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تمام کمبودهایى که منجر به افسردگى مى شونداصفهان درگیر آلودگى شیمیایى و خاك استگذرى در خانه بازسازى شده «فرهاد مهراد»در موزه سینما هدیه توهین آمیز به بوکسور تیم ملى! ایران- عمان را در فرهنگسرا ببینید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

به این چند دلیل 
هر روز

 سیر بخورید

فرو نشست گسترده زمین در «ونک» 
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«پیام»، 20 ثانیه تا قرارگرفتن 
در مدار فاصله داشت

از فردا؛ ارائه خدمات جدید 
گاز در دفاتر پیشخوان دولت

پرونده بوى تهران 
با گریز به اصفهان

خوردیم بـه مختومه شد!
 منازل مسکونى و...

اگر نگران هستید دچار بیمارى قلبى، 
حمله قلبى و یا سکته مغزى شوید، سیر 
بخورید. سیر، فشار خون را پایین مى آورد

 و به اندازه  دارو هاى تجویزى در این کار مؤثر است.
تحقیقات نشان داده که ویروس ها، باکترى ها و انگل ها سیر را   ...

سرهنگ فرشاد مهدوى، 44 ساله و مهندس 
پرواز، تنها سرنشــین از جمع 16 نفره 
هواپیماى بویینگ 707 ارتش است که 
این روز ها به علت جراحات وارده ناشى 
از سقوط هواپیما در بیمارستان بسترى است.

مهدوى درباره مأموریــت کارى اش مى گوید: 
براى تنظیم بــازار، مأموریت خرید گوشــت از 
کشور قرقیزســتان را برعهده داشتیم که پس از 
انجام مأموریت و خرید گوشــت، حوالى ساعت 
5 صبح از کشــور مبدأ به مقصد تهــران پرواز 
کردیم. موقع فرود شرایط کامًال عادى بود و طبق 

دستورالعمل هاى معمول...

4 اصناف براى کاهش قیمت کاالها مقاومت مى کننداصناف براى کاهش قیمت کاالها مقاومت مى کنند
انتقاد رئیس خانه صنعت،  معدن و تجارت اصفهان از مناسبات حاکم بر بازار:انتقاد رئیس خانه صنعت،  معدن و تجارت اصفهان از مناسبات حاکم بر بازار:
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به گفته شهردار این شهر از توابع سمیرم، حداقل 30 درصد از منازل مسکونى تخریب شده است

نقش متفاوت 
هومن سیدى 
در جشنواره
 امسـال

 کى روش مى خندد یا پیم فربیک؟
 اولین مصاف یوزها در مرحله حذفى جام ملت هاى آســیا امشــب 
کلید مى خــورد و عمان با انگیزه در برابر شــاگردان کى روش قصد 

خودنمایى دارد.
ایران و عمان امروز یک شنبه ساعت 20و30دقیقه در ورزشگاه محمد 
بن زاید ابوظبى به قضاوت سزار آرتورو راموس مکزیکى با هم دیدار 

مى کنند.
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تنها بازمانده سانحه هواپیماى ارتش
 از لحظه سقوط مى گوید

تجهیز70 درصد 
واحدهاى صنعتى 

اصفهــان
 به تصفیه خانه مدرن

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان خبر داد؛

گفتگوى رانندگان تاکسى با مردم در حل مشکالت مؤثر است
شهـردار اصفهان:

3

خور
 منازل م
سرهنگ فرش
پرواز، تن

هواپیماى
این روز ه
از سقوط هواپی
مأ مهدوى درباره
براى تنظیم بــاز
کشور قرقیزســتا
انجام مأموریت و
5 صبح از کشــو
کردیم. موقع فرود
دستورالعمل هاى

چرا کسى به برانکو چرا کسى به برانکو 
هشدار نمى دهد؟هشدار نمى دهد؟

1- نام مزایده گذار: شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان
2- موضوع مزایده:

3- زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ یکشنبه مورخ 97/10/30 لغایت شنبه 97/11/06 در ساعات ادارى
4- مدت تحویل پیشــنهادات: از روز یکشــنبه مورخ 97/11/07 لغایت ســاعت 8/00 صبح روز دوشنبه 

مورخ 97/11/15
5- آدرس محل خرید و تحویل اسناد: اصفهان چهارباغ باال خیابان شریعتى- شرکت توزیع برق استان اصفهان
6- مدارك موردنیاز جهت تحویل اســناد: فیش بانکى به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده به حساب جارى 

سپهر صادرات به شماره 0101673314007 به نام شرکت توزیع برق استان اصفهان
7- محل برگزارى مزایده: سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان

8- ضمانتنامه شرکت در مزایده: سپرده الزم براى شــرکت در مزایده به مبلغ 10٪ مبلغ پیشنهادى به صورت 
ضمانتنامه بانکى معتبر براى مدت سه ماه و قابل تمدید به درخواست شرکت توزیع برق استان اصفهان و یا فیش 

واریزى به مبلغ موردنظر به حساب سپهر صادرات به شماره 0101673314007
9- شرکت توزیع برق استان اصفهان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

10- هزینه درج آگهى مزایده در صفحات داخلى روزنامه هاى نصف جهان و کسب و کار به عهده برندگان مزایده 
مى باشد.

11- داوطلبان مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 13- 36273011 داخلى 4274 واحد 
مناقصات و قراردادها تماس حاصل نمایند.

12- اسناد و مدارك کامل این مزایده در سایت هاى اینترنتى ذیل نیز قابل دسترسى مى باشد.

http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت معامالت توانیر با آد رس
http://iets.mporg.ir 2- سایت پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس

www.epedc.ir 3- سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس

آگهى مزایده عمومى
شماره 93/97

شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان- امور تدارکات و انبارها

تاریخ برگزارى شماره مزایدهموضوع مزایدهردیف
مزایده

ساعت برگزارى 
مزایده

مزایده فروش انواع اجناس برقى 1
9/00 صبح93/9797/11/15و غیربرقى نو، مستعمل و اسقاط

شرکت توزیع برق 
استان اصفهان

نقشمتفشنقشمتفنقش متف
نهومنسهومن س هو
شنرجدر جشن درجشند
امساام امس

فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) را تسلیت مى گوییم
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آورد
 کار مؤثر است.

اکترى ها و انگل ها سیر را ...
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رئیس دانشــگاه صنعتى امیرکبیر با اشاره به سرنوشت 
ماهواره «پیام» گفــت: اگر پرتابگــر 20 ثانیه دیگر به 
فعالیت خود ادامه مى داد ماهواره در مدار آرام مى گرفت.

ســید احمد معتمدى در جمع خبرنگاران با اشاره به 11 
سال زمان براى طراحى و ســاخت ماهواره «پیام» که 
هفته گذشته پرتاب شد گفت: این ماهواره بعد از پرتاب، 
ســیگنال ها و داده هاى خوبى به ایستگاه هاى زمینى 
ارســال کرد که نشــان دهنده عملکرد مناسب آن بود، 
داده هــا در دســت بررســى اســت و بــا تحلیل آن

 مى توان دالیــل قرارنگرفتن ماهــواره در مدار را بهتر 
تبیین کرد.

وى با تأکید بر اینکه پرتاب ماهواره در همه کشــورها 
مخاطرات زیادى دارد گفت: این اقدام در همه دنیا با دقت 
باالیى انجام مى شود؛ زیرا اجراى پروژه هاى فضایى نیاز 
به همکارى همه محققان از جمله مهندسان شیمى براى 
تهیه سوخت جامد دارد. در مورد پرتاب ماهواره «پیام» 

حتى پرتابگر نیز 95 درصد موفق عمل کرد.
معتمدى با بیــان اینکه ماهواره «پیــام»  تا ارتفاع 500 
کیلومترى باال رفت، تأکید کرد: پرتابگر توانست ماهواره 
110 کیلوگرمى را پرتاب کند و در صورتى که ماهواره بر 
اندکى دیگر به فعالیت هاى خــود ادامه مى داد ماهواره 

مى توانست در مدار آرام بگیرد.

آخرین پرواز هواپیماى مســافرى بویینگ 727 شــرکت 
آســمان که 23 دى از فرودگاه زاهدان به فرودگاه مهرآباد 
تهران انجام شد با بازتاب هاى رسانه هاى بین المللى مواجه 
شده اســت. روزنامه «ایندیپندنت» چاپ لندن در گزارشى 
مى نویسد: «آخرین هواپیماى تجارى مسافربرى بویینگ 
727 آخرین پروازش را انجــام داد. این هواپیما که در اختیار 
 EP851 شرکت هواپیمایى ایران آسمان بود 13 ژانویه پرواز
را در مسیر دو ساعتى از زاهدان به فرودگاه مهرآباد انجام داد.» 
«ایندیپندنت» در ادامه توضیح مى دهد: «این جت، یک فروند 
بویینگ 200-727 پیشرفته 38 ساله بود که با یک ایرالین 
تجارى به  عنوان هواپیماى مسافربرى پرواز مى کرد. مدل  

727 از حدود 55 سال قبل در خدمت بود و زمانى شرکت هاى 
هواپیمایى مختلفــى در جهان آن را به عنــوان هواپیمایى 
محبوب انتخاب مى کردند.»  چندین پایگاه اینترنتى دیگر 
هم به این پرواز واکنش نشــان دادند. آخرین پرواز آخرین 
هواپیماى بویینگ 727 یک شرکت هواپیمایى آسمان در 
حالى انجام شد که شرکت بویینگ به دلیل تحریم هاى جدید 
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهورى آمریکا، قرارداد فروش 30 
فروند «بویینگ 737 مکس» به ارزش سه میلیارد دالر تا سال 
2022 را که فروردین سال 1396 با شرکت آسمان منعقد کرده 
بود فسخ کرد. اما اکنون مجبور است نام ایران و شرکت آسمان 

را براى همیشه در تاریخ هواپیماهایش ثبت کند.

«پیام»، 20 ثانیه تا قرارگرفتن 
در مدار فاصله داشت

پرواز تاریخى
 که جهانى شـــد 

دقیقاً کجاست؟!
عده اى مى گوینــد از زندان خارج   رویداد24|
نشــده و عده اى مى گویند خارج شده است. صحبت 
از سعید مرتضوى قاضى و دادســتان سابق و منفصل 
از خدمت تهران است که این روز ها باز هم حاشیه ساز 
شده. چندى پیش یکى از رسانه ها در نقل قولى از وکیل 
مرتضوى اعالم کرده بود که «مرتضوى در راســتاى 
خدمت رسانى به امور ســاخت حرمین شریف در نجف 
به نمایندگى از مردم یزد، تا سال آینده در عراق خواهد 
ماند» اما ایوبى، وکیل مرتضوى در گفتگو با رسانه ها با 
تکذیب برخى شایعات گفته: «بحث حضور موکلم در 
نجف اشرف اساسًا دروغ است. آقاى مرتضوى در حال 

حاضر در زندان در حال تحمل کیفر است.»

ساده ترین راه حل
  بهار| یک عضو کمیســیون عمران مجلس با 
بیان اینکه «متأســفانه تعداد زیادى از ناوگان هوایى 
کشور فرسوده اســت» اظهار کرد: براساس آمارى که 
ارائه شده 50 درصد هواپیماهاى کشور فرسوده هستند 
بنابراین نوسازى ناوگان هوایى کشور ضرورى است. 
مجید کیان پور ادامه داد: براســاس شــرایط تحریم، 
مى توان اقدام به خرید هواپیما از کشــورهاى روسیه 

و اوکراین کرد.

همه تریبون دار شده اند
  تسنیم| آیت ا...  مکارم شیرازى پیش از ظهر 
دیروز در دیدار دبیر شــوراى عالى انقالب فرهنگى، با 
بیان اینکه گروهى در شــوراى انقالب فرهنگى باید 
به فضاى مجــازى بپردازند، اظهار کرد: در گذشــته 
تریبون ها در اختیار امامان جمعه و خطباى مساجد بود 
اما فضاى مجازى براى همه تریبون درست کرده است. 
به طور مثال این فردى که اخیراً خلع لباس شده بیش 
از یک میلیون پیگیرکننده و مخاطب در فضاى مجازى 
داشته و متأسفانه اجازه ندادند سالم سازى درستى در 

فضاى مجازى ایجاد شود.

«پالرمو» به شنبه بعد افتاد
  ایسنا| یک عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام خبر داد که قرار است تا شنبه آینده بررسى پالرمو 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام برسد. احمد 
توکلى اظهار کرد: روز شــنبه موضوع پالرمو در مجمع 
مطرح شد، از آنجایى که اعضا به نتیجه نرسیدند، قرار 
شد تا مجدد به این موضوع رسیدگى شود. براى بررسى 
پالرمو جلســه فوق العاده اى در روز چهارشنبه تشکیل 
خواهد شد و قرار شده تا شــنبه هفته آینده بررسى این 

موضوع به اتمام برسد.

افشاگرى فرمانده ناجا 
  ایسنا| فرمانده ناجا اعالم کرد که دشــمنان 
سال 97 را براى ایجاد آشوب و ناامنى در سطح کشور 
انتخاب کرده بودند که به حول و قوه الهى موفق نشدند. 
سردار حسین اشترى، درگردهمایى معاونان اجتماعى 
ناجا اظهار کرد: بدانید که معاندین به دنبال بر هم زدن 
امنیت و آرامش مراسم 22 بهمن و پس از آن در پایان 
سال هستند و ما باید تمام تالش خود را بکنیم که این 
مراسم در امنیت کامل برگزار شود. دشمنان به دنبال 
این هستند که فضاى آرامش حاکم در کشور را بر هم 
زنند. برنامه ریزى آنهــا هم براى دهــه فجر و پایان 

سال است.

با ظالم نباید پیمان بست
آیت ا... نورى همدانى از مراجع تقلید   انتخاب|
با اشاره به اجتماع طالب در اعتراض به تصویب لوایح 
چهارگانه FATF،  گفت: بر اساس آیات قرآن کریم 
به کسانى که ظالم هســتند نباید اعتماد کرد و پیمان 
بســت، در برجام دیدیم که چه کردند. وى تأکید کرد: 
طبق نظر کارشناسان، پالرمو با استقالل و امنیت کشور 
منافات دارد و مســئوالن باید تابع والیت فقیه باشند.

گفته مى شود 150 کشور این کنوانسیون را پذیرفته اند؛ 
ما خودمان قانون اساســى و قرآن کریم داریم و مأ مور 

هستیم که عزت و عظمت اسالم را حفظ کنیم.

خبرخوان
اولتیماتوم به 
خودروسازان

 پانا| وزیر صنعــت،  معــدن و تجارت با 
فراخواندن مدیران عامل دو خودروســاز بزرگ 
کشور نســبت به عمل کردن آنها به تعهدات 
فروش خــود اولتیماتوم داد. رضــا رحمانى در 
این جلسه اى بر ضرورت احقاق حقوق مردم در 
فروش خودرو تأکید کرد و افزود:  سازمان حمایت 
و خودروسازان بر اساس مصوبه هاى قانونى باید 
به گونه اى عمل کنند که رضایت مردم در قضیه 

پیش فروش خودروها جلب شود.

چرا فرهادى داور نشد؟
  سینماسینما| ابراهیم داروغه زاده، 
دبیر جشــنواره فیلم فجر در بخــش هایى از 
مصاحبه خود با شــبکه خبر حرف هاى جالبى 
زده است. داروغه زاده گفته است: امسال هیچ 
مذاکره اى براى داورى ها نداشــته ایم. سال 
گذشته با آقاى فرهادى صحبتى شده بود و نظر 
ایشان این بود به دلیل انتظاراتى که ممکن است 
از سوى سینماگران وجود داشته باشد حتى اگر 
خارج از کشور فیلمسازان ایرانى در جشنواره اى 

اثر داشته باشند ترجیح مى دهند داورى نکنند.

ماجراى همایون و گینس
 رکنا | حامد همایون که پیــش از این 
اعالم شده بود در صدد است نام خود را به عنوان 
برگزارکننده بیشــترین کنســرت موسیقى در 
یکســال در کتــاب گینس ثبت کنــد، پس از 
یکسال به این خبر واکنش نشان داد. همایون 
در تازه ترین گفتگوى خــود مى گوید در حال 
پیگیرى این موضوع است و همه چیز منوط به 
ارسال یکسرى مدارك به گینس است اما به نظر 
مى رسد این خواننده به هر طریقى سعى مى کند 

از این سئوال بگذرد و پاسخ دقیقى به آن ندهد.

اوج بى آبى در اوج سیل!
مدیرکل مدیریت بحران   آفتاب  نیوز|
خوزستان با اشاره به بارندگى هاى اخیر گفت: 
با توجه به توپوگرافى منطقه، متفاوت بودن نوع 
خاك و خشکســالى هاى پى در پى خوزستان، 
ترسالى اتفاق افتاده که زمینه ساز وقوع سیالب 
است. کیومرث حاجى زاده با بیان اینکه در زمانى 
که آب داریم رنج و محنت پذیرفته نیست، افزود: 
بارندگى امسال جلگه خوزستان، در  حدود 40 
سال اخیر بى سابقه بوده است. مدیرکل مدیریت 
بحران خوزستان گفت: بخش مرکزى اهواز به 
شدت مشکل دارد. اینکه سیل دارد رودخانه دز 
را مى برد و روستاها آب ندارند، پسندیده نیست.

رقصیدن در مهدکودك  
ممنوع است

معاون امور اجتماعى ســازمان   بهار|
بهزیستى کشــور ضمن تأکید بر ارائه خدمات 
آموزشى متناسب با موازین اسالمى و شرعى در 
مهدهاى کودك گفت: آموزش هایى همچون 
رقص در مهدها ممنوع اســت و بــا مهدهاى 

متخلف برخورد مى شود.

جذابیت در اوج تحریم!
 چمدان| صفحــه رســمى شــرکت 
معروف اپل در اینســتاگرام، عکســى از بافت 
تاریخى شــهر یزد را که با گوشى آیفون گرفته 
شده است منتشــر کرد. این شرکت آمریکایى 
پیشــرو در تحریــم کاربران ایرانــى در حالى 
این تصویر از یزد را منتشــر کرده که چند روز 
پیش نیز نشــریه «نیویورك تایمز» برخالف 
سیاست هاى تهاجمى آمریکا در گزارشى ایران 
را به عنوان یکى از مقاصد گردشگرى مناسب 
براى آمریکایى ها معرفى کرده بود. در گزارش 
«نیویورك تایمز»  نیز از تصویر شهر یزد استفاده 

شده بود.

معاون محیط انسانى سازمان محیط زیست گفت: تمامى حدسیات درباره بوى تهران بررسى شد و چون به هیچ جمع بندى 
درباره منشأ آن نرسیدیم پرونده آن مختومه شد. مسعود تجریشى ادامه داد: این مسئله براى سالمت عمومى خطرناك نبود 
و ما تمام حدسیات موجود در این زمینه را بررسى کردیم. وى با اشاره به اینکه ماده شیمیایى مرکانتنت حدس اولیه از منشأ 

بوى نامطبوع دو هفته پیش تهران بود اظهار 
کرد: چند سال پیش هم بوى متصاعد شده 
از این ماده شــیمیایى در اصفهان به مشام 

رسیده بود.
تجریشى ادامه داد: داستان اتساع این بو در 
اصفهان اینگونه بود که ماشین حمل گاز در 
یکى از شهرستان هاى اطراف اصفهان در 
شــیب قرار گرفته و مرکانتنت روى خاك 
ریخته بود و تا یــک هفته بوى نامطبوع از 
آن متصاعد مى شد به همین دلیل مجبور به 
انتقال خاك آغشته به مرکانتنت از آن منطقه 

شدیم. معاون محیط انسانى سازمان محیط زیست خاطرنشان کرد: بارندگى پس از انتشار این بو در تهران امکان شناسایى 
منشأ را تقریباً غیر ممکن کرد.  وى با بیان اینکه با انتشار خبر اتساع بوى نامطبوع نگران وقوع زلزله بودیم ابراز کرد: مؤسسه 

ژئوفیزیک و زمین شناسى این فرضیه را رد کردند، همچنین فعال شدن آتشفشان هم منفى بود.

یک رسانه انگلیسى جزئیات تازه اى از دیدارى که حدود 
دو هفته پیش در تهران میان نمایندگان اروپایى و ایران 

برگزار شده است را ارائه کرد.
خبرگزارى «رویترز» نوشــته در دیدارى که 8 ژانویه 
(18 دى ماه) میــان مقام هــاى ایــران و نمایندگان 
کشورهاى اروپایى انجام شده نمایندگان طرف ایران 
ناگهان از جا برخاســته اند، از جلســه بیــرون رفته اند 
و در را بسته اند. این جلســه در ساختمان وزارت خارجه 
ایران، میــان دیپلمات هاى فرانســه، انگلیس، آلمان، 

دانمارك، هلند و بلژیک انجام شد. 
خبرگزارى «رویترز» به نقل از چهار دیپلمات گزارش 
داده دیپلمات هاى کشورهاى اروپایى در جلسه 8 ژانویه 
با بیان اینکه اروپا دیگر نمى تواند آزمایش هاى موشکى 

ایران و اقدامات این کشــور براى ترور برخى افراد در 
خاك اروپــا را تحمل کند باعــث عصبانیت مقام هاى 

ایران شدند.
یکــى از دیپلمات هــا گفــت: «اتفاقــات زیــادى

 افتاد، آنها خوششــان نیامد ولى ما احســاس کردیم 
الزم اســت نگرانى هاى جدى مان را انتقــال دهیم.
 این نشــان مى دهد کــه رابطه مــان دارد پرتنش تر 

مى شود.»
در همین حال پایــگاه اطالع رســانى «انتخاب» که 
مدعى شد محتواى جلسه را به دست آورده است نوشت 
که جلســه مذکور آنچنانکه اروپایى ها گفته اند، پیش 
نرفته اســت. به گزارش «انتخاب»، در جلسه مذکور 
یکى از دیپلمات هاى اروپایى کاغــذى بیرون آورد تا 

بیانیه اى از طرف جمع بخوانــد. در این لحظه، عباس 
عراقچى، معاون سیاســى وزیر امور خارجه با قاطعیت

 حرف طرف مقابل را قطع کرد و گفت: «فکر مى کردیم 
آمده اید تا از کم کارى هاى خود درباره برجام بگویید یا 
درباره تروریست هایى که در اروپا پناه داده اید، توضیح 
دهید و عذر خواهــى کنید.» عراقچى ســپس اجازه 
نداد آنها ســخنان خود را ادامه دهنــد و اعالم کرد که 
«دیدار تمام است». او ســپس از جلسه خارج شد، در را 
محکم بست و رفت. در این بین، دیپلمات هاى اروپایى 
خواهــش کردنــد کــه یادداشــت خــود را تحویل 
مقام هاى ایرانــى دهند اما از طــرف ایران، هیچکس 
آن را تحویــل نگرفــت و ســرانجام اروپایى هــا نیز

 رفتند. 

نشست دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالى برگزار شد که انتخاب جایگاه نشستن ابراهیم رئیسى، تولیت 
آستان قدس رضوى خبرساز شد.

در هفته هاى اخیر و در پى فوت آیت ا... هاشمى شاهرودى، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام شایعاتى درباره 
سمت جدید رئیسى منتشر شده بود. در 
حالى که بعد از فوت شاهرودى، آیت ا... 
آملى الریجانى، رئیس قــوه قضائیه از 
ســوى مقام معظم رهبرى بــه عنوان 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
منصوب شــد، این احتمال مطرح است 
کــه در ماه هاى آینده ابراهیم رئیســى 
جایگزین آملى الریجانى در قوه قضائیه 

خواهد شد.
رئیسى دیروز با نشستن در جایگاه سران 
در نشســت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به این شایعات صحه گذاشت. او در ردیف اول در کنار آیت ا... احمد جنتى، رئیس مجلس خبرگان و دبیر شوراى 
نگهبان و على الریجانى، رئیس مجلس نشست. این جایگاه باعث شد بالفاصله در فضاى مجازى مجدداً  گمانه زنى ها 

درباره پست جدید او افزایش یابد.

سرهنگ فرشــاد مهدوى، 44 ســاله و مهندس پرواز، 
تنها سرنشین از جمع 16 نفره هواپیماى بویینگ 707 
ارتش است که این روز ها به علت جراحات وارده ناشى از 

سقوط هواپیما در بیمارستان بسترى است.
مهدوى دربــاره مأموریــت کارى اش مى گوید: براى 
تنظیم بازار، مأموریت خرید گوشت از کشور قرقیزستان 
را برعهده داشــتیم که پس از انجام مأموریت و خرید 
گوشت، حوالى ســاعت 5 صبح از کشور مبدأ به مقصد 
تهران پرواز کردیم. موقع فرود شرایط کامًال عادى بود 
و طبق دستورالعمل هاى معمول، فرودگاه را دیدیم اما 
یک لحظه متوجه شــدیم که در انتهاى باند هستیم و 
سرعت زیاد باعث شد هواپیما از مسیر خودش منحرف 

و با برخورد به منازل مسکونى دچار آتش سوزى شود.
وى افزود: از لحظه برخورد هواپیما چیزى به خاطر ندارم 
و یادم نمى آید آن لحظه چه اتفاقى افتاد. وقتى به خودم 
آمدم دیدم همه جــا را دود گرفته و بین دو سرنشــین 

هواپیما گیر افتاده ام.

مهندس پرواز 707 ارتش ادامه داد: هواپیما بالفاصله 
بعد از برخورد با منازل مســکونى دچار آتش ســوزى 
شــد و در حالى که آتش هر لحظه نزدیک تر مى شــد، 
دیدم که لباس هایم بیــن آهن ها گیر کرده و نمى توانم 
کارى بکنم همان لحظه دیدم جوانى آنجا ایســتاده و 
داد زدم، کمک! نمى دانم صداى من شــنیده مى شد یا 
نه؟ اینکه چگونه صداى مرا شــنید از امداد هاى الهى 

بوده.
وى که هنوز در شــوك این حادثه مهلــک قرار دارد 
مى گوید: من در آن لحظات مرگ را با تمام وجودم حس 
کردم و مانند فیلم ها به فکر کار انجام نشــده اى هستم 
که به علت آن زنده ماندم؛ احساس مى کنم خدا خواسته 

بمانم تا کار انجام نشده ام را کامل کنم. 
سرهنگ مهدوى 21 سال است ازدواج کرده که حاصل 
آن دو پســر 17 و 11 ساله اســت. وى 27 سال است 
به عنوان مهندس پرواز در نیروى هوایى مشــغول به 

خدمت است.

تنها بازمانده سانحه هواپیماى ارتش از لحظه سقوط مى گوید

خوردیم به منازل مسکونى و...

مصطفى میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و از کاندیداهاى دوازدهمیــن دوره انتخابات 
ریاســت جمهورى مهمان این هفته برنامه «دست 
خط» تلویزیون بود. او که مدت ها ریاست فدراسیون 
نجات غریق و غواصى ایران را بر عهده داشــت در 
بخشــى از حرف هایش در این برنامه درباره آخرین 
روز زندگى آیت ا... هاشمى رفسنجانى نکاتى به زبان 
آورد. او از لزوم وجود نجات غریق در اســتخر مورد 

استفاده هاشمى هم سخن گفت. 
 ایشان فقط هم رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نبود؛ خودش ریاست کمیسیون امور زیربنایى را 
هم برعهده داشت و شخصًا شرکت و اداره مى کرد. 
روز یک شنبه [آخرین روز حیات هاشمى] کمیسیون 
زیربنایى براى مســئله انرژى تشــکیل شد. وزیر 
نیرو بود و در جلســه حضور داشــتند و بحث هاى 
مختلف انجام شــد و جلســه طوالنى شد و نزدیک 
ظهر شد. ایشان به فکر فرو رفت و باالخره ما منتظر 

بودیم، ایشــان جمع بندى خــودش را اعالم کند. 
بعد از اینکه مســائل کارشناســى مطرح شد ایشان
 فرمودند مسائل و مشکالت کشــور را نمى توانیم 
به سامان برسانیم مگر اینکه تفاهمى بین رهبرى، 
ریاســت جمهــورى، ســپاه و صداوســیما برقرار 
شــود، مانند دورانى که من رئیس جمهــور بودم. 
باید چنیــن تفاهمى باشــد تــا کارها به ســامان

 برسد. 
 یک قاعده اى در نجات غریق داریم که ابداً اجازه 
نمى دهیم کسى تنها در آب برود. این قاعده ماست 
و کسى حق ندارد، این کار را کند و حتماً  باید یا یکى 
از دوستان با او باشد و یا با حضور منجى غریق باشد. 
به ما گفتند حاج آقا به ما اجازه نداده است. گفتم شما 
چه کاره هســتید؟ باید به من مى گفتید. من خودم 
مى دانســتم اگر به حاج آقا مى گفتم ایشــان قبول 
مى کرد. حرف من را رد نمى کــرد، چون براى این 

امر منطق دارم.

تجلیــل عجیب یکى از اعضاى شــوراى شــهر و 
رئیس هیئت بوکس شهرستان رباط کریم از آرش 
شــاهچراغى نماینده وزن 75 کیلوگــرم تیم ملى 
بوکس جوانان باعث دلخــورى وى و خانواده این 

قهرمان شده است.
پس از برگزارى مسابقات بوکس قهرمانى کشور د ر 
رده نوجوانان و جوانان، آرش شاهچراغى با کسب 
مدال نقره این رقابت ها به اردوى تیم ملى نوجوانان 
و جوانان دعوت شــد. پس از دعوت شاهچراغى به 
اردوى تیم ملى، مسئوالن هیئت بوکس شهرستان 

و یکى از اعضاى شوراى شهر رباط کریم و برخى از 
مربیان با حضور د ر       منزل پدر آرش شاهچراغى از او 
تجلیل کردند. د ر این مراسم، مسئوالن  با پرداخت 
مبلغ صد هــزار تومان از قهرمــان تیم ملى بوکس 
تجلیل کردند که این موضوع باعث دلخورى و ى و 

خانواده اش شده است.
پدر آرش شاهچراغى در رابطه با این موضوع اظهار 
کرد: پس از اینکه آنها رفتند، ما مطلع شدیم که مبلغ 
صد هزار تومان پول نقد ر ا در پاکت گذاشــتند و به 
پســرم هدیه دادند. آنها زحمت کشید ه و به خانه ما 
آمده اند و ما هم هیچ انتظارى از مســئوالن بوکس 
رباط کریم و اعضاى شوراى شهر نداشته و نداریم ا ما 
نمى دانم چرا مبلغ صد هزار تومان پول نقد ر ا د ر پاکت 
گذاشتند و به پسر من هدیه دادند. پسرم براى اینکه 
به اردوى تیم ملى بوکس برسد چندین برابر هدیه 
آنها را فقط کرایه ماشــین داد ه است. آقایان حداقل 
زحمت نکشیدند که یک کارت هدیه از بانک بگیرند 

و پول نقد به پسرم داده اند! 

روایت میرسلیم درباره
 آخرین روز کارى هاشمى رفسنجانى

هدیه توهین آمیز به بوکسور تیم ملى!

جزئیات تازه  از دیدار پرتنش نمایندگان اروپا و ایران
سردار ایوب سلیمانى، جانشین فرمانده ناجا در مورد انتشار 
خبرى پیرامون مرگ محمودرضا خاورى، مدیر عامل اسبق 
بانک ملى و از متهمان اصلى اختالس 3000 میلیاردى، 
گفت: ما هنوز خبر دقیقى از این موضوع نداریم. او با بیان 
اینکه اینترپل ایران روى مسئله خاورى فعال است، گفت: 
البته نه فقط در مورد خاورى بلکه روى افرادى مثل خاورى 
حساس بوده و براى بازگرداندنشان به کشور فعال است. 
سلیمانى در مورد اینکه آیا مرگ وى درست بوده یا خیر نیز 

گفت: در مورد مرگ این فرد خبرى نداریم.
گفتنى است؛ چند روز اخیر در فضاى مجازى اخبارى مبنى 
بر مرگ محمود رضا خاورى،  مدیر عامل اسبق بانک ملى 
ایران منتشر شد. براساس این شایعات پلیس کانادا جسد 
محمود رضا خاورى را در نزدیکى منزل وى در سان کرست 

پیدا کرده است.

نمى دانیم خاورى زنده است یا نه

پرونده بوى تهران با گریز به اصفهان مختومه شد! جایگاه رئیسى در نشست مجمع خبرساز شد
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طلب 50 میلیاردى قطعه سازان 
گلپایگان 

نماینده مردم گلپایگان و خوانسـار در مجلس شـوراى 
اسالمى گفت: قطعه سازان گلپایگان 50 میلیارد تومان 
از خودروسازان  مطالبات معوقه دارند. على بختیار اظهار 
کرد: کمر قطعه سازان به دلیل پرداخت نشدن مطالبات 

آنها شکسته شده است.

برگزارى 264 برنامه متنوع
 در شاهین شهر و میمه

دبیر سـتاد دهه فجـر شهرسـتان شاهین شـهر و میمه 
گفت: کمیته هاى گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزى 
انقالب اسالمى در دهه مبارك فجر، 264برنامه متنوع 
را در شهرسـتان شاهین شـهر و میمه برگـزار مى کنند.  
محمدعلى نجیمى افزود: از مجمـوع 264 برنامه، 135 
برنامه در ایام ا... دهه فجر اجرا مى شود و برخى از برنامه ها 

هم تا پس از دهه فجر ادامه خواهند داشت.

پیگیر احداث دانشگاه 
فرهنگیان در آران هستیم

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: پیگیرى هایى انجام شده تا بتوانیم دانشگاه 
فرهنگیان پسـرانه در آران و بیدگل داشته باشیم. جواد 
سـاداتى نژاد اظهار کرد: کاشـان در بحث خرید خدمات 
در ایران رتبه اول را دارد یعنـى 330 نفر معلم داریم که 
خرید خدمات شده اند و این نشان مى دهد کاشان کمبود 

معلم دارد.

کمک 10میلیاردى خیرین 
به بقاع متبرکه کاشان

حجت االسـالم اصغر توسـلى، مدیر اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان کاشـان گفت: خیرین این شهرستان 
در سـال جارى بیش از صـد میلیارد ریـال کمک هاى 
غیر نقدى براى بازسـازى و مصارف بقـاع متبرکه این 

شهرستان اختصاص داده اند. 

پارك هاى شهر هدفمند مى شوند
مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: موضوعى شــدن پارك هاى موجود و 
هدفمندشــدن برخى از پارك هایى که در آینده احداث 
مى شود، در دستور کار قرار گرفت. فروغ مرتضایى نژاد 
اظهارکرد: پارك هاى شهر تنها به منظور استفاده عمومى 
اســت، در حالى که مى تواند براى برخى موارد از جمله 
کودکان تخصصى باشد و در این راستا، موضوعى شدن 
پارك هاى موجود و هدفمندشدن برخى از پارك هایى که 

در آینده احداث مى شود، در دستور کار قرار گرفته است.
 

واکسیناسیون فلج اطفال 
به روش تزریقى

مدیرشـبکه بهداشـت ودرمـان فریـدن گفـت: طـرح 
واکسیناسیون فلج اطفال به روش تزریقى از اول بهمن 
شـروع وتا پایان این ماه ادامه خواهدداشت. محمدرضا 
شـیخى افزود:گروه هـدف دراین طرح، متولـدان یکم 
فروردیـن 1395تا30مهـر 1397 مى تواننـد با مراجعه 
به مراکـز درمانى و خانه هاى بهداشـت، فرزنـد خود را 

واکسینه کنند.

18میلیون مترمکعب، ظرفیت 
طرح هاى آبخیزدارى خور

 مدیـر اداره منابع طبیعـى و آبخیزدارى خـور و بیابانک 
گفـت: بـراى اجـراى بندخاکـى رودخانه هاى فـراخ و 
گاز در بخـش روسـتاهاى جنوبـى خـور و بیابانـک 
بیـش از 30 میلیـارد ریـال اعتبـار در نظر گرفته شـده

 اسـت .  مهـدى آخونـد ظرفیـت کنونـى طـرح هـاى 
آبخیـزدارى ایـن شهرسـتان را 14تـا 18 میلیـون متر 
مکعب بیان کرد و گفت: بـا اجراى این طـرح ها، بیش 
از 2 میلیون مترمکعب به حجم ذخیره سازى منابع آبى 

اضافه مى شود.

خبر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از ارائه خدمات جدید گاز 
در دفاتر پیشخوان دولت از ابتداى بهمن ماه خبر داد. مصطفى 
علوى گفت: به منظور تسهیل در ارائه خدمات به متقاضیان 
و مشترکان گاز طبیعى، بخشــى از خدمات این شرکت به 
دفاتر پیشخوان واگذار شده که در فاز اول، اشتراك پذیرى  
مشترکین انجام مى  شــود. وى افزود: چاپ صورتحساب 
المثنى، اصالح مشخصات مشترکین گاز، تغییرنام مشترك و 
ارائه قبوض تجمیعى، خدمات جدیدى است که طبق برنامه 
ریزى هاى به عمل آمده از ابتداى بهمن ماه سال جارى در 
دفاتر پیشخوان ارائه خواهد شد. علوى گفت: در آغاز این طرح 
در ابتداى بهمن ماه، مشــترکان  اداره گاز منطقه2 اصفهان 

مى توانند با مراجعه به 60 دفتر پیشــخوان در سطح شهر 
اصفهان، از خدمات مذکور بهره مند شوند. وى افزایش کیفیت 
خدمت رسانى به مردم، تسریع و سهولت در ارائه خدمات به 
مردم را از دالیل اجراى این طرح دانست و اظهار امیدوارى 
کرد با اجرا و توسعه خدمات ارائه شده به مردم توسط دفاتر 
پیشخوان، بتوان کیفیت خدمات رسانى به مشترکین گاز را 
در سطح قابل قبولى افزایش داد. علوى گفت: این اقدام، در 
راستاى رعایت اصل خصوصى سازى و دولت الکترونیک، 
انعطاف پذیرى سازمانى، کاهش مراجعات حضورى مردم به 
ادارات گاز در سطح شهرستان، صرفه جویى در هزینه ها و در 

نهایت رضایت مندى مشترکین صورت گرفته است.

مشاور تربیتى اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: با توجه به اینکه مشاوران نقش مهم و بازدارنده در 
بروز آسیب هاى اجتماعى در دانش آموزان دارند، باید این 

تعداد در مدارس استان به 2000 نفر افزایش یابد.
زهرا قجاوند افزود: هم اکنون 950 مشــاور تربیتى در 
مدارس استان و در مقطع متوســطه فعالیت دارند.وى 
با اشاره به وجود بیش از 5000 واحد آموزشى در استان 
تصریح کرد: براساس استانداردهاى تعیین شده، باید به 
ازاى هر هشت دانش آموز یک ساعت مشاور اختصاص 

داده شود.
قجاوند خاطرنشان کرد: در این راستا باید تعداد مشاوران 

در مدارس اســتان به 1/5 برابر افزایــش یابد تا امکان 
پوشــش تمام پایه هاى تحصیلى، از جمله ابتدایى هم 
وجود داشته باشــد. وى با بیان اینکه این مهم تاکنون 
ممکن نشــده، تصریح کرد: آموزش و پرورش با ریزش 
نیروها و به نوعى خروج افراد به دلیل بازنشستگى مواجه 
اســت ولى جذب و به کارگیرى نیرو به دلیل مشکالت 

عدیده اى تاکنون صورت نگرفته است.
وى اضافه کرد: بر این اســاس بهترین راه پیشگیرى از 
آسیب هاى اجتماعى، استفاده از آموزش هاى هدفمند 
و مداخالت روانشــناختى توسط مشــاوران و به نوعى 

روانشناسان و مددکاران اجتماعى در مدارس است. 

مدارس اصفهان 2000 
مشاور تربیتى نیاز دارد

از فردا؛ ارائه خدمات جدید گاز 
در دفاتر پیشخوان دولت

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: رسالت ما، عالوه بر توسعه اقتصاد و ایجاد اشتغال، 
حفظ محیط زیســت و منابع طبیعى بــه عنوان یکى از 

شاخصه هاى ملى و صنعتى است.
محمدجواد بگى با اشــاره به اینکه اســتان اصفهان با 
دارا بــودن 9200 واحد صنعتى  و 70 شــهرك صنعتى 
دایر و هشــت شــهرك صنعتى خصوصى با مساحتى 
حدود 12 هــزار هکتــار، یکى از کالنشــهرهاى برتر 
صنعتى در کشــور اســت، اظهار کرد: اصفهان باید از 
گذشــته هاى دور براى ســاخت و ســازهاى صنعتى، 
ارزیابى زیســت محیطى مى شــد که در حال حاضر، 
آالینده ها بیشتر کنترل شوند، چرا که اصفهان امروز به 
دلیل عدم پایش در گذشــته، با بحران آب و هوا مواجه

است.
وى ادامه داد: شــرکت شــهرك هاى صنعتى با احداث 
12 تصفیه خانه، حدود 70 درصد واحدهاى صنعتى را به 
تصفیه خانه مدرن مجهز کرد و اداره کل محیط زیست هم 
این واحدها را به صورت آنالین، بررسى و پایش مى کند 

که پساب تولیدى را بازچرخانى کنیم.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
افــزود: حدود 700 هکتــار تصفیه خانه ایجــاد و 900 

هزار اصله درخت در شــهرك هاى صنعتى کاشته شده 
اســت و 1500کیلومتر این مناطق به صــورت آبیارى 
قطره اى آبیارى مى شوند و به این صورت، رتبه نخست 

شهرك هاى صنعتى سبز را در کشور کسب کرده ایم.
بگى اظهار کرد: با پیشــنهاد مســئوالن محیط زیست 
استان، براى خرید پساب شــهرهاى همجوار صنعتى، 
با شــرکت آب منطقه اى اصفهان رایزنــى کرده ایم و 
توافقنامه اى به امضا رسیده که بر اساس آن، از 47 شهر 
مستقر در اطراف اصفهان، پساب وارد و تصفیه مى کنیم.

وى گفت: پروژه انتقال پســاب شــهرضا با لوله گذارى 
به طول 25 هزار کیلومتر را در دســت اقدام داریم که با 
محقق شدن آن، پسابى که حدود 30 سال  اطراف شهرضا 
رهاسازى مى شد، در اختیار صنایع قرار خواهد گرفت که 
معضل زیست محیطى و کمبود آب شهرك هاى صنعتى 

را بهبود مى بخشد.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
ادامه داد: در یکى از پروژه هاى در دســت اقدام، 30 لیتر 
بر ثانیه پساب خریدارى شده اســت و بر همین اساس، 
پساب شــهرك هاى صنعتى فریدن و شاهین شهر هم 
به شــهرك هاى صنعتى اصفهان براى تصفیه منتقل 

مى شوند.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان خبر داد؛

از 47 شهر مستقر در اطراف اصفهان، پساب وارد و تصفیه مى کنیم

تجهیز70 درصد واحدهاى صنعتى اصفهان
 به تصفیه خانه مدرن 

بیش از30تن خشــکبار و لوازم آرایشى قاچاق در استان 
اصفهان کشف و معدوم شد.

مدیر روابط عمومى ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
اســتان اصفهان گفت: در بازرســى مأمــوران یگان 

انتظامى مســتقر در گلوگاه هاى شــهید شرافت نایین 
و امامى شــهرضا از خودروهاى عبــورى، این میزان 
گردو، بــادام و لوازم آرایشــى قاچاق کشــف و معدوم

 شد. 

محمدجواد ابراهیمیان با بیان اینکه با نظر کارشناسان غذا 
و دارو، غیر بهداشتى بودن این کاالها اعالم شد، افزود: 
ارزش این محصوالت قاچاق بیــش از 15 میلیارد ریال 

برآورد شده است.  

 طى روزهاى اخیر خبرى منتشر شد که قسمتى از مسجد 
و محراب زیر گنبد نظام الملک  مســجد جامع اصفهان 
پیدا شده است. مهدى موسوى، سرپرست پایگاه جهانى 
مسجد جامع اصفهان گفت: این محوطه از مسجد پیدا 
نشده است، بلکه قبل از انقالب گروه کاوش«ایزنو» به 

سرپرستى «گاردینى» کاوش هایى از نظر تاریخ شناسى 
و معمارى در مســجد جامع اصفهان انجــام داده  بود و 
همچنین پروفسور«شراتون» باستان شناسى این محوطه 

را به عهده داشت و به این موارد دست یافته بودند.
او بر این باور است طبق این باستان شناسى ها، مسجد 

اولیه که متعلق به سال 156 هـ.ق است آن روزها کاوش 
شده و امروز دوباره این قســمت که در بحبوحه انقالب 
توسط این کاوشــگران مسدود شــده بود، بازگشایى 
شــده تا هوایى بخورد و آخرین وضعیت آن نیز بررسى

 شود .

کالف گالوانیــزه محصول جدید شــرکت 
فوالد مبارکه اصفهان، نشان زرین نوآورى 
محصول برتــر ایرانى را در جشــنواره ملى 
«نوآورى محصــول برتر ایرانى» کســب 

کرد.
مدیر برنامــه ریزى و تحقیقــات بازاریابى 
شــرکت فوالد مبارکــه، اســتحکام باال و 
مقاومت در برابر خوردگى هاى اتمســفرى 
را از ویژگى هاى این محصول پوشــش دار 
گالوانیزه بیان کرد و گفت: با دســتیابى به 
دانش فنــى تولید این محصــول در داخل، 
ساالنه از خروج بیش از 80میلیون دالر ارز از 

کشور جلوگیرى مى شود.
غالمرضا طاهــرى کاربرد ایــن محصول 
قابل رقابت با مشــابه خارجى را در صنایع 
خودروســازى کشــور و در ســازه هــاى 
ماشــین هاى ســنگین دانســت و افزود: 
اکنون براى تأمین نیــاز داخل، امکان تولید 
ســاالنه 150هزار تن از ایــن محصول در 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان  فراهم شده 

است.
وى رویکرد جدید این شــرکت را، توســعه 
فناورى صنعت فوالد وساخت کارخانه هاى 
جدید فوالدســازى با بهره گیرى از دانش 

داخلى بیان کرد.

در نخســتین گردهمایــى مربیان گروه هاى ســرود 
کانون هاى مساجد اصفهان،از پنج پیشکسوت سرودهاى 

انقالبى اصفهان تجلیل شد.
حجت االسالم محمدرضا نیســتانى، مسئول دبیرخانه 
کانــون هاى فرهنگى هنرى مســاجد اســتان در این 
گردهمایى، موسیقى را همچون شمشــیر دولبه اى با 
هدف پیام رسانى و القاى ارزش هاى انقالب به جامعه 
توصیف کرد و گفت: 3000 اجرا کننده سرود انقالبى این 
استان براى شرکت در اجراى هرچه با شکوه تر سرود 40 
هزار نفرى به مناسبت چهلمین ســال پیروزى انقالب 

اسالمى آماده شده اند.

افتخارآفرینى 
فوالد مبارکه در 

جشنواره  نوآورى 
محصول ایرانى

تجلیل از پیشکسوتان سرودهاى انقالبى اصفهان

شهردار ونک با اشــاره به فرو نشست زمین در این شهر 
گفت: فرونشست زمین 10 تا 80 درصد به خانه ها آسیب 

وارد کرده اما خسارت جانى نداشته است.
على امیرى اظهارکرد:  از آنجایى که بیش از 60 درصد از 
شهر ونک را بافت فرسوده با مصالح گل، سنگ و چوب 
تشکیل داده و به دالیل عدم استطاعت مالى و سیستم 
بروکراســى ادارى و بانکى، اغلب شــهروندان قادر به 
نوسازى ساختمان هاى خود نیســتند.وى با بیان اینکه 
به نظر مى رســد حداقل 30 درصد از منازل مســکونى 
تخریب شــده و نیاز به نوسازى اســت، افزود:  سالمت 
شهروندان به طور جدى در معرض خطر است، مخصوصًا 

در بارندگى هاى اخیر و  فرسودگى ساختمان ها، متأسفانه 
تعدادى از واحدهاى مســکونى در این شهر از 10 تا 80 
درصد تخریب شده که خوشــبختانه خسارات جانى در 
برنداشته است،  اما همشهریان با خسارات قابل مالحظه 

مالى مواجه شده اند.
وى یکى از دالیل بى میلى مردم به نوســازى را، کمبود 
زمین با کاربرى هاى مسکونى در محدوده شهر دانست 
و اضافه کرد:  فضاهاى مســکونى کمتر دیده شده است 
و از طرفى نیز سرانه فضاى ســبز بیش از 200 مترمربع 
پیش بینى شده و طبق استاندارد جهانى و واقع شدن در 

جنگل هاى زاگرس نیاز به چنین فضایى نیست.

به گفته شهردار این شهر از توابع سمیرم، حداقل 30 درصد از منازل مسکونى
 تخریب شده است

فرو نشست گسترده زمین در «ونک» 

امحاى 30 ُتن خشکبار و لوازم آرایشى قاچاق 

ماجراى کشف جدید در مسجد جامع

شهردار اصفهان همزمان با 29 دى ماه روز هواى پاك، 
طرح ســفرهاى فیروزه اى را در قالب افتتاح و رونمایى 
از سند جامع آموزشى گردشــگرى تاکسیرانان، سامانه 
مرخصى آنالین الکترونیک رانندگان و بســته حمایتى 

رانندگان تاکسى را برگزار کرد.
شهردار اصفهان که با یک ســاعت تأخیر با تاکسى به 
ســالن حکمت باغ غدیر اصفهان محل برگزارى این 
مراســم آمده بود از رانندگان تاکسى شــهر اصفهان 
تشــکر کرد و گفت: راننــدگان تاکســى در اصفهان 
نقش بســیار مهمــى در معرفــى فرهنــگ اصفهان 
دارند و با همه اعتبار و ســرمایه و امــکان مادى خود 
به ایــن عرصــه گام نهاده انــد تا عالوه بر به دســت 
آوردن رزق حــالل، در اداره شــهر نیز نقش داشــته

 باشند.
قدرت ا... نوروزى رانندگان تاکسى در کالنشهر اصفهان 
را ســفیران فرهنگى خواند و افزود: رانندگان تاکسى 
با خلق نیکو، سیماى بشــاش و سخنان زیبا و ارزشمند 
مى توانند آبى بر آتش مسافرانى که دغدغه دارند باشند.

وى ادامه داد: تاکســیرانان همچنین در معرفى شــهر 
اصفهان به مسافرانى که از دیگر نقاط به اصفهان آمده اند 
مى توانند یاریگر باشــند و مى توانند در چرخش اقتصاد 
و رونق بخشى آن مؤثر باشــند و در حقیقت از خانواده 

شهردارى هستند.
شهردار اصفهان به رانندگان تاکسى در اصفهان توصیه 
کرد هنگام سوار کردن مسافران، ســاکت نباشند و با 
آنان گفتگو کنند و افزود: این گفتگوها مى تواند در حل 

مشکالت، مؤثر باشد.
■■■  

رئیس کمیسیون حمل و نقل شوراى اسالمى اصفهان 
هم، تاکسیرانى را شغلى بســیار سخت دانست و گفت: 
صبورى، قانــع بودن، امین مردم بــودن، مظهر ادب و 
فرهنگ و... از ویژگى هاى رانندگان تاکســى اســت 
و قشــرى قابل احترام هســتند که در جامعه از جایگاه 
ویژه اى برخوردارند و مدیران شــهر بایــد قدردان آنها 

باشند.
احمد زندآور بــا بیان اینکه با تصویب بســته حمایتى، 
تاکســیرانانى که بر اثر سامانه هوشــمند تاکسى ضرر 
دیده اند، از این بســته بهره مند خواهند شد، اظهار کرد: 
علیرغم همه مشکالت، این بسته از سوى شوراى شهر 
تصویب و براى اجرا به شــهردار سپرده شد. وى افزود: 
امروز شهردار اصفهان شهر را با دست خالى اداره مى کند 
و افراد و رسانه هایى که مدیریت شهرى را به کم کارى 
متهم مى کنند ظلــم کرده اند و باید انصاف داشــت و 
از شــهردارى که اینگونه مطلوب شــهر را مى چرخاند 

قدردانى کرد.
■■■  

معاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
هم گفت: امســال از 26 آذر (هفته حمل و نقل) تا 29 
دى ماه 97 (روز هــواى پاك) و طــى 33 روز، یکصد 
برنامه آموزشــى، فرهنگى و... در یک کار فشــرده در 
اصفهان به اجرا گذاشته شد و امروز از ناوبران نیز تجلیل

 شد. 
علیرضا صلواتى اظهــار کرد: ایــن برنامه ها با حداقل 

هزینه انجام شــد که در حقیقت کارهاى زیرســاختى 
در بخش هــاى ترافیکــى بــوده اســت و امیدواریم 
شــهروندان، برکات این برنامه ها و جلســات را شاهد 

باشند.
■■■  

مدیرعامل سازمان تاکســیرانى اصفهان نیز به عنوان 
میزبــان گفته 22 هزار تاکســى، ناوگان تاکســیرانى 
اصفهان را شکل داده که از این میزان 12 هزار تاکسى 
سرویس مدارس هســتند و در حقیقت سهم سفر این 
ناوگان 14 درصد بوده ولى در بودجه ریزى به آن توجهى 

نشده است.
هادى منوچهرى اظهار امیدوارى کرد در بودجه ســال 
آینده، با حمایت هاى شــوراى اسالمى، سهم بیشترى 

براى تاکسیرانى در بودجه دیده شود.
مدیرعامل ســازمان تاکســیرانى اصفهان همچنین 
گفت: امسال 4500 راننده تاکســى سرویس مدارس 
داراى لباس متحدالشــکل بوده و ما با نظارت مستمر 
کاهش 51 درصدى شــکایت ســرویس مــدارس را 

داریم.
منوچهرى از 12 هزار نفر ســاعت آمــوزش رانندگان 
تاکسى از مهر ماه سال جارى تاکنون خبر داد و افزود: با 
افتتاح سند جامع گردشگرى تاکسیرانان، درآمد پایدار 

براى آنان ایجاد خواهد شد. 
مدیرعامل سازمان تاکسیرانى اصفهان همچنین عنوان 
کرد: پروژه کیف پول الکترونیکى و تبلیغات خودرویى 
در دستور کار است ، که در آینده نزدیک، اجرایى خواهد

 شد.

شهردار اصفهان:

گفتگوى رانندگان تاکسى با مردم در حل مشکالت مؤثر است
ساسان اکبرزاده
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در آستانه شروع تصویربردارى سریال «برادر  جان» به 
کارگردانى محمدرضا آهنج، نویسندگى سعید نعمت ا... 
و تهیه کنندگى محمدرضا شــفیعى، حسن پورشیرازى 
به عنوان یکــى از بازیگران نقش اصلى این ســریال 

انتخاب شد.
حسن پورشــیرازى از جمله بازیگران شــناخته شده 
تلویزیون و سینماســت که تاکنون توانســته تصویر 
ماندگارى از خود در ســریال هایى چــون «نرگس»، 
«تنهایى لیال»، «کیمیا»، «آســمان مــن» و... به جا 

بگذارد. حاال پورشــیرازى با ســریال «برادرجان» 
ماه مبارك رمضان دوباره به تلویزیون خواهد آمد.

پیش از این حضور على نصیریان و حسام منظور در 
سریال «برادر جان» قطعى شده بود و در روزهاى 
آینده اســامى دیگر بازیگران و عوامل این سریال 

رسانه اى خواهد شد.
«برادر جان» نوشــته ســعید نعمــت ا...، ملودرامى 

اجتماعى مذهبى اســت و قرار اســت براى پخش از 
شبکه 3 ســیما در ماه مبارك رمضان سال 98 تهیه 

و تولید شود.
این ســریال تازه ترین همکارى ســعید 

نعمت ا... و محمدرضا شــفیعى بعد از 
سریال هاى «جراحت»، «شیدایى»، 

«عقیــق»،  «رســتگاران»، 
«مادرانــه»، «روح ا...» و... 

به حســاب مى آید. مجرى 
طرح سریال «برادر  جان» 

مؤسســه فرهنگــى- 
هنرى «وصف صبا» 

است.

محمدرضا فروتن به عنوان اولین بازیگر سریال نمایش خانگى «مانکن» انتخاب شد. فروتن، بازیگر فیلم هایى 
چون «دو زن»، «قرمز»، «زیر پوست شهر» و «شب یلدا»، در اولین تجربه رسانه خانگى اش، مقابل دوربین 

سریال «مانکن» قرار خواهد گرفت.
حسین سهیلى زاده که پیش از این ساخت سریال هاى تلویزیونى پرمخاطبى مانند «دلنوازان»، «فاصله ها»، 

«آواى باران» و «پریا» را در کارنامه خود به ثبت رسانده است، کارگردانى سریال «مانکن» را برعهده دارد.
مجموعه «مانکن» به تهیه کنندگى ایرج محمدى در 26 قسمت نگاشته شده و در خالصه داستان این مجموعه 

آمده است: «همیشه عشق هاى بزرگ و زیبا، دشمنانى بزرگ و مخوف داشته اند.»

  ایسنا|   آوازش هنــوز توى خانــه مى پیچد. همانقــدر غمگین و 
باصالبت. همانقدر رسا و همانقدر شب شکاف. یادداشت هاى پراکنده اش هنوز هم قابل خواندن 

هستند: «با ضبط آهنگ ها موافقت نشد»، «به لطف خدا سیگار را ترك کردم، پس از 30 و چند سال» 
و...  قرآن شخصى، عباى شکالتى، تسبیح،  ساعت مچى، پیانو، گیتار و آن شال گردن مشکى که همیشه 
به گردن داشت، همه اش اینجاست؛ در خانه فرهاد. فقط خودش خیلى وقت است در خانه نیست تا بشود 
تولد 75 سالگى اش را تبریک گفت و کمى از سقف هاى بى روزن و تلخى روزهاى جمعه با او حرف زد.

هرچند که جاى آن ویلنسل شکسته اینجا خیلى خالى است: «از بچگى به سازهاى زهى خیلى عالقه 
داشتم. به ویلنسل خیلى عالقه مند بودم. اما آن زمان شرایط اینطور بود که اگر به کسى مى گفتى نوازنده 
هستى،  توى چشمت نگاه مى کرد و مى گفت، شــغل اصلى ات چیست؟ کسى موسیقى را به رسمیت 
نمى شناخت. خانه ما هم همینطور بود. پدر مخالف موســیقى بود. ویلنسلى گرفته بودم که سه جلسه 

بیشتر دوام نیاورد. آن را شکستند. عالقه ام به موسیقى هرز رفت.»
خانه فرهاد در «باغ فردوس» حیاط هم دارد؛ حیاط قدیمى و زیبایى با کاشى و حوض آبى که آوازش را 

با موسیقى آب بیامیزد و گل هاى شمعدانى و یاس هاى سفید که فضا را پر کرده اند.
کاست هاى قدیمى اش هم اینجاست. فرهاد موسیقى «باروك» گوش مى داده و به بتهوون هم عالقه 
داشته است. در میان کاست هاى شخصى فرهاد، دلت مى خواهد آثارى از خودش هم باشند؛ آثارى که 

به سختى مجوز انتشار گرفته اند.
پوران گلفام (همســر فرهاد مهراد) پس از انقالب اسالمى به شــدت پیگیر دریافت مجوز براى آثار 
همسرش بود. در سال 1368 وقتى آلبومى از محمد نورى منتشر شــد، فرهاد با خودش فکر کرد که 
حتمًا او هم مى تواند مجوز بگیرد؛  براى همین درخواست صدور مجوز براى آلبوم «خواب در بیدارى» 
را ارائه کرد. انتشار «خواب در بیدارى» به دالیل مختلف به تعویق مى افتاد اما سرانجام در سال 1369 

منتشر شد.
آخرین ایرادى که انتشار این آلبوم را به تأخیر انداخت، مربوط به عکس خواننده بود که باید روى جلد 
اثر منتشر مى شد. مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى معتقد بودند که تصویر خواننده بسیار تلخ و 
غمگین است و مناسب انتشار نیست. فرهاد نیز در پاسخ به مدیران ارشاد تصویر غمگین ترى به همراه 
نامه اى خطاب به معاون وزیر فرستاد. پس از این نامه، آلبوم «خواب در بیدارى» با همان عکس اول 
فرهاد مجوز انتشار گرفت. عکسى که فرهاد به وزارت ارشاد ارائه کرده بود،   همان عکس سیاه و سفید 

معروفى است که در آن دستش را به زیر چانه اش زده است.
گوشه به گوشه خانه فرهاد براى خودش هویت دارد. قصه دارد. از تابلوهاى خوشنویسى روى دیوار بگیر 
تا عکس هاى شخصى و آن چرخ خیاطى قدیمى. خوبى این خانه این است که همیشه پر از صداست و 
پر از آواز است. البته فقط آواز فرهاد. فرهادى که خاطره اولین کنسرتش پس از انقالب اسالمى، براى 
خیلى ها یک خاطره خاك گرفته، جایى در پس ذهنشان است. کنسرت سینما سپیده؛ 9 دى ماه سال 
1373. (همزمان با شب بعثت پیامبر اسالم (ص)) کنسرتى که در عرض سه روز همه بلیت هایش بدون 

هیچ تبلیغى فروش رفت. بلیت هایى با قیمت 2500 تومان.
مدیر شرکت «باران» که مسئولیت برگزارى این کنسرت را داشته است، مى گوید: «آن شب وقتى فرهاد 
آمد روى صحنه همه ساکت بودند. به نظر مى رسید کسى فرهاد را نشناخته. فرهاد موهایش سپید بود. 
مردم انتظار داشتند او هنوز خیلى جوان باشد. چند دقیقه طول کشید تا مردم فهمیدند، مردى که روى 
صحنه است،   همان فرهاد است. سپس شروع کردند به تشویق کردن.» گفته مى شود که فرهاد از این 

کنسرت هیچ سودى براى خود بر نداشت و همه را براى مدرسه سازى به آموزش و پرورش اهدا کرد.
یکى از مسئوالن موزه سینما مى گوید، پوران گلفام (همسر فرهاد) هنوز که هنوز است وقتى به ایران 
سفر مى کند به باغ فردوس مى آید و سرى به خانه فرهاد مى زند. خانه اى که به همت خودش و با طراحى 

بهروز غریب پور در موزه سینما بنا شد. اتاقى ساده و کوچک که ترکیبى از آواز و اصالت است. 
 29دى، سالروز تولد فرهاد مهراد بود.

گذرى در خانه بازسازى شده «فرهاد مهراد» 
در موزه سینما 

اصالت اصالت 
صداى ایران صداى ایران 
7575 ساله شد ساله شد

اهالى سینما جشنواره امسال را رقابت میان جوانان و باتجربه ها مى دانند. کنار هم قرار گرفتن 
اسامى همچون محمدحسین مهدویان، سعید روســتایى، مرتضى على عباس میرزایى، 
فریدون جیرانى، نرگس آبیار و کیومرث پوراحمد رقابتى هیجان انگیز در بزرگ ترین رویداد 

سینمایى کشور را نوید مى دهد.
پرویز شــهبازى، کارگردان مطرح و صاحب ســبک سینماى ایران امســال در همکارى 
مشترك با رامبد جوان با فیلم «طال» راهى سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر شده اند. پرویز 
شهبازى که همه بیشتر او را بخاطر فیلم هاى ماندگارى همچون «نفس عمیق» و «دربند» 
مى شناسیم امسال بار دیگر براى حضور در جشنواره فیلم فجر و دریافت سیمرغ بلورین این 

جشنواره وارد رقابت شده است.
البته شهبازى امسال کار سختى را پیش رو دارد زیرا با آثار همچون «ماجراى نیمروز 2» و 
همچنین آخرین ساخته سعید روستایى به نام «مترى شیش و نیم» در رقابت است. جوان 

که امسال خودش فیلم «قانون مورفى» را براى اکران عموم آماده کرده در جشنواره فجر به 
عنوان کارگردان غایب خواهد بود اما این غیبت را با تهیه کنندگى فیلم «طال» جبران خواهد 
کرد. در کنار جوان، محمد شایسته نیز به عنوان تهیه کننده این پروژه حضور خواهد داشت.

البته امسال رامبد جوان سه فیلم را تهیه کنندگى کرده است. «قانون مورفى» به کارگردانى 
خودش، «طال» به کارگردانى پرویز شهبازى و حاال اولین اثر سینمایى مجید صالحى با نام 

«زیرنظر» تمام آثارى هستند که جوان در آنها نقش تهیه کننده را ایفا کرده است. 
فیلم سینمایى «طال» از اواسط مرداد امسال فیلمبردارى خود را با حضور هومن سیدى آغاز 
کرد. بعد از اضافه شدن سیدى به پروژه «طال» نگار جواهریان دومین بازیگرى بود که در 

این فیلم به عنوان بازیگر انتخاب شد. 
شهبازى از جمله کارگردانان صاحب سبک سینماســت که با فیلم هایى همچون «نفس 
عمیق»، «دربند» و «ماالریا» در ذهن مخاطب مانده اســت. البته بعد از سال ها همچنان 

مخاطبان «نفس عمیق» را بهترین فیلم در کارنامه شهبازى مى دانند. 
فیلم جدید شهبازى از لحاظ چیدمان بازیگر نســبت به دو فیلم قبلى این کارگردان تعداد 
بازیگران بیشترى را در خود مى بیند. انگار این بار شهبازى مى خواهد به نوعى فیلم را هم 

براى جشنواره و هم به امید فروش در گیشه راهى سینماها کند. 
عالوه بر جواهریان و ســیدى، بازیگرانــى همچون مهرداد صدیقیــان، طناز طباطبایى، 
هدى زین العابدیــن و احترام برومند در جدیدترین فیلم شــهبازى به ایفاى نقش خواهند

 پرداخت. 
ســیدى پیش از این پنج بار توانسته سیمرغ بلورین جشــنواره فیلم فجر را از آن خود کند. 
وى در مقــام بازیگر یکبار براى بــازى در فیلم «من دیگو مارادونا نیســتم» این جایزه را 
به خانه برده اســت. مابقى افتخارات سیدى بیشــت ر در مقام کارگردانى سینما رقم خورده

 است.

نقش متفاوت هومن سیدى در جشنواره امسال

شیرازى 
حسن پور

جان» به 
با «برادر 

ن مى آید
تلویزیو

داستان 
محمدرضا فروتن 

و «مانکن» 

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و 
مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، قطعه زمین شماره 1 به مساحت 196/3 مترمربع از مجموعه تفکیکى محسن 
کامبخش واقع در خیابان نواب جنب مسجد امام جعفر صادق(ع) با کاربرى مسکونى را به فروش برساند. لذا از کلیه 
متقاضیان، اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ  1397/10/23 جهت بازدید از محل موردنظر و 

دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
5- پیشنهاد دهندگان مى بایست 5 درصد مبلغ پایه زمین موردنظر را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به 
صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود 

واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آگهى مزایده

مجید صفارى- شهردار بادرود

نوبت دوم
لیال بلوکات: 

ممنوع  التصویر نیستم
لیال بلوکات، بازیگر سینما و تلویزیون درباره دورى  
اش از بازیگرى طى سال هاى اخیر به «خبرآنالین» 
گفت: من کامًال خودخواسته پنج سال خواستم که 
کار نکنم. چون احساس کردم در پنج سال گذشته 
یکسرى انتخاب هاى اشتباه داشتم و خودم به این 

نتیجه رسیدم که مسیر اشتباهى را مى روم.
این بازیگر سینما گفت: خودم خودم را تنبیه کردم 
و هر پیشنهادى که شد را نپذیرفتم چون قبل از آن 
هر پیشنهادى که حتى سلیقه من هم نبود را قبول 
مى کردم و فکر مى کردم باید کار کنم و باشم. وى 
افزود: من بعد از ســریال «حضرت یوسف(ع)» 
دو سال کار نکردم و احساس کردم مشاوره هاى 
اشتباهى گرفته بودم. بعد از دو سال چند انتخاب 
اشتباه در کارنامه کارى ام داشتم. اما از یک جایى به 

بعد خودم متوجه شدم که مسیر را اشتباه مى روم.
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تیمى که همچنان مبهم است

 بیست و دومین ویژه برنامه «فوتبال به وقت اصفهان» با محوریت پخش دیدار تیم هاى ملى فوتبال ایران و عمان برگزار مى شود.
دیدار تیم هاى ملى فوتبال ایران و عمان یک شنبه 30 دى ماه ساعت 20و 30دقیقه (امشب) برگزار مى شود.

ویژه برنامه «فوتبال به وقت اصفهان» در ادامه پخش و کارشناسى مسابقات مختلف فوتبال، از حدود 30 دقیقه پیش از آغاز این دیدار در فرهنگسراى اسوه (خیابان صمدیه 
لباف-کوچه مسجد الزهرا(س)- شماره 51) پذیراى فوتبالدوستان اصفهانى خواهد بود.

این ویژه برنامه با آیتم هاى جذاب دیگر از ساعت 20 آغاز مى شود و ورود براى خانواده ها آزاد و به دلیل محدودیت ظرفیت سالن به همراه کارت ورود رایگان است.
کارت ورود این برنامه توسط دست اندرکاران یک ساعت قبل از شروع مسابقه در محل فرهنگسرا توزیع مى شود.

حسین چرخابى سرمربى تیم فوتبال سپاهان نوین، محمد صلصالى کاپیتان سابق ذوب آهن و حمید بابایى گلر پیشکسوت فوتبال اصفهان مهمانان این برنامه هستند.
 ویژه برنامه هاى «فوتبال به وقت اصفهان» به همت معاونت فرهنگى شهردارى منطقه 2  اصفهان برگزار مى شود.

 اولین مصاف یوزهــا در مرحله حذفى جام ملت هاى آســیا 
امشب کلید مى خورد و عمان با انگیزه در برابر شاگردان کى 

روش قصد خودنمایى دارد.
ایران و عمان امروز یک شنبه ساعت 20و30دقیقه در ورزشگاه 
محمد بن زاید ابوظبى به قضاوت سزار آرتورو راموس مکزیکى 
با هم دیــدار مى کنند. ایران با دو برد مقابــل یمن و ویتنام و 
تســاوى مقابل عراق به عنوان صدرنشــین گروه چهارم و 
عمان به عنوان تیم ســوم گروه ششــم به این مرحله صعود

 کردند.
 ایــران در 14 دوره حضور در جام ملت هــا در 65 بازى 136 
امتیاز کســب کرده که از تمامى تیم هاى حاضر در تمام ادوار 
این مسابقات بیشتر اســت. 14 حضور متوالى در تورنمنت، 
هشــت صعود به جمع چهار تیم پایانى، سه قهرمانى متوالى 
در نخستین حضور در سال هاى 1968، 1972 و 1976، شش 

صعود به نیمه نهایى در شش حضور اول حد فاصل سال هاى 
1968 تا 1988، پنج مصاف پیاپى با کــره جنوبى در مرحله 
یک چهارم نهایى (1996و2000،2004،2007،2011)، تنها 
یک بار حذف در مرحله گروهى (1992)، سه حذف متوالى در 
یک چهارم نهایى (2015،2011و2007) و باالخره حسرت 43 

ساله قهرمانى آسیا از مختصات تیم ملى ایران است.
 ایران با کشیده شدن هشت بازى از مجموع 20 بازى اش در 
مراحل حذفى به ضربات پنالتى از ایــن حیث در میان دیگر 
تیم هاى آسیا رکورددار اســت. گفتنى است ایران شش بازى 
از این هشت بازى را باخته و تنها در دو بازى رده بندى براى 

کسب مقام سومى موفق بوده است. 
عمان اولین بار اســت که پس از چهار دوره حضور در مرحله 
نهایى جام ملت هاى آســیا موفق به صعود از گروه مى شود. 
آنها در گروهى که ژاپن، ازبکســتان و ترکمنســتان حضور 
داشتند تنها 3 امتیاز کسب کردند و با دو گل دیرهنگام مقابل 

ترکمنستان موفق به کسب جواز صعود به این مرحله شدند.
 مربیان دو تیم در گذشته دستیاران موفق در کنار مربیان نام 
آشنا بودند و امروز در کسوت یک مربى بزرگ روى نیمکت دو 
تیم قرار دارند. پیم فربیک در جام جهانى 2002 دستیار گاس 
هیدینک بود که توانســتند کره جنوبى را به مقام چهارم جام 
جهانى برســانند. کارلوس کى روش نیز در دو مقطع دستیار 
سر الکس فرگوســن در منچســتر یونایتد بود که در آخرین 
فصل حضورش، منچســتر یونایتد فاتح لیگ قهرمانان اروپا 

شد.
 در تاریخ جام ملت هاى آســیا ایران و عمان فقط یک بار آن 
هم در زمان برانکو ایوانکوویچ در جام ملت هاى چین 2004 
به مصاف هم رفتند که بازى با گل دقیقه 94 محمد نصرتى 
2-2 مساوى شد. دیگر گل ایران را در آن بازى على کریمى 
به ثمر رساند و ما توانســتیم بازى 2 بر صفر باخته را مساوى 
کنیم که همان مساوى در روز آخر باعث صعود ایران شد. در 

مرحله مقدماتى جام ملت ها نیز چهار بار این دو تیم به مصاف 
هم رفته اند. دو بار در مقدماتى 96 که ایران با مربیگرى محمد 
مایلى کهن در تهران و مسقط 2-0 و 2-1 این تیم را برد. دو 
بار هم در مقدماتى همین جام که بازى در مسقط 1-1 مساوى 
به پایان رسید اما ایران با کارلوس کى روش در تهران موفق 

به پیروزى 2-0 مقابل عمان شد.
این دو تیــم دو بار هم در بــازى هاى دوســتانه با هم بازى 
کرده اند. یک بار در آگوســت 2001 و یک هفته پیش از آغاز 
مرحله انتخابى جام جهانى 2002 ایران با میروسالو بالژویچ 
موفق به برد 5 بر 2 این تیم در ورزشگاه آزادى شد. بار دیگر 
ایران قبل از سه بازى حماسى آخر خود در انتخابى جام جهانى 
2014 مقابل عمان قرار گرفت و با کارلوس کى روش 3بر یک 
بازنده آن بازى دوستانه شــد. تیم عمان یک بار هم ایران را 
با مربیگرى مرحوم پورحیدرى در بازى هاى آســیایى 1998 

بان کوك با نتیجه 4-2 شکست داد.

بعد از بازى عراق، پیش از ترك میکسدزون 
ورزشگاه بازیکنان تیم ملى همه با روحیه 
درباره آینده حرف مى زنند. این شــبیه 
به چیزى نیســت که بعضى از مردم فکر 
مى کنند. بعد از تساوى مقابل عراق بعضى 
از هواداران نگران شدند. یکى مثل مهدوى 
کیا هم به کى روش و بازیکنان کنایه زد. 
اما فارغ از اینها، بازیکنان تیم ملى با روحیه 
درباره آینده و این جام حرف مى زدند. از امید 
ابراهیمى بگیرید تا سردار و مهدى طارمى و 
دیگر بازیکنان. از مرتضى پورعلى گنجى که 
سئوال کردیم گفت اتفاقاً تیم بد بازى نکرد. 

او تأکید داشت شرایط تیم خوب است.
کى روش در بازى عــراق کارى کرد که 
دوباره همه گیج شدند. او باز هم دستش 

را رو نکرد. تصمیم گرفت در ترکیب تیمش 
دســت ببرد تا واقعاً همه را گیج کند. کى 
روش از اول جام حتى خبرنگاران ایرانى 
را هم گیج کرده است، به شکلى که حاال 
کسى واقعاً  نمى تواند بفهمد او چه ترکیبى 
را داخل زمین مى فرســتد. مثًال طارمى، 
اشکان و ترابى در دیدار عراق روى نیمکت 
بودند. حتى مرتضــى پورعلى گنجى هم 
بیرون نشست. حضور روزبه چشمى در 
خط هافبک هم از آن تغییرات ناگهانى بود. 
بنابراین کسى نمى تواند بفهمد واقعاً در 
سر کى روش چه مى گذرد. او دستش را رو 
نکرده و براى مربیان دیگر، این مسئله یک 

ابهام بزرگ است.
کى روش بارها و بارها در این جام تأکید 

کرد 23 بازیکن دارد که هر کدام مى توانند 
بازى کنند. وقتى از طارمى هم در این باره 
سئوال کردیم اینطور جواب داد: «باور کنید 
ما اینجا بازیکن فیکس و ذخیره نداریم. 
همه در یک لول هستیم و بخاطر همین کى 
روش هرکس را بازى دهد فرقى ندارد.» 
حاال شاید از اینجا به بعد جام کى روش 
کمى دستش را رو کند و کم کم مهره هایى 
را بازى دهد که بیشــتر روى حضورشان 
در ترکیب ایران نظر دارد. البته شــاید در 
بازى عمان هم او دوباره تغییرات داشته 
باشــد ولى از آن بازى به بعد -در صورت 
صعود- ترکیب اصلــى اش را روانه زمین 
کند. تا اینجاى جام فعالً ایران و ترکیبش 

براى همه ناشناخته مانده است.

ایران- عمان را در فرهنگسرا ببینید

 کى روش مى خندد یا پیم فربیک؟
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در حالى که تیم ملى ایران در مســابقات جام ملت هاى آسیا 
یک به یک حریفانش را پشت ســر مى گذارد، از تهران خبر 
مى رسد وزارت ورزش و فدراسیون بر سر رفتن کى روش هم 

به توافق نهایى دست یافته اند. 
توافقى که ماه پیش در جریان مذاکرات رئیس فدراســیون 
و وزیر، نهایى شد اما مهدى تاج ترجیح داد براى کم کردن 

فضاى پرتنش تیم ملى سیاست سکوت را در پیش بگیرد. 
 نقشــه اتاق فکر وزارت ورزش براى جدا کردن کى روش از 
تیم ملى که دو ســال پیش کلید خورده بود، وارد فاز نهایى 

شده است. 
آنها ابتدا برانکو را به عنوان آلترناتیــو کى روش برگزیدند، 
براى تقویت او، تمام قــد و بى چون و چرا از پرســپولیس 
حمایت کردند تــا برانکو بتواند شــخصیتى در حد مقابله با 
کى روش پیدا کند. همزمان جریان اصلى رسانه هاى ورزشى 

به این جریان پیوستند و آخرین خاکریز حمایت از کى روش 
یعنى فدراسیون فوتبال هم به مدد قانون منع به کار گیرى 

بازنشستگان فتح شد. 
حاال مى شــود درك کرد که چرا هر کــس از مادرش قهر 
مى کند، علیه کى روش در رسانه ها مصاحبه مى کند و کمیته 

انضباطى و کمیته اخالق چشم بسته از کنارش مى گذرند.
امروز تیم ملى در خط مقدم مى جنگد در حالى که در تهران 

توطئه ها علیه او به سرانجام رسیده است. 
آخرین گروه دشــمنان رســانه اى کى روش هــم با خرج 
فدراسیون فوتبال به دبى رســیدند تا «ناهار» را دور هم در 
حاشیه جنوبى خلیج فارس به ســالمتى آقاى وزیر و آقاى 

رئیس تناول کنند.
حاال نه فقط ســرباز هاى پیــاده که گوبلز هاى رســانه  هم 
مى توانند شبانه در ساحل جمیرا با رقص آتش جشن بگیرند. 
باالخره دکان هایى که سال ها تخته شده بود، دوباره رونق 

مى گیرد و باید  به فکر تهیه پکیج هاى جدید و فرمول بندى 
براى تیم ملى دوران «پسا کى روش» بود!

کودتاى خزنده به نتیجه  رســیده. فقط مانده یک نگرانى؛ 
قهرمانى احتمالى تیم  کى روش که مى تواند تا ســال ها خار 
چشم باشد. ولى بازى ها آنقدر سخت هست که بشود روى 

اسب هاى رقیب هم شرط بست!
پســت اینســتاگرامى اخیر محمد تقوى، ســرمربى سابق 
تراکتورسازى مى تواند تأییدى براین مطلب باشد که آن را 

با هم مى خوانیم:
«بعد از جدایى از فســاد فوتبال ایران که با حضور دالالن و 
بعضى خبرنگاران و مدیران مسئول سایت هاى ورزشى که 
نقش اصلى داللى را به عهده دارند با پوســت و استخوانم 
فســاد را در فوتبال ایران حس کردم. بــه رغم اصرار حتى 
خانواده ام پیشــنهاد دیگر تیم لیگ برترى را رد کردم تا به 
دور از مافیاى فوتبال ایران به دنبال زندگى  شخصى  ام باشم. 
حضورم در فوتبال ایران کوتاه اما پربار بود با توجه به اینکه 
به بى تجربگى متهم مى شــدم اما خوشبختانه از لحاظ فنى 
متوجه شدم در فوتبال ایران اگر اصول ابتدایى فوتبال را پیاده 
کنید موفق خواهید شد اما در خارج از زمین فوتبال باید تجربه 
هوچیگرى و مافیا داشته باشید تا دوام بیاورید که متأسفانه 
در  این مورد هیچ تجربه اى نداشتم. غرض از این متن کوتاه 
موضوع کى روش است. کى روش باادبیاتى صحبت مى کند 
که فوتبال ایران او را وادار کرده اســت که اینچنین باشــد. 
حال دوســتانى که به او مى تازند  و از او خرده  مى گیرند و از 
حرف هاى کى روش ناراحت مى شوند و رگ غیرتشان باال 
مى زند بدانند که کى روش تنها کسى است که توانسته در 
مقابل مافیاى فاسد فوتبال ایران دوام بیاورد. سرانجام یک 
نفر  توانسته با همان حربه آنان به جنگ آنان برود و در زمین 

فوتبال هم موفق باشد.»

 گوبلزهاى رسانه اى علیه تیم ملى

چرا کسى به برانکو 
هشدار نمى دهد؟

به روزنامه هاى دیروز(شنبه) نگاه کنید، رسمًا تیغ از نیام کشیده اند، 
رسمًا بر سر کى روش نفیر مى زنند، برخى حتى کج فهمى را تا آنجا 
کشانده اند که مى گویند همین حاال باید کى روش را اخراج کرد در 
حالى که حرف کى روش چه در مورد مسائل اقتصادى و چه در مورد 
حمایت هــاى جانبدارانه، حرف بیش از نیمى از مردم ایران اســت، 
حرف همان ها که پرچم ژاپن را در تبریز و تهران و اصفهان و اهواز 

به میدان مى برند.
اینکه کدام درست مى گویند بحث دیگرى اســت که در این مقاله 
نمى گنجد اما این مى گنجد که رســانه هایمان  در حد کانال هاى 
تلگرامى و اینستاگرامى و هموزن ادمین هاى 15 ساله تیتر و عکس 
زده اند آن هم قبل از دیدار یک هشتم نهایى و پس از صدارت ایران 

در گروه خودش بدون گل خورده و با کلى گل زده!
اتحاد واژه گم شده اى است که در دیدارهاى تیم پرسپولیس در آسیا 

وجود داشت و حاال اصًال وجود ندارد. 
اینکه کى روش زیاده از حد درگیرى ایجاد مى کند یک بحث دیگر 
است اما انگار کســى به برانکویى که یک روز از مربى عراق تعریف 
مى کند، روز دیگر جانشین سرمربى تیم ملى را در آستانه دیدارهاى 

جام ملت هاى آسیا معرفى مى کند و... کارى ندارد. 
کى روش در امارات است و وسط جنگ ملت ها در فوتبال، برانکو که 
نیست. چرا کسى به او تذکر نمى دهد؟ چرا کسى رسانه هایى را که به 
طرز عجیب و غریبى هر روز جایگاه سرمربى تیم ملى را لق مى کنند 

تذکرى نمى دهد؟ 
آیا همین بى توجهى ها نیســت که کى روش را هر روز از کوره به در 
مى برد؟ یک تذکر یا برخورد مى تواند کى روش را آرام کند و حواسش 

را معطوف جام ملت ها...
اما به نظر مى رسد انگار تالشى مذبوحانه وجود دارد که کى روش در 
آسیا قهرمان نشود، ظاهراً با ایجاد بى نظمى و بر هم خوردن تمرکز که 

به این موضوع نزدیک شده اند. 
خیانت واژه معنى دارى است که نباید آن را به کسى اطالق کرد. ما هم 
اطالق نمى کنیم، اما بى توجهى به دل یک ملت یا نیم دیگرى از مردم 
که بین کى روش و برانکو، کى روش را انتخاب مى کنند قطعاً  در دایره 

کوته بینى قرار مى گیرد.

احمد خلیلى

کوته بینى قرار مى گیرد.

 محمد سالمتى

 محمد حیرانى



0606استاناستان 3419 سال پانزدهمیک شنبه  30 دى  ماه   1397

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى 
تقدیم نمایند .بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره139560302007002220 مورخ 95/04/24آقاى عباس جعفر زاده قهدریجانى 
فرزند محمد تقى نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت 677,88  مترمربع پالك شماره 

1081 فرعى از  385 اصلى واقع درقهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضى
2-راى شــماره 139760302007002583 مورخ 97/09/24آقاى محمد جعفرى علیشاهدانى  
فرزندناصرقلى نســبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت   154,90  مترمربع پالك شماره  

7فرعى از 662  اصلى واقع در یزد آباد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسن آقاجانى
3- راى شماره139760302007002615 مورخ 97/09/26آقاى/خانم مریم واحدى والشانى  
فرزند  محمود  نسبت به  ششدانگ یکباب کارگاه  به مســاحت 28,70 مترمربع پالك شماره  6 

فرعى از 6  اصلى واقع در  کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  قدمعلى قربانى 
4- راى شماره 139760302007002261  مورخ  97/08/22  آقاى مجید یزدانى گارماسه فرزند 
یداله نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 94,68  مترمربع پالك شماره     فرعى از 405 

اصلى واقع در گارماسه   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  نوروزعلى یزدانى 
5- راى شــماره 139760302007000061 مورخ 97/01/19 دولت جمهورى اسالمى ایران 
به نمایندگــى وزارت آموزش و پرورش –اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان نســبت 
به  ششــدانگ یکباب  مدرسه  به مساحت 2646,81 مترمربع پالك شــماره853و854     فرعى 
از385  اصلى واقــع در  قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیــه  کلیه مالکین پالك هاى 

853و385/854
6- راى شــماره 139760302007002400مورخ 97/09/11 دولت جمهورى اســالمى ایران 
به نمایندگى وزارت آموزش و پرورش –اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان نســبت به  
ششدانگ یکباب  مدرسه  به مساحت  5166,02 مترمربع پالك شماره1139  فرعى از386  اصلى 

واقع در  قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خدیجه همدانیان
7- راى شماره 139760302007002033مورخ  97/07/25آقاى سید مرتضى حسینى  فرزندسید 
ضیاءالدین  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت191,14مترمربع پالك شماره     فرعى از   

411 اصلى واقع درفالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضى
8- راى شماره 139760302007002613  مورخ 97/09/26  آقاى/خانم زهره سادات میرلوحى 
فالورجانى   فرزند    سیدعطاءاله  نسبت به نیم دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب خانه   به مساحت    
313,80  مترمربع پالك شــماره  315   فرعى از      406اصلى واقع در  گارماســه  بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه  صادق توکلى
9- راى شماره 139760302007002658مورخ 97/09/28آقاى /خانم معصومه غضنفرى نهر 
خلجى   فرزند اکبر   نســبت به  ششدانگ بهاربند    به مســاحت  190,58 مترمربع پالك شماره     

فرعى از  4 اصلى واقع در یزد آباد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عبدالحسین بزرکزاد
10- راى شــماره 139760302007002505مورخ  97/09/19آقاى علیرضا رئیسى خیر آبادى  
فرزندمرتضى  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 197,73 مترمربع پالك شماره     فرعى 

از  405  اصلى واقع در گارماسه   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مرتضى رئیسى
11- راى شماره139760302007002714 مورخ 97/10/05 آقاى رحمت اله توکلى گارماسه  
فرزند  تقى    نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت  186,18مترمربع پالك شماره     فرعى از 

405 اصلى واقع درگارماسه   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حاج فرج اله رئیسى 
12=- راى شماره 139760302007002284مورخ 97/08/11 دولت جمهورى اسالمى ایران 
به نمایندگى وزارت درمان و  آموزش پزشکى  –دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى  
استان اصفهان نسبت به  ششدانگ یکباب  ساختمان  به مساحت  431,80 مترمربع پالك شماره 
فرعى از44اصلى واقع در  ریاخون  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   کلیه مالکین رسمى ریاخون

13-راى شماره 139760302007002502مورخ97/09/19 دولت جمهورى اسالمى ایران به 
نمایندگى وزارت درمان و  آموزش پزشکى  –دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى  
استان اصفهان نسبت به  ششدانگ یکباب  ســاختمان  به مساحت  2657 مترمربع پالك شماره 

فرعى از411اصلى واقع در  شرودان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  سید حسین دولت آبادى 
14-راى شــماره 139760302007002618مورخ 97/09/27 آقاى حسن شــریفیان  فرزند  
مهدى نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 224,82 مترمربع پالك شماره 17 فرعى از 
667 اصلى واقع در بلوار نیروگاه بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  فضل اله هدایت فرزند سراج 
. تاریخ انتشار نوبت اول :  روز شنبه مـــورخ 1397/10/15 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز یک شنبه 
مورخ 1397/10/30 م الف: 337391  اکبر پور مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

فالورجان/10/281
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیــف 1- برابــر رأى شــماره 139660302023000087 مــورخ 97/10/11 آقاى ســید 
میرمحمدحسین عاملى رنانى به شماره شناسنامه 169 کدملى 1290046050 صادره از اصفهان 
فرزند علیرضا نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 70/90 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 3 فرعى از 1260- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که به صورت عادى 
از طرف على على محمدى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/15 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 10/30 /1397 م الف: 338070 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /10/286
 آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه 

 نظر به اینکه طبق آراء صادره توسط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد مشروحه 
ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمى مشــاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار گرفته است لذا 
طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ، مفاد آراء 
صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه عصراصفهان  و نصف جهان  چاپ و منتشر مى 
گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول 
آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومى محل نمایدو گواهى تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى 
واصل نگردد یا معترض ، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت 
محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »

1-رأى شماره 139760302009002345 مورخ 1397/09/28 آقاى رجبعلى صادقى سرارودى 
فرزند مصطفى در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 314/40   مترمربع مجزى شده ازپالك 

یک-اصلى بخش9 انتقالى از مالک رسمى کاظم آقاجانیان مبارکه
2- رأى شماره 139760302009002341 مورخ 1397/09/28 شرکت تعاونى روستایى هفت 
مزرعه  در ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 308/40مترمربع مجزى شده ازپالك 16-اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى
3- رأى شــماره 139760302009002330 مورخ 1397/09/28 آقاى مجتبى غالمى دیزیچه 
فرزندعبدالعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 397/70   مترمربع مجزى شده ازپالك126-

اصلى بخش9 انتقالى از مالک رسمى اسداله جبارى
4- رأى شــماره 139760302009002015 مــورخ 1397/08/30 آقــاى مجیــد ســعیدى  
فرزندصفرعلى در ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 270/63مترمربع مجزى شده ازپالك5 
و7از19-اصلى بخش8 و جهت پالك 5 فرعى با واسطه از مالک رسمى عبدالمحمد ایرانپور و جهت 

پالك7 فرعى و مالکیت شکراله ندافى قهنویه 
5- رأى شــماره 139760302009002364 مورخ 1397/09/28  آقاى حسن اسرافیلى فرزند 
یداله  در ششدانگ یک یکباب مغازه  به مساحت 21/44 متر مربع مجزى شده از پالك 471 فرعى 

باقیمانده از 19- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى میرزا آقا جعفریان  
6 - رأى شــماره 139760302009002357 مورخ 1397/09/28  خانم پروین نریمانى  فرزند 
على آقا   در ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 20/29متر مربع مجزى شده از پالك 471فرعى 

باقیمانده از 19 - اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى میرزا آقا جعفریان
7- رأى شماره 139760302009001772 مورخ 1397/07/30  خانم پروانه ایرانپور مبارکه فرزند 
حسین  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 275/23 متر مربع مجزى شده از پالك یک- اصلى 

بخش9 و انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى شکراله نصرالهى
8- رأى شماره 139760302009002118 مورخ 1397/09/08  آقاى محمدرضا رضائى  فرزند 
ناصر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  181/13متر مربع مجزى شده از پالك 417 فرعى از 

19- اصلى بخش8  بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباسعلى رضائى قهنویه
9- رأى شماره 139760302009002329 مورخ1397/09/28  آقاى على یزدانى باغملکى  فرزند 
حسین  در ششدانگ یکباب گلخانه و باغ متصله به مســاحت 19997/10 متر مربع مجزى شده 

از پالك 507- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على یزدانى باغملکى
10- رأى شماره 139760302009001987 مورخ 1397/08/30  خانم مهین سلیمانى نوکابادى  
فرزند عباس در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت20 /312 متر مربع مجزى 
شــده از پالك 382- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى اکبر کریمیان 

نوکابادى 
11- رأى شــماره 139760302009002382 مورخ 1397/09/29  شرکت گاز استان اصفهان   
درششدانگ یکباب ساختمان(ایستگاه گاز )  به مساحت 7754/50 متر مربع مجزى شده از پالك 
7- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى  از مالکین رســمى رضا صریریان و زین العابدین 
مبارکه و اسماعیل کاشف و نازنین بیگم موسوى و نیره دانش ایرانپور                                                                                                               
12- رأى شــماره 139760302009002012 مورخ 1397/08/30  آقاى مهدى جعفرى  فرزند 
عباس قلى  در ششدانگ یکباب خانه مساحت 313/60 متر مربع مجزى شده از پالك 41- اصلى 

بخش9  به موجب قباله عادى  از مالک رسمى عبدالرحیم طاهریان                           
13- رأى شماره 139760302009002366 مورخ 1397/09/29 خانم منیره کیانى شیخ آبادى  
فرزند محمدعلى  در ششدانگ یکباب خانه   به  مساحت 191/64 مترمربع مجزى شده از پالك  

هاى 347و 348 فرعى از 4- اصلى بخش8  انتقالى با واسطه از مالک رسمى حسین امینى 
14- رأى شماره 139760302009002372 مورخ 1397/09/29  خانم ایرانپور فرزند حسن  در  
ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 295مترمربع مجزى شده از پالك  یک- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار دهقانى

15- رأى شــماره 139760302009001769 مورخ 1397/07/30  خانم اعظم اسدى مبارکه  
فرزند نبى اله  درسه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 154/14  مترمربع مجزى 

شده از پالك یک- اصلى بخش9انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى نظر على صابرى 
16- رأى شــماره 139760302009001783 مورخ 1397/07/30  خانم پروانه ایرانپور مبارکه  
فرزند حسین  در ششدانگ یکباب مغازه  به  مساحت 28/10 مترمربع مجزى شده از پالك یک- 

اصلى بخش9انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى تقى ایرانپور 
17- رأى شــماره 139760302009002336 مورخ 1397/09/28  آقاى عظیم احمدپور  فرزند 
ولى اله در ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 141/40  مترمربع مجزى شده از پالك 10- اصلى 

بخش9انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبداله احمدپور مبارکه 
18- رأى شــماره 139660302009005359 مورخ 1396/12/20  خانم طاهره نورى دیزیچه 
فرزند مهدى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به  مساحت 256/56  مترمربع مجزى 
شده از پالك 126- اصلى بخش9انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رحیم قاسمى دیزیچه

19- رأى شماره 139660302009002858 مورخ 1396/06/26  آقاى عباس علیرضائى دیزیچه 
فرزند جواد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به  مساحت 256/56  مترمربع مجزى 
شده از پالك 126- اصلى بخش9انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رحیم قاسمى دیزیچه

100/20- رأى شماره 139760302009002352 مورخ 1397/09/28  خانم لیال احمدپور مبارکه  
فرزند عباس  در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى  به  مساحت 11507/50  مترمربع مجزى شده 
از پالك216/1- اصلى که به پالك 428 تبدیل گردیده واقع در بخش8انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى کریم غضنفرپور خولنجانى 
100/21-رأى شــماره 139760302009002347 مورخ 1397/09/28  آقاى هاشم میرزائى 
قهنویه  فرزند حبیب اله  در ششــدانگ یکباب خانه  به  مســاحت 155 مترمربع مجزى شده از 
پالك 11- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى تاریخ 
انتشار نوبت اول :   1397/10/16 تاریخ انتشار نوبت دوم :  1397/10/30م الف: 339305  مظاهر 

نصرالهى -رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/10/296
مزایده 

شــماره آگهــى: 139703902004000372 تاریــخ آگهــى: 1397/10/24 شــماره پرونده: 
139604002004000958 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9603871 تمامى 
ششــدانگ عرصه و اعیان یک باب دفترکار به شــماره سیزده فرعى از ســه هزار و هشتصد و 
نود اصلى مفروز و مجزى شــده از دو فرعــى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان به مســاحت 66/5 
مترمربع بــه انضمام بالکن شــمالى به مســاحت 11/22 مترمربع و بالکن جنوبى به مســاحت 
3/78 مترمربع به آدرس: اصفهان چهارراه ابن ســینا خیابان کمال نرســیده به کوچه شــماره 
3 ساختمان رضا طبقه اول واحد شــرقى که ســند مالکیت آن در صفحه 533 دفتر امالك جلد 
183 ذیل شــماره ثبت 39768 و شــماره چاپــى 104219 به مالکیت اقــاى محمد محمدنظر  
ثبت و صادر شــده اســت با حدود آپارتمان: شــماًال: به طول 10/20 متر دیواریست به فضاى 
خیابان شــرقا: که پیشــرفتگى در فضاى خیابان اســت بطول 1/10 متر به فضاى خیابان دوم 
بطول 9/40 دیواریســت به فضاى پالك 3890 ســوم که پیشــرفتگى در فضاى کوچه است 
بطول 0/60 متر دیواریســت به فضــاى کوچه جنوبا بطــول 6/30 متر دیواریســت به فضاى 
کوچه غربا: بطول 0/30 متر که پیشــرفتگى در فضاى کوچه اســت به فضاى دوم بطول 4/30 
متر درب و دیواریســت به راه پله 3 فرعى ســوم که جنوبى است دیواریســت به راه پله 3 فرعى 
چهارم بطولهاى 2/70 متر و 1/10 متر دیواریست مشــترك با دفتر کار 12 فرعى. که طبق نظر 
کارشناس رسمى پالك فوق واقع در طبقه اول ضلع شــرقى از یک مجموعه ساختمانى مشتمل 
بر دو دفترکار در زیرزمین، شش واحد مغازه در همکف و دو دفترکار در طبقه اول با اسکلت بتنى و 
نماى آجرى است و داراى کاربرى دفتر کار و بر اساس تصویر استعالم از شهردارى 3/9132441 
مورخ 91/9/11 پایان ساخت به تاریخ 83/5/7 مى باشــد این دفترکار با دو اتاق و یک آشپزخانه 
و سرویس بهداشتى داراى کف ســرامیک دیوارها رنگ و روغن کابینت آشپزخانه فلزى پنجره 
هاى خارجى آلومینیوم و دربهاى داخلى چوبى سیستم ســرمایش کولر آبى به انضمام یک عدد 
اسپلیت و گرمایش رادیاتور و با انشعابات گاز و آب مشترك و برق مجزا مى باشد. که طبق اسناد 
رهنى شماره 6976- 1391/11/3 و متمم سند شماره 7070- 1391/11/17 و متمم سند شماره 
12227- 1393/12/19 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 378 اصفهان در قبال بدهى آقاى 
محمد محمدنظر در رهن بانک پارسیان واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار داراى بیمه مى 
باشد و از ساعت 9 الى 12 روز چهارشــنبه مورخ 97/11/17 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ 
طبقه سوم  به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در 
صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختــى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
مورخ 97/10/30 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى 
گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این 
اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و 
ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده 
مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. 

م الف: 349500 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/407
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 139760302210001337- 97/10/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 

صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
 - راى 139760302210001337 مــورخ 1397/10/10 هیــات اقاى پژمان رازى به شــماره 
شناســنامه 13 ملى 1288943164 صادره از اصفهان فرزند بهروز بر ششدانگ یک درب واحد 
تجارى به مساحت 158/07 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1774 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف سید محمد روغنى احدى 
از ورثه ســید مصطفى روغنى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/10/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1397/11/16 م الف: 352596 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك جنوب شــرق 

اصفهان /10/435
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى محمد درویشــى دادخواستى به مبلغ 
148/000/000 ریال بطرفیت آقاى بهرام ظاهرى عبده وند که اعالم شده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 718/97 در شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از 
نامبرده دعوت مى شود در روز یک شنبه مورخ 97/12/5 ساعت 3/30 در جلسه شورا حاضر و در 
همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این 
صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 

351148 شعبه 2 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/437
مزایده

به موجب شماره نامه 1397009001583099  -شماره پرونده 9409980360000532- اجراى 
احکام دادگاه عمومى بخش مهر دشت در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 970349 اجرایى 
جلســه مزایده اى علیه وثیقه گذار خانم زینب مومنى فرزند حاجى با عنایت به دستور ضبط وجه 
الوثاقه برگزار مى نماید ؛ مشخصات مال مورد مزایده به قرار ذیل است ملک پالك ثبتى 4/4238 
ملک مذکور به صورت منزل مسکونى داراى 306 متر مربع و حدود 200 متر مربع اعیانى در یک 
طبقه که با اسکلت بتن ارمه . سقف تیرچه بلوك. کف موزائیک . سطوح داخلى نقاشى شده . درب 
و پنجره هاى خارجى فلزى . درب هاى داخلى چوبى . سرویس و حمام آشپزخانه کاشى و سرامیک 
نشده با کابینت چوبى . نماى خارجى و حیاط سنگ مرغوب . کف حیاط موزاییک . اشتراکات آب و 
برق و گاز سیستم گرمایش بخارى گازى با قدمت 7 سال به نشانى دهق خ شهید مطهرى کوچه 
شهید خسروى کد پ 8541855996 مى باشد . و همچنین با توجه به نظریه کارشناس ملک فوق 
جمعا به مبلغ 2/700/000/000 ریال معادل دویست و هفتاد میلیون تومان ارزیابى و تعیین قیمت 
گردیده است . جلسه مزایده در تاریخ 1397/11/23 ساعت 11 الى 12 در دفتر اجراى احکام دادگاه 
عمومى بخش مهر دشت برگزار مى باشد که طالبین شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ 
مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه تا دستور بازدید صادر گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده 
شروع و برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید. – توضیحا کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد. 

352053/ م الف اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهر دشت /10/438 
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030005825چون آقاى محمود بدیهى نجف آبادى فرزند غالمحسین به 
موجب درخواست وارده به شماره 139721702030018316 مورخ 1397/08/30 و باستناد دو 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند مالکیت 
یک دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى 5/480  قطعه 4 نجف آباد در بخش 11 ثبت اصفهان 
که درصفحه 414 دفتر 414 امالك ذیل ثبت 100790 بنام ثریا هاشــمى جوزدانى ثبت و سند 
مالکیت بشماره سریال 490215 صادر و تســلیم گردیده و طى سند انتقال قطعى 35142 مورخ 
1385/12/23 دفترخانه 42 نجف آباد به نامبرده انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1397/10/30 305261/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد /9/413

فقدان سند مالکیت 
شماره نامه :139785602030007592  آقاى محمد على آقابابائیان نجف آبادى  فرزند حسینعلى 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند 
مالکیت یک سهم مشاع از پنج سهم ششــدانگ پالك ثبتى شماره 24 فرعى از 422 اصلى واقع 
در قطعه هشت نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 363 دفتر 51 امالك ذیل ثبت 
5751 بنام نامبرده ثبت و سند  مالکیت بشماره سریال 3/656562 صادر و تسلیم گردیده و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر سهل انگارى و جابجائى مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه 
در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/10/30، 353088/م الف- حسین زمانى مدیر 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد /10/440

رئیس خانه صنعت،  معــدن و تجارت اصفهان گفت: در 
حال حاضر که شــاهد ثبات قیمت ارز و دالر هســتیم، 
اصناف مختلف حتى در صورت ارزان خریدن یک کاال، 

براى کاهش قیمت کاالها مقاومت مى کنند.
محمد رضا برکتین بیان کرد: در حال حاضر که شــاهد 
ثبات قیمت ارز و دالر هستیم نیز اصناف مختلف براى 
کاهش قیمــت مقاومت مى کنند بــه نوعى که آنهایى 
که کاالهــاى خــود را در گرانى خریده انــد،  حاضر به 
پایین آوردن قیمت خود نمى شــوند و آنهایى هم که با 
قیمت پایین خریده اند، با تردیــد کاال را به قیمت ارزان 

مى فروشند.

وى ادامه داد: با باال رفتن قیمت ارز و دالر، اصناف مختلف 
عادت کرده اند که با حداکثر سوددهى کاال را بفروشند و 
بازار به گونه اى شد که اگر یک تومان گران تر جنسى را 
خریدند، هزینه اضافه تر را از گلوى مردم بگیرند و بدین 

ترتیب بازارى شکل گرفته که اخالقى نیست.
برکتین با اعالم اینکه محکومین این بازار مردمى هستند 
که حقوق ثابت مى گیرند و این یعنى آحاد جامعه ضربه 
خورده این بازار هســتند، اضافه کرد: امروز یک فضاى 
رقابتى غیرمنصفانه یا حتى یک شکل مسابقه اى نابرابر 
شکل گرفته که هر کس توان و قدرتش بیشتر باشد،  پول 

بیشترى از خریدار مى گیرد.

معاون بهداد ناجا گفت: سه بیمارستان تخصصى و فوق 
تخصصى دیگر نیروى انتظامى بــه ترتیب اولویت در 

استان هاى ارومیه، زاهدان و اصفهان احداث مى شود.
سید احمدیان در حاشیه سفر به استان اصفهان، پیرامون 
توسعه بیمارســتان هاى نیروى انتظامى در استان هاى 
کشــور اظهارکرد: ســاخت بیمارســتان هاى ناجا در 
درجه اول، براساس آمایش ســرزمین، جمعیت و تعداد 
خانواده هاى کارکنان و بازنشســتگان این نیرو، یکى از 
 اولویت هاى کارى معاونت بهداد ناجاست که براساس 

منابع در اختیار، اقدام مى شود.
وى با بیان اینکه نیروى انتظامى در حال حاضر از هشت 

بیمارستان افتتاح شــده برخوردار است، گفت: عالوه بر 
کارکنان و خانواده هاى آنان، سایر مردم نیز مى توانند از 
خدمات بیمارستان هاى ناجا، براساس ضوابط و شرایط 

تعیین شده استفاده کنند.
وى یکى از اقدامات مهم معاونت بهــداد ناجا را، اعزام 
تیم هاى پزشــکى به مناطق محروم و مــرزى و ارائه 
خدمات درمانــى رایگان به مردم ایــن مناطق در قالب 
طرح هاى مردم یارى ذکر کرد و گفت: این طرح بیشتر 
در هفته ناجا، ایام و مناسبت هاى مختلف و همچنین در 
زمان وقوع حوادث طبیعى مانند ســیل، زلزله و... انجام 

مى شود.

اصناف براى کاهش قیمت 
کاالها مقاومت مى کنند

احداث بیمارستان تخصصى و 
فوق تخصصى ناجا در اصفهان

دور بعدى بارندگى ها 
از دوشنبه

کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهـان از دور بعـدى بارندگى هـا در روز دوشـنبه و 

سه شنبه هفته جارى خبر داد.
 رضا کریمیان تأکید کرد: تا روز دوشنبه (فردا)، آسمان تا 
قسمتى ابرى خواهد بود و از بعد از ظهر دوشنبه افزایش 
ابر آغاز خواهد شد و در بخش هاى غربى و جنوبى استان 

بارش هاى پراکنده آغاز مى شود. 

 60 درصد مدارس اردستان 
در نوبت تخریب قرار دارد

عیسى شـفیعى،  مدیر اداره آموزش و پرورش اردستان 
گفت: شهرستان اردسـتان متأسـفانه در رتبه نخست 
تخریب مدارس اسـتان قرار دارد و بیـش از 60 درصد 
مـدارس اردسـتان در نوبت تخریـب و بهسـازى قرار

 دارند.

100 کارتن خواب 
جمع آورى شدند

محسـن انصارى، رئیس انجمـن کارتن خـواب هاى 
اصفهان گفت: تاکنون در شـهر اصفهـان 100 نفر در 
گرم خانه اصفهان ساماندهى شـده اند که براى بهبود 
شـرایط ایـن افـراد، نیازمند همـکارى دسـتگاه هاى 

مسئول هستیم.

خبر

نماینده سازمان هاى مردم نهاد زیست محیطى اصفهان 
گفت: استان اصفهان داراى دو آلودگى شیمیایى و خاکى 
است که ترکیب این دو آلودگى، مى تواند آسیب هاى زیادى 

را متحمل جامعه کند.
محمد کوشــافر اظهار کرد: آلودگى هوا جدى است و این 
آلودگى، به بخشــى از طبقات اجتماعى اختصاص ندارد، 

بلکه همه طبقات را درگیر خود کرده است.
وى با اشــاره به وجود انواع آلودگى در اســتان اصفهان، 
تصریح کرد: استان اصفهان داراى دو آلودگى شیمیایى و 
خاکى است که ترکیب این دو آلودگى مى تواند آسیب هاى 

زیادى را متحمل جامعه کند.
کوشــافر با بیان اینکه آلودگى حاصل از وسایل نقلیه به 
مدیریت شهرى باز  مى گردد، گفت: امیدوارم هرچه زودتر 
آمارهاى ترافیکى منتشر شود تا اقدامات انجام شده بررسى 
شوند . نماینده ســازمان هاى مردم نهاد زیست محیطى 
اصفهان ادامه داد: ممکن اســت مترو و BRT در کنترل 
آلودگى هوا مؤثر باشند اما در خصوص شهر اصفهان باید 

مطالعات بومى انجام شود تا اقدامات مؤثر واقع شود .
کوشــافر با اشــاره به وضعیت بهتر آلودگــى اصفهان، 
خاطرنشان کرد: بارش هاى اخیر و بهبود وضعیت، ربطى به 
مدیریت آلودگى هوا ندارد، بلکه ساختارهاى آب و هوایى و 

اقلیمى در این جهت مؤثر بوده  است.

نماینده سازمان هاى مردم نهاد زیست محیطى:

اصفهان درگیر آلودگى شیمیایى 
و خاك است

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: ســقف بازار میدان امام(ره) 
مشکلى ندارد و به تازگى مرمت شده و این مشکالت 

جزئى نیز به دلیل بارندگى هاى اخیر است.
فریدون اللهیارى در واکنش به فیلمى که مدعى شده 
آجرهاى سقف بازار میدان امام(ره) در ورودى مسجد 
شیخ لطف ا... در حال ریزش است، اظهار کرد: پس 

از اطالع، اداره کل میراث فرهنگى اســتان اصفهان 
در خصوص این موضوع کارشناسان اداره را به محل 
مورد نظر اعزام کرد و به بررســى این قسمت از بازار 
پرداختند که خوشبختانه مشکلى در این زمینه وجود 
نداشته است. وى افزود: این قسمت از بازار به تازگى 
مرمت شده است و بارندگى هاى اخیر، از علل چنین 

حوادث بسیار جزئى محسوب مى شود. 

امروز؛ نخستین نمایشگاه تخصصى بهره ورى آب و 
انرژى در ساختمان، صنعت و حمل و نقل با رویکرد 

حفاظت از محیط زیست در اصفهان پایان مى یابد.
در ایــن نمایشــگاه توانمندى هاى فعــاالن حوزه 
سیستم  هاى بازیافت انرژى، تجهیزات انرژى  هاى
 نو، تجهیزات و مصالح ســاختمانى سازگار با محیط 
زیســت توسط 55 شــرکت کننده از اســتان هاى 
اصفهان و تهــران، در فضــاى 5500 مترمربع به 

نمایش گذاشته شده است.
در بخش دیگرى از نمایشگاه، مجموعه فعالیت ها و 
سیستم هاى نوین در بهره ورى انرژى در حمل و نقل 
و تجهیزات انرژى هاى نو و تجدیدناپذیر به نمایش 

گذاشته شده است.
این نمایشگاه از ساعت 15 تا 21 براى بازدید عموم 

دایر است.

سقف بازار میدان امام(ره)مشکلى ندارد

 امروز، آخرین روز برپایى نمایشگاه 
بهره ورى آب و انرژى

پایان یک رویداد محیط زیستى
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یک متخصص داخلى و فوق تخصــص گوارش و کبد 
بزرگســاالن گفت: فســاد زودرس دندان هــا به ویژه 
دندان هاى عقب و خلفــى مى توانــد در اثر ریفالکس 
شــبانه معده بیمار باشــد که مراجعه به پزشک گوارش 

ضرورى است.
محسن شریفى با اشاره به عالیم خارج مرى ریفالکس 
اظهار کرد: عالیم ریفالکس شامل ترش کردن، سوزش 
سر دل، سوزش پشت جناق سینه است و ریفالکس عالیم 
خارج مرى و گوارشى هم دارد. وى با بیان اینکه دندان هاى 
برخى از بیماران خیلى زودتر از حد معمول پوسیده و خراب 
مى شــود، افزود: به خصوص دندان هاى آخر دهان این 
گروه بیماران خیلى زود پوسیده مى شود و این اتفاق ممکن 

است به دلیل ریفالکس معده بیماران باشد.
شریفى اظهار کرد: داشتن سرفه هاى مزمن و خشک و 
پشت سر هم مى تواند شبانگاه یا صبح زود اتفاق بیافتد، 
شب هنگام موقع خواب امکان اینکه ریفالکس اسید یا 

بزاق به داخل تراشه یا مجارى هوایى اتفاق بیافتد، وجود 
دارد و ریه بیمار را شبیه آسمى ها مى کند. وى با تأکید بر 
اینکه خس خس سینه و ســرفه هاى مزاحم مى تواند از 
عالیم ریفالکس باشد، گفت: بنابراین بیمار باید هوشیار 
باشد و اگر سرفه ها بیش از دو هفته طول کشید، به فکر 
عالج این بیمارى باشد و به پزشک گوارش براى درمان 

مراجعه کند. 
فوق تخصص گوارش و کبد بزرگســاالن با اشــاره به 
اینکه گلو دردهاى مزمنى که بیمــار از آن رنج مى برد یا 
ترشحات پشت حلق، نشــان از ریفالکس معده است، 
اظهار کرد: عالمت دیگر ایــن افراد، به خصوص در بین 
بچه ها گوش درد اســت و در کودکان حتى با بى قرارى 
مکرر همراه است. شــریفى اضافه کرد: در نوزادان رشد 
نکردن، تغذیه نامناسب، خوب شــیر نخوردن، نداشتن 
وزن مناســب بچه، بى قرارى و ناآرامى در شب، نشان از 

ریفالکس معده است.

میگرن واژه اى است فرانسوى که از زبان یونانى مشتق شده 
است، گویا یونانى ها براى توصیف سردردهاى ضربان دار و 
مزمن، اینگونه ابراز مى کردند که نیمى از ســر به شدت درد 

مى گیرد.
 یکى از دالیل بروز ســردردهاى میگرنى کمبود آب در بدن 
است. همچنین شش خوراکى سردر دهاى میگرنى را کاهش 

مى دهند که در ادامه به آنها اشاره شده است.
1-آجیل و دانه ها

حمالت میگرنى معموًال تا 41 درصد با مصرف مکمل هاى 
منیزیمى مانند آجیل و دانه ها کاهش پیدا مى کند.

2-تخم مرغ
 تخم مرغ مى تواند سردرد را کاهش دهد. ویتامین B موجود 
در آن نقش بسیار مهمى در کاهش ســردرد و پیشگیرى از 

سردردهاى میگرنى دارد.
3-سبزیجاتى با برگ سبز 

ویتامین B2 که به «ریبوفالوین» مشهور است، در اسفناج 
یافت مى شود و در کاهش سردردهاى مکرر بسیار مؤثر است.

4-غالت کامل

یکى از ساده ترین درمان ها براى سردردهاى میگرنى، استفاده 
از غالت کامل است؛ چون کاهش قند خون مى تواند یکى از 

محرك هاى اصلى سردرد باشد.
5-ماهى 

افزایش مصرف امگا 3 به همــراه کاهش در مصرف امگا 6 
مى تواند باعث بروز کمتر سردردهاى میگرنى شود که ماهى 

یکى از آنهاست.
6-گوشت قرمز

مصرف گوشت قرمز سالم و طبیعى مى تواند راه حلى مناسب 
براى درمان سردردهاى میگرنى باشد.

اگر چه آناناس میوه اى بســیار مغذى و سالم است 
اما نباید پیش از شــش ماهگى به نوزاد داده شــود 

هنوز تکامل نیافته زیرا دســتگاه گوارش نوزاد 
است.

 پزشکان معتقد هستند 
که پدر و مادر ها براى 

دادن مرکبات و میوه هاى 
اســیدى به نــوزادان باید 

محتــاط باشــند، در 
صورتــى که ســطح 
حساســیت نوزاد باال 

باشــد، مى تــوان پس از 
یکسالگى به نوزاد آناناس 

داد.
 C آناناس سرشار از ویتامین 
است که به تقویت سیستم 

ایمنى کمــک مى کند و باعث 
تولید کالژن مى شود. همچنین 

 B1 آنانــاس داراى ویتامین
اســت که موجــب بهبود 
عملکرد عضالنى و سیستم 
عصبى مى شود، همچنین 
حــاوى اســید فولیک، 
منگنز و فیبر است که آن 
را تبدیــل به یک گزینه 
عالى براى تغذیه نوزادان 
مى کند. البته نباید از یاد 
برد کــه آنانــاس داراى 

خواص ضد التهابى اســت 
و بــه هضم غذا هــم کمک 

مى کند.

حیدرعظمایى، محقق و پژوهشــگر طب سنتى درباره 
مهمترین خواص شربت گشــنیز گفت: یکى از خواص 
فوق العاده شربت گشنیز، افزایش سوخت و ساز بدن و 
چربى سوزى اســت که باعث الغرى شکم و پهلو و در 

نتیجه تناسب اندام مى شود.
وى افــزود: درمــان درد هــاى رماتیســمى (آرتریت 
روماتوئید) و مفصلــى (آرتریت) از دیگــر خواص این 

شربت است که مى توان نام برد.
عظمایى بیان کرد: این شربت موجب تقویت حافظه و 
پیشــگیرى از آلزایمر، تقویت بینایى، تصفیه خون، رفع 
سردرد، بهبود کیفیت خواب و کنترل قند، فشار و چربى 

خون مى شود.
این محقق و پژوهشگر طب سنتى گفت: از خواص دیگر 
شربت گشنیز مى توان به تقویت و استحکام استخوان 
و دندان و پیشــگیرى از پوکى اســتخوان و آرتروز، به 
علت وجود منیزیم و فسفر در آن اشاره کرد.وى اظهار 
کرد: شربت گشــنیز موجب تقویت دســتگاه گوارش، 

هضم آســان غذا و جذب بهتر آن در روده ها مى شود؛ 
همچنین ضد نفخ و باد شــکن اســت و باعث کاهش 
گاز و اســید معده، رفع دل درد، دل پیچه و رفع یبوست

مى شود.
عظمایى افزود: پاکســازى معده، روده، کلیه و مجارى 
ادرار و دفع سمومات از بدن از دیگر خواص این شربت 
است.  این محقق و پژوهشگر طب سنتى گفت: مصرف 
شربت گشنیز موجب آرامش قلب و اعصاب، همچنین 

دفع سنگ کلیه و صفرا مى شود.

یک متخصص طب ســنتى 
دربــاره بهتریــن روغن 
خوراکى بــراى پخت و پز 
که سالمت بدن را تضمین 

مى کند، توضیح داد.
محمد باقر مینایى درباره روغن مناســب 
براى مصرف خوراکى گفت: اســتفاده از روغن هاى طبیعى 
از زمان قدیم مرسوم بوده است اما متأســفانه چند سالى است که 

طبیعى کاهش پیدا کرده و جاى خود را به روغن هاى صنعتى داده است.رویه مصرف روغن هاى 
وى ادامه داد: روغن زیتون مى تواند به عنوان یک روغن خوراکى مورد استفاده قرار گیرد و براى سالمت بدن 
مفید است و خواص بسیارى دارد و سرشار از اســیدهاى چرب غیر اشباع و آنتى اکسیدان است اما متأسفانه در 
برخى از روغن زیتون ها ترکیباتى از سایر گیاهان اضافه مى کنند که مضرات بسیارى دارد. این متخصص طب 
سنتى تشــریح کرد: بهترین روغن  براى مصارف خوراکى، روغن هایى با منشأ حیوانى مثل روغن شحم گاو و 
روغن کره دوغى هستند که در منابع طب سنتى به استفاده از آنها تأکید شده است.وى ادامه داد: با توجه به اینکه 
روغن هاى حیوانى با خوردن غذا و طى فرایند تجزیه در بدن حیوان به چربى تبدیل شده اند، مقدارى از مضرات 
آنها کاسته شده، در نتیجه مواد زائدى که یک بار جذب بدن حیوان شده اند، در بدن ما رسوب نمى کنند. مینایى 
درباره روغن شحم گاو بیان کرد: روغن شــحم گاو یکى از مناسب ترین روغن ها براى استفاده خوراکى است 
که از چربى اطراف قلوه گاه گاو تهیه مى شود و بسیار لطیف است. وى ادامه داد: استفاده از این روغن ها بر بهبود 
بافت عضالنى و حفظ تناسب اندام تأثیر دارد. وى تشریح کرد: بهتر است به استفاده از روغن هاى حیوانى روى 
بیاورید؛ در ضمن فراموش نکنید که طبخ غذا در روغن هــاى خیلى داغ باعث از بین رفتن و تغییر خواص ماده 

غذایى و روغن مى شود.

اگر نگران هستید دچار بیمارى قلبى، حمله قلبى و یا سکته مغزى شوید، سیر بخورید. 
سیر، فشار خون را پایین مى آورد و به اندازه  دارو هاى تجویزى در این کار مؤثر است.

تحقیقات نشان داده که ویروس ها، باکترى ها و انگل ها ســیر را دوست ندارند. سیر 
مى تواند کمکتان کند با سرماخوردگى بجنگید و به میزان 63 درصد از احتمال ابتالى 

شما به این بیمارى کم مى کند.
 همچنین سیر، طول مدت یک سرماخوردگى را از هفتروز به 1/5روز کاهش مى دهد. 
عملکرد دقیق سیر هنوز کامًال مشخص نیست اما این را خوب مى دانیم که سیر سرشار 

از مواد مغذى است که سیستم ایمنى را تقویت مى کنند.

فلزات سنگین را از بدنتان دفع مى کند
فلزات سنگین مانند سرب و جیوه مى توانند به اندام ها و مغز آسیب بزند و حتى باعث 
مرگ شوند. اگر در محل کارتان فلزات سنگین وجود دارد یا در خانه اى قدیمى زندگى 

مى کنید، حتمًا سیر را به رژیم غذایى تان اضافه کنید.

چربى سوز است
سیر بر چربى هاى خون اثر مى گذارد. اگر مشکل کلسترول دارید، سیر بخورید. 

مصرف منظم مکمل ســیر مى تواند کلســترول مجموع و LDL را 10 تا 15 درصد 
پایین بیاورد. متأسفانه سیر نمى تواند HDL یا کلســترول خوب را باال ببرد یا ترى 

گلیسیرید را کاهش بدهد. 

پزشــکان همچنین براى پاکسازى عروق، مصرف ســیر را توصیه 
مى کردند.

 فشارخون را پایین مى آورد
اگر نگران هستید دچار بیمارى قلبى، حمله قلبى و یا سکته مغزى شوید، سیر بخورید. 
سیر، فشار خون را پایین مى آورد و به اندازه  دارو هاى تجویزى در این کار مؤثر است. 

سیر خام و پودر سیر به یک اندازه مؤثر هستند. سیر کهنه نیز این امتیاز را دارد که تنفس 
و عرقتان را بدبو نمى کند.

 از زوال عقل پیشگیرى مى کند
زوال عقل مانند آلزایمر، بیمارى است که از رادیکال هاى آزاد و فعالیت اکسیداسیون 
ناشى مى شود. سیر غنى از آنتى اکسیدان هایى اســت که رادیکال هاى آزاد را از بین 
مى برد. وقتى خواص آنتى اکسیدانى را با خواص پاك کنندگى عروق ترکیب مى کنید 
و فشــارخون را پایین مى آورید، ریســک بیمارى هاى مغزى تان را کاهش مى دهید. 
آنتى اکسیدان ها با محدود کردن آسیب سلولى، به نفع سالمتى عمل مى کنند و احتمال 

سرطان را پایین مى آورند.

آگهى تغییرات
 شرکت جهان شــاهکار اصفهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 1534 و 
شناسه ملى 10260421940 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ1396/10/01 آقاى فریدون 
پورآزاد به کدملى1128956675 و خانم 
ایران پورآزاد به کدملى 1128959542 
و آقــاى فرهــاد پــور آزاد بــه کدملى 
1092250387 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. آقاى عبدالــه آزادى به کدملى 
1128957132 و خانم زینب آزادى زاده 
به کدملى1190597491 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى نجف 

آباد (352281)

آگهى تغییرات 
شرکت داروســازى عماد سهامى خاص به شماره 
ثبت 19684 و شناســه ملى 10260405695 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ1397/06/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- موارد زیر بــه موضوع فعالیت شــرکت ماده 2 
اساسنامه اضافه شد : « ثبت موضوع فعالیت ذیل 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد: 
صادرات و واردات دام زنده و فرآورده هاى خاص 
دامى ، نهاده هاى خوراك دام، ســم و واکســن و 
داروهاى دامى و تجهیزات مرتبط، خرید و فروش 
و صادرات و واردات مواد اولیه دارویى، دامپزشکى، 
مواد آماده مصرف دارویى، دامپزشکى، افزودنى هاى 
مجاز خوراك دام و طیور و آبزیان، کیت و تجهیزات 
آزمایشگاهى دامپزشکى پس از اخذ مجوزهاى الزم 
از مراجع ذیصالح» -مرکز اصلى شــرکت از واحد 
ثبتى اصفهان به واحد ثبتى شهرضا به نشانى استان 
اصفهان ، شهرستان شــهرضا ، بخش مرکزى ، 
دهستان دشت ، روستا شــهرك صنایع شیمیائى 
ر، شــهرك صنعتى رازى ، خیابان فــاز1 ، خیابان 
دهم بلوك 8 ، پالك 80 ، طبقه همکف ،کدپســتى 
8639111791 انتقال یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان  (352284)

تمام کمبودهایى که منجر به افسردگى مى شوند
رژیم غذایى فاقد ویتامیــن ها و مواد مغذى کلیدى، 
بى شــک مخرب ترین اثرات را روى سالمت روان 

شما دارد و باعث بد شدن خلق و خو مى شود.
اینطــور ثابت شــده که عالیــم بیمــارى هایى 
مانند اضطــراب، افســردگى یا اســترس کنترل 
ناپذیــر، با کمبــود برخــى ریزمغذى ها تشــدید 

مى شود.
با این حــال، بــراى پیشــگیرى از ابتال بــه این
بیمارى ها و تقویت ســالمت روان، مصرف روزانه 

برخى ویتامین ها توصیه شده است: 

آهن
رایج ترین کم خونى، مرتبط بــا کم خونى فقر آهن 
است که بسیارى از زنان، از آن رنج مى برند.کمبود 
آهن خود را با احساس خستگى، افسردگى و تحریک 
پذیرى نشــان مى دهد. آهن مورد نیــاز روزانه را 
مى توان از منابعى مانند گوشت قرمز، ماهى، مرغ و 

دانه هاى کدو تنبل دریافت کرد.

روى
یک ماده معدنى بسیار مهم است که نقش مهمى در 
سالمت دســتگاه گوارش و شکستن مواد غذایى به 
مواد مغذى دارد. روى همچنین از آلرژى هاى غذایى 
مى تواند پیشــگیرى کند و نقش مهمى در تقویت 
سیستم ایمنى بدن و کاهش التهاب دارد. کمبود روى 
بسیار مشکل ساز است و افراد با سطوح کم آن، طیف 
وســیعى از بیمارى ها از جمله افســردگى را تجربه

مى شود. مصرف بیشتر دانه هاى کتان، روغن ماهى، 
گردو و همچنین ماهى هاى چرب، میزان نیاز به امگا 

3 را در طول روز تأمین مى کند.

D ویتامین
کمبود ویتامین D به خصوص در ماه هاى سرد سال 
شایع اســت و منجر به بروز حالتى به نام افسردگى 
 ،D فصلى مى شــود. براى مقابله با کمبود ویتامین
پیاده روى منظم در زیر نور آفتاب حتى در روزهاى 

سرد توصیه شده است.
 کارشناســان توصیه مى کنند کــه روزانه بین پنج 
تا ده هــزار واحد ویتامیــن D باید دریافت شــود 
و آنهــم از طریــق مکمــل هــاى غذایــى و
 خوراکى هایى مانند قارچ، شــیر، محصوالت غنى 

شده و ...

منیزیم
تخمین زده مى شود که نیمى از مردم داراى درجاتى 
از کمبود منیزیم هستند. سطح پایین منیزیم، منجر 
به تجربه حاالتى از اســترس و افسردگى مى شود. 
ســبزیجات و حبوبات از جمله جو، بلغور، لوبیا، موز، 
کشمش، کلم بروکلى، برگ چغندر و... سرشار از این 

ماده معدنى هستند.

 مى کنند. مردان باید روزانه 11 و زنان 8 میلى گرم 
روى دریافت کنند.

ید
کمبود ید با احساس خســتگى و افسردگى خود را 
نشــان مى دهد. کارشناســان توصیه مى کنند که 
هر فرد باید روزانه 150 میکروگــرم ید را از طریق 
غذاهایى مانند نمــک، میگو و دیگــر منابع مانند 

مکمل ها دریافت کند.

سلنیوم
نقش مهمى در عملکرد غــده تیروئید دارد و کمبود 
آن منجر به احســاس خســتگى، ضعف و بى حالى 
مى شود. هر فرد روزانه نیاز به حداقل 55 میکروگرم 
ســلنیوم دارد. ســلنیوم را مى تــوان از راه مصرف 

خوراکى هایى مانند آجیل دریافت کرد.

اسیدهاى چرب امگا 3
 احتماًال شنیده اید که اسیدهاى چرب امگا 3 منجر 
به کاهش کلســترول بد خون و حفظ سالمت قلب 
مى شــوند اما نقش دیگر این چربى هــا، در بهبود 
عملکرد مغز و  خلق و خوى اســت. بــه طورى که 
کاهش مصرف آنها، منجر به بروز حاالت افسردگى 

B ویتامین
دالیل بســیارى براى دریافت کافى ویتامین B از 
طریق رژیم غذایى وجود دارد؛ از جمله پیشــگیرى 
از ســکته مغــزى و حفظ ســالمت ناخــن ها و 

پوست.
 اما کارشناسان اشاره کرده اند که سطوح پایین این 
ویتامین، با برخى اختالالت روانى از جمله افسردگى 
در ارتباط اســت. به طورى که زنانــى که دچار فقر 
ویتامین B12 هســتند، از افســردگى اساسى رنج 

مى برند.

فوالت
فوالت کــه در ســبزیجات تیره رنــگ، حبوبات، 
مرکبات  و... یافت مى شود، یک ریزمغذى مهم براى 
جلوگیرى از مشکالت هنگام تولد، اختالالت خونى 
و حتى سرطان اســت. عالوه بر این، مصرف روزانه 
400 میلى گرم فوالت، خطر ابتال به افسردگى را نیز 
کاهش مى دهد. در واقع کاهش ســطوح فوالت در 
بدن، اثرات داروهاى ضد افسردگى را نیز به حداقل 

مى رساند.

اسیدهاى آمینه
اسیدهاى آمینه نقش مهمى در ساخت عضله و حفظ 
عملکرد مغز دارند و در گوشت گاو، تخم مرغ، ماهى، 
حبوبات، دانه ها و آجیل یافت مى شوند. کارشناسان 
معتقدند که کمبود اسیدهاى آمینه، منجر به احساس 

افسردگى شدید خواهد شد.

تقویت و استحکام استخوان ها با شربت گشنیز 

 فساد زودرس دندان ها بر اثر ریفالکس شبانه

 6 خوراکى که سردر دهاى میگرنى را کاهش مى دهند

به این چند دلیل 
هر روز

 سیر بخورید
بخورید. سیر سکته مغزى شوید، ه قلبى و یا
است. دارو هاى تجویزىدر این کار مؤثر

ى ها و انگل ها ســیر را دوست ندارند. سیر 
3گید و به میزان 63 درصد از احتمال ابتالى 

5گى را از هفتروز به 1/5روز کاهش مى دهد. 
شا ک ا خ ا ا ا ا

پزشــکان همچنین براى پاکسازى عروق، مصرف ســیر را توصیه 
مى کردند.

آ ا ا خ فشا

ب یى و
ى هاى غذایى 
مى در تقویت 
د. کمبود روى 
 کم آن، طیف 
را تجربه دگى

ورى ب وى قو و ز ر
کاهش مصرف آنها، منجر به بروز حاالت افسردگى 

بدغذایى کودك عاملى است که براى بسیارى از مادران به دغدغه تبدیل 
شده است.

 عدم ایجاد تنــوع در غذا ها پس از پایان ماه ششــم تا بزرگســالى، 
بســنده کردن به شــیر مادر حتى پس از ماه 6، پر کردن معده  کوچک 
کودك با انواع جوشــانده ها یا شیر خشک یا شــیر گاو، دیر خوابیدن 

شبانه کودك، خستگى و یا خواب آلودگى، خوراندن شکالت، شیرینى، 
بســتنى و انــواع نوشــیدنى ها از س ــر مهربانــى، وادار کــردن 
کودك بــه خــوردن غــذا، وادار کردن کــودك به ســریع خوردن 
غــذا، از رفتارهایــى اســت کــه باعــث بدغذایــى کــودك

 مى شود.

رفتارهایى که باعث بدغذایى کودك مى شود

بهترین روغن براى پخت و پز

ش از شــش ماهگى به نوزاد داده شــود 
هنوز تکامل نیافته گاه گوارش نوزاد 

تقد هستند 
در ها براى 

ت و میوه هاى 
 نــوزادان باید 

شــند، در
ه ســطح 
 نوزاد باال 

ز از تــوان پس
 نوزاد آناناس 

C ار از ویتامینC
تقویت سیستم 

ک مى کند و باعث 
نننین  مى شود. همچ
B1 راى ویتامین

وجــب بهبود 
النى و سیستم 
ود، همچنین 
ـید فولیک،
 است که آن 
ه یک گزینه 
ننننننننننننننندان غذیه نوزا

ه نباید از یاد 
ــاس داراى 

لتهابى اســت 
 غذا هــم کمک 

فواید آناناس
 براى نـــوزادان 
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رحمت خداوند بهره کسى باد که ســخنى حکمت آمیز بشنود و آن را نیک 
دریابد. یا اگر بــه راه هدایتش خوانند بــدان روى آورد. دســت در دامن 
رهبرى زند تا رهایــى یابد. امر خدا را پاس دارد، از گناهکارى بترســد. 
عملى عارى از شــائبه ریا پیش فرســتد و کارى نیکو کند و براى آخرت 
خود توشه فراهم آورد. از آنچه بر حذرش داشته اند بپرهیزد. هدفش 

موال على (ع)حق باشد و به سوى آن رود و پاداش   خویش گرد آورد. 

شهردارى محمدآباد در نظر دارد باستناد مجوز شماره 97/360 مورخ1397/7/30 شوراى محترم اسالمى شهر محمدآباد 
نسبت به فروش تعداد 4 پالك زمین با کاربرى تجارى با مشخصات ذیل اقدام نماید.

شهردارى گلدشت به موجب مصوبه شوراى اسالمى شهر در نظر 
دارد نسبت به اجاره جایگاه CNG گلدشت به مدت یکسال از 
طریق مزایده عمومى و بر اساس قیمت پایه کارشناسى رسمى 
اقدام نماید، لذا شــرکت هاى واجد شــرایط مى توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر و اخذ فرم پیشنهاد تا تاریخ 97/11/09 
به شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز چهارشــنبه مورخ 97/11/10 به دبیرخانه حراست  

شهردارى تحویل نمایند.

آگهى مزایده فروش زمین نوبت اول

آگهى مزایده

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

چاپ اول

نوبت دوم

مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد موتورسیکلت اوراقى و کاالهاى مستعمل و نو به شرح ذیل را از طریق حراج 
حضورى به فروش برساند:

زمان بازدید وسایط نقلیه
دوشنبه و سه شنبه مورخ 97/11/01  و 97/11/02 از ساعت 9 صبح تا 12 و بعدازظهر از ساعت 14 تا 16

زمان بازدید کاال: سه شنبه مورخ 97/11/02 از ساعت 9 تا 12 و بعدازظهر از ساعت 14 تا 16
زمان حراج وسایط نقلیه:

چهار شنبه مورخ 97/11/03 ساعت 9/30 الى 13
محل برگزارى حراج:

اصفهان- خیابان هزارجریب، کوى بهار، خیابان شهید غالمى، روبروى دبیرستان باهنر، کانون فرهنگى، 
تربیتى همدانیان

تلفن تماس: 43- 36283540- 031

محل بازدید وسایط نقلیه و کاال
اصفهان- خیابان آیت ا... اشرفى اصفهانى (کهندژ) خیابان نبوى منش پارکینگ نصر (860 موتورسیکلت)

اصفهان- خیابان کاوه- فلکه المپیک- پارکینگ فرزانگان (450 موتورسیکلت)
اصفهان- جاده شیراز- بعد از شهرك آزمایش- کوچه تاکسى تلفنى سینا (کاالهاى نو و مستعمل)

شهرکرد- فارسان ابتداى خیابان هالل احمر (360 دستگاه موتورسیکلت)
شهرکرد- فارسان- باباحیدر- پارکینگ باباحیدر (65 دستگاه موتورسیکلت)

شهرکرد- چلگرد- پارکینگ چلگرد (52 دستگاه موتورسیکلت)
شهرکرد- جاده دانشگاه آزاد اسالمى- پارکینگ انجمن حمایت (ضایعات آهن)

کاالهاى مستعمل و کاالهاى نو شامل انواع پوشاك و مقدار قابل توجهى زغال کک
تعداد 1800 دستگاه موتورسیکلت اوراقى

توضیح: کلیه موتورسیکلت ها به صورت برش خورده، انجین شکسته، شماره شاسى و موتور سنگ گرفته 
تحویل مى گردد.

خریداران محترم مى بایست 20 درصد مبلغ پیشنهادى را در زمان خرید به صورت نقد و 
یا از طریق دستگاه کارتخوان پرداخت نمایند.

حراج  حضــورى

معاون برنامه ریزى و اقتصادى وزارت نیرو در  جلسه 
شــوراى هماهنگى مدیران وزارت نیرو در اصفهان 
گفت: مدیران شــرکت هاى تابــع وزارت نیرو باید 
درصدد تنوع بخشــى بــه تأمین منابع مالــى برآیند
 چراکه همه ســاله بودجه عمومــى دولت محدودتر 
مى شــود بطوریکه اجراى پروژه ها آب وبرق تنها از 
طریق منابع مالى دولتى شــاید ده ها ســال به طول 

بیانجامد.
دکتر محسن بختیارامسال را یکى از سال هاى چالش 
برانگیز براى وزارت نیرو دانست و عنوان کرد: در سال 
جارى وزارت نیــرو براى تأمیــن آب و برق مردم در 
سراسر کشــور با چالش هاى متعددى مواجه بود که 
خوشــبختانه با  تعهد و تخصصى که کارکنان در این 
وزارتخانه از خود نشان دادند توانستیم  بر مشکالت در 

تابستان سال جارى غلبه کنیم.

وى ازتدوین دو برنامه در ســال 98  به منظور تأمین 
پایدار آب  شرب وبرق مشــترکین در کشور خبر داد 
و اعالم کرد:گذر ازپیک مصرف برق در ســال 98 و 
مدیریت تنش آب شــرب دو برنامه ایى اســت که به 
منظور ارائه خدمات بهتر به مشترکین تدوین و براي 

اجراى آن نهایى شده است.
معاون برنامــه ریزى و اقتصــادى وزارت نیرو گفت: 
ظرفیــت قابل اتکاء تولیــد برق در کشــور 53 هزار 
مگا وات در کشور است درحالیکه مصرف استان ها 61 
هزار مگا وات برآورد گردیده است بنابراین پیش بینى 
شده که حدود 8 هزار مگا وات کمبود برق در سال آینده 
داریم که در نظر گرفته شده است 3 هزار مگا وات آن 

از طریق مدیریت مصرف جبران شود.
وى افــزود: مدیریــت مصــرف برق وظیفــه همه 
دســتگاه هاى اجرایى کشــور اســت و همه نهادها 

و دســتگاه ها بایــد در صدد مدیریــت مصرف برق
 باشند.

دکتر بختیــار با بیان اینکه  هم اکنون 334 شــهر در 
کشــور در مرحله تنش آبى قرار دارند تصریح کرد: در 
حال حاضر جمعیتى بالغ بر  5 میلیون و 500 هزار نفر 
در شــهر و نیز 2 میلیون و 250 نفر در 670 روستا در 
مرحله تنش آبى قرار دارند و بر این اســاس به منظور 
گذر از بحران کم آبى در پیک مصرف در ســال آینده 
4 برنامــه در زمینه مدیریت مصــرف صحیح آب در 

وزارتخانه  تعیین شد.
معاون برنامه ریزى و  اقتصــادى وزارت نیرو با تأکید 
برایجاد تنوع در  تأمین منابع مالى شــرکت ها اظهار 
داشــت:هم اکنون 800 طرح از ســوى شرکت هاى 
تابعه وزارت نیرو پیوســت قانونى براى اســتفاده از 
بودجه دولتى دارند که برآورد گردید  براى اجراى این 

پروژه ها به 300 هــزار میلیارد تومان نیازاســت در 
حالیکه   در بودجه رقمى معادل 6 هزار میلیارد تومان 
براى اجراى این طر ح ها  در نظر گرفته شــده است 
که با احتساب تخصیص صد درصدى این بودجه 50 
سال زمان مى برد تا این پروژه ها از طریق منابع مالی 

دولتى اجرا شوند.
وى اســتفاده از اوراق مشــارکت و اســناد را یکى از 
راه هاى تأمین منابع مالى برشــمرد و بیان داشــت: 
وزارت نیرو در سال هاى گذشته حدود 50 هزار میلیارد 
تومان از ظرفیت اوراق مشــارکت و اســناد بهره مند 
شــد همچنین مى توان از ظرفیت تبصــره 5 که به 
شــرکت ها این امکان را مى دهد بدهــى خود را با

بانک ها تهاتر کنند استفاده کرد.
دکتر بختیار گفت: مدیران شرکت هاى تابعه وزارت 
نیرو باید بدانند که تامین منابع مالى امرى دشوار است 

و با در نظر گرفتن دفتر تجهیز منابع مالى در صدد  غلبه 
براین مشکل باشند.

وى استفاده از تبصره 19 را هم یکى از راه هاى تنوع 
بخشى به منابع مالى بر شمرد و خاطر نشان ساخت:در 
حال حاضر 44 طرح ازســوى وزارت نیــرو به منظور 
استفاده از ظرفیت تبصره 19 در نظر گرفته شده است 
که در کارگروه واگذارى تبصره 19 مدل مالى 33 طرح 

مصوب و آماده فراخوان است.
معاون برنامه ریزى و  اقتصــادى وزارت نیرو اصالح 
تعرفه هاى مشترکین پر مصرف را یکى از راهکارهاى 
مدیریت مصرف برشــمرد و عنــوان کرد:پیش بینى 
مصوبــه اى در دولت به منظور اصــالح تعرفه هاى 
مشــترکین پرمصرف آب و برق مد نظــر قرار گرفته 
شده است که مشترکینى که باالى الگو انرژى مصرف

 مى کنند بهاى بیشترى بپردازند.

***
در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت: تابســتان سال جارى  با تالش 
شــبانه روزى مسئوالن امر آب شــرب مشترکین در 
استان به رغم محدودیت هاى شدید منابع آبى تأمین 
شد این در حالیست که اگر تدابیرى جهت راه اندازى
 ســامانه دوم آبرســانى بــه اصفهــان در نظــر

 گرفته نشــود احتمال چالش تأمین آب  در سال هاي 
آینده وجود دارد

مهندس هاشــم امینــى افــزود: ظرفیــت تصفیه 
خانــه باباشــیخعلى حداکثــر 11 مترمکعــب  در

ثانیــه اســت در حالیکــه در فصــل تابســتان 
نیاز آبى 4 میلیون جمعیت تحت پوشش طرح آبرسانى 
اصفهان بــزرگ بــه  14.5 مترمکعــب در ثانیه نیز

مى رسد.

 معاون وزارت نیرو در  جلسه شوراى هماهنگى مدیران این وزارتخانه در اصفهان تشریح کرد

برنامه وزارت نیرو براى تأمین پایدارآب  در سال 98  
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