوراً به پزشک مراجعه 

کند. یکى از مهمتریــن کارهایى که فرد باید انجام دهد، تشــخیص زودهنــگام و مراجعه به 
پزشک است. قبل از اینکه بیمارى سیر پیشرفت بگیرد باید زود تشخیص داده شود. اگر فردى 

مبتال به بیمارى دیابت باشد باید تحت مراقبت هاى متخصص غدد قرار بگیرد. زیرا 
کنترل قند موجب مى شود جلوى نارســایى قلبى و بیمارى هاى کلیوى گرفته 

شود.
او تصریح کرد: پیشگیرى ســریع و زود هنگام از ایجاد نارسایى قلبى 

موجب مى شــود که فرد بتواند بر کیفیت زندگى و طول عمر خود 
بیافزاید. در این بیــن افراد میانســال باید به طــور دوره اى به 
پزشــک مربوطه براى چکاپ مراجعه کنند. عارضه هایى مانند 
نارسایى کلیه و قلبى،  دیابت باعث مى شوند به تمام ارگان هاى 
دیگر بدن آسیب وارد کنند، پس قبل از شــیوع باید مانع بروز آنها 

شویم.
صادقى اظهار کرد: یکى از عوامل مهم بر بهبــود عملکرد قلب رژیم غذایى 

مناسب است. خوردن غذا هاى سالم خطر ابتال به مشکالت قلبى را کاهش خواهد داد. افراد 
باید یک رژیم غذایى کم نمک و کالرى داشته باشند. خوردن هر روزه سبزیجات، غالت کامل، میوه، آجیل 

و دانه ها بسیار مناسب و مفید خواهد بود. افراد مبتال باید روزانه دو تا سه وعده غذاهاى  دریایى در هفته داشته باشند. 

حمالت ناگهانى سرگیجه گاهى آنقدر شدید است که پس از ایجاد ترس و دلهره در بیماران و 
اطرافیان آنها، بیمار را روانه اورژانس مى کند. در این شرایط اگر دلیلى براى سرگیجه ناگهانى 

یافت نشود، ارزیابى گوش در اولویت قرار  مى گیرد.
خیلى از بیماران باورشان نمى شــود که این حمله ناگهانى و خطرناك که ممکن است حتى 
موجب زمین خوردن بیمار شود، مى تواند ناشى از اختاللى در گوش باشد. یکى از اختالالت 
شــایع گوش که با حمالت ناگهانى سراغ بیمار مى آید، ســندروم منیر یا به صورت عامیانه 

بیمارى فشار گوش است.
سندروم منیر بر اثر افزایش فشــار گوش داخلى رخ مى دهد. از آنجا که گوش داخلى مسئول 
حس شنوایى و تعادل است، بیمارى منیر اغلب این توابع را تحت تأثیر قرار مى دهد بنابراین 
عالیمى مانند کاهش شنوایى، وزوز گوش (زنگ زدن در گوش) و سرگیجه بیشتر در بیمارى 
منیر شایع است. شیوع این بیمارى در سنین 40 تا 60 سالگى بسیار باالست. اگر چه درمان 
قطعى براى بیمارى منیر وجود ندارد اما مى توان با برخى از درمان ها عالیم آن را کنترل کرد. 

درمان بیمارى منیر توسط متخصص گوش و حلق و بینى انجام مى شود.

متخصصین طب سنتى معتقدند که قرمه سبزى به علت داشتن آهن و 
فوالت یک سالح قوى در برابر «کم خونى» است! قرمه سبزى حاوى 
ترکیباتى مانند آهن، روى، سلنیوم، منیزیم، کلسیم، فوالت، فسفر، 

گوگرد و انواع ویتامین هاى D ، C و گروه ویتامین هاى B است!

از کجا 
بفهمیم 

نارسایى 
قلبـى 
داریم؟

 هیئت علمى علوم پزشکى شهید بهشتى فوق تخصص آنژیوپالستى ددرباره نارسایى قلبى اظهار 
در سن متوسطیا باالیى با ســابقه دیابت یا فشار خون دچار تنگىننفسفعالیتى شود، حتمًا  رد

واهد شد. 
ین تنگى نفس گاهى  شدید نخواهد بود و تنها تغییراتى در فرد ایجاد خوخواهد کرد. براى مثال افراد 
ه با گذشته نتوانند به راحتى تعداد طبقات زیادى را طى کنند. اگر فرد  تووانایى خود را از دست بدهد 
ستگى کند ممکن است دچار نارسایى قلبى شــده باشد. گاهى اوقاتن ناراحتى هاى قلبى ممکن

سایى سیستولیک شود، یعنى اختاللى در پمپاژ قلبى ایجاد کند. 
ى که دچار نارســایى قلبى یا سیســتولیک شــود باید فوراً به پزشکک مراجعه 

ـن کارهایى که فرد باید انجام دهد، تشــخیص زودهنــگام و مراجععه به 
نکه بیمارى سیر پیشرفت بگیرد باید زود تشخیص داده شود. اگر فردىى

ت باشد باید تحت مراقبت هاى متخصص غدد قرار بگیرد. زیرا 
 شود جلوىنارســایى قلبى و بیمارىهاىکلیوى گرفته 

یرى ســریع و زود هنگام از ایجاد نارسایى قلبى 
 فرد بتواند بر کیفیت زندگى و طول عمر خود 

ن افراد میانســال باید به طــور دوره اى به 
ى چکاپ مراجعه کنند. عارضه هایى مانند 
  دیابت باعث مى شوند به تمام ارگان هاى 
 کنند، پس قبل از شــیوع باید مانع بروز آنها 

کى از عوامل مهم بر بهبــود عملکرد قلب رژیم غذایى 
 غذا هاى سالم خطر ابتال به مشکالت قلبى را کاهش خواهد داد. افرادد 

کم نمک و کالرى داشته باشند. خوردن هر روزه سبزیجات، غالت ککامل، میوه، آجیل
 و مفید خواهد بود. افراد مبتال باید روزانه دو تا سه وعده غذاهاى  دریاییى در هفته داشته باشند. 

بیمارى فشار گوش چیست؟

آیا من دچار پرکارى تیروئید هستم؟

لیزیک چشـم خطر هم دارد؟ 

افراد مسن با این روش در سالمت هستند

قرمه سبزى داروى 
«کم خونى» است!

 نتایج تازه ترین بررس
منجر به بروز اختالل
نتایج بــه دســتآ
رســانه هاى اجتماع
خوردن در نوجوانان
خوددارى مى کنند
تقریبًا نیمى از ک
ممممانند بى اشت
وعده هاى

کردند.
اااداده ها
اجتما
استفا
کارش
ببه برو
نوجوا

«اینستاگرام»، 
مقصر بیمارى هاى 

نوجوانان

 حصروراثت 
اعظم نجفیان نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 408 به شرح دادخواست به کالسه 
1804/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان طیبه نجفیان نجف آبادى بشناسنامه 21187 در تاریخ 91/9/23 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد حسین 
نجفیان نجف آبادى ش ش 593 ، 2. ناصر نجفیان نجف آبادى ش ش 23260 ، 3. بهجت 
نجفیان ش ش 2759 ، 4. اعظم نجفیان نجف آبادى ش ش 408 ، 5. اشــرف نجفیان 
نجف آبادى ش ش 1090240287 (فرزندان متوفى)، 6. عباس نجفیان نجف آبادى ش 
ش 15228 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 762537/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 11/282
 حصروراثت 

ســناء بهارلویى داراى شناسنامه شماره97 به شرح دادخواســت به کالسه 1802/98 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد 

بهارلویى یانچشمه بشناســنامه 2614 در تاریخ 98/10/2 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. سناء بهارلویى ش ش 97 
، 2. خدیجه بهارلویى یانچشــمه ش ش 539 ، 3. محترم بهارلویى یانچشمه ش ش 84 
، 4. محمد بهارلویى یانچشــمه ش ش 40 ، 5. على بهارلویى یان چشمه ش ش 1014، 
6. فاطمه بهارلویى یان چشمه ش ش 516، 7. محمد على بهارلویى یان چشمه ش ش 
1444، 8. سکینه بهارلویى یانچشمه ش ش 1685، 9. زهرا بهارلویى یان چشمه ش ش 
2351، 10. حسین بهارلویى یانچشمه1487 ، 11. غالمعلى بهارلویى ش ش 50 (فرزندان 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 762693/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 11/283
 حصروراثت 

حسین بهارلویى یان چشمه داراى شناسنامه شماره1487 به شرح دادخواست به کالسه 
1803/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان رقیه بهارلویى یانچشمه بشناسنامه 115در تاریخ 90/6/1 اقامتگاه دائمى خود 

را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. محترم بهارلویى 
یانچشمه ش ش 84 ، 2. خدیجه بهارلویى یانچشمه ش ش 539 ، 3. غالمعلى بهارلویى 
ش ش 50، 4. سکینه بهارلویى یانچشمه ش ش 1685 ، 5. سناء بهارلویى ش ش 97، 6. 
على بهارلویى یان چشمه ش ش 1014، 7. فاطمه بهارلویى یان چشمه ش ش 516، 8. 
محمد بهارلویى یانچشمه ش ش 1444، 9. حسین بهارلویى یان چشمه ش ش 1487، 
10. زهرا بهارلویى یانچشمه2351 ، 11. محمد بهارلویى یانچشمه ش ش 40 (فرزندان 
متوفى)، 12. احمد بهارلویى یان چشمه 2614 ( همسر متوفى ) متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 762807/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /11/284
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان امیر نعمتى به وکالت الهام نساج دادخواســتى به خواسته الزام خوانده مطالبه به 
طرفیت خوانده اکبر حیدرى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 998/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/12/24 
ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 

معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواســته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 

خواهد شد. 763442/ م الف شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/  11/285
 ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ دادرسى و دادخواســت ضمائم - آقاى على مظفرى فرد خواهان حمیدرضا 
ذکاوتمند دادخواستى به خواسته مطالبه در شوراى حل اختالف شهر گز  به طرفیت شما 
به این شورا تقدیم نموده و به کالســه 98 / 548 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 24 / 12 
/98 ساعت 30 / 3 بعدالظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق 
مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد . 760465 /م الف دفتر شوراى حل اختالف شهر 

گز /11/270 

 شرکت سهامى خاص تدبیر پردازان ماندگار درتاریخ1398/11/13 به شماره ثبت 64040 به 
شناسه ملى 14008961610 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تاســیس، راه اندازى و بهره بردارى از دفتر 
پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومى غیر دولتى یا دفتر خدمات ارتباطات و فناورى اطالعات 
(ICT) روستایى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله زینبیه ، کوچه گودضرابى [39] ، خیابان الله جنوبى ، پالك -501 ، طبقه همکف 
کدپستى 8198836973 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره2591/287 مورخ1398/10/26 نزد بانک کشاورزى شعبه 
قدس اصفهان با کد 2591 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا 
هیئت مدیره آقاى مرتضى نوربخش به شماره ملى 1290454612و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال خانم مهناز نورزاده به شماره ملى 1290686513و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى على نوربخش به شماره ملى 6609838011و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى احسان مصطفائى دهنوى به شماره ملى 1287397794 
به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى مهدى آجرى به شماره ملى 4579289072 
به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (761956)

تاسیس



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

متّقین گروهــى از مردم دنیایند که دنیاپرســت نیســتند، پس در 
دنیا زندگى مى کننــد اما آلودگى دنیاپرســتان را ندارند، در دنیا 
با آگاهى و بصیرت عمــل مى کنند و در ترك زشــتى ها از همه 
پیشــى مى گیرند، بدن هایشــان به گونه اى در تــالش و حرکت 
است که گویا میان مردم آخرتند، اهل دنیا را مى نگرند که مرگ 
بدن ها را بزرگ مى شــمارند، اما آنها مرگ دل هــاى زندگان را 

موال على (ع)بزرگ تر مى دانند.
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بانک توسعه تعاون از خرداد سال 1392 تا پایان دى 
ماه سال 1398طى فعالیت 6 ساله از روند روبه رشد و 
مناسبى برخوردار بوده است به نحوى که مانده منابع 
این بانک در پایان دى ماه ســال جارى از رشد 765 
درصدى و مانده تســهیالت این بانک از رشد 468 
درصدى نسبت به پایان ســال 1392 برخوردار بوده 
است ضمن آنکه تســهیالت پرداختى بانک تا تاریخ 
یاد شــده در ســال 98  بالغ بر 23000 میلیارد ریال 
مى باشد که ازدستاوردهاى بانک در خالل دوره شش 

ساله دولت تدبیر و امید بوده است.
 عالى محمودى، مدیر شــعب بانک توســعه تعاون 
اســتان اصفهان به مناســبت گرامیداشــت ایام ا... 
دهه مبــارك فجر گفــت: بانک توســعه تعاون بر 
اســاس سیاســت هاى کلى اصل 44 قانون اساسى 
ابالغى توســط مقام معظم رهبرى و قانون اجراي 
سیاســت هاى کلى اصل 44 در حمایت از توســعه 
بخش تعاون تأســیس گردید و در همین راســتا بر 
اســاس جزء (5) بند (ب) سیاســت هاى کلى اصل 
(44) قانون اساســى مبنى بر «تشکیل بانک توسعه 
تعاون با ســرمایه دولت با هدف ارتقاى سهم بخش 
تعاونى در اقتصاد کشــور» و به موجب بند (و) ماده 
(9) قانــون اجراى سیاســت هاى مذکــور که بیان 
مى دارد «تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه 
معادل 5 هزار میلیارد ریال از محل حســاب ذخیره 
ارزى توســط دولت براى تأمین منابع ســرمایه اى 

بخش تعاون»، در سال 88 به طور رسمى فعالیتش را 
آغاز و راه اندازي گردیده است.

وى افزود: با توجه به شــعار ســال 1398 حمایت از 
رونق تولید به نقش و جایگاه تعــاون در تحقق این 
هدف اشــاره نمود وافزود: بانک توســعه تعاون در 
راســتاى حمایت از  رونق تولید در برابر بحران هاى
گوناگــون و بــا مدیریــت تعاونــى ها بــه عنوان 
بنگاه هــاى اقتصادى مــردم نهاد که با ســرمایه 
مردمى براى مــردم و بــا مدیریت مــردم فعالیت 
مى کنند مى توانند نقش مهــم و مؤثرى در تحقق 
اهداف اقتصاد داشته باشــند و بخش تعاون به جهت 
مزیت هاى مناســب از جمله مردم نهادترین بخش 
اقتصاد، سازگارى با عدالت اجتماعى، ایجاد اشتغال 
ارزان قیمت در بخــش تعاون (پاییــن بودن حجم 
ســرمایه گذارى مورد نیاز)، انعطاف پذیرى بیشتر، 
تحرك و پویایى، پاسخگویى ســریع تر به تحرکات 
بازار، تنوع و گســتردگى فعالیت ها در سطح کشور، 
بزرگ ترین شبکه توزیع کاال، شبکه حمل و نقل و... 
مى تواند کمک شایانى به تحقق اهداف تولید ملى و 
اشتغال داشته باشــد که الزمه ایفاى این نقش مهم 
حمایت هاى بیشتر از بخش تعاون و عملیاتى نمودن 

هفت راهبرد تحول بخش تعاون خواهد بود. 
در ادامه عالى محمودى به معرفــى بانک، خدمات 
و عملکرد بانک توســعه تعاون در ابتداى ســال 98  

پرداخت که این گزارش به شرح ذیل مى باشد:

معرفی بانک:
بانک توسعه تعاون در سرآغاز راه خود پشتوانه دو دهه 
فعالیت و ارائه خدمات اعتباري در قالب صندوق تعاون 
کشور با 31 مدیریت شعب و بیش از 400 شعبه و 50 
باجه  در تمامی نقاط کشور، خدمات بانکی و پولی را 
به مشــتریان ارائه می نماید. طبق اساســنامه بانک 
توسعه تعاون 70 درصد تســهیالت به بخش تعاون 

پرداخت می شود.

بانک توسعه تعاون در استان اصفهان:
بانک توسعه تعاون در استان اصفهان با یک مدیریت 
شــعب و 28 شــعبه و یک باجه و 215 نفر پرســنل 
تحصیلکرده و جوان، خدمات خود را به بخش تعاون 
و ســایر بخش هاي اقتصادي در قالب انواع خدمات 
بانکی، انواع تســهیالت، خدمــات ضمانتنامه اي، 
خدمات ارزي و خدمات بانکــداري الکترونیکی ارائه 

می نماید.

معرفی خدمات بانک:
بانک توسعه تعاون جزو بانک هاي تخصصی–توسعه اي

دولتی اســت که کلیه خدمات بانکی متداول و مرسوم 
شــبکه بانکی را بــه جامعه هــدف و مشــتریان ارائه

می دهد.
گزارش عملکرد بانک توسعه تعاون استان 

اصفهان:
شعب:

استان اصفهان جزو مدیریت هاي شعب استان درجه 
یک و داراي 28 شعبه و یک باجه می باشد که 6 شعبه 
در شهر اصفهان واقع شده است و از نظر تعداد شعب 

جایگاه دوم را در بین استان هاى کشور دارد.
تسهیالت اعطایی استان در سال 97 و 

10 ماه اول سال 98 :
بانک توســعه تعاون اســتان اصفهان در سال 97 و 
ده ماه اول ســال جارى بیش از 9400 میلیارد ریال  
تسهیالت اعتبارى به تشکل ها، اتحادیه ها، تعاونى 
و مشــتریان در بخش هاى مختلف اقتصادى اعم از 
صنعت و معدن، کشــاورزى و دامپرورى، مسکن و 
عمران و خدمات و بازرگانى و زیر بخش هاى مرتبط 
پرداخت نماید. قطع یقین این تســهیالت با رویکرد 
ایجادى، توســعه اى، تکمیلى و تأمین نیاز سرمایه 
در گردش به متقاضیان و جامعه هدف پرداخت شده 
است و عمًال نتایج حاصل از پرداخت این تسهیالت 
در قالب کمک به زمینه ســازى براى ایجاد و توسعه 

اشتغال، رونق کسب و کار تولید و خدمات و همچنین 
حفظ اشتغال موجود بوده است و در حال حاضر آمادگى 
ارائه انواع خدمات در بخــش هاى مختلف اقتصادى،
مناطق سیل زده در دو بخش کشــاورزى و مسکن، 
تســهیالت تکلیفى قرض الحســنه بهزیســتى و 
کمیته امداد امام(ره) و مشــاغل خانگى و تسهیالت 
تفاهمنامه اى با سایر دستگاه ها و شرکت ها در راستاي 
حفظ و ایجاد اشتغال همسو با سیاست ها  و برنامه هاي 

دولت تدبیر و امید را دارد.
ضمانتنامه:

در سال 97 تعداد  1020  فقره ضمانتنامه بالغ بر 2345  
میلیارد ریال توسط شعب استان صادر شده است که 
70 درصد برنامه ابالغی محقق شده است. قابل ذکر 
است در ده ماه اول سال 1398 تعداد 885  فقره  انواع 
ضمانتنامه بالغ بر 2487 میلیارد ریال جهت تسهیل 
مراودات بازرگانى و پیمانکارى به مشتریان خود ارائه 

نموده است.
بانکداري الکترونیکی:

 ضریب نفوذ مشتریان الکترونیکی استان به 33 درصد 
کل مشتریان رســیده و از برنامه هاى بانک توسعه 
تعاون اســتان اصفهان، گســترش پوشش خدمات 
بانکدارى الکترونیک و افزایش ضریب نفوذ مشتریان 
الکترونیکى مى باشد. در حال حاضر تعداد 37 دستگاه 
ATM و 4500 دستگاه POS به مشــتریان گرامی 

بانک خدمات ارائه می نمایند.

پرداخت 23 هزار میلیارد ریال تسهیالت
 توسط بانک توسعه تعاون استان اصفهان

برخى کالنشــهرها همچون اصفهان طى یک دهه اخیر 
مفاهیم نظرى توسعه شــهرى را در برنامه هاى جامع و 
در مراتب بعدى در طرح ها و پروژه هاى خود نمود عملى 
داده اند که برونــداد آن ورود کلیــدواژه هایى همچون 
احساس مسئولیت در برابر آینده شــهر، عدالت فضایى، 
توسعه مسئولیت هاى اجتماعى، مشارکت شهروندان و ذى 
نفعان، تاب آورى، بازاریابى شهرى و توسعه زیرساخت هاى 

شهرى به ادبیات توسعه در فضاى شهرى است.  
نفوذ به دل هریک از این واژه ها خارج شدن از پوسته نظرى 
و اجراى طرح ها و برنامه هاى ملموس براى شهروندان را 
مى طلبد؛ از همین رو، در سه سال اخیر، مدیریت شهرى 
اصفهان با محور قرار دادن شهروندان در برنامه هاى خود 
طرح ها را در بُعد فراشهرى و فرامنطقه اى به نقاطى برده 

است که در سال هاى اخیر کمتر به آن توجه شده بود.

ارزش گذارى سالمت شهروندان
آغاز به کار طرح هایى همچون پروژه رینگ چهارم حفاظتى 
شهر از شرقى ترین نقطه اصفهان تا رسیدن به غربى ترین 
نقطه استان، بخشى از ســناریوى شهردارى براى نشان 
دادن عدالت فضایى به مردم و ساکنان مجاور طرح است. 
این طرح با گســتره 78 کیلومترى که دربرخواهد گرفت 
مى تواند در مسیر خود توسعه درون زا را به مناطق درگیر این 
طرح ببرد، از سویى برخى معضالت ساکنان همجوار این 
طرح همچون تلفات انسانى ناشى از تصادفات (که عمدتا 
نتیجه تردد ماشین هاى ســنگین در خیابان هاى داخل 
شهر به جاى اطراف شهر بود) را کاهش داده و همچنین 
بسیارى از معضالت اجتماعى ساکنان این مناطق را مرتفع

مى کند. 

اجراى رینگ چهارم، یک آرمان بود
این بخش از مزیت هاى اجرایى رینگ چهارم، رجوع به 
همان نگاه شــهروند محورى برنامه هاى شهرى است، 
برنامه اى که در نظر دارد جان و مال انســان ها در سایه 
اجراى پروژه هاى شــهرى بیشــتر از پیش حفظ شده و 
ارزشمند شمرده شــود، از طرف دیگر موضوع سالمت و 
خاصه کنترل آالینده ها بعد از اجراى این طرح، از شــعاع 
شــهر اصفهان و مناطق دورتر خواهد شد و ضریب نفوذ 
آالینده هاى جوى ناشى از تردد وسایل حمل و نقل بارى 
که از شــهرهاى دیگر به اصفهان وارد مى شوند، کاهش 
مى یابد. در نگرش جدید مدیریت شهرى، این طرح افق 
فراشهرى دارد و چشم انداز اهداف آن شهرهاى همجوار 
اصفهان همچون دولت آباد، خورزوق، خمینى شهر و .... را 

هم دربرخواهد گرفت.
به عبارت ساده تر، کاهش آالینده ها، کاهش ترافیک درون 
شهرى، کاهش زمان سفر، کاهش خطرات جانى ناشى از 
تصادفات از اصلى ترین مزایاى مستقیم این طرح به شمار 
مى آید. دکتر نوروزى، شهردار اصفهان در گفتگوى اخیر 
خود با شــبکه اصفهان گفته بود: احداث حلقه حفاظتى و 
رینگ چهارم یک آرمان بــراى اصفهان بود که عملیات 
اجرایى آن در این دوره آغاز شــد. احداث حلقه حفاظتى 
شهر اصفهان و رینگ چهارم، یکى از بزرگ ترین اقدامات 
زیرساختى است که براى بهبود محیط زیست و رفع آلودگى 
هواى شهر اصفهان در حال انجام است. رینگ چهارم به 
طول حدود 80 کیلومتر است که 50 کیلومتر از آن در شهر 
اصفهان واقع شده اســت و پس از احداث رینگ اول در 
دوران صفویه و احداث رینگ دوم در دوران پهلوى و رینگ 
سوم در 40 ســال اخیر، رینگ چهارم آرمانى بود که باید 

محقق مى شد و در این دوره اجراى آن آغاز شد. 

شراکت دو سر بُرد براى شهر
افزایش مشــارکت عمومى در حوزه اجرا را با ارتقاء روابط 
مدیریت شهرى با بخش خصوصى مى توان المان سازى 
کرد به طوریکه در حال حاضر با گذشــت نزدیک به سه 
ســال از تجربه مدیریتى شــهر در این دوره، المان هاى 
متعددى از شراکت شهردارى با بخش خصوصى و عمومى 
جامعه را مى تــوان در نقاط مختلف شــهر دید. اجراى 
شهرك نمایشگاهى اصفهان در فضاى 47 هکتارى، ساخت 
تصفیه خانه هاى شمال و جنوب شــهر اصفهان با امکان 
تامین آب مورد نیاز فضاى ســبز مناطق 8،10،11 و 12و 
حاشیه شهر با مشارکت شرکت هاى دانش بنیان و سرمایه 
گذار بخش خصوصى، تکمیل پروژه احیاى میدان امام على، 
شهرك سالمت اصفهان و .....بخشى از این المان هاست که 
نمونه هاى فعال از نگرش مشــارکت جویانه در شهردارى 
است.   شهر دوستدار کودك، شهر دوستدار سالمندان و شهر 
جهانى صنایع دستى بخش هایى از فرآیندهاى حاکمیت 
شهرى براى انجام بازاریابى اســت، دستیابى اصفهان به 
حوزه هاى بین المللى و حضور متقابل موثران و متخصصان 
در حوزه هــاى مختلف تجارى، فرهنگــى و اجتماعى در 
رویدادهاى جهانى، مى تواند بسترهاى مشارکت را در کنار 
حضور فراهم آورد. اصفهان به عنوان یک جهانشهر، باید در 
ابعاد مختلفى همچون عمران، شهرسازى، فرهنگ و اقتصاد از 
فرصت هاى جهانى خود استفاده کند که کسب عناوین جهانى 

توانسته تا حدودى به این شهر در این مسیر یارى رساند.
اکشن پلن ها یا همان برنامه هاى عملیاتى تعریف شده 
در ذیل عناوین جهانى اصفهان تنها معطوف به مدیریت 

شهرى نیست و این کار مشارکت فعاالنه دستگاه هاى ذى 
نفع و مسئول دیگر در سطح شهر و استان را نیز طلب مى کند، 
به سبب همین رویکرد، توسعه مطالبه گرى از دستگاه هاى 
اجرایى مسئول در برابر شهروندان و شهر در این دوره تشدید 
شده اســت تا تاثیرگذارى برنامه هاى عملیاتى هم شکل 
واقعى ترى به خود بگیرد و برخى نهادهاى منفعل در برابر 

سرنوشت شهر هم ظرفیت هاى خود را بالفعل کنند.

چوب حراج از تن شهر برداشته شد! 
در قســمت هاى درآمدى عالوه بر اصالح فرآیندها در 
شهردارى اصفهان، منابع درآمدى شهر هم از روش هاى 
سنتى فاصله گرفته و بخشى از بار مالى شهر روى دوش 
حوزه هاى درآمدى پایدار افتاده اســت، استخراج درآمد 
از مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هاى متعدد شــهرى 
در حوزه هاى حمل و نقل، نوســازى و ....، بهره مندى از 
اوراق مشارکت، افزایش مشارکت مالى بانک ها در اجراى 
پروژه هاى شهرى، برون سپارى بخش هاى مختلف مانند 
حوزه گردشگرى و تفریحى شهر، ایجاد بستر کارآفرینى 
با استفاده از فضاهاى در اختیار شهردارى و.... تعدادى از 

سناریوهاى اجرا شده در شهر اصفهان است.   
به طوریکه با این کار احساس مسئولیت مدیران شهرى 
در برابر نسل هاى آینده براى جلوگیرى از شهرفروشى، 
نیز تقویت خواهد شد و مى توان شهر را همانطور که اشاره 
شد، به عنوان یک منبع توســعه براى آیندگان هم حفظ 
و نگهدارى کرد. از این رو توســعه پایدار، توسعه متوازن، 
انضباط مالى و مشــارکت از اصلى ترین کلیدواژه هاى 
این دوره مدیریت شهرى بود که در عمل هم به آن توجه 

ویژه اى شد.

اصفهان، هوشمندتر مى شود 
اصفهان هوشمند، یکى دیگر از نمادهاى توسعه اصفهان 
است که براى انطباق شهر کنونى با معیارهاى یک شهر 
هوشمند، نرم افزارها و ســامانه هاى شهروندى با هدف 
تسهیل امور و کاهش هزینه ها پیاده سازى و در دست اقدام 

قرار گرفته است. 
پروفایل شهروندى اصفهان، اصفهان کارت، سیستم  هاى 
توزین ناوگان در حال حرکت (WIM)، توزین ناوگان بار با 
سیستم هاى توزین قابل حمل (چمدانى)، دو سامانه نوبت 
دهى مراکز معاینه فنى و صدور سند حمل بار درون شهرى 
به صورت هوشمند، اجراى 350 کیلومتر فیبرنورى، طراحى 
پروژه AVL، تکمیل نرم افزار ترافیــک آنالین، تجمیع 
 QR شهرى، اجراى طرح SDI اطالعات شهر در سند جامع
کد در تاکســى ها و ..... را مى توان همچون شاهراه هاى 
ارتباطى در یک شهر هوشــمند دانست که در اصفهان یا 

اجرایى شده و یا در مسیر اجرا قرار گرفته است.

ریل گذارى براى فرداى اصفهان
زیرساخت هاى شــهر اصفهان در دهه هاى گذشته بنا 
شده اســت و نیاز به تکمیل و تعریف زیرساخت جدید با 
توجه به نیازهاى روز جامعه داشت، به همین سبب اجراى 
زیرساخت هاى شهرى در این دوره نه تنها متوقف نشد بلکه 
با شمول شاخص هاى بیشترى همچون عدالت فضایى و 
ایجاد زمینه مشــارکت بخش خصوصى، تداوم پیدا کرد. 
احداث خط دوم متروى اصفهــان به طول 24.7 کیلومتر 
داراى 23 ایســتگاه از شمال شــهر و محله ها و مناطق 
حاشیه اى و کم برخوردار همچون زینبیه، دارك و الله آغاز 
شد و با رسیدن به غرب شهر، مهمترین زیرساختى است 

که در مقیاس شهرى در اصفهان در حال ساخت است.  
تفاوت خط دوم با خط اول در نوع مناطق تحت پوشــش، 
نقطه تالقى آن با هســته مرکزى شــهر و حفارى از دو 
جبهه غربى و شــرقى اســت که با حرکت واگن ها روى 
ریل مى توان ســرعت و کیفیت دسترسى شهروندان به 
نقاط مرکزى و مهم شهر را افزایش داد. در این بین نباید 
از فرصتى که براى بخش خصوصى در حوزه بهره بردارى 
و اســتفاده از فضاهاى تجارى ایستگاه هاى مترو فراهم 

مى شود، غافل شد. 

توسعه متوازن و توزیع ثروت شهر در 15 
منطقه 

تقسیم پروژه ها در مناطق شهرى هم براى توزیع متوازن 
منابع به گونه اى بوده اســت که هم اکنــون 79 قرارداد 
عمرانى باالى یــک میلیارد تومــان در مناطق 15 گانه 
شــهر اصفهان در حال اجرا و اعتبارى که شهردارى در 
این زمینه هزینه مــى کند بیــش از 500 میلیارد تومان 

است. 
برآیند فعالیت ها و برنامه هاى مدیریت شهرى، تغییر نگاه 
به شهر به عنوان یک عنصر پویا و زاینده فرصت هاست تا 
جایى که مى توان ادعا کرد پتانسیل ها، آمال و طرح هاى 
قابل تصور و برنامه ریزى براى اصفهان تمام نشدنى است 
اما ظرف محدود بودجه و زمان باعث مى شــود، نیازهاى 
شهر با معیار اولویت ها تبدیل به طرح و برنامه و در نهایت 
اجرا شــود که در حال حاضر با وجود قرار گرفتن شهرها 
در تنگناى مالى، مى تــوان ادعا کرد حداکثر توان اجرایى 
اصفهان در اختیار برآورده کردن نیازهاى شهروندان قرار 

گرفته است. 

انحصار امکانات شهرى در اصفهان شکسته شده است


